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FONTE RICE 
 

A fonte RICE apresenta características 

diferenciadas dos demais equipamentos TCA.

A regulagem de tensão e 

elétrica são independentes, de maneira a 

diminuir ou eliminar o efeito Gaiola de Faraday; 

Também apresenta gerador eletrostático na própria pistola e ar auxiliar ionizado, 

diminuindo perda de carga e risco de Centelha quente.

Fora o controle de corrente e tensão também dispõem de manômetros para 

regulagem da vazão, transporte e fluidização.

Pensando em um melho

gráfico demonstrativo para uma melhor performance.

 

Descrição Técnica 

DESCRIÇÃO DIMENSÃO(mm)

Fonte A-240 x L- 340 x P-110

Tensão de alimentação: 220 v
 
Tensão de saída: 100 KV.
 
Corrente de saída: 25 a 125 ua
 
Pressão máxima de ar: 5 Kgf/cm².

Pressão máxima de trabalho: 

Vazão de tinta: até 500g /min.

Potência: 50 watts. 
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A fonte RICE apresenta características 

diferenciadas dos demais equipamentos TCA. 

A regulagem de tensão e corrente 

elétrica são independentes, de maneira a 

diminuir ou eliminar o efeito Gaiola de Faraday; 

gerador eletrostático na própria pistola e ar auxiliar ionizado, 

diminuindo perda de carga e risco de Centelha quente. 

Fora o controle de corrente e tensão também dispõem de manômetros para 

regulagem da vazão, transporte e fluidização. 

Pensando em um melhor rendimento o equipamento é

gráfico demonstrativo para uma melhor performance. 

 
DIMENSÃO(mm) PESO(Kg) TENSÃO (Volts)

A-240 x L- 340 x P-110 6 110/120

220 vca -50/60Hz. 

100 KV. 

Corrente de saída: 25 a 125 ua 

Kgf/cm². 

Pressão máxima de trabalho: 4 Kgf/cm². 

0g /min. 

gerador eletrostático na própria pistola e ar auxiliar ionizado, 

Fora o controle de corrente e tensão também dispõem de manômetros para 

r rendimento o equipamento é ilustrado com um 

TENSÃO (Volts) CONSUMO (Watts)

54
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1- Botão Knob regulador de alta tensão (KV) 

cascata da pistola podendo variar de 

2- Visor Digital da alta tensão 

executado. 

3- Botão Knob regulador de corrente (µA)

cascata da pistola podendo variar de 25 µA até 125

4- Visor Digital da corrente (µA) 

sendo executado. 

5- Manômetro Regulador de Vazão

pistola. 

6-  Manômetro Regulador de Transporte 

pó para pistola. 

1 

2 
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Botão Knob regulador de alta tensão (KV) – regula a tensão gerada na 

istola podendo variar de 10kv até 100kv. 

Visor Digital da alta tensão – mostra com qual tensão o trabalho está sendo 

Botão Knob regulador de corrente (µA) – regula a corrente gerada na 

a podendo variar de 25 µA até 125 µA. 

Visor Digital da corrente (µA) – mostra com qual corrente o trabalho está 

 

Manômetro Regulador de Vazão – controla a vazão de pó que sai da 

Manômetro Regulador de Transporte – controla a pressão de transporte do 

3 

4 

8 

 

Figura 1            

a a tensão gerada na 

mostra com qual tensão o trabalho está sendo 

regula a corrente gerada na 

mostra com qual corrente o trabalho está 

ontrola a vazão de pó que sai da 

controla a pressão de transporte do 

5 

6 

7 
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7- Manômetro regulador d

para pistola 

8- Gráfico demonstrativo de Rendimento 

reguladores devem trabalhar para um melhor desempenho.

 

 KIT DE FLUIDIZAÇÃO
 

 

KIT DE FLUIDIZAÇÃO
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Manômetro regulador do ar ionizado – controla a pressão d

Gráfico demonstrativo de Rendimento – mostra com qual parâmetro os 

reguladores devem trabalhar para um melhor desempenho.

KIT DE FLUIDIZAÇÃO 

KIT DE FLUIDIZAÇÃO 

controla a pressão do ar ionizado 

mostra com qual parâmetro os 

reguladores devem trabalhar para um melhor desempenho. 

 

 

Figura 2 
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Figura 3 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO KIT DE FLUIDIZAÇÃO CODIGO 

1 Manômetro 0 – 4 bar FT 100.123 

2 Regulador de Pressão  0 – 4 bar FT 100.101 

3 Conexão reta macho 1/4 x 6mm FT 100.142 

4 Adaptador macho / fêmea  ¼ BSP FT 100.141 

5 Conexão banjo fêmea BSP 1/4 x 8 mm FT 100.140 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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                                                                                                                                       Figura 4 

1- Mangueira PU 6 mm – Conectar mangueira e leva-lá ate a camara de 

sucção do pó. 

2- Mangueira PU 4 mm da pistola  – Ar ionizado,conectar na conexão 6 x 

4mm. 

3- Mangueira PU 6 mm – Conectar mangueira de fluidização e leva-la ate o 

tanque de pó. 

4- Mangueira PU 8 mm – Conectar mangueira na conexão de vazão do ar.  

5- Entrada de ar – Conectar mangueira PU 8 mm (*Não fornecida no conjunto) 

6- Cabo de AT da Pistola – Certificar-se que cabo de AT foi conectado 

corretamente  

Nota: A Fluidização do pó só devera ser controlada pelo regulador de Ar do kit de fluidização. 

*  O item Nº 5 (Mangueira PU 8 mm) não é fornecido,devendo ser instalado pelo cliente  

 

1 

2 

3 
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Gráfico de Rendimento 

 

 

 

O gráfico de rendimento é um demonstrativo para controle operacional; 

sendo representado por dois eixos ( “ X “e “ Y ”) sendo o eixo “X” (g/min) 

informando a vazão em escala de 0 a 500 g/min e no eixo “Y” (Kg/cm²)informando 

a pressão em escala de 0 a 4 bar. 

O gráfico é representado por três cores, sendo a cor verde demonstrando 

um rendimento BOM, a cor amarelo demonstrando MÉDIO rendimento e a cor 

vermelha demonstrando um rendimento RUIN.             

 

 

“X” 

“Y” 
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PISTOLA PM501

A pistola manual PM501 já vem com a geração 

da cascata na própria pistola, Isso representa melhor 

desempenho evitando a perda de carga estática; 

empunhadura fabricada em alumínio e corpo plástico 

antiestético que a torna leve 

O tubo de passagem do pó é fabricad

melhor fluxo e aproveitamento do pó

 

Descrição Técnica 

DESCRIÇÃO

PISTOLA

A = altura L= largura C= comprimento

A pistola PM501 é adquirida com cabo de 

de alta tensão integrado a pistola

através de porca roscada, o que facilita a substituição das peças

  PM 501 permite a adaptação de outros bicos (consultar departamento 

técnico) 
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PISTOLA PM501 
A pistola manual PM501 já vem com a geração 

da cascata na própria pistola, Isso representa melhor 

desempenho evitando a perda de carga estática; Com 

em alumínio e corpo plástico 

antiestético que a torna leve e de fácil manuseio. 

passagem do pó é fabricado em material antiaderente possibilitando 

e aproveitamento do pó. 

DESCRIÇÃO DIMENSÃO (mm) PESO (Kg) 

PISTOLA A-270 x L-40 x C-365 0.9 

A = altura L= largura C= comprimento 

PM501 é adquirida com cabo de comando que alimenta o gerador 

de alta tensão integrado a pistola e com bico hiper corona, 

através de porca roscada, o que facilita a substituição das peças

PM 501 permite a adaptação de outros bicos (consultar departamento 

em material antiaderente possibilitando assim 

 

que alimenta o gerador 

e com bico hiper corona, sendo este fixado 

através de porca roscada, o que facilita a substituição das peças. 

PM 501 permite a adaptação de outros bicos (consultar departamento 
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PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PISTOLA 
 

 
1- Niple da mangueira do pó 

2- Conexão para cabo 

3- Gatilho 

4- Chave red 

5- Cotovelo fabricado  em polimero UHMW 

6- Tubo de passagem do pó 

7- Tampa traseira 

8- Empunhadura 

9- Corpo da pistola (Cascata) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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BICO HIPERCORONA 

 

1- Capa externa do jato circular 

2- Porca da Pistola 

3- Bico dispersor 

4- Bico jato circular Hipercorona 

5- Anel de contato 

 

 

 

 

 

 



©2010 TECNOAVANCE - Sistemas de Pintura
Rua Angelo Corradini, 30 - Vila Nambi | 

 
Tanque de Fluidização

O Tanque de fluidização TCA 

fabricado em aço carbono e pintado a pó.

O tanque é sem duvidas necessário 

para uma boa qualidade na pintura; Pois 

com seu leito fluidizado mantêm as 

partículas do pó mais soltas 

tanque. 

O sistema de sucção

direcionado diretamente a mangueira da pistola.

Os tanques TCA pod

 

Descrição 

DESCRIÇÃO 

TANQUE 25 LITROS

TANQUE 50 LITROS

TANQUE 100 LITROS

TANQUE 240 LITROS
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Tanque de Fluidização 

O Tanque de fluidização TCA é 

em aço carbono e pintado a pó. 

O tanque é sem duvidas necessário 

para uma boa qualidade na pintura; Pois 

com seu leito fluidizado mantêm as 

partículas do pó mais soltas não permitindo que o pó se compacte no fundo do 

O sistema de sucção do pó é feito através de um tubo chamado p

direcionado diretamente a mangueira da pistola. 

Os tanques TCA pode ser fornecidos com  25, 50, 100 ou

DIMENSÃO(mm) 

ITROS Ø300 x A-400 

LITROS Ø300 x A-700 

LITROS Ø500 x A-750 

LITROS Ø650 x A-900 

indo que o pó se compacte no fundo do 

através de um tubo chamado pescador e 

25, 50, 100 ou 240 litros. 

PESO(Kg) 

7 

9,5 

19 

 45,6 
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INSTALAÇÃO 
 
Para a instalação do equipamento siga o passo a passo. 

 

1° Passo - Conectar a câmara no Tanque de 

Fluidização. 

 

3° Passo - Fixar o cabo de aterramento lado 

olhal no parafuso da fonte, na parte 

inferior. 

2° Passo - Conectar cabo de aterramento 

lado (pino banana) na câmara. 

 

4° Passo - Conectar a mangueira de Ø 6 mm 

na conexão inferior na câmara de sucção. 
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5° Passo - Conectar a mangueira PU6 mm 
na parte inferior da fonte na entrada onde 
se lê transporte. 
(Ver também instrução na figura 4) 

 

7° Passo - Conectar a mangueira PU8 mm 
na parte inferior da fonte na entrada onde 
se lê Vazão. 
 

 

9° Passo - Conectar a mangueira de 
borracha Ø ½´´ no niple de entrada do pó 
da pistola. 

 

6° Passo - Conectar a mangueira PU8 mm  
na entrada superior da câmara. 
 
(Ver também instrução na figura 4) 
 

 

8° Passo - Conectar a mangueira de 
borracha Ø ½´´no ejetor da câmara de 
sucção do pó. 
 

 

10° Passo - Conectar o cabo da pistola na 
fonte e a mangueira PU4 mm na conexão 
de 6 x 4 mm 
(Ver também instrução na figura 4) 
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA  
 

Para que seu equipamento tenha um melhor desempenho, recomendamos 

uma averiguação contínua no bico ejetor da câmara e no bico dispersor no qual 

sofrem um desgaste devido ao contato direto com partículas do pó.  

 

 

 
Câmara ejetora completa. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Bico ejetor da câmara. 

 
 

 
 
 
 
Bico dispersor da Pistola. 
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SEGURANÇA 

 
 
 

Sempre utilizar o equipamento aterrado, para evitar 

choque elétrico no operador.  

Para operar o equipamento, sempre deverá ser utilizada 

uma máscara para pó, apropriada para esta finalidade (Para 

melhores informações consulte o fabricante de tinta). 

O operador deverá usar luvas de nitrilo e equipamento 

ocular hermético para protegê-lo dos salpicos do pó. 
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GARANTIA 

Os equipamentos e materiais fornecidos pela INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

TECNOAVANCE LTDA, estão, garantidos contra defeitos de fabricação e/ou 

materiais, por um período de 12 (doze) meses de funcionamento, desde que 

tenham sido armazenados, montados e estejam em operação dentro dos 

parâmetros e recomendações estipulado pela nossa empresa. 

 

Conforme norma internacional materiais eletrônicos garantia de 90 dias. 

 

Estão exclusos de nossa garantia, equipamentos elétricos tais como: 

motores, contatores, fusíveis, etc., por possuírem garantias específicas de seus 

fabricantes, bem como peças de desgastes naturais e materiais necessários a 

manutenção. 

 

Excluem-se também de nossa garantia, partes e peças que tenham sido 

reparadas ou modificadas por terceiros sem expressa autorização da 

TECNOAVANCE. 

 

Entende-se ainda por garantia, os serviços, reparos ou exposição de 

partes, peças ou componentes devidamente comprovados defeituosos ou 

impróprios pela TECNOAVANCE, cuja reparação realizar-se-á na fabrica do 

vendedor ou através de nossos representantes, cabendo todos os custos de 

transporte e seguro dos equipamentos ao cliente. 

 

Caso os serviços sejam realizados nas instalações do cliente, decorrerão 

por conta deste os encargos referentes ao transporte dos funcionários do 

vendedor cobrados através de uma taxa de visita. 

 


