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Leia este Manual Antes da Instalação
Este manual fornece informações sobre as Chaves de Nível
de Líquido com Câmara Externa Flangeada. É importante
que todas as informações sejam lidas cuidadosamente e
sejam seguidas na sequência. Instruções detalhadas estão
incluídas na seção Instalação deste manual.

Convenções Utilizadas neste Manual
Algumas convenções são utilizadas neste manual para
transmitir tipos específicos de informações. O material
técnico geral, os dados de apoio e as informações de
segurança são apresentados na forma narrativa. Os esti-
los a seguir são utilizados para notas, cuidados e avisos.

kkllqq^̂pp

As notas contêm informações que aumentam ou
esclarecem uma etapa da operação. As notas normal-
mente não contêm ações. Elas vêm logo após a etapa
do procedimento à qual se referem.

`̀ììááÇÇ~~ÇÇçç

“Cuidado” alerta o técnico sobre condições especiais
que poderiam ferir pessoas, danificar equipamentos ou
reduzir a integridade mecânica de um componente. Os
avisos de “cuidado” também são utilizados para aler-
tar o técnico sobre práticas inseguras ou sobre a neces-
sidade de equipamento de proteção especial ou mate-
riais específicos. Neste manual, um aviso de “cuidado”
indica uma situação potencialmente arriscada que, se
não for evitada, poderá resultar em ferimentos
pequenos ou moderados.

^̂ssffppllpp

“Aviso” identifica situações potencialmente perigosas
ou riscos graves. Neste manual, um “aviso” indica uma
situação eminentemente perigosa que, se não for evi-
tada, poderá resultar em ferimentos graves ou morte.

^̂ssffppll>>====Risco de explosão. Não conecte ou desconecte
o equipamento a menos que a energia esteja desligada ou
a área seja conhecida como não perigosa.

Diretriz de Baixa Tensão
Para uso em Instalação de Categoria II, Grau de Poluição
2. Se o equipamento for usado de uma maneira não
especificada pelo fabricante, a proteção fornecida pelo
equipamento pode ser comprometida.

Aviso sobre Marca Registrada e Limitações
Magnetrol® e o logotipo da Magnetrol® são marcas reg-
istradas da Magnetrol® International, Incorporated.
Copyright © 2012 pela Magnetrol® International,
Incorporated. Todos os direitos reservados.
As especificações de desempenho entram em vigor na
data de emissão e estão sujeitas a alteração sem prévio
aviso. A MAGNETROL se reserva o direito de fazer
alterações nos produtos descritos neste manual a qual-
quer momento, sem aviso prévio. A MAGNETROL não
dá nenhuma garantia com relação à exatidão das infor-
mações neste manual.

Garantia

Todos os controles mecânicos de nível e vazão da MAG-
NETROL são garantidos contra defeitos de material ou
fabricação por um período de cinco anos a contar da
emissão da Nota Fiscal de fábrica.

Havendo retorno do instrumento à fábrica dentro do
período de garantia, será executada a inspeção do mesmo
e será determinada a cobertura ou não pela garantia em
função da causa da falha; assim, a MAGNETROL irá
reparar ou substituir o instrumento, sem custos para o
comprador (ou proprietário), exceto aqueles relativos a
frete.

A MAGNETROL não será responsabilizada pela apli-
cação inadequada, reclamações trabalhistas, danos ou
despesas diretas ou indiretas oriundas da instalação ou
uso do equipamento. Não existem outras garantias,
explícitas ou implícitas, exceto garantias especiais por
escrito aplicáveis a alguns produtos da MAGNETROL.

Garantia de Qualidade
O sistema de garantia de qualidade aplicado na
MAGNETROL garante o mais alto nível de qualidade
em todas as áreas da empresa. É compromisso da
MAGNETROL fornecer produtos e serviços de
qualidade que satisfaçam seus clientes.
O sistema de garantia de qualidade da
MAGNETROL, registrado no ISO
9001, confirma seu compromisso em
acompanhar as normas internacionais,
dentro do mais alto nível de qualidade
de produto/serviço possível.
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1.0 Instalação

`̀ììááÇÇ~~ÇÇççWW pÉ=ç=Éèìáé~ãÉåíç=Ñçê=ìíáäáò~Çç=ÇÉ=ìã~=ã~åÉáê~=å©ç=ÉëéÉÅáÑáÅ~J
Ç~=éÉäç=Ñ~ÄêáÅ~åíÉI=~=éêçíÉ´©ç=ÑçêåÉÅáÇ~=éÉäç=Éèìáé~ãÉåíç=éçÇÉ
ëÉê=ÅçãéêçãÉíáÇ~K

1.1 Remoção da Embalagem

Retire cuidadosamente o aparelho da embalagem. Inspecione
todas as unidades. Comunique ao transportador, em até 24
horas, sobre qualquer dano encontrado. Verifique o conteúdo da
embalagem, certificando-se de que ele está de acordo com a
lista de embarque e o pedido de compra. Verifique e anote o
número de série para consulta futura quando for adquirir peças.

N° de Série ____________________________________

`̀ììááÇÇ~~ÇÇççWW k©ç= ÇÉëÅ~êíÉ= ~= ÉãÄ~ä~ÖÉã= ÇÉ= Éåîáç= ~í¨= èìÉ= íçÇ~ë= ~ë= éÉ´~ë
íÉåÜ~ã=ëáÇç=îÉêáÑáÅ~Ç~ëK

1.2 Função de Alarme de Perigo

Recomenda-se que para funções de alarme de perigo seja instal-
ada uma chave de nível adicional como um alarme de nível alto-
alto ou baixo-baixo para máxima proteção.

1.3 Tubulação
Uma etiqueta com instruções de proteção do controle fornece
dados dimensionais sobre os níveis de atuação da chave referen-
ciados a partir da linha central da conexão do reservatório do
lado superior. A posição controla para que os níveis de atuação
correspondam aos pontos de disparo do nível de líquido deseja-
do no tanque de processo.

Utilize tubo de resistência suficiente para aguentar o controle.
Se necessário, use uma plataforma ou suporte para ajudar a
segurar seu peso. Toda a tubulação deve estar reta e sem "pon-
tos baixos" ou "bolsões", para que a linha inferior de líquido
escoe em direção ao tanque e a linha superior de vapor escoe
em direção ao controle. Recomenda-se a instalação de válvulas
de bloqueio entre o tanque e o controle. Se o controle for usado
com um líquido à baixa temperatura (um líquido que possa “fer-
ver” na câmara da boia se o calor externo for absorvido), a
câmara e a tubulação deverão ser isoladas. Uma fervura na
câmara provocará falsas indicações de nível.

`̀ììááÇÇ~~ÇÇççWW kÍl=fplib=l=fksþir`ol=al=jb`^kfpjl=a^=`e^sbK

Em controles equipados com chaves com mecanismos
pneumáticos, consulte o boletim sobre o mecanismo fornecido
para instruções de tubulação para ar (ou gás).
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1.4 Montagem

`̀ììááÇÇ~~ÇÇççWW bëíÉ=áåëíêìãÉåíç=ÇÉëíáå~JëÉ=~ç=ìëç=Éã=fåëí~ä~´©ç=ÇÉ=`~íÉÖçêá~
ffI=äçÅ~áë=Åçã=dê~ì=ÇÉ=mçäìá´©ç=OK

Ajuste a tubulação conforme necessário para colocar o controle em uma
posição vertical. Os controles Magnetrol® devem ser montados na faixa
de 3º em relação à vertical. Uma inclinação de 3º é visível a olho nu, mas
a instalação deve ser verificada com um nível de líquido no topo e/ou
nas laterais da câmara da boia.

`̀ììááÇÇ~~ÇÇççWW kìåÅ~=áëçäÉ=ç=áåîµäìÅêç=Ç~=ÅÜ~îÉ=Çç=ÅçåíêçäÉ=ÇÉ=å∞îÉäK

A instalação e a manutenção dos modelos boias em série são
realizadas quase que do mesmo modo que os modelos padrão.
Deve-se ter uma consideração adicional para a disposição da
tubulação para permitir o alinhamento das duas marcas de
referência de nível de atuação da chave na câmara da boia com
os níveis desejados no tanque.

`̀ììááÇÇ~~ÇÇççWW ^=çéÉê~´©ç=ÇÉ=íçÇçë=çë=Çáëéçëáíáîçë=ÇÉ=å∞îÉä=íáéç=Ñäìíì~´©ç=ÇÉîÉ=ëÉê
êÉ~äáò~Ç~=ÇÉ=Ñçêã~=~=ãáåáãáò~ê=~=~´©ç=ÇÉ=Ñçê´~ë=ÇáåßãáÅ~ë=ëçÄêÉ=ç
ÉäÉãÉåíç=ëÉåëçê=Ç~=Äçá~=çì=Çç=ÇÉëäçÅ~ÇçêK=rã~=Äç~=éê•íáÅ~=é~ê~
êÉÇìòáê=~=éêçÄ~ÄáäáÇ~ÇÉ=ÇÉ=Ç~åçë=~ç=ÅçåíêçäÉ=¨=Éèì~äáò~ê=äÉåí~ãÉåíÉ
~=éêÉëë©ç=Éã=íçÇç=ç=ÇáëéçëáíáîçK

1.5 Fiação

`̀ììááÇÇ~~ÇÇççWW qçÇ~ë=~ë=ìåáÇ~ÇÉë=Åçã=`ßã~ê~=cä~åÖÉ~Ç~=~Åáçå~Ç~ë=éçê=_çá~
ë~Éã=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~=Åçã=íìÄç=~åÉñç=~éÉêí~Çç=É=ç=é~ê~Ñìëç=Çç
áåîµäìÅêç=Ç~=ÅÜ~îÉ=éêÉëç=~ç=íìÄç=~åÉñçK=k©ç=~Ñêçìñ~ê=ç=é~ê~J
Ñìëç=ÇÉ=~àìëíÉ=~åíÉë=ÇÉ=êÉéçëáÅáçå~ê=~ë=ÅçåÉñπÉë=Éä¨íêáÅ~ë=É=ÇÉ
ë~∞Ç~=éçÇÉê•=Ñ~òÉê=Åçã=èìÉ=ç=íìÄç=~åÉñç=ëÉ=ëçäíÉI=êÉëìäí~åÇç
Éã=ìã=éçëë∞îÉä=î~ò~ãÉåíç=Çç=ä∞èìáÇç=çì=î~éçê=Çç=éêçÅÉëëçK

Os controles com câmara flangeada acionados por boia saem de
fábrica com a entrada do conduíte do invólucro da chave colo-
cado 180° oposta às conexões do reservatório para simplificar a
instalação na maioria dos casos. Se essa configuração for ade-
quada à instalação, prossiga com o Passo 4 para iniciar a insta-
lação elétrica da unidade. Se houver o desejo de outra configu-
ração, o invólucro da chave poderá ser girado facilmente seguin-
do-se os passos 1, 2 e 3.

klq̂ W= rã= áåíÉêêìéíçê= çì= Çáëàìåíçê= ÇÉîÉ= ëÉê= áåëí~ä~Çç= ÄÉã= éêµñáãç= Çç
Éèìáé~ãÉåíç=É=Éã=äçÅ~ä=ÇÉ=Ñ•Åáä=~ÅÉëëç=~ç=çéÉê~ÇçêK=bäÉ=ÇÉîÉ=Éëí~ê
áÇÉåíáÑáÅ~Çç=Åçãç=ç=Çáëéçëáíáîç=ÇÉ=ÇÉëÅçåÉñ©ç=Çç=Éèìáé~ãÉåíçK

1. Afrouxe o(s) parafuso(s) de ajuste na base do invólucro da
chave. Veja a cáÖìê~=N.

2. O invólucro da chave pode ser girado 360° permitindo o posi-
cionamento correto do conduíte de saída.

3. Aperte o(s) parafuso(s) de ajuste na base do invólucro da chave.
4. Desparafuse e remova a tampa do invólucro da chave. As roscas
foram lubrificadas para facilitar a remoção.

klq̂ W= m~ê~=ÅçåÉñπÉë=Éä¨íêáÅ~ëI=ìíáäáòÉ=Ñáç=Åçã=Åä~ëëáÑáÅ~´©ç=ã∞åáã~=ÇÉ=HNSTø=c
EHTRø=`F=ÅçåÑçêãÉ=ÉñáÖáÇç=éÉä~ë=ÅçåÇá´πÉë=ÇÉ=éêçÅÉëëçK=ríáäáò~=åç=ã∞åáJ
ãç=Ñáç=ÇÉ=NQ=^td=é~ê~=Ñáçë=ÇÉ=~äáãÉåí~´©ç=É=~íÉêê~ãÉåíçK=

Parafuso Parafuso
Parafuso 
de ajuste

ccááÖÖììêê~~==NN
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Chave (direita) do 
circuito interno1

2

3

Carga

Carga Linha

4

5

6

Chave (esquerda) do 
circuito interno

Carga

Carga

Fecha em nível alto Fecha em nível alto

Comum Comum

Fecha em nível baixo Fecha em nível baixo

Linha

ccááÖÖììêê~~==OO

`̀ççååÉÉññππÉÉëë==ÇÇçç==ííÉÉêêããááåå~~ää==éé~~êê~~==çç==jjÉÉÅÅ~~ååááëëããçç==ÇÇ~~
`̀ÜÜ~~îîÉÉ==aammaaqq==

pp¨̈êêááÉÉëë==__II==`̀II==aaII==ccII==ooII==UUII==ÉÉ==VV

klq̂ W l=áåîµäìÅêç=ÇÉîÉ=ëÉê=~íÉêê~Çç=éçê=ãÉáç=ÇÉ=ìã=é~ê~Ñìëç=ÇÉ=éêçíÉ´©ç
å~=Ä~ëÉ=Çç=áåîµäìÅêçK

klq̂ W bã= ~éäáÅ~´πÉë= Éã= ~äí~= íÉãéÉê~íìê~= E~Åáã~= HORMø= c= xHNONø= `z= å~
Åßã~ê~=Ç~=Äçá~FI=ÇÉîÉJëÉ=ìíáäáò~ê=ìã=Ñáç=é~ê~=~äí~ë=íÉãéÉê~íìê~ë=ÉåíêÉ
ç= ÅçåíêçäÉ= É= ~= éêáãÉáê~= Å~áñ~= ÇÉ= ÅçåÉñ©ç= äçÅ~äáò~Ç~= å~= •êÉ~= ã~áë
ÑêÉëÅ~K=bã=~éäáÅ~´πÉë=å©ç=éÉêáÖçë~ëI=ÇÉîÉJëÉ=ìë~ê=ÅçåÇì∞íÉ=ÑäÉñ∞îÉä
ÉåíêÉ=ç=ÅçåíêçäÉ=É=~=éêáãÉáê~=Å~áñ~=ÇÉ=ÅçåÉñ©çK

5. Os terminais da chave estão localizados próximo ao conduíte de
saída para facilitar a instalação da fiação. Passe os fios de ali-
mentação através do conduíte de saída. Passe o excesso de fio
ao redor do tubo anexo sob a placa defletora, e conecte-os aos
terminais apropriados. Para essa informação, consulte a ccááÖÖììêê~~
OO ou PP ou o boletim de instruções da chave. Consulte Referência
à Chave e ao Invólucro, Seção 6.2.2.

6. Encape a fiação para assegurar que não haja interferência ou
contato com o movimento da chave ou com a recolocação da
tampa do invólucro.

klq̂ W °= ÇÉ= êÉëéçåë~ÄáäáÇ~ÇÉ= Çç= ÅçåëìãáÇçê= ëÉÖìáê= íçÇçë= çë= ÅµÇáÖçë= É
éê•íáÅ~ë= ÇÉ= áåëí~ä~´©ç= ~éäáÅ•îÉáëK= içÅ~áë= ÇÉ= `ä~ëëÉ= fI= aáîáë©ç= N
éçÇÉã=ÅçåíÉê=ãáëíìê~ë=ÇÉ=Ö~ëÉë=ÉñéäçëáîçëK=aÉîÉãJëÉ=ëÉÖìáê=éêÉJ
Å~ì´πÉë= ~ÇÉèì~Ç~ëK= ^= áåëí~ä~´©ç= ÇÉîÉ= ëÉê= êÉ~äáò~Ç~= éçê= í¨ÅåáÅç
èì~äáÑáÅ~ÇçK

7. Recoloque a tampa do invólucro.
8. Se o controle tiver sido fornecido com um invólucro de chave à
prova de explosão ou à prova de umidade, ele terá que ser veda-
do no conduíte de saída com um composto adequado ou
selante que não endureça para evitar a entrada de ar.

9. Teste a ação da chave variando o nível de líquido da câmara da
boia.

klq̂ W pÉ=ç=ãÉÅ~åáëãç=Ç~=ÅÜ~îÉ=å©ç= ÑìåÅáçå~ê=ÅçêêÉí~ãÉåíÉI=îÉêáÑáèìÉ=ç
~äáåÜ~ãÉåíç=îÉêíáÅ~ä=Çç=áåîµäìÅêç=Çç=ÅçåíêçäÉ=É=ÅçåëìäíÉ=ç=ÄçäÉíáã=ÇÉ
áåëí~ä~´©ç=é~ê~= áåÑçêã~´πÉë=~ÇáÅáçå~áë=ëçÄêÉ=Ñá~´©ç=åç=ãÉÅ~åáëãç
Ç~= ÅÜ~îÉ= ÑçêåÉÅáÇçK= `çåëìäíÉ= oÉÑÉêÆåÅá~= ¶= `Ü~îÉ= É= ~ç= fåîµäìÅêçI
pÉ´©ç=SKOKOK

10. Verifique o encaixe da tampa na base para ter certeza que a
junta vedada está firme. É necessário um selo positivo para evi-
tar a infiltração de ar carregado de umidade ou de gases corro-
sivos no interior do invólucro da chave.

`̀ììááÇÇ~~ÇÇççWW== bã= •êÉ~ë= éÉêáÖçë~ëI= å©ç= äáÖìÉ= ~= ìåáÇ~ÇÉ= ~í¨= èìÉ= ç= ÅçåÇì∞íÉ
ÉëíÉà~=îÉÇ~Çç=É=~=í~ãé~=Çç=áåîµäìÅêç=ÉëíÉà~=êçëèìÉ~Ç~=ÇÉ=Ñçêã~
ëÉÖìê~K

ccááÖÖììêê~~==PP

qqÉÉêêããááåå~~ááëë==aammaaqq==ëëççããÉÉååííÉÉ==éé~~êê~~==
pp¨̈êêááÉÉ==eepp

Chave (direita) do 
circuito interno1

2

3

Carga

Carga

Fecha em nível baixo

Comum

Fecha em nível alto

Linha

4

5

6

Chave (esquerda) do 
circuito interno

Carga

Carga

Fecha em nível baixo

Comum

Fecha em nível alto

Linha
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2.0 Informações de Referência

2.1 Descrição
As chaves de nível de líquido com Câmara Externa Flangeada
são unidades completamente independentes projetadas para
montagem lateral em reservatório ou tanque com conexões com
tuba flangeada ou rosqueado.

2.2 Princípio do Funcionamento
O projeto de chaves de nível operadas por boia é baseado no
princípio de que um campo magnético não será afetado por
materiais não magnéticos, tais como o aço inoxidável 316. A
boia move uma manga de atração magnética no interior de um
tubo anexo não magnético e aciona um mecanismo de chave
magnética. O tubo anexo fornece uma vedação por pressão para
a câmara e, portanto, ao processo.

2.3 Ciclo de Operação
Conforme o nível do líquido se eleva na câmara, a boia move a
manga de atração magnética para cima dentro do tubo anexo e
no campo magnético do mecanismo da chave. Como resultado,
o ímã é atraído com força para o tubo anexo causando a movi-
mentação da chave criando ou desconectando um circuito elétri-
co. Veja a ccááÖÖììêê~~==QQ.

Conforme o nível do líquido diminui, a boia desce e move a
manga de atração para fora do campo magnético, liberando o
mecanismo magnético da chave. A mola de tração garante o
retorno da chave para uma ação de disparo. Veja a ccááÖÖììêê~~==RR.

As unidades de boia em série agregam duas boias que fun-
cionam de forma independente. Elas são dispostas de modo
que a boia inferior acione o mecanismo da chave superior
enquanto a boia superior aciona o mecanismo da chave inferior.
A boia superior é anexada à manga de atração inferior por meio
de uma haste oca. A boia inferior se prende à manga de atração
superior com uma haste sólida que se estende sobre a boia
superior e o conjunto da haste.

2.4 Ajuste do Diferencial da Chave 
O diferencial padrão dos modelos de boia com Câmara
Flangeada com uma chave pode ser ajustado no campo. O
ajuste pode ser necessário se um diferencial mais amplo necessi-
tar ser ajustado para segurar a vibração da chave causada pelo
processo.

klq̂ W= bëíÉ= éêçÅÉÇáãÉåíç= ëçãÉåíÉ= ÇÉîÉ= ëÉê= ~éäáÅ~Çç= ~çë= ãçÇÉäçë= Åçã
ìã~=ÅÜ~îÉK

Tubo anexo 
(não magnético)

Manga (magnética)

Boia

Nível normal 
de operação

Ímã
Mola de 
tração

Pivô

ccááÖÖììêê~~==QQ

Nível baixo

Posição de 
abertura

ccááÖÖììêê~~==RR
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ferencial, ou o tamanho do curso do nível entre a conexão e
desconexão, pode ser ajustado pelo reposicionamento das con-
traporcas inferiores na haste da boia. Este ajuste é diferente
para os controles de nível alto e de nível baixo. Consulte a seção
adequada abaixo para instruções de ajuste.

klq̂ W=l=~àìëíÉ=ã•ñáãç=Çç=ÇáÑÉêÉåÅá~ä=¨=ÇÉ=NÒK

`̀ììááÇÇ~~ÇÇççWW== lë=~àìëíÉë=åç=ÇáÑÉêÉåÅá~ä=kÍl=ÇÉîÉã=ëÉê= ÑÉáíçë=åç=Å~ãéç=Éã
ãçÇÉäçë= Åçã= Äçá~= Éã= ë¨êáÉK= lë= å∞îÉáë= ÇÉ= ~íì~´©ç= Ç~= ÅÜ~îÉ
Ñçê~ã= ~àìëí~Ççë= å~= Ñ•ÄêáÅ~= é~ê~= ~íÉåÇÉê= ~ë= ÉëéÉÅáÑáÅ~´πÉë= Çç
ÅäáÉåíÉK=^ë=î~êá~´πÉë=å~ë=ÅçåÇá´πÉë=êÉ~áë=Ç~ë=ÅçåÇá´πÉë=Çç=éêçJ
àÉíçI=ÖÉê~äãÉåíÉ=êÉèìÉêÉã=ãçÇáÑáÅ~´πÉë=Åçã=ÅçåíêçäÉ=ÉëéÉÅá~äK
`çåëìäíÉ=~=Ñ•ÄêáÅ~=çì=ëÉì=êÉéêÉëÉåí~åíÉ=äçÅ~ä=é~ê~=~ëëáëíÆåÅá~K

OOKKQQKKNN `̀ççååííêêççääÉÉëë==ÇÇÉÉ==åå∞∞îîÉÉää==ÄÄ~~ááññçç

Nos controles de nível baixo a chave dispara no ponto de atu-
ação inferior e retorna no ponto de atuação superior. A ampli-
ação do diferencial permitirá que a chave dispare no ponto de
atuação original e retorne em um ponto superior ou mais além.

O diferencial nos controles de nível baixo pode ser ajusta-
do pela reposição das contraporcas inferiores na haste da
boia. O ajuste padrão de fábrica é para uma quantidade
mínima de jogo (folga) entre as contraporcas do topo e a
manga de atração. Consulte a ccááÖÖììêê~~==TT.

1. Determine qual alteração no diferencial é necessária.

klq̂ W m~ê~=~ìãÉåí~ê=ç=ÇáÑÉêÉåÅá~ä=Éã=ìã~=éçäÉÖ~Ç~I=~ë=Åçåíê~éçêÅ~ë=áåÑÉJ
êáçêÉë=ÇÉîÉã=ëÉê=éçëáÅáçå~Ç~ë=éêçéçêÅáçå~äãÉåíÉ=áåÑÉêáçêÉë=¶=Ü~ëíÉ
EÉñKW=åÉëíÉ=ÉñÉãéäç=ÇÉ=N=éçäÉÖ~Ç~FK

2. Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja desligada.
3. Desparafuse e remova a tampa do invólucro da chave.
4. Desconecte os fios de alimentação do mecanismo da chave.

Remova os fios do conduíte de conexão abrindo a base do
invólucro. Consulte a ccááÖÖììêê~~==UU.

5a. Realize os procedimentos de desligamento do sistema conforme
necessário para aliviar a pressão da câmara da boia do controle.
Deixe a unidade esfriar.

5b. Feche as válvulas de fechamento (se equipado) para isolar o
controle do tanque. Drene o líquido da câmara da boia.

5c. Em instalações sem válvulas de fechamento, alivie a pressão do
tanque. Drene o líquido que está no tanque para um nível
abaixo das conexões da câmara da boia.

klq̂ W= l=ÅçåíêçäÉ=Çç=å∞îÉäI=~ë=äáåÜ~ë=Çç=íìÄç=É=ÇÉ=ÅçåÉñπÉë=å©ç=éêÉÅáë~ã
ëÉê=êÉãçîáÇ~ë=Çç=í~åèìÉK

6. Afrouxe a porca do tubo anexo com um alicate 15/16”.
Desparafuse o tubo anexo no sentido anti-horário (a chave e a
base do invólucro também irão girar), até que ele se solte.
Consulte a ccááÖÖììêê~~==UU.

ccááÖÖììêê~~==TT
^̂ààììëëííÉÉ==ÇÇçç==ÇÇááÑÑÉÉêêÉÉååÅÅáá~~ää

Para acesso às contraporcas 
inferiores remova as 
contraporcas superiores, 
arruela e a manga de atração.

Deve-se permitir um 
leve jogo (folga) 
(normalmente .03” 
[.8 mm])

Posição das contraporcas 
inferiores (ajuste normal 

de fábrica)

Boia

Suporte de 
ancoragem

Recoloque na 
mesma posição

Desça as contraporcas 
inferiores para aumentar o ajuste 

da folga (veja as instruções abaixo)

0.50"
(13 mm)

Ajuste máximo de folga 
(Aplica-se aos modelos que 
possuem um mecanismo com 
uma chave com acionador 
com apenas um ímã)

Boia

Suporte 
de ancoragem

D

ccááÖÖììêê~~==SS

^̂ààììëëííÉÉ==kkççêêãã~~ää==ÇÇÉÉ==cc••ÄÄêêááÅÅ~~==
EEÇÇááÑÑÉÉêêÉÉååÅÅáá~~ää==ãã∞∞ååááããççFF
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7. Retire o tubo anexo, a chave e a base da câmara da boia deixan-
do as contraporcas e a manga de atração acessíveis.

8. Meça a distância “D” do canto superior das contraporcas supe-
riores para a parte superior da haste da boia. Consulte a ccááÖÖììêê~~
TT. Registre esta medição.

9. Solte e remova as contraporcas superiores, arruela guia e manga
de atração

10. Solte e ajuste as contraporcas inferiores na posição desejada.
Aperte firmemente as contraporcas inferiores. Consulte a
ccááÖÖììêê~~==TT.

11. Recoloque a manga de atração na haste.
12. Recoloque as contraporcas superiores e a arruela guia na haste

na posição anteriormente observada. Aperte firmemente as
contraporcas superiores. Consulte a ccááÖÖììêê~~==TT.

klq̂ W= ríáäáòÉ= ìã~= åçî~= Ö~ñÉí~= åç= íìÄç= ~åÉñç= å~= êÉãçåí~ÖÉã= Çç= íìÄç
~åÉñç=å~=Åßã~ê~K=`ÉêíáÑáèìÉJëÉ=ÇÉ=èìÉ=íçÇ~ë=~ë=ëìéÉêÑ∞ÅáÉë=Ç~=Ö~ñJ
Éí~=ÉëíÉà~ã=éÉêÑÉáí~ãÉåíÉ=äáãé~ë=éÉêãáíáåÇç=ëì~=Ñáñ~´©ç=~ÇÉèì~Ç~K
oÉîáëí~=~ë=êçëÅ~ë=Çç=íìÄç=~åÉñç=Åçã=Åçãéçëíç=¶=éêçî~=ÇÉ=ÉãéÉêJ
ê~ãÉåíçK

13. Recoloque o tubo anexo, a chave, e a base na câmara. Parafuse
o tubo em sentido horário até o torque de aperto de acordo
com os valores listados na página 10.

14. Solte os parafusos de ajuste na base do invólucro da chave. Gire
o invólucro da chave para a posição correta e aperte os parafu-
sos de ajuste. Consulte a ccááÖÖììêê~~==NN na página 5.

`̀ììááÇÇ~~ÇÇççWW== ^éµë=~ìãÉåí~ê=ç=~àìëíÉ=Ç~=ÑçäÖ~I=ÅÉêíáÑáèìÉJëÉ=ÇÉ=îÉêáÑáÅ~ê=ç=ÑìåJ
Åáçå~ãÉåíç= ~ÇÉèì~Çç= Çç= ãÉÅ~åáëãç= Ç~= ÅÜ~îÉ= ëìÄáåÇç= É
ÇÉëÅÉåÇç=ç=Åçåàìåíç=Ç~=Äçá~K=l=∞ã©=ÇÉîÉ=ëÉê=~íê~∞Çç=Ñ~ÅáäãÉåíÉK
jçîáãÉåíç=~ÇáÅáçå~ä=Ç~=Äçá~=Éëí~ê•=Çáëéçå∞îÉä=~éµë=~=~íê~´©ç
Çç=∞ã©K

15. Passe os fios de alimentação através do conduíte de saída. Siga
as etapas 5 até 10 da Seção 1.5 Fiação.

16. Teste a ação da chave alterando o nível do líquido na câmara da
boia.

klq̂ W= pÉ=ç=ãÉÅ~åáëãç=Ç~=ÅÜ~îÉ=å©ç=ÑìåÅáçå~ê=~ÇÉèì~Ç~ãÉåíÉI=îÉêáÑáèìÉ
ç=~äáåÜ~ãÉåíç=îÉêíáÅ~ä=Çç=áåîµäìÅêç=Çç=ÅçåíêçäÉ=É=ÅçåëìäíÉ=ç=ÄçäÉíáã
ÇÉ=áåëí~ä~´©ç=ëçÄêÉ=ç=ãÉÅ~åáëãç=Ç~=ÅÜ~îÉK=pÉ=~=ìåáÇ~ÇÉ=å©ç=ÑìåJ
Åáçå~ê=~ÇÉèì~Ç~ãÉåíÉI=ÅçåëìäíÉ=ç=Ñ~ÄêáÅ~åíÉK

OOKKQQKKOO `̀ççååííêêççääÉÉëë==ÇÇÉÉ==åå∞∞îîÉÉää==~~ääííçç

Nos controles de nível alto a chave dispara no ponto de atuação
superior e retorna no ponto de atuação inferior.

`̀ììááÇÇ~~ÇÇççWW== kçë=ÅçåíêçäÉë=ÇÉ=å∞îÉä=~äíçI=~=~ãéäá~´©ç=Çç=ÇáÑÉêÉåÅá~ä=êÉèìÉê=~
ÉäÉî~´©ç=Çç=éçåíç=ÇÉ=Çáëé~êç=Éã=ìã~=èì~åíáÇ~ÇÉ=éêçéçêÅáçå~äK
l=éçåíç=ÇÉ=êÉíçêåç=éÉêã~åÉÅÉê•=ç=ãÉëãçK

Para ampliar o diferencial elevando seu ponto de disparo, siga as
etapas de 1 a 16 em Controles de nível baixo, Seção 2.4.1.

Porca do 
tubo anexo

Conexão do 
conduíte

Tampa do 
invólucro da chave

Câmara Boia

Tubo anexo

Veja as 
Figuras 6 e 7

Base do 
invólucro

ccááÖÖììêê~~==UU
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2.5 Substituição da Boia Padrão e do 
Conjunto da Haste

1. Desconecte as linhas de alimentação ou as linhas médias do
controle e desligue o sistema. Consulte Solução de Problemas, 
Seção 3.0.

2. Remova o conjunto do invólucro da chave da câmara da boia na
flange principal.

3. Remova o suporte de ancoragem da parte de baixo da flange
principal e deslize o conjunto da haste da boia para fora do
tubo anexo.

klq̂ W= kçî~= Äçá~= É= åçîçë= âáíë= ÇÉ= Ü~ëíÉ= ë©ç= ÑçêåÉÅáÇçë= ÇÉëãçåí~ÇçëK
`çåëìäíÉ=~=ccááÖÖììêê~~==VV==ëçÄêÉ=~àìëíÉë=é~Çê©ç=ÇÉ=Åçåíê~éçêÅ~=EaáãÉåë©ç
^FK

4. Verifique se a nova boia e o novo conjunto de haste para ter
certeza que é a unidade de substituição correta:

a. A boia deve ser do mesmo formato e tamanho físico.
b. O comprimento da haste deve ser do tamanho exato.
c. Ajuste a manga de atração de acordo com a Dimensão A
conforme mostrado na cáÖìê~=V.

klq̂ W= pÉ=ç=~àìëíÉ=Çç=ÇáÑÉêÉåÅá~ä=íáîÉê=ëáÇç=~äíÉê~Çç=åç=Å~ãéçI=ÇÉëÅçåëáÇÉêÉ
~=aáãÉåë©ç=^=É=êÉ~àìëíÉ=ç=åçîç=Åçåàìåíç=é~ê~=çë=~àìëíÉë=Çç=ÇáÑÉêÉåJ
Åá~ä= åç= å∞îÉä= ~åíÉêáçêãÉåíÉ= ÇÉíÉêãáå~ÇçK= `çåëìäíÉ= ^àìëíÉ= Çç
aáÑÉêÉåÅá~ä=Ç~=`Ü~îÉI=pÉ´©ç=OKQK

5. Recoloque a nova boia e o conjunto da haste na flange principal e
instale o novo suporte de ancoragem com os parafusos incluídos.

6. Monte novamente a flange principal na câmara da boia usando
a nova gaxeta fornecida. Aperte firmemente as porcas da flange
usando um padrão rotativo normal da prática industrial padrão.

klq̂ W= qÉåÜ~= ÅìáÇ~Çç= Çìê~åíÉ= ~= áåëí~ä~´©ç= é~ê~= èìÉ= ~= Ü~ëíÉ= Ç~= Äçá~= å©ç
ÑáèìÉ=ÇÉë~äáåÜ~Ç~K

7. Com o conjunto do controle no lugar, teste a atuação da chave
alteando o nível de líquido na câmara da boia.

klq̂ W= ^ç=ãçåí~ê=åçî~ãÉåíÉ=ç=íìÄç=~åÉñç=çì=ç=Åçåàìåíç=Ç~=Ñä~åÖÉ=ëìéÉêáJ
çê=åç=ÅçåíêçäÉI=Ñ~´~=ç=~éÉêíç=ÇÉ=~ÅçêÇç=Åçã=çë=î~äçêÉë=ÇÉ=íçêèìÉ=~
ëÉÖìáêK

Ajuste mínimo 
de folga 0.03”

Contraporcas 
superiores
Contraporcas 
inferiores
Manga 
de atração
Tubo anexo (ref.)

Tubo de parada

Suporte de 
ancoragemParafusos 

de fixação

Conjunto da 
haste e da boia

Flange 
principal 

(ref.)

Dim. A
.87 (22)

ccááÖÖììêê~~==VV

jjççÇÇÉÉääçç ccááññ~~´́©©çç==ÇÇ~~==ÑÑää~~ååÖÖÉÉ qqììÄÄçç==~~ååÉÉññçç

`OVI=aPM RRÓSM ÑíÓäÄë OMMÓOOR ÑíÓäÄë
`SMI=gPMI=iPM NMMÓNOR=ÑíÓäÄë TRÓNMM ÑíÓäÄë
_SM ORMÓPMM=ÑíÓäÄë OMMÓOOR ÑíÓäÄë
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3.0 Soluções de Problemas

Normalmente, a primeira indicação de operação inadequada é a
falha no funcionamento do equipamento controlado, por exem-
plo, a bomba não funciona (ou não para), as luzes de sinalização
não se acendem etc. Quando esses sintomas ocorrerem, seja no
momento da instalação ou durante um posterior serviço de roti-
na, verifique primeiramente as possíveis causas externas
descritas abaixo.

� Os fusíveis podem estar queimados.

� A(s) tecla(s) de reset precisa(m) ser zeradas.

� A chave de energia pode estar aberta.

� O equipamento controlado pode estar defeituoso.

� A fiação que vai para o controle pode estar defeituosa.

Se uma inspeção completa dessas possíveis condições não
localizar o problema, prossiga com uma verificação do mecanis-
mo da chave.

3.1 Verifique o Mecanismo da Chave

1. Corte a alimentação elétrica ou então desconecte a alimentação
para o controle.

2. Remova a tampa do invólucro da chave.

3. Desconecte a fiação de alimentação do conjunto da chave.

4. Com a mão, movimente o conjunto do ímã e verifique cuida-
dosamente se há algum sinal de algo prendendo. O conjunto
deve necessitar de uma força mínima para ser movimentado
durante seu curso completo.

5. Se houver algo prendendo, o ímã pode estar raspando no tubo
anexo. Se o ímã estiver raspando, afrouxe o parafuso da
braçadeira do ímã e mude sua posição. Torne a apertar o para-
fuso da braçadeira do ímã.

6. Se o conjunto do ímã estiver balançando livremente e mesmo
assim o mecanismo não for acionado, verifique a instalação do
controle para certificar-se de que ela está dentro dos três graus
especificados em relação à vertical.

7. Verifique a continuidade da microchave com o ohmímetro. Se a
chave estiver danificada, substitua-a imediatamente.

8. Se o mecanismo da chave estiver operando de forma satis-
fatória, verifique a unidade sensorial.

klq̂ W= mçê= ìã~= èìÉëí©ç= ÇÉ= Äç~= éê•íáÅ~I= ~ë= ÅÜ~îÉë= êÉëÉêî~ë= ÇÉîÉã= Éëí~ê
ëÉãéêÉ=Çáëéçå∞îÉáëK

Válvula de 
dreno opcional

Válvula de 
bloqueio 
(se usado)

Conduíte 
de saída

Marcas de referência 
do nível de 

atuação da chave 

Válvula de 
bloqueio 
(se usado)

ccááÖÖììêê~~==NNMM
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3.2 Verifique a Unidade Sensorial

1. Reconecte a alimentação. Cuidadosamente acione o mecanismo
da chave manualmente (use uma ferramenta não condutora nos
mecanismos elétricos da chave) para determinar se o equipamen-
to controlado irá funcionar.

`̀ììááÇÇ~~ÇÇççWW== `çã=~=~äáãÉåí~´©ç=äáÖ~Ç~I=ÉîáíÉ=ç=Åçåí~íç=Åçã=çë=Ñáçë=ÅçåÇìJ
íçêÉë=Ç~=ÅÜ~îÉ=É=Åçã=~ë=ÅçåÉñπÉë=Çç=ÄäçÅç=íÉêãáå~äK

2. Se o equipamento controlado responder ao teste de atuação
manual, o problema pode ser localizado na parte sensorial do
nível do controle, boia(s), haste(s), e manga(s) de atração mag-
nética.

3. Verifique se há líquido entrando na câmara da boia. Uma válvu-
la pode estar fechada ou a tubulação pode estar entupida.

`̀ììááÇÇ~~ÇÇççWW== `ÉêíáÑáèìÉJëÉ=ÇÉ=ÇÉëÅçåÉÅí~ê=~=ÅÜ~îÉ=çì=Éåí©çI=ÅÉêíáÑáèìÉJëÉ=ÇÉ
èìÉ=çEëF=ÅáêÅìáíçEëF=Éä¨íêáÅçEëF=Çç=ÅçåíêçäÉ=Éëí•E©çF=ÇÉë~íáî~ÇçEëFK
cÉÅÜÉ= ~= î•äîìä~= çéÉê~Åáçå~ä= ÇÉ= ÑçêåÉÅáãÉåíç= ã¨Çáç= åçë= ÅçåJ
íêçäÉë=Éèìáé~Ççë=Åçã=ãÉÅ~åáëãçë=ÇÉ=ÅÜ~îÉ=éåÉìã•íáÅ~K

4. Desconecte a fiação do lado de alimentação do(s) mecanismo(s)
da chave e remova o conduíte elétrico ou as conexões de oper-
ação da linha média no invólucro da chave.

5. Desligue o sistema para aliviar a pressão da câmara da boia do
controle. Deixe a unidade esfriar.

6. Feche as válvulas de fechamento (se equipado) para isolar o
controle do reservatório. Drene o líquido para fora da câmara se
necessário.

7. Em instalações sem válvulas de fechamento, alivie a pressão do
reservatório e drene o líquido que está além do nível de mon-
tagem do controle.

klq̂ W= ^=Åßã~ê~=ÇÉ=ÅçåíêçäÉI=ÅçåÉñπÉëI=É=äáåÜ~ë=ÇÉ=íìÄìä~´©ç=å©ç=éêÉÅáë~ã
ëÉê=êÉãçîáÇ~ë=Çç=êÉëÉêî~íµêáç=çì=Ç~=Å~äÇÉáê~K

8. Remova o conjunto do invólucro da chave soltando a porca
sextavada que está localizada imediatamente abaixo da base do
invólucro.

9. Com a remoção do conjunto do invólucro da chave, inspecione
a(s) manga(s) de atração e dentro do tubo anexo procurando
por corrosão excessiva ou acúmulo de sólidos que poderiam
restringir o movimento impedindo o alcance da(s) manga(s) ao
campo do(s) ímã(s) magnético(s).

10. Se o diferencial tiver sido trocado no campo pela reposição das
contraporcas inferiores na haste da boia, verifique o aperto e a
posição das contraporcas.

klq̂ W= l=~àìëíÉ=Çç=ÇáÑÉêÉåÅá~ä=~ÑÉí~=ìã~=ãçÇáÑáÅ~´©ç=å~=èì~åíáÇ~ÇÉ=Çç=å∞îÉä
ÇÉ=ÇÉëäçÅ~ãÉåíç=ÉåíêÉ=~ë=~´πÉë=ÇÉ=äáÖ~ê=É=ÇÉëäáÖ~êK=kk©©çç==ííÉÉååííÉÉ Ñ~òÉê
ç=~àìëíÉ=ëÉã=~åíÉë=Åçåëìäí~ê=ç=Ñ~ÄêáÅ~åíÉ=Éã=ÄìëÅ~=ÇÉ=~ëëáëíÆåÅá~
åç=Å•äÅìäç=Çç=å∞îÉä=Ç~=ãçÇáÑáÅ~´©ç=Çç=ÇáÑÉêÉåÅá~ä=é~ê~=ëÉì=ÅçåíêçäÉK
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11. Verifique se a boia está flutuando no líquido (a câmara da boia
ou do reservatório deve estar com um nível adequado de líqui-
do). Se a boia estiver cheia de líquido ou quebrada, ela deve ser
substituída imediatamente.

`̀ììááÇÇ~~ÇÇççWW== k©ç= íÉåíÉ= êÉé~ê~ê= ìã~= Äçá~K= `çåëìäíÉ= pìÄëíáíìá´©ç= Ç~= _çá~
m~Çê©ç=É=Çç=`çåàìåíç=Ç~=e~ëíÉI=pÉ´©ç=OKRK

Se todos os componentes do controle estiverem em condição
de funcionamento, o problema pode ser localizado na parte
externa do controle. Repita a inspeção das condições externas
conforme descrito anteriormente.

klq̂ W= pÉ= ÑçêÉã= ÉåÅçåíê~Ç~ë= ÇáÑáÅìäÇ~ÇÉë= èìÉ= å©ç= éìÇÉêÉã= ëÉê= áÇÉåíáÑáJ
Å~Ç~ëI= ÅçåëìäíÉ= ç= Ñ~ÄêáÅ~åíÉ= çì= ìã= êÉéêÉëÉåí~åíÉ= äçÅ~äK= aÉîÉ= ëÉê
ÑçêåÉÅáÇ~= ìã~= ÇÉëÅêá´©ç= ÅçãéäÉí~= Çç= éêçÄäÉã~= àìåí~ãÉåíÉ= Åçã
áåÑçêã~´πÉë= êÉÑÉêÉåíÉë= ¶= íìÄìä~´©ç= É= ãçåí~ÖÉãI= ~ä¨ã= ÇÉ= ìã~
ÇÉëÅêá´©ç= Ç~= ëì~= ëÉèìÆåÅá~= ÇÉ= çéÉê~´©çK= aÉëÉåÜçë= çì= Ñçíçë
ãçëíê~åÇç=~=áåëí~ä~´©ç=í~ãÄ¨ã=ë©ç=∫íÉáëK

Quando estiver comunicando algo sobre o seu controle, especi-
fique sempre os números completos do modelo e de série.

4.0 Manutenção Preventiva

Inspeções periódicas são necessárias para manter seu controle
de nível em bom funcionamento. Este controle é um dispositivo
de segurança usado para proteger o valioso equipamento ao
qual atende. Um programa sistemático de “manutenção preven-
tiva” deverá ser implantado quando o controle for colocado em
serviço. Se forem seguidas as seções abaixo sobre “o que fazer”
e “o que evitar”, seu controle proporcionará uma proteção con-
fiável ao seu equipamento por muitos anos.

4.1 O que fazer

QQKKNNKKNN jj~~ååííÉÉååÜÜ~~==çç==ÅÅççååííêêççääÉÉ==ääááããééçç

Certifique-se de que a tampa do invólucro da chave esteja sem-
pre no lugar no controle. Essa tampa é projetada para evitar que
poeiras e partículas interfiram na operação do mecanismo da
chave. Além disso, ela protege contra a umidade prejudicial e
atua em caráter de segurança, evitando que terminais e fios des-
encapados fiquem expostos. Caso a tampa do invólucro ou
quaisquer outras vedações fiquem danificadas ou mal colocadas,
peça uma substituição imediatamente.

QQKKNNKKOO ffååëëééÉÉÅÅááççååÉÉ==ããÉÉååëë~~ääããÉÉååííÉÉ==ççëë==ããÉÉÅÅ~~ååááëëããççëë==ÇÇ~~==ÅÅÜÜ~~îîÉÉII==ííÉÉêêJJ
ããááåå~~ááëëII==ÉÉ==ÅÅççååÉÉññππÉÉëë

1. As chaves de contato seco devem ser inspecionadas quanto à
existência de desgaste excessivo na alavanca de acionamento ou
desalinhamento do parafuso de ajuste no ponto de contato
entre o parafuso e a alavanca. Tal desgaste pode causar falsos
níveis de acionamento da chave. 

A

Ajuste mínimo 
de folga 0.03”

Contraporcas 
superiores
Contraporcas 
inferiores
Manga de 
atração
Tubo anexo 
(ref.)

Tubo de parada

Suporte 
de ancoragemParafusos 

de �xação

Conjunto da haste 
e da boia

Flange 
principal 

(ref.)

ccááÖÖììêê~~==NNNN
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Consulte o boletim do mecanismo da chave fornecido com o
controle caso seja necessário ajustar ou substituir a chave.

2. NÃO opere o controle com mecanismos defeituosos ou mal
ajustados. Consulte o boletim sobre os mecanismos da chave
fornecido para instruções de manutenção. Consulte Referência de
Chave e Invólucro, Seção 6.2.2.

3. Às vezes, os controles de nível podem ser expostos ao calor ou
umidade excessiva. Sob tais condições, o isolamento da fiação
elétrica pode se tornar quebradiço e, finalmente, quebrar ou
descascar. Os fios “desencapados” resultantes podem provocar
curtos-circuitos.

klq̂ W= sÉêáÑáèìÉ=ÅìáÇ~Ççë~ãÉåíÉ=~=Ñá~´©ç=É=ëìÄëíáíì~J~=~ç=éêáãÉáêç=ëáå~ä=ÇÉ
áëçä~ãÉåíç=èìÉÄê~Çá´çK

4. A vibração pode fazer com que os parafusos do terminal
se soltem. Verifique todas as conexões dos terminais para
certificar-se de que os parafusos estejam firmes.

5. Em unidades com chaves pneumáticas, linhas de ar (ou
gás) sujeitas à vibração podem eventualmente rachar ou se
soltar nas conexões, provocando vazamentos. Verifique
cuidadosamente as linhas e conexões e conserte-as ou sub-
stitua-as, se necessário.

klq̂ W= mçê= ìã~= èìÉëí©ç= ÇÉ= Äç~= éê•íáÅ~I= ~ë= ÅÜ~îÉë= êÉëÉêî~ë= ÇÉîÉã= Éëí~ê
ëÉãéêÉ=Çáëéçå∞îÉáëK

QQKKNNKKPP ffååëëééÉÉÅÅááççååÉÉ==ééÉÉêêááççÇÇááÅÅ~~ããÉÉååííÉÉ==ííççÇÇ~~==~~==ììååááÇÇ~~ÇÇÉÉ

Isole o controle do reservatório. Suba e baixe o nível de líquido
para verificar os contatos da chave e retorne.

4.2 O que evitar

1. Nunca deixe o invólucro da chave sem a tampa por mais tempo
do que o necessário para fazer as inspeções de rotina.

2. Nunca coloque um fio de ligação elétrica nos terminais para
"cortar" o controle. Se for necessário um fio de ligação elétrica
por motivo de teste, certifique-se de que ele seja removido antes
de colocar a chave em serviço.

3. Nunca tente fazer ajustes ou substituir as chaves sem ler cuida-
dosamente as instruções. Alguns ajustes existentes nos controles
de nível não devem ser tentados no campo. Em caso de dúvida,
consulte o fabricante ou um representante local.

4. Nunca use lubrificantes sobre os pivôs dos mecanismos da
chave. Uma quantidade suficiente de lubrificante foi aplicada na
fábrica para garantir o serviço durante toda a vida útil. Uma
maior lubrificação não é necessária e apenas atrairá pó e sujeira,
o que pode interferir na operação do mecanismo. 
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5.0 Especificações

5.1 Aprovações de Agências

^̂ddŽŽkk`̀ff^̂ jjllaabbiill==^̂mmoollss^̂aall `̀ii^̂ppppffccff`̀^̂††ÍÍll==aabb==žžoobb^̂

FM qçÇçë=Åçã=ìã=ãÉÅ~åáëãç=ÇÉ=ÅÜ~îÉ=Éä¨íêáÅ~=É= qfml=Qu=å©ç=éÉêáÖçëç=
áåîµäìÅêç=ÇÉëÅêáíç=Åçãç=qfml=Qu

qçÇçë=Åçã=ìã=ãÉÅ~åáëãç=ÇÉ=ÅÜ~îÉ=Éä¨íêáÅ~=É== `ä~ëëÉ=II=aáî=NI=dêìéçë=`=É=a
ìã=áåîµäìÅêç=ÇÉëÅêáíç=Åçãç=qfml=QuLTLV `ä~ëëÉ=III=aáî=NI=dêìéçë=bI=c=É=d

qçÇçë=Åçã=ìã=ãÉÅ~åáëãç=ÇÉ=ÅÜ~îÉ=Éä¨íêáÅ~=É=ìã=áåîµäìÅêç= `ä~ëëÉ=II=aáî=NI=dêìéçë=_I=`=É=a
ÇÉëÅêáíç=Åçãç=qfml=QuLTLV=`ä~ëëÉ=fI=aáî=NI=dêìéç=_ `ä~ëëÉ=III=aáî=NI=dêìéçë=bI=c=É=d

CSA qçÇçë=Åçã=ìã=ãÉÅ~åáëãç=ÇÉ=ÅÜ~îÉ=Éä¨íêáÅ~=É== `p^=qfml=Qu=å©ç=éÉêáÖçëç=
ìã=áåîµäìÅêç=ÇÉëÅêáíç=Åçãç=`p^=qfml=Qu

qçÇçë=Åçã=ìã=ãÉÅ~åáëãç=ÇÉ=ÅÜ~îÉ=Éä¨íêáÅ~=ë¨êáÉ= `ä~ëëÉ=II=aáî=OI=dêìéçë=_I=`=É=a
epI=cI=U=çì=V=É=ìã=áåîµäìÅêç=ÇÉëÅêáíç=Åçãç=`p^=qfml=Qu

qçÇçë=Åçã=ìã=ãÉÅ~åáëãç=ÇÉ=ÅÜ~îÉ=Éä¨íêáÅ~=É== `ä~ëëÉ=II=aáî=NI=dêìéçë=`=É=a
ìã=áåîµäìÅêçÇÉëÅêáíç=Åçãç=qfml=QuLTLV `ä~ëëÉ=III=aáî=NI=dêìéçë=bI=c=É=d

qçÇçë=Åçã=ìã=ãÉÅ~åáëãç=ÇÉ=ÅÜ~îÉ=Éä¨íêáÅ~=É=ìã=áåîµäìÅêç= `ä~ëëÉ=II=aáî=NI=dêìéçë=_I=`=É=a
ÇÉëÅêáíç=Åçãç=qfml=QuLTLV=`ä~ëëÉ=fI=aáî=NI=dêìéç=_ `ä~ëëÉ=III=aáî=NI=dêìéçë=bI=c=É=d

ATEX / IEC Ex � qçÇçë=Åçã=ìã=ãÉÅ~åáëãç=ÇÉ=ÅÜ~îÉ=Éä¨íêáÅ~= q̂bu=II O=d=bbñ=Ç II`=qS
É=ìã=áåîµäìÅêç= q̂bu=➀ VQLVLb`

fb`=bñ=bñ=Ç=II`=qS
fmSS

CE aáêÉíáî~=ÇÉ=_~áñ~=sçäí~ÖÉã=OMMSLVRLb` `~íÉÖçêá~=ÇÉ=fåëí~ä~´©ç=II
mçê=m~Çê©ç=e~êãçåáò~ÇçW dê~ì=ÇÉ=mçäìá´©ç=O
bk=SNMNMJNLNVVP=É=^äíÉê~´©ç=kø=N

INMETRO/TÜV qçÇçë=Åçã=ìã=ãÉÅ~åáëãç=ÇÉ=ÅÜ~îÉ=Éä¨íêáÅ~=É= bñ=Ç II`=qS=dÄ
ìã=áåîµäìÅêç= q̂bu fmSSt

APROVADO

➀ råáÇ~ÇÉë=Åçã=Éëí•Öáç=Çìéäç=Åçã=ÅÜ~îÉë=epÒ=å©ç=ë©ç=~éêçî~Ç~ë=éÉä~= q̂buK

� fåëíêì´πÉë=ÇÉ=fåëí~ä~´©ç=fb`W

^=Éåíê~Ç~=ÇÉ=Å~Äçë=É=Çáëéçëáíáîçë=ÇÉ=ÑÉÅÜ~ãÉåíç=ÇÉîÉã=ëÉê=ÅÉêíáÑáÅ~Ççë=Åçã=bñ=Ç=~éêçéêá~Çç=é~ê~=~ë=ÅçåÇá´πÉë=ÇÉ=ìëç=É=ÅçêêÉí~ãÉåíÉ
áåëí~ä~ÇçëK

m~ê~=íÉãéÉê~íìê~ë=~ãÄáÉåíÉ=~Åáã~=ÇÉ=HRRø`=çì=íÉãéÉê~íìê~ë=ÇÉ=éêçÅÉëëç=~Åáã~=ÇÉ=HNRMø`I=Å~Äçë=~éêçéêá~Ççë=êÉëáëíÉåíÉë=~=~èìÉÅáJ
ãÉåíç=ÇÉîÉã=ëÉê=ìë~ÇçëK

bñíÉåëπÉë=ÇÉ=Å~äçê=EÉåíêÉ=~=ÅçåÉñ©ç=ÇÉ=éêçÅÉëëç=É=áåîµäìÅêçF=åìåÅ~=ÇÉîÉã=ëÉê=áëçä~ÇçëK

`̀ççååÇÇáá´́ππÉÉëë==ÉÉëëééÉÉÅÅáá~~ááëë==éé~~êê~~==ììëëçç==ëëÉÉÖÖììêêççWW

nì~åÇç=ç=Éèìáé~ãÉåíç=Ñçê=áåëí~ä~Çç=Éã=íÉãéÉê~íìê~ë=ÇÉ=éêçÅÉëëç=ã~áçêÉë=èìÉ=HURø`=~=Åä~ëëáÑáÅ~´©ç=ÇÉ=íÉãéÉê~íìê~=éêÉÅáë~=ëÉê=êÉÇìòáJ
Ç~=ÇÉ=~ÅçêÇç=Åçã=~=í~ÄÉä~=~Ä~áñç=ÇÉ=~ÅçêÇç=Åçã=ç=fb`SMMTVJMK

jj~~ññááããììããqqÉÉããééÉÉêê~~ííììêê~~
jj••ññááãã~~==ÇÇçç==mmêêççÅÅÉÉëëëëçç==

`̀ää~~ëëëëááÑÑááÅÅ~~´́©©çç==ÇÇ~~
qqÉÉããééÉÉêê~~ííììêê~~

Y=URø=` qS

Y=NMMø=` qR

Y=NPRø=` qQ

Y=OMMø=` qP

Y=PMMø=` qO

Y=QRMø=` qN

bëë~ë=ìåáÇ~ÇÉë=Éëí©ç=Éã=ÅçåÑçêãáÇ~ÇÉ=Åçã=fb`bñ=hbj=MRKMMOMu
`ä~ëëáÑáÅ~´©ç==bñ=Ç=II`=qS
q~ãÄáÉåíÉJQMø=`=~=HTMø=`



16 QSJSMR=`Ü~îÉë=ÇÉ=k∞îÉä=i∞èìáÇç=^Åáçå~Ç~ë=éçê=_çá~=Åçã=`ßã~ê~=bñíÉêå~=cä~åÖÉ~Ç~

5.2 Físico

`̀ššjj^̂oo^̂pp==`̀lljj==`̀llkkbbuuÎÎbbpp==aabb==NNÒÒ
mmlliibbdd^̂aa^̂pp jjffiiððjjbbqqoollpp

`̀ššjj^̂oo^̂pp==`̀lljj==`̀llkkbbuuÎÎbbpp==aabb==OOÒÒ==
mmlliibbdd^̂aa^̂pp jjffiiððjjbbqqoollpp

`̀ššjj^̂oo^̂pp==`̀lljj==`̀llkkbbuuÎÎbbpp==aabb==NN½½ÒÒ
mmlliibbdd^̂aa^̂pp jjffiiððjjbbqqoollpp

dêK
j∞åI
bëéK

pçèìÉíÉ=pçäÇ•îÉä=É
oçëèìÉ~Çç=Åçã=kmq

ÇÉ=N

cä~åÖÉ~Çç=NÒ
fåÑÉêáçêLi~íÉê~ä=pìéÉêáçê

cä~åÖÉ~Çç=NÒ
i~íÉê~äLi~íÉê~ä=

k∞îÉáë=ÇÉ
^Åáçå~J
ãÉåíç

pçèìÉíÉ=pçäÇ•îÉä=É
oçëèìÉ~Çç=Åçã=kmq

ÇÉ=N

cä~åÖÉ~Çç=NÒ
fåÑÉêáçêLi~íÉê~ä=pìéÉêáçê

cä~åÖÉ~Çç=NÒ
i~íÉê~äLi~íÉê~ä=

k∞îÉáë=ÇÉ
^Åáçå~J
ãÉåíç

^ _ ` ^ _ ` ^ _ ` ei ii ^ _ ` ^ _ ` ^ _ ` ei ii

`OV KTS VKVQ PKMO NPKRM NOKUN RKUT NSKQQ NPKQS RKUT NTKMS OKVR PKUR ORO TS PQO POR NQV QNT PQN NQV QPP TQ VT

aPM KSR VKNV PKOT= NOKTR NOKMS SKNO NRKSP NOKTN SKNO NSKOR OKRM PKPP OPP UP POP PMS NRR NRR POO NRR QNO SP UQ

gPM KQU
NMKNV QKPP NQKSP NPKMS TKNU NTKRM NPKTN TKNU NUKNV

OKSN PKPQ
ORU NMV PTN PPN NUO NUO PQU NUO QSO

SS UQ

iPM KQM PKOQ PKVU UO NMN

_SM KSU
VKUN PKUM NQKOR NOKSU SKSU NTKNO NPKPP SKSU NTKTR

OKTT PKQQ
OQV VS PSN POO NSV QPQ PPU NSV QRM

TM UT

`SM KRR OKUT PKSM TO VN

jáåK
péK
dêK

pçèìÉíÉ=pçäÇ•îÉä=É
oçëèìÉ~Çç=Åçã=kmq

ÇÉ=N=½

cä~åÖÉ~Çç=N=½
fåÑÉêáçêLi~íÉê~ä=pìéÉêáçê

cä~åÖÉ~Çç=N=½
i~íÉê~äLi~íÉê~ä=

k∞îÉáë=ÇÉ
^Åáçå~J
ãÉåíç

pçèìÉíÉ=pçäÇ•îÉä=É
oçëèìÉ~Çç=Åçã=kmq

ÇÉ=N=½

cä~åÖÉ~Çç=N=½
fåÑÉêáçêLi~íÉê~ä=pìéÉêáçê

cä~åÖÉ~Çç=N=½
i~íÉê~äLi~íÉê~ä=

k∞îÉáë=ÇÉ
^Åáçå~J
ãÉåíç

^ _ ` ^ _ ` ^ _ ` ei ii ^ _ ` ^ _ ` ^ _ ` ei ii

`OV KTS VKTR PKQQ NQKPU NPKUN SKUT NUKPU NQKQS SKUT NVKMS OKMO OKVO OQT UT PSR PRM NTQ QSS PST NTQ QUQ RN TQ

aPM KSR VKMM PKSV= NPKNO NPKMS TKNO NTKNV NPKTN TKNO NTKUU NKUT OKTM OOU VP PPP PPN NUM QPS PQU NUM QRQ QT SU

gPM KQU
NMKMM QKTR NRKMS NQKMS UKNU NVKNO NQKTN UKNU NVKTR

NKVT OKTM
ORQ NOM PUO PRT OMT QUR PTQ OMT RMN

RM SU

iPM KQM OKSM PKPQ SS UQ

_SM KSU
VKSO QKOO NQKSV NPKSU TKSU NUKTR NQKPP TKSU NVKPU

NKQS OKNP
OQQ NMT PTP PQT NVR QTS PUP NVR QVO

PT RQ

`SM KRR NKVP OKSS QV ST

dêK
j∞åI
bëéK

pçèìÉíÉ=pçäÇ•îÉä=É
oçëèìÉ~Çç=Åçã=kmq

ÇÉ=O

cä~åÖÉ~Çç=O
fåÑÉêáçêLi~íÉê~ä=pìéÉêáçê

cä~åÖÉ~Çç=O
i~íÉê~äLi~íÉê~ä=

k∞îÉáë=ÇÉ
^Åáçå~J
ãÉåíç

pçèìÉíÉ=pçäÇ•îÉä=É
oçëèìÉ~Çç=Åçã=kmq

ÇÉ=O

cä~åÖÉ~Çç=O
fåÑÉêáçêLi~íÉê~ä=pìéÉêáçê

cä~åÖÉ~Çç=O
i~íÉê~äLi~íÉê~ä=

k∞îÉáë=ÇÉ
^Åáçå~J
ãÉåíç

^ _ ` ^ _ ` ^ _ ` ei ii ^ _ ` ^ _ ` ^ _ ` ei ii

`OV KTS NMKMM PKRS NQKQQ NPKUN SKUT NUKOR NQKQS SKUT NUKVQ OKMT OKVT ORQ VM PSS PRM NTQ QSP PST NTQ QUN RO TR

aPM KSR UKTR PKUN= NPKOR NPKMS TKNO NTKRS NPKTN TKNO NUKOR NKRM OKPP OOO VS PPS PPN NUM QQS PQU NUM QSP PU RV

gPM KQU
VKTQ QKUT NRKNV NQKMS UKNU NVKRM NQKTN UKNU OMKNO

NKSM OKPP
OQT NOP PUR PRT OMT QVR PTQ OMT RNN

QM RV

iPM KQM OKOP OKVT RS TR

_SM KSU
VKPU QKPQ NQKUN NPKSU TKSU NVKNO NQKPP TKSU NVKTR

NKRO OKNV
OPU NNM PTS PQT NVR QUR PSP NVR RMN

PU RR

`SM KRR NKVV OKTO RM SV

k∞îÉáë=œ=MKORÒ=ES=ããF

k∞îÉáë=œ=MKORÒ=ES=ããF

k∞îÉáë=œ=MKORÒ=ES=ããF
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C

HL
LL

D D
Plugado

A

B

5.93
(151)

10.12
(257)

3.78
(96)

8.46
(215)

10.12
(257)

C

HL
LL

D D
Plugado

A

B

5.93
(151)

3.78
(96)

8.46
(215)

ccää~~ååÖÖÉÉ~~ÇÇçç==ii~~ííÉÉêê~~ääLLffååÑÑÉÉêêááççêêppççèèììÉÉííÉÉ==ëëççääÇÇ••îîÉÉää==ÉÉ==êêççëëèèììÉÉ~~ÇÇçç==

C

HL
LL

D D
Plugado

A

B

5.93
(151)

10.12
(257)

3.78
(96)

8.46
(215)

ccää~~ååÖÖÉÉ~~ÇÇçç==ii~~ííÉÉêê~~ääLLii~~ííÉÉêê~~ää

`̀ççååÉÉññππÉÉëë==éé~~êê~~==`̀ççååÇÇìì∞∞ííÉÉ==aa

`Ü~îÉë=bä¨íêáÅ~ë
qfml=QuLTLVW= NÒ=kmq
dêìéç=_W= NÒ=kmq

`Ü~îÉë=måÉìã•íáÅ~ë
qfml=NW N� Q?=kmq

kkllqq^̂ppWW

NK=lë=å∞îÉáë=ÇÉ=~Åáçå~ãÉåíç=Ç~=ÅÜ~îÉ=Eei=É=iiF=ë©ç=Ç~Ççë
éÉä~ë=ÅçåÇá´πÉë=ÇÉ=Öê~îáÇ~ÇÉ=ÉëéÉÅ∞ÑáÅ~=ã∞åáã~K=lë
å∞îÉáë=ëÉê©ç=ã~áë=Ä~áñç=å~=Åßã~ê~=Ç~=Äçá~=é~ê~=Öê~îáJ
Ç~ÇÉë=ÉëéÉÅ∞ÑáÅ~ë=ã~áçêÉëK

OK=^ë=ÅçåÉñπÉë=é~Çê©ç=Çç=éêçÅÉëëç=ë©ç=ìã~=ÅçãÄáå~´©ç
ÇÉ=ÉåÅ~áñÉ=ÇÉ=kmq=ÇÉ=NÒ=É=ëçèìÉíÉ=ëçäÇ•îÉä=ÇÉ=NÒK

PK=aÉáñÉ=å~=é~êíÉ=ÇÉ=Åáã~=ìã=î©ç=ÇÉ=NMÒ=EORQ=ããF=é~ê~
áåîµäìÅêç=kbj^=QuLTLVK

mmççääÉÉÖÖ~~ÇÇ~~ëë==EEããããFF
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SSKKNNKKNN ffÇÇÉÉååííááÑÑááÅÅ~~´́©©çç==ÇÇ~~ëë==mmÉÉ´́~~ëë

6

1

3

2

9

15

14

4

8

5 7

12

10

11

17

16

13

SSKKNNKKPP jjççÇÇÉÉääçç==`̀OOVV
q~ãé~=Çç=áåîµäìÅêç `çåëìäíÉ=~=pÉ´©ç=SKNKO

_~ëÉ=Çç=áåîµäìÅêç `çåëìäíÉ=~=pÉ´©ç=SKNKO

jÉÅ~åáëãç=Ç~=ÅÜ~îÉ `çåëìäíÉ=~=pÉ´©ç=SKNKO

háí=Çç=íìÄç=~åÉñçW=áåÅäìá=áíÉåë=Q=É=R=1 MUVJRVPPJMMQ

d~ñÉí~=Çç=íìÄç=~åÉñç MNOJNOMQJMMN

háí=Ç~=Ñä~åÖÉ=éêáåÅáé~äW=áåÅäìá=áíÉåë=RI=SI=TI=UI=É=V MUVJQOMPJMMN

d~ñÉí~=Ç~=Ñä~åÖÉ MNOJNPMNJMOR

háí=Ç~=Åßã~ê~=Ç~=Äçá~W=áåÅäìá=áíÉåë=TI=UI=VI=É=NM MUVJQSMPJMMN

`çåàìåíç=Ç~=Ü~ëíÉ=É=Ç~=Äçá~W=áåÅäìá=áíÉåë=VI=NNI=NOI=NPI=NQI=NRI=NSI=É=NT=1 MUVJPORTJMMN

`çåíêçäÉ=íçí~ä=Ç~=Åßã~ê~=Ç~=Äçá~=áåÑÉêáçê=ENMFI=é~ê~Ñìëçë=ETFI=É=éçêÅ~ë=EUF=4 MUVJSRSTJMMP

pp¨̈êêááçç==qqááééçç kkøø==ÇÇçç==__ççääÉÉííááãã

`çåí~íç=ëÉÅç _I=`I=a QOJSUP

eÉêãÉíáÅ~ãÉåíÉ=ëÉä~Çç c QOJSUP

eÉêãÉíáÅ~ãÉåíÉ=ëÉä~Çç ep QOJSVQ

måÉìã•íáÅç=íáéç=ë~åÖê~ãÉåíç g QOJSUR

måÉìã•íáÅç=íáéç=ëÉã=ë~åÖê~ãÉåíç h QOJSUS

^äí~=íÉãéÉê~íìê~ UI=VI=o QOJTVV

SSKKNNKKOO ooÉÉÑÑÉÉêêÆÆååÅÅáá~~==ÇÇÉÉ==ÅÅÜÜ~~îîÉÉ==ÉÉ==ááååîîµµääììÅÅêêçç==

ffjjmmllooqq^̂kkqqbbWW

aìê~åíÉ=ç=éÉÇáÇçI=Ñ~îçê=ÉëéÉÅáÑáÅ~êW

^K=jçÇÉäç=É=å∫ãÉêç=ÇÉ=ë¨êáÉ=Çç=ÅçåíêçäÉK

_K=k∫ãÉêç=Ç~=éÉ´~=EâáíF=Çç=Åçåàìåíç=ÇÉ=ëìÄëíáíìá´©çK

6.0 Peças de Substituição

6.1 Modelos de Câmara Externa Flangeada Padrão

N q~ãé~=Çç=áåîµäìÅêç

O _~ëÉ=Çç=áåîµäìÅêç

P jÉÅ~åáëãç=Ç~=ÅÜ~îÉ

Q qìÄç=~åÉñç

R d~ñÉí~=Çç=íìÄç=~åÉñç

S cä~åÖÉ=éêáåÅáé~ä

T máåçë

U mçêÅ~ë=ëÉñí~î~Ç~ë

V d~ñÉí~=Ç~=Ñä~åÖÉ

NM `ßã~ê~=Ç~=Äçá~

NN pìéçêíÉ=ÇÉ=~åÅçê~ÖÉã

NO m~ê~Ñìëçë

NP `çåàìåíç=Ç~=Ü~ëíÉ=É=Ç~=Äçá~

NQ `çåíê~éçêÅ~ë

NR ^êêìÉä~=Öìá~

NS j~åÖ~=ÇÉ=~íê~´©ç

NT qìÄç=ÇÉ==é~ê~Ç~=Eå©ç=åÉÅÉëë•êáç=é~ê~=çë=jçÇÉäçë=`OV=É=aPMF
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SSKKNNKKQQ jjççÇÇÉÉääççëë==aaPPMMII==ggPPMM==ÉÉ==iiPPMM

q~ãé~=Çç=áåîµäìÅêç `çåëìäíÉ=~=pÉ´©ç=SKNKO

_~ëÉ=Çç=áåîµäìÅêç `çåëìäíÉ=~=pÉ´©ç=SKNKO

jÉÅ~åáëãç=Ç~=ÅÜ~îÉ `çåëìäíÉ=~=pÉ´©ç=SKNKO

háí=Çç=íìÄç=~åÉñç=1 É 2 MUVJRVNRJMMN MUVJRVPPJMNN

áåÅäìá=áíÉåë=Q=É=R

d~ñÉí~=Çç=íìÄç=~åÉñç MNOJNOMQJMMN MNOJNPMNJMMO

háí=Ç~=Ñä~åÖÉ=éêáåÅáé~ä= MUVJQOMQJMMN MUVJQOMRJMMN

áåÅäìá=áíÉåë=RI=SI=TI=UI=É=V

d~ñÉí~=Ç~=Ñä~åÖÉ MNOJNPMNJMOP MNOJNPMNJMOS

háí=Ç~=Åßã~ê~=Ç~=Äçá~=3 MUVJQSMQJMMN MUVJQSMRJMMN

áåÅäìá=áíÉåë=TI=UI=VI=É=NM

`çåàìåíç=Ç~=Ü~ëíÉ=É=Ç~=Äçá~=1 MUVJPOMQJMMN MUVJPOMRJMMN MUVJPOMSJMMN

áåÅäìá=áíÉåë=VI=NNI=NOI=NPI=NQI=NRI=NSI=É=NT

`çåíêçäÉ=íçí~ä=1 É 4 MUVJSRSVJMMO å©ç=Çáëéçå∞îÉä

Åßã~ê~=Ç~=Äçá~=áåÑÉêáçê=ENMFI=é~ê~Ñìëçë=ETFI=É=

éçêÅ~ë=EUF

aaPPMM ggPPMM iiPPMM

SSKKNNKKRR jjççÇÇÉÉääççëë==__SSMM==ÉÉ==`̀SSMM

q~ãé~=Çç=áåîµäìÅêç `çåëìäíÉ=~=pÉ´©ç=SKNKO

_~ëÉ=Çç=áåîµäìÅêç `çåëìäíÉ=~=pÉ´©ç=SKNKO

jÉÅ~åáëãç=Ç~=ÅÜ~îÉ `çåëìäíÉ=~=pÉ´©ç=SKNKO

háí=Çç=íìÄç=~åÉñçW=áåÅäìá=áíÉåë=Q=É=R=1 MUVJRVPPJMMQ MUVJRVPPJMNN

d~ñÉí~=Çç=íìÄç=~åÉñç MNOJNOMQJMMN MNOJNPMNJMMO

háí=Ç~=Ñä~åÖÉ=éêáåÅáé~äW=áåÅäìá=áíÉåë=RI=SI=TI=UI=É=V MUVJQOMSJMMN MUVJQOMSJMMO

d~ñÉí~=Ç~=Ñä~åÖÉ MNOJNOMQJMNR MNOJNPMNJMOQ

háí=Ç~=Åßã~ê~=Ç~=Äçá~W= áåÅäìá=áíÉåë=TI=UI=VI=É=NM MUVJQSMSJMMN MUVJQSMSJMMO

`çåàìåíç=Ç~=Ü~ëíÉ=É=Ç~=Äçá~W=áåÅäìá=áíÉåë=VI=NNI=NOI=NPI=NQI=NRI=É=NT=1 MUVJPOMUJMMN MUVJPOMVJMMN

`çåíêçäÉ=íçí~ä=Ç~=Åßã~ê~=Ç~=Äçá~=áåÑÉêáçê=ENMFI=é~ê~ÑK=ETFI=É=éçêÅ~ë=EUF=1 É 4 MUVJSRSUJMMQ MUVJSRSUJMMP

__SSMM `̀SSMM

klq̂ W= qçÇçë=çë=Åçåàìåíçë=ÇÉ=ëìÄëíáíìá´©ç=äáëí~Ççë=ë©ç=ÑçêåÉÅáÇçë=Éã=Ñçêã~=ÇÉ=âáí=é~ê~=çë=ãçÇÉäçë=Åçã=Ä~ëÉ=é~Çê©çK=`çåëìäíÉ=ç=êÉéêÉëÉåí~åíÉ
äçÅ~ä=é~ê~=ëçäáÅáí~ê=~ëëáëíÆåÅá~=Éã=íçÇ~ë=~ë=éÉ´~ë=çì=~ÅÉëëµêáçë=ÇÉ=ëìÄëíáíìá´©ç=ÇÉ=ãçÇÉäç=ÉëéÉÅá~ä=å©ç=áåÅäì∞Çç=å~=äáëí~ÖÉã=~Åáã~K

1 m~ê~=ãçÇÉäçë=Åçã=ÅµÇáÖçë=ÇÉ=ã~íÉêá~ä=JOI=ÅçåëìäíÉ=~=Ñ•ÄêáÅ~=é~ê~=éÉ´~ë=ëçÄêÉëë~äÉåíÉëK

2 ^=ìåáÇ~ÇÉ=ÇÉ=jçÇÉäç=aPM=Ñçá=ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ=éêçàÉí~Ç~=ëçãÉåíÉ=é~ê~=ã~åìíÉå´©ç=Çç=açïíÜÉêã=^ÒI=Åçã=íìÄç=~åÉñç=e~ëíÉääçó=`K

3 lë=âáíë=ë©ç=ìåáÇ~ÇÉë=Åçã=kmq=ÇÉ=NÒ=çì=ÅçåÉñπÉë=pt=ä~íÉê~äLáåÑÉêáçêK=m~ê~=çìíê~ë=ÅçåÑáÖìê~´πÉë=ÅçåëìäíÉ=~=Ñ•ÄêáÅ~K

4 fåîµäìÅêç=Ç~=ÅÜ~îÉ=Åçã=í~ãé~=ÇÉ=~äìã∞åáç=ÑçêåÉÅáÇç=Åçã=ìã~=p¨êáÉ=`I=`Ü~îÉ=ÇÉ=jçä~=pmaq=É=kbj^=QuLTLVK
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SSKKOOKKNN ffÇÇÉÉååííááÑÑááÅÅ~~´́©©çç==ÇÇ~~ëë==ééÉÉ´́~~ëë

pp¨̈êêááçç==qqááééçç kkøø==ÇÇçç==__ççääÉÉííááãã

`çåí~íç=ëÉÅç _I=`I=a QOJSUP

eÉêãÉíáÅ~ãÉåíÉ=ëÉä~Çç c QOJSUP

eÉêãÉíáÅ~ãÉåíÉ=ëÉä~Çç ep QOJSVQ

måÉìã•íáÅç=íáéç=ë~åÖê~ãÉåíç g QOJSUR

måÉìã•íáÅç=íáéç=ëÉã=ë~åÖê~ãÉåíç h QOJSUS

^äí~=íÉãéÉê~íìê~ UI=VI=o QOJTVV

SSKKOOKKOO ooÉÉÑÑÉÉêêÆÆååÅÅáá~~==ÇÇÉÉ==ÅÅÜÜ~~îîÉÉ==ÉÉ==ááååîîµµääììÅÅêêçç==

ffjjmmllooqq^̂kkqqbbWW

aìê~åíÉ=ç=éÉÇáÇçI=Ñ~îçê=ÉëéÉÅáÑáÅ~êW

^K=jçÇÉäç=É=å∫ãÉêç=ÇÉ=ë¨êáÉ=Çç=ÅçåíêçäÉK

_K=k∫ãÉêç=Ç~=éÉ´~=EâáíF=Çç=Åçåàìåíç=ÇÉ=ëìÄëíáíìá´©çK
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6.2 Modelos de Câmara Externa Flangeada em Série

N q~ãé~=Çç=áåîµäìÅêç

O _~ëÉ=Çç=áåîµäìÅêç

P jÉÅ~åáëãç=Ç~=ÅÜ~îÉ

Q qìÄç=~åÉñç

R d~ñÉí~=Çç=íìÄç=~åÉñç

S cä~åÖÉ=éêáåÅáé~ä

T máåçë=É=é~ê~Ñìëçë

U mçêÅ~ë=ëÉñí~î~Ç~ë

V d~ñÉí~=Ç~=Ñä~åÖÉ

NM pìéçêíÉ=ÇÉ=~åÅçê~ÖÉã

NN m~ê~Ñìëçë

NO `çåàìåíç=Ç~=Ü~ëíÉ=É=Ç~=Äçá~=ëìéÉêáçê

NP j~åÖ~=ÇÉ=~íê~´©ç=áåÑÉêáçê

NQ ^êêìÉä~=ÇÉ=~Ñ~ëí~ãÉåíç

NR ^åÉä=ÇÉ=êÉíÉå´©ç

NS `çåíê~éçêÅ~ë

NT j~åÖ~=ÇÉ=~íê~´©ç=ëìéÉêáçê

NU `çåàìåíç=Ç~=Ü~ëíÉ=É=Ç~=Äçá~=áåÑÉêáçê

NV ^êêìÉä~=ÇÉ=é~ê~Ç~=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~

OM `ßã~ê~=Ç~=Äçá~

ON oÉîÉëíáãÉåíç=Ç~=Åßã~ê~=Eå©ç=ãçëíê~ÇçF
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SSKKOOKKPP jjççÇÇÉÉääçç==`̀OOVV==qqaajj
háí=Çç=áåîµäìÅêçW=áåÅäìá=áíÉåë=N=É=O `çåëìäíÉ=~=pÉ´©ç=SKOKO

jÉÅ~åáëãç=Ç~=ÅÜ~îÉ `çåëìäíÉ=~=pÉ´©ç=SKOKO

háí=Çç=íìÄç=~åÉñçW=áåÅäìá=áíÉåë=Q=É=R UVJRVMVJMMO

d~ñÉí~=Çç=íìÄç=~åÉñç NOJNOMQJMMN

háí=Ç~=Ñä~åÖÉ=éêáåÅáé~äW=áåÅäìá=áíÉåë=RI=SI=TI=U=É=V UVJQOMPJMMN

d~ñÉí~=Ç~=Ñä~åÖÉ NOJNPMNJMOR

háí=Ç~=Ü~ëíÉ=É=Ç~=Äçá~=ëìéÉêáçêW=áåÅäìá=áíÉåë=VI=NMI=NNI=NOI=NQ=É=NR UVJPONTJMMN

háí=Ç~=Ü~ëíÉ=É=Ç~=Äçá~=áåÑÉêáçêW=áåÅäìá=áíÉåë=VI=NSI=NTI=NU=É=NV mÉÇáÇç=ÉëéÉÅá~ä=1
háí=Ç~=Åßã~ê~=Ç~=Äçá~W=áåÅäìá=áíÉåë=TI=UI=V=É=OM mÉÇáÇç=ÉëéÉÅá~ä=1
�

SSKKOOKKQQ jjççÇÇÉÉääççëë==aaPPMM==qqaajjII==ggPPMM==qqaajj==ÉÉ==iiPPMM==qqaajj

háí=Çç=áåîµäìÅêçW=áåÅäìá=áíÉåë=N=É=O `çåëìäíÉ=~=pÉ´©ç=SKOKO

jÉÅ~åáëãç=Ç~=ÅÜ~îÉ `çåëìäíÉ=~=pÉ´©ç=SKOKO

háí=Çç=íìÄç=~åÉñç MUVJRVMVJMMO

áåÅäìá=áíÉåë=Q=É=R

d~ñÉí~=Çç=íìÄç=~åÉñç MNOJNOMQJMMN

háí=Ç~=Ñä~åÖÉ=éêáåÅáé~ä MUVJQOMQJMMN MUVJQOMRJMMN

áåÅäìá=áíÉåë=RI=SI=TI=UI=É=V

d~ñÉí~=Ç~=Ñä~åÖÉ MNOJNPMNJMOP MNOJNPMNJMOS

háí=Ç~=Ü~ëíÉ=É=Ç~=Äçá~=ëìéÉêáçê MUVJPONUJMMN MUVJPONVJMMN MUVJPOOMJMMN

áåÅäìá=áíÉåë=VI=NMI=NNI=NOI=NPI=NQI=É=NR

háí=Ç~=Ü~ëíÉ=É=Ç~=Äçá~=áåÑÉêáçê mÉÇáÇç=ÉëéÉÅá~ä=1
áåÅäìá=áíÉåë=VI=NSI=NTI=NUI=É=NV

háí=Ç~=Åßã~ê~=Ç~=Äçá~ mÉÇáÇç=ÉëéÉÅá~ä=1
áåÅäìá=áíÉåë=TI=UI=VI=É=OM

aaPPMM==qqaajj 2 ggPPMM==qqaajj iiPPMM==qqaajj

SSKKOOKKRR jjççÇÇÉÉääççëë==__SSMM==qqaajj==ÉÉ==`̀SSMM==qqaajj

háí=Çç=áåîµäìÅêçW=áåÅäìá=áíÉåë=N=É=O `çåëìäíÉ=~=pÉ´©ç=SKOKO

jÉÅ~åáëãç=Ç~=ÅÜ~îÉ `çåëìäíÉ=~=pÉ´©ç=SKOKO

háí=Çç=íìÄç=~åÉñçW=áåÅäìá=áíÉåë=Q=É=R MUVJRVPPJMMQ MUVJRVPPJMNN

d~ñÉí~=Çç=íìÄç=~åÉñç MNOJNOMQJMMN MNOJNOMQJMMN

háí=Ç~=Ñä~åÖÉ=éêáåÅáé~äW=áåÅäìá=áíÉåë=RI=SI=TI=UI=É=V MUVJQOMSJMMN MUVJQOMSJMMO

d~ñÉí~=Ç~=Ñä~åÖÉ MNOJNOMQJMNR MNOJNPMNJMOQ

háí=Ç~=Ü~ëíÉ=É=Ç~=Äçá~=ëìéÉêáçêW=áåÅäìá=áíÉåë=VI=NMI=NNI=NOI=NPI=NQI=É=NR MUVJPOOOJMMNMUVJPOOPJMMN

háí=Ç~=Ü~ëíÉ=É=Ç~=Äçá~=áåÑÉêáçêW=áåÅäìá=áíÉåë=VI=NSI=NTI=NUI=É=NV mÉÇáÇç=ÉëéÉÅá~ä=1
háí=Ç~=Åßã~ê~=Ç~=Äçá~W=áåÅäìá=áíÉåë=TI=UI=VI=É=OM mÉÇáÇç=ÉëéÉÅá~ä=1�

__SSMM==qqaajj `̀SSMM==qqaajj

klq̂ W= qçÇçë=çë=Åçåàìåíçë=ÇÉ=ëìÄëíáíìá´©ç=äáëí~Ççë=ë©ç=ÑçêåÉÅáÇçë=Éã=Ñçêã~=ÇÉ=âáí=é~ê~=çë=ãçÇÉäçë=Åçã=Ä~ëÉ=é~Çê©çK=`çåëìäíÉ=ç=êÉéêÉëÉåí~åíÉ
äçÅ~ä=é~ê~=ëçäáÅáí~ê=~ëëáëíÆåÅá~=Éã=íçÇ~ë=~ë=éÉ´~ë=çì=~ÅÉëëµêáçë=ÇÉ=ëìÄëíáíìá´©ç=ÇÉ=ãçÇÉäç=ÉëéÉÅá~ä=å©ç=áåÅäì∞Çç=å~=äáëí~ÖÉã=~Åáã~K

1 bëéÉÅáÑáèìÉ=ç=ãçÇÉäç=É=ç=å∫ãÉêç=ÇÉ=ë¨êáÉ=èì~åÇç=Ñçê=ëçäáÅáí~ê=áíÉåë=ÇÉ=éÉÇáÇç=ÉëéÉÅá~äK

2 ^=ìåáÇ~ÇÉ=ÇÉ=jçÇÉäç=aPM=Ñçá=ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ=éêçàÉí~Ç~=ëçãÉåíÉ=é~ê~=ã~åìíÉå´©ç=Çç=açïíÜÉêã=^ÒI=Åçã=íìÄç=~åÉñç=e~ëíÉääçó=`K
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mmêêÉÉëëëë©©çç== qqÉÉããééÉÉêê~~ííììêê~~== aaááßßããÉÉííêêçç==ÇÇçç== jjççÇÇÉÉääççëë==ÅÅççãã==
jj••ññááãã~~==ÇÇÉÉ== jj••ññááãã~~==ÇÇçç== llêêááÑÑ∞∞ÅÅááçç==éé~~êê~~==== jj~~ííÉÉêêáá~~ää==ÇÇÉÉ==`̀ççååëëííêêìì´́©©çç==

aaÉÉëëÅÅêêáá´́©©çç== ccççêêååÉÉÅÅááããÉÉååííçç mmêêççÅÅÉÉëëëëçç ss~~òò~~ããÉÉååííçç== `̀ççÇÇÉÉ==NN `̀ççÇÇÉÉ==OO
ÇÇ~~==ÅÅÜÜ~~îîÉÉ ééëëááÖÖ ÄÄ~~êê øø==cc øø==`̀ ááååÅÅÜÜÉÉëë ãããã kkbbjj^̂==NN kkbbjj^̂==NN

qáéç=ÇÉ= NMM T HQMM HOMQ KMSP NKS gad gab
s~ò~ãÉåíç= SM Q HQMM HOMQ KMVQ OKP gbd gbb
Ç~=p¨êáÉ=g

p¨êáÉ=h=pÉã= NMM T HQMM HOMQ Ô Ô hlb hlb
s~ò~ãÉåíç QM P HQMM HOMQ Ô Ô hld Ô

qqááééçç==ÇÇÉÉ== qq~~ãã~~ååÜÜçç==ÇÇ~~==`̀ççååÉÉññ©©çç
`̀ççååÉÉññ©©çç== N? NN� O? O?

oçëèìÉ~Çç _OM `OM aOM

pçèìÉíÉ=pçäÇ•îÉä _PM `PM aPM

qq~~ññ~~==ÇÇ~~==`̀ßßãã~~êê~~==ÇÇ~~==ÑÑää~~ååÖÖÉÉ==jjççååíí~~ÇÇçç==EEääÄÄëëKKFF

NNRRMM PPMMMM SSMMMM NNRRMM PPMMMM SSMMMM NNRRMM PPMMMM SSMMMM

cä~åÖÉ~Çç=pìéÉêáçê= kPM kQM kRM mPM mQM mRM nPM nQM nRMi~íÉê~äLfåÑÉêáçê

cä~åÖÉ~Çç= pPM pQM pRM qPM qQM qRM sPM sQM sRMi~íÉê~äLi~íÉê~ä

N `ßã~ê~=ÇÉ=^´ç=`~êÄçåçI=_çá~=PNS=ppI=j~åÖ~=ÇÉ=^´ç=fåçñáÇ•îÉä=QMM

O `ßã~ê~=ÇÉ=^´ç=`~êÄçåçI=_çá~=PNS=ppI=j~åÖ~=ÇÉ=^´ç=fåçñáÇ•îÉä=PNS

7.0 Números do Modelo

`̀þþaaffddll==aall==kk²²jjbbooll==aall==jjllaabbiill

jj^̂qqbbooff^̂ffpp==mm^̂oo^̂==`̀llkkppqqoorr††ÍÍll

qqffmmll==bb==qq^̂jj^̂kkeell==aabb==`̀llkkbbuuÍÍll==aall==qq^̂kknnrrbb

jjbb`̀^̂kkffppjjll==bb==ffkkssþþiirr`̀ooll==aa^̂==`̀ee^̂ssbb==mmkkbbrrjjžžqqff`̀^̂

lë=Ñä~åÖÉë=ÇÉ=ÅçåÉñ©ç=ë©ç=Åçã=Ñ~ÅÉ=^pjb=_NSKR=Éã=êÉäÉîçK

lë=ÅµÇáÖçë=Çç=ãÉÅ~åáëãç=É=Çç=áåîµäìÅêç=Ç~=ÅÜ~îÉ=Éä¨íêáÅ~=Éëí©ç=
å~=éêµñáã~=é•Öáå~K

1 lë=ãçÇÉäçë=ë©ç=äáãáí~Ççë=¶=í~ñ~=ÇÉ=íÉãéÉê~íìê~=ã•ñáã~=Ççë
ãÉÅ~åáëãçë=Ç~=ÅÜ~îÉ=ëÉäÉÅáçå~ÇçëK

2 pçãÉåíÉ=é~ê~=ãçÇÉäçë=Åçã=Éí~é~=∫åáÅ~K=`çåëìäíÉ=ç=Ñ~ÄêáÅ~åíÉ
é~ê~=ã∫äíáéä~ë=Éí~é~ëK

3 l=jçÇÉäç=aPM=¨=êÉÅçãÉåÇ~Çç=é~ê~=~éäáÅ~´πÉë=Åçã=açïíÜÉêãK

4 `ßã~ê~=Ç~=Äçá~=~î~äá~Ç~=Éã=SMM=éëáÖ=]=HNMMø=c=EQN=Ä~ê=]=HPUø=`F
É=PQM=éëáÖ=]=HTRMø=c=EOP=Ä~ê=]=HPVVø=`FK

5 ^=íÉãéÉê~íìê~=Çç=éêçÅÉëëç=¨=Ä~ëÉ~Ç~=Éã=HNMMø=c=EHPUø=`F=~ãÄáJ
ÉåíÉK

6 `çåëìäíÉ=ç=Ñ~ÄêáÅ~åíÉ=ëçÄêÉ=çë=ÅµÇáÖçë=ÇÉ=áåîµäìÅêçë=ÇÉ=ÑÉêêç=ÑìåJ
ÇáÇç=kbj^=QuLTLVK

7 bã=~éäáÅ~´πÉë=ÇÉ=ÅçåÇÉåë~ãÉåíçI=~=íÉãéÉê~íìê~=äáãáíÉ=åç=éêçÅÉëJ
ëç=¨=ÇÉ=HQMMø=c=EHOMVø=`F=Éã=HNMMø=c=EHPUø=`F=~ãÄáÉåíÉK

1
kø

jçÇÉäç

dê~îáÇ~ÇÉ=j∞åáã~=bëéÉÅ∞ÑáÅ~=➁
é~ê~=jçÇÉäçë=Åçã=

j~íÉêá~ä=Çç=`µÇáÖç=ÇÉ=`çåëíêì´©ç

dê~ì=ÇÉ=mêÉëë©ç

éëáÖ=]=ø=c Ä~ê=]=ø=`

N O NMM QRM TRM VMM NMMM PU OPO PVV QUO RPU

`OV MKTS MKUN RMM QSR QMP PUU PUP PQ PO OU OT OS

aPM=� MKSR MKSV ORM Ô OMN NVQ NVN NT Ô NQ NP NP

gPM MKQU MKRN QMM=� PTO POO=� PNM NST OU=� OS OO=� ON NO

iPM MKQM MKQO PMM=� Ô OQO=� OPP NST ON=� Ô NT=� NS NO

_SM MKSU MKTN VMM Ô TOR QVS NUO SO Ô RM PQ NP

`SM MKRR MKRV RMM QSR QMP PUU NUO PQ PO OU OT NP
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jjbb`̀^̂kkffppjjllpp==bb==ffkkssþþiirr`̀ooll==aa^̂==`̀ee^̂ssbb==bbii°°qqooff`̀^̂

aaÉÉëëÅÅêêáá´́©©çç==
ÇÇ~~==`̀ÜÜ~~îîÉÉ

ss~~êêáá~~´́©©çç==åå~~
qqÉÉããééÉÉêê~~ííììêê~~

ÇÇçç==mmêêççÅÅÉÉëëëëçç==5
øøcc==EEøø`̀FF

`̀ççååíí~~ííççëë
mmççååííççëë

ÇÇÉÉ
^̂ààììëëííÉÉ

qqççÇÇççëë==ççëë==ããççÇÇÉÉääççëë==ÅÅççãã==jj~~ííÉÉêêáá~~ää==ÇÇÉÉ
`̀ççååëëííêêìì´́©©çç==`̀µµÇÇááÖÖçç==NN

qqççÇÇççëë==ççëë==ããççÇÇÉÉääççëë==ÅÅççãã==jj~~ííÉÉêêáá~~ää==ÇÇÉÉ
`̀ççååëëííêêìì´́©©çç==`̀µµÇÇááÖÖçç==OO

ffååîîµµääììÅÅêêçç==ÇÇÉÉ==^̂ääììãã∞∞ååááçç==qqffmmll==QQuuLLTTLLVV==6

`ä~ëëÉ==fI=aáî
N

dêìéçë==`Ca

`ä~ëëÉ=fI=aáî
N

dêìéç=_

q̂bu
bñ=ff=O=d=bbñ

Ç=ff`=qS

`ä~ëëÉ==fI=aáî
N

dêìéçë==`Ca

`ä~ëëÉ==fI=aáî
N

dêìéç=_

q̂bu
bñ=ff=O=d=bbñ

Ç=ff`=qS

`Ü~îÉ=ÇÉ=
jçä~=p¨êáÉ=_

JQM=~=HORM
EJQM=~=HNONF

pmaq
N _h^ _hg _`` _h_ _hh _`V
O _i^ _ig _a` _i_ _ih _aV
P _j^ _jg _b` _j_ _jh _bV

amaq
N _k^ _kg _c` _k_ _kh _cV
O _l^ _lg _d` _l_ _lh _dV

`Ü~îÉ=ÇÉ=
jçä~=p¨êáÉ=`

JQM=~=HQRM
EJQM=~=HOPOF

pmaq
N `h^ `hg ``` `h_ `hh ``V
O `i^ `ig `a` `i_ `ih `aV
P `j^ `jg `b` `j_ `jh `bV

amaq
N `k^ `kg `c` `k_ `kh `cV
O `l^ `lg `d` `l_ `lh `dV

`Ü~îÉ=ÇÉ=jçä~
`çêêÉåíÉ=a`=p¨êáÉ=a

JQM=~=HORM
EJQM=~=HNONF

pmaq
N ah_ ahh a`V ah_ ahh a`V
O ai_ aih aaV ai_ aih aaV
P kL^ aj_ ajh abV

amaq
N ak_ akh acV ak_ akh acV
O al_ alh adV al_ alh adV

`Ü~îÉ=ÇÉ=jçä~
eÉêãÉíáÅ~ãÉåíÉ
pÉä~Ç~=p¨êáÉ=c

JRM=~=HTRM
EJQS=~=HPVVF

pmaq
N ch^ chg c`` ch_ chh c`V
O ci^ cig ca` ci_ cih caV

amaq
N ck^ ckg cc` ck_ ckh ccV
O cl^ clg cd` cl_ clh cdV

`Ü~îÉ=ÇÉ=jçä~=ÇÉ=RJ
~ãéK=eÉêãÉíáÅ~ãÉåíÉ
pÉä~Ç~=p¨êáÉ=ep=7 Åçã

dìá~ë=ÇÉ=cá~´©ç

JRM=~=HRRM
EJQS=~=HOUUF

pmaq
N ejg ejh

kL^

ejg ejh

kL^
O ejk ejm ejk ejm

amaq
N ejp ejq ejp ejq
O ejv ejw ejv ejw

`Ü~îÉ=ÇÉ=jçä~=ÇÉ=RJ
~ãéK=eÉêãÉíáÅ~ãÉåíÉ
pÉä~Ç~=p¨êáÉ=ep=7 Åçã

_äçÅç=qÉêãáå~ä

JRM=~=HRRM
EJQS=~=HOUUF

pmaq N ejP ejQ e^V ejP ejQ e^V

amaq N ejT ejU e_V ejT ejU e_V

`Ü~îÉ=ÇÉ=jçä~=é~ê~
qÉãéÉê~íìê~=^äí~=

p¨êáÉ=o

JQM=~=HTRM
EJQM=~=HPVVF

pmaq
N oh_ ohh o`V oh_ ohh o`V
O oi_ oih oaV oi_ oih oaV

amaq
N ok_ okh ocV ok_ okh ocV
O ol_ olh odV ol_ olh odV

`Ü~îÉ=ÇÉ=jçä~
eÉêãÉíáÅ~ãÉåíÉ
pÉä~Ç~=p¨êáÉ=U

JRM=~=HTRM
EJQS=~=HPVVF

pmaq
N Uh^ Uhg U`` Uh_ Uhh U`V
O Ui^ Uig Ua` Ui_ Uih UaV
P Uj^ Ujg Ub` Uj_ Ujh UbV

amaq
N Uk^ Ukg Uc` Uk_ Ukh UcV
O Ul^ Ulg Ud` Ul_ Ulh UdV

`Ü~îÉ=ÇÉ=jçä~
eÉêãÉíáÅ~ãÉåíÉ

pÉä~Ç~=é~ê~
qÉãéÉê~íìê~=^äí~=

p¨êáÉ=V

JRM=~=HTRM
EJQS=~=HPVVF

pmaq
N Vh^ Vhg V`` Vh_ Vhh V`V
O Vi^ Vig Va` Vi_ Vih VaV
P Vj^ Vjg Vb` Vj_ Vjh VbV

amaq
N Vk^ Vkg Vc` Vk_ Vkh VcV
O Vl^ Vlg Vd` Vl_ Vlh VdV

`pL^äìã∞åáç cÉêêç=cìåÇáÇç `pL^äìã∞åáç cÉêêç=cìåÇáÇç

kbj^=Qu `ä~ëK=fI=aáî=N
dêìéçë=`Ca

`ä~ëëK=fI=aáî=N
dêìéç=_ kbj^=Qu `ä~ëK=fI=aáî=N

dêìéçë=`Ca
`ä~ëëK=fI=aáî=N

dêìéç=_

`Ü~îÉ=ÇÉ=jçä~=é~ê~
qÉãéÉê~íìê~=^äí~=

p¨êáÉ=o

JQM=~=HNMMM
EJQS=~=HRPUF

pmaq
N oNj ohj oht oNj ohj oht
O oPj oij oit oPj oij oit

amaq
N oaj okj okt oaj okj okt
O obj olj olt obj olj olt

`Ü~îÉ=ÇÉ=jçä~
eÉêãÉíáÅ~ãÉåíÉ

pÉä~Ç~=é~ê~
qÉãéÉê~íìê~=^äí~=

p¨êáÉ=V

JRM=~=HNMMM
EJQS=~=HRPUF

pmaq
N V^a Vha Vhs V^j Vhj Vht
O V_a Via Vis V_j Vij Vit
P V`a Vja Vjs V`j Vjj Vjt

amaq
N Vaa Vka Vks Vaj Vkj Vkt
O Vba Vla Vls Vbj Vlj Vlt
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Política do Serviço
Os proprietários de produtos da MAGNETROL podem
solicitar a devolução de um controle ou parte do mesmo
para reconstrução ou substituição completa, que serão
realizados em tempo hábil. Os controles devolvidos de
acordo com nossa política de serviço devem ser devolvi-
dos por transporte Pré-pago. A MAGNETROL irá
reparar ou substituir o controle sem custo ao comprador
(ou proprietário), exceto custo de transporte se:

1. Devolvido dentro do período de garantia; e
2. A inspeção da fábrica crê que a causa da solicitação
será coberta pela garantia.

Se o problema for resultado de condições além de nosso
controle; ou NÃO coberto pela garantia, serão incorridas
despesas pelo serviço e peças necessárias para o reparo
ou substituição do equipamento.

Em alguns casos, pode ser necessário enviar peças de
reposição; ou, em casos extremos, um controle novo com-
pleto, para substituir o equipamento original antes de ser
devolvido. Se isto for desejado, notifique a fábrica do mode-
lo e número de série do controle a ser substituído. Nesses
casos, o crédito para os materiais devolvidos será determina-
do com base na aplicabilidade de nossa garantia.

Não serão permitidas reivindicações por uso indevido,
trabalhistas, danos diretos ou de conseqüência.

Procedimento para Devolução do Material
De modo que possamos processar de forma eficaz os
materiais devolvidos, é essencial obter um número de
“Autorização de Materiais Devolvidos” (RMA [Return
Material Authorization]) da fábrica antes da devolução,
disponível com o representante local da Magnetrol ou
entrando em contato com a fábrica. Forneça as seguintes
informações:

1. Nome da Empresa
2. Descrição do Material
3. Número de Série
4. Motivo de Devolução
5. Formulário

As unidades utilizadas em um processo devem ser limpas
adequadamente de acordo com as normas OSHA antes
de serem devolvidas para a fábrica.

A Folha de Informações do Material (MSDS) deverá
acompanhar os materiais utilizados em qualquer meio.

Todos os envios devolvidos para a fábrica devem aconte-
cer por meio de transporte pré-pago.

Todas as substituições serão enviadas à fábrica no mode-
lo F.O.B. (Free On Board) [Livre de Despesas de
Transporte].

dd^̂oo^̂kkqqff^̂==aabb==nnrr^̂iiffaa^̂aabb==bb==jjbbkklloo==`̀rrppqqll==aabb==ppbboossff††ll

j~ÖåÉíêçä=É=ç=äçÖçíáéç=Ç~=j~ÖåÉíêçä=ë©ç=ã~êÅ~ë=êÉÖáëíê~Ç~ë=Ç~=j~ÖåÉíêçä=fåíÉêå~íáçå~äI=fåÅçêéçê~íÉÇK
e~ëíÉääçó=¨=ìã~=ã~êÅ~=êÉÖáëíê~Ç~=Ç~=e~óåÉë=fåíÉêå~íáçå~äI=fåÅK

__lliibbqqffjjWW==__wwQQSSJJSSMMRRKKNNVV
aa^̂qq^̂WW==gg~~ååÉÉááêêçç==OOMMNNRR
pprr__ppqqffqqrrffWW==jj~~êê´́çç==OOMMNNOO


