
Fecho seguro

A válvula de retenção de segurança de pressão ChlorStop tem a função de 
interromper a alimentação de gás cloro ou a saída de gás cloro diretamente a 
partir de um recipiente de cloro, imediatamente após um alarme de cloro ou 
uma deteção de sobrepressão (por exemplo, através da válvula de purga de 
segurança PLUS).

A ChlorStop é diretamente montada na válvula do recipiente. A válvula fecha 
rapidamente através de um eletroíman. Assim, assegura-se uma elevada segu-
rança e previne-se a continuação de saída de gás cloro.

Opcionalmente, está disponível uma unidade de comando com relé de segu-
rança integrado e também com uma fonte de alimentação ininterrupta. Após a 
entrada de um sinal externo, por exemplo, de um aparelho de alerta de gás cloro, 
o comando interrompe a alimentação elétrica de até 12 válvulas em simultâneo.

Modo de funcionamento

O aparelho funciona segundo o princípio “fail-safe” (segurança à prova de avaria) 
e o eletroíman mantém a válvula aberta em estado de repouso. No caso de 
interrupção da alimentação elétrica para o íman, a válvula fecha repentinamente 
e a alavanca de retenção sobressai de forma visível do corpo, indicando assim 
este processo. A alimentação de cloro é interrompida, independentemente do 
motivo da falha de energia (alarme de cloro, rutura do cabo, acionamento do 
botão no aparelho).

A válvula permanece fechada mesmo depois de a alimentação elétrica para o 
íman ter sido restabelecida. A válvula só volta a ser aberta após o acionamento 
da alavanca de retenção, o que tem de ser realizado no próprio aparelho. Desta 
forma, assegura-se que a entidade operadora da instalação se tenha de informar 
no local sobre o motivo que causou a interrupção da alimentação de cloro.

Para que as válvulas possam fechar-se no caso de um alarme de cloro, o apare-
lho tem de estar ligado a um aparelho de alerta de gás através de uma unidade 
de comando externa. O botão no aparelho serve para fins de manutenção e 
teste.

Segurança direta
ChlorStop – válvula de retenção de segurança de pressão para instalações de gás cloro

Funções

 • Interrupção da alimentação de gás cloro diretamente a partir de uma válvula  
 do recipiente de cloro
 • Tempo de fecho muito rápido através de um eletroíman
 • Possibilidade de ligação direta, por exemplo, para um regulador de vácuo de  

 cloro 
 • Adequada para cloro gasoso
 • Unidade de comando opcional para o fecho simultâneo de até 12 válvulas
 • Simples colocação em funcionamento
 • Instalação simples sem ocupar muito espaço
 • Manutenção reduzida
 • Para gás cloro segundo as normas DIN EN 15363 e 937

Volume de entrega

 • ChlorStop com linha de sinais de 15 m (2 fios)
 • Junta de ligação
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Todas as dimensões em mm

Especificações técnicas

ChlorStop
Pressão nominal PN16

Modo de operação Princípio de corrente de repouso, ciclo de trabalho a 100%

Tempo de reação no caso de acionamento Segundos aprox. 1 

Consumo de energia por válvula W 5 

Tensão de alimentação V DC 24

Tipo de proteção IP65

Temperatura ambiente °C 0 – 55

Materiais em contacto com o fluido Monel, PTFE, latão (niquelado)

Peso kg 1,8

Dimensões

~ 235

Acessórios ChlorStop padrão

Unidade de comando para ChlorStop
Para o acionamento de até 12 aparelhos ChlorStop. 
Alimentação elétrica: 115 V-230 V AC, 50/60 Hz; com cabo de rede de 1,5 m

Opcionalmente, também com fonte de alimentação ininterrupta para assumir a alimentação elétrica durante 
15 minutos (sem alarme) com 12 válvulas

Aparelho de alerta de gás EASYCON GW
Gama de medição de gás cloro: 0 – 10,00 ppm

Suporte de parede
Em PVC, ligações disponíveis: BSW 1“, G 5/8, G 3/4 ou 1,030“-14 NGO

Conjunto de chaves
composto por:

• Chave de bocas do tamanho 32
• Chave combinada do tamanho 13

Garrafa com solução amoníaca
Para o ensaio de estanqueidade da ligação da garrafa.
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Wandhalter
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PL 20410
Schlüsselsatz für C 2211..14
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Bild PL Grundgerät Gaswarngerät/Regler EASYCON


