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SmartWasher®

Modelos:
Dispositivo de lavagem 
móvel para peças/travões 
SW-23 -RGB

Dispositivo de lavagem de 
marca para peças 
SW-25 -RGB

Dispositivo de lavagem 
móvel para peças pesadas 
SW-37 -RGB

Dispositivo de lavagem para 
peças Supersink 
SW-28 -RGB

PARA GARANTIR O MELHOR DESEMPENHO POSSÍVEL DA SUA 
SMARTWASHER®, CONSULTE ATENTAMENTE TODO O CONTEÚDO 
DESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES.

C.R.C INDUSTRIES EUROPE BV
Touwslagerstraat 1, B-9240 Zele
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1. Geral

Leia este manual de instruções do utilizador antes da montagem, instalação ou utilização deste 

equipamento. Guarde o manual de instruções para consultas ou proprietários posteriores.

Em caso de danos durante o transporte, informe imediatamente o seu distribuidor SmartWasher® 

ou a CRC Industries Europe.
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3. Introdução

AS NOSSAS FELICITAÇÕES!
Acabou de adquirir a tecnologicamente avançada 

SmartWasher®! Os sistemas de lavagem de peças 

SmartWasher combinam uma solução potente de 

limpeza com o poder de biorreparação dos Ozzy®, 

micróbios especialmente cultivados. A SmartWasher® fica 

totalmente ATIVA após ter sido devidamente instalada 

e ativada.

A sua SmartWasher®

É económica e fácil de usar

UTILIZA a mais recente tecnologia de biorreparação 

para eliminar os resíduos líquidos perigosos.

AJUDA a simplificar e a descontaminar o seu local 

de trabalho, reduzindo ainda a documentação oficial.

POUPA o seu dinheiro.

A SmartWasher® foi desenvolvida para remover 

óleos e graxas de peças de automóveis e industriais. 

Substitui os solventes de limpeza perigosos por líquidos 

desengordurantes aquosos designados OzzyJuice® e 

por mantas com partículas impregnadas de micróbios, 

designadas OzzyMatTM. Os micróbios impregnados na 

OzzyMat ganham vida no OzzyJuice® e decompõem ou 

“comem” a graxa, óleo e outros contaminantes presentes 

na solução, deixando subprodutos inócuos - dióxido 

de carbono e água - não restando nada perigoso para 

eliminar. O OzzyJuice® é uma solução desengordurante 

premiada, com pH neutro, não cáustica, não inflamável 

e biodegradável. Ao trabalharem em conjunto com 

os nossos micróbios (Ozzy®), estes produtos de alta 

qualidade ajudam a eliminar ou a reduzir largamente 

a necessidade de eliminar os resíduos perigosos, 

permitindo-lhe obter os níveis de desempenho de um 

solvente de peças, mas sem os riscos e os transtornos 

que estes implicam. Tomou uma decisão excelente.
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4. Descrição e funcionamento

4.1. Informações técnicas

SW-23 SW-25 SW-28 SW-37

Ligação elétrica

Tipo de corrente V/~/Hz 220 V/AC – 50/60 Hz

Potência de ligação da bomba W 45 45 45 45

Fusíveis elétricos A 1 1 1 1

Dados de desempenho

Capacidade de aquecimento kW 1,0

Pressão de funcionamento Bar 0,3 0,3 0,3 0,3

Caudal da bomba litros/min. 18 18 18 18

Termostato ajustável °C 40 – 46 40 – 46 40 – 46 40 – 46

Capacidade do reservatório Litros 60 95 95 95

Capacidade de carga Kg 180 kg 225 kg 225 kg 450 kg

Emissão sonora (IEC 60704-1)

Nível de pressão sonora dB(A) < 60

Vibrações do equipamento (ISO5349)

Escova de lavagem m/s² < 0,62

Dimensões e pesos

Dimensões gerais cm 109x69x107 90x67x102 119x97x107 122x89x114

Dimensões do interior da cuba cm 69x58x20 69x44x20 104x58x20 84x69x20

Peso em vazio Kg 32 37 42 70
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5. Instruções de segurança 

a. Utilize a SmartWasher® apenas conforme indicado 

neste manual. Utilize apenas fixações, peças e 

ferramentas recomendadas pelo fabricante.

b. O equipamento só pode ser instalado, utilizado, 

mantido e reparado por um adulto (> 18 anos) 

profissional, com formação e/ou qualificação 

adequada.

c.  O equipamento deve ser utilizado em interiores e 

estar protegido de condições ambientais nefastas 

(p. ex., temperaturas demasiado baixas ou elevadas, 

chuva, neve, vento e luz, ...)

d. O utilizador deve prever uma iluminação e ventilação 

suficientes para a utilização, manutenção e reparação.

e. As peças a limpar devem ter forma, dimensão e peso 

adequados ao equipamento. É portanto necessário 

respeitar a capacidade máxima de carga das peças a 

limpar, conforme indicado na secção 4 deste manual 

de instruções.

f. A SmartWasher® não pode ser utilizada em atmosferas 

explosivas (ambientes definidos pela diretiva ATEX), 

espaços confinados, ...

g. As operações de manutenção e reparação ao 

equipamento só podem ser efetuadas após este 

ter sido desligado da fonte de alimentação principal 

e de ter arrefecido até à temperatura ambiente. 

Deverá haver cuidado para evitar queimaduras que 

possam ocorrer ao tocar em componentes quentes.

h. A limpeza da SmartWasher® só pode ser realizada 

estando esta fechada, com todos os pinos de 

desligamento rápido firmemente posicionados. (Ver 

capítulo 7.1 deste manual de instruções).

i. A proteção de transbordo da SmartWasher® nunca 

pode estar bloqueada. A proteção de transbordo 

não pode estar ligada ao sistema de esgoto da sua 

empresa.

j. O operador deverá adotar uma posição ergonómica 

em relação às dimensões do equipamento quando 

o estiver a utilizar.

k. Deve tomar-se cuidado em relação ao ambiente em 

que o equipamento é instalado. Deve estar livre de 

obstáculos circundantes e de óleos no piso, para 

evitar riscos de escorregar, tropeçar ou cair.

l. Não utilize a SmartWasher® se o cabo elétrico estiver 

danificado ou se o equipamento tiver tombado ou 

sido danificado, até ser inspecionado por um técnico 

de manutenção qualificado.

m. As ferramentas e peças que apresentarem danos ou 

desgaste devem ser imediatamente substituídas antes 

de serem utilizadas novamente.
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n. Não deixe o cabo elétrico pendurado sobre bordas 

de mesas, bancadas ou bancos, ou entrar em contacto 

com tubagens quentes ou pás móveis de ventiladores.

o. Se for necessária uma extensão para o cabo elétrico, 

esta deverá ter uma corrente nominal igual ou 

superior ao do equipamento a utilizar. Os cabos 

elétricos com correntes nominais inferiores aos do 

equipamento podem sobreaquecer. Deverá tomar 

cuidado para posicionar o cabo de modo a que 

ninguém tropece nele ou seja puxado. (Deve ter 

uma tensão nominal mínima de 220 VAC)

p. Desligue o equipamento da tomada elétrica quando 

não o for utilizar por um período longo. Nunca puxe 

o cabo elétrico para o desligar da tomada. Agarre o 

encaixe e remova-o da tomada para desligar.

q. Para reduzir o risco de incêndio, não utilize o 

equipamento próximo de reservatórios de líquidos 

inflamáveis abertos (gasolina).

r. Deve haver uma ventilação adequada quando se trabalha 

com motores de combustão interna operacionais.

s. Mantenha o cabelo, roupa larga, dedos e todas as 

partes do corpo afastados dos componentes móveis.

t. Para reduzir o risco de choque elétrico, não use sobre 

superfícies húmidas ou expostas a água.

u. Modelos móveis SW23 e SW37: não os desloque a 

velocidade excessiva (apenas a velocidade de passo). 

Bloqueie as rodas giratórias antes de utilizar. Quando 

estiver a deslocar estes modelos da SmartWasher®, 

tenha atenção aos obstáculos, pisos escorregadios, 

entre outros, pois estes podem causar danos 

pessoais se alguém cair, tropeçar ou escorregar. 

Estes equipamentos só podem ser deslocados a 

velocidade de passo.

v. Equipamento de proteção pessoal 

 - Use sempre óculos de proteção para evitar o 

contacto de líquidos desengordurantes com os 

olhos.

 - Use sempre calçado de segurança para evitar lesões 

causadas por queda de objetos enquanto está 

ocupado a limpar.

 - É uma boa prática usar luvas sempre que estiver 

a usar líquidos de limpeza industriais. 

w. O equipamento SÓ PODE SER UTILIZADO para 

a remoção de óleos e graxas de peças automóveis 

e industriais.

x. O equipamento NÃO PODE SER UTILIZADO 

para limpar órgãos humanos (p. ex., mãos, ...), 

animais, vestuário, peças que entrem em contacto 

com alimentos, ferramentas de pintura, peças que 

contenham substâncias perigosas (p. ex., amianto, 

cádmio, etc.)...

y. Relativamente aos líquidos desengordurantes 

OzzyJuice®, consulte a Ficha de Segurança no website 

da CRC Industries Europe antes de os utilizar. Se não 

tiver acesso ao website, poderá obter uma cópia 

impressa junto do seu distribuidor local CRC. 
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6. Transporte e armazenamento 

6.1. Transporte 

• Desligue o equipamento e desconecte-o da fonte 

de alimentação principal e evite danos no cabo de 

alimentação durante o transporte, colocando-o num 

local seguro.

• Esvazie e limpe o equipamento.

• NÃO desloque o equipamento se este contiver peças 

limpas ou para limpar.

• Durante as deslocações do equipamento na oficina, 

esteja atento aos obstáculos circundantes e à 

proximidade de colegas de trabalho.

• No transporte interno: 

• Se o equipamento não tiver rodas: coloque-o sobre 

uma estrutura estável (p. ex., palete).

• Se o equipamento tiver rodas: assegure-se de que 

as rodas estão em bom estado antes de deslocar.

• No transporte externo: Coloque sempre o 

equipamento sobre uma estrutura estável (p. 

ex., palete) e fixe-o bem. É necessário embalá-lo 

apropriadamente para evitar danos causados pelo 

transporte e para o proteger de condições ambientais 

prejudiciais.

• Utilize equipamento adequado para a elevação 

(verifique o peso do equipamento e dos dispositivos 

de elevação), manuseamento e movimentação do 

equipamento.

• Durante o transporte em veículos, fixe o equipamento 

de forma adequada para evitar que escorregue ou 

tombe.

6.2. Armazenamento

• Desligue o equipamento e desconecte-o da fonte de 

alimentação principal.

• O equipamento deve ser esvaziado e limpo.

• O equipamento deve ser armazenado em ambiente 

seco e limpo.

• Proteja o equipamento de condições ambientais 

adversas.
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PEÇAS DA OPERAÇÃO DE LAVAGEM PEÇAS DA OPERAÇÃO DE TRAVAGEM

1. O interruptor da bomba está ligado a um temporiza-

dor de 10 minutos. Se ligar o interruptor (“ON”), é 

ativado o fluxo do líquido durante 10 minutos. Para 

reiniciar o fluxo, desligue (“OFF”) e em seguida ligue 

(“ON”) novamente. O fluxo reiniciará e decorrerá 

novamente por 10 minutos.

2. Ajuste a válvula na base do tubo para controlar o 

caudal do líquido através do mesmo. A válvula na base 

da mangueira da escova controla o caudal do líquido 

através do mesmo. As duas saídas podem funcionar 

individualmente ou em conjunto.

1. Desligue a SmartWasher® da tomada elétrica, enrole 

o cabo de alimentação e prenda-o à pega com a tira.

2. Rode a SmartWasher® até ao veículo e posicione-a 

por baixo do travão que pretende limpar. 

3. Ligue o cabo de alimentação e inicie a limpeza.

4. Quando terminar, desligue o cabo de alimentação e 

prenda-o à pega com a tira. Rode a SmartWasher® 

de novo para o seu local habitual e ligue o cabo de 

alimentação à tomada apropriada.
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7. Instalação e configuração

7.1. Instalação e configuração 
mecânicas

7.1.1. Modelo SW-23

1. Remova a manta OzzyMat® da embalagem, desdobre-a 

e estenda-a sobre a grelha porta-mantas localizada 

no nível inferior da cuba. Assegure-se de que pousa 

a manta OzzyMat® com o lado branco voltado para 

cima.

2. Posicione o fundo falso na cuba.

3. Posicione o tubo flexível na posição desejada e 

assegure-se de que a escova de peças está no interior 

da cuba.

4. NÃO LIGUE A UNIDADE ANTES DE 

ADICIONAR O OZZY JUICE®

5. No arranque, adicione cuidadosamente ± 60 litros de 

OzzyJuice® à SmartWasher, vertendo lentamente o 

líquido diretamente na cuba.

6. Ligue a unidade a uma tomada de 220 VAC com GFCI.

7. A SmartWasher® demorará cerca de quatro horas a 

aquecer até à sua temperatura ótima selecionada de 

40°C (± 1°) ou 46°C (± 1°). Esta temperatura será 

mantida enquanto a SmartWasher® estiver ligada e 

cheia de líquido OzzyJuice®. Se a luz “Adicionar líquido” 

acender, o aquecedor desliga automaticamente.

PEÇAS DE INSTALAÇÃO DA LAVADORA SW-23

33076
Grelha porta-mantas

32950
Manta multicamadas OzzyMat FL-4

33046 
Fundo falso para SW-23

32981 
Cesto plástico
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ESQUEMA DA CUBA SW-23
32981 
Cesto plástico

33046 
Fundo falso para SW-23

32950
Manta multicamadas OzzyMat 
FL-4

33076
Grelha porta-mantas

33068
Conjunto para escova angular
(inclui: escova, tubos instagrip e estran-
guladores de tubo)

32678-AA
Escova angular

32982
Kit de bocais

33057
Conector 1/2” NPT - Cinzento

33090
Válvula roscada 1/2” em PVC, corpo cinzento, 
pega azul

33087
Tira em velcro
(para o cabo de alimentação)

33053 
Kit para instalação de cuba, para SW-23 v.2 
(inclui: ficha e válvula de desligamento rápido)
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POWER

ADD FLUID

ENERGIA
SECTEUR

AÑADIR FLUIDO
AJOUTER FLUIDE

Peças adicionais para modelo SW-23: 32993-CF Fusível aquecedor, 6,3 

Amp

32993-CH Fusível bomba; 1 Amp 

33072 Acessório antepara

ESQUEMA DA BASE SW-23

32987-AA
Ficha de desligamento 
rápido

33086
Pinos de liberação 
rápida

32987-AB
Base de desligamento rápido

33049
Conjunto de extravasamento, 
para a base

32985 
Aquecedor para 
SW-23

33051-AA 
Conjunto para câmara de 
aquecedor
(inclui: caixa, aquecedor 
e sonda)

33096 
Kit para carrinho
(inclui: base do carrinho, 
rodas, rodízios e grampos 
de fixação)

33080 
Rodízio 4”
SEM TRAVÃO

33079
Rodízio 4”
COM TRAVÃO

33081
Roda 8”

33078 
Grampos para carrinho - 
conjunto de 4

32986
Sonda

33065
Kit da bomba
(inclui: bomba, tubos à 
prova de vazamentos, 
engates rápidos e tuba-
gens de canalização)

33051-AD
Caixa de controlo com 5 
led, com fusível
(inclui: interruptor, 
arrancador e fusível)

33095
Tampa da caixa de 
controlo

33073
Interruptor de permutação
33074
Vedante do arrancador

33082-AA
Contrapino 
para roda
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PEÇAS DA OPERAÇÃO DE LAVAGEM

1.  O interruptor da bomba está ligado a um temporizador de 10 minutos. Se ligar o interruptor (“ON”), é 

ativado o fluxo do líquido durante 10 minutos. Para reiniciar o fluxo, desligue (“OFF”) e em seguida ligue 

(“ON”) novamente. O fluxo reiniciará e decorrerá novamente por 10 minutos.

2.  Ajuste a válvula na base do tubo para controlar o caudal do líquido através do mesmo. A válvula na base 

da mangueira da escova controla o caudal do líquido através do mesmo. As duas saídas podem funcionar 

individualmente ou em conjunto.
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7.1.2. Modelo SW-25

1. Remova a manta OzzyMat® da embalagem, desdobre-a 

e estenda-a sobre a grelha porta-mantas localizada 

no nível inferior da cuba. Assegure-se de que pousa 

a manta OzzyMat® com o lado branco voltado para 

cima.

2. Posicione o fundo falso na cuba.

3. Posicione o tubo flexível na posição desejada e 

assegure-se de que a escova de peças está no interior 

da cuba.

4. NÃO LIGUE A UNIDADE ANTES DE 

ADICIONAR O OZZY JUICE®

5. No arranque, adicione cuidadosamente ± 95 litros de 

OzzyJuice® à SmartWasher, vertendo lentamente a 

solução diretamente na cuba.

6. Ligue a unidade a uma tomada de 220 VAC com GFCI.

7. A SmartWasher® demorará cerca de quatro horas 

a aquecer até à sua temperatura ótima selecionada 

de 40°C (± 1°) ou 46°C (± 1°). Esta temperatura 

será mantida enquanto a SmartWasher® estiver 

ligada e cheia de líquido OzzyJuice®. (Se a luz 

“Adicionar líquido” acender, o aquecedor desliga 

automaticamente).

33075
Cesto de drenagem 3 
1/2” Aço inoxidável

32950
Manta multicamadas 
OzzyMat FL-4

33052
Fundo falso com drena-

gem na cuba

33076
Grelha porta-mantas
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ESQUEMA DA CUBA SW-25

33052
Fundo falso com drenagem na cuba

32950
Manta multicamadas OzzyMat FL-4

33076
Grelha porta-mantas

33075 
Cesto de drenagem 3 
 Aço inoxidável de 1/2”

32982
Kit de bocais

33057
Conector 1/2” NPT - Cinzento

33066
Conjunto para escova, com 2 mangueiras 
de pedal 
(inclui: escova, mangueira e válvula)
ou
32678-AB 
Escova de escoamento (somente)

33054
Kit de canalização para a cuba
Inclui: tubos, mangueira, abraçadeiras, 
conectores em T, espigas de mangueira 
fêmeas e espigas de mangueira machos

33090
Válvula de esfera com 
rosca em PVC - corpo 
cinzento, manípulo 
azul

33090
Válvula roscada 1/2” em 
PVC, corpo cinzento, 
pega azul

33094
Cotovelo de 90º

33093
Bico 1/2"x2"
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POWER

ADD FLUID

ENERGIA
SECTEUR

AÑADIR FLUIDO
AJOUTER FLUIDE

Esquema da base SW-25

Peças adicionais para mo-

delo SW-25:

33061

Conjunto para câmara de 

aquecedor

(inclui: aquecedor, sonda, 

caixa, acessórios)

Fusível aquecedor 32993-
CF, 6,3 Amp
Fusível bomba 32993-
CH, 1 Amp

33072

Acessório antepara

33049
Conjunto de 
extravasamento, para 
a base

33056
Elemento de aquecimento

32986
Sonda

33095
Tampa da caixa de 
controlo

33074
Vedante do arrancador

33073
Interruptor de 
permutação

33059-AA
Caixa de controlo com 5 
led, com fusível
(inclui: interruptor, 
arrancador e fusível)

33064
CONJUNTO DA BOMBA 220 V
(inclui: bomba, tubos à prova de 
vazamentos, engates rápidos e 
tubagens de canalização)
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SW-28

PEÇAS DA OPERAÇÃO DE LAVAGEM

1. O interruptor da bomba está ligado a um temporizador de 10 minutos. Se ligar o interruptor (“ON”), é 

ativado o fluxo do líquido durante 10 minutos. Para reiniciar o fluxo, desligue (“OFF”) e em seguida ligue 

(“ON”) novamente. O fluxo reiniciará e decorrerá novamente por 10 minutos.

2. Ajuste a válvula na base do tubo para controlar o caudal do líquido através do mesmo. A válvula na base 

da mangueira da escova controla o caudal do líquido através do mesmo. As duas saídas podem funcionar 

individualmente ou em conjunto.
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7.1.3. Modelo SW-28

1. Remova a manta OzzyMat® da embalagem, desdobre-a 

e estenda-a sobre a grelha porta-mantas localizada 

no nível inferior da cuba. Assegure-se de que pousa a 

manta OzzyMat® com o lado branco voltado para cima.

2. Posicione o fundo falso na cuba.

3. Posicione o tubo flexível na posição desejada e 

assegure-se de que a escova de peças está no interior 

da cuba.

4. NÃO LIGUE A UNIDADE ANTES DE 

ADICIONAR O OZZY JUICE®

5. No arranque, adicione cuidadosamente ± 95 litros 

de OzzyJuice® à SmartWasher, vertendo lentamente 

a solução diretamente na cuba.

6. Ligue a unidade a uma tomada de 220 VAC com GFCI.

7. A SmartWasher® demorará cerca de quatro horas a 

aquecer até à sua temperatura ótima selecionada de 

40°C (± 1°) ou 46°C (± 1°). Esta temperatura será 

mantida enquanto a SmartWasher® estiver ligada e 

cheia de líquido OzzyJuice®. Se a luz “Adicionar líquido” 

acender, o aquecedor desliga automaticamente.

33075
Cesto de drenagem 
3 1/2”
Aço inoxidável

33062
Fundo falso com drena-

gem na cuba

33076
Grelha porta-mantas

32950
Multicamadas
OzzyMat FL-4
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ESQUEMA DA CUBA SW-28

33062
Fundo falso com drenagem na cuba

33075 
Cesto de drenagem 
3 1/2”
Aço inoxidável

32950
Manta multicamadas OzzyMat FL-4

33076
Grelha porta-mantas

33070
Kit de bocais SuperSink

33090
Válvula de esfera com rosca em 
PVC - corpo cinzento, manípulo 
azul

33094
Cotovelo de 90º

33093
Bico 1/2"x 2"

33088
Braçadeira de bocal33057

Conector 1/2” NPT - Cinzento

33090
Válvula roscada 1/2” em PVC, 
corpo cinzento, pega azul

33067-AA
Conjunto para 4 escovas 
angulares
(inclui: escova, mangueira 
e válvula)

ÍTEM OPCIONAL:
33071
Kit 2ª estação escovagem 
Inclui: Conjunto de 4 escovas 
angulares, válvulas de esfera 1/2” e 
conector, cotovelo de 90º/

33055
Kit de canalização para a cuba
Inclui: tubos, mangueira, 
abraçadeiras, conectores em T, 
espigas de mangueira fêmeas e 
espigas de mangueira machos

2ª estação de 
trabalho
Ligação
33091
Tampa 1/2”
33093
Bico 1/2"x2"
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POWER

ADD FLUID

ENERGIA
SECTEUR

AÑADIR FLUIDO
AJOUTER FLUIDE

Esquema da base SW-28

Peças adicionais para mo-

delo SW-28:

33067-AB

Conjunto para câmara de 

aquecedor

(inclui: aquecedor, sonda, 

caixa, acessórios)

32993-CF

Fusível aquecedor, 6,3 

Amp

32993-CH

Fusível bomba, 1 Amp

33072

Acessório antepara

33064

Conjunto da bomba

(inclui: bomba, tubos à 

prova de vazamentos, 

engates rápidos e tubagens 

de canalização)

33049
Conjunto de 
extravasamento, para 
a base

33056
Elemento de aquecimento

32986
Sonda

33095
Tampa da caixa de 
controlo

33074
Vedante do arrancador

33073
Interruptor de 
permutação

33059-AA
Caixa de controlo com 5 
led, com fusível
(inclui: interruptor, 
arrancador e fusível)

33064
CONJUNTO DA 
BOMBA 220 V
(inclui: bomba, tubos à 
prova de vazamentos, 
engates rápidos e 
tubagens de canalização)

33086
Pinos de 

liberação rápida
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SW-37

PEÇAS DA OPERAÇÃO DE LAVAGEM

1. O interruptor da bomba está ligado a um temporizador de 10 minutos. Se ligar o interruptor (“ON”), é 

ativado o fluxo do líquido durante 10 minutos. Para reiniciar o fluxo, desligue (“OFF”) e em seguida ligue 

(“ON”) novamente. O fluxo reiniciará e decorrerá novamente por 10 minutos.

2. Ajuste a válvula na base do tubo para controlar o caudal do líquido através do mesmo. A válvula na base 

da mangueira da escova controla o caudal do líquido através do mesmo. As duas saídas podem funcionar 

individualmente ou em conjunto.
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7.1.4. Modelo SW-37

1. Remova a manta OzzyMat® da embalagem, 

desdobre-a e estenda-a sobre a grelha porta-mantas 

localizada no nível inferior da cuba. Assegure-se de 

que pousa a manta OzzyMat® com o lado branco 

voltado para cima.

2. Posicione o fundo falso na cuba.

3. Posicione o tubo flexível na posição desejada e 

assegure-se de que a escova de peças está no 

interior da cuba.

4. NÃO LIGUE A UNIDADE ANTES DE 

ADICIONAR O OZZY JUICE®

5. No arranque, adicione cuidadosamente ± 95 litros 

de OzzyJuice® à SmartWasher, vertendo lentamente 

a solução diretamente na cuba.

6. Ligue a unidade a uma tomada de 220 VAC com 

GFCI.

7. A SmartWasher® demorará cerca de quatro horas 

a aquecer até à sua temperatura ótima selecionada 

de 40°C (± 1°) ou 46°C (± 1°). Esta temperatura 

será mantida enquanto a SmartWasher® estiver 

ligada e cheia de líquido OzzyJuice®. Se a luz 

“Adicionar líquido” acender, o aquecedor desliga 

automaticamente.

32981 Cesto plástico

33047
Fundo falso

32950
Multicamadas
OzzyMat FL-4

33076
Grelha porta-mantas

33075
Cesto de drenagem 3 
1/2” Aço inoxidável
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ESQUEMA DA CUBA SW-37

VISTA DIANTEIRA

VISTA DE TRÁS

33092
Cotovelo 1/2" Fx 1/2" F PVC 40 Preto

32981 
Cesto plástico

33047
Fundo falso 

32950
Manta multicamadas OzzyMat FL-4

33076
Grelha porta-mantas

33090
Válvula de esfera com rosca em 
PVC - corpo cinzento, manípulo 
azul

33070
Kit de bocais SuperSink

33057
Conector 1/2” NPT - Cinzento

33090
Válvula de esfera com 
rosca em PVC - corpo 
cinzento, manípulo 
azul

33069
Escova angular Asy c/ mangeira de 1,2 m (4 ft)
ou
32678-AA
Somente escova angular

33075
Cesto de drenagem 3 1/2” Aço 
inoxidável

33087
Tira em velcro

33077-AB
Tampa de sifão para a cuba

33077-AA
Encaixe rápido 1/2 Conector 
de mangueira farpado MX
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POWER

ADD FLUID

ENERGIA
SECTEUR

AÑADIR FLUIDO
AJOUTER FLUIDE

Esquema da base SW-37

VISTA DIANTEIRA

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL E 
LATERAL Conjunto de 

controlo 37
33058 Conjunto de controlo 

37 220v
(inclui: passagem, cavilha de 
suporte, caixa de controlo, 

conjunto do aquecedor, 
sonda, bomba, conjunto da 
bomba e kit de mangueira)

33060-AA
Conjunto da caixa de controlo
(inclui: caixa de controlo, 
comutador e arrancador, 
fusível e conector redutor de 
pressão)

33063
Conjunto da bomba para 37 220v
(inclui: bomba, acoplamento, acessórios 
à prova de vazamento, tubos retos)

Mangueira

circulação

AquecedorSonda

circulação

Aquecedor Caixa de controlo

Cabo de alimentação

33050-AA
Conjunto do aquecedor para 37 220v
(inclui: aquecedor, conectores redutores 
de pressão e juntas tóricas)

33063
Conjunto da bomba para 37 220v
(inclui: bomba, acoplamento, acessórios 
à prova de vazamento, tubos retos)

33050-AA
Conjunto do aquecedor para 37 220v
(inclui: aquecedor, conectores redutores 
de pressão e juntas tóricas)

33048
Sonda para 37

1751645
Kit para carrinho

Conjunto de extravasamento 33050-AF - 37

1005091 Pinos de liberação 
rápida

32993-CF
Fusível aquecedor, 
6,3 Amp

32993-CH
Fusível bomba, 
1 Amp
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33048
Sonda para 37

33060
Conjunto da caixa de controlo para 37
(inclui: caixa de controlo, comutador e 

arrancador, fusível e conector redutor de 
pressão)

33063
Conjunto da bomba 220v para 37

INCLUI: bomba, conectores e tubagens

33050-AA
Conjunto do aquecedor 37 220v

(inclui: aquecedor, conectores redutores de pressão 
e juntas tóricas)

33058
Conjunto de controlo 37 220v

INCLUI: passagem, cavilha de suporte, caixa de con-
trolo, cabo elétrico, conjunto do aquecedor, sonda, 

bomba, conjunto da bomba e mangueira.

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO
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7.2. Instalação e configuração 
elétricas

• A SmartWasher® só pode ser ligada a uma rede com 

fonte de alimentação de corrente alterna. A tensão 

indicada na placa de identificação deve corresponder à 

tensão da fonte de alimentação. (220 VAC / 50-60 Hz)

• O equipamento só pode ser ligado a uma fonte de 

alimentação por um eletricista qualificado, de acordo 

com a norma CEI 60364.

• Qualquer quadro de componentes elétricos só pode 

ser aberto por um eletricista qualificado.

• É fundamental ligar o equipamento à fonte de 

alimentação elétrica através da ficha fornecida. A ficha 

serve para desligar completamente o equipamento 

da fonte de alimentação principal. Não altere o cabo 

sob circunstância alguma. Em caso de danos nesse 

cabo, não o repare. Substitua-o antes por um novo.

• Verifique se existem danos no cabo de alimentação 

e na tomada principal antes de cada utilização. Se o 

cabo de alimentação estiver danificado, providencie 

imediatamente a sua substituição contactando o 

seu Distribuidor CRC local ou por um eletricista 

qualificado, para evitar possíveis riscos.

• O equipamento deve ser instalado próximo de uma 

tomada elétrica com Corte por Falha de Terra (GFCI), 

para que possa ser ligado facilmente. A SmartWasher® 

deve ser o único aparelho ligado a esse circuito. 

O circuito elétrico deve ser protegido com um 

interruptor diferencial de 30 mA. 

• É autorizado o uso de um cabo de extensão. Se for 

utilizado um cabo de extensão, assegure-se de que 

não está danificado por ter sido trilhado, perfurado, 

arrastado ou outra situação idêntica. Proteja este 

cabo de calor, óleo, bordas afiadas, etc.

• O cabo de extensão deve ter uma secção transversal 

indicada no esquema elétrico e deve ser protegido 

de pulverizações de água. A ligação não deve ficar em 

contacto com água.

• Utilize o cabo de alimentação fornecido pelo 

fabricante. O mesmo se aplica quando substitui o 

cabo de alimentação. Para detalhes sobre o modelo, 

consulte o capítulo 7.1 deste manual de instruções.

• Se os acoplamentos do cabo de alimentação ou do 

cabo de extensão forem substituídos, devem ser 

garantidas a proteção contra salpicos e a estanqueidade 

mecânica. Para os valores de ligação, consulte a placa 

de identificação/dados técnicos.

• Nunca toque na tomada de alimentação principal com 

as mãos molhadas.



page 506 of 640

BIOREMEDIATING parts washing system
SmartWasher®

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO UTILIZADOR

INSTRUÇÕES DE ORIGEM

8. Utilização e aplicação 

• O equipamento só pode ser utilizado por pessoas que 

tenham recebido formação para manusear o mesmo, 

com qualificações e experiência comprovadas na sua 

utilização ou a quem tenham explicitamente atribuído 

a tarefa de manusear o equipamento. 

• O equipamento não pode ser utilizado por funcionários 

com menos de 18 anos de idade ou por funcionários 

que não tenham recebido formação adequada.

• A SmartWasher® e respetivas ferramentas devem ser 

verificadas antes da sua utilização para garantir o seu 

funcionamento adequado e seguro. De outro modo, 

o equipamento não pode ser utilizado.

• O operador deve utilizar o equipamento adequadamente. 

A máquina destina-se a limpar peças em fábricas que 

processam peças metálicas e que realizam manutenção 

a instalações.

• Os líquidos desengordurantes (OzzyJuice®) entregues 

com esta máquina e as respetivas mantas com filtragem 

microbiológica (OzzyMat®) devem ser utilizados na 

máquina, para que esta funcione adequadamente.

• A utilização de outros líquidos desengordurantes pode 

prejudicar ou evitar a biodegradação dos resíduos de 

graxas e óleos.

• Não utilize outros líquidos desengordurantes, tais como 

diluentes ou líquidos inflamáveis ou explosivos, ...

• O equipamento deve ser instalado sobre uma base 

horizontal e firme que não permita a penetração de 

líquidos.

• A máquina não se destina à eliminação de óleos usados. 

Se forem utilizadas grandes quantidades de gasolina, 

querosene, óleos de motores, diluentes, álcool mineral, 

agentes anticongelantes ou substâncias idênticas, estas 

podem infiltra-se na máquina. Isto pode prejudicar a 

biodegradação normal do óleo/graxa pelos micróbios. 

• Não é permitido utilizar o equipamento em locais 

perigosos. (P. ex., ambientes explosivos, fechados, ...). 

Se o equipamento for utilizado em áreas perigosas (p. 

ex., bombas de combustível), devem ser cumpridas as 

disposições de segurança correspondentes.

• Quando estiver a trabalhar com o equipamento, o 

operador deve ter em consideração as condições 

ambientais de trabalho e ter em atenção as outras 

pessoas que trabalham na área circundante.

• Todas as peças condutoras de corrente na área de 

trabalho devem ser protegidas contra jatos de água.

• Não limpe 

 - materiais que contenham amianto ou outras 

substâncias perigosas para a saúde;

 - componentes que entrem em contacto com 

alimentos;

 - partes do corpo humano;

 - ferramentas de pintura.

• Use equipamento de proteção pessoal adequado contra 

pulverizações de água - especialmente, óculos e luvas 

de proteção. 

• Se o líquido desengordurante entrar em contacto com 

os olhos, lave-os cuidadosamente com água e consulte 

imediatamente um médico se tiver engolido líquido.

• A bacia da SmartWasher® deve proporcionar uma 

plataforma estável para a limpeza das peças. A 

capacidade máxima de carga está indicada no capítulo 

deste manual de instruções do utilizador.

 ● Antes de utilizar os modelos SW23 e SW37, as rodas 

giratórias devem ser bloqueadas.
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9. Funcionamento: 

9.1. Início

• Retire a embalagem à SmartWasher®.

• Instale o equipamento conforme descrito no p. 7.1 

deste manual de instruções.

• Remova o cesto e a manta OzzyMat®.

• Dependendo do modelo, adicione cuidadosamente ± 

60 ou ± 95 litros de OzzyJuice® à SmartWasher®, 

vertendo lentamente a solução diretamente na cuba.

• Ligue a SmartWasher® à fonte de alimentação 

principal (220 VAC).

• O sinal “Adicionar líquido” deve desligar quando tiver 

sido adicionado OzzyJuice® suficiente.

• Note que o aquecedor não irá funcionar se o sinal 

“Adicionar líquido” estiver aceso.

• A sua SmartWasher® deve estar ligada 24 horas por 

dia, 7 dias por semana, a fim de manter a temperatura 

ideal.

• Dependendo da solução OzzyJuice® entregue com 

a sua SmartWasher®, o termostato vem predefinido 

para manter o líquido a uma temperatura de 40°C 

e 46°C (± 1°C). Esta temperatura proporciona as 

condições ótimas para uma limpeza eficaz e a atividade 

dos micróbios Ozzy.

 - Se, após um período razoável de aquecimento, 

a temperatura do líquido parecer demasiado 

elevada ou baixa, consulte a secção de resolução 

de anomalias no capítulo 11 deste manual de 

instruções.

 - A SmartWasher® utiliza um líquido especialmente 

formulado, designado OzzyJuice®. Trata-se de 

uma solução desengordurante que fornece uma 

combinação de características excelentes de 

limpeza, segurança e nutrição para os micróbios 

Ozzy. O OzzyJuice® é fornecido em recipientes 

de 20 litros prontos a utilizar.

 - Se a temperatura descer abaixo da temperatura 

mínima, o sistema manter-se-á limpo, mas a 

descontaminação dos hidrocarbonetos pela 

colónia de micróbios Ozzy irá abrandar. No 

entanto, os micróbios não morrerão. A colónia 

de micróbios Ozzy tornar-se-á mais ativa quando 

a temperatura do líquido alcançar os limites de 

temperatura acima indicados.

9.2. Funcionamento

• O aquecedor só entra em funcionamento quando o 

nível do líquido se torna criticamente baixo. Eleve a 

cuba e verifique o nível do líquido. 

• Para ajudar a monitorizar e manter o nível adequado 

de líquido, a SmartWasher® está equipada com uma 

luz de “Adicionar líquido”. Quando a luz “Adicionar 

líquido” se acende no aquecedor, a unidade (incluindo 

o aquecedor) desliga automaticamente até que seja 

adicionado OzzyJuice®. 

• Adicionar OzzyJuice®: Afaste o fundo falso da 

OzzyMat® e verta lentamente um recipiente cheio 

(de 20 litros) diretamente na cuba da SmartWasher®. 

O sinal “Adicionar líquido” deve desaparecer quando 

tiver terminado o processo.

• O sinal de “Adicionar líquido” desliga e o aquecedor 

é reativado automaticamente. 

• Coloque as peças a limpar sobre a superfície de 
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enxaguamento do equipamento. A capacidade máxima 

de carga está indicada nos dados técnicos deste manual 

de instruções do utilizador, no capítulo 4.

• Ligue a bomba.

• Abra a válvula de corte da ferramenta de limpeza 

utilizada.

9.3. Desligar

• Depois da limpeza das ferramentas, desligue a bomba. 

Caso não o faça, haverá uma perda desnecessária de 

óleo desengordurante (OzzyJuice®), causada pela 

evaporação.

Notas: 

• A bomba desliga-se automaticamente após 10 minutos. 

Para reiniciar, pressione rapidamente “OFF” e “ON” 

na bomba.

• Desligue a bomba em caso de falha de energia. Se 

a bomba se mantiver ligada (“ON”) durante uma 

falha de energia, reiniciar-se-á assim que a energia 

for restaurada. 

• Se a falha de energia se mantiver por um período 

prolongado, deverão então ser adicionados novos 

micróbios ao líquido desengordurante. Substitua a 

manta de filtragem (OzzyMat®).

• Pode ser utilizado um intensificador de micróbios, 

designado “OzzyBooster®”, para aumentar ou 

promover a atividade microbiana no sistema 

SmartWasher® . Aumenta efetivamente a densidade 

dos micróbios Ozzy® no líquido OzzyJuice®.

• Se o corte de energia se prolongar por mais do 

que algumas semanas, adicione mais um recipiente 

OzzyBooster® à SmartWasher®.
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10. Manutenção e reparação 

10.1. Realização da manutenção e 
reparação

 ● Desligue o equipamento e desconecte-o da fonte de 

alimentação principal antes das operações de limpeza 

e manutenção e/ou reparação.

 ● Use equipamento de proteção individual adequado 

(p. ex., óculos, luvas, etc.)..

 ● Prepare antecipadamente iluminação adequada 

e suficiente para os trabalhos de manutenção e 

reparação.

 ● Os trabalhos de reparação e manutenção só podem 

ser executados por pessoal devidamente formado 

nesta área e que conheça bem o equipamento e os 

respetivos regulamentos de segurança (contacte o 

seu distribuidor CRC local).

 ● Utilize apenas acessórios e peças sobressalentes 

que tenham sido aprovados pela CRC Industries 

Europe. A utilização esclusiva de acessórios e peças 

originais assegura um funcionamento seguro e sem 

problemas do equipamento durante toda a sua vida 

útil. (Consulte o capítulo 7 deste manual de instruções, 

para referências).

 ● O equipamento móvel utilizado para fins comerciais 

pode estar sujeito a inspeções de segurança, de acordo 

com a regulamentação nacional.

10.2. Frequência das manutenções
10.2.1. Diária

 - Verifique a informação sobre danos e desgaste 

na secção “geral”. Se existente, consulte o 

capítulo 10.1.

 - Mantenha-se atento à luz “Adicionar líquido”. 

Se a lâmpada indicadora estiver acesa, adicione 

líquido OzzyJuice® ao equipamento.

 - Normalmente, deixe o equipamento limpo.

10.2.2. Semanalmente

Manutenção com OzzyMat FL-4

 - Assegure-se de que a bomba não está a funcionar.

 - Remova o fundo falso da cuba.

 - Destaque e retire a camada superior da 

OzzyMat® e torça-a para retirar o líquido em 

excesso. Depois, elimine a camada de acordo 

com os seus regulamentos locais.

 - Volte a colocar o fundo falso no seu lugar.
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10.2.3. Mensalmente

A manta OzzyMat® apanha resíduos e sujidades tão 

pequenas quanto 50 mícrones. Funciona eficazmente, 

mesmo quando aparenta estar suja. A dada altura, 

contudo, torna-se saturada e incapaz de deixar passar o 

líquido livremente e tem de ser substituída. O OzzyMat® 

FL-4 multicamadas tem a vantagem de lhe permitir ir 

retirando camadas entre as substituições de mantas.

Para manter a eficácia e o desempenho do 

OzzyJuice®, deve manter ou substituir a 

manta OzzyMat® uma vez por mês.

Substituição da OzzyMat® FL-4

 - Assegure-se de que a bomba não está a 

funcionar.

 - Remova o fundo falso da cuba.

 - Remova a última camada da manta OzzyMat® 

suja e coloque num dos lados da grelha porta-

filtros.

 - Retire a nova manta OzzyMat® da bolsa plástica 

e disponha-a sobre o topo da grelha porta-

filtros, com a face branca voltada para cima.

Esprema qualquer líquido em excesso da manta usada 

para a nova OzzyMat®. É importante espremer a 

OzzyMat® usada antes de a descartar.

Pegue na manta OzzyMat® usada e coloque-a dentro da 

bolsa plástica de onde retirou a nova.

Volte a colocar o fundo falso no seu lugar.

Elimine a manta OzzyMat® usada de acordo com os 

regulamentos locais.

10.2.4. Anualmente

Sugerimos que realize pelo menos uma manutenção 

anual. Basta realizar a manutenção anual descrita abaixo:

 - Bombeie o líquido para um recipiente adequado, 

até drenar a máquina.

 - Desligue a SmartWasher®. 

 - Retire apenas os grampos de fixação antes de 

remover a cuba.

 - Remova a cuba da base, inspecione e remova 

quaisquer resíduos que possam se ter acumulado 

no fundo da unidade.

 - Limpe a base com água para remover quaisquer 

detritos.

 - Inspecione visualmente o estado das mangueiras, 

conectores, etc. 

 - Se tudo parecer estar em boas condições de 

funcionamento, volte a montar a cuba, verta o 

líquido OzzyJuice® necessário na SmartWasher® 

e instale o fundo falso com OzzyMat®. 

 - Assegure-se de que, durante a reinstalação, os 

componentes (p. ex. mangueiras, ...) não entram 

em contacto com o elemento de aquecimento.

 - Não esqueça de repor os pinos de segurança nos 

respetivos lugares.

 - Se falhar a manutenção da SmartWasher®, pode 

ainda assim aproveitar o líquido.

 - Adicione OzzyBooster® para um fornecimento 

adicional de micróbios que tornará o líquido 

novamente conforme. 

 - Se o líquido desenvolveu um odor ou apresentar 

descoloração, contacte o seu distribuidor local.
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11. Resolução de anomalias

PROBLEMA AÇÃO CORRETIVA

Líquido frio Se o nível de líquido da SmartWasher estiver baixo, o aquecedor desliga automaticamente.

 - Verifique se os indicadores “Adicionar líquido” estão acesos. O nível de líquido na máquina 

deve ser de aproximadamente 28 cm quando está baixo.

 - Se a luz “Adicionar líquido” estiver acesa, adicione um recipiente completo (20 litros) de 

OzzyJuice®. A luiz indicadora deve desaparecer.

 - Conceda um período razoável para o aquecimento e volte a verificar.

Líquido 

sobreaquecido

Se o líquido se tornar extremamente quente e ultrapassar os 49ºC, desligue a SmartWasher® 

da tomada e contacte o seu distribuidor local CRC.

Derrame de 

OzzyJuice®

 - O derrame de OzzyJuice® torna o piso escorregadio. Tenha cuidado quando caminhar 

próximo de líquido derramado. 

 - Para limpar um derrame acidental de líquido novo, não usado, absorva o produto com um 

material absorvente (ou lave o produto derramado até escoar para o esgoto sanitário mais 

próximo). 

 - Se o líquido OzzyJuice® tiver sido usado, deve eliminar o derrame de acordo com os 

regulamentos locais.

 - Se o deixar secar, o líquido irá formar uma mancha pegajosa no chão que, quando húmida, 

se tornará novamente escorregadia.

Demasiado 

óleo 

descarregado 

no sistema

 - Desligue a SmartWasher® na tomada e levante a cuba para fora da base.

 - Remova o óleo em excesso do nível superior do OzzyJuice® ou coloque aí uma almofada 

absorvente, absorva o óleo e elimine-o de acordo com os regulamentos locais.

 - Em casos extremos, pode ser necessário substituir todo o líquido OzzyJuice® da SmartWasher®. 

Elimine o OzzyJuice® e a OzzyMat® de acordo com os regulamentos locais.

 - Se substituir todo o OzzyJuice®, lave a base da SmartWasher para remover todo o óleo e 

sujidade em excesso.

 - Quando a unidade tiver sido limpa, reinstale a cuba (sem o fundo falso e a manta OzzyMat®) e 

adicione 60 ou 95 litros de líquido OzzyJuice® novo (dependendo do modelo da SmartWasher®). 

 - Reinstale o fundo falso com uma nova manta OzzyMat® .
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PROBLEMA AÇÃO CORRETIVA

Perda excessiva 

de líquido

Em utilizações normais, deve adicionar um recipiente de 20 litros de OzzyJuice® aproximadamente 

a cada 6 a 8 semanas. Uma “utilização normal” corresponde ao equivalente a vários utilizadores 

num dia de 10 horas numa unidade standard de manutenção, reparação e operações ou a 

vários utilizadores numa unidade de reparações com vários cais. 

a) Verifique a temperatura do líquido. Se a temperatura estiver acima dos 49ºC, a sonda não 

está a funcionar adequadamente. As temperaturas superiores a 49ºC irão aumentar a 

taxa de evaporação.

b) Examine de perto o ponto onde a cuba assenta na base. Existem algumas folgas? A base está 

curvada? A cuba está deformada? A SmartWasher funciona num sistema fechado; quaisquer 

folgas existentes irão criar espaço para a entrada de ar e para a saída da condensação.

A SmartWasher® está a “vazar”? De onde provém o “vazamento”? 

Assegure-se de que o bocal e a escova estão a escoar para a cuba. 

E se o líquido estiver a vazar do corpo da base? 

A base terá de ser substituída.

Se nenhum dos problemas acima se aplicar, este descarta qualquer outro problema com a 

própria lavadora SmartWasher® . 

Assegure-se de que está ciente, bem como os seus colaboradores, de que determinadas 

práticas podem provocar uma utilização excessiva de líquido OzzyJuice®.

Nível de líquido 

baixo ou nulo 

na escova/bocal

Assegure-se de que as válvulas na base do bocal e da escova estão abertas.

Se for necessário um caudal mais forte em qualquer um dos dispositivos, rode a válvula do 

que não estiver a ser utilizado até que feche.

As mangueiras desde a bomba até ao bocal e escova podem estar obstruídas, comprimidas 

ou desligadas. Verifique as mangueiras desde a bomba até ao bocal, assegurando-se de que 

estão na ordem de funcionamento correta.

Certifique-se de que o nível de líquido na SmartWasher® não está baixo.

As ligações das mangueiras devem estar bem apertadas e sem vazamentos.

A bomba é fornecida com um ano de garantia de fábrica. Se a bomba estiver defeituosa, 

contacte o seu distribuidor CRC local para solicitar a sua substituição ao abrigo da garantia 

(se aplicável). Tenha à mão o número de série da unidade SmartWasher® quando telefonar.
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12. Aspetos ambientais

Verifique os regulamentos locais. Poderá ser possível eliminar a sua manta OzzyMat™ como resíduo sólido ou 

junto com as suas outras mantas absorventes.

 - Os materiais de embalagem da SmartWasher® podem ser reciclados. Não os elimine 

com os resíduos domésticos, coloque-os na reciclagem. 

 - Óleos, gasóleo, gasolina, etc. devem ser eliminados em conformidade com os 

regulamentos nacionais de modo ambientalmente correto.

 - Os resíduos de óleos minerais contaminados não devem ser eliminados para o 

solo, água ou para a rede de esgotos.

 - As mantas filtrantes e os líquidos desengordurantes devem ser eliminados em 

conformidade com os regulamentos nacionais de modo ambientalmente correto.

 -

 - O equipamento e seus componentes contêm materiais valiosos recicláveis. Como 

tal, não os elimine no ambiente. Leve-os até um ponto de recolha reconhecido, 

para uma reciclagem adequada.

Os seguintes códigos UE para resíduos sólidos são aplicáveis às mantas filtrantes e líquidos desengordurantes:

OzzyMat® 130899 – Resíduos de óleo

OzzyJuice® SW-1

OzzyJuice® SW-X1

OzzyJuice® SW3-3

OzzyJuice® SW6-3

070601 – Líquidos de limpeza 

aquosos devido ao uso de líquidos 

desengordurantes
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13. Perguntas frequentes

O que é a BIORREPARAÇÃO?

A biorreparação consiste no uso de agentes biológicos, 

tais como micróbios ou plantas, para a decomposição 

ou neutralização de “substâncias perigosas” ou 

“contaminantes”, removendo desse modo os químicos 

perigosos do ambiente. O processo de biorreparação 

está identificado pela Agência de Proteção Ambiental 

(EPA) como uma das tecnologias inovadoras.

Em que difere a “biorreparação” da 

“biodegradação”?

A BIORREPARAÇÃO consiste no uso de agentes 

naturais biológicos, tais como micróbios ou plantas, 

para a decomposição ou neutralização de “substâncias 

perigosas” ou “contaminantes”. POR EXEMPLO: Na 

SmartWasher®, os agentes naturais biológicos, ou 

micróbios Ozzy, decompõem os contaminantes à base 

de carbono (graxas e óleos) e transformam-nos em 

dióxido de carbono inócuo e água. BIODEGRADAÇÃO 

significa que uma substância ou mistura é sujeita aos 

agentes biológicos ou pode ser decomposta por eles 

em compostos mais pequenos.

O que são os Ozzy® ?

“Ozzy” refere-se ao nome que escolhemos para o 

composto de micróbios não patogénicos (inofensivos 

para os seres humanos) no sistema SmartWasher. Os 

nossos micróbios, o Ozzy e os seus amigos, comem os 

resíduos nocivos de hidrocarbonetos acumulados na 

SmartWasher e transformam-nos em quantidades muito 

reduzidas de dióxido de carbono e água. Este tipo de 

micróbios já é utilizado há muito em várias aplicações 

de biorreparação, tais como em derrames de petróleo, 

incluindo o derrame do Golfo do México em 2010 e o 

acidente de Exxon Valdez em 1989.

O que acontece à graxa, óleos e outros 

contaminantes na SmartWasher?

As graxas, óleos e outros contaminantes são 

biorreparados na SmartWasher®, isto é, transformados 

em produtos derivados não perigosos, como dióxido de 

carbono e água. Partículas em suspensão, como areia, 

brita fina e partículas de pintura são apanhadas pela manta 

OzzyMat® para serem eliminadas apropriadamente.

Qual a eficácia de limpeza do líquido 

OzzyJuice?

O OzzyJuice® é extraordinariamente poderoso e limpa 

extremamente bem. O líquido OzzyJuice® é um agente 

tensioativo que decompõe a tensão superficial entre a 

gordura e a peça em vez de a dissolver; a gordura sai de 

facto das peças e estas ficam limpas. Note que mesmo 

que o líquido OzzyJuice® limpe de um modo diferente 

comparativamente aos solventes perigosos e alcoóis 

minerais, limpa com igual eficácia.

O OzzyJuice limpa carburadores, transmissões, 

alumínio, travões e qualquer outra peça na 

minha oficina?

SIM. O líquido OzzyJuice® não só é eficaz nessas peças, 

como também não irá danificar as peças que estão a ser 

limpas, tais como acessórios em borracha ou plástico. 
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Tal como acontece com todas as soluções de limpeza, 

algumas peças demoram mais tempo a ficar limpas do 

que outras, devido ao nível e tipo de sujidade encontrada.

Com que frequência devo mudar o líquido 

(OzzyJuice®)?

Se muda normalmente a sua manta OzzyMat® pelo 

menos uma vez por mês, em utilizações normais e com 

manutenção adequada, não deverá ter nunca de mudar 

o líquido usado OzzyJuice® transportado. Esta é uma 

das maiores vantagens do sistema SmartWasher®. Os 

micróbios Ozzy limpam os contaminantes do líquido ao 

longo do processo de biorreparação. Isto permite-lhe 

ficar com OzzyJuice® limpo para utilizar dia após dia.

Porque é a SmartWasher aquecida?

Duas razões: Primeiro, mantém os Ozzy a comer 

a um nível ideal, para que limpem o líquido o mais 

rapidamente possível. Em segundo lugar, a solução 

morna simplesmente limpa melhor do que a solução 

fria. Vantagem extra da solução quente: torna o trabalho 

mais confortável, especialmente no inverno.

Porque o líquido OzzyJuice não danifica 

as minhas mãos, como acontece com os 

diluentes?

O OzzyJuice® contém uma fórmula com pH neutro, 

não cáustica e aquosa que não seca, não fissura, nem 

irrita a pele. Os diluentes são cáusticos e puxam as 

células adiposas da pele, podendo causar secura extrema, 

vermelhidão, bolhas e outros problemas dermatológicos.

Posso utilizar o líquido OzzyJuice em outras 

lavadoras de peças?

Não recomendamos a utilização do OzzyJuice® 

em outras lavadoras de peças. O OzzyJuice® e a 

SmartWasher foram criados para trabalhar em conjunto 

com determinadas variáveis, tais como temperaturas 

específicas, compensação de espuma, entre outras. 

Tenha também em conta que os micróbios Ozzy estão 

na manta OzzyMat® e se o líquido OzzyJuice®for utilizado 

noutra máquina, não estarão lá os micróbios Ozzy para 

limparem o líquido.

Quanto óleo posso colocar na SmartWasher 

de uma só vez?

Como em todas as lavadoras de peças, os excessos de 

graxas, óleos e líquidos devem ser eliminados antes 

de lavar as peças. A SmartWasher tem capacidade 

para tratar peças grandes, duras e sujas, mas não foi 

projetada para, nem deve ser tratada como um depósito 

de resíduos de óleo.

Posso utilizar outros líquidos na minha 

Smartwasher?

O sistema de lavagem de peças SmartWasher 

foi meticulosamente desenvolvido para trabalhar 

eficientemente como um todo: SmartWasher®, 

OzzyJuice® e OzzyMat®. O uso de outras soluções 

pode danificar a máquina ou destruir os Ozzy, eliminando 

assim as vantagens da SmartWasher®. A utilização de 

outras soluções na SmartWasher® anulam a garantia.
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A SmartWasher® pode sobreaquecer se o nível 

do líquido OzzyJuice® estiver baixo?

NÃO. O aquecedor é automaticamente desativado 

quando a luz indicadora “Adicionar líquido” se acende. 

Embora a bomba continue a funcionar, o aquecedor só 

é reativado até a totalidade do recipiente de 20 litros 

de OzzyJuice® ser adicionado ao sistema e o indicador 

luminoso tiver se apagado.

Posso simplesmente adicionar água à 

SmartWasher para ajustar o nível do líquido?

NÃO. A adição de água irá diluir o OzzyJuice®, 

impactando gravemente o seu desempenho.

Com que frequência devo adicionar líquido 

OzzyJuice® à SmartWasher®?

A SmartWasher® vem equipada com um indicador 

luminoso “Adicionar líquido” que acende quando o 

nível do líquido estiver baixo. Quando a luz acender, 

adicione simplesmente o conteúdo de um recipiente 

de 20 litros de OzzyJuice® para restabelecer o nível 

normal do líquido. Em média, adicionará um recipiente 

de 20 litros de OzzyJuice® aproximadamente a cada seis 

a oito semanas.

Como é que o Ozzy consegue decompor o 

óleo e a graxa?

Uma vez ativados, o Ozzy e os seus amigos estão 

constantemente a comer. Pressupondo que o sistema 

está a funcionar nas condições ideais (temperatura do 

OzzyJuice® entre 40ºC e 46ºC e a manta OzzyMat® 

regularmente substituída (pelo menos uma vez a 

cada 30 dias), a taxa a que os hidrocarbonetos são 

reparados pode aproximar-se dos 80% a cada sete dias. 

As análises realizadas em amostras de OzzyJuice® usado 

após ter atuado em sistemas SmartWasher® mostram 

consistentemente níveis de óleo e graxas de valores 

de 1.400 partes por milhão. COMPARATIVAMENTE, 

os sistemas de limpeza aquosa usados, mas sem 

biorreparação, atingem em média 20.000 partes por 

milhão de óleo e graxa.

Há algo que destrua os micróbios Ozzy?

SIM. Qualquer biocida formulado para matar micróbios, 

tais como a lixívia e o Lysol™ consegue destruir os Ozzy; 

os químicos que matam organismos vivos e venenos para 

ratos podem ser nocivos para os Ozzy.

Quando e com que frequência se deve 

adicionar líquido e que quantidade? 

Deve ser adicionado todo o conteúdo de um recipiente 

de 20 litros de OzzyJuice® quando a luz “Adicionar 

líquido” acende. O sistema foi desenvolvido para alertar 

os utilizadores do momento em que devem adicionar 

líquido. Note que a luz continuará acesa enquanto a o 

líquido for reduzido e será necessário alcançar o nível 

de funcionamento adequado. Se a luz “Adicionar líquido” 

estiver acesa, o aquecimento do líquido de limpeza é 

desligado. Please note that in this 

Por quantas horas por dia se deve manter a 

bomba em funcionamento? 

Quanto mais a bomba funcionar, mais evaporação 

haverá. Nunca deixe a bomba a funcionar quando a 

SmartWasher® não estiver a ser utilizada.
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Com que frquência devo substituir a manta 

OzzyMat®?

Pelo menos uma vez por mês. Este gesto simples 

realiza três ações: Em primeiro lugar, evita que os 

contaminantes retidos alcancem níveis inadequados. 

Em segundo lugar, os micróbios Ozzy são introduzidos 

no sistema SmartWasher através da OzzyMat®. De cada 

vez que substituir a manta OzzyMat®, introduz micróbios 

Ozzy frescos à colónia de micróbios existentes, o que 

mantém o sistema a funcionar a um nível ideal. Por 

último, a substituição da manta OzzyMat® evita que os 

resíduos se acumulem na base da unidade. Se a manta 

OzzyMat® não for substituída com regularidade e ficar 

obstruída, podem escoar contaminantes grandes para 

o reservatório através dos furos de extravasamento da 

cuba, podendo causar acumulação de resíduos.

Como devo eliminar a manta OzzyMat®?

Em muitas áreas, a OzzyMat® pode ser eliminada sem 

ser lixiviada, devidamente lacrada e como resíduo sólido. 

Mas deverá sempre ser eliminada de acordo com as 

regulamentações nacionais. 

O que devo fazer se a manta OzzyMat® ficar 

obstruída com gordura?

A manta FL-4 OzzyMat® contém 4 camadas que devem 

ser retiradas semanalmente, o que ajuda a eliminar 

obstruções desnecessárias. Se estiver a usar a FL-4 

OzzyMat®, deverá assegurar-se de que está a retirar as 

camadas individuais semanalmente. Substitua a manta 

OzzyMat® completa na 4ª semana OU todos os meses. 

Verifique se removeu toda a gordura em excesso, sujidade 

e detritos antes da lavagem.

A OzzyMat® fica obstruída e provoca a 

acumulação do líquido na cuba?

Se o líquido recuar dentro da cuba e não estiver a drenar 

bem através da OzzyMat®, haverá mais evaporação e 

a luz indicadora de líquido reduzido pode acender-se 

prematuramente porque o líquido estará na cuba e 

não na base.

Quantos utilizadores e quantas horas por dia é 

utilizada a SmartWasher®? 

Isto irá ajudá-lo a determinar se a máquina tem uma taxa 

de utilização alta, normal ou reduzida. Se a utilização for 

superior ao normal, terá um maior consumo de líquido.

Quando é que notou a alteração de consumo? 

Se o consumo de líquido decorreu normalmente por 

um determinado período de tempo e tiver aumentado 

muito recentemente, verifique se houve alguma alteração 

recente. (Novos funcionários, mais funcionários, mais 

peças para limpar, mais horas de utilização, etc.)

Os utilizadores estão a espremer o excesso 

de líquido da OzzyMat® para a cuba depois de 

instalarem uma nova manta OzzyMat®?

Ao substituir uma manta OzzyMat® usada, esprema 

para extrair o líquido em excesso.

E se o líquido apresentar descoloração ou 

exalar um odor?

O OzzyJuice® pode escurecer devido às cores das peças 

sujas desbotarem para os óleos ou graxas. Isto não afeta 

a capacidade de limpeza. Se o líquido exalar um odor 

forte, pode ficar contaminado e deverá contactar o seu 

distribuidor CRC local.
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14. Isenções de responsabilidade e garantia

14.1. ISENÇÕES DE 
RESPONSABILIDADE

A SmartWasher® foi especialmente projetada para remover 

óleos e graxas em peças automóveis e industriais e reparar 

subsequentemente os resíduos. Não é recomendada qualquer 

outra utilização deste sistema, tal como aí depositar óleo 

usado, o que causará danos no sistema.

A CRC Industries Europe não se pode responsabilizar 

por quaisquer danos resultantes de um uso impróprio, 

inadequado ou não autorizado.

Além disso, embora a CRC Industries Europe tenha realizado 

uma série de análises a mantas OzzyMats® e a líquidos usados 

e tenha concluído que estes produtos não são perigosos, 

recomendamos firmemente que sejam consultados os 

regulamentos locais de eliminação de resíduos antes de 

eliminar produtos usados da CRC Industries Europe.

A CRC Industries Europe não aceita qualquer responsabilidade 

ou obrigação em caso de falha no cumprimento da 

regulamentação local por parte dos utilizadores.

14.2. GARANTIA

A SmartWasher destina-se exclusivamente a uma utilização 

profissional. Todas as peças da SmartWasher têm uma 

garantia de um ano, com exceção das peças de desgaste 

normal (escova, filtros, tubos flexíveis, etc.) e quaisquer peças 

que possam ter sido danificadas de vido a uma utilização 

incorreta, negligência, acidente ou incumprimento das das 

instruções manutenção escritas e constantes no presente 

Manual. A CRC Industries substituirá, sem encargo para 

o distribuidor (comprador original), quaisquer peças com 

defeitos identificados no material, quando estas forem 

devolvidas ao Centro de Distribuição Europeu, localizado 

em Zele, na Bélgica. As despesas de transporte ficarão a 

cargo do distribuidor original. 

A garantia é válida a partir da data da fatura do distribuidor 

relativa à SmartWasher. Em caso de reclamação nos termos 

da garantia, a será necessária a fatura original ou cópia 

desta como comprovativo de compra. A SmartWasher 

foi desenvolvida para a utilização descrita nas instruções 

de funcionamento. Qualquer alteração realizada na 

SmartWasher ou a utilização de peças de substituição não 

aprovadas pela CRC resultará na anulação da garantia. Além 

disso, a utilização de consumíveis  para além dos que constam 

do manual, nomeadamente o OzzyJuice SW-1, SW-3, SW-6 e 

SW-X1 e quaisquer outros líquidos adicionais subsequentes 

da série SW, os Filtros e a OzzyMat FL-4, resultará na 

anulação da garantia.

O fabricante não pode de modo algum ser responsabilizado 

por quaisquer danos causados pela utilização da lavadora de 

peças de outra forma que não a recomendada nas instruções 

de funcionamento, nas fichas técnicas e na ficha de dados 

de segurança dos produtos associados. 

Todas as outras garantias (expressas ou implícitas) quanto à 

qualidade, condição, descrição, conformidade com a amostra 

ou adequação para fins (estatutários ou outros) que não 

estejam expressamente definidos neste [Manual] estão 

excluídas em toda a extensão permitida por lei . O fabricante 

não será em circunstância alguma responsabilizado por danos 

consequentes. O fabricante reserva-se o direito de efetuar 

alterações de conceção ou melhorias nos seus produtos sem 

que tal implique por si só qualquer obrigação de instalar o 

mesmo produto vendido anteriormente. 
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15. Declaração de conformidade CE (conf. MD2006/42/CE)

Fabricante:

CRC Industries, Inc.

8 Meca Way, Norcross

GA 30093 EUA

A CRC Industries, Inc., declara pelo presente que a máquina abaixo indicada cumpre, tanto no que respeita à 

conceção como à construção, todos os requisitos relevantes de saúde e segurança nos termos das Diretivas UE 

infracitadas. A presente declaração perderá a sua validade se a máquina for alterada sem a nossa autorização prévia.

Produto: SmartWasher® SW-23 / SW-25 / SW-28 / SW-37

Número de série: (ver a placa de identificação do equipamento)

Diretivas UE relevantes:

MD2006/42/CE – Diretiva de Máquinas

LVD2014/35/CE – Diretiva de Baixa Tensão

EMC2014/30/UE – Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética

Normas harmonizadas aplicadas: EN12100:2010, IEC60335-1 (2012+A1:2014) 

O abaixo assinado declara que o equipamento especificado foi desenvolvido, concebido e produzido de acordo 

com os requisitos das diretivas UE acima mencionadas, sob a exclusiva responsabilidade da CRC Industries, Inc..

Assinatura: 

Data: 24-AUG-2020

Cargo do signatário: Diretor de Assuntos Regulatórios
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16. Anexos

Esquema elétrico 

Nota: As fichas de segurança de materiais do OzzyJuice®estão disponíveis livremente no sítio Web da CRC Industries 

BV. Se não tiver acesso às mesmas através da Internet, pode solicitar uma cópia ao seu distribuidor CRC local.
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