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FONTE NEON UP .

Figura 1.

Refinados e absolutamente confiáveis, nossos equipamentos são projetados
para facilidade de uso e anos de operação, oferecendo o melhor controle de aplicação
na camada da tinta.
A fonte TCA NEON, oferece recursos técnicos para regulagem de tensão e
corrente elétrica em um único display, onde a visualização pode ser feita através do
posicionamento da chave inversora, tornando-o mais seguro e eficiente.
GERADOR DE ALTA TENSÃO ( CASCATA) – para modelo TCA Neon.
Aqui também há inovação, tendo em vista após mais de 12 meses de pesquisa da variação
da tensão gerada pela rede elétrica, inovamos o Gerador de Alta Tensão ( cascata ) com um
módulo de regulagem de tensão ( MRT ). Com este módulo mesmo com uma variação de
tensão na rede elétrica até 25% superior a tensão nominal da rede, o módulo equaliza a
tensão protegendo o gerador de alta tensão. Assim o gerador de alta tensão integrado à
fonte tem a regulagem de tensão e corrente através de placa eletrônica gerando pulsos de
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tensão equalizados, gerando desta forma, benefícios com a melhor carga eletrostática e
sobretudo, maior vida útil do gerador de alta tensão.

Descrição Técnica
DESCRIÇÃO
Fonte

DIMENSÃO(mm)
A-240 x L- 340 x P-110

PESO(Kg)
6

TENSÃO (Volts)
110/120

CONSUMO (Watts)
54

Tensão de alimentação: 220 v -50/60Hz.
Tensão de saída: até 100 KV.
Pressão máxima de ar: 6 Kgf/cm².
Pressão máxima de trabalho: 4 Kgf/cm².
Vazão de tinta: até 500g /min.
Potência: 50 watts.
PRESSÃO NA REDE DE AR DE ALIMENTAÇÃO: NÃO DEVE EXCEDER 4 BAR
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Figura 2

1- Botão liga / desliga – acionado com leve toque para ligar e desligar a fonte
2- Visor Digital da alta tensão e corrente (µA) – mostra com qual tensão e qual
corrente o trabalho está sendo executado conforme a posição da chave
inversora
3- Botão Knob regulador de alta tensão (KV) – regula a alta tensão no gerador
integrado a fonte, podendo variar de 10kv até 100kv
4- Botão Knob regulador de corrente (µA) – regula a corrente no gerador integrado
a fonte podendo variar de 0 µA até 110 µA
5- Chave inversora – mostra no digital a tensão e corrente de trabalho
6- Manômetro Regulador de Vazão – controla a vazão de pó que na pistola
7- Manômetro Regulador de Transporte – controla a pressão de transporte do pó
para pistola, evitando golfadas de tinta.
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8- Manômetro regulador da Fluidização – controla a pressão da fluidização do
reservatório de pó
9- Gráfico demonstrativo de Rendimento – mostra com qual parâmetro os
reguladores devem trabalhar para um melhor desempenho

Gráfico de Rendimento
“Y”

“X”

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
BOM rendimento, a cor amarelo demonstrando um rendimento MÉDIO e a cor
vermelha demonstrando um rendimento RUIM.

6

2

3

4

6

5

1

Figura 3

1- Chicote pneumático (1) – 2 mangueira PU 6, 1 mangueira PU8 + fio terra.
2- Mangueira PU 6 mm(2) – Conectar mangueira e levá-la até a câmara de sucção
do pó.
3- Mangueira PU 6 mm(3) – Conectar mangueira de fluidização e levá-la até o
tanque de tinta em pó.
4- Mangueira PU 8 mm (4) – Conectar mangueira na conexão de vazão do ar e levála até a câmara de sucção da tinta em pó
5- Cabo de AT da Pistola (5) – Certificar-se que o cabo de AT e o conector foram
corretamente acoplados
6- Mangueira de entrada de ar (6) Mangueira PU 8 mm (*Não fornecida no
conjunto)
* O item Nº 6 (Mangueira PU 8 mm) não é fornecido, devendo ser instalado pelo cliente
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PISTOLA PM 101

TCA NEON UP

A pistola manual PM101 com red-suit de acionamento integrado ao corpo de alumínio
oferece melhor desempenho por sua leveza, com excelente ergonomia na sua
empunhadura que é fabricada em liga de alumino, tornando-a de fácil manuseio.
Seus componentes fabricados em polímeros de alto peso molecular e com
baixo coeficiente de atrito, tornam o material antiaderente, possibilitando assim
melhor fluxo e aproveitamento do pó.
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Descrição Técnica
DESCRIÇÃO
DIMENSÃO (mm)
PESO (Kg)
PISTOLA
A-270 x L-40 x C-365
0.700
A = altura L= largura C= comprimento
A pistola PM 101 é adquirida com cabo de AT (Alta Tensão) e com dispersor de
pó diâmetro de 23 mm, sendo este fixado através de prolongador roscado, facilitando
assim a substituição das peças quando necessário.
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PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PISTOLA PM 101
01

Dispersor do pó

PM 200.026

01

Dispersor do pó 20 mm

PM 200.025

01

Dispersor do pó 23 mm

PM 200.024

02

Prolongador do dispersor

PM 200.008

03

Eletrodo

PM 200.009

04

Sobre capa jato circular

PM 200.028

05

Capa jato plano

PM 200.029

06

Porca da Pistola

PM 200.058

07

Oring da Sobre capa

PM 200.005

08

Turbo externo da pistola

PM 200.032

09

Tubo do cabo de AT

PM 200.006

10

Bucha do tubo AT

PM 200.004

11

Resistência 150 mega

PM 200.007

12

Cabeçote da Pistola

PM 200.003

13

Niple da Mangueira

PM 200.019

14

Parafuso M4

PM 200.013

15

Parafuso M4

PM 200.013

16

Gatilho completo

PM 200.014

17

Mola do gatilho

PM 200.015

18

Corpo da pistola

PM 200.001

19

Corpo da pistola

PM 200.001

20

Bucha de latão M4x10 mm

PM 200.013

21

Bucha de latão M4x10 mm

PM 200.013

22

Chave red On/OFF

PM 200.034

23

Abraçadeira da chave red

PM 200.016

24

Terminal Argola

PM 200.072

25

Parafuso M3x6 mm

PM 200.017

26

Anel Presilha do Cabo

PM 200.023
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27

Mangueira ant estática

PTC 400.300

28

Cabo de alta tensão

PM 200.031

29

Prensa cabo da pistola

PM 200.021

30

Niple do prensa cabo

739.501.001

PISTOLA PM 401
TCA NEON UP

A pistola manual PM401 com corpo injetado em plástico ABS Anti Estática e
com red-suit de acionamento integrado à empunhadura oferecendo bom desempenho
por sua capacidade de pintura em cantos.
Os componentes internos da pistola são fabricados em polímeros de alto peso
molecular e com baixo coeficiente de atrito, tornam o material antiaderente,
possibilitando assim melhor fluxo e aproveitamento do pó.
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Descrição Técnica
DESCRIÇÃO
DIMENSÃO (mm)
PESO (Kg)
PISTOLA PM401 A-270 x L-40 x C-365
0.700
A = altura L= largura C= comprimento
A pistola PM 401 é fornecida com cabo de AT (Alta Tensão) e com bico
hipercorona fixado através de porca roscada ao corpo da pistola, facilitando assim a
substituição das peças quando necessário.

PISTOLA DE PINTURA MOD. PM 401
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PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PISTOLA PM 401
01

Dispersor do pó

PM 200.026

01

Dispersor do pó 20 mm

PM 200.025

01

Dispersor do pó 23 mm

PM 200.024

02

Corpo da pistola

377

03

Eletrodo de contato

509

04

Resistência de 150 mega

PM 200.007

05

Capa da resistência

99

06

Parafuso M4x20 mm

503

07

Peça fixação da tampa traseira

PM 200.034

08

Tampa traseira

362

09

Chave red ON/OFF

444

10

Empunhadura de alumínio

403

11

Prensa cabo

PM 200.021 P

13

Cotovelo

345

14

Niple de passagem do pó

346

15

Mola do gatilho

236

16

Gatilho PM 101

326

17

Anel de contato

589

18

Palheta do bico

19

Porca da Pistola

84

20

Bico jato circular

103
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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
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BICO JATO CIRCULAR COM
CAPA EXTERNA
1-Bico jato Circular
1

2

2-Bico externo
O bico externo acoplado ao bico circular oferece melhor
rendimento na aplicação e melhor homogeneidade na
camada da tinta.

Tanque de Fluidização

O Tanque de fluidização TCA é fabricado
em aço carbono e pintado a pó.
O sistema de sucção do pó é feito
através de um tubo chamado pescador e direcionado diretamente a mangueira da
pistola.
Os tanques TCA pode ser fornecidos com 25, 50, 100 ou 240 litros.
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Descrição
DESCRIÇÃO

DIMENSÃO(mm)

PESO(Kg)

TANQUE 25 LITROS

Ø300 x A-400

7

TANQUE 50 LITROS

Ø300 x A-700

9,5

TANQUE 100 LITROS

Ø500 x A-750
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TANQUE 240 LITROS

Ø650 x A-900

45,6

OPCIONAIS:
TUBO FLUIDIZADO DA TINTA

Destinado para troca rápida de cor, dispensa o uso do tanque fluidizado. Assim, o tubo fluidizado é
fixado diretamente na caixa de tinta em pó.

Entrada de ar
Câmara

Fluidizacão
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GABINETE PENEIRADOR GPA 100

O GPA 100 apresenta tanque fluidizado com volume de 50 litros para tinta nova + tanque fluidizado
com volume de 100 litros para tinta recuperada proveniente da cabina de pintura com bomba
pneumática de transferência (acompanha o equipamento) e mini-ciclone fixado sobre o tanque de
100 litros, o qual receberá tinta nova do tanque de 50 litros através de bomba dosadora e a tinta
recuperada, perfazendo a regulagem de 80% de tinta nova com 20% de tinta recuperada e,
abastecendo a pistola de pintura na proporção sugerida pelos fabricantes de tinta em pó.
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PENEIRADOR DE TINTA MANUAL
Destinado a pequenos volumes de tinta, com acionamento manual de operação.
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SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA EQUIPAMENTO MANUAL


O suporte é um item opcional, visto que, a fixação da fonte dos equipamentos TCA NEON,
TCA NEON R e MULTI ESTAGIOS é mais utilizado na cabina de pintura.
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INSTALAÇÃO – para todos os modelos

Para a instalação do equipamento siga o passo a passo.

1° Passo - Conectar a câmara no Tanque

2° Passo - Conectar cabo de aterramento

de Fluidização.

lado (pino banana) na câmara.

3° Passo - Fixar o cabo de aterramento lado

4° Passo - Conectar a mangueira de Ø 6 mm

olhal no parafuso da fonte, na parte

na conexão inferior na câmara de sucção.

inferior.

20

5° Passo - Conectar a mangueira PU6 mm
na parte inferior da fonte na entrada onde
se lê transporte.

6° Passo - Conectar a mangueira PU8 mm
na entrada superior da câmara.

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

8° Passo - Conectar a mangueira de
borracha Ø ½´´no ejetor da câmara de
sucção do pó e leva-la ate o cabeçote da
pistola
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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 que, são
apresentam abrasividade.

Câmara ejetora completa.

Bico ejetor da câmara.

Bico dispersor da Pistola.
22

ESQUEMA ELÉTRICO
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SEGURANÇA

1) Sempre utilizar o equipamento aterrado, para evitar choque elétrico
no operador.
2) Para operar o equipamento, sempre deverá ser utilizada uma máscara
para pó, apropriada para esta finalidade (Para melhores informações
consulte o fabricante de tinta).
3) Pressão do ar comprimido na rede não ultrapassar
4 bar
4) Tensão da rede, não ultrapassar 230 volts
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Recomendações de instalação para a NEON UP.
Considerando que a NEON UP é um equipamento que manipula tensões muito
altas, há a necessidade de se tomar algumas precauções por questões de
segurança do operador e de proteção do equipamento.
Foram colocadas proteções nos equipamentos para resistirem a surtos de
tensão em locais onde a rede possui má qualidade de energia com variações
grandes na tensão e com possibilidade de receberem surtos de tensão.
As recomendações são as seguintes:
1. O equipamento deve estar aterrado no ponto de aterramento existente
na caixa
2. O equipamento é fornecido com 2 fusíveis de 1A que, se queimados
devem ser substituídos por outro de mesmo valor. NUNCA colocar fusível
de valor maior

3. Os dispositivos de proteção se degeneram com o tempo e perdem a
eficácia. Por essa razão recomenda-se que, após cerca de 10 trocas de
fusíveis causadas por picos de tensão da rede, ou depois de 5 anos de
operação, a placa de proteção seja substituída por uma nova.
4. Instalações elétricas que possuem probabilidade alta de ocorrência de
picos de tensão devem ter, no quadro que alimenta o equipamento da
Tecnoavance um protetor de surto do tipo “Intellistorm” que limita os
surtos a valores da ordem de 1.000V e reduz bastante o stress nos
equipamentos alimentados.
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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 estipulados pela nossa empresa. Caso alguma
peça seja trocada dentro dessas condições, esta terá garantia pelo tempo
restante que totalize os 12 (doze) meses de funcionamento do equipamento em
garantia.
Conforme norma internacional materiais eletrônicos possuem garantia de
90 dias.
Estão exclusos de nossa garantia, equipamentos elétricos tais como:
motores, contactores, 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 na fabrica do
vendedor, 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.
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ATATECs
As ATATECs, ou (Assistências Técnicas Autorizadas Tecnoavance), são
terceiros autorizados e certificados pela Tecnoavance, a realizar reparos e
assistências em equipamentos manuais Tecnoavance (conjuntos compostos por
fonte manual, pistola e tanque), reciprocadores Tecnoavance e Pistolas
automáticas Tecnoavance, por cumprirem com os padrões técnicos e com os
procedimentos de manutenção, e possuir equipamentos de laboratório e
ferramentas de serviço, exigidos pela Tecnoavance, conforme autorização
específica.
IMPORTANTE: SOMENTE USE PEÇAS ORIGINAIS TECNOAVANCE, sem as
peças originais Tecnoavance, não há como garantir rendimento de pintura,
segurança no uso da alta tensão gerada e garantias no serviço executado. Na
dúvida, consulte nosso departamento técnico com Sr. Douglas / Fabiano – (11)
45330097 – (11) 996569392 – (11) 996271558 ou por e-mail:
tecnica@tecnoavance.com.br
fabiano@tecnoavance.com.br
tecnoavance@tecnoavance.com.br
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Das ATATECs, listamos:

JC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
RIO GRANDE DO SUL
Contato: CARLOS / JOSUÉ
Fone: (54) 9602-8343 | (54) 9184-7704 |
E-mail: jc.manutencaodeequipamentos@gmail.com

RIBEIRO E HENKEL COM. DE EQUIPAMENTOS, AT E COMERCIO PEÇAS
SANTA CATARINA
Contato: LUCIANO / DANIEL / TÂNIA
Fone: (47) 92774159 | (42) 35234349
E-mail: luciano.tecmaster@gmail.com/ tecmaster.rs@hotmail.com

OLIN TECH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
PARANÁ NORTE
Contatos: ROBERTO | WALMIR
Fone: (44) 3267-9895 | (44) 9961-9197 |
E-mail: roberto@oltech.com.br | walmir@olthec.com.br
Cidade: Maringá - PARANÁ
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TCA SISTEMAS COM DE MAQS EQUIP P/PINTURA LTDA ME
SÃO PAULO – INTERIOR - REGIÃO RIO PRETO
Contato: PAULO CRUZ
Fone: (17) 3243-1882 | (17) 3243-1885 | (17) 8136-2938 |
E-mail: tcamirassol@terra.com.br
Cidade: MIRASSOL – SP

VIT – TEC ASSITENCIA E COMERCIO DE PEÇAS
SAÕ PAULO – INTERIOR - REGIÃO CAMPINAS
Contato: ALESSANDRA
Fone: (11) 973789685
Cidade: Várzea Paulista – SP

TLJ SERVIÇOS - SÃO PAULO – Capital
Contato: JOAQUIM TADEU DE OLIVEIRA
Fone: (11) 9930-7931
E-mail: tlj2@uol.com.br
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QUALIREVEST MAN. COM. DE MAQS. DE PINT. LTDA
RIO DE JANEIRO
Contato: ALEXANDRE
Fone: (21) 8167-7926
E-mail: qualirevest@ig.com.br
Pavuna - RIO DE JANEIRO

WILTEC REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
MINAS GERAIS
Contato: ALEXSSANDRO
Fone: (31) 3361-0987| (31) 9224-4566| (31) 9313-6429
E-mail: wiltec.mg@terra.com.br
Cidade: Betim

TELAMIX - BAHIA
Contato: ERIC LESMANN / MAURICIO LESMANN
Fone: (71) 9721-9777 / (71) 9721-9779
E-mail: comercial@telamix.com.br

WILSON DE SOUZA - MANAUS
Fone: (92) 3236-4066 | (92) 9905-1259
E-mail: wilsonds@uol.com.br
MANAUS - AM

NOTA.: OFERECEMOS EQUIPAMENTO DO MAIS ALTO RENDIMENTO, ENTRETANTO, PARA QUE
SE TENHA SEMPRE O EQUIPAMENTO OPERANDO NAS MELHORES CONDIÇÕES TÉCNICAS, É
IMPORTANTE UMA BOA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. INDIQUE ALGUÉM DE SUA
CONFIANÇA OU, CASO VOCÊ QUEIRA TREINAR SEU FUNCIONÁRIO, ACESSE NOSSO E-MAIL
ACIMA MENCIONADO E TEREMOS IMENSA SATISFAÇÃO EM CAPACITAR SEU TÉCNICO.
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