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1. Produto 
 

VITO® 30 VITO® 50 VITO® 80 

 
1. Indicador de Energia (LED 

vermelho) 
2. Indicador de Filtragem (LED 

verde) 
3. Botão de Pressão 
4. Bandeja Coletora 
5. Alças estrela (em ambos os 

lados) 
6. Unidade Elétrica 
7. Alças 
8. Cabo de alimentação 
9. Unidade de filtro de bomba 
10. Aberturas de Ventilação 

 

 
 
 
 

Unidade de filtro de 
bomba - VITO® 80 

- Dois filtros de desvio (removíveis) 

• Sistema de filtro de óleo VITO® 
• Manual do usuário 
• Cartão de garantia  
• Guia Rápido 
• Filtros de reposição (11pcs.) 
• Bandeja coletora 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Informações Legais 

 

VITO AG 
Eltastrasse 6 
78532 Tuttlingen (Alemanha) 
Telefone: +49 (0) 7461 / 96289-0 
Fax: +49 (0) 7461 / 96289-12 
info@vito.ag 
www.vito.ag 
CEO: 
Andreas Schmidt (MBA, Dipl.-Wirt.Ing) 
Headqarter: Tuttlingen, Alemanha 
Tribunal de Registro: Stuttgart HRB 750227 

Em cooperação com: 
Universidade Albstadt-Sigmaringen (Alemanha) 
- Engenharia Industrial com estudos 
comerciais - Jakobstrasse 1 
72458 Albstadt (Alemanha) Todos 
os diretitos reservados © VITO AG 
All rights reserved 
Este documento é protegido por diretiro autorais da VITO AG. 
Qualquer reprodução, em parte ou como um todo, sem a 
permissão por escrito da VITO AG é proibida. 
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Advertência  
Perigo de ferimento se isso não 
for observado  

Risco de Choque elétrico 
Por uso incorreto ou abertura da 
caixa 

 
Perigo de escorregamento 
Se o óleo for derramado no chão 

 
Cuidado 
Dica importante de segurança 

 
Perigo de queimaduras 
Para o usuário do VITO® por incorreta 
aplicação 
 

 
Instrução de operação 
Informação sobre operação do 
sistema de filtragem de óleo 
VITO®  

 

 
 
 

3. Preface 
Prezado cliente VITO®, 
Obrigadao por escolher o produto VITO AG. 
Por favor leia atentamente o manual para se familiarizar com o manuseio de seu sistema de filtragem de óleo 
VITO® para garantir o uso adequado. Seu revendedor local e o serviço ao cliente estão disponíveis para responde  
as suas perguntas e fornecer suporte. 
Agradecemos comentários e sugestões sobre o sistema de filtragem de óleo VITO® e/ou o manual. (Por favor, 
encontre as informações de contato contidas neste manual). 
Esperamos que você disfrute do seu sistema de filtragem de óleo VITO® por um longo tempo e aumente a 
eficiência do seu estabelecimento. Com o VITO® você possui um sistema de fuiltragem de óleo de alta 
qualidade do qual você pdoe esperar uma longa vida útil e um suporte eficiente para o seu trabalho. 
 
Notas Gerais 
Estas instruções de operação contém informações importantes de manuseio do sistema de filtragem de óleo VITO®. Leia 
atentamente esta informação antes de usar seu VITO®. Mantenha este manual disponível para mais informações. 
VITO® é um sistema de filtragem de óleo, desenvolvido para a limpeza do óleo de fritura/encurtamento. A fritura 
irá contaminar o óleo com partículas queimadas. Com o VITO®, o óleo pode ser limpo diretamente na fritura. A 
filtragem com o VITO® a vida útil do óleo. Recomendamos a filtrar com o VITO® uma ou duas vezes por dia. 
O filtro de partículas VITO® pode ser usado várias vezes antes da troca. Quando o óleo parar de fuir atráves das 
aberturas fontrais, substitua o filtro. Os filtros usados devem ser descartados de acordo com os regulamentos 
locais.  

 

4. Informações de Segurança / Explicação dos símbolos 
O uso incorreto do VITO® pode levar a perigos e ferimentos. O seguinte deve ser observado. Possíveis perigos são 
marcados com este sinal: 

 

 

5. Utilização do VITO® 30 / VITO® 50 / VITO® 80  
6.1 Uso designado 
• O VITO® foi desenvolvido para uso em cozinhas comerciais 
• Siga as instruções de segurança! A filtragem só será possível se o óleo for liquido. 
• O VITO® deve ser usado por pessoal devidamente treinado! 
• O sistema de filttragem de óleo VITO® foi desenvolvido para serviço intermitente. 

 
6.2 Uso não designado 
A não observância do conteúdo descrito neste manual pode levar a danos ou mal funcionamento do VITO® 
• VITO® NÃO esta aprovado para limpeza / filtragem de líquidos que não sejam óleo de fritura / encurtamento! 
• NÃO use ou armazene o VITO® fora! Ele será danificado pela chuva ou pela umidade! 
• VITO® NÃO foi desenvolvido para trabalhos contínuos! Risco de superaqeucimento /risco de incêndio! 
• NÃO cubra as aberturas de ventilação (VITO® 50 / VITO® 80 ) (10)! 
• NÃO toque o cabo de força (8) com as maõs molhadas! 
• NÃO encrave ou dobre o cabo de linha (8)! 
• O uso do VITO® é estritamente proíbido para crianças! 
• O VITO® deve ser operado em uma conexão que não seja classe de operação! 

Nenhuma responsabilidade será aceita por uso indevido! 
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6. Preparação antes do uso 
7.1 Diretrizes de segurança 
• Não conecte o VITO® quando a receber pela primeira vez até que o VITO® possa se aclimatar 
• ANTES DE COMEÇAR A TRABALHAR COM O VITO® VOCÊ DEVE DESLIGAR A FRITADEIRA. 
• Limpar o VITO® antes de usar pela primeira vez. (Ver capítulo 10 Cuidados e manutenção) 
• Certifique se de que a tensão local esteja em conformidade conforme a tensão na etiqueta de tipo do VITO®! 
• NÃO MOVER O VITO® ENQUANTO A FILTRAGEM ESTIVER EM ANDAMENTO! 
• NÃO deixe o cabo de força em contato com o óleo quente / encurtamento! (8) 
• A temperatura máxima de opreção é de 175°C/350°F! (Temperatura do óleo) 
• NÃO coloque a unidade de filtro de bomba (9) para funcionar fora de fritadeira! 
• Preste atenção do elementos de aquecimento, grelhas ou sensores térmicos na fritadeira! 
• Para levantar ou transportar o VITO® só pegue o usando as alçcas pretas (7)! 

 
7.2 Armazenamento da VITO® 
As alças da bandeja coletora (4) podem ser fixados opcionalmente no lado curto ou no lado longo. 
• Coloque o VITO® sempre do lado de dentro da bandeja coletara (4), após o uso ou para transporte 
• Coloque o VITO® apenas dentro da bandeja coletora (4) 
• Temperatura ambiente / de armazenamento permitida: +10 to +35°C (50° to 95°F) 

 
7.3 Duração da Filtração  
A configuração de fabrica para um filtração por ciclo da VITO® é: 
• VITO® 30: 4,5 min, max. 3 ciclos 
• VITO® 50: 4,5 min, max. 12 ciclos (6 :ء min, max. 10 ciclos) 
• VITO® 80: 4,5 min, max. 12 ciclos (USA modelos: 6 min, max. 10 ciclos) 

 
Ao atingir o número máximo de ciclos, o VITO® deve esfriar antes de ser utilizado na próxima filtração. 
Fases de resfriamento  
• até 2 horas: 

VITO® 30 
VITO® 50 e VITO® 80 (se o cado de força (8) estiver desconectado) 

• aproximadamente 15 min 
VITO® 50 e VITO® 80 (se o cabo de força (8) estiver conectado) 

 
Se a temperatura do VITO® estiver muito alta, a proteção de superaquecimento 
será ativada. (O VITO® 80 tem um sinal sonoro acústico adicional) 
• Indicador de potência (LED vermelho) (1) “Power” está piscando. 
• O processo de filtração vai parar. 

 
7.4 Verificação das configurações de fábrica 
Ao pressionar o botão (3/3a) será confirmado por uma luz do indicador de força (LED vermelho) (1/1a) 
1. Pressiona e manteha pressionado o botão (3/3a) 
2. Conecte o VITO®. 
3. Mantenha o botão de liga/desliga (3/3a) pressionado por 5 segundos. (o VITO® 80 emitirá um bip) 
4. O tempo de ciclo programado é exibido piscando nos indicadores 
5. O LED vermelho (1/1a) indica 1 minuto por flash 

O LED verde (2/2a) indica 30 segundos por flash 
Por exemplo. 4x vermelho = 4 min 

1x verde = 30 segundos 
= duração do ciclo de filtragem: 4min 30seg. 

 
7.5 Programação do tempo de ciclo 
Para reprogramar o tempo de ciclo, comece com as estapas em 7.4 verificar as configurações de fábrica, então: 
1. Pressiones o botão (3/3a) imediatamente após a ixibição de duração do ciclo 
2. Pressiones o botão (3/3a) para aumentar o tempo de ciclo em 30 seg. (A reprogramação 

começa em 0 seg!) (por exemplo: pressione 3x por 1,5min etc.) 
3. Uma vez designado o tempo de ciclo, espere que o LED verde (2/2a) pisque uma vez (bipes VITO® 80). 
4. Desligue o cabo de força (8). 

O novo tempo de ciclo está salvo. 
 

7.6 Ativando/desativando o bip e definir o nível do som (somente VITO® 80) 
Para definir o nível do som do bip, comece com as etapas em 7.4 verificar as configurações de fábrica, então: 
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1. Após o tempo de ciclo ser exibido, aguarde que o LED verde (2a) piscar (acompanha vito adicional VITO® 80) 
2. Ajute o status do bip usando o botão de pressão (3a) 
3. O indicador mostra o status 

selecionado: LED vermelho (1a) = bip 
desligado 
LED verde (2a) = meio volume 
LED vermelho + LED verde = máximo volume 
(1a) + (2a) Desconecte o cabo de força (8). 
As novas configurações estão salvas. 

 

8. Processo de Filtração 
8.1 Exigências 
VITO® 30 / 50 / 80 
• Insira a partícula de filtro na unidade do filtro de bomba (9) (Ver o capítulo 11 Troca do filtro de partículas) 
• Trava da tampa de filtro 
• Coloque a unidade elétrica (6) na unidade de bomba de filtro (9) 
• Aperte as alças estrela (5). 

 
8.2 Notas de operação 
• ANTES DE COMEÇAR A ATRABALHAR COM A VITO® VOCÊ DEVE DESLIGAR A FRITADEIRA. 
• O ciclo de filtração pode ser interrompido a qualquer momento pressionando o botão de pressão(3/3a). 
• NÃO mova o VITO® enquanto a filtração estiver em andamento! 
• Use o VITO® somente em posição reta! 
• O indicador de força (LED vermelho) (1/1a) e o inidcador de filtração (LED verde) (2/2a) estão 

acesos durante o processo de filtração. 
 

8.3 Iniciando o processo de filtração   
1. Desconecte a fritadeira . 
2. Tirar o VITO® da bandeja coletora (4) 
3. Certifique se de que o filtro de partícula esteja na unidade de filtro de bomba (9) 
4. Coloque VITO® na fritadeira. 
5. Assegurar um suporte seguro (para suporte de fixação, ver capítulo 12 Acessórios) 
6. Veriifcar o nível de óleo 

(O nível de óleo deve estar entre a marcação MIN e MAX da unidade do filtro de bomba (9)!) 
7. Conecte o VITO®: 

O indicador de força (LED vermelho) (1/1a) esta 
ativado. O ventilador de resfriamento esta 
funcionando (VITO®50 / VITO® 80) 

8. Pressione o botão de pressão (3/3a) 
9. O inidcador de filtração (LED verde) (2/2a) esta aceso durante a filtração. 

 
8.4 Parar o processo permanentemente 
1. Pressione o botão de pressão (3/3a) 

O indicador de filtração (LED verde) (2/2a) esta desligado 
2. Desconecte o cabo de força (8): 

VITO® 30 mantenha o VITO® 50 / 
VITO® 80 plugado! 

3. Levante o VITO®, deixe o óleo fluir de volta para a fritadeira 
4. Coloque o VITO® na bandeja coletora (4) 

 

9. Funções de segurança 
9.1 Proteção contra inclinação e vibração (somente VITO® 80) 
Se o VITO® 80 for inclinado mais de 15°, tombar ou vibrar com muita força devida ao mau 
posicionamento ou defeito mecânico, a máquina será desligada. Ambos os indicadores começam a 
piscar e um bip repetitivo será ouvido. 

 
9.2 Sinal acústico (somente VITO® 80) 
No final de cada ciclo o VITO® 80 emite um bip por 5 segundos. O VITO® 80 também emitirá um bip se ocorrer 
algum erro. 
9.3 Controle de Temperatura  
Se a temperatura elétrica for ultrapassada, o VITO® para a filtração. 
O indicador de força (LED vermelho) (1/1a) começa a piscar e o VITO® 80 começa a imitir um bip contínuo. 
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O VITO® deve ser retirado da fritadeira para confirmar o erro pressionando o botão de pressaõ 
(3/3a) O indicador de força (LED vermelho) (1/1a) continuará a piscar até que o VITO® seja 
resfriado. 

 
Deixe o VITO® 50 & VITO® 80 conectado. O VITO® estará pronto para operar 
novamente após aproximadamente 15 min. Isso leva cerca de 2.5 hours se o VITO® 
estiver desconectado. 
Se o VITO® levar muito tempo oara resfriar após um desligamento baseado na temperatura, a temperatura pode estar muito alta ou o 
VITO® foi deixado na friadeira. O VITO® 80 continuará emitindo um bip a cada 40 segundos. Leve o VITO® para um local fresco e 
conecte o novamente para permitir que o ventilador de resfriamento funcione. 

 
NÃO coloque o VITO® em uma sala de armazenagem fria! A condensação pode destruir o sistema elétrico. 

 
9.4 Memoria 
O VITO® registra o tempo de operação e os valores de uso. Esses valores podem ser lidos usando o leitor de 
dados VITO®. (Ver capitulo 12 Acessórios) 

 

10. Cuidados e manutenção 
10.1 Notas  
• Limpando a unidade de filtro de bomba (9) a cada troca de partícula de filtro 
• Limpar o VITO® somente se estiver resfriado 
• NÃO utilize abrasivos 
• NÃO utilize escovas de arame ou ferramentas similares.  

 
10.2 Preparação de limpeza    
1. Certifique se de que o VITO® esteja resfriado 
2. Desatarraxe as alças estrela (5) de ambos os lados 
3. Remova a unidade elétrica (6) da unidade de filtro de bomba (9) 
4. Unidade de filtro de bomba aberta (9) 
5. Descarte a partícula de filtro 
6. Limpeza Manual ou de máquinas 

 
10.3 Limpeza Manual   
1. Limpeza da unidade elétrica (6) somente com pano úmido! 
2. NÃO coloque o VITO® sob água corrente! Isso pode destruir o sistema elétrico! 
3. Limpeza da unidade do filtro de bomba (9) com espuma de sabão. 
4. Seque o VITO® com uma toalha. 

 
10.4 Limpeza da Maquina 
1. Limpe a unidade elétrica (6) somente com 

um pano úmido! NÃO coloque a unidade 
elétrica (6) na máquina de lavar louça! 
Isso pode destruir o sistema elétrico 

2. Coloque a unidade de filtro de bomba (9) e a bandeja coletora (4) 
Na máquina de lavar louça. Inicie o programa de limpeza.. 

 

11. Troca de filtro de partículas   
Troque o filtro de partículas apenas se necessário. O tempo de troca esta baseado no uso do VITO® e o grau de sujeira do óleo de 
fritura. 

 
 
 
Preste atenção na eficiência da limpeza e ao derramamento de óleo que sai da unindade do 
filtro de bomba. (9) Troque a partícula de filtro somente com o baixo desempenho de filtração. 
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Fluxo Normal  Fluxo Baixo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não deixe colunas entre o 
filtro e as bordas da 
unindade do filtro de 
bomba (9) 

12. Acessórios 
Acessórios adicionais disponíveis para o seu VITO®: 

Sobrepor a útlima dobra em 
ambos os lados da unindade 

do filtro de bomba (9) 

 

Filtros de reposição para o VITO® 
Tamanho do pacote: 1 caixa (100 ou 50 pcs.) 
Área filtrante: Vito® 30: 0.17 m² (1.82 ft²) / VITO® 50/80: 0.26 m² (2.77 ft²) 
material: rationa, celulose 
Tamanho da malha: nom. 20 µm / eff. 5 
μm FDA conformidade: s i m  

 
 
 

VITO® Testador de óleo 
Verifica o TPM do seu óleo  
Previne troca de óleo muito 
cedo  
Garanre alta qualidade 
Verificação rápida de temperatura 

 
 
 

Suportes de sustentação 
Mantenha o VITO® em 
posição segura  
Personalizável para qualquer 
fritadeira 
Reduza a vibração 

 
 
 
 
 

Suporte de parede 
Armazene o VITO® na parede perto da fritadeira 

 
 
 
 
 
 

Leitor de dados 
Ler as informações do VITO® Verifica o uso do 
VITO® de acordo com HACCP 

 
 
 
 

Precisa de mais alguma coisa? 
Entre em contato conosco para outras soluções. Nosso suporte ao cliente terá prazer em ajudá lo com todas as  
perguntas. Page 7 



13. Descarte de resíduos 
13.1 Descarte de embalagem 
• A embalagem deve ser reciclada 

ou 
• Mantenha a embalagem cuidadosamente 

 
13.2 Descarte do filtro 
• Filtros usados devem ser descartados de acordo com as especificações de cada país 

 
13.3 Eliminação de dispositivo 
Se o VITO® chegar ao fim da vida, ele deve ser descartado em 
conformidade. Este descarte é realizado pela VITO AG como 
definido por lei. 
Envie VITO® para: 

 
VITO AG 
Eltastrasse 6 
78532 Tuttlingen (Alemanha) 

 
Para outras perguntas entre em contato com o seu fornecedor local ou com o atendimento ao cliente VITO AG 

 
13.4 Declaração WEEE (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos)  
Para proteger o meio ambiente e como ambientalista, VITO AG deve lembra lo de que: De acordo com a 
Diretiva da União Européia (“EU“) sobre resíduos de queipamentos elétricos e eletrônicos, Diretiva 
2012/19/EU, que entra em vigor em 14 de fevereiro de 2014, produto de “equipamentos elétricos e 
eletrônicos“ não podem mais ser descartados como lixo municipal e os fabricantes de equipamentos 
eletrônicos cobertos serão obrigatório a receber tais produtos no final da sua vida útil. VITO AG cumprirá os 
requisitos de devolução do produto no final da vida útil dos produtos com a marca VITO® vendidos nos EU. 
Você pode devolver estes produtos aos pontos de coletas locais. 

 

14. Recomendações de armazenamento do filtro de partículas 
Durante o armazenamento, nao exponha os filtros de partículas a temperaturas extremas ou umidade, por exemplo,  perto de fonte 
de calor, ar condicionado ou luz solar direta. O calor e o frio tem um efeito negativo nas propriedades dos filtro de partículas, 
especialmente após a remoção ou abertura da embalagem. 
O filtro de partículas nao dever ser exposto ao gelo, isso pode causar danos a microestrutura do filtro, o que prejudica a 
funcionalidade do filtro de partículas. 
• Armazene seco com unidade relativa de 60-65% 
• Temperatura ambiente 24°C ± 5°C (78°F ± 40°F) 
• NÃO colocar peso nos paletes 
• Evite mudanças repentinas de temperatura 
• Armazene em caixa de papelão em saco ledado  
• Altura máxima da pilha de filtro 185cm (6 ft) 

 
Observadas as condições acima, o período de armazenamento será de 3 anos. 
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15. Solução de problemas 
Mau funcionamento Possíveis causas Ação corretiva 

Indicador de força (1) 
 Permanece inativo 

• Cabo de força (8) não conectado 
• Cabo de força (8) conector 

esta com defeito 

• Conecte o VITO® 
• Por favor contatar o serviço 

 
VITO® faz ruidos altos na filtração 

• Alça estrela (5) estão soltas 
• Arranhões no rotor da fritadeira 
• Rotor defeituoso 

• Aperte as alças estrela (5) 
• Alterar a  posição do VITO® 

na fritadeira 
• Por favor contatar o serviço 

Indicador de força (1) pisca e/ou o 
indicador acpustico emite um bip 

• A proteção de 
superaquecimento esta 
ativada 

• Deixe o dispositivo esfriar 

Indicador de força (1) e indicador de 
filtração (2) piscando (bip adicional 
VITO® 80) 

• VITO® está inclinado a mais de 
15° 

• Vibrações fortes 

• Verificar a posição do  VITO® 
• Verificar posição do  VITO® 
• Peça giratória defeituosa 

VITO® não pode ser iniciado • Unidade elétrica com defeito (6)  • Por favor contatar o serviço 
Fusível de linha / interruptor de 
circuito de falha de aterramento 
(GFCI) 

• Proteção de rede ou outros 
componentes eletrônicos estão 
bloqueando 

• Rotor com defeito 
• Circuito sobrecarreado 

• Mude a tomada elétrica, 
circuito eletrônico 

• Por favor contatar o serviço 
• Mude a tomada elétrica, 

circuito eletrônico 
Baixo desempenho de filtração • Filro de partícula esta cheio 

• O tudo da bomba está bloqueado 
• Motor com defeito 

• Trocar o filtro 
• Unidade de filtro de bomba 

vazio (9) 
• Por favor contatar o serviço 

Respingos de óleo nas laterais / na 
parte superior 

• Filtro de partículos bloqueado 
• Muito espaço entre o filtro e a 

unidade do filtro de bomba (9) 
• Filtro está inserido 

incorretamente 

• Trocar o filtro / limpar a 
unidade 

• Ajustar a folha de selagem do 
filtro 

• Insira o filtro corretamente 
Os filtros piscam 10 seg. após a 
conexão 

• Botão de pressão esta com 
defeito (3) 

• Por favor contatar o serviço 

Caso surjam outros problemas, entre em contato com o suporte ao cliente ou com o 
distribuidor local. Detalhes de contato na pagina 2 caítulo Informações legais. 



16. Dados tecnicos 
 VITO® 30 VITO® 50 VITO® 80 
Tensão nominal de acordo 
com o país, ver tipo de sinal 

220 to 240 V ~ ±10% 220 to 240 V ~ ±10% 220 to 240 V ~ ±10% 

 50 to 60Hz 50 to 60Hz 50 to 60Hz 
 100 to 120 V ~ ±10% 100 to 120 V ~ ±10% 100 to 120 V ~ ±10% 
 50 to 60Hz 50 to 60Hz 50 to 60Hz 
Corrente nominal sob 
carga 

Aprox 1,1 A at 230 V 
Aprox 2,2 A at 115 V 

Aprox 1,2 A at 230 V 
Aprox 2,4 A at 115 V 

Aprox 2,0 A at 230 V 
Aprox 4,0 A at 115 V 

Max. potencia / Potencia 
Nominal  

300 W / 253W 300 W / 276 W 500 W / 460 W 

Nível de ruído < 85db < 85db < 85db 
Botão de controle do usuário Botão de pressão (3/3a) 
Temperaturas de uso Unidade elétrica (6) até o máximo de 75°C (167°F) 

Unidade do filtro de bomba (9) até o máximo de 
200°C/392°F (tempo curto) Unidade do fitlro de bomba 
(9) até o máximo de 180°C/356°F (permanente) 
(temperatura máxima de fritura  175°C/347°F) 

Temperatura de 
armazenamento  

10°C/50°F to max. 30°C/86°F (Em temperaturas mais altas, 
menos ciclos) 

Dimensões (W x H x L) 
(sem alças) (7) 

 
116 x 356 x 176 mm 

4,6 x 14 x 6,9 in 

 
116 x 400 x 191 mm 

4,6 x 15,8 x 7,5 in 

 
116 x 485 x 185 mm 

4,6 x 19,3 x 7,3 in 

(com alças) (7) 116 x 356 x 192 mm 
4,6 x 14 x 7,5 in 

195 x 400 x 205 mm 
7,7 x 15,8 x 8,1 in 

210 x 485 x 200 mm 
8,3 x 19,3 x 7,8 in 

Com badeja coletora (4) 155 x 386 x 304 mm 
6,1 x 15,1 x 12 in 

195 x 425 x 325 mm 
7,7 x 16,8 x 12,6 in 

210 x 550 x 324 mm 
8,3 x 21,6 x 12,8 in 

Peso  VITO® : 6,3 kg (14,2 lbs) 
Bandeja coletora: 0,9 kg (2 
lbs) 

VITO® : 7,4 kg (16,3 lbs) 
Bandeja coletora: 1,3 kg 
(2,9 lbs) 

VITO® : 9.7kg (21.4 lbs) 
Bandeja coletora: 1,6 kg 
(3,5 lbs) 

Sinal acústico não não sim 
Retirando partículas 0.9kg / 0.75lbs 1.3kg / 1.0lbs 2.5kg / 2.1lbs 
Aplicação Ideal para, ex. 2 x 10l Ideal para, ex. 4 x 10l or 2 x 25l Ideal para fritadeiras a gás ou 

eléticas com, ex. 4 x 20l 
Filtro Dobras: 30 

Material: polpa, celulose 
FDA-CFR 21 

Dobras: 43 
Material: polpa, 
celulose 

FDA-CFR 21 

Dobras: 43 
Material: polpa, 
celulose 

FDA-CFR 21 
Operação Operação intermitente 
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17. Declaração de conformidade 
Emitido por VITO AG | Eltastrasse 6 78532 Tuttlingen (Alemanha) | Telefone:+49 (0) 7461 / 96289-0 
Fax : +49 (0) 7461 / 96289-12 | Email: info@vito.ag - www.vito.ag 
Para os produtos VITO® 30, VITO®50, VITO®80 EU Patent No. 1326692 U.S. Patente No. US7.052.605.B2 

 
O equipamento profissional de óleo e filtração é testado e fabricado de acordo com os seguinte padrões: 
Para efeitos da diretiva dos UE: 

 
- 2006/42/EG Diretiva de máquinas 
- 2014/30/EU Compatibilidade eletromagnética 
- 2014/35/EU Diretiva de baixa tensão 
- 2011/65/EU Restrição de uso de certas substancias perigosas em equipamentos elétricos e eletronicos 
- 2003/10 / EC Requisitos minino para proteção e segurança dos operadores 
- 2012/19 EU Resíduos de equipamentos eletricos e eletronicos 

 
Os riscos de efeitos fisicos de (ruido) ,os dispositivos de filtragem VITO® 30, VITO® 50, VITO® 80 atende a 
legilação de harmonização comunitaria relevante da União Europeia. 

 
- EN 61000-6-1: 2007 Imunidade 
- EN 61000-6-2: 2005 Imunidade 
- EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011 Emissões 
- EN 61000-6-4: 2007 + A1: 2011 Emissões 

 
Com padrões Elemães, Europeus e Internationias (não Europeus) 

 

Padrões Aleães DIN EN  Padrões Europeus EN  Padrões Internationais IEC (IEC/CISPR) 

DIN EN 61000-6-1:2007-10 Com 
base em 

EN 61000-6-1:2007 Com 
base em 

IEC 61000-6-1:2005 

DIN EN 61000-6-2:2006-03 Com 
base em 

EN 61000-6-2:2005 Com 
base em 

IEC 61000-6-2:2005 

DIN EN 61000-6-3:2011-09 Com 
base em 

EN 61000-6-3:2011-09 Com 
base em 

IEC 61000-6-3:2006 + A1:2010 

DIN EN 61000-6-4:2011-09 Com 
base em 

EN 61000-6-4:2011-09 Com 
base em 

IEC 61000-6-4:2006 + A1:2010 

DIN EN 61000-3-2:2010-03 Com 
base em 

EN 61000-3-2:2010-03 Com 
base em 

IEC 61000-3-2:2005 + A1:2008 + A2:2009 

DIN EN 61000-3-3:2014-03 Com 
base em  

EN 61000-3-3:2014-03 Com 
base em 

IEC 61000-3-2:2005 + A1:2008 + A2:2009 

DIN EN 60335-1:2014-11 Com 
base em 

EN 60335-1:2014-11 Com 
base em 

IEC 60335-1:2010 

DIN EN 12100:2011-03 Com 
base em 

EN 12100:2011-03 Com 
base em 

ISO 12100:2011-03 

DIN EN 60204-1/A1 Com 
base em 

EN 60204-1/A1 Com 
base em 

IEC 60204-1:2005+AMD1:2008 CSV 

DIN EN 55014-1:2012-05 Com 
base em 

EN 55014-1:2012-05 Com 
base em 

CISPR 14-1:2005 + A1:2008 + Cor. :2009 + 
A2:2011 

DIN EN 55014-2:2016-01 Com 
base em 

EN 55014-2:2016-01 Com 
base em 

CISPR 14-2:2015 

- - (EG) Nr. 2023/2006 - - 

- - (EG) Nr. 1935/2004 - - 
 

Tuttlingen, December 08, 2014 

 
 

Andreas Schmidt 
CEO 

VITO AG
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