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A CAVIDYNE LLC não é responsável por danos ou lesões 
resultantes de uma falha no cumprimento das instruções 
neste manual. Leia e estude cuidadosamente todo o 
manual antes de usar. 

 

 

O CaviBlaster® modelo 2828-E60 só deve ser operado e 
mantido por pessoal treinado. 

 

 

Este equipamento gera água de alta pressão e destina-se 
apenas a uso subaquático. Podem resultar ferimentos 
graves ou morte por uso impróprio. 

 

 

A engrenagem do mergulhador comercial deve ser usada 
para operar o sistema CaviBlaster®. 

 

 

O choque elétrico pode causar queimaduras graves ou a 
morte. Sistema terra antes de conectar a fonte de 
alimentação. Use um circuito dedicado instalado por um 
eletricista licenciado. O circuito deve fornecer tensão e 
amperagem adequadas sob carga. 

CUIDADO: 

NÃO O USE PARA LIMPAR SUPERFÍCIES SENSÍVEIS 

como Luzes LED, Luzes Subaquáticas, Equipamento 

Eletrônico, etc. 
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1.0 ESPECIFICAÇÕES DA UNIDADE 

 
Unidade de energia The CaviBlaster® 2828-E60 consiste de um 50HP (37 quilowatts) 
motor elétrico e uma bomba de atuador triplex VX 100/200. Especificações e 
desempenho detalhado estão listadas abaixo: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figura 1.1 – CaviBlaster® 2828-E60 Especificações 

 
 
 
 
 
 
 

(FDS) 
 
 
 

 

CaviBlaster® 2828-E60  Especificações 

Nominal Pump Flow 28 GPM (106 LPM) 

Nozzle Operating Pressure 2,800 PSI (190 BAR) 

Motor 50 HP 3 PHASE 480 Volts @ 60Hz 58.5 Amp 

Installation Environment Indoor or Outdoor 
See Section 4 for installation requirements 

Water Inlet Pressure Limits 
0 PSI (Atmospheric Pressure) to 50 PSI Maximum 
(0 BAR to 3.5 BAR) See Section 4 for further requirements 

Overall Unit Dimensions (L x W x H) 63” x 47” x 50” (166 cm x 119 cm x 127 cm) 

Maximum Pressure Hose Length 600 LF (200 meters) of 3/4” diameter 

Power Unit Weight (Dry) 2,550 LBS (1160 KG) 

Zero-Thrust Gun Weight 11 LBS (5 KG) 
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2.0 DESCRIÇÃO GERAL 

 

Unidade de alimentação de água de alta pressão CaviBlaster® 2828-E60 é projetada 
para usar o fluxo de água e pressão para gerar cavitação na extremidade do bocal 
proprietária. 

The CaviBlaster® limpa a superfície de qualquer estrutura subaquática, usando a energia 
liberada pela implosão das bolhas criados durante o processo de cavitação. Quando 
dirigido para a superfície a ser limpa, a energia libertada pelo colapso bolhas provoca 
crescimento marinho ser removido da superfície. 

O sistema consiste de uma pistola portátil, zero-impulso, conectando a mangueira de alta 
pressão e uma unidade de bombeamento de alta pressão, motor elétrico-powered. A 
pistola usa uma válvula de gatilho-operado para controlar o fluxo de água e desligar. Se 
a válvula é fechada, a unidade de energia entra em modo de desvio descarga o motor e 
a bomba. 
 
Unidade de energia CaviBlaster® 2828-E60 é um sistema de completa "plug and play" 
construído em uma estrutura autoportante que permite a rápida implantação e/ou 
instalação da unidade. Água pode ser fornecida a partir de uma fonte pressurizada, 
diretamente da fonte natural através de uma bomba elétrica de alimentação fornecida 
com a unidade de poder, ou de uma gravidade alimentar o tanque de armazenamento. 

 
A unidade está equipada com muitos recursos para manter a segurança do operador 
durante a operação em pressões de 2.800 psi (190BAR) com grau de protecção de 
sobrecarga de segurança 3.080 libras por polegada quadrada (209BAR). 

 

 
 
 

For more information on the CaviBlaster® system please visit us at: 

www.caviblaster.com 
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Figura 2.1 – CaviBlaster® 2828-E60 Características gerais 
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Mangueira de 
alimentação/s
ucção. 1-1/4" 
do cam-lock 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.2 – Caviblaster® 2828-E60 Painel de controle 

 

 

2.1 Usando este manual 

 

Cada tentativa foi feita para garantir que esta documentação está completa e 
exacta no momento da publicação. É imperativo; no entanto, que qualquer 
tentativa de usar este manual deve ter boa compreensão de como funciona este 
equipamento. Além disso, este manual em pode substituir de jeito nenhum o 
senso comum de um indivíduo. Se a qualquer momento este manual parece 
contradizer em si, ou o senso comum, interrompa o processo, re-read/estudo da 
seção e procurar assistência de CaviDyne ou de outro pessoal familiarizado com 
a operação deste equipamento. 

Mangueira de 
pressão 3/4" 
JIC 

Mangueira do 
by-pass 1" 
cam-lock 

Paragem de 
emergência 

Motor HPP, 
interruptor 
on/off 

Bomba de 
alimentação, 
interruptor 
on/off 

Interruptor de 
alimentação 
principal 

Luz de 
indicador 
da bomba 
de 
alimentação 

Motor 
HPP 
executar 
luz 
indicadora 
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2.2 Convenções 

 
A primeira vez que um componente é mencionado, ele normalmente é seguido 
por uma Figura de referência; por exemplo, paragem de emergência botão (ver 
Figura 2.1). Números de figura e seção sempre são coincidentes. 

 
Quando outras seções são mencionadas o nome da seção aparecerá em itálico 
caps. A versão eletrônica permite que os usuários clique no nome da seção ou 
Figura de referência para saltar para essa seção. As palavras "este espaço 
intencionalmente deixada em branco" aparecerá onde há mais de 3 polegadas 
de espaço em branco. 
 
(FDS) aparecerá acima do número de página na última página de cada seção. 
 

2.3 Âmbito de aplicação 

 
Este manual abrange a instalação, operação e manutenção da CaviBlaster® 
2828-E60. É essencial que o pessoal que irá operar e/ou serviço este 
equipamento familiarizar-se com este manual. Componentes padrão, tais como o 
motor de unidade e a bomba, é abrangido pela literatura do fabricante encontrada 
no apêndice. 

2.4 Termos e abreviaturas 

  

CCW Counterclockwise 

CW Clockwise 

FDS Fim da seção 

GPM Gallons Per Minute 

HP Horsepower 

LPM Liters Per Minute 

EPI Equipamentos de proteção individual 

PSI  Pounds Per Square Inch (without suffix, assumed to be gauge pressure). 

Z-T Gun Zero-Thrust Gun 

HPP High Pressure Pump 

(FDS) 
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3.0 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 

 
 
Unidade de energia The CaviBlaster® 2828-E60 é uma peça inerentemente poderosa e 
potencialmente perigosa de equipamentos; no entanto, com o treinamento e os cuidados 
adequados pode ser operado com segurança. O 2828-E60 só pode ser operado por 
pessoal que leu e entendeu este manual. Se destina a reforçar e rever as técnicas de 
segurança para evitar lesões pessoais e danos à propriedade. 
 
Os usuários devem cumprir com todos os local, estado, e das legislações nacionais 
relativas a equipamentos, bem como todos de jateamento debaixo de água de água de 
alta pressão trabalham regulamentos. 
 
É altamente recomendável que todo este manual ser revisto em profundidade antes de 
operar ou fazer a manutenção deste equipamento. Serviço só deve ser realizada por 
indivíduos que são proficientes em usar este equipamento. Consulte a seção aplicável 
neste manual para os procedimentos corretos antes de qualquer trabalho de instalação, 
instalação ou manutenção. 
 

3.1 Segurança pessoal 

 
Operação do sistema CaviBlaster® 2828-E60 só deve ser tentada por 
mergulhadores comerciais ou de outro pessoal que foram treinados em seu uso. 
Equipamento de protecção deve ser sempre usado. Operação do sistema sem o 
equipamento adequado e treinamento pode resultar em ferimentos pessoais. 
 
 

 

Cavidyne, LLC Não É Responsável Por Danos 
Resultantes De Um Incumprimento Das Instruções Deste 
Manual. Por Favor Leia Atentamente Antes De Usar. 

 

 

Se a manutenção ou reparação da pistola CaviBlaster® está 
sendo conduzida fora da água, lembre-se de que a pistola  
tem frente e traseiros jatos. Nunca direcionar os fluxos de 
jato em uma pessoa ou um animal. Nunca dirija os jato fluxos 
em direção as linhas de energia ou outros equipamentos de 
alta tensão. 
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Certifique-se de que há uma área segura para trabalhar 
enquanto estiver operando o CaviBlaster® 2828-E60. 

 

 

Procure atendimento médico imediato, se o operador sofre 
uma lesão, como resultado do contato com o fluxo de água 
de alta pressão. Ferimentos graves podem resultar de uma 
injeção de água não tratada ferida. 

 

3.2 Equipamentos de proteção individual 

Sempre uso apropriado pessoal equipamento de proteção (EPI) quando operar 
este equipamento. 

Se o mergulhador não está usando um capacete de mergulho, recomenda-se 
proteção auditiva. CaviDyne sugiro usar exalados tampões para os ouvidos, tais 
como "O doutor Proplugs", para a proteção auditiva de mergulhador. 

Os operadores do sistema de devem usar sempre neoprene ou luvas de borracha 
pesada para fornecer a proteção para as mãos e, em particular, para as unhas. 
As luvas absorverá a maior parte da energia produzida por estourar bolhas de 
cavitação e evitar as bolhas de cavitação de entrar em contato com as mãos dos 
operadores. As luvas também irão proteger as mãos dos operadores da onda de 
choque inicial quando a pistola é ativada. 

 

 

Não usar EPI apropriado pode resultar em 
ferimentos pessoais. 
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3.3 Modificação do equipamento 

 
Não faça qualquer modificação não autorizada ou reparos neste equipamento. 
Usado em todo este conjunto de componentes foram especificamente concebidos 
ou selecionados para satisfazer os requisitos exclusivos de alta pressão com 
segurança. Só substitua peças com aqueles recomendados por ou fornecidos por 
CaviDyne. Modificações não aprovadas irão anular a garantia do equipamento. 
Modificação não autorizada ou a substituição de parte pode resultar em ferimentos 
graves ou danos à propriedade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Este espaço intencionalmente deixada em branco

 

Substituição não autorizada de qualquer parte pode 
levar à falha catastrófica do equipamento e danos 
pessoais graves. 

 

Uso de pistolas ou bicos de pressão que não sejam 
aqueles fornecidos ou especificados pelo fabricante 
pode levar a falha catastrófica do equipamento e 
danos pessoais graves. 

(FDS) 
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4.0 INSTALAÇÃO 

 
 
O CaviBlaster® 2828-E60 deve ser instalado em conformidade com os requisitos 
descritos abaixo. O aparelho pode ser instalado em um veículo para permitir a 
flexibilidade e o máximo de mobilidade. 

4.1 Uncrating e levantamento 

Descompactar o equipamento e verifique se há danos. Se o dano for encontrado, 
contacte imediatamente a CaviDyne e a empresa transportadora. Se a unidade 
não será instalada imediatamente, fornece armazenamento interior adequado 
para proteger contra danos. Se estão faltando partes/peças de reposição, entre 
em contato com frete transportadora ou companhia de seguros. 

 
CaviBlaster® unidade de alimentação deve ser levantada de debaixo do quadro 
usando os canais de empilhadeira ou usando os olhos levantamento fornecidos 
no topo do quadro. Verifique se que equipamento de levantamento é classificado 
para o peso que está listado na seção especificações de unidade de 1.0 e que a 
unidade está estável antes de levantar. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.1 – Diretrizes de levantamento 

Levante a unidade de 
debaixo do quadro 

Lift unit using 
lifting eyes 
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4.2 Local de instalação 
 
Para máxima flexibilidade a CaviBlaster® unidade de alimentação deve ser 
instalada em uma área onde é capaz de atingir seus elétrica e fonte de água e 
alvos de limpeza antecipados dentro comprimentos de cabo e mangueira de 
energia aceitável. Unidade de alimentação de The CaviBlaster® pode ser 
instalada num lugar fechado * ou ambiente aberto. 
 
* Instalações fechadas exigirá disposições para motor adequado o fluxo de 
ar para refrigeração. Ver Figura 4.2 abaixo. 
 
Local de instalação deve ser uma superfície plana capaz de suportar com 
segurança o peso de unidade listado na seção ESPECIFICAÇÕES DE UNIDADE 
DE 1.0. Oriente a unidade para permitir o acesso irrestrito ao mangueira conexão 
placa e controle painel, localizado na parte frontal da unidade. Permitir que um 
mínimo de três pés atrás da unidade e acesso de cima para realizar o serviço e 
reparos. Tome nota das áreas frequentemente servidas como o em-linha de filtros 
e acoplamentos motor. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Diretrizes de instalação 

 

Permitir o 
acesso ao 
painel de 
controle 

Permitir o acesso 
para o serviço  
geral 

Permitir o 
acesso para o 
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conexão de 
água e serviço 
geral 

Locais de plugue de 
aterramento 
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4.3 Set-up inicial 
 
Após a primeira a receber a unidade de energia CaviBlaster®, a seguir deve ser 
verificada e completada: 

 
1) Verificar / adicionar óleo da bomba (ver bomba Manual localizado no 

apêndice). 

2) Prima o botão de desligamento de emergência Motor (parada). 

3) Transformar a energia principal para a posição OFF. 

4) Gire o interruptor do motor da HPP, SW1, para a posição OFF. 

5) Gire o interruptor da bomba de alimentação, SW2, para a posição OFF. 

6) Conecte o cabo de alimentação (não fornecido) para a unidade de fonte 
de energia. Consulte a página 5 deste manual e consulte os códigos 
eléctricos locais para requisitos de cabo de alimentação. 

Confirme a rotação correta da unidade de bomba de alimentação. Inverta 
a fiação do cabo de alimentação para atingir a rotação correta. 

7) Feche e tranque a porta do painel de controle. 

8) Conecte os alimentos ou a mangueira de aspiração (consulte a seção 
4.3.2). 

9) Ligue a mangueira de desvio (ver Figura 2.2). 

10) Conecte a mangueira de pressão (ver Figura 2.2). 

 

 
 

 

 

 

4.3.1 Conectando a fonte de água 

 
Unidade de alimentação de The CaviBlaster® pode ser usada com água do mar ou água 
doce. Nota a unidade deve ser lavada com água fresca para 1-2 minutos após cada uso 
em água salgada para garantir a vida de serviço longa. 
 
 

 

Bomba de óleo pode ter sido removido para a 
expedição. Verificar o nível do óleo antes de 
começar. 
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Uma bomba de impulso elétrico é instalada para fornecer pressão de água entrada 
positiva para a bomba de pressão principal. A unidade de potência incorpora uma bomba 
centrífuga de alimentos de alto fluxo para suportar o sistema de bomba principal. A 
bomba de alimentação é capaz de fornecer de 50 a 70 GPM de água para o sistema. 

 

4.3.2 Encher o sistema usando o sistema de bomba de alimentação 

 
Atenção para encher o sistema é necessária. A conexão de entrada de mangueira de 
sucção de alimentação de água está localizado no painel de conexão de água (ver Figura 
2.2). A mangueira de aspiração (claro) deve ser em linha reta e em um ângulo levemente 
descendente da conexão de entrada do painel de conexão de água, com nenhum 
"humps" na mangueira para que aprisionando bolhas de ar e criando um bloqueio de ar 
é minimizado. Durante o ciclo de escorva a mangueira de aspiração deve permanecer 
sempre abaixo da altura da conexão de entrada a menos que a conexão com uma fonte 
de água de pressão positiva. 
 
Nota: Assegurar que nenhum ar é preso na mangueira de alimentação para causar um 
bloqueio de ar para a bomba de alimentação. 
 
O sistema de bomba de alimentação é totalmente capaz de escorvamento automático. 
A bomba de alimentação deveria ser acusada de água desenhar mais efetivamente da 
fonte. Sugere-se uma fonte de água de pressão positiva ser utilizada para carregar 
inicialmente o sistema de bomba de alimentação. 
 
Nota: A bomba de alimentação pode exigir mais de 5 a 7 minutos para tirar água 
suficiente para prime o sistema antes de iniciar o sistema de bomba principal. 
 
Uma vez completamente ferrado caso seja necessária uma reinicialização, confirmar a 
preparação é completa, sem bolhas de ar aprisionadas. 
 

4.3.3 Três condições de abastecimento de água são aceitáveis para a 
unidade de energia CaviBlaster®. 

 
A.- Forçado a circunstância da água de entrada usando a bomba de água elétrica fornecida. 
B.- Uma fonte de água externa capaz de fornecer um mínimo de 40 GPM (150 LPM) a uma pressão 
máxima de 50 PSI (3,5 BAR). 
C.- Gravidade de alimentação fonte de água (ver Figura 4.3). Use uma mangueira com um 
diâmetro pelo menos 1-1/2" para ligar o reservatório de água para a entrada da água da unidade 
de potência. 
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Figura 4.3 – Fonte de alimentação de gravidade 

 

a) Usando o sistema de bomba de alimentação:  
 

• Verifique se o interruptor, interruptor do motor HPP e motor da bomba de 
alimentação são comutados para OFF. 

• Certifique-se do que botão de parada de emergência é 'Empurrado em' para 
que a alimentação foi desconectada. (Ver Figura 2.2). 

• Ligue a tomada do cam-lock o 1-1/2" PVC transparente mangueira de 
alimentação para a conexão de entrada de água no painel de controle (ver 
Figura 2.2). Coloque a outra extremidade da mangueira no abastecimento de 
água. 

• o sistema de bomba deve ser completamente ferrado antes de iniciar a bomba 
hpp ou sérios danos à bomba de hpp irão ocorrer. consulte a seção 4.3.2 
(acima) para obter instruções de escorva. 
 

b) Usando a força alimentar alimentação de uma fonte 
alternativa: 

 

• Verifique se o interruptor, interruptor do motor HPP e motor da bomba de 
alimentação são comutados para OFF. 

• Certifique-se do que botão de parada de emergência é 'Empurrado em' para 
que a alimentação foi desconectada. (Ver Figura 2.2). 

• Quando o CaviBlaster® com uma fonte alternativa de água de alimentação, a 
fonte deve ser capaz de fornecer água a um volume superior a 28 galões por 
minuto (106 LPM) com uma pressão máxima de 50 psi. 

• Conecte um soquete de cam-lock 1-1/2" a mangueira de abastecimento de 
água para a conexão de entrada de água no painel de controle (ver Figura 
2.2). Confirme o sistema é purgado. 

 

Nível de água 

Entrada da bomba deve ser 
inferior a saída do tanque 
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c) A alimentação de gravidade: 
 

• Localize o tanque de abastecimento de água para que a saída do tanque de 
abastecimento é maior do que a entrada de água no painel de controle (ver 
Figuras 2.2 e 4.3). 

• Verifique se o interruptor, interruptor do motor HPP e motor da bomba de 
alimentação são comutados para OFF. 

• Certifique-se do que botão de parada de emergência é 'Empurrado em' para 
que a alimentação foi desconectada. (Ver Figura 2.2). 

• Conecte uma mangueira (mínimo 1-1/2" de diâmetro) para entrada de água 
(ficha do cam-lock 1-1/2"). Conecte a outra extremidade da mangueira de 
saída do tanque de abastecimento de água. 

• Abrir todas as válvulas instaladas na linha de abastecimento de água. 

• Certifique-se que o ponto mais baixo na linha de mangueira é a conexão com 
a unidade de potência. 

• O sistema de bomba deve ser totalmente purgado antes começando a 
bomba hpp ou sérios danos à bomba de hpp irá ocorrer. consulte a seção 
4.3.2 acima para instruções de escorva. 

• É essencial que a água adequada é fornecida para o tanque de 
abastecimento de água para manter o nível de água diversas polegadas 
acima da saída do tanque. Incapacidade de manter um nível adequado 
de água no tanque de abastecimento durante a operação poderia morrer 
de fome a bomba de pressão de água, causando danos para os selos ou 
outros componentes da bomba de pressão. 

 
Certifique-se de que a fonte de água pode confiantemente entregar o fluxo 
máximo da bomba de 30 GPM (115 LPM). Um fluxo mínimo de 40 GPM (150 
LPM) é recomendado para garantir que a bomba não é fome de água. Se 
conectando a uma gravidade alimentar tanque, localize saída do tanque acima 
da conexão de entrada de água na unidade de alimentação para garantir uma 
linha de sucção inundada. (Ver Figura 4.3). 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
(FDS) 

 

Verifique se a mangueira de alimentação está conectado para a 
conexão de entrada e o abastecimento de água está em antes 
de iniciar a bomba de pressão. Falha para fornecer água para a 
bomba de pressão irá causar danos à bomba. 
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5.0 OPERAÇÃO 

 
 
CaviBlaster® 2828-E60 deve ser operado por 2 dois indivíduos devidamente treinados. 
Um, o mergulhador, opera a pistola, enquanto o outro opera a unidade de potência. 
Ambos os operadores deverão estar em comunicação visual ou áudio com o outro. 
 
 

 

The CaviBlaster® 2828-E60 só deve ser operado por pessoal 
devidamente treinado, que estão familiarizado com o conteúdo 
do manual. Revise os requisitos de segurança encontrados na 
seção 3.0 antes de operar. 

 

5.1 Preparando o CaviBlaster® para a operação 

 
A seguinte lista de verificação deverá ser preenchida com antecedência, para que 
a unidade está sempre pronta para uso imediato. Isto também deve ser 
preenchido após cada utilização. 

 
1) Inspecione o CaviBlaster® unidade de alimentação, cabo de alimentação 

elétrica, mangueiras, conexões JIC e pistola para quaisquer sinais de danos. 

2) Verifique se o motor está limpo e aberturas de ventilação são claras. 

3) Fiscalizar a mídia de filtro e filtro embutido garantir que nenhum dos dois é 
obstruídos (ver Figura 6.1). Limpe ou substitua conforme necessário. 

4) Verifique nível de óleo bomba de pressão adequada (ver bomba Manual do 
encontrado no apêndice).  Adicione o óleo (SAE 30-detergente não) se 
necessário. 

 
5.2 Arranque do CaviBlaster 

 
Antes de iniciar a unidade de energia CaviBlaster® 2828-E60, rever todos os 
requisitos de segurança encontrados na seção de informações de segurança de 
3.0. Este equipamento só deverá ser utilizado por indivíduos que leram e 
entendem o Manual de manutenção e operação de CaviBlaster®. 
 

1) Verifique se que o aparelho foi devidamente preparado para operação 
conforme descrito na seção 4. 
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2) Desenrole um comprimento suficiente de mangueira para chegar ao local 
de funcionamento e ligue a pistola para a mangueira de alta pressão  

3) Rode o botão de parada de emergência e puxe para liberar (ver Figura 5.1). 

4) Vire o interruptor principal na. 

5) Ligue o interruptor de alimentação da bomba, SW2 e aguardar a luz 
indicadora acender. 

6) Ligue o interruptor do motor da HPP, SW1 e aguardar a luz indicadora 
acender. Observe que o motor está equipado com um acionador de partida 
"soft-start" e leva 3-4 segundos para o motor iniciar após ser ligada. 

7) Quando o mergulhador está pronto para iniciar as operações de limpeza, 
certifique-se que o sistema esteja corretamente e totalmente purgado e 
Pistola o mergulhador está submerso na água. Se o mergulhador não está 
usando um capacete, proteção auditiva é recomendada. CaviDyne sugere 
exalados tampões para os ouvidos tais como "O doutor Proplugs" para 
proteção auditiva de mergulhador. Use luvas de neoprene ou borracha para 
proteger as mãos e siga todas as normas de segurança que podem ser 
aplicáveis ao trabalho a ser realizado. 

8) Puxe o gatilho da pistola para o aberto ou na posição. (Ver Figura 5.3) 

9) O sistema está pronto para operar. 

 

 
Figura 5.1 – De emergência desligar interruptor na 

 
 

Pressione o botão 
vermelho para desligar 
motor, torcer e puxe o 
botão vermelho para 
liberar o motor desligar. 
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5.3 Operação normal 

 
Funcionamento normal do sistema CaviBlaster® é definido como o controle de 
usuário do fluxo de água através do gatilho da pistola. Controle da unidade de 
potência do gatilho da pistola é realizado por uma válvula de corte mecânica na 
pistola. Um problema deve desenvolver com a válvula de controle, descontinuar 
o uso do CaviBlaster® até corrigido. 

 

 

Revise os requisitos de segurança para EPI e 
operação segura antes de prosseguir. 

 

1) Inicialização da unidade de alimentação, conforme descrito na seção 5.2. 

2) Ative o fluxo de cavitação limpeza apertando o gatilho para o aberto ou "Na" 
posição (ver Figura 5.3). Solte-se para parar o fluxo de água e direto para 
ignorar. 

3) Se o mergulhador operar a unidade deve ser substituído ou a operação de 
limpeza deve ser interrompido ou finalizado, vire o aparelho fora e em 
seguida, solte a pressão da água na mangueira (s) apertando o gatilho da 
pistola para o aberto ou "Na" posição (ver Figura 5.3), enquanto sob a 
água. 

4) Reverta para passo 5.2 do manual de instruções quando o mergulhador ou 
substituição está pronta para continuar a limpeza. 

 

 

Embora o sistema CaviBlaster® é seguro para uso quando submerso 
na água, o sistema gera um fluxo de água de alta pressão (até 3.080 
(210 bar psi)), que pode provocar lesões quando a Pistola está fora 
da água. Sempre mantenha a Pistola submergida quando a bomba de 
pressão está sendo executado. 

 

Não Ligue O Motor Até Que O Mergulhador 
Está Pronto Para Operação Subaquática. 
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5.4 O CaviBlaster® de ajuste para o máximo desempenho 

 
A pressão do bocal da pistola deve ser mantida dentro de certos limites para alcançar a 
cavitação e para obter melhores resultados de desempenho. Usando uma ferramenta de 
calibração de manômetro situada entre a mangueira de pressão e a pistola, (ver Figura 
5.2) a pressão da água deve ser 2.800 libras por polegada quadrada (190 BAR) com a 
Pistola submergida e o gatilho da pistola em campo aberto ou "posição ON". Para 
melhores resultados, repita este procedimento de calibração se degrada o desempenho 
de limpeza, ou no mínimo a cada 3 meses. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Para calibrar a pressão para a pistola, siga o procedimento abaixo: 
 

- Parar a unidade de alimentação e puxar o gatilho da pistola para qualquer 
pressão residual nas linhas de mangueira de descarga. 

- A pistola com sua mangueira chicote desconecte a linha de mangueira de 
pressão principal. 

- Anexar o calibre de calibração para a linha de mangueira de pressão principal 
e conecte a mangueira chicote para o calibre de pressão. Aperte as conexões 
JIC. 

- Submergir a pistola por causa do perigo do operador entrar em contato com 
também os fluxos de água de bocais cavitando, CaviDyne não recomenda 
calibrar a pistola fora da água. Tome cuidado extra para evitar ambos os fluxos 
de água se fazê-lo. 

- Certifique-se de que a cavitação e bocais de empuxo-zero são apontou longe 
o mergulhador ou de operador mãos, braços e corpo. 

- Inicie a unidade de energia (ver secção 5.2). 
- Puxe o gatilho da pistola para o aberto ou "Na" posição (ver Figura 5.3). 
- Segure a pistola e observar a calibração medidor (ver Figura 5.2). 
- O operador de unidade de alimentação deve girar o botão no topo da válvula 

reguladora, até pressão lê 2.800 libras por polegada quadrada de pressão (190 
BAR) sobre a calibração de calibre para a pistola. Girando o botão no sentido 
horário vai aumentar a pressão e transformando-o contador no sentido horário 
vai diminuir a pressão. 

 

Recomenda-se um indicador de calibração com cada unidade. 
Conectar-se entre a mangueira de pressão principal e o chicote 
da mangueira ou pistola. Ver Figura 5.2. 
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Figura 5.2 – Pistola calibração de pressão 

 

 

Não ajuste a pressão para a pistila a mais de 2.800 libras por 
polegada quadrada (190bar). Uma pressão mais elevada não 
vai melhorar a peformance. 

 

As mangueiras são avaliadas para 3.000 psi (205bar). 
Pressões acima de 3.000-psi (205bar) podem resultar em 
falha da bomba e / ou mangueira. 

Calibration gauge 

Whip hose 

Main hose 

Whip hose 
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5.5 Recomendações para resultados eficazes 

 
Uma vez que a unidade estiver operando em velocidade normal e é puxado o 
gatilho da pistola, o mergulhador tem de encontrar a distância mais eficaz entre o 
bocal da pistola e a superfície a ser limpa. 
 
Quando o mergulhador está pronto para iniciar as operações de limpeza, 
certifique-se de que o gatilho da pistola é em campo aberto ou "Na" posição (ver 
Figura 5.3), a pistola está submersa na água e a bomba de alimentação está 
funcionando antes de começar o motor elétrico. Certifique-se de que o operador 
de unidade de alimentação e outras pessoas que trabalham nas imediações da 
unidade de alimentação utilizar protecção auditiva adequada, quando a unidade 
estiver sendo executado. 

 
1. Engate a bomba de pressão girando a válvula de bypass de inicialização para 

a posição "FECHADA" (veja Figura 5.1). 
 

2. A técnica mais eficiente funcionamento é para segurar o bocal 2-5 polegadas 
(5-12 cm) afastada da superfície a ser limpa e em um ângulo de 25 a 45 graus 
para a superfície a ser limpa (ver Figura 5.3). O mergulhador precisa observar 
a forma do cone cavitating jato. Em profundidades maiores, a pressão 
ambiente maior fará com que o cone de jato a ser menores. A zona mais larga 
do cone é a parte mais eficiente do jato cavitating. Colocação do bocal mais 
perto do que 2 polegadas (5 cm) da superfície a ser limpa, não permitirá para 
desempenho eficiente de cavitação e irá degradar a capacidade de limpeza do 
sistema de CaviBlaster®. 
 

3. Siga todas as normas de segurança que podem ser aplicáveis ao trabalho a 
ser realizado. 
 

4. Se o mergulhador operar a unidade deve ser substituído ou a operação de 
limpeza deve ser interrompido ou finalizado, vire o aparelho fora e em seguida, 
solte a pressão da água na mangueira (s) apertando o gatilho da pistola para 
o aberto ou "Na" posição (ver Figura 5.3), enquanto sob a água. Reverta para 
passo 5.2 do manual de instruções quando o mergulhador ou substituição está 
pronta para continuar a limpeza. 

 

 

 

Este espaço intencionalmente deixada em branco 
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Figura 5.3 – Posição de pistola para obter melhores resultados 

 

 

 

Este espaço intencionalmente deixada em branco 
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5.6 Desligar o CaviBlaster 
 
1. Pare o motor girando o interruptor do motor HPP, SW1, para a posição OFF 

(veja Figura 2.2). 
 

2. Gire o interruptor de alimentação da bomba, SW2, para a posição OFF (ver 
Figura 2.2). Se usar a força alimentar de uma fonte alternativa ou usando 
alimentação de gravidade, desligue o fornecimento de água para a bomba de 
pressão. 

 
3. Gire o interruptor para a posição OFF. 
 
4. Prima o botão de parada de emergência. 

 
5. Aperte o gatilho da pistola para o aberto ou "Na" posição (ver Figura 5.3) para 

liberar a pressão de água restante mangueira (s) enquanto a pistola está 
submersa. 
 

6. Agora é seguro remover a pistola de água. 
 

7. Lavar o sistema e enxagúe a unidade de alimentação com água fresca no final 
do dia, se o sistema tem sido utilizado com água do mar. 

 

 

Este espaço intencionalmente deixada em branco 

 
 
 
 
 
 

(FDS) 
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6.0 MANUTENÇÃO 

 
 
Manutenção nesta unidade deve ser restrita ao pessoal autorizado que foram 
devidamente treinados. Revisão deste manual, especialmente seção 3.0 informações de 
segurança, antes de realizar qualquer serviço com este equipamento. 
 
 

 

O equipamento deve ser desligado e pressão liberada 
de todas as mangueiras antes de realizar qualquer 
trabalho de manutenção. 

 

 

Só substitua peças com aqueles fornecidos ou 
aprovados pelo CaviDyne. Utilização de quaisquer 
outras partes pode levar a falha do equipamento e 
danos pessoais graves. 

 

 

Caviblaster® Deve Ser Lavada E Enxaguada Com Água 
Doce Após Cada Uso Em Água Do Mar. 

 

 

Lave E Enxágue A Unidade Resultará Em Desgaste 
Prematuro Sobre Os Componentes E A Diminuição Da 
Durabilidade. 

 
 

 

Falha Para Lavar E Enxaguar O Aparelho Pode Causar As 
Válvulas Da Bomba Ficar Na Posição Aberta. Isto Irá Impedir 
Que O Sistema Produzindo A Pressão De Funcionamento 
Correta. 
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6.1 Recomendações de manutenção básica preventiva 
 

 
 

 

Antes e 
após 
cada 

utilização 

Cada 6 
meses 
ou 125 
horas * 

Cada 6 
meses 
ou 500 
horas * 

Cada 
12 

meses 
ou 500 
horas * 

Cada 
1.000 
horas 

Todos 
os 4 

anos ou 
7.500 

horas * 
Verifique o nível de óleo da 
bomba e adicione se baixa X      

Verifique o cartucho de filtro 
em linha e limpe se 
necessário 

X     
 

Inspecionar as mangueiras 
para desgaste ou danos 1 X      

Verificar o gatilho da pistola 
para detecção de fugas e 
reparar se necessário 2 

 X    
 

Verificar a integridade da 
isolação do enrolamento 
com "megger" teste de 
motor 

  X   
 

Substituir o óleo da bomba 
3    X   

Verificar as válvulas da 
bomba e selos para 
desgaste & alterar se 
necessário 

    X 
 

Lubrifique os rolamentos 
motor com alto grau esfera 
ou rolamento de rolo 

     X 

 

* O que ocorrer primeiro. 

1) Se for encontrado nenhum dano de mangueira, mangueira de substituir 
imediatamente. 

2) Remova pistola de água com o sistema em funcionamento pressão e gatilho 
no fechado ou a "posição OFF". Se a água está vazando para fora do barril ou 
identificador, a válvula de gatilho de pistola é usada e deve ser substituída. 

3) A mudança de óleo inicial é após 50 horas de operação. Consulte a literatura 
do fabricante da bomba no apêndice para recomendações adicionais. 

 

6.2 Manutenção de bomba 

A bomba de água de alta pressão requer uma manutenção mínima. O nível de óleo da 
bomba deve ser verificado regularmente. Cárter da bomba possui 44 onças (1,3 L) de 
óleo de detergente não-viscosidade SAE 30. Ver bomba de literatura do fabricante 
encontrada no apêndice para mais informações. 
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6.3 Inspeção/limpeza do filtro de entrada de água 
 

O filtro de entrada de água e o filtro de água devem ser inspecionados antes e 
após cada utilização do CaviBlaster® 2828-E60. Para inspecionar e limpar o filtro 
ou filtro, siga o procedimento abaixo: 
 

1) Rode o principal poder desligar e isolar ou desconecte a conexão de entrada 
para a unidade de potência da fonte de água. 

2) Desenrosque a tigela de filtro da caixa (rodar CCW) (ver Figura 6.1). 

3) Abaixe a tigela e retire o filtro/coador. 

4) Inspecione o filtro/coador e irrigue todos os resíduos com água limpa. 

5) Coloque o filtro/filtro de volta na habitação e empurre a taça volta na 
carcaça do filtro. 

6) Segmento a taça CW na porca da carcaça a mão apertar. 

7) Desaperte e retire a tampa do filtro principal montagem. 

8) Levantar os meios de filtro do alojamento e inspecionar para detritos. Lavar 
ou substituir a mídia conforme necessário. 

9) Inspecione o-Ring no âmbito da PAC por danos. Recoloque a tampa e 
aperte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6.1 – Inspeção / limpeza filtro de água 
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6.4 Inspeção / manutenção da pistola 

 
Para minimizar problemas potenciais com a pistola, recomenda-se que a pistola 
seja inspecionada e mantida no final de cada período de trabalho: 
 
1. Lave e enxágue a pistola com água doce após cada uso em água do mar. 
2. Se o aparelho será usado nas próximas 24 horas, coloque a pistola em um 

recipiente de água limpa e fresca. Certifique-se que a pistola está 
completamente submersa. 

3. Se a pistola não será usada por um período de vários dias, flush a pistola 
como se observa, remova a mangueira chicote o super giro. Com a pistola 
virada de cabeça para baixo, despeje aproximadamente 5ml de óleo 
lubrificante na entrada de água da Pistola enquanto abrindo e fechando o 
gatilho para permitir que o óleo atingir o pin de posicionamento e válvula 
cone. Isto minimizará a possibilidade de corrosão ou cristais minerais da 
formação que congelaria o pino ou válvula cone. 

4. Não use WD-40 para armazenamento a longo prazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.2 – Pistola de pressão-zero 

 
 (FDS) 
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7.0 INVERNIZAÇÃO 

 
 
A unidade de alimentação deve ser winterized se armazenado em temperaturas abaixo 
de 32 graus Fahrenheit (0 graus Celsius). 
 
Total de deslocamento do sistema com 100 pés de mangueira (opcional): 4,3 galões. 
Total de deslocamento do sistema sem mangueira: 2,0 galões. 
 
A winterize da unidade de alimentação de 2828-E60 de CaviBlaster®: 
 

1. Encha um recipiente maior ou 5 galões (19 litros) com solução 
anticongelante apropriado. 

2. Conectar um soquete de cam-lock 1-1/2" com um pequeno mangueira 
transparente de 1-1/2" para a conexão de entrada de água no painel de 
controle (ver Figura 2.2) e coloque a extremidade aberta da mangueira clara 
na solução anticongelante. 

3. Encaixar a mangueira de pressão pequena para a conexão de pressão no 
painel de controle (ver Figura 2.2) e direcionar a saída aberta da mangueira 
dentro do tanque de anticongelante. 

4. Anexar uma pequena mangueira para a válvula de by-pass de start-up e 
coloque a extremidade aberta para o tanque de anticongelante. 

5. Abra a válvula de by-pass de start-up e começar a unidade e verifique se 
que a bomba está ferrada. 

6. Feche a válvula de by-pass de start-up e executar a unidade até 
anticongelante sai da extremidade aberta da mangueira de pressão por 10 
segundos. 

7. Parar o aparelho e desconecte as mangueiras. 
 
Seguir Este Procedimento Irá Garantir Que Todos Os Componentes Críticos Do Sistema 
Expostos A Água Tem Sido Lavados Com O Anticongelante. 

 
 
 
 

Este espaço intencionalmente deixada em branco 
 
 
 
 

(FDS) 
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8.0 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 
1. O MOTOR NÃO COMEÇARÁ 

Geralmente causada por problemas de linha, tais como eliminação única no 
starter verificar fontes de sobrecargas de seleção de potência, fusíveis, 
controles, etc. 

2. MOTOR ZUMBE EXCESSIVAMENTE 

verifique as conexões de entrada de linha para alta tensão, verificar entreferro 

excêntrico  

3. SOBREAQUECIMENTO DO MOTOR 

- Sobrecarga - compare os amplificadores reais (medidos) com a 
classificação da placa de identificação 

- Localize e remova a fonte de fricção excessiva no motor ou carga  
- Única fase – Verifique a corrente em todos os fases (deve ser 

aproximadamente igual ao isolar e corrigir o problema  
- Improper ventilation - Check external cooling fan to ensure air is moving 

across cooling fins, Acúmulo de sujeira excessiva no motor – motor limpo  
- Tensão desequilibrada - seleção de voltagem em todas as fases (deve ser 

aproximadamente igual ao isolar e corrigir o problema 
- Rotor esfregando no estator Check ar lacuna desembaraço e rolamentos 

aperte "através de parafusos" 
- Sobretensão ou subtensão – Verifique a tensão de entrada em cada fase 
- Abra o enrolamento do estator-verificar o saldo de estator fases de 

equilíbrio em todos os  
- Enrolamento aterrado – executar teste dielétrico e reparação  

Conexões impróprias – inspecionar todas as conexões para terminação 
adequada, desembaraço, resistência mecânica e continuidade elétrica 

4. ROLAMENTO SUPERAQUECE 
- Desalinhamento – verificar e alinhar o motor e a bomba  
- Final de excessiva pressão da bomba  
- Excessiva ou insuficiente de graxa no rolamento – cavidade deve ser ¾ 

cheio  
- Sujeira no rolamento – limpar o rolamento e a cavidade e reencher 

aproximadamente ¾ cheio 
5. VIBRAÇÃO  

- Desalinhamento – verificar e alinhar o motor e a bomba 
- Atrito entre as partes rotativas e estacionárias  
- Rotor fora de equilíbrio  
- Ressonância – sistema de sintonia 

6. ROSNANDO OU LAMENTAR-SE 

- Rolamento ruim – substitua o rolamento e reembalar com graxa correta 
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7. MOTOR FUNCIONA, MAS A ÁGUA NÃO SAI A PISTOLA  

- Verificar entrada de abastecimento de água está funcionando  
- Certifique-se de que a unidade de poder não está localizada muito acima 

do nível da água, excedendo a capacidade da bomba de alimentação 
- Verificar que a alimentação da bomba e a entrada da água filtros são claros 
- Verificar se há vazamentos nas linhas de água 
- Verificar se há um bloqueio de ar nas linhas de entrada de água 
- Verifique se que a bomba de alimentação está entregando água 
  Bomba falha mecânica 
  Conexões elétricas maus 
- Verifique as válvulas de entrada e de saída de bomba pressão não estão 

presos a abrir (problema comum se não lavada após o uso com água do 
mar) 

- Verificar se há água saindo do desvio – regulação falha do descarregador 
8. ÁGUA NO CÁRTER 

- Verifique as vedações da bomba por danos (água de alimentação no maior 
que 50 psi (3.4 bar) pode forçar a água passar os selos e danificar a junta 
e a bomba de pressão de água a morrer de fome pode superaquecer e 
danificar a junta) 

- Verifique os êmbolos para rachaduras  
- Verifique a haste do êmbolo o-ring para danos 

9. DEPOIS DE SOLTAR O GATILHO MECÂNICO, A ÁGUA AINDA ESTÁ 
VAZANDO FORA DA PISTOLA  
- Substitua o conjunto de válvula de gatilho mecânico no punho pistola 

10. A PISTOLA NÃO ESTÁ LIMPAR CORRECTAMENTE 

- Verifique se que o sistema está operando na pressão correta (2.800 libras 
por polegada quadrada; 190BAR). 

- Retire a pistola da água com o sistema em funcionamento pressão e gatilho 
no fechado ou a "posição OFF". Se a água está vazando o barril ou 
identificador, o assembly de válvula de gatilho deve ser substituído. 

- Verifique a cavitação e bocais de empuxo-zero para partículas estranhas 
 
Inspeção Visual Com a unidade desligada, introduza um fio pequeno orifícios de bocal 
para verificar se há obstruction(s) Remova o conjunto da válvula de gatilho e "back-flush" 
com ar comprimido ou água pressurizada. 
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9.0 PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

 
 
 

CaviBlaster® 2828-E60  

PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

ORDEM 
RECOMENDADA 

QTY 

QUANTIDADE 
POR 

ASSEMBLY 
PARTE DESCRIÇÃO 

NÚMERO DA 
PEÇA 

1 1 Main filter media (sock) CD-FILTER-BAG 

1 1 Inlet strainer cartridge  3260.02 

1 1 Pump seal kit 04-KIT UD-139 

1 1 Pump valve kit 04-KIT UD-142 

1 1 Pump brass kit 04-KIT UD-140 

1 1 Pump plunger rod O-ring kit 04-KIT UD-141 

1 1 Pressure regulating unloader repair kit UB  

1 1 Trigger valve repair kit – small gun 202700490 

1 1 Trigger valve repair kit – large gun 203300490 

 
 

Todas as peças 
podem ser 

encomendadas: 
 

CAVIDYNE
TM

, LLC 
 

5077 Fruitville Rd., Suite 109-157  
Sarasota, FL 34232  
Phone: (352) 275-5319 
www.cavidyne.com 
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