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DESCRIÇÃO
· Insuflador/Exaustor de material plástico na cor laranja com grade de proteção em 

aço-cromo com todos seus componentes elétricos protegidos

· Alça de transporte em plástico e quatro apoios em borracha

· Tamanho compacto permitindo facilidade no uso e armazenagem, sem 
comprometer a vazão de ar de saída

· Possui motor de 1/4 HP, 12 V, 22 Amps. (Corrente Continua), rotação máxima de 
3800 RPM. 

Duto (Acoplado):

· Amarelo com listras pretas, contínuo, sem emendas e leve, em vinil/poliéster, 
resistente até 65 °C com 20 cm e 7,5 m de comprimento

· Escamoteável, não desmontável com mola de aço com arame em espiral Classe 1

· Atende as especificações da ASTM 227

· VAZÃO: (medida com duto de 7,5 m de comprimento e 20 cm de diâmetro)

· Um cotovelo de 90°: 893 m³/h

· Dois cotovelos de 90°: 750 m³/h

APLICAÇÕES IDEAIS
· Equipamento desenvolvido para atender as necessidades dos trabalhadores que 

executam atividades em espaços confinados, para ventilação do local e remoção 
de contaminantes

LIMITAÇÃO DE USO
· Não utilizar como insuflador em casos de possibilidade de particulados suspensos 

no ar e solda

· Não utilizar este equipamento em áreas classificadas

INSPEÇÃO PRÉVIA
· Verifique a tensão de energia em que o equipamento será ligado.

· Conecte o duto de modo que não haja fuga de ar prejudicando a vazão do 
equipamento.

· Verifique se a vazão do equipamento suprirá as necessidades de troca de ar dos 
espaços confinados a serem ventilados.

OBSERVAÇÕES
· Se for necessário deixar o veículo a rodar para evitar o descarregamento da bateria, 

é importante garantir que o veículo está estacionado a favor do vento a partir da 
entrada do ventilador para evitar qualquer CO entrem na área de trabalho.

Hércules® HECV1P20D75

DIÂMETRO 20 cm

VAZÃO SEM CURVA NO DUTO 1386 m³/h

TENSÃO 12 V

QUANTIDADE POR CAIXA 1

ATENDE A NORMA NR33

Insuflador/Exaustor com duto acoplado

Ventilação


