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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 em funciona-
mento do aparelho.

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

n	Conserve 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. O incumprimento 
desta indicação causa a morte ou danos físicos 
graves.

ATENÇÃO
Designa uma situação potencialmente perigosa. 
A inobservância desta indicação pode causar a 
morte ou danos físicos graves.

CUIDADO
Designa uma situação potencialmente perigosa. 
A inobservância desta indicação pode causar 
danos físicos ligeiros ou danos materiais.

NOTA
Designa um perigo, cuja inobservância poderá 
causar perigos para a máquina e o seu funciona-
mento.

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

Perigo geral

Perigo devido a substâncias tóxicas

Perigo devido a tensão elétrica

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.



Segurança
Perigos em caso de incumprimento das instruções de segurança 5© Lutz-Jesco GmbH 2018

Reservado o direito a alterações técnicas
180321

BA-24721-09-V02

Comutador de gás cloro C 7523 Manual de instruções

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	Use equipamento de proteção individual suficiente.

ð	Em todos os trabalhos na instalação, como proteção respiratória, 
use uma máscara de proteção respiratória com filtro de gás tipo B 
em conformidade 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

Perigo de morte devido a dispositivo de segurança em 
falta!
As instalações de gás cloro sem aparelhos de alerta de gás represen-
tam um elevado risco em termos de segurança, uma vez que as fugas 
de gás cloro não são detetadas atempadamente ou de forma geral.

ð	Instale um aparelho de alerta de gás.

ATENÇÃO

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.

NOTA

Danificação da instalação devido à formação de ácido 
clorídrico
O gás cloro é fortemente higroscópico. Devido a esta característica, 
qualquer ligação aberta nos aparelhos ou nas tubagens provocará a 
entrada de humidade do ar no sistema e dará origem à formação de 
ácido clorídrico e sujidade. Subsequentemente, serão inevitáveis danos 
nos aparelhos.

ð	Mantenha todas as ligações sempre fechadas (também no sistema 
de vácuo e em aparelhos que não estão atualmente a ser 
utilizados).

2.2  Informações sobre o cloro

O cloro é uma substância perigosa. O elemento químico cloro é um gás 
tóxico de cor amarela esverdeada com odor agressivo, que já é percetível 
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 mortífero 
sobre mamíferos e seres humanos, visto que as vias respiratórias e as 
bolhas dos pulmões são corroídas (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.

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
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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 aquando do manuseamento de 

substâncias perigosas
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 condutoras de gás
n	Substituição dos recipientes de cloro
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	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 este manual de instruções
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 
trabalhos no aparelho

n	Instruções suficientes para executar trabalhos no aparelho sob a 
supervisão 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.

2.7  Atividades do pessoal

Na tabela que se segue, pode consultar que qualificação do pessoal é um 
pré-requisito para a respetiva atividade. Apenas pessoas que disponham 
da respetiva qualificação estão autorizadas a executar estas atividades!

Qualificação Atividades
Técnicos n	Transportar

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

Pessoa instruída n	Armazenar
n	Operar

Tab. 4:  Qualificação do pessoal
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3 Utilização correta

3.1  Notas acerca da responsabilidade pelo produto

Devido à utilização incorreta do aparelho podem ser afetados o funciona-
mento do aparelho e a proteção prevista. Neste caso, perde o direito à 
reivindicação 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 
manual de instruções, em especial no que se refere às instruções de 
segurança, instruções de ação e ao capítulo “Utilização correta”.

n	Os dados relativos às condições de aplicação e ambientais (ver 
capítulo 5 “Especificações técnicas” na página 9) não são 
respeitados.

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

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

n	São realizadas alterações não autorizadas ao aparelho.
n	Os intervalos de manutenção e de inspeção prescritos não são 

cumpridos conforme descrito ou de forma geral.
n	O aparelho é colocado em funcionamento antes de o mesmo ou a 

respetiva 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 comutador C 7523 destina-se exclusivamente a sistemas de dosagem 
de gás cloro de acordo com o método de vácuo. Serve para comutar entre 
duas baterias de alimentação de vácuo.

3.3  Fluidos de dosagem não permitidos

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

n	Todos os agentes exceto cloro gasoso
n	Cloro que não seja tecnicamente puro, com um teor em massa inferior 

a 99,5%
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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:

n	Válvula esférica do motor
n	Manómetro de vácuo de contacto
n	Várias ligações hidráulicas (opcional)
n	Suporte de parede
n	Comando com cabo de rede
n	Placa de parede em plástico (opcional)
n	Material de montagem para fixação na parede
n	Manual de instruções

4.2  Estrutura e funcionamento

As instalações de dosagem de gás cloro no tratamento de águas têm de 
estar sempre operacionais, para que a água possa ser desinfetada a 
qualquer momento de forma satisfatória. Por isso, as instalações são 
construídas com duas baterias de alimentação – uma em operação, a ou-
tra em modo de espera. O comutador de cloro de vácuo assegura a co-
mutação automática entre as duas baterias de garrafa ou de vasilha.

Fig. 1:  Estrutura do aparelho

Quando a alimentação a partir da bateria de operação termina, o vácuo 
criado pelo injetor aumenta. O comando (1) deteta a falta de cloro por 
meio do manómetro de vácuo de contacto (2) e ativa o motor (3) na válvu-
la esférica de 3 vias (4).

O comando sinaliza o estado de operação com os LED coloridos no fluxo-
grama.  As sinalizações de operação mais importantes estão disponíveis 
para sinalização remota como contacto de relé.

Para o consumo de quantidades residuais de recipientes não completa-
mente esvaziados de uma bateria de vácuo completo, está disponível a 
função de esvaziamento residual. Em seguida, o interruptor alterna, em 
intervalos fixos, para a bateria vazia e recolhe as quantidades residuais.

A comutação manual pode ser ativada pressionando um botão. Em caso 
de falha de energia, é possível a comutação mecânica manual.

4.3  Placa de identificação

No aparelho encontram-se indicações que se referem à segurança e ao 
modo de funcionamento do produto. Estas deverão ser mantidas legíveis 
durante toda a vida útil do produto.

Material: PVC/FPM 
230 V, 50/60 Hz, IP65 
max. 4 kg/h  

XX/XXXX

S/N: XXXXXXXXXX
P/N: 

Made in
Germany

*102A12345678*
*12345678012345*

C 7523-

Lutz-Jesco GmbH     30900 Wedemark
Am Bostelberge 19   Germany

Fig. 2:  Placa de identificação

N.º Designação

1 Designação do produto

2 Material

3 Alimentação elétrica

4 Capacidade máx. de débito

5
Símbolo de conformidade com as diretivas europeias 

aplicáveis

6 Símbolo WEEE

7 Número de série

8 Número de artigo

9 Mês/ano de construção

Tab. 5:  Placa de identificação
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5 Especificações técnicas
Designação Valor

Capacidade de débito Até 80 kg/h Cl2

Pressão de funcionamento -1…0 bar

Manómetro de vácuo de contacto Ø63 mm, -1…0 bar

Gama de ajuste do ponto de comutação no manómetro de vácuo de 
contacto

-0,9…-0,1 bar

Tempo de comutação Aprox. 22 s

Materiais em contacto com o fluido PVC/FPM/prata/latão revestido

Outros materiais Aço revestido, PP, ABS

Alimentação elétrica 115/230 V, 50/60 Hz

Consumo de energia Funcionamento normal Máx. 0,3 A

Corrente de ligação Máx. 17,5 A (pico)

Capacidade de carga dos relés Máx. 3 A/250 V AC

Peso sem placa de montagem Aprox. 5 kg

com placa de montagem Aprox. 7 kg

Tipo de proteção IP 65

Temperatura ambiente 0 - 55 °C, sem luz solar direta

Humidade do ar Máx. 95%, sem condensação

Tab. 6:  Especificações técnicas

Produto Ligação hidráulica Capacidade máx. de 
débito

C7523-4K Mangueira 8/12 mm 4 kg/h Cl2

C7523-10K Mangueira 12/16 mm 10 kg/h Cl2

C7523-40K Tubo DN25/Ø32 40 kg/h Cl2

C7523-80K Tubo DN32/Ø40 80 kg/h Cl2
Tab. 7:  Capacidade máxima de débito
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6 Dimensões
Todas as dimensões em milímetros (mm).

Fig. 3:  Desenho cotado de C 7523 na placa de montagem

Fig. 4:  Desenho cotado de C 7523 como conjunto de montagem
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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 ferramenta adequada.

ð	Respeite os binários indicados.

7.1  Local de instalação
O comutador é montado no espaço para a alimentação de cloro.

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 

“Especificações técnicas”, página 9)
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	Está disponível uma ligação elétrica
n	O espaço tem de estar em conformidade com os regulamentos locais 

aplicáveis

7.2  Montar o aparelho
Monte o aparelho numa parede vertical e nivelada. O comando deve ficar 
aproximadamente à altura dos olhos.

Fig. 5:  Montagem da placa de parede

Pré-requisito de ação:

ü	A parede é plana.

ü	O material de fixação adequa-se à parede.

Meios operacionais necessários:

@	Nível de bolha de ar

@	Máquina perfuradora

@	2 chaves de porcas SW13

Execute os seguintes passos:

1. Segure o aparelho na parede e alinhe-o horizontalmente. A posição 
de montagem é mostrada no capítulo 7.5 “Exemplos de instalação” 
na página 14.

2. Assinale os pontos de fixação na parede.
3. Perfure os orifícios assinalados e coloque as buchas.
4. Aperte os parafusos de rosca dupla (1) nas buchas, até a rosca em 

madeira terminar com a superfície da parede.
5. Coloque em cada parafuso uma porca (2) e uma arruela plana (3).
6. Coloque a placa de parede (4) nos parafusos de rosca dupla.
7. Coloque em cada parafuso uma arruela plana (5) e uma porca de 

capa (6).

8. Ajuste as porcas (2 + 6) de modo que a placa de parede seja mantida 
nivelada e sem tensão.

9. Aperte as porcas.

ü	O aparelho encontra-se montado na parede.

7.3  Instalar hidraulicamente
Como tubos de vácuo são utilizados tubos em PVC-U ou mangueiras em 
PE. Se o tubo alimentar vários consumidores, o cálculo da sua dimensão 
deve ser feito para a soma das quantidades de consumo.

Recomenda-se os seguintes diâmetros nominais para a tubagem de vá-
cuo (queda de pressão máx. 25 mbar, calculada a 0,9 bar(a) com ângulos 
4x90°):

Cloro
Tubagem entre o regulador de vácuo e o doseador

5 m 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m

1 kg/h DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 12

2 kg/h DN 8 DN 8 DN 8 DN 12 DN 12 DN 12

4 kg/h DN 8 DN 12 DN 12 DN 12 DN 12 DN 15

10 kg/h DN 12 DN 12 DN 15 DN 15 DN 20 DN 20

15 kg/h DN 12 DN 15 DN 20 DN 20 DN 20 DN 25

25 kg/h DN15 DN 20 DN 20 DN 25 DN 25 DN 32

40 kg/h DN 20 DN 25 DN 25 DN 25 DN 32 DN 32

60 kg/h DN 25 DN 25 DN 32 DN 32 DN 32 DN 40

80 kg/h DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 40 DN 50

Tab. 8:  Capacidade máx. de débito

Se necessário, pode-se instalar uma grande distância num grande diâ-
metro nominal grande e, para secções mais curtas um pouco antes ou 
depois dos aparelhos, pode-se selecionar uma ligação na dimensão no-
minal dos aparelhos.

M

M

LA L1 LB

LC L2 LD

Pos. Significado

1 Regulador de vácuo

2 Comutador de vácuo

3 Doseador

LA...LD

Tubos na ligação dos aparelhos 
cada com aprox. 0,5 m na dimensão nominal da ligação

L1+ L2

Grandes distâncias numa dimensão nominal grande
A soma de L1 e L2 não pode exceder o comprimento máx. 

de acordo com a tab. 8

Tab. 9:  Tubo de vácuo comprido

1 2 3 4 5 6

1 2 3
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7.3.1  Estabelecer a ligação de mangueira

Pré-requisito de ação:

ü	O aparelho encontra-se montado na parede.

ü	A proteção de transporte da ligação foi removida.

Meios operacionais necessários:

@	Lâmina afiada

Fig. 6:  Estabelecer a ligação de mangueira

Execute os seguintes passos:

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

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

3. Coloque a extremidade da mangueira no cone da ligação de man-
gueira (3).

4. Aperte manualmente a porca de capa.

5. Fixe a mangueira na parede.

ü	Mangueira montada.

7.3.2  União de colagem PVC estabelecida

Pré-requisito de ação:

ü	O aparelho encontra-se montado na parede.

ü	A tubagem de vácuo está fixada com abraçadeiras suficientes e 
chega sem tensão à ligação.

ü	Todas as peças estão limpas e secas.

ü	A proteção de transporte da ligação foi removida.

Meios operacionais necessários:

@	Cortador de tubos

@	Lima ou ferramenta de chanfradura

@	Cola PVC e produto de limpeza

@	Toalhetes de papel que não largam fios

Execute os seguintes passos:

1. Corte o tubo PVC em ângulo reto. Faça uma chanfradura no exterior 
do tubo (aprox. 3 mm x 20°).

2. Limpe o tubo e a manga com o produto de limpeza recomendado 
pelo fabricante da cola.

3. Cole o tubo na ligação. Para tal, siga as instruções da cola PVC.

Fig. 7:  União de colagem PVC estabelecida

4. Monte a ligação no aparelho. Certifique-se de que o O-ring está mon-
tado.

5. Aperte manualmente a porca de capa.

6. Deixe endurecer a colagem, no mínimo, durante 3 horas, antes de 
proceder ao ensaio de estanqueidade

ü	União de colagem PVC estabelecida.

7.4  Instalar eletricamente

PERIGO

Perigo de vida devido a choques elétricos!
Uma instalação inadequada ou componentes danificados da instalação 
elétrica podem causar danos físicos.

ð	Certifique-se de que os trabalhos na instalação elétrica são 
realizados por um eletricista.

ð	Certifique-se de que os trabalhos na instalação elétrica são 
apenas realizados num estado isento de tensão.

ð	Certifique-se de que a alimentação elétrica é protegida através de 
um disjuntor diferencial.

ð	Cabos ou componentes danificados devem ser imediatamente 
substituídos.

Abrir a caixa do comando

Meios operacionais necessários:

@	Chave de fendas de tamanho 3

Execute os seguintes passos:

1. Segure a chave de fendas no entalhe direito na frente da caixa.

2. Mova o punho da chave de fendas em direção à tampa da caixa, até 
que a peça da dobradiça se solte da fechadura.

3. Oscile a tampa da caixa para o lado esquerdo.

ü	Caixa aberta.

Fechar a caixa do comando

Execute os seguintes passos:

1. Oscile a tampa da caixa contra o fundo da caixa.

2. Oscile a peça da dobradiça na tampa, até que encaixe de forma audí-
vel.

3. Pressione lateralmente com a mão contra a peça da dobradiça, até 
que feche de modo bem audível.

ü	O corpo está fechado.

3 21
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Diagrama de terminais

Fig. 8:  Placa do comando

Item Descrição

A Ficha para cabo de fita

B Interruptor SW1/SW2

C Fusível fino 3,15 A (T)

D Fusível de reserva

Tab. 10:  Elementos da placa

Inter-
ruptor

Funcionamen-
to

Interruptor em 
baixo

Interruptor em 
cima

SW1 Esvaziamento 
restante

Desligado
(Estado de 
entrega)

Ligado

SW2 Interruptor de 
assistência 
técnica

Funcionamento 
normal
(Estado de 
entrega)

Diagnóstico 
(apenas para 
serviço de 
apoio ao cliente 
da fábrica)

Tab. 11:  Funções do interruptor SW1/SW2

A B C D

Terminal Funcionamento

1 L
Fase de rotação à 
esquerda

Saída de tensão para a válvula 
esférica do motor

2 L
Fase de rotação à 
direita

3 PE
Condutor de 
proteção

4 N Condutor neutro

Tab. 12:  Distribuição dos terminais

Terminal Funcionamento

5
Es-

querda
Sinalização da posição da válvula esférica do motor

6 com

7 Direita

8 +
Entrada para manómetro de vácuo de contacto

9 -

10 Saída do relé de funcionamento esquerdo 
(NO, máx. 3 A/250 V AC)11

12 Saída do relé de funcionamento direito 
(NO, máx. 3 A/250 V AC)13

14 Saída do relé de bateria esquerda vazia 
(NO, máx. 3 A/250 V AC)15

16 Saída do relé de bateria direita vazia 
(NO, máx. 3 A/250 V AC)17

18 NO
Saída do relé de varia (máx. 3 A/250 V AC)
Ativa, se ambos os lados estiverem vazios ou em 
caso de avaria no moto

19 com

20 NC

21 N Condutor neutro

Entrada da tensão de rede
115 - 230 V AC

22 PE
Condutor de 
proteção

23 L Fase

Tab. 12:  Distribuição dos terminais
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Ligação do motor

No estado de entrega, o motor da válvula esférica está ligado de acordo 
com o seguinte esquema.

1 2
3

2
3

1BK

BN

GY

GNYE

BK GY

BN

Fig. 9:  Ligação do motor

Item Descrição

A Placa do comando

B Ficha grande no motor

C Ficha pequena no motor

Tab. 13:  Ligação do motor

7.5  Exemplos de instalação

Fig. 10:  Exemplo de instalação

Pos. Designação

1 Doseador

2 Secção de reação (C = DN x 10)

3 Válvula de retenção do injetor C 3101

4 Peça angular

5 Injetor

6 Secção de reação (C = DN x 5)

Tab. 14:  Componentes

7.6  Instalação com derivação

A quantidade removida de uma bateria de alimentação é limitada pelo 
número de recipientes de pressão ligados. Para que não seja necessário 
ligar muitos recipientes de pressão desnecessariamente, na maioria dos 
casos, a bateria de alimentação é concebida para operação normal. Para 
períodos curtos de maior demanda (por exemplo, cloração de choque), 
são instaladas válvulas de derivação neste tipo de instalações. Assim, a 
remoção pode ser feita simultaneamente a partir das duas baterias de 
alimentação.

Fig. 11:   Instalação com válvulas de derivação

Se a instalação de dosagem continuar a ser operada durante a manuten-
ção no comutador, são necessárias 5 válvulas manuais na tubulação.

Fig. 12:  

A

A A

BB

 Instalação com 5 válvulas de serviço

Válvula No funcionamento 
normal

Durante a assistência 
técnica

A Aberta Fechada

B Fechada Comutação manual

Tab. 15:  Função das válvulas de serviço

A

C

B
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7.7  Instalação com tubo coletor de vácuo

Fig. 13:  Instalação com tubo coletor de vácuo

Item Designação Item Designação

1 Garrafa de cloro 11 Conjunto de água motriz

2 Regulador de vácuo 12 Injetor com válvula de retenção

3 Tubo coletor de vácuo 13 Válvula quebra-vácuo

4 Válvula de purga de segurança 14 Ponto de injeção da solução de cloro

5 Cartucho de carvão ativo 15 Aparelho de alerta de gás

6 Comutador de vácuo com 2 válvulas de derivação 16 Buzina

7 Válvula de retenção de segurança 17 Luz intermitente

8 Fluxímetro 18 Sensor de gás

9 Válvula de regulação 19 Sistema pulverizador de água

10 Bomba de água motriz

Tab. 16:  Identificação dos componentes

1

15

17 16

8

9

1211

4

6

5

10

14

7

2
3

18

19

13
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7.8  Instalação com tubo coletor de sobrepressão

M

 

Fig. 14:  Instalação com tubo coletor de sobrepressão

Item Designação Item Designação

A Espaço para a alimentação de gás cloro 8 Comutador com 5 válvulas de serviço

B Espaço para doseadores 9 Doseador

1 Vasilha de cloro 10 Injetor com válvula de retenção

2 Balança de vasilha de cloro 11 Bomba de água motriz

3 Tubo coletor de pressão 12 Aparelho de alerta de gás

4 Filtro do gás cloro 13 Buzina

5 Separador de gotas com manga de aquecimento 14 Sensor de gás

6 Regulador de vácuo 15 Abertura de aspiração do aniquilador de cloro

7 Cartucho de carvão ativo

Tab. 17:  Identificação dos componentes

7.9  Conclusão da montagem
Após a conclusão da montagem, todos os atarraxamentos de cabos de-
vem ser apertados, a fim de assegurar o grau de proteção IP da instala-
ção. As porcas de capa são apertadas manualmente em todas as uniões 
roscadas das tubagens.

A B

12

1 2

3

6

8

7

9

10

13

5

11

15

4

14
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8 Colocação em funcionamento
8.1  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 pode causar com o cloro 
depósitos e avarias de funcionamento.

Se o injetor estiver desligado, pode ser detetado um ligeiro cheiro a 
cloro.

ð	Faça uma verificação correta ao sistema de vácuo.

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

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. Desligue a alimentação elétrica para o comutador.

i Durante a verificação, a posição da válvula esférica é ajustada 
manualmente. Quando a alimentação elétrica está ligada, 
ocorrem indicações de erro.

2. Mude a alavanca seletora no motor do comutador para MAN (= ope-
ração manual).

3. Rode o punho no motor de modo que a bateria de alimentação es-
querda fique ligada.

4. Desligue a alimentação de cloro da bateria de alimentação ligada. 
Para tal, feche as válvulas dos recipientes ou uma válvula na linha de 
adução ao regulador de vácuo.

5. No aparelho de dosagem, abra as válvulas para ajustar a quantidade 
de dosagem.

6. Ligue o injetor e aguarde até que o manómetro de vácuo indique pelo 
menos -0,5 bar.

i Alguns aparelhos de dosagem contêm uma válvula que 
protege o injetor do excesso de vácuo. Se esta válvula for 
ajustada, por exemplo, para 0,4 bar de vácuo, no ensaio de 
estanqueidade não pode ser obtida uma subpressão de 
0,5 bar.

7. Desligue o injetor.
4	O vácuo deverá permanecer inalterado durante, pelo menos, 5 mi-

nutos.

8. Se o vácuo quebrar rapidamente, elimine o ponto com fuga e repita a 
verificação do sistema de vácuo.

9. Rode o punho no motor de modo que a bateria de alimentação direita 
fique ligada. Repita os passos 4 a 8.

ü	Sistema de vácuo verificado.

NOTA

Danificação do manómetro de vácuo
Frequentemente, utiliza-se ar comprimido ou nitrogénio com uma li-
geira sobrepressão para detetar pontos com fuga no sistema de vácuo, 
podendo estes localizados com uma solução de sabão. Nesta verifica-
ção, o manómetro de vácuo de contacto é danificado.

ð	Desmonte o manómetro de vácuo de contacto, antes de verificar o 
sistema de vácuo com sobrepressão.

8.2  Ligar o aparelho
Pré-requisito de ação:

ü	O aparelho encontra-se completamente montado.

ü	O ensaio de estanqueidade foi realizado.

Execute os seguintes passos:

1. Ligue a alimentação elétrica.

2. Certifique-se de que a alavanca seletora no motor esteja em AUTO.

è	O motor move-se automaticamente para a última posição de opera-
ção memorizada.

ü	Aparelho ligado.

8.3  Ajustar o ponto de comutação
Em casos raros, o ponto de comutação do manómetro de vácuo de con-
tacto deve ser ajustado. Possíveis razões são, por exemplo:

n	Muito mau desempenho do injetor.
n	Aparelhos de dosagem com válvula limitadora para o vácuo.

 

Fig. 15:  Ajustar o ponto de comutação

Execute os seguintes passos:

1. Remova a tampa transparente (2) do manómetro de vácuo de con-
tacto. Para tal, desaperte o anel exterior (1) do aparelho. Tenha em 
atenção a vedação (3). 

2. Desloque a marcação vermelha (4) para o ponto de comutação pre-
tendido.

3. Volte a montar a tampa transparente e aperte manualmente o anel 
roscado. Certifique-se de que a vedação está bem assente.

ü	Ponto de comutação do manómetro de vácuo de contacto 
ajustado.

4 3 2 1
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9 Operação

9.1  Elementos de comando

9.1.1  Elementos de comando do comando

Todos os estados de operação são indicados no comando.

M

Fig. 16:  Elementos do comando

Item Descrição Significado

1 LED vermelho Bateria esquerda vazia

2 Botão
Confirmar a mudança da garrafa à 

esquerda e mudar manualmente para 
a esquerda

3 LED verde Bateria esquerda cheia

4 LED verde Funcionamento da bateria esquerda

5 LED amarelo O motor está a trabalhar

6 LED verde Funcionamento da bateria direita

7 LED verde Bateria direita cheia

8 Botão
Confirmar a mudança da garrafa à 

direita e mudar manualmente para a 
direita

9 LED vermelho Bateria direita vazia

Tab. 18:  Elementos do comando

9.1.2  Elementos de comando do motor

 

Fig. 17:  Elementos de comando do motor

Item Descrição Significado

1
Alavanca 
seletora

MAN Operação manual

AUTO Operação automática

2 Ficha pequena Interruptor de posição

3 Ficha grande Alimentação elétrica

4
Alavanca 
manual

Acionamento manual, se a alavanca 
seletora (1) estiver em MAN

Tab. 19:  Elementos de comando do motor

9.2  Modos de funcionamento

9.2.1  Operação automática

Elemento de comando Item

Interruptor SW2 na placa OFF

Alavanca seletora no motor AUTO

Tab. 20:  Ajustar a operação automática

Na operação automática, o comutador reage ao estado de comutação do 
manómetro de vácuo de contacto. Em aso de comunicação de que a ba-
teria de alimentação atual está vazia, ele muda para a bateria de reserva.

7

9

8

3

1

2

4 5 6

1

2

3

4
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9.2.2  Tudo vazio

Se ambas as baterias estiverem vazias, a válvula permanece na última 
bateria utilizada.

Sinal Bateria vazia Bateria utilizada

LED de bateria vazia 
(vermelho)

Pisca Pisca

Relé vazio Ligado Ligado

Led de bateria cheia 
(verde)

Desligado Desligado

LED de funcionamento 
(verde)

Desligado Ligado

Relé de funcionamento Desligado Ligado

Relé de avaria Ligado

Tab. 21:  Estado do comando durante “Tudo vazio”

A comunicação de 2 baterias vazias ocorre apenas após 2 minutos de 
atraso, porque em instalações com tubos de vácuo muito compridos, 
pode ocorrer uma indicação de OK atrasada do manómetro de vácuo de 
contacto. Durante o período de espera, o LED verde na garrafa recém-li-
gada pisca.

9.2.3  Esvaziamento restante
O esvaziamento restante é uma característica opcional na operação au-
tomática.

Elemento de comando Item

Interruptor SW1 na placa ON

Tab. 22:  Ajustar o esvaziamento restante

Com as baterias de vácuo completo, às vezes a comutação acontece 
mesmo que nem todos os recipientes de cloro da bateria estejam com-
pletamente vazios. A razão para isso é o forte arrefecimento do recipiente 
quando é removida muita quantidade de cloro.

Quando o esvaziamento está ativo, o comutador muda para a bateria de 
alimentação indicada como estando vazia a um ritmo de aproximada-
mente 15 minutos e, em aí, remove as quantidades restantes. Com a mu-
dança da garrafa e ao pressionar o botão OK, a função de esvaziamento 
restante é terminada.

Sinal Bateria vazia Bateria utilizada

LED de bateria vazia 
(vermelho)

Ligado Desligado

Relé vazio Ligado Desligado

Led de bateria cheia 
(verde)

Pisca Ligado

LED de funcionamento 
(verde)

Ligado Desligado

Relé de funcionamento Ligado Desligado

Relé de avaria Desligado

Tab. 23:  Estado do comando durante o esvaziamento restante

9.2.4  Operação manual

Elemento de comando Item

Alavanca seletora no motor MAN

Tab. 24:  Ajustar o esvaziamento restante

Na operação manual, a válvula esférica é acionada no punho do motor. O 
motor não segue mais os sinais do comando. Portanto, podem ocorrer in-
dicações de avaria durante a operação manual.

Sinal Estado

LED da válvula Pisca

Relé de avaria Ligado

Tab. 25:  Estado de avaria do comando em MAN

9.3  Eliminação

NOTA

Não deite o aparelho no lixo doméstico!
Não deite aparelhos elétricos no lixo doméstico.

ð	Elimine o aparelho e o material da embalagem de acordo com as 
leis e os regulamentos locais.

ð	Elimine separadamente os diferentes materiais e recicle-os.

ð	Antes da eliminação, o aparelho deverá ser limpo com nitrogénio 
ou ar para a remoção do restante cloro.

ð	Uma devolução ao fabricante requer o envio seguro do aparelho, 
incluindo uma declaração de não objeção (veja a página 29).
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10 Colocação fora de serviço

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. Opere a instalação de gás cloro durante cerca de 5 minutos com ni-
trogénio ou ar comprimido seco.

4. Desligue o injetor.

5. Feche todas as ligações abertas, 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.

Durante a pausa operacional, o aparelho mantém-se no local de instala-
ção. Todas as ligações ficam fechadas. A alimentação elétrica deve per-
manecer ligada, para que não se possa formar água de condensação no 
comando.

Assegure condições de armazenamento ideais:

n	Local de armazenamento fresco, seco, isento de poeira e moderada-
mente ventilado.

n	Temperaturas entre +2 °C e +40 °C.
n	Humidade relativa do ar não superior a 90 %.

i Antes da colocação em funcionamento após longos períodos 
de pausas operacionais, recomenda-se pelo menos uma 
manutenção reduzida (ver “Intervalos de manutenção” na 
página 21).
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11 Manutenção

PERIGO

Perigo de vida devido a choques elétricos!
Peças sob tensão podem causar danos físicos fatais.

ð	Antes de iniciar os trabalhos de manutenção, desligue o aparelho 
da alimentação elétrica.

ð	Proteja o aparelho contra uma recolocação em funcionamento 
acidental.

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. Em caso de 
não observância, existe um considerável perigo de danos físicos.

ð	Antes de cada manutenção, prepare a instalação segundo o 
capítulo 11.3 “Preparar a instalação para a manutenção” na 
página 21.

ð	Durante a desmontagem do aparelho, como proteção respiratória, 
use um aparelho de proteção respiratória com filtro de gás tipo B 
em conformidade com a norma EN 14387.

NOTA

Danificação da instalação devido a corrosão
Água em componentes da instalação condutores de cloro forma, em 
combinação com cloro, ácido clorídrico o que, por sua vez, causa cor-
rosão.

ð	Após cada manutenção, elimine qualquer humidade do aparelho 
antes de o voltar a colocar em funcionamento.

11.1  Intervalos de manutenção
De modo a evitar situações de avaria, deve-se efetuar manutenções re-
gulares aos aparelhos doseadores de gás cloro. Nesta tabela pode en-
contrar uma vista geral dos trabalhos de manutenção a realizar e dos res-
petivos intervalos. As instruções de ação relativamente a estes trabalhos 
seguem-se nas secções seguintes.

Intervalo Manutenção

Após 1 ano Manutenção reduzida:
n	Limpar o aparelho
n	Substituir as juntas de ligação
n	Controlo do funcionamento

Após 3 anos Manutenção extensa:
n	Limpar o aparelho
n	Substituir todos os elastómeros
n	Controlo do funcionamento

Após 5 anos n	Substituir o manómetro de vácuo de contacto

Tab. 26:  Intervalos de manutenção

i Algumas prescrições locais obrigam a intervalos de manuten-
ção mais curtos. A frequência das manutenções depende ape-
nas condicionalmente da intensidade da utilização. O esforço 
químico, por exemplo, de peças de borracha, inicia-se com o 
primeiro contacto com o meio, não dependendo então do tipo 
de utilização.

Os conjuntos de manutenção encontram-se no capítulo 13 “Peças so-
bresselentes” na página 26.

11.2  Acessórios para a manutenção

Descrição

Massa de silicone, viscosidade média 35 g
para aplicar nas vedações

Ferramenta de plástico
para a desmontagem dos O-rings

Tab. 27:  Acessórios de manutenção

11.3  Preparar a instalação para a manutenção
Execute os seguintes passos:

1. Feche as válvulas do recipiente de cloro.

2. Aspire o cloro restante com o injetor.

3. Opere a instalação de gás cloro durante cerca de 5 minutos com ni-
trogénio ou ar comprimido seco.

4. Desligue o injetor.

ü	Instalação preparada para a manutenção.

11.4  Manutenção reduzida

Pré-requisito de ação:

ü	A instalação foi preparada para a manutenção (ver 12.3).

ü	Estão disponíveis novas juntas de ligação.

Fig. 18:   Juntas de ligação
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Execute os seguintes passos:

1. Solte as porcas de capa e remova as três ligações. Remova os O-rin-
gs com uma ferramenta contundente.

2. Limpe as superfícies de vedação com um pano suave.

3. Verifique a indicação do manómetro de vácuo de contacto. À pressão 
atmosférica, deve indicar aprox. zero. Caso contrário, deve ser limpo.

4. Olhe para dentro da válvula esférica. Se detetar sujidade, a válvula 
esférica deve ser limpa por dentro.

5. Mude o motor para MAN e mova a válvula esférica na alavanca ma-
nual. Esta deve ser capaz de rodar uniformemente 180° com uma li-
geira resistência. Caso contrário, é necessária manutenção na válvu-
la esférica. Mude o motor de volta para AUTO.

6. Monte os O-rings novos e as ligações. As porcas de capa são aperta-
das manualmente.

ü	Manutenção reduzida realizada.

11.5  Limpar o manómetro de vácuo de contacto

NOTA

Danificação dos manómetros
Os manómetros são instrumentos de medição ajustados por peritos 
aquando do fabrico. Os manómetros que foram desmontados têm de 
ser verificados e reajustados pelo fabricante.

ð	Não desmonte os manómetros.

ð	Os manómetros têm um espaço interior complexo, o qual não 
pode ser completamente esvaziado.

ð	Não deixe entrar sujidade no manómetro.

ð	Não deixe entrar água no manómetro.

A manutenção do manómetro está limitada a um controlo visual e à lim-
peza da ligação.

Pré-requisito de ação:

ü	A instalação foi preparada para a manutenção (ver 12.3).

ü	O comutador está sem tensão.

Meios operacionais necessários:

@	Fita PTFE

@	Cotonete

Fig. 19:  Desmontar o manómetro

Execute os seguintes passos:

1. Remova o cabo do manómetro para fora do comando e puxe-o para 
fora do guia do cabo (1).

2. Desaparafuse o manómetro da respetiva ligação. Remova a fita PTFE 
da rosca.

3. Verifique a entrada do manómetro quanto a sujidade. Remova a suji-
dade com álcool isopropílico. Mantenha o manómetro com a ligação 
virada para baixo, de modo que nenhuma sujidade possa cair para 
dentro do aparelho. Não utilize ferramentas pontiagudas, para evitar 
que a película de proteção no diafragma ondulado seja destruída.

4. Se o manómetro não for ligado de novo imediatamente, feche a liga-
ção de modo hermético.

5. Monte o manómetro com cerca de 5 camadas de fita PTFE.

6. Encaminhe o cabo de volta para o comando e volte a ligá-lo.

ü	Manómetro de vácuo de contacto limpo.

11.6  Manutenção na válvula esférica

Pré-requisito de ação:

ü	A instalação foi preparada para a manutenção.

ü	O comutador está sem tensão.

Meios operacionais necessários:

@	Punho da válvula esférica (peça do jogo de manutenção)

@	Massa de silicone

Execute os seguintes passos:

1. Anote a posição de comutação da válvula esférica.

2. Remova os quatro parafusos na parte inferior do motor. Remova o 
motor da consola de parede.

3. Remova os quatro parafusos na parte superior da válvula esférica.

4. Remova os 2 parafusos do lado da ligação do manómetro.

5. Remova a válvula esférica e a ligação do manómetro da consola de 
parede.

6. Desligue a válvula esférica e a ligação do manómetro.

7. Desmonte a válvula esférica. A peça de enroscar (2) tem uma rosca 
esquerda e a alavanca da mão (12 + 13) serve como ferramenta.

Fig. 20:  Peças individuais da válvula esférica

1
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8. Limpe todas as peças da válvula esférica, por exemplo, com água 
morna ou com álcool isopropílico. Deixe secar bem todas as peças.

9. Monte a válvula esférica com novos elastómeros. Os elastómeros 
são ligeiramente esfregados com massa de silicone.

i A esfera da válvula esférica pode ser montada invertida. Para 
verificar, coloque o acoplamento na haste. A seta no acopla-
mento mostra a posição correta da esfera.

10. Aperte bem a peça de enroscar (2). O eixo de comutação (6) deve po-
der ser rodado com alguma resistência.

11. Remova o O-ring da ligação do manómetro usando uma ferramenta 
de plástico. Limpe a ligação do manómetro e insira um novo O-ring. 
O-ring é esfregado com massa de silicone.

12. Empurre a ligação do manómetro com um movimento rotativo na 
saída da válvula esférica.

13. Monte o módulo na consola de parede. Passe o cabo do manómetro 
através da ranhura na ligação do manómetro. Aperte bem os 4 para-
fusos superiores na válvula esférica.

14. Insira a peça de acoplamento entre a válvula esférica e o motor no 
eixo de comutação da válvula esférica. Ele encaixa apenas numa 
orientação.

15. Rode a válvula esférica para a mesma posição que tinha antes da 
manutenção.

16. Monte o servomotor.

ü	Manutenção na válvula esférica realizada.

11.7  Controlo do funcionamento

Pré-requisito de ação:

ü	O comutador está operacional.

Execute os seguintes passos:

1. Mude a alavanca seletora no motor para AUTO.

2. Ligue a alimentação elétrica.

3. Elimine todas as indicações de avaria pressionando repetidamente 
os botões OK até que ambas as garrafas sinalizem a verde.

4. Remova a tampa de enroscar do manómetro.

5. Simule baterias de alimentação vazias: Mova cuidadosamente o 
ponteiro do manómetro no sentido contrário ao dos ponteiros do re-
lógio além da marcação vermelha e deixe-o voltar para a posição ini-
cial.

6. Verifique, desta forma, a indicação e, se necessário, a função de dis-
positivos de sinalização ligados, em todas as situações de operação.

7. A seguir, monte a tampa de enroscar no manómetro e aperte-a cui-
dadosamente com a mão. Certifique-se de que a vedação está bem 
assente.

ü	Controlo do funcionamento realizado.

11.8  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 as ligações do aparelho.

4. Feche o comando.

5. Aperte todas as uniões roscadas de cabos do comando.

6. Para colocar novamente em funcionamento, proceda de acordo com 
as instruções no capítulo 9 "Colocação em funcionamento" na pági-
na 18.

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

Problema Possível causa Medidas de resolução

O comutador não muda de posição, 
mesmo que a bateria ligada esteja vazia 
e uma bateria cheia esteja ligada ao 
outro lado.

Depois de se ligar novos recipientes de cloro, o 
botão OK no símbolo da garrafa não foi pressiona-
do.

Após a mudança da garrafa, o botão OK no símbolo 
da garrafa deve ser pressionado. A indicação muda 
então de vermelho para verde.

Alimentação de tensão interrompida. Todos os LED 
desligados.

Ligar novamente a alimentação elétrica.

O comutador muda para a operação 
normal, embora os recipientes de cloro 
ainda estejam cheios.

A função de esvaziamento restante está ativa. 
Reconhecida pela iluminação dos LED. O LED da 
garrafa vazia pisca a verde.

Não há mau funcionamento.
Se desejado, desativar o esvaziamento restante no 
interruptor SW1.

A quantidade máx. de alimentação da bateria foi 
excedida.
n	Muito poucos recipientes de cloro ligados.
n	Nem todas as válvulas do recipiente foram 

abertas.
n	A curto prazo, a remoção aumentou significati-

vamente devido à cloração de choque.
n	Alguns recipientes já estão vazios.

n	Abrir suficientemente o recipiente de cloro e 
abrir as válvulas.

n	Para uma cloração de choque, realizar a 
alimentação a partir das duas baterias do 
recipiente ao mesmo tempo (ver o capítulo 7.6 
“Instalação com derivação” na página 14).

n	No caso de recipientes esvaziado de modo 
desigual, ajustar os reguladores de vácuo e 
ativar a função de esvaziamento estante.

O LED amarelo no símbolo da válvula 
pisca

n	O interruptor no motor está em MAN.
n	Uma ligação por cabo entre o motor e o 

comando está interrompida.
n	Os interruptores de posição no motor estão 

deslocados.

n	Mudar o interruptor no motor para AUTO. 
Pressionar um botão OK.

n	Verificar se as fichas no motor estão soltas.
Se não resultar: Informar a assistência técnica.

Muitos LED piscam simultaneamente O comando está no modo de teste porque o 
interruptor SW2 está em ON.

Mudar SW2 para OFF.

A indicação da operação do comando é 
uma inversa ao funcionamento 
hidráulico.

A direção de comutação foi alterada durante a 
manutenção. Ou a esfera foi montada na direção 
errada na válvula esférica ou o motor foi deslocado 
180° durante a manutenção.

Verificar se a seta no acoplamento corresponde à 
função de comutação da válvula esférica. 
Repetir a montagem da manutenção e assegurar a 
orientação correta.

Tab. 28:   Análise de avarias
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13 Peças sobresselentes

13.1  Peças individuais

Fig. 21:  Representação explodida do C 7523
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Item Número Descrição Informação

1 1 Comando completo

Placa

2 1 Motor

3 1 Acoplamento

4 1 Válvula esférica Contém 5, 6, 7

5* 2 O-ring

6 2 Bucha de colar

7 2 Porca de capa

8* 1 O-ring

9 1 Ligação do manómetro G ¼ interno

10 1 Manómetro de contacto G ¼ externo

11* 1 O-ring

12 1 Bucha de colar

13 1 Porca de capa

14 3 Redução Ø32a-Ø25i

Ø25a-Ø20i

Ø20i-Ø16i

15 3 Ligação de mangueira Para mangueira 
Ø8/12

Para mangueira 
Ø12/16

16 3 Porca de capa Para mangueira 
Ø8/12

Para mangueira 
Ø12/16

17 2 Parafuso M5x10

18 2 Arruela Ø5

19 1 Consola de montagem

20* 4 Parafuso de chapa

21 4 Parafuso M6x12

22 4 Arruela Ø6

Tab. 29:  Peças individuais para C 7523

Os itens marcados com * estão incluídos no jogo de manutenção.

13.2  Jogos de manutenção

Artigo Conteúdo

Jogo de manutenção 
pequeno  
(para a manutenção 
anual)

n	Juntas de ligação 
(pos. 5, 8, 11)

Jogo de manutenção 
grande  
(após 3 anos)

n	Jogo de manutenção pequeno
n	Todas as juntas internas de 

elastómero da válvula esférica
n	Punho da válvula esférica como 

ferramenta
n	Parafusos
n	Fita PTFE
n	Massa de silicone

Tab. 30:  Jogos de manutenção
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14 Declaração de conformidade UE

(DE) EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung 
den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten 
Änderung am Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

(FR) Déclaration de conformité UE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit ci-dessous mentionné répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé des directives UE 
énumérées aussi bien sur le plan de sa conception et de son type de construction que du modèle que nous avons mis en circulation. 
Cette déclaration perdra sa validité en cas d’une modification effectuée sur le produit sans notre accord explicite.

(EN) EU Declaration of Conformity
We hereby certify that the device described in the following complies with the relevant fundamental safety and sanitary requirements and the listed EU regulations 
due to the concept and design of the version sold by us. 
If the device is modified without our consent, this declaration loses its validity.

(ES) Declaración de conformidad UE
Por la presente declaramos que, dados la concepción y los aspectos constructivos del modelo puesto por nosotros en circulación, el aparato mencionado a conti-
nuación cumple con los requisitos sanitarios y de seguridad vigentes de las directivas de la U.E. citadas a continuación. 
Esta declaración será invalidad por cambios en el aparato realizados sin nuestro consentimiento.

2006/42/EG
2014/35/EU

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU wurden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.

The protective aims of the Low Voltage Directive 214/35/EU were adhered to in accordance
with Annex I, No. 1.5.1 of the Machinery Directive 2006/42/EC.

EU-Richtlinien:
EU directives:

Lutz-Jesco GmbHDokumentationsbevollmächtigter:
Authorized person for documentation:

Bezeichnung des Gerätes:

Descripción de la mercancía:

Description of the unit:

Désignation du matériel:

Chlorgasumschalter 

Conmutador de cloro

Chlorine gas change over

Commutation du chlore

C 7523 Typ:
Type:

Heinz Lutz
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
Lutz-Jesco GmbH
Wedemark, 01.03.2018

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany

DIN EN ISO 12100:2011-03 
DIN EN 61000-6-4:2011-09 
DIN EN 61000-6-2:2016-05 

Harmonisierte Normen:
Harmonized standards:

(PT) Declaração de conformidade UE
Declaramos pelo presente documento que o equipamento a seguir descrito, devido à sua concepção e ao tipo de construção daí resultante, bem como a versão 
por nós lançada no mercado, cumpre as exigências básicas aplicáveis de segurança e de saúde das directivas CE indicadas. 
A presente declaração perde a sua validade em caso de alteração ao equipamento não autorizada por nós.

Designação do aparelho: Comutador de cloro
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15 Carta de não objeção

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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