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1 Notas para o leitor

Este manual de instruções contém informações e regras de conduta para 
a operação segura e correta do aparelho.

Tenha em atenção os seguintes princípios:

n	Leia todo o manual de instruções antes da colocação do aparelho em 
funcionamento.

n	Certifique-se de que qualquer pessoa que trabalhe com ou no apare-
lho leu o manual de instruções e cumpre as instruções.

n	Guarde o manual de instruções durante toda a vida útil do aparelho.
n	Entregue o manual de instruções a qualquer proprietário seguinte do 

aparelho.

1.1  Princípios de não-discriminação

Neste manual de instruções, sempre que a gramática permita a referên-
cia a pessoas, é usada a forma masculina. Isto serve para manter o texto 
neutro e facilmente legível. Mulheres e homens são abordados da mes-
ma forma. Pedimos a compreensão das leitoras para esta simplificação 
do texto.

1.2  Explicação das palavras de sinalização

Neste manual de instruções são usadas diferentes palavras de sinaliza-
ção em combinação com sinais de aviso. As palavras de sinalização indi-
cam a severidade dos possíveis danos físicos aquando do menosprezo 
pelo perigo:

Palavra de sinalização Significado

PERIGO
Significa um perigo iminente. A inobser-
vância desta indicação causa a morte ou 
danos físicos graves.

AVISO

Designa uma situação potencialmente pe-
rigosa. A inobservância desta indicação 
pode causar a morte ou danos físicos gra-
ves.

CUIDADO

Designa uma situação potencialmente pe-
rigosa. A inobservância desta indicação 
pode causar danos físicos ligeiros ou da-
nos materiais.

NOTA
Designa um perigo, cuja inobservância po-
derá causar perigos para a máquina e o 
seu funcionamento.

Tab. 1:  Explicação das palavras de sinalização

1.3  Explicação dos sinais de aviso

Os sinais de aviso simbolizam o tipo e a fonte de um perigo iminente:

Sinal de aviso Tipo de perigo

Zona de perigo

Perigo devido a substâncias tóxicas

Perigo devido a substâncias corrosivas

Perigo de danos na máquina ou restrições de 
funcionamento

Tab. 2:  Explicação dos sinais de aviso

1.4  Identificação das indicações de aviso

As indicações de aviso ajudá-lo-ão a identificar perigos e a evitar conse-
quências adversas.

Uma indicação de aviso está identificada da seguinte forma:

Sinal de aviso PALAVRA DE SINALIZAÇÃO

Descrição do perigo.
Consequências em caso de inobservância.

ð	A seta identifica uma medida de segurança que deverá cumprir 
para evitar o perigo.

1.5  Identificação das instruções de ação

Os pré-requisitos de ação estão identificados da seguinte forma:

ü	Um pré-requisito de ação que deverá cumprir antes de poder dar 
início aos passos de ação.

@	Um meio operacional, como, por ex., ferramenta ou meio auxiliar, que 
é necessário para poder executar as instruções de ação.

As instruções de ação estão identificadas da seguinte forma:

è	Um passo de ação individual, o qual não é seguido por mais nenhum 
passo.

1. Primeiro passo de ação numa sequência de ações.

2. Segundo passo de ação numa sequência de ações.
4	Resultado do passo de ação anterior.

ü	A ação está terminada, o objetivo foi atingido.
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2 Segurança

2.1  Indicações gerais de aviso

As seguintes indicações de aviso deverão ajudá-lo a evitar perigos que 
podem ocorrer durante o manuseamento do aparelho. As medidas desti-
nadas a evitar os perigos aplicam-se em todos os casos, independente-
mente das ações concretas.

As instruções de segurança que alertam perante perigos, que podem 
ocorrer em determinadas atividades ou situações, podem ser encontra-
das nos respetivos subcapítulos.

PERIGO

Perigo de vida devido a intoxicação por cloro!
O cloro é tóxico. Em casos graves, o cloro pode provocar a morte no 
caso de inalação. Irrita os olhos, os órgãos respiratórios e a pele.

ð	Instale um aparelho de alerta de gás.

ð	Use equipamento de proteção individual suficiente.

ð	Como proteção respiratória em todos os trabalhos na instalação, 
use um aparelho de proteção respiratória com filtro de gás, tipo B, 
de acordo com a norma EN 14387.

ð	Observe as normas de prevenção de acidentes aplicáveis no local 
de aplicação.

ð	Elimine quaisquer fugas imediatamente. Mesmo as mais pequenas 
fugas deverão ser imediatamente eliminadas. O cloro forma ácido 
clorídrico com a humidade do ar, e a corrosão faz com que as fugas 
aumentem rapidamente.

ð	Use exclusivamente vedações resistentes a cloro.

ð	Use as vedações apenas uma vez. A reutilização resulta em fugas.

PERIGO

Elevado perigo de vida em caso de fuga de gás cloro!
No caso de uma fuga, o gás cloro pode sair rapidamente numa quanti-
dade letal.

ð	Em caso de fuga de gás cloro, abandone imediatamente o espaço.

ð	Use equipamento de proteção individual suficiente.

ð	No caso de uma fuga de gás cloro, use um aparelho de proteção 
respiratória independente do ar ambiente, tipo 2, de acordo com a 
norma EN 137.

ð	Coloque o equipamento de proteção antes de tomar medidas.

ð	Em caso de fugas grandes e equipamento ou qualificação insufi-
cientes, solicite a intervenção por forças profissionais. Não se ex-
ponha a riscos desnecessários!

AVISO

Elevado perigo de acidentes devido à falta de qualificação 
do pessoal!
As instalações de dosagem de gás cloro e os acessórios podem ser 
instalados e operados apenas por pessoal suficientemente qualificado, 
aplicando-se o mesmo à sua manutenção. A falta de qualificação au-
menta o perigo de acidentes.

ð	Certifique-se de que todas as atividades são executadas apenas por 
pessoal qualificado na área.

ð	Evite que pessoas não autorizadas tenham acesso à instalação.

2.2  Informações sobre o cloro

O cloro é uma substância perigosa. O elemento químico cloro é um gás 
tóxico de cor amarelo-esverdeada com odor agressivo, que já é percetí-
vel no ar com um valor abaixo de 1 ppm (= 1 ml/m³).

O cloro é 2,5 vezes mais pesado do que o ar e acumula-se junto do solo.

O cloro é muito tóxico para organismos aquáticos. As elevadas proprieda-
des de reação do cloro são o motivo para a sua toxicidade. O cloro reage 
com tecidos animais e vegetais, destruindo-os.

O ar com um teor de 0,5 – 1% de gás cloro tem um rápido efeito mortífe-
ro sobre mamíferos e seres humanos, visto que as vias respiratórias e os 
alvéolos pulmonares são corroídos (formação de cloreto de hidrogénio ou 
ácido clorídrico).

NOTA

Avarias devido a qualidade insatisfatória do cloro
As sujidades no gás cloro formam depósitos nos aparelhos e nas válvu-
las, podendo causar corrosões químicas nos componentes. Isto pode 
resultar em avarias.

ð	Utilize apenas cloro tecnicamente puro, que satisfaça os seguintes 
requisitos:
- Teor em massa do cloro de, no mínimo, 99,5%
- Teor de água de, no máximo, 20 mg/kg
O cloro de acordo com a norma EN 937 satisfaz estes requisitos.
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2.3  Perigos em caso de incumprimento das instruções 
de segurança

A inobservância das instruções de segurança pode pôr em perigo pes-
soas, bem como prejudicar o ambiente e danificar os aparelhos.

Em concreto, isto pode ter o seguinte significado:

n	Falha de funções importantes do aparelho e da respetiva instalação
n	Falha dos métodos prescritos para a manutenção e conservação
n	Perigo para pessoas
n	Perigo de danos para o ambiente por fugas de substâncias

2.4  Trabalho consciente da segurança

Para além das instruções de segurança constantes deste manual de ins-
truções, aplicam-se outras determinações de segurança que deverá ob-
servar:

n	Normas de prevenção de acidentes
n	Determinações de segurança e funcionamento
n	Determinações de segurança para o manuseamento de substâncias 

perigosas (particularmente as fichas de dados de segurança dos flui-
dos de dosagem)

n	Determinações ambientais
n	Normas e leis aplicáveis

2.5  Equipamento de proteção individual

Consoante o grau de risco do fluido de dosagem e do tipo de trabalhos a 
efetuar, deverá usar equipamento de proteção adequado. As informações 
sobre qual o equipamento de proteção necessário estão disponíveis nas 
normas de prevenção de acidentes e nas fichas de dados de segurança 
dos fluidos de dosagem.

Necessita, pelo menos, do seguinte equipamento de proteção:

Equipamento de proteção necessário

Máscara de proteção respiratória

Vestuário de proteção

Calçado de proteção

Luvas de proteção

Tab. 3:  Equipamento de proteção necessário

Use o equipamento de proteção nas seguintes atividades:

n	Colocação em funcionamento
n	Todos os trabalhos em peças da instalação que entrem em contacto 

com o fluido
n	Substituição dos reservatórios
n	Colocação fora de serviço
n	Trabalhos de manutenção
n	Eliminação

2.6  Qualificação do pessoal

Todos os trabalhos no ou com o aparelho requerem conhecimentos e 
competências especiais por parte do pessoal.

Qualquer pessoa que trabalhe no aparelho deverá cumprir os seguintes 
pré-requisitos:

n	Participação em todas as formações oferecidas pelo proprietário
n	Pessoalmente adequado para a respetiva atividade
n	Suficientemente qualificado para a respetiva atividade
n	Instruído quanto ao manuseamento do aparelho
n	Familiarizado com os dispositivos de segurança e o seu funcionamen-

to
n	Familiarizado com o conteúdo deste manual de instruções, em espe-

cial com as instruções de segurança e as secções relevantes para a 
atividade

n	Familiarizado com as prescrições básicas de segurança no trabalho e 
prevenção de acidentes

Por norma, todas as pessoas deverão possuir uma das seguintes qualifi-
cações mínimas:

n	Técnico formado na área para proceder autonomamente aos traba-
lhos no aparelho

n	Instruções suficientes para executar trabalhos no aparelho sob a su-
pervisão e instrução de um técnico formado

Este manual de instruções faz a distinção entre os seguintes grupos de 
utilizadores:

2.6.1  Técnicos

Um técnico é uma pessoa que, dada a sua formação especializada, co-
nhecimentos e experiência, bem como conhecimento das determinações 
aplicáveis, está apto a executar os trabalhos a ele atribuídos, e identificar 
e evitar autonomamente possíveis perigos.

2.6.2  Pessoa instruída

Uma pessoa instruída é uma pessoa que foi instruída pelo proprietário 
acerca das tarefas a ela atribuídas, bem como de possíveis perigos 
aquando de um comportamento incorreto.

A pessoa instruída participou em todas as formações disponibilizadas 
pelo proprietário.
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2.6.3  Atividades do pessoal

A tabela seguinte apresenta quais as qualificações que o pessoal deverá 
possuir para cada uma das atividades. Apenas pessoas que disponham 
da respetiva qualificação estão autorizadas a executar estas atividades!

Qualificação Atividades

Técnicos n	Montar
n	Colocar em funcionamento
n	Colocar fora de serviço
n	Efetuar a manutenção
n	Reparar
n	Eliminar avarias
n	Eliminar

Pessoa instruída n	Operar
n	Transportar
n	Armazenar

Tab. 4:  Qualificação do pessoal
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3 Utilização correta

3.1  Notas acerca da responsabilidade pelo produto

Uma utilização incorreta do aparelho pode comprometer o funcionamen-
to do aparelho e a proteção prevista. Neste caso, perde o direito à reivin-
dicação de responsabilidade!

Lembre-se de que, nos casos seguintes, a responsabilidade recai sobre o 
proprietário:

n	O aparelho é operado de forma contrária à descrita no presente ma-
nual de instruções, em especial no que se refere às instruções de se-
gurança, instruções de ação e ao capítulo “Utilização correta”.

n	Os dados relativos às condições de aplicação e ambientais (ver capí-
tulo 5 “Especificações técnicas” na página 12) não são respeitados.

n	O aparelho é operado por pessoas que não possuem qualificação su-
ficiente para a atividade em questão.

n	Não são usadas peças sobresselentes ou acessórios originais da Lut-
z-Jesco GmbH.

n	São realizadas alterações não autorizadas ao aparelho.
n	O proprietário utiliza outros fluidos de dosagem do que os indicados 

aquando da encomenda.
n	Os intervalos de manutenção e de inspeção não são cumpridos ou 

não são cumpridos conforme prescrito.
n	O aparelho é colocado em funcionamento antes de o mesmo ou a res-

petiva instalação ter sido devidamente e integralmente instalado.
n	Os dispositivos de segurança foram curto-circuitados, removidos ou 

desativados de qualquer outro modo.

3.2  Finalidade de utilização

O aparelho destina-se exclusivamente à dosagem de gás cloro por meio 
de um processo de vácuo. Reduz a sobrepressão resultante da alimenta-
ção de gás cloro a uma pressão inferior à pressão de ar atmosférica. No 
caso do aparelho com fluxímetro também é possível uma exibição e um 
ajuste da quantidade de dosagem.

Só é permitido o uso de cloro tecnicamente puro com um teor em massa 
de, no mínimo, 99,5% de cloro.

3.3  Fluidos de dosagem não permitidos

O aparelho não pode ser usado para os seguintes fluidos e substâncias:

n	Todos os fluidos à exceção do gás cloro
n	Gás cloro com qualidade insuficiente.



Descrição do produto
Volume de entrega 9© Lutz-Jesco GmbH 2020

Reservado o direito a alterações técnicas
200312

BA-20417-09-V03

Regulador de vácuo C 2217-V / C 2217-VF Manual de instruções

4 Descrição do produto

4.1  Volume de entrega

Compare o volume de entrega com a guia de remessa. O volume de en-
trega inclui o seguinte:

Variante C 2217-V

n	Regulador de vácuo com válvula de entrada, válvula de purga de se-
gurança integrada e sinalização ótica de vazio

n	Sinalização elétrica de vazio (opcional)
n	Mangueira de 5 m com material de fixação enquanto tubagem de pur-

ga
n	Manual de instruções

Variante C 2217-VF

n	Fluxímetro adicional no lado frontal

4.2  Estrutura e funcionamento

4.2.1  Estrutura dos aparelhos

Fig. 1:  C 2217-V – vista de frente

Fig. 2:  C 2217-V – vista de cima
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Fig. 3:  Estrutura do C 2217-VF 4 e 10 kg/h Cl2 
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Pos. Designação

1 Ligação de dosagem

2 Entrada contacto Reed

3 Entrada gás cloro

4 Fluxímetro com válvula de controlo manual

Tab. 5:  Estrutura dos aparelhos

Pos. Designação

5 Saída gás cloro

6 Botão de reposição

7 Sinalização ótica de vazio

8 Válvula de purga de segurança

Tab. 5:  Estrutura dos aparelhos
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4.2.2  Descrição do funcionamento

Fig. 4:   Regulador de vácuo C 2217-VF 4kg/h Cl2, plano de corte

O regulador de vácuo é uma válvula de redução de pressão que é monta-
do diretamente no recipiente de gás cloro e permite uma dosagem no 
sistema de vácuo completo. O aparelho cumpre várias funções.

Regulação de vácuo

Após a ativação do injetor acumula-se um vácuo na saída do aparelho. 
Este causa uma força direcionada para a direita no diafragma de trabalho 
(1) do regulador de vácuo. Ele é transmitido através do pino da válvula (2) 
para a esfera da válvula (3) na válvula de entrada, permitindo que o gás 
de cloro entre no sistema de vácuo. No caso de um colapso do vácuo, a 
pressão da garrafa de cloro e a mola de fecho (5) pressionam abrupta-
mente a esfera da válvula sobre o assento da válvula e interrompem o 
fluxo de gás cloro.

Válvula de purga de segurança

Se a válvula de entrada do regulador de vácuo não fechar completamente, 
devido a sujidades, pode acumular-se uma sobrepressão no sistema de 
condutas de vácuo e causar uma dosagem indesejada de cloro. Isso preju-
dica a válvula de purga de segurança integrada (8). A mais pequena sobre-
pressão faz com que a esfera da válvula na válvula comprima uma mola. 
Neste caso, a esfera da válvula sai do assento da válvula e, deste modo, li-
berta um canal de fluxo para o gás de cloro até o ponto em que ele pode 
fluir através da tubagem de purga em direção a um sensor de gás.

Sinalização ótica de vazio

À medida que a pressão do gás cloro diminui, o vácuo gerado pelo injetor 
aumenta na câmara da membrana e o prato da membrana é puxado ain-
da mais em direção à válvula de entrada. No caso de vácuo muito forte, a 
sinalização de vazio do recipiente de cloro é acionada. A sinalização é óti-
ca, sendo que a bandeirola (4) vermelha fica visível numa janela (10) no 
lado frontal do regulador de vácuo. Opcionalmente, a sinalização de vazio 
também pode ser detetada adicionalmente de forma elétrica, através da 
interrupção de um contacto Reed.

Fig. 5:  Regulador de vácuo C 2217-V, plano de corte

Indicação de fluxo com regulação manual

Um fluxímetro opcional é montado no lado frontal do C 2217. A posição 
do flutuador (11) indica a quantidade de fluxo. O ajuste do fluxo de gás de 
cloro ocorre na válvula de agulha (9) diretamente no corpo do fluxímetro.

Fig. 6:  Regulador de vácuo C 2217-VF 4 kg/h Cl2, vista de frente
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4.3  Placa de identificação

A placa de identificação contém dados relativos à segurança e ao modo 
de funcionamento do produto. A mesma deverá ser mantida legível du-
rante toda a vida útil do produto.

Fig. 7:  

Material: div 

Lutz-Jesco GmbH   30900 Wedemark
Am Bostelberge 19       Germany

S/N: XXXXXXP/N: Made in Germany

*12345678012345*

Vacuum regulator C 2217  

Placa de identificação

N.º Designação

1 Designação do produto

2 Materiais que entram em contacto com o fluido

3 Número de artigo

4 Número de série

5 Data de produção

Tab. 6:  Placa de identificação

1

2

3

4

5
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5 Especificações técnicas

Designação Valor

Capacidade de débito Até 10 kg Cl2/h

Intervalos de dosagem 0,025/0,08/0,2/0,5/1/2/2,5/4/5/6/8/10 kg/h Cl2

Regulador de vácuo

Pressão de entrada 1,5 – 16 bar

Vácuo de serviço 0,95 bar, absoluto

Pressão de resposta da válvula de 
purga de segurança

0,2 – 0,5 bar

Ligações Pressão Porca de capa (G 5/8, G ¾, BSW 1“, 1.030“-14 NGO)

Vácuo Mangueira PE 8/12 (4 kg/h), Mangueira PE 12/16 (10 kg/h)

Válvula de pur-
ga

Mangueira PE 8/12

Manómetro (opcional)
Tamanho nominal: Ø 63 mm
Gama de medição: 0-16 bar

Tubo de medição

Precisão ± 2% do desvio máximo da escala

Relação de ajuste 1:20

Material Vidro

Comprimento
0,025 – 4 kg/h Cl2 80 mm

5 – 10 kg/h Cl2 160 mm

Materiais em contacto com o fluido

Plásticos PVC, PVDF, PTFE, ABS

Metais Hastelloy, latão niquelado, prata

Vedações, membranas FPM

Capacidade de carga máxima dos contactos da sinalização elétrica de va-
zio

Máx. 48 V DC, 0,5 A, 10 W

Peso
C 2217-VF

0,025 – 4 kg/h Cl2 2,4 kg

5 – 10 kg/h Cl2 3,2 kg

C 2217-V 2,2 kg

Temperatura ambiente 0 – 50 °C (sem luz solar direta)

Humidade do ar Máx. 95%, sem condensação

Tab. 7:  Especificações técnicas
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6 Dimensões
Todas as dimensões em milímetros (mm).

Fig. 8:  Regulador de vácuo C 2217-VF, intervalo de dosagem 0,025 ... 4 kg/h Cl2 

Fig. 9:   Regulador de vácuo C 2217-VF, intervalo de dosagem 5 ... 10 kg/h Cl2

Fig. 10:   Regulador de vácuo C 2217-V
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7 Instalação

NOTA

Danificação da instalação devido a instalação incorreta
O incumprimento de instruções de montagem (por exemplo, utilização 
de ferramenta inadequada, binários incorretos) pode danificar compo-
nentes da instalação.

ð	Use apenas ferramenta adequada.

ð	Não exponha as peças em plástico a forças inadequadas. As roscas 
em plástico (particularmente as roscas em PVC) podem ser mais 
facilmente apertadas e desapertadas se aplicar uma quantidade 
reduzida de massa de silicone ou massa lubrificante PTFE.

ð	Respeite os binários indicados.

7.1  Local de montagem e alinhamento

Local de montagem

O espaço tem de satisfazer os seguintes requisitos:

n	Protegido contra o acesso por pessoas não autorizadas
n	Protegido de intempéries
n	Isento de gelo
n	Cumprimento da temperatura ambiente permitida (ver capítulo 5 “Es-

pecificações técnicas”, página 12)
n	Dimensionar o tamanho do espaço de modo que sejam possíveis uma 

montagem, inspeção e manutenção do aparelho a qualquer altura, 
sem quaisquer problemas

n	Boa ventilação do espaço
n	O espaço tem de estar em conformidade com os regulamentos locais 

aplicáveis

Alinhamento

Alinhe o aparelho conforme descrito no capítulo 7.5 “Exemplos de insta-
lação”. As indicações de fluxo e de sinalização de vazio funcionam ape-
nas assim corretamente.

7.2  Preparação

PERIGO

Perigo de vida devido a recipientes de cloro inadequados!
As instalações de dosagem de gás cloro representam um maior risco 
de segurança se ligar recipientes de cloro que não se encontrem em 
estado impecável.

ð	Efetue sempre um controlo visual antes de proceder à ligação do 
recipiente de cloro.

ð	Não ligue recipientes de cloro que apresentem um estado suspeito 
(por exemplo, sujidade visível ou danos na válvula do recipiente).

ð	Não utilize recipientes de cloro que não tenham uma cobertura ou 
tampa de proteção.

Antes de ligar o aparelho ao recipiente de cloro, os seguintes pré-requisi-
tos têm de ser cumpridos:

ü	A cobertura ou a tampa de proteção do recipiente de cloro foi 
removida e a válvula do recipiente foi sujeita a um controlo visual. A 
superfície de vedação da válvula do recipiente não pode apresentar 
sujidade nem danos.

ü	O recipiente de cloro encontra-se na posição predefinida para a 
utilização e foi protegido com os meios auxiliares correspondentes: 
As garrafas de cloro são fixadas em posição vertical através de 
abraçadeiras ou correntes de fixação, e as vasilhas de cloro são 
fixadas em posição horizontal sobre rolamentos de rolos.

ü	Passou tempo suficiente para que o conteúdo do recipiente se possa 
ter estabilizado e adquirido a temperatura ambiente depois de o 
recipiente ter sido colocado em posição.

7.3  Montar o aparelho

7.3.1  Entrada de cloro (pressão)

NOTA

Danificação do aparelho devido a cloro líquido
O aparelho só se destina a cloro gasoso. O cloro líquido pode danificar 
o aparelho.

ð	Certifique-se de que o recipiente de cloro se encontra à temperatu-
ra ambiente antes de montar o aparelho.

ð	Nunca ligue o aparelho diretamente à válvula de consumo de gás 
da vasilha de cloro. Na tubagem ascendente a esta válvula pode 
encontrar-se cloro líquido. Instale um separador de gotas com man-
ga de aquecimento na entrada do aparelho, a fim de evaporar as 
quantidades restantes e evitar condensação.
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NOTA

Danificação do aparelho devido a sujidade
O gás cloro, juntamente com humidade do ar e sujidade, forma depósi-
tos que danificam o aparelho.

ð	Remova a cobertura de proteção na válvula de entrada apenas ime-
diatamente antes da montagem do aparelho.

ð	Não utilize aparelhos sem cobertura de proteção.

Pré-requisito de ação:

ü	A instalação foi preparada de acordo com o capítulo 7.2 “Prepara-
ção” na página 14.

ü	A válvula da garrafa de cloro encontra-se fechada.

ü	A junta de ligação na válvula de entrada está limpa, intacta e seca.

ü	A válvula de entrada ainda tem a cobertura de proteção.

@	Chave de bocas do tamanho 32 e do tamanho 11, 13 ou 17 
(conforme o tipo de ligação)

Fig. 11:  C 2217-V montado em garrafa de cloro

Execute os seguintes passos:

1. Retire a cobertura de proteção da porca de capa.

2. Monte o aparelho na válvula da garrafa. Certifique-se de que a junta 
de ligação se mantém em posição durante a montagem.

3. Aperte cuidadosamente o porca de capa através da chave de bocas 
de tamanho 32. Ao fazê-lo, segure o aparelho com a segunda chave 
de boca no conector para evitar que este se torça.

ü	Aparelho montado com porca de capa.

7.3.2  Saída de cloro (vácuo)

Na instalação de uma instalação de gás cloro, as tubagens condutoras de 
gás cloro têm ser colocadas ao máximo sob vácuo. No caso de fugas, no 
sistema de condutas de vácuo, o ar ambiente é aspirado e gás cloro não 
consegue ser removido. Por isso, o regulador de vácuo deve ser ligado o 
mais próximo possível da alimentação de gás cloro (por exemplo, direta-
mente no recipiente de cloro). Em contrapartida, o injetor deve ser insta-
lado o mais próximo possível do ponto de alimentação da solução de clo-
ro.

A figura mostra as duas secções do sistema de vácuo com as tubagens 
L1 e L2. As pressões p1 e p2 representam o vácuo, Δp1 e Δp2 representam 
as perdas de pressão nas respetivas tubagens. Se o doseador estiver 
montado no regulador de vácuo, assim como no regulador de vácuo C 
2217-VF, a primeira secção com L1, p1 e Δp1 pode ser ignorada.

Fig. 12:  Secções do sistema de vácuo

Consoante o local de montagem dos componentes, são possíveis tuba-
gens de vácuo compridas nas secções individuais. Para que o injetor con-
siga alcançar a sua potência independentemente do local de montagem, 
a perda de pressão Δp nas tubagens de vácuo não pode ser demasiado 
grande. A perda de pressão nas secções individuais não tem de ser igual. 
São permitidas diferenças de perda de pressão devido a diâmetros e 
comprimentos diferentes das tubagens, desde que a perda de pressão 
total Δptotal não seja excedida. Δptotal foi definida em 40 mbar para os cál-
culos.

Gás cloro

Água motriz Solução de 
cloro

Doseador

L 1 (
p 1 /

 Δ
p 1)

L2 (p2 / Δp2)

Injetor

Regulador de vácuo
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As tabelas que se seguem especificam os comprimentos máximos das 
tubagens L1 e L2, no caso de mangueiras PE dos tamanhos 8/12 e 12/16, 
para uma potência específica do injetor. Na especificação dos compri-
mentos das tubagens L2, variam tanto a perda de pressão Δp como tam-
bém o vácuo p.

Tubagem de vácuo L1:

Perda de pressão Δp1 = 20 mbar

Vácuo p1 = 0,9 bar (a)

Caudal 
cloro

Mangueira PE 
Ø 8/12 
(DN8)

Mangueira PE 
Ø 12/16 
(DN12)

1 kg/h 75 m 500 m

2 kg/h 22 m 150 m

3 kg/h 11 m 75 m

4 kg/h 6 m 45 m

5 kg/h 30 m

6 kg/h 22 m

8 kg/h 13 m

10 kg/h 9 m

Tab. 8:  Comprimento máximo da tubagem L1 (queda de pressão = 20 mbar)

Tubagem de vácuo L2:

Perda de pressão Δp2 = 20 mbar

Vácuo p2 = 0,5 bar (a) p2 = 0,75 bar (a)

Caudal 
cloro

Mangueira PE 
Ø 8/12 
(DN8)

Mangueira PE 
Ø 12/16 
(DN12)

Mangueira PE 
Ø 8/12 
(DN8)

Mangueira PE 
Ø 12/16 
(DN12)

1 kg/h 40 m 280 m 60 m 420 m

2 kg/h 12 m 83 m 18 m 120 m

3 kg/h 5 m 41 m 9 m 60 m

4 kg/h 3 m 24 m 5 m 35 m

5 kg/h 16 m 25 m

6 kg/h 12 m 18 m

8 kg/h 7 m 11 m

10 kg/h 5 m 7 m

Tab. 9:  Comprimento máximo da tubagem L2 (queda de pressão = 20 mbar)
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7.3.3  Montagem da tubagem doseadora

Pré-requisito de ação:

ü	O doseador está ligado à alimentação de cloro.

ü	A proteção de transporte na saída do doseador foi removida.

Fig. 13:  Montar a ligação de mangueira

Execute os seguintes passos:

1. Corte a mangueira (2) em ângulo reto.

2. Coloque a porca de capa (3) na mangueira.

3. Coloque a extremidade da mangueira no terminal da ligação de man-
gueira (1). Pode aquecer a extremidade da mangueira para ser mais 
fácil empurrá-la sobre o terminal.

4. Aperte manualmente a porca de capa sem o uso de ferramenta.

ü	Tubagem doseadora montada.

7.3.4  Válvula de purga de segurança e tubagem de purga

Enquanto tubagem de purga serve uma mangueira, cuja extremidade 
aberta termina na proximidade do sensor de gás. Frequentemente, mon-
ta-se um cartucho de cartão ativo na extremidade da mangueira, o qual 
previne um alarme no caso de breves golpes de pressão causados pelo 
sistema (p.ex., no caso de comutação).

Pré-requisito de ação:

ü	A entrada de cloro do regulador de vácuo encontra-se montada.

ü	A tubagem doseadora do regulador de vácuo encontra-se montada.

ü	A proteção de transporte na válvula de purga de segurança foi 
removida.

Execute os seguintes passos:

1. Corte a mangueira (2) em ângulo reto.

2. Coloque a porca de capa (3) na mangueira.

3. Coloque a extremidade da mangueira no terminal da ligação de man-
gueira (1). Pode aquecer a extremidade da mangueira para ser mais 
fácil empurrá-la sobre o terminal.

4. Aperte manualmente a porca de capa sem o uso de ferramenta.

ü	Tubagem de purga montada na válvula de purga de segurança.

7.3.5  Ligar a sinalização elétrica de vazio (opção)

Execute os seguintes passos:

1. Solte a porca de capa do atarraxamento de cabo.

2. Desloque o contacto Reed até ao batente no corpo.

3. Volte a apertar a porca de capa do atarraxamento de cabo.

4. Ligue a cablagem do contacto Reed ao módulo externo de medição e 
regulação.

ü	Contacto Reed ligado.

Ajuste e teste do contato Reed

Não proceda ao ajuste do contacto Reed durante o funcionamento em 
curso.

Execute os seguintes passos:

1. Desaperte a porca de capa do atarraxamento de cabo, até o cabo do 
contacto Reed poder ser deslocado.

2. Verifique se o contato Reed está localizado na caixa do regulador de 
vácuo até o batente.

3. Volte a apertar a porca de capa do atarraxamento de cabo.

4. Rode o botão de reposição no sentido contrário ao dos ponteiros do 
relógio até ao limite quando o galhardete vermelho estiver visível na 
janela de sinal óptico vazio.

5. Conecte as extremidades abertas do cabo de contato Reed a um 
multímetro e coloque-o na passagem. Um sinal acústico ou óptico 
deve ser ouvido.

ü	O contacto Reed foi ajustado com sucesso.

Se o multímetro não emitir um sinal e a sinalização ótica de vazio não es-
tiver vermelha, o contacto Reed pode apresentar um defeito.

è	Troque o contacto Reed.

Se o multímetro emitir um sinal e a sinalização ótica de vazio estiver ver-
melha, o contato Reed pode estar incorretamente ajustado ou defeituoso. 

è	Verifique o ajuste do contato da palheta no dispositivo. Rode o botão 
de reposição no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio, até sentir 
o batente, e verifique novamente o contacto Reed.

O contacto Reed está aberto apesar de o multímetro emitir um sinal de 
fecho. 

è	Entre em contacto com o fabricante do regulador de vácuo se uma 
reposição da sinalização de vazio deixar de fechar o contacto.

31 2
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Ajuste do manómetro de contacto

O ponto de comutação do manómetro de contacto está regulado na fábri-
ca em aprox. 3 bar. Para o sinal vazio, é necessário reajustar o ponto de 
comutação. O ponto de comutação mais baixo está a 2% do valor total da 
escala.

24000024_1

Kontaktmanometer Schaltpunkt justieren
 

3
12

Fig. 14:  Ajuste do manómetro de contacto

Execute os seguintes passos:

1. Remover o vidro de inspeção (2) do manômetro de contato. Para tal, 
desaperte o anel roscado exterior (1) do aparelho. Tenha em atenção 
a vedação (3). 

2.  Desloque a marcação vermelha para o ponto de comutação pretendi-
do. 

3. Volte a montar a tampa transparente (2) e aperte manualmente o 
anel roscado (1). Certifique-se de que a vedação (3) está bem assen-
te. 

ü	Ponto de comutação do manómetro de contacto ajustado.

7.4  Conclusão da montagem

Após a conclusão da montagem, deverá verificar-se todas as ligações 
quanto a estanqueidade (ver os capítulos 8.1 “Ensaio de estanqueidade 
com amoníaco” na página 21 e 8.2 “Verificar o sistema de vácuo” na 
página 22).
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7.5  Exemplos de instalação

7.5.1  Instalação em garrafas de cloro

Fig. 15:  Instalação em garrafas de cloro

Regulador de vácuo C 2217-VF

Garrafa de cloro

Cartucho de carvão ativo

Injetor com 
válvula de retenção do 
injetor
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7.5.2  Instalação em vasilhas de cloro

Fig. 16:  Instalação em vasilhas de cloro

Cartucho de carvão 
ativo

Vasilha de cloro

Regulador de 
vácuo 

C 2217-VF

Balança de 
vasilha Separador de gotas

Injetor com 
válvula de retenção do 
injetor

Manga de aquecimento
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8 Colocação em funcionamento

PERIGO

Saída de gás cloro devido a instalações com fugas ou 
incorretamente instaladas!
As instalações de dosagem de gás cloro representam um maior risco 
de segurança em caso de uma instalação incorreta, caso o ensaio de 
estanqueidade não tenha sido feito de forma satisfatória ou se os apa-
relhos não se encontrarem num bom estado.

ð	Solicite a um perito que verifique a instalação quanto a estanquei-
dade e estado correto antes de a colocar em funcionamento.

ð	Verifique regularmente o estado da instalação quanto a estanquei-
dade suficiente.

ð	Elimine quaisquer fugas imediatamente. Mesmo as mais pequenas 
fugas deverão ser imediatamente eliminadas. O cloro forma ácido 
clorídrico com a humidade do ar, e a corrosão faz com que as fugas 
aumentem rapidamente.

8.1  Ensaio de estanqueidade com amoníaco

No caso de aparelhos diretamente montados na garrafa, o sistema de so-
brepressão limita-se à ligação da garrafa e à válvula de entrada do regu-
lador de vácuo. Em todas as restantes instalações, o sistema de sobres-
são tem de ser verificado até à válvula de entrada.

PERIGO

Perigo de vida devido a intoxicação por cloro
Se o ensaio de estanqueidade com cloro for iniciado antes de toda a 
instalação ter sido instalada e os injetores estarem operacionais, o clo-
ro não pode ser aspirado imediatamente em caso de uma fuga.

ð	Certifique-se de que todos os componentes da instalação foram 
corretamente instalados e que os injetores estão operacionais an-
tes de executar o ensaio de estanqueidade.

ð	Para executar o ensaio de estanqueidade, coloque o equipamento 
de proteção pessoal.

Pré-requisito de ação:

ü	O aparelho foi instalado de acordo com o capítulo 7 “Instalação” na 
página 14.

ü	A válvula do recipiente de cloro encontra-se fechada.

ü	O injetor está operacional.

ü	O equipamento de proteção pessoal está a ser usado.

@	Garrafa com amoníaco (NH3)

Execute os seguintes passos:

1. Abra a válvula do recipiente de cloro por breves momentos e feche-a 
novamente.

2. Execute o teste de amoníaco em todo o sistema de sobrepressão: o 
vapor do amoníaco, em conjunto com o cloro, forma uma névoa 
branca e torna visíveis mesmo as mais pequenas fugas, bem como 
quantidades reduzidas de cloro no ar ambiente. No teste de amonía-
co, deve segurar-se uma garrafa aberta com solução amoníaca na 
proximidade do tubo e efetuar ligeiros movimentos de bombear com 
a garrafa de plástico.

NOTA

Danificação da instalação devido à solução amoníaca
Se a solução amoníaca entrar em contacto com a instalação, tal pode 
levar a corrosão nos aparelhos.

ð	Certifique-se de que o amoníaco não é derramado.

NH3

Fig. 17:  Ensaio de estanqueidade com garrafa de amoníaco

3. Se encontrar pontos com fugas: Aspire imediatamente o cloro com o 
injetor!

3. Repare depois os pontos com fugas.

4. Execute novamente o ensaio de estanqueidade.

5. Se não encontrar pontos com fugas: Abra a válvula do recipiente de 
cloro e mantenha-a aberta.

6. Execute novamente o teste de amoníaco.

ü	Ensaio de estanqueidade com amoníaco executado.

i Mesmo as mais pequenas fugas deverão ser imediatamente 
eliminadas. O cloro forma ácido clorídrico com a humidade do 
ar, provocando um aumento de fugas. 
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8.2  Verificar o sistema de vácuo

NOTA

Avarias de funcionamento devido a fugas no sistema de 
vácuo
As fugas pequenas no sistema de vácuo não são detetadas durante o 
funcionamento normal, porque não há fuga de cloro. No entanto, ar com 
humidade entra no sistema. A humidade do ar reage com o cloro. Isto 
causa corrosão e pode levar a avarias de funcionamento devido a de-
pósitos acumulados.

ð	Respeite este capítulo para verificação do sistema de vácuo.

ð	O ensaio de estanqueidade deve ser executado por pessoal técnico 
suficientemente qualificado.

Pré-requisito de ação:

ü	O sistema de vácuo encontra-se completamente montado.

ü	Todas as ligações abertas do sistema de vácuo foram fechadas.

ü	O injetor está operacional.

Execute os seguintes passos:

1. Feche a alimentação de cloro nas válvulas do recipiente de cloro ou 
numa válvula na linha de adução do aparelho.

2. No fluxímetro, abra a válvula de controlo para ajuste da quantidade 
de dosagem.

3. Rode o botão de reposição no sentido oposto ao dos ponteiros do re-
lógio, até sentir o batente.

4. Ligue o injetor. O flutuador no fluxímetro tem de ficar parado passado 
pouco tempo e a bandeirola vermelha da sinalização de vazio deve 
ficar visível na janela.

5. Desligue o injetor. Aguarde 5 minutos. O botão de reposição tem de 
conseguir rodar livremente à volta do seu eixo neste tempo.

6. Se o flutuador não ficar parado ou se não for possível movimentar li-
vremente o botão de reposição, é porque existe um ponto com fuga 
no sistema. Tem de ser localizado e eliminado através da verificação 
de todos os componentes, até ao regulador de vácuo.

Quando o aparelho está estanque ao vácuo:

7. Abra a válvula do recipiente de cloro. O aparelho faz um ruído e está 
depois operacional.

8. Rode o botão de reposição no sentido oposto ao dos ponteiros do re-
lógio, até sentir o batente.

ü	O ensaio de estanqueidade do sistema de vácuo foi executado.

8.3  Ativação da instalação

O aparelho não exige um manuseamento especial. Se houver vácuo sufi-
ciente e alimentação suficiente com cloro, o aparelho abre-se e permite 
que o gás de cloro flua. No caso de vácuo insuficiente, o aparelho não 
abre.



Operação
Paragem em caso de emergência 23© Lutz-Jesco GmbH 2020

Reservado o direito a alterações técnicas
200312

BA-20417-09-V03

Regulador de vácuo C 2217-V / C 2217-VF Manual de instruções

9 Operação
O regulador de vácuo não exige um manuseamento especial. O aparelho 
abre mediante um vácuo suficiente e uma alimentação suficiente com 
cloro. No caso de vácuo insuficiente, o aparelho para o fluxo de gás cloro. 
No caso de aparelhos com fluxímetro, a quantidade de dosagem pode ser 
ajustada manualmente na válvula de agulha do fluxímetro. Aqui aplica-
-se:

n	Rodar no sentido dos ponteiros do relógio: reduzir a quantidade de do-
sagem

n	Rodar no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio: aumentar a 
quantidade de dosagem

9.1  Paragem em caso de emergência

PERIGO

Elevado perigo de vida em caso de fuga de gás cloro!
O cloro é tóxico. Em casos graves, o cloro pode provocar a morte no 
caso de inalação. Irrita os olhos, os órgãos respiratórios e a pele.

ð	Em caso de fuga de gás cloro, abandone imediatamente o espaço.

ð	Use equipamento de proteção individual suficiente.

ð	No caso de uma fuga de gás cloro, use um aparelho de proteção 
respiratória independente do ar ambiente, tipo 2, de acordo com a 
norma EN 137.

ð	Coloque o equipamento de proteção antes de tomar medidas.

ð	Em caso de fugas grandes e equipamento ou qualificação insufi-
cientes, solicite a intervenção por forças profissionais. Não se ex-
ponha a riscos desnecessários!

As medidas dependem do tipo de acidente e devem ser planeadas e rea-
lizadas por forças profissionais.

9.2  Intervalos de verificação

Os componentes da instalação de cloro devem ser controlados diaria-
mente quanto a estanqueidade, ou após a realização de trabalhos de ma-
nutenção ou de reparação.

Efetue um ensaio de estanqueidade de acordo com o capítulo 8.1 “Ensaio 
de estanqueidade com amoníaco” na página 21 sempre que substituir 
o recipiente de cloro.
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10 Colocação fora de serviço e eliminação

10.1  Colocação fora de serviço de curta duração

Execute os seguintes passos:

1. Feche as válvulas do recipiente de cloro.

2. Aspire o cloro restante com o injetor.

3. Desligue o injetor.

ü	Instalação de gás cloro colocada fora de serviço por um 
período de curta duração.

10.2  Colocação fora de serviço de longo prazo

Execute os seguintes passos:

1. Feche as válvulas do recipiente de cloro.

2. Aspire o cloro restante com o injetor.

3. Desligue o injetor.

4. Feche todas as ligações para proteger as tubagens e os aparelhos da 
humidade do ar e sujidade.

ü	Instalação de gás cloro colocada fora de serviço por um 
período de longo prazo.

10.3  Eliminação

Pré-requisitos de ação:

ü	O capítulo 10.2 “Colocação fora de serviço de longo prazo” na página 
24 foi realizado.

Execute os seguintes passos:

1. Entre em contacto com o seu fornecedor ou com o fabricante e obte-
nha mais informações sobre as opções de eliminação.

2. Assegure um envio seguro do aparelho.

3. Usufrua da eliminação gratuita oferecida pelo fabricante.

ü	O aparelho foi eliminado.
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11 Manutenção
Faça uma manutenção regular às instalações de dosagem de gás cloro, a 
fim de evitar avarias. Execute a manutenção nos seguintes intervalos:

Intervalo Manutenção

Após 1 ano Manutenção reduzida:

n	Limpar o aparelho
n	Substituir todos os O-rings e as vedações
n	Substituir assentos das válvulas
n	Substituir molas e esferas das válvulas 

(apenas no caso de desgaste visível)

Após 3 anos Manutenção extensa:

n	Limpar o aparelho
n	Substituir todos os O-rings e as vedações
n	Substituir assentos das válvulas
n	Substituir molas e esferas das válvulas
n	Substituir todas as membranas

Tab. 10:  Intervalos de manutenção

i Algumas prescrições locais obrigam a intervalos de manuten-
ção mais curtos. Antes de uma nova colocação em funciona-
mento após longos períodos de pausas operacionais, deverá 
efetuar-se uma manutenção.
A frequência das manutenções não depende apenas da inten-
sidade da utilização. O esforço químico, por exemplo, de peças 
de borracha, inicia-se com o primeiro contacto com o fluido, 
não dependendo então do tipo de utilização. 

11.1  Acessórios para a manutenção

Descrição

Massa de silicone, viscosidade média, 35 g (para aplicação nas 
vedações)

Ferramenta de plástico (para a desmontagem dos O-rings)

Chave de pinos Ø 3 mm (para a montagem da membrana grande no 
regulador de vácuo e da bucha da válvula no fluxímetro)

Adaptador de ensaio (para testar a válvula de entrada)

Tab. 11:  Acessórios para a manutenção

i As peças sobresselentes para a manutenção são disponibili-
zadas pela Lutz-Jesco GmbH enquanto jogo de manutenção. 
Ver o capítulo 13.4 “Jogos de manutenção” na página 39.

i Lutz-Jesco GmbH oferece vários adaptadores de teste para 
testar a válvula de entrada. Ver o capítulo 13.6 “Adaptador de 
ensaio” na página 39

11.2  Preparar a instalação para a manutenção

PERIGO

Perigo de vida devido a intoxicação por cloro!
Os trabalhos de manutenção e todos os outros trabalhos na instalação 
de gás cloro só podem ser efetuados se a instalação for colocada fora 
de serviço e já não se encontrar gás cloro nas tubagens. Caso contrário, 
poderão ocorrer fugas de gás cloro.

ð	Proceda segundo as instruções que se seguem.

ð	Use o equipamento prescrito no capítulo 2.5 “Equipamento de pro-
teção individual” na página 6.

Execute os seguintes passos:

1. Feche as válvulas do recipiente de cloro.

2. Aspire o cloro restante com o injetor.

3. Desligue o injetor.

4. Feche todas as ligações para proteger as tubagens e os aparelhos da 
humidade do ar e sujidade.

ü	Instalação preparada para a manutenção.

11.3  Manutenção da válvula de entrada

i Uma vista geral dos componentes da válvula de entrada pode 
ser consultada na Abb. 25 auf Seite <?>. Os números deste 
capítulo referem-se a estas figuras.

Pré-requisito de ação:

ü	A instalação de gás cloro foi preparada de acordo com o capítulo 
11.2 “Preparar a instalação para a manutenção” na página 25.

@	Peças sobresselentes

@	Cotonete

@	Álcool de limpeza

@	Chave sextavada interna do tamanho 4, chave de boca aberta do 
tamanho 11, 13 ou 17 (dependendo da peça de conexão)

@	Chave de fendas 1,2 x 12

11.3.1  Desmontar a válvula de entrada

Execute os seguintes passos:

1. Desmonte o aparelho do recipiente de cloro.

2. Remova os dois parafusos de cabeça plana (3) com os quais a placa 
de fixação (2) está presa ao corpo do regulador de vácuo.

3. Puxe a válvula de entrada para fora do regulador de vácuo com um li-
geiro movimento rotativo.

4. Retire o O-ring (4) da tampa da válvula (5) da válvula de entrada.
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5. Remova os quatro parafusos (1) com os quais a placa de fixação está 
presa ao corpo da válvula (12) da válvula de entrada.

4	A mola (9) separa a válvula de entrada.

6. Remova a placa de fixação e a tampa da válvula do corpo da válvula. 
4	O suporte do filtro com guia esférica (10) está exposto.

7. Retire o suporte do filtro com guia esférica (7) da tampa da válvula.

8. Retire a mola, a esfera da válvula e o assento da válvula da tampa da 
válvula.

9. Remova o O-ring (4) da tampa da válvula.

10. Remova o filtro de feltro (11) do corpo da válvula.

ü	Válvula de entrada desmontada.

11.3.2  Limpar a válvula de entrada

Execute os seguintes passos:

1. Limpe a fundo todos os componentes, que não são componentes de 
fecho, com água morna ou álcool de limpeza (p.ex., álcool isopropíli-
co).

2. Proceda a uma verificação visual do interior do corpo da válvula (12). 
Se o revestimento de níquel apresentar manchas vermelhas, este 
componente pode continuar a ser usado. Se o dano estiver numa su-
perfície de vedação do O-ring (10), deve substituir o corpo da válvula.

ü	Válvula de entrada limpa.

i Os danos no revestimento de níquel devem-se geralmente à 
penetração de humidade, p.ex., devido a mudança de garrafas 
ou armazenamento sem tampões de fecho.

11.3.3  Montar a válvula de entrada

i Caso não esteja a utilizar uma válvula de entrada pré-monta-
da, verifique a válvula de entrada quanto a estanqueidade de 
acordo com o capítulo 11.3.4 “Verificar a válvula de entrada” 
na página 26antes de prosseguir.

Pré-requisito de ação:

ü	As peças estão secas após a limpeza.

ü	As peças encontram-se em bom estado.

@	Peças sobresselentes

Execute os seguintes passos:

1. Retire os dois O-rings (4 e 6), o assento da válvula (7) e o filtro de fel-
tro (11) do jogo de manutenção.

2. Monte os O-rings nas respetivas ranhuras da tampa da válvula (5). 
Coloque o assento da válvula no entalhe dentro da tampa da válvula.

3. Coloque a esfera da válvula no assento da válvula e coloque depois a 
mola na esfera da válvula.

4. Insira o suporte do filtro com guia esférica na tampa da válvula.

5. Fixe o corpo da válvula (12) com a ligação da garrafa para baixo, num 
torno de bancada.

6. Insira um novo filtro de feltro (11) no corpo da válvula.

7. Pressione ligeiramente o suporte do filtro com guia esférica na tam-
pa da válvula. Monte primeiro a tampa da válvula no corpo da válvula 
com o suporte do filtro com guia esférica. Certifique-se de o O-ring 
(6) se mantém em posição.

8. Conduza a placa de fixação (2) sobre a tampa da válvula.

9. Pressione a tampa da válvula no corpo da válvula com a placa de fi-
xação.

10. Monte a placa de fixação no corpo da válvula com os quatro parafu-
sos (1). Aperte os parafusos com, no mínimo, 3 Nm.

ü	Válvula de entrada montada.

11.3.4  Verificar a válvula de entrada

Pré-requisito de ação:

ü	A manutenção da válvula de entrada foi realizada de acordo com o 
capítulo 11.3 “Manutenção da válvula de entrada” na página 25.

@	Adaptador de ensaio

N2

PI

Fig. 18:  Verificar a válvula de entrada

Execute os seguintes passos:

1. Pressione a esfera da válvula de entrada brevemente com um objeto 
rombo, para garantir um bom assento da esfera.

2. Montar a válvula de entrada juntamente com uma nova vedação de 
conexão no adaptador de ensaio.

3. Conecte nitrogênio ou ar seco à conexão roscada G 1/4" do adapta-
dor de ensaio. Para o efeito, instale uma mangueira entre a ligação 
da garrafa da válvula de entrada e a válvula de descompressão do 
fornecimento de gás.

4. Mergulhe a válvula de entrada em água. Se a válvula de entrada tiver 
um manómetro, não deve ser imersa em água.

5. Observe a válvula durante vários minutos. Não podem subir bolhas.

6. No caso de surgir uma fuga na saída da válvula, retire a válvula da 
água, abra a mesma brevemente através de uma forte pressão sobre 
a esfera da válvula e repita a verificação. Se a fuga persistir, deve 
proceder à substituição do assento da válvula ou do esfera de válvu-
la.

7. Deixe a válvula de entrada secar bem antes de a voltar a montar.

ü	Válvula de entrada verificada.
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11.3.5  Montar a válvula de entrada no regulador de vácuo

Pré-requisito de ação:

ü	A válvula de entrada foi testada de acordo com o capítulo 11.3.4 
“Verificar a válvula de entrada” na página 26.

i Volte a montar a válvula de entrada, no regulador de vácuo 
apenas depois de a ter verificado, quanto a estanqueidade e 
apenas após uma manutenção bem-sucedida do regulador de 
vácuo.

1. Aplique ligeiramente massa de silicone no O-ring (4).

2. Monte a válvula de entrada no corpo do regulador de vácuo com li-
geiros movimentos rotativos.

3. Com os dois parafusos, monte a placa de fixação no fundo do corpo 
do regulador de vácuo. Utilize uma quantidade reduzida de massa de 
montagem.

4. Aperte os parafusos com cerca de 3 Nm.

ü	Válvula de entrada montada no regulador de vácuo.

11.4  Manutenção no fluxímetro

Pré-requisito de ação:

ü	A instalação de gás cloro foi preparada de acordo com o capítulo 
11.2 “Preparar a instalação para a manutenção” na página 25.

ü	O jogo de manutenção está disponível.

@	Cotonete

@	Álcool de limpeza

11.4.1  Desmontar o fluxímetro

Execute os seguintes passos:

Fluxímetro até 4 kg Cl2/h

Fig. 19:  Desmontar o fluxímetro até 4 kg Cl2/h do regulador de vácuo

i Uma vista geral dos componentes do fluxímetro pode ser con-
sultada na Fig. 23 na página 34, e do regulador de vácuo na 
Fig. 22 na página 32. Os números deste capítulo referem-
-se a estas figuras.

Execute os seguintes passos:

1. Desaperte os dois parafusos do suporte do copo de medição (5).

2. Retire o fluxímetro do pino de ligação (6, Fig. 22) através de um movi-
mento rotativo no sentido dos ponteiros do relógio.

3. Rode o pino de ligação para fora do regulador de vácuo e remova os 
dois O-rings (5, Fig. 22) do pino de ligação com uma ferramenta ade-
quada.

4. Segure o copo de medição (7) e desaperte o parafuso de aperto infe-
rior (9) do suporte do copo de medição.

5. Retire os dois O-rings (8) do parafuso de aperto com uma ferramenta 
adequada.

6. Retire o copo de medição e remova as duas vedações moldadas (6).

7. Desaperte o parafuso da válvula (1) da bucha da válvula (3) e remova 
os dois O-rings (2) com uma ferramenta adequada.

8. Com a chave de pinos, desaperte a bucha da válvula do suporte do 
copo de medição. Remova os dois O-rings (4) com uma ferramenta 
adequada.

9. Desaperte a ligação de aperto da mangueira (14 e 15) do suporte do 
copo de medição e retire o O-ring (16) com uma ferramenta adequa-
da.

10. Desaperte a válvula de purga de segurança (10 a 14) do parafuso de 
aperto.

11. Remova o assento da válvula (10) do parafuso de aperto.

12. Retire a esfera da válvula (13) e a mola (12) da válvula de purga de 
segurança.

ü	Fluxímetro desmontado.

Fluxímetro até 10 kg Cl2/h

Fig. 20:  Desmontar o fluxímetro até 10 kg Cl2/h do regulador de vácuo

i Uma vista geral dos componentes do fluxímetro pode ser con-
sultada na Fig. 24 na página 36, e do regulador de vácuo na 
Fig. 22 na página 32. Os números deste capítulo referem-
-se a estas figuras.

Execute os seguintes passos:

1. Desaperte os dois parafusos do suporte do copo de medição (5).

2. Na parte traseira do suporte do copo de medição, desaperte e retire 
os dois parafusos (29, Fig. 22) da placa de suporte (28, Fig. 22) e reti-
re o fluxímetro do cotovelo de tubo (30, Fig. 22) ao regulador de vá-
cuo.
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3. Na parte inferior do regulador de vácuo, desaperte e retire os dois 
parafusos da placa de suporte e retire o regulador de vácuo do coto-
velo de tubo. Retire os dois O-rings (27, Fig. 22) das placas de supor-
te.

4. Segure o copo de medição (7) e desaperte o parafuso de aperto infe-
rior (9) do suporte do copo de medição.

5. Retire o copo de medição e remova as duas vedações moldadas (6).

6. Desaperte o parafuso da válvula (1) da bucha da válvula (3) e remova 
os dois O-rings (2) com uma ferramenta adequada.

7. Com a chave de pinos, desaperte a bucha da válvula do suporte do 
copo de medição. Remova os dois O-rings (4) com uma ferramenta 
adequada.

8. Desaperte a ligação de aperto da mangueira (15 e 16) do suporte do 
copo de medição e retire a fita PTFE.

9. Remova os dois O-rings (8) com uma ferramenta adequada.

10. Desaperte a válvula de purga de segurança (10 a 14) do parafuso de 
aperto.

11. Remova o assento da válvula (10) no parafuso de aperto.

12. Retire a esfera da válvula (13) e a mola (12) da válvula de purga de 
segurança.

ü	Fluxímetro desmontado.

11.4.2  Limpar o fluxímetro

Execute os seguintes passos:

1. Pegue no copo de medição, retire os batentes de plástico e o flutua-
dor do copo. Limpe o copo de medição com água quente ou álcool de 
limpeza.

2. Limpe os batentes de plástico, o flutuador e outras peças com água 
quente ou álcool de limpeza. Efetue um controlo visual a todas as pe-
ças. Substitua as peças danificadas.

ü	Fluxímetro limpo.

11.4.3  Montar o fluxímetro

i Uma vista geral dos componentes dos fluxímetros pode ser 
consultada na Fig. 23 na página 34 e na Fig. 24 na página 
36, e do regulador de vácuo na Fig. 22 na página 32. Os 
números deste capítulo referem-se a estas figuras.

Pré-requisito de ação:

ü	Todas as peças estão secas após a limpeza.

ü	Todas as peças encontram-se em bom estado.

ü	Peças sobresselentes estão disponíveis.

Execute os seguintes passos:

1. Monte dois O-rings (4) novos na bucha da válvula (3). Lubrifique os 
O-rings ligeiramente com massa de silicone.

2. Coloque a bucha da válvula no suporte do copo de medição (5) e 
aperte-a com a chave de pinos até terminar juntamente com o su-
porte do copo de medição.

3. Posicione o flutuador e os batentes de plástico no copo de medição.

4. Monte dois O-rings (8) novos no parafuso de aperto (9). Lubrifique os 
O-rings ligeiramente com massa de silicone. Insira um novo assento 
da válvula no parafuso de aperto.

5. Insira novamente a mola (12) na ligação de purga de segurança. Co-
loque a esfera da válvula (13) sobre a mola e aparafuse a válvula de 
purga de segurança no parafuso de aperto.

6. Coloque o parafuso de aperto no suporte do copo de medição e aper-
te-o dois voltas no suporte.

7. Coloque uma nova vedação moldada (6) na superfície de vedação do 
parafuso de aperto.

8. Coloque uma nova vedação moldada na superfície de vedação na 
saída do copo de medição, e posicione o mesmo no respetivo supor-
te.

9. Pressione o copo de medição contra a superfície de vedação da bu-
cha da válvula e aperte manualmente o parafuso de aperto no supor-
te do copo de medição, até deixar de ser possível rodar o copo.

10. Monte dois O-rings (2) novos no parafuso da válvula (1). Lubrifique os 
O-rings ligeiramente com massa de silicone.

11. Coloque o parafuso da válvula na bucha da válvula e aperte o mes-
mo, até sentir claramente uma resistência.

12. Desaperte o parafuso da válvula rodando-o aproximadamente 5 vol-
tas.

13. Consoante a variante do fluxímetro, monte a ligação de aperto da 
mangueira no suporte do copo de medição com um O-ring novo ou 
com uma fita PTFE de 3 camadas.

ü	Fluxímetro montado.

11.4.4  Montar o fluxímetro no regulador de vácuo

i Monte o fluxímetro no regulador de vácuo apenas depois de a 
manutenção do regulador de vácuo ter sido concluída

Execute os seguintes passos:

Fluxímetro até 4 kg Cl2/h

1. Monte dois O-rings (5) no pino de ligação (6). Lubrifique os O-rings li-
geiramente com massa de silicone.

2. Monte o pino de ligação na tampa do corpo (13).

3. Monte o fluxímetro no pino de ligação, com um ligeiro movimento ro-
tativo, até o fluxímetro entrar em contacto com o regulador de vácuo.

4. Aplique nos dois parafusos um pouco de massa de montagem e fixe 
o fluxímetro com os mesmos ao regulador de vácuo.

Fluxímetro até 10 kg Cl2/h

1. Em ambos os lados do cotovelo de tubo, monte primeiro uma placa 
de suporte (28) e depois um O-ring (27).

2. Deslize o lado mais curto do cotovelo de tubo no orifício inferior do 
fundo do corpo (22) e estabeleça a ligação com dois parafusos (29).

3. Deslize o fluxímetro sobre o lado mais comprido do cotovelo de tubo 
e fixe o mesmo ao regulador de vácuo através de dois parafusos.

4. Ligue a placa de suporte do cotovelo de tubo ao fluxímetro através de 
dois parafusos.

ü	Fluxímetro montado no regulador de vácuo.
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11.5  Manutenção da unidade de vácuo

Pré-requisito de ação:

ü	A instalação de gás cloro foi preparada para a manutenção.

ü	O jogo de manutenção está disponível.

ü	A válvula de entrada foi removida.

ü	O fluxímetro foi removido (apenas C 2217-VF).

11.5.1  Desmontar o regulador de vácuo

i Uma vista geral dos componentes do regulador de vácuo pode 
ser consultada na Fig. 22 na página 32. Os números deste 
capítulo referem-se a esta figura.

Execute os seguintes passos:

1. Desaperte o bujão (6) do regulador de vácuo e retire o O-ring (5) com 
uma ferramenta adequada. O bujão encontra-se:

4	No C 2217-VF até 4 kg Cl2/h, no lado inferior do fundo do corpo (22).
4	No C 2217-VF até 10 kg Cl2/h e no , na parte inferior da tampa do 

corpo (14).

2. Retire o painel frontal na frente do regulador de vácuo.

3. Retire as quatro coberturas de proteção (24) no fundo do corpo (22) 
do regulador de vácuo.

4. Desaperte e retire os quatro parafusos (23) no fundo do corpo do re-
gulador de vácuo, e separe a tampa do corpo (14) e o fundo do corpo.

5. Com uma chave de pinos, segure o prato da membrana e solte o anel 
da membrana (17) do prato. Retire a membrana (18).

6. Retire os O-rings (20 e 21) do regulador de vácuo.

Apenas no regulador de vácuo C 2217-V:

7. Rode a ligação de aperto da mangueira (25 e 26) do fundo do corpo e 
retire o O-ring (5).

8. Desaperte a válvula de purga de segurança (6 a 11) da tampa do cor-
po e remova o O-ring.

ü	Regulador de vácuo desmontado.

11.5.2  Limpar o regulador de vácuo

Execute os seguintes passos:

1. Limpe todas as peças bem com água quente ou álcool de limpeza.

2. Faça um controlo visual a todas as peças e substitua as peças danifi-
cadas.

ü	Regulador de vácuo limpo.

11.5.3  Montar o regulador de vácuo

i Uma vista geral dos componentes do regulador de vácuo pode 
ser consultada na Fig. 22 na página 32. Os números deste 
capítulo referem-se a esta figura.

Pré-requisito de ação:

ü	Todas as peças estão secas após a limpeza.

ü	Todas as peças encontram-se em bom estado.

@	Peças sobresselentes

Execute os seguintes passos:

3. Lubrifique as margens da membrana (18) ligeiramente com massa 
de silicone.

4. Coloque a membrana sobre o munhão roscado do prato da membra-
na (19). Coloque a membrana na ranhura do prato da membrana, 
com a parte abaulada para baixo, e aperte o anel da membrana (17) 
primeiro manualmente na membrana. De seguida, segure o anel da 
membrana e reaperte a ligação no prato da membrana com uma 
chave de pinos.

4	Membrana montada.

5. Monte os O-rings (20, 21) nas respetivas ranhuras dentro do fundo 
do corpo (22).

6. Sobreponha as peças do corpo. Certifique-se de que a membrana 
está bem assente.

7. Monte os quatro parafusos (23) com um pouco de massa de monta-
gem. Aperte os parafusos com cerca de 2 Nm.

8. Monte as coberturas de proteção (24).

Apenas no regulador de vácuo C 2217-VF:

9. Monte um novo O-ring (5) no bujão (6). Lubrifique o O-ring ligeira-
mente com massa de silicone e aperte o bujão no corpo.

Apenas no regulador de vácuo C 2217-V:

10. Monte um novo O-ring na válvula de purga de segurança. Lubrifique 
o O-ring ligeiramente com massa de silicone e monte a válvula de 
purga de segurança na tampa do corpo.  

11. Monte um novo O-ring na ligação de aperto da mangueira. Lubrifique 
o O-ring ligeiramente com massa de silicone e monte a ligação de 
aperto da mangueira no fundo do corpo.

ü	Regulador de vácuo montado.

11.5.4  Verificar o regulador de vácuo

11.5.4.1  Verificar a estanqueidade

Pré-requisito de ação:

ü	A unidade de vácuo encontra-se montada.

ü	A válvula de entrada foi verificada com sucesso, está seca e montada 
no regulador de vácuo.

ü	O injetor está operacional.
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Fig. 21:  Verificar a estanqueidade

Execute os seguintes passos:

1. Monte o aparelho numa garrafa de cloro fechada.

2. Ligue o injetor à saída do aparelho.

3. Ligue o injetor.

4. Após cerca de 30 segundos, encaixe uma mangueira à ligação.

5. Mergulhe a extremidade aberta da mangueira em água.
4	A água não pode subir na mangueira.

Adicionalmente, apenas no ensaio de estanqueidade do C 2217-VF:

4	A esfera no fluxímetro sobe, volta a descer lentamente e indica após 
pouco tempo zero.

ü	Ensaio de estanqueidade concluído.

11.5.4.2  Verificar válvula de purga de segurança

Pré-requisito de ação:

ü	O ensaio de estanqueidade foi concluído.

ü	Ar comprimido ou nitrogénio com uma válvula de descompressão 
adequada estão disponíveis.

Execute os seguintes passos:

1. Monte o aparelho numa garrafa de cloro fechada.

2. Ligue ar comprimido ou nitrogénio à saída do regulador de vácuo.

3. Monte uma mangueira transparente na saída da válvula de purga de 
segurança.

4. Mergulhe a extremidade aberta em água.

5. Aumente lentamente a pressão até 0,5 bar.
4	O mais tardar a partir de 0,3 bar fica visível um fluxo constante.

ü	Verificação da válvula de purga de segurança concluída.

11.6  Conclusão da manutenção

Execute os seguintes passos:

1. Anote a data e a abrangência da manutenção.

2. Aplique no aparelho um autocolante com a data de manutenção.

3. Monte o aparelho na instalação.

4. Para a recolocação em funcionamento, proceda conforme as instru-
ções do capítulo 8 “Colocação em funcionamento” na página 21.

ü	Manutenção concluída.
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12 Análise de avarias
Nesta tabele constam possíveis erros.

Problema Possível causa Medidas de resolução

Sinalização de vazio durante o funciona-
mento.

O recipiente de cloro está vazio. Ligue um novo recipiente de cloro.

O recipiente de cloro está fechado ou parcialmente 
fechado.

Abra a válvula completamente.

O filtro na válvula de entrada está obstruído. Limpe ou substitua o filtro.

Não foi efetuada uma reposição da sinalização de 
vazio.

Efetue a reposição da sinalização de vazio.

Vácuo insuficiente. Ponto com fuga na tubagem de vácuo. Verifique todas as uniões roscadas e os O-rings na 
tubagem de vácuo.

Ponto com fuga no regulador de vácuo (detetável 
através de uma aspiração permanente de ar na tu-
bagem de purga de ar).

Faça a manutenção à unidade de vácuo.

Potência do injetor reduzida devido a:
n	Depósitos no injetor
n	Sujidades no filtro da água motriz
n	Contrapressão demasiado elevada

n	Perda de pressão demasiado elevada na válvula 
de retenção do injetor

n	Faça uma manutenção ao injetor.
n	Limpe o filtro.
n	Faça uma medição da contrapressão e compare 

o seu resultado com as especificações técnicas 
do injetor.

n	Faça uma manutenção à válvula de retenção do 
injetor.

A tubagem de purga de ar aspira cons-
tantemente ar.

A membrana não se encontra corretamente monta-
da.

Faça uma manutenção à unidade de vácuo.

A válvula de purga de segurança está suja. Faça uma manutenção à unidade de vácuo.

Cheiro a cloro no espaço. A válvula de purga de segurança abre porque a vál-
vula de entrada não fecha corretamente. Geralmen-
te devido a sujidade.

Faça uma manutenção à válvula de entrada.

Fuga devido a sujidade ou danos nas juntas de liga-
ção.

Substitua as juntas de ligação.

A válvula de retenção do injetor não está estanque 
e a água de retorno cria uma sobrepressão na tuba-
gem de vácuo. A válvula de purga de segurança 
abre-se.

Faça uma manutenção à válvula de retenção do in-
jetor.

Sujidade no fluxímetro. Qualidade insuficiente do cloro. Ver o capítulo 3 “Utilização correta” na página 
8.

Fugas pequenas no sistema de vácuo permitem a 
entrada permanente de um pouco de humidade do 
ar, o que causa sujidades.

Procure os pontos com fugas e elimine as mesmas.

Flutuador salta no fluxímetro e/ou a po-
tência doseadora máxima não é atingi-
da.

O filtro na válvula de entrada está obstruído. Faça uma manutenção à válvula de entrada.

A válvula de dosagem e/ou o copo de medição do 
fluxímetro estão sujos.

Faça uma manutenção ao fluxímetro.

A potência do injetor oscila, visto que a pressão da 
água motriz não é constante (flutuador salta).

Verifique a alimentação de água. Se necessário, 
instale uma válvula de descompressão para a esta-
bilização da pressão da água motriz.

Vácuo insuficiente. Veja o problema “Vácuo insuficiente”.

Tab. 12:   Análise de avarias
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Problema Possível causa Medidas de resolução

Gelo ou demasiada água de condensa-
ção na válvula de entrada.

O consumo de cloro é demasiado elevado. Ligue outros recipientes de cloro.

A queda de pressão em válvulas não completamen-
te abertas causa um forte arrefecimento por expan-
são.

Abra sempre as válvulas completamente.

Existe água no aparelho. Válvula de retenção do injetor com fuga. Faça uma manutenção à válvula de retenção do in-
jetor.

A extremidade da tubagem de purga de ar não está 
protegida contra a entrada de água.

Volte a colocar a tubagem de purga de ar, deixe a 
extremidade da tubagem virada para baixo.

Tab. 12:   Análise de avarias

13 Peças sobresselentes

i As posições incluídas nos jogos de manutenção (ver capítulo 
13.4 “Jogos de manutenção” na página 39) estão identifi-
cadas com *.

13.1  Regulador de vácuo C 2217-V/C 2217-VF

Fig. 22:  Peças sobresselentes do regulador de vácuo C 2217-V / C 2217-VF
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Pos. Unid. Descrição

1 1 Rebite de cabeça hemisférica

2 4 Parafuso PT

3 1 Painel frontal

4 1 Bandeirola com botão rotativo

5* 1 O-ring para C 2217-VF 10 kg Cl2/h

2 para C 2217-V e C 2217-VF 4 kg Cl2/h

6 1 Pino de ligação para C 2217-VF 4 kg Cl2/h

Bujão para C 2217-V

Adaptador

7* 1 Assento da válvula

8 1 Ligação de aperto da mangueira para C 2217-V

9* 1 Mola de compressão

10* 1 Esfera

11 1 Porca de capa

12 1 Contacto Reed com cabo

13 1 Tampa

14 1 Tampa do corpo

15 1 Bujão de fecho

16* 1 O-ring

17 1 Anel de membrana

18* 1 Membrana circular

19 1 Prato da membrana com pino da válvula

20* 1 O-ring

21* 1 O-ring

22 1 Fundo do corpo

23 4 Parafusos

24 4 Cobertura de proteção

25 1 Ligação de aperto da mangueira para mangueira 8/12

para mangueira 12/16

26 1 Porca de capa para mangueira 8/12

para mangueira 12/16

27* 2 O-ring

28 2 Placas de suporte

29 4 Parafuso PT

30 1 Cotovelo de tubo

Tab. 13:  Peças sobresselentes Regulador de vácuo C 2217-V
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13.2  Fluxímetro para C 2217-VF

13.2.1  Fluxímetro até 4 kg Cl2/h

Fig. 23:  Peças sobresselentes do fluxímetro até 4 kg Cl2/h para C 2217-VF
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Pos. Unid. Descrição

1 1 Parafuso da válvula até 500 g Cl2/h

até 4 kg Cl2/h

2* 2 O-ring

3 1 Bucha da válvula até 500 g Cl2/h

até 4 kg Cl2/h

4* 2 O-ring

5 1 Suporte do copo de medição

6* 2 Vedação moldada

7 1 Copo de medição com flutuador e batentes

8* 2 O-ring

9 1 Parafuso de aperto

10* 1 Assento da válvula

11 1 Ligação de aperto da mangueira

12* 1 Mola de compressão

13* 1 Esfera

14 2 Porca de capa

15 1 Ligação de aperto da mangueira

16* 1 O-ring

Tab. 14:  Peças sobresselentes do fluxímetro até 4 kg Cl2/h para C 2217-VF
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13.2.2  Fluxímetro até 10 kg Cl2/h

Fig. 24:  Peças sobresselentes do fluxímetro até 10 kg Cl2/h para C 2217-VF
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Pos. Unid. Descrição

1 1 Parafuso da válvula

2* 2 O-ring

3 1 Bucha da válvula

4* 2 O-ring

5 1 Suporte do copo de medição

6* 2 Vedação moldada

7 1 Copo de medição com esfera e batentes

8* 2 O-ring

9 1 Parafuso de aperto

10* 1 Assento da válvula

11 1 Ligação de aperto da mangueira

12* 1 Mola de compressão

13* 1 Esfera

14 1 Porca de capa

15 1 Ligação de aperto da mangueira

16 1 Porca de capa

Tab. 15:  Peças sobresselentes do fluxímetro até 10 kg Cl2/h para C 2217-VF
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13.3  Válvula de entrada

Fig. 25:  Peças sobresselentes da válvula de entrada

Pos. Unid. Descrição

1 4 Parafusos cilíndricos

2 1 Placa de fixação

3 2 Parafusos de cabeça plana

4* 1 O-ring

5 1 Tampa da válvula

6* 1 O-ring

7* 1 Assento da válvula

8* 1 Esfera da válvula

9* 1 Molas de válvulas

10 1 Suporte do filtro com guia esférica

11 1 Filtro de feltro

12 1 Corpo da válvula

13 1 Anel de vedação

14 1 Tampão roscado

15 1 Tampão roscado

Tab. 16:  Peças sobresselentes da válvula de entrada
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13.4  Jogos de manutenção

Artigo Número de artigo

C 2217-VF C 2217-V

0,025 – 4 kg/h 0,25 – 10 kg/h

Jogo de manutenção sem válvula de entrada 42520 42521 42519

Jogo de manutenção para válvula de entrada 42518

Tab. 17:  Jogos de manutenção

13.5  Substituição módulos

Artigo Números de artigo

Manómetro G 5/8 G 3/4 BSW 1“ 1.030“-14NGO

Corpo da válvula 
completo

sem 42553 42554 42555 42552

com 42837 42838 42839 42836

Válvula de entrada 
completa

sem 42560 42561 42513 42559

com 42840 42841 42842 42558

Válvula de purga de segurança

C 2217-V 42500

C 2217-VF 42505

C 2217-VF 42506

Tab. 18:  Substituição módulos

13.6  Adaptador de ensaio

Artigo Números de artigo

G 5/8 38471

G 3/4 38470

BSW 1“ 38472

1.030“-14 NGO (660) 38474

Tab. 19:  Adaptador de ensaio
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14 Notas relativamente à conformidade UE

Os aparelhos estão abrangidos pelo âmbito de aplicação da diretiva rela-
tiva aos equipamentos sob pressão 2014/68/UE.

Os valores mencionados a seguir não excedem os valores limite de acor-
do com o n.º 1 do artigo 4.º. Este é o motivo pelo que é dimensionado e fa-
bricado em conformidade com as boas práticas de engenharia aplicáveis. 
Estes equipamentos sob pressão não podem estar identificado com uma 
marcação CE, não podendo também ser emitida uma declaração UE de 
conformidade.

Designação dos aparelhos:  Regulador de vácuo

Tipo:    C 2217-V, C 2217-VF

Nível de pressão:   PN16

Temperatura máxima:  50 °C

Fluido:    Cloro, grupo de fluidos 1

Os aparelhos satisfazem todos os requisitos da(s) diretiva(s):

2014/68/UE Diretiva relativa aos equipamentos sob pressão
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15 Carta de não objeção

Copiar a declaração, colocá-la no exterior da embalagem e enviar juntamente com o aparelho!

Carta de não objeção

Vimos por este meio entregar-lhes o seguinte aparelho doseador para reparação:

Aparelho e modelo:....................................................................... N.º artigo:.................................................................................

N.º encomenda: ............................................................................ Data de entrega:.......................................................................

Motivo da reparação: .................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Substância a transportar

Designação:.................................................................................. Irritante: Sim  Não

Propriedades: ............................................................................... Corrosivo: Sim  Não

Vimos por este meio assegurar que o aparelho foi totalmente limpo por dentro e por fora antes de enviado e que não contém substâncias 
químicas, biológicas e radioactivas prejudiciais à saúde, nem se evacuaram óleos do mesmo.

Se forem necessárias mais acções de limpeza por parte do produtor, assumiremos os custos das mesmas.

Vimos por este meio assegurar que as indicações mencionadas estão correctas e completas e que o envio foi efectuado de acordo com 
as prescrições legais.

Empresa / endereço:..................................................................... Telefone: ..................................................................................

..................................................................................................... Telefax: ....................................................................................

..................................................................................................... Email:.......................................................................................

N.º de cliente: ............................................................................... Pessoa de contacto: .................................................................

Data, Assinatura, Carimbo: ...........................................................
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16 Pedido de aplicação da garantia

Pedido de aplicação da garantia
È favor fotocopiar e enviar com o aparelho!

No caso de avaria do aparelho dentro do período de garantia, solicitamos a devolução do mesmo limpo, com o formulário de garantia 
totalmente preenchido.

Remetente

Empresa: ................................................................................................................. N.º tel.: .................................. Data:...........................

Endereço: ...................................................................................................................................................................................................

Pessoa de contacto:....................................................................................................................................................................................

N.º encomenda do fabricante: ................................................................................. Data de entrega: ........................................................

Modelo do aparelho: ............................................................................................... N.º de série: ...............................................................

Capacidade nominal /pressão nominal: .......................................................................................................................................................

Descrição da avaria: ...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Condições de utilização do aparelho
Local de utilização/Designação do equipamento: ........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Acessórios eventualmente usados: .............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Colocação em funcionamento (Data): ..........................................................................................................................................................

Tempo de marcha (horas de funcionamento aprox.): ...................................................................................................................................

É favor indicar as características da instalação e anexar um esquema simples com as indicações do material, do diâmetro, do compri-
mento e da altura.
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