
EXTRAÇÃO DE GASES DE ESCAPE

Enroladores de mangueira para gases de escape 
de automóveis em locais de trabalho com todos 
os tipos de veículos imobilizados

ASE/ASEM



Enroladores de mangueiras manuais ou motorizados 
para gases de escape em locais de trabalho com 
todos os tipos de veículos imobilizados

Os Enroladores de mangueira ASE/ASEM são uma solução prática quando se 
trabalha com veículos imobilizados, para ter uma superfície de trabalho livre sem 
usar um extrator. O ASE tem retorno por mola. Para casos com tetos altos ou 
comprimentos longos de mangueira, temos disponível ASEM, um Enrolador de 
mangueira motorizado. 
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Os Enroladores de mangueira da FUMEX 

oferecem a possibilidade de ajustar o 

comprimento e dimensões da mangueira 

às necessidades do local de trabalho e 

altura de montagem planeada.

ASE/ASEM 65, 85, 125
Normalmente o ASE/ASEM 65, 85, 125 estão equipa-
dos com mangueiras de grande qualidade, resi-
stentes a esmagamento em EPDM, disponível nas 
dimensões Ø75/100/125/150 mm.

ASE 65, 85 e 125 têm um conjunto de molas como 
standard, mas podem ser equipados com conjuntos 
de molas adicionais. Geralmente, a altura de monta-
gem recomendada para o ASE 65, 85, 125 é de 3-4 
m. O ASEM 65, 85, 125 são as alternativas motori-
zadas. Recomendamos sempre usar as alternativas 
motorizadas para alturas de montagem acima de 
3-4 m, combinado com mangueiras com mais de 10 
m de comprimento.

ASE/ASEM 130
O ASE/ASEM 130 foram desenvolvidos para apli-
cações onde é necessário ter um grande fluxo de ar. 
Com mangueiras robustas, de grande qualidade, feitas 
em EPDM com Ø200 mm, e conexões de Ø200 mm, 
consegue processar volumes de ar até 2500 m3/h.

O ASE 130 está equipado com conjunto de molas 
duplo, para suportar o peso extra das mangueiras de 
maiores dimensões. O ASEM 130 tem dois motores 
para lidar com o aumento de peso da mangueira.

A alimentação adicional de energia para enrola-
mento da mangueira, oferece a liberdade de poder 
escolher a altura de montagem, ou seja, uma maior 
área operacional, dado que o aumento de peso da 
mangueira não afeta o funcionamento do Enrolador 
de mangueira.

Terminais
Como acessórios para a ASE/ASEM, oferecemos 
uma vasta gama de terminais de escape. A ficha de 
produto do terminal de escape separada, contém 
informações sobre quais os terminais são os mais 
adequados para diversas aplicações.

Poupança de energia e acessórios
Complementar a unidade com controlos automáti-
cos, como por exemplo, válvula automática e conver-
sor de frequência implica:

 • otimizar o consumo de energia
 • reduzir os níveis de ruído
 • prolongar a vida útil da unidade.

Encontra informações sobre controlos automáticos 
na ficha de produtos de controlos automáticos para 
gases de escape de veículos separada.

Os acessórios incluem válvula mecânica automáti-
ca, controlo da válvula elétrica, conjuntos de molas 
duplos, assim como painéis de controlo de rolos de 
mangueiras motorizados (ASEM). Todos os modelos 
podem ser equipados com mangueiras especiais, 
como por exemplo, mangueiras com resistência a 
temperaturas mais elevadas.

Gama alargada
Os Enroladores de mangueira estão disponíveis em 
quatro modelos diferentes: ASE/ASEM 65, 85, 125 e 
130. Todos os Enroladores têm uma construção leve 
em alumínio/aço que permite montagens simples 
no teto, parede ou no chão.
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 * Conjunto de molas adicional incluído.
  Esta função é válida apenas com mangueiras e terminais de origem Fumex, com um peso máximo de 2,8 kg.

Programa modelo

ASE
(Manual)

ASEM
(Motorizado)

Mangueira

Tipo Ø (mm) Comprimento (m) Suspenso (m)

Dimensões da mangueira Ø75 mm

ASE 65-75/5 ASEM 65-75/5 AG 75 5 -

ASE 65-75/7.5 ASEM 65-75/7.5 AG 75 7,5 -

ASE 65-75/10 ASEM 65-75/10 AG 75 10 -

Dimensões da mangueira Ø100 mm

ASE 65-100/5 ASEM 65-100/5 AG 100 5 -

ASE 65-100/7.5 ASEM 65-100/7.5 AG 100 7,5 -

ASE 65-100/10 ASEM 65-100/10 AG 100 10 2

ASE 85/100/10 ASEM 85/100/10 AG 100 10 -

Dimensões da mangueira Ø125 mm

ASE 65-125/5 ASEM 65-125/5 AG 125 5 -

ASE 65-125/7.5 ASEM 65-125/7.5 AG 125 7,5 -

ASE 85-125/10 ASEM 85-125/10 AG 125 10 -

ASE 85-125/12.5 ASEM 85-125/12.5 AG 125 12,5 1

ASE 125-125/15 ASEM 125-125/15 AG 125 15 -

Dimensões da mangueira Ø150 mm

ASE 65-150/5 ASEM 65-150/5 AG 150 5 -

ASE 85-150/7.5 ASEM 85-150/7.5 AG 150 7,5 -

ASE 85-150/10 ASEM 85-150/10 AG 150 10 1,5

ASE 125-150/10 ASEM 125-150/10 AG 150 10 -

ASE 125-150/12.5* ASEM 125-150/12.5 AG 150 12,5 -

ASE 125-150/15* ASEM 125-150/15 AG 150 15 1,5

Dimensões da mangueira Ø200 mm

ASE 130-200/10* ASEM 130-200/10 AGX 200 10 -

ASE 130-200/12.5* ASEM 130-200/12.5 AGX 200 12,5 1,5

ASE 130-200/15* ASEM 130-200/15 AGX 200 15 4

A altura de montagem recomendada para o ASE 65, 85, 125 é de 3-4 metros.
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Desenhos com dimensões (mm)

ASE/ASEM 130

 * As medidas indicadas são válidas apenas para ASE (mola).
 ** As medidas indicadas são válidas apenas para ASEM (motor).

 * As medidas indicadas são válidas apenas para ASE (mola).
 ** As medidas indicadas são válidas apenas para ASEM (motor).

Artigo
Dimensões (mm)

A B C* D**

ASE/ASEM 65 774 812 854 1102

ASE/ASEM 85 974 1012 1054 1302

ASE/ASEM 125 1374 1412 1454 1702
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ASES - válvula mecânica automática
Montada na caixa de ligações. Ativado pela rotação do rolo de mangueira. A válvula 
tem um indicador para mostrar se a válvula está aberta ou fechada. O ASES é um 
acessório para poupança de energia. Complementar com um controlo do ventilador 
para ter um sistema ainda mais eficiente.

Para: ASES 160 - ASE 65-125
 ASES 200 - ASE 130

ASE 865 - Interruptor para controlar ventilador/válvula elétrica
Montado externamente. Ativado pela rotação do rolo de mangueira. Ligar/desligar 
automático do ventilador e válvula elétrica. Tensão operacional máxima 24V Para ter 
um sistema completo, usar também o equipamento de proteção S 600/S 400; ver 
ficha de produto de controlo automático de gases de escape de veículo em separado.

Para: ASE/ASEM

Acessórios

ASL
Mangueira, 0,2 metros com grampos para ligação entre a conexão do rolo de 
mangueira e o canal.

Para: ASL 160 - ASE 65-125
 ASL 200 - ASE 130

ASED - conjunto de molas adicional para rolo de mangueira manual

Painéis de controlo (ASEM)
Usados para desenrolar e enrolar a mangueira, de forma simples e prática, 
ao mesmo tempo que evita que o pessoal sofra lesões.

ASEM 1   
Painel de controlo 
montado na parede 
IP 66.

ASEM 2   
Painel de controlo 
suspenso 
IP 65.

ASEM RADIO   
Conjunto para controlo por 
rádio (emissor/recetor) 
IP 55.

AMRE
Estrutura de montagem para ASE/ASEM.

Para: AMRE 65 - ASE/ASEM 65
 AMRE 85 - ASE/ASEM 85
 AMRE 125 - ASE/ASEM 125

AGR
Estrutura para teto para passagem da mangueira.

Para: AGR-100 - Dimensões da mangueira Ø100 mm
 AGR-125 - Dimensões da mangueira Ø125 mm

Dimensão exterior Dimensão do furo
560 x 390 mm 545 x 315 mm

Montado no exterior de um conjunto de molas normal quando é necessário ter potência 
extra, como para mangueiras muito compridas, mangueiras/terminais pesados ou para 
montagem em grandes alturas. Entregue completo com um eixo motriz. Peso: 7,5 kg.

Para: ASE 65-125

ASB
Braço giratório para enrolador de mangueira. Completo, incluindo kit de montagem, 
detalhes de mangueiras e dutos.

ASB 1960  ASB 4300 ASB 6300
Comprimento: . 1960 mm Comprimento: .. 4300 mm Comprimento: ..6300 mm
Peso: ............... 44 kg  Peso: ............... 70 kg  Peso: ................88 kg
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Especificações

Entrega
ASE/ASEM 65, 85, 125 Completo com mangueira tipo AG.
ASE/ASEM 130 Completo com mangueira tipo AGX.

Tratamento da superfície
Peças de metal Lacadas a pó
Peças de alumínio Anodizadas

Mangueira do tipo AG (ASE/ASEM 65, 85, 125)
EPDM com espiral em poliéster, resistente a 
esmagamento, amplitude de temperatura entre 
-30°C – 170°C.

Mangueira do tipo AGX (ASE/ASEM 130)
EPDM com espiral de aço de 2 mm, amplitude 
de temperatura entre -30°C – 170°C.

Motor (ASEM)
  ASEM 65, 85, 125 ASEM 130
Tensão: Monofásico 230 V  Monofásico 230 V
Corrente nominal: 1,6 A 2,85 A
Potência nominal: 360 W 650 W
Binário: 100 Nm 200 Nm
Capacidade de 
elevação: 30 kg 60 kg
Alojamento: IPX4 IPX4 

Peso excluindo mangueiras (kg)
 65 85 125 130
ASE 35 37 40 57
ASEM 40 43 45 55

Altura de montagem recomendada
ASE/ASEM 65, 85, 125
A altura de montagem recomendada para 
ASE/ASEM 65, 85, 125 é de 3-4 metros. 
Montagens em maior altura pode necessitar 
de conjuntos de molas adicionais. Recomen-
damos sempre usar o motor para montagens 
emalturas acima de 3-4 metros combinado 
com mangueiras com comprimento superior 
a 10 metros.

ASE/ASEM 130
O ASE/ASEM 130 está equipado com con-
juntos de molas duplos, ou motores mais 
potentes, o que permite uma maior área ope-
racional, assim como a liberdade de poder 
escolher a altura de montagem, dado que o 
peso da mangueira não arrisca o retorno por 
mola para enrolamento da mangueira.

Caudal de ar recomendado para 
extração em oficinas de veículos  
As recomendações aplicam-se a rotações 
baixas e motores com baixo débito.

Operação m3/h l/s
Automóveis de passageiros 400 110
Camiões 1000 280

Outros
Para obter informações sobre os terminais 
e os controlos automáticos, ver a ficha de 
produto em separado.


