
Soluções de design para GPL

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2017

La
ng

ua
ge

: P
T



Desde 1850 A HISTÓRIA DO FATO  
FRANÇES INTERNATIONAL!

2005 

Clesse cria uma subsidiária no Reino-Unido para  
atender às necessidades específicas do país.

2006 

Clesse INDUSTRIES está integrado no grupo holandês  
Aalberts Industries, através da empresa mãe COMAP.

2008 

Clesse cria uma fábrica na China para o fornecimento  
de equipamentos churrasqueira a gás, fabricados  
principalmente neste país.

2010 

Lançamento do inversor 2175C, com um 
novo projeto e um equipamento diferenciado 
sobre os equipamentos fabricados pela 
concorrência.

2013

Lançamento da nova gama FlexiKIT que 
inclui a gama FlexiPIPE (PLT mangueira) e 
conectores FlexiClic.

2015 

Aquisição de “Clesse INDUSTRIES” por  
“Andlinger & COMPANY” 

Um novo boom: 1987-1997

1987

Clesse-mandet tornou-se um  líder francês de reguladores no 
mercado de butano e propano (GLP) e Gás Natural (GN),  
e foi apresentado a Bolsa de Paris. No momento, seu  
principal cliente é Gaz de France.

1988 

Clesse-mandet repreende a empresa Francel, que está ligado 
com a Gaz de France no campo de reguladores.

1989 

O grupo “Legris Industries” adquiriu Clesse-mandet e NOVACOMET 
(Itália). Integrados no grupo COMAP, Clesse desenvolve um processo 
de exportação e se torna número 1 na Europa na fabricação e 
comercialização de reguladores de GLP.

1993 

Criando uma fábrica em Cournon d’Auvergne:  
nascimento do grupo Clesse INDUSTRIES.

1994 

Francel torna-se líder na regulação do gás natural, e  
foi comprado pelo grupo EMERSON.

1997 

Clesse cria uma subsidiária no Brasil para atender  
às necessidades específicas do país.

1986 

Clesse resgata varias actividades “Equipamento de gás natural” 
“equipamento para propano e butano” e “equipamento  
de saúde” da empresa Pingeot-Bardin.

No processo de expansão: 1950-1967
1950 

A empresa Clesse se moderniza. As primeiras instalações 
de butano e propano domésticas são desenvolvidas. Clesse 

torna-se o líder de mercado.

1962 

Sr. George MARIE, filho de Luís Maria, vai se  
transformar no novo gerente geral da nova fábrica  

de Clesse em Montesson.

1967 

Clesse, ainda em processo de expansão,  
adquiri MANDET. 

Uma nova abordagem: 1974-1986 
1974 

Clesse afetados pela crise de petróleo, precisa de reduzir a 
sua força de trabalho por 40%. 

1976 

A fusão de CLESSE e MANDET

Em constante mutação: 2005 ...

Subsidiária de Clesse Industries

1850

D.Georges Clesse abriu uma oficina de estampagem  
fria de chapas para a fabricação de cestos de casamento,  

placas para bicicletas e veículos, no centro de Paris.  
Este é o começo da aventura.

1895

Criação da empresa MANDET por Jacques Mandet,  
dedicada ao fabrico de aparelhos de respiração e  

reguladores de pressão. 

1899

Sociedade Pingeot et Bardin é criado em  
Clermont-Ferrand sob contrato de fornecer bombas,  

válvulas e acessórios de metal para MICHELIN.

 1913

Mr. Clesse junta-se o Sr. Louis MARIE para o lançamento de 
estampagem a quente.

1914-1918

Pingeot BARDIN é reconvertido e Pingeot & CIE foi criado. Em 
1925, é especializada em gás e acessórios sanitários.

1926

Comandante Yves Le Prieur, um especialista em subaquático 
mergulho, quer ubstituir o mergulhador que se liga à superfície 
por um sistema de mergulho autónomo. Em 1934 patenteou o 

seu sistema autónomo por um redutor de pressão desenvolvida 
pela empresa mandet em 1899. 

1932

Aparência de butano na França. Lançamento da produção das 
primeiras válvulas dos cilindros e equipamentos de regulacion.

1935

Entre muitas invenções, o mais retumbante é bolso mais  
leve. O sucesso comercial foi desenvolvido através  

da marca BIC, Flamagas etc …

Destinos Cruzados: 1850-1935
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A Clesse Industries projeta, fabrica e fornece
em todo o mundo produtos de Gás LP (Butano-
Propano), Gás Natural, Biometano e instalações
de gás natural sintético (mistura GLP-ar).  As 
nossas linhas principais de produtos são focadas 
em reguladores de gás, válvulas, dispositivos de 
segurança,  conexões e acessórios para serem 
instalados nas redes de distribuição de gás, como 
também  em tanques, cilindros e tubulações.

A matriz e fabrica estão localizados em Cournon
D'Auvergne, (Franca). A empresa também tem
em sua organização uma fábrica na Itália Novacomet 
e no Brasil, Clesse Brasil, acrescentando ainda 
a variedade de produtos e desenvolvimentos 
necessários que um fornecedor moderno de 
soluções para a utilização de gás precisa. 
Fortalecimento do negócio também são feitas por 
filiais e divisões dedicadas a distribuição, assistência 
técnica e montagem no Reino Unido, Franca, Itália 
e Brasil. Juntamente com os nossos parceiros 
de distribuição internacionais, Clesse oferece 
conectividade direta aos clientes, garantindo que a 
empresa permanece na vanguarda do negócio
global de gás.
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Características do gás

G
uia do usuário

Vaporização no cilindro

A taxa de fluxo máxima depende de:

• o tipo de gás

• o nível no cilindro

• a temperatura ambiente

• a duração de uso

• a dimensão e o material do cilindro

• o número de cilindros 
 
Cilindros só podem fornecer uma certa taxa de 
vapor e devem ser dimensionados de modo a 
atender a entrada de calor dos aparelhos. 

Muitas vezes, uma parte negligenciada 
de uma instalação de GLP, o 
dimensionamento correto e a 
quantidade de cilindros garantem que o 
regulador do cilindro entrega a pressão 
correta ou a troca automática usando 
o conteúdo completo de um cilindro 
antes de eventualmente selecionar o 
conteúdo do cilindro de reserva.

A capacidade que declaramos é 
normalmente "Pior cenário" para 
garantir que  o regulador ou ACO 

(Mudança Automática) possa operar em 
clima muito frio ou quente condições e 
baixo conteúdo do cilindro. Isto

significa que, na maioria dos casos,  os 
nossos reguladores são "Discretos".

As taxas de desconto para cilindros 
são tipicamente conforme indicado 
abaixo e com base em uma taxa de 
saída contínua, algumas instalações 
exigirão mais de um cilindro e, portanto, 
mudanças automáticas são usadas.

Taxas de vaporização típicas nos cilindros

Tamaho do  
recipiente (kg)

Taxa de  
vaporização (kg/h)

Taxa de 
Potência (kW)

 Butano 15 0,70 9,70

 Propano 13 1,05 14,60

19 1,32 18,35

47 2,37 32,94

Se tivermos uma instalação composta por um fogão de 12 kW, uma 
caldeira de aquecimento de 28 kW  e um forno de 14 kW, a potência total 
será de 54 kW. Por isso, devem ser utilizados dois cilindros de 47 kg. No 
caso de um inversor automático (ACO) Compact 800 de 5 kg/h, este deve 
ser usado com quatro cilindros (sendo 2 de cada lado) para o fornecimento 
de 69 kW a 37 mbar de pressão de saída, que seria o projeto ideal.

Nota: 1 kg/h fluxo de gás = 13,8 kW = 47 500 BTU/h

Taxas de saída máximas recomendadas para cilindros de GLP

O GLP (gás liquefeito de petróleo) contido nos cilindros é 
fornecido como butano ou propano ou uma mistura de ambos, o 
butano comercial contém aproximadamente 80-90% de butano, 
enquanto o propano comercial contém aproximadamente 90% de 
propano.

Podem ser produzidas grandes quantidades de vapor inflamável 
a partir de quantidades relativamente pequenas de GPL líquido 
armazenado em garrafas e tanques de gás. 

Isso torna o GPL um combustível facil transporte. Os cilindros 
devem sempre permanecer em posição vertical para garantir que 
somente o vapor saia da válvula do cilindro antes de entrar nos 
reguladores.

Em pressão atmosférica, BUTANO ferve a -2°C e o PROPANO ferve 
a -45°C

Contido em cilindros ou tanque de reserva, o GPL permanece 
líquido sob pressão e esta pressão depende do tipo de GPL e da 
temperatura ambiente ou do cilindro que rodeia o cilindro. 

O gráfico mostra a pressão de vapor dentro de um cilindro de gás 
a várias temperaturas ambientes.

Tipo de gás, taxas de vaporização em garrafas e fatores de conversão

Em um cilindro, GLP é líquido na parte inferior e vapor sob pressão na parte superior, 
quando á uma saida de gás, o volume de gás é regenerado pela ebulição da parte líquida. 
Esta vaporização arrefece o líquido. O calor necessário para permitir que o GLP continue 
para ferver é o ar ou a temperatura ambiente em contato com o cilindro.

O propano propicia alta pressão em temperaturas mais frias e vaporiza mais rápido, então é 
usado e armazenado fora. O butano é usado principalmente para uso interno ou de verão.

Durante a descolagem, a temperatura diminui, então a pressão diminui. 

Quando apenas uma pequena quantidade de líquido permanece no cilindro, a pressão é 
menor do que quando o cilindro estava cheio. Da mesma forma quanto maior o cilindro, 
maior a superfície e assim mais vapor pode ser produzido. Esta sim é a taxa de vaporização.Temperature oC
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Propriedades do GLP comercial
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Propiedades técnicas do GLP Comercial propano comercial butano comercial

Combustível / Mistura Ar 1:23 1:30

Temperatura de chama (ºC) 1930 1900

Velocidade de chama (cm/s) 44 44

Densidade relativa de líquido a 15ºC (Água a 0 ºC = 1,0) 0,51 0,58

Litro / tonelada a 15,6 ºC 1975 1742

Densidade relativa do gás a 15,6 ºC (Ar a 15,6 ºC = 1,0) 1,52 2,01

Volume de gás (litros) por kg de líquido a 15,6 ºC 537 411

Razão de gás: volume de líquido a 15,6 ºC 279 238

Ponto de ebuliçãon a 1 atm. (ºC) -45 -2

Pressão de vapor (bar.g) a 0ºC /15,6ºC 3,8 / 6,4 0,5 / 1,6

Limites de inflamabilidade (porcentagem de gás por volume em mistura gás-ar) (Superior / Inferior) 10 / 2 9 / 1,8

  Comportamento

O GLP existe como um gás à pressão e temperaturas 
atmosféricas normais, mas pode ser liquefeito pela 
aplicação de pressão moderada. Se a pressão for 
liberada, o líquido retornará ao vapor

  Cor

O GLP como líquido é incolor e como um vapor, não 
pode ser visto.

  Cheiro

O GLP puro não possui cheiro distintivo, por razões de 
segurança, um agente de odor forte é adicionado durante 
a produção para dar um cheiro pungente e desagradável 
e para auxiliar a detecção

  Toxicidade

O GLP não é tóxico, mas em concentrações muito 
elevadas no ar. O vapor de GLP atua como anestésico e, 
posteriormente, é um asfixiador, diluindo ou diminuindo o 
oxigênio disponível

  Inflamabilidade

Quando o GLP é misturado com o ar, é produzida 
uma mistura altamente inflamável. O intervalo de 
inflamabilidade está entre 2% a 10% em volume de gás 
para ar. Fora deste o alcance de qualquer mistura é muito 
fraco ou rico para potencialmente inflamar.

  Vaporizacao

Um volume de líquido produzirá aproximadamente 250 
volumes de vapor de gás.

  Densidade de vapor

O vapor de GLP é mais pesado do que o ar. Qualquer 
escapada encontrará o caminho para o nível mais baixo 
onde pode permanecer e formar uma mistura inflamável.  
Portanto, os vasos de GLP devem ser instalados fora dos 
drenos e os aparelhos não devem estar localizados em 
porões ou adegas. Os cilindros em embarcações e navios 
devem ser armazenados em armários de gás fechados.

  Densidade líquida

O GLP é mais leve do que a água e, portanto, flutua em 
cima dela de maneira semelhante ao óleo e gasolina. 
Portanto, os vasos de GLP devem estar localizados longe 
de drenos e barrancos.

  Pressão de vapor

A pressão que o GLP exerce em um vaso varia com a temperatura do ambiente. Quanto 
maior a temperatura do líquido, maior a pressão de vapor, ao contrário, quanto menor 
a temperatura, mais baixa a pressão. Isso significa que o GLP deve ser protegido 
contra fontes de calor e distâncias de proteção de segurança impostas à localização e 
armazenamento de GLP.

O propano comercial tem uma pressão de vapor de aproximadamente 7bar (100psi) a 
15oC (semelhante à pressão encontrada em um pneu de camião). O butano comercial tem 
uma pressão de vapor de aproximadamente 1,5bar (22psi a 15oC (semelhante à pressão 
encontrada em um pneu de carro). Por causa dessas características, o butano comercial 
pode ser usado em ambientes fechados e o Propano Comercial só deve ser usado ao ar 
livre.

  Expansão

Quando o GLP é aquecido, ele se expande muito rapidamente. Para permitir a expansão, 
os cilindros de GLP e os tanques só são preenchidos por volume até um máximo de 87% 
do volume total do recipiente de retenção

  Ponto de ebulição

O ponto de ebulição é a temperatura abaixo da qual o GLP não se vaporizará para formar 
um vapor de gás. O ponto de ebulição do propano comercial é aproximadamente -42°C.  
O ponto de ebulição do butano comercial é aproximadamente de 2°C. O butano comercial 
pode ser afetado pelo tempo frio, resultando em pobres Pressão e não deve ser usado 
ao ar livre nos meses de inverno. O propano comercial não é prejudicado pelo frio e é 
uma fonte de combustível ideal para aquecimento, cozimento e aplicações industriais. No 
entanto, deve-se ter cuidado para que a pele não entre em contato com GLP líquido como 
podem ocorrer queimaduras a frio

  Procurando

O GLP em ambos os seus estados liquefeitos e gasosos tem uma viscosidade muito 
baixa e irá fluir muito facilmente como água, gasolina, etc. Isso significa que ele irá fluir 
com facilidade e penetrar em qualquer quebra ou fraqueza na instalação. Por isso, os 
compósitos especiais de junção devem ser usados Para instalações de GLP e certificadas 
para uso com as condições de serviço - como Clessetite

  Reação química

O GLP é agressivo para certos materiais não metálicos, como a borracha natural e 
muitos plásticos, pelo que equipamentos e mangueiras devem ser adequados para o 
GLP. A Clesse usa apenas as melhores mangueiras de borracha de fabricantes europeus 
certificados

  Valor calórico

O Valor Calorífico de um combustível é descrito como “A quantidade de calor liberada 
quando uma quantidade conhecida de combustível é queimada”. 

Propano comercial = 95 MJ / m3 

Commercial Butane = 121 MJ / m3 

Gás Natural = 38 MJ / m3 

Como os aparelhos de GLP liberam mais calor do que o Gás Natural, é importante que 
todos os aparelhos a gás alimentados por GLP sejam projetados e fabricados para esse 
fim, ou seja, muitas vezes exigirá conversão especial por pessoas qualificadas.

  Combustível / mistura de ar

Propano comercial = 23: 1 
Commercial Butano = 30: 1 
Gás Natural = 9,6: 1

Portanto, é importante que os aparelhos alimentados por GLP sejam fornecidos com 
ventilação adequada e atendidos regularmente para garantir que eles queimem de forma 
eficiente
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Terminologia, sugestões e avisos

G
uia do usuário

  Etapas de regulação

Em uma instalação de GLP, pode haver um, dois ou três estágios de regulação de 
pressão. Dependendo do número de estágios e da posição relativa, o regulador ou a 
função de troca automática são chamados: 
•  primeiro estágio: o regulador ou a mudança automática reduz a pressão da 

pressão do vaso diretamente para a pressão do aparelho. 

•  Primeiro estágio: o regulador ou a mudança automática reduzem a pressão da 
pressão do vaso até uma pressão intermediária. 

•  Segundo estágio: o regulador reduz a pressão da pressão intermediária para a 
pressão do aparelho ou para uma segunda pressão intermediária. 

•  Terceiro estágio: o regulador reduz a pressão da segunda pressão intermediária 
para a pressão do aparelho

  Regulador de pressão alta ou baixa, governadores

Para instalações de GLP, as famílias de reguladores são geralmente definidas da 
seguinte forma: 

•  Reguladores de alta pressão: reguladores que fornecem uma pressão de saída 
(fixa ou variável) superior a 500mbar. Eles são definidos como reguladores de um 
primeiro ou primeiro estágio. 

•  Reguladores de baixa pressão: reguladores que fornecem uma pressão de 
saída (fixa, ajustável ou variável) inferior a 500mbar. Eles são definidos como 
reguladores de um primeiro, segundo ou terceiro estágio. 

•  Governadores: tipo especial de reguladores instalados perto ou em um aparelho 
a gás. Fornecido com uma pressão baixa (menos de 500mbar), eles oferecem 
uma pressão muito estável ao aparelho de gás. Eles são normalmente definidos 
como reguladores de terceira fase.

  Dispositivos de troca automática

Os dispositivos de troca automática são usados   principalmente com 2 cilindros de 
GLP ou 2 baterias de cilindros de GLP. Modelos de grande capacidade também 
podem ser usados   com 2 tanques de GLP. 

•  O primeiro cilindro (ou bateria de cilindro) é chamado de “serviço”, o segundo 
é chamado de “reserva”. A troca automática primeiro leva o gás do cilindro 
“serviço”. Quando

•  O cilindro “serviço” está vazio ou quando sua capacidade de vaporização 
não é suficiente (alta taxa de fluxo durante um longo período de tempo, uso 
de mistura de butano-propano, baixa temperatura, baixo nível no cilindro, ...) 
muda automaticamente para e leva O fluxo principal do cilindro de reserva. Um 
indicador (no dispositivo ou instalado na linha de gás) mostra que o cilindro 
“serviço” está vazio. 

•  Isso oferece os seguintes benefícios: - 
- Fluxo contínuo de gás, não há mais risco de ficar sem gás 

 - uso de 100% do gás no cilindro 

 - alta capacidade com o número mínimo de cilindros. 

•  O dispositivo de troca automática também fornece uma função de regulação do 
primeiro estágio. 

Alguns dispositivos de comutação automática estão equipados com um regulador 
de segunda etapa integral que fornece uma função de estágio primeiro.

  Limitadores de pressão / reguladores de monitor

O limitador de pressão é um regulador de alta pressão montado em série com 
o regulador de alta pressão normal (ou o dispositivo de troca automática de alta 
pressão) por motivos de segurança. 

Sua pressão de saída é ajustada para uma pressão que está ligeiramente acima da 
do último. Permite o funcionamento contínuo da instalação, mesmo que o regulador 
de alta pressão normal (ou o dispositivo de troca automática) esteja com defeito. 

uando a instalação inclui um limitador, o caudal garantido da montagem (regulador + 
limitador) é reduzido (-35% aprox.).

  Pressão de entrada (ascendente) (Pu)

A pressão de entrada (Pu) pode ser expressa em valores mínimos e máximos. 
Quando fornecido com qualquer pressão dentro da faixa declarada (Pu.min / 
Pu.max) da pressão de entrada, o regulador pode fornecer uma pressão de saída 
estável com o tipo de gás especificado e com qualquer taxa de fluxo menor do que 
a declarada. 

Em alguns casos, a pressão de entrada pode ser indicada como indicado no 
seguinte Exemplo: “(0.3) 0.5-2.1”. A faixa de pressão de entrada recomendada 
para desempenhos garantidos está entre 0,5 e 2,1bar, mas em determinadas 
circunstâncias, a pressão de entrada pode estar entre 0,3 e 0,5bar. Neste caso, o 
fluxo correspondente é mencionado da mesma maneira “(xx)”. 

Para os reguladores providos com uma pressão de saída variável, a pressão de 
entrada mínima é indicada para permitir a taxa de fluxo declarada seja qual for a 
pressão de saída. Para uma menor pressão de entrada do que o mínimo indicado, 
as características nominais não serão garantidas. A pressão de entrada é expressa 
em barra (ou mbar).

  Tipo de Configuração de Pressão Nominal (Downstream) (Pd)

A pressão de saída nominal (Pd) pode ser: 

•  “Fixo”: a pressão de saída é pré-ajustada de fábrica, sem 
possibilidade de reajuste. Exemplo: 37mbar 

•  “A pressão regulável ajustável só pode ser modificada por uma 
pessoa competente no momento da instalação ou durante a 
manutenção; Então é corrigido. 

 Exemplo: 30 (25-35) mbar significa predefinido a 30mbar, 
ajustável entre 25 e 35mbar. De acordo com EN16129, a gama 
de um dispositivo de regulação ajustável deve permanecer 
dentro de uma tolerância de ± 15% da pressão nominal 
regulada. Para ajustar o regulador, é necessário desmontar a 
tampa, que pode ser: 

 - parafusada à mão, não vedável 

 - com parafuso à mão, vedável 

 - desmontável apenas com uma chave especial 

•  “Variável”: a pressão regulada pode ser modificada pelo 
usuário com simples Manipulação graças a uma média externa 
entre dois limites fixos. Exemplo: 20-300mbar significa: ajuste 
mínimo 20mbar, ajuste máximo 300mbar O meio externo pode 
ser: 

•  Um parafuso multi-voltas com cabeça hexagonal 
Recomendado quando nenhuma configuração freqüente é 
solicitada. Recomenda-se um manómetro. 

•  Um parafuso de voltas múltiplas com roda manual é 
recomendado quando a configuração freqüente é solicitada. 
Recomenda-se um manómetro. 

•  Uma roda manual de um toque com figuras de posicionamento 
recomendadas quando a configuração freqüente é solicitada. 
Um manômetro não é necessário.

  Pressão de saída - declaração de taxa de fluxo “européia”

Para qualquer pressão de entrada (Pu) dentro do intervalo 
declarado, para qualquer taxa de fluxo inferior à taxa de fluxo 
garantida declarada (Mg) e com o gás declarado, a pressão de 
saída (Pd) é estabilizada entre os seguintes limites: 

PMg: pressão de saída mínima (Para capacidade garantida)

PMp: pressão de saída máxima (para capacidade do piloto)

Po: pressão de bloqueio

  Conexões

As conexões de entrada ou de saída são descritas por:

• Um código, do nosso próprio sistema de codificação.

• Uma descrição condensada.

Uma descrição completa (tipo, dimensões, europeu Os códigos 
padrão, as juntas ...) da conexão são dadas em 
Capítulo “guia de conexões”.

ATENÇÃO

Existem tantos tipos de conexões 
Que recomendamos cuidadosamente 

Verificando a descrição completa, usando o 
Código de conexão e a tabela
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  Material de borracha - qualidade do gás

Todos os reguladores são construídos para 
suportar o uso de GPL (gás de petróleo liquefeito) 
em fase de vapor, NG (gás natural), ar, nitrogênio.

Para assegurar o funcionamento correto e uma 
longa expectativa de vida, os gases empregados 
devem ser suficientemente puros e devem 
conter componentes não agressivos (compostos 
sulfurosos, compostos ftalicos, etc.). No caso de 
presença suspeita de componentes agressivos, 
os reguladores que utilizam componentes de 
borracha FPM (membrana, válvula, almofada ...) 
são propostos ou podem ser fornecidos.

Material de almofada - material de diafragma 
Quando diferentes materiais são usados   em 
produtos da mesma família, eles são indicados: 

“NBR”: borracha de nítrico, “NBR R”: borracha 
de nítrico reforçada “FPM”: elastômero de 
fluoropolímero, “FPM-R”: reforçado Elastômero 
de fluoropolímero.

  Temperatura

Os reguladores equipados com membranas e 
tampas de válvula feitas em NBR são adequados 
para temperaturas (ambiente ou gás) entre -20°C 
(-4°F) e + 60°C (+ 140°F). 

Nota: a declaração de temperatura máxima 
é Muitas vezes limitado a 50°C, para o 
cumprimento da temperatura máxima escrita 
nos padrões europeus, mas todos os nossos 
reguladores resistem a 60°C. Os reguladores 
equipados com membranas e tampas de válvula 
feitas em FPM são adequados para temperaturas 
(ambiente ou gás) entre -10°C (-4°F) e + 80°C (+ 
175°F). A

viso: o gás fechado a jusante para um 
vaporizador GPL pode atingir temperaturas 
elevadas

  Válvula de alívio de pressão (PRV)

É um dispositivo de segurança para aliviar o 
excesso de pressão. O excesso de pressão 
pode resultar de: 
A - expansão térmica do gás preso 
B - pressão de bloqueio rastejante devido à 
sujeira entre o assento e a almofada 
C - ruptura dos componentes do regulador

Existem dois tipos de válvulas de alívio:

- Válvula de alívio limitada (“LRV”) que alivia 
um fluxo baixo (menos de 10% do caudal 
nominal do regulador) e responde às 
pressões excessivas a & b.

- Válvula de alívio total (“FRV”) que alivia 
um alto fluxo (100% do caudal nominal 
do regulador), mantendo a pressão de 
saída geralmente abaixo de 140mbar para 
reguladores de baixa pressão. Responde 
ao excesso de pressões a, b & c.

As válvulas de alívio total são projetadas de 
acordo com os padrões dos EUA (UL-ANSI). 
A construção pode ser:

- Interno (“Int”): alívio através do respiradouro

- Externo (“Ext”): dispositivo especial 
instalado no regulador.

  Respiradouro

Posição de ventilação quando necessário, a 
posição do ventilador do regulador é definida 
por uma posição de relógio que procuram da 
parte superior e a partir da conexão de saída.

0h = sobre a conexão de saída, 6h = oposto 
à conexão de saída Conexão de ventilação 
em certos reguladores, o ventilador pode ser 
conectado a um tubo. 

A conexão de um tubo é recomendada (ou 
obrigatória, de acordo com as regulamentações 
locais) quando o regulador é instalado em 
ambientes fechados, para transmitir qualquer 
possível vazamento de gás no exterior 

  Curvas típicas:

Po

Pd.max

Pd.nom

Pd.min

Pu.nom

Pu.max

Pu.min

MgMp

Po

Pd.max

Pd.nom

Pd.min

Pu.nom

Pu.max

Pu.min

MgMp

Reguladores de Alta Pressão         Regulador de pressão Baixa

Para os reguladores de GLP de Baixa Pressão para aplicações de gás que cumprem 
com a EN 437, os limites são:

Gas
Pressão de saída (mbar) Máxima perda de 

carga (mbar)
Categoria de 

aplicação
Pd PMg PMp Po

Butano 29 (28-30) 22 35 40 2 3B e 3+

Butano 50 47,5 57,5 62,5 5 3+

Butano 112 65 140 145 5 3+

GLP 29 (28-30) 27 35 40 2 3B/P

GLP 50 47,5 57,5 62,5 5 3B/P

Propano 37 27 45 50 2 3P e 3+

Propano 50 47,5 57,5 62,5 5 3P

Propano 67 55 80 85 5 3+

Propano 148 105 180 185 5 3+

Para os limites intermédios de pressão de saída de GPL são: 

PMg = Pd x 0,7 PMp = Pd x 1,2 Po = Pd x 1,3 

PMg: pressão de saída mínima (para capacidade garantida) 
PMp: pressão de saída máxima (para capacidade piloto) 
Po: pressão de bloqueio

Para a troca automática integral de dois estágios, o valor da pressão nominal regulada da função de 
troca, mencionado como Pdi.

  Pressão de saída - declaração de fluxo “EUA”

As regras diferem das declarações da taxa de fluxo européia. Por exemplo, para o regulador de pressão 
“variável” GPL do primeiro estágio, a regra é geralmente: 

• Defina a pressão declarada e estabelecida com Pu = 100psig e Q = 500kBTU / hr. 

• Capacidade medida quando Pd caiu 20% sob pressão ajustada, com Pu = Pd ajustado + 20psig.

  Taxa de fluxo garantida - tipo de gás

Esta é a taxa de fluxo máxima para a qual uma pressão de saída estável é garantida para qualquer 
pressão de entrada na faixa declarada. A taxa de fluxo é expressa em:

• kg/h e kW para reguladores destinados principalmente a GPL,

• (n)m3/h e kW para reguladores destinados principalmente a gás natural,

• kg/h, (n)m3/h e kW para reguladores destinados a ser utilizados para GPL ou gás natural.

Conversão de capacidade: para obter a capacidade de “gás usado”, multiplique a capacidade de “gás 
declarado” pelo coeficiente.

(n)m3/h: capacidade nas condições normais (0°C e pressão atmosférica 1013 mbar).
(S)m3/h: capacidade nas condições padrão (15°C e pressão atmosférica 1013 mbar).

 kW: potência de aquecimento correspondente à capacidade declarada com base no alto valor  
calorífico do gás (GPL: 13,8 kW/kg e gás natural: 11,2 kW/(n)m3). 

(1) Perda de pressão máxima entre o regulador e o aparelho

Conversão de caudais Gás utilizado

Para obter o caudal com  “gás utilizado”,  
multiplicar o caudal com o gás declarado  

pelo seguinte coeficiente -->
Butano 
 kg/h

Propano  
kg/h

Gás natural  
(n)m3/h

Ar  
(n)m3/h

Nitrgênio  
(n)m3/h

Gás declarado
Gás Natural (n)m3/h 1,42 1,25 1,00 0,78 0,80

Propano kg/h 1,15 1,00 0,80 0,62 0,63
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  Dispositivo de segurança OPSO

O dispositivo de segurança OPSO (Over 
Pressure Shut-off), corta o fluxo de gás 
em caso de sobre pressão excessiva 
que pode ser causada, por exemplo, por 
uma falha de operação em um regulador 
(impurezas no assento da válvula ou 
deterioração de um Parte) ou por um 
defeito na instalação. Os dispositivos de 
segurança OPSO podem ser aplicados 
em reguladores de pressão alta ou baixa. 
A pressão de disparo dos dispositivos de 
segurança OPSO é ajustável.

• “yy” é o valor de configuração do OPSO 
quando o regulador está equipado com 
um dispositivo de segurança de sobre-
pressão desligado

• “Y / U” (válvula de OPSO a montante) 
ou “Y / D” (válvula de OPSO a jusante) é 
indicado para OPSO autônomo destinado 
a ser montado com outros reguladores.

Nota: No caso de a instalação ser pressurizada, mas sem qualquer fluxo 
de gás por um certo tempo, a temperatura do gás preso nos tubos e 
reguladores pode aumentar, levando a um nível de sobrepressão que pode 
accionar a válvula de segurança OPSO.

Para evitar este problema, e desde que a solução seja autorizada, 
recomendamos o uso de uma válvula de alívio (separada ou integrada no 
regulador), especialmente para baixos níveis de pressão.

  Dispositivo de segurança UPSO

A função UPSO (Under 
Pressure Shut-off), corta o fluxo 
de gás no caso de uma queda 
anormal da pressão que pode 
ser causada, por exemplo, 
por: - taxa de fluxo que excede 
a capacidade da instalação 
de gás (tanque, tubulação, 
regulador ...) 

- um vazamento ao ar livre, 
ruptura do tubo a jusante, 

- falta de pressão a montante. 
O dispositivo de segurança 
UPSO aplica-se a reguladores 
de baixa pressão. 

A pressão de disparo do 
UPSO não é ajustável (exceto 
BP2402F, 1492, 1495).

Nos reguladores providos com uma pressão de saída ajustável, a pressão 
de disparo é automaticamente adaptada ao ajuste de pressão. “

Xx” é o valor de configuração do UPSO quando o regulador está equipado 
com um dispositivo de segurança de desligamento sob pressão.

  Filtro

“Y” (sim) escrito quando o regulador está equipado com um filtro na entrada. 

Manómetro / entrada ou saída (tipo de conexão)

• “Mano”: o regulador está equipado com um manômetro. O tipo de manômetro 
pode ser: “Seco” ou “Óleo” (cheio com óleo).

• “Plug”: o regulador está equipado com um plugue que permite uma maior 
montagem de um manômetro. O tipo de conexão do plugue ou manômetro 
está escrito no final, por exemplo: “G1 / 4”.

• “STD”: o regulador está equipado com um ponto de teste padrão

• “Schrader”: o regulador está equipado com um ponto de teste do tipo Schrader,

• “Peterson”: o regulador está equipado com um ponto de teste do tipo Peterson 

  Instalação

•  A tubagem deve ser dimensionada corretamente para manter as perdas de 
pressão dentro de limites aceitáveis.

•  A pressão de entrada de um regulador deve ser mantida dentro dos limites 
declarados, levando em consideração: - a capacidade de vaporização dos 
recipientes GPL ou do vaporizador, 
- a perda de pressão dos tubos 
- a perda de pressão do outro equipamento de gás (medidor, filtro,  
válvula ...).

•  A soldagem / solda em tubos não deve ser realizada quando o regulador 
está instalado.

•  A tubagem de gás completa deve ser cuidadosamente limpa antes de o 
regulador estar instalado

•  É recomendado instalar um filtro a montante dos reguladores. A dimensão 
do filtro deve ser tal para induzir perda de pressão aceitável. O filtro deve ser 
limpo periodicamente.

•  O ventilador do regulador deve ser sempre limpo e protegido da chuva. 
Tome as precauções necessárias para evitar que seja obstruído por 
elementos externos, como gelo, neve, etc.

  Conformidade com normas e regulamentos

•  Directiva europeia de equipamentos sob pressão - 97/23/CE (PED), 
substituída pelo PED 2014/68/EU em junho de 2015.

Todos os reguladores e acessórios utilizados com pressões superiores a 
0,5bar são fabricados de acordo com esta diretiva.

De acordo com esta diretiva, apenas os reguladores com pelo menos uma 
conexão com uma dimensão maior que DN25 (ou 1 “) estão marcados

•  Diretrizes de aparelhos de gás europeus - 2009/142 / CE (GAD) Os 
reguladores e reguladores destinados a serem instalados em um aparelho 
a gás são fabricados em conformidade com esta diretiva.

  Manutenção e durabilidade

Normalmente, os reguladores não requerem manutenção. 
A funcionalidade do produto e da instalação de gás deve ser verificada 
periodicamente.

Recomendamos substituir o regulador após 10 anos de uso.

O conteúdo desta notificação é fornecido apenas para fins de orientação e, 
embora tenhamos tomado todas as precauções para garantir sua precisão, 
não deve ser interpretado como representando qualquer garantia explícita 
ou implícita cobrindo os produtos ou serviços descritos, ou a sua utilização 
ou aplicabilidade. Reservamo-nos o direito de modificar ou melhorar os 
desenhos ou as especificações dos produtos a qualquer momento e sem 
aviso prévio.

ATENÇÃO

AVISO, GPL ou vazamentos de gás natural podem causar morte por 
incêndios ou explosões.

Instale os reguladores em um local sem risco.
Todos os trabalhos de instalação, ajuste e manutenção devem ser 

realizados por pessoas que tenham adquirido as habilidades necessárias 
em relação ao tipo de gás e à função fornecida.

A instalação deve ser ajustada, utilizada e mantida em conformidade  
com a regulamentação em vigor no país em causa.

ATENÇÃO

O dispositivo de segurança UPSO não oferece proteção de todos 
os riscos decorrentes de vazamentos ou rupturas na instalação a 

jusante do regulador de pressão

Sistema de Redução de Segurança do Consumidor (CSR) sobre o 
desligamento de pressão (OPSO *). O novo sistema de segurança 

GPL desenvolvido pela Clesse permite ao consumidor repor o 
regulador se a pressão do gás exceder os limites recomendados, 
proteger os aparelhos e a propriedade. A indicação clara visível 

e a reinicialização são realizadas por um sistema “Push to reset”, 
semelhante à proteção elétrica do RCD do consumidor.

Redefinição da segurança do consumidor 
‘O disjuntor de GPL’

EmPURRE PARA 
REINICIAR

SOBRE 
PRESSÃO 

PROTECÇÃO
INDICAÇÃO 

vISívEL

  Dispositivo de segurança EFV

A EFV (Excess Flow Valve) é um dispositivo de segurança integrado 
no regulador ou é um dispositivo de segurança auxiliar. Isso causa o 
desligamento do fluxo de gás para valores de fluxo superiores ao caudal 
garantido, por exemplo, quando a mangueira a jusante ou O tubo está 
desconectado. A restauração do fluxo de gás pode ser manual (MEFV) 
ou intervenção automática (AEFV), quando as condições que causaram o 
funcionamento do dispositivo de segurança foram corrigidas.
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B2F 
B2J 
B2K 
B2L 
B2N 
B2P 
B2Q

FLANGE FIXA-PN40-DN25 
FLANGE FIXA-PN40-DN32 
FLANGE FIXA-PN40-DN40 
FLANGE FIXA-PN40-DN50 
FLANGE FIXA-PN40-DN65 
FLANGE FIXA-PN40-DN80 
FLANGE FIXA-PN40-DN100

EN 1092 - -

115 
140 
150 
165 
185 
200 
235

- -

4xØ14 em um diâmetro de 85 mm 
4xØ18 em um diâmetro de 100 mm 
4xØ18 em um diâmetro de 110 mm 
4xØ18 em um diâmetro de 125 mm 
8xØ18 em um diâmetro de 145 mm 
8xØ18 em um diâmetro de 160 mm 
8xØ22 em um diâmetro de 190 mm

- -

B4F 
B4L

FLANGE FIXA-ANSI300-DN25 
FLANGE FIXA-ANSI300-DN50 ANSI 300 - - 124 

165 - - 4xØ19 em um diâmetro de 88,9 mm 
8xØ19 em um diâmetro de 127 mm - -

B6F 
B6J 
B6K 
B6L 
B6N 
B6P 
B6Q

FLANGE SOLTA-PN40-DN25 
FLANGE SOLTA-PN40-DN32 
FLANGE SOLTA-PN40-DN40 
FLANGE SOLTA-PN40-DN50 
FLANGE SOLTA-PN40-DN65 
FLANGE SOLTA-PN40-DN80 
FLANGE SOLTA-PN40-DN100

EN 1092 - -

115 
140 
150 
165 
185 
200 
235

- -

4xØ14 em um diâmetro de 85 mm 
4xØ18 em um diâmetro de 100 mm 
4xØ18 em um diâmetro de 110 mm 
4xØ18 em um diâmetro de 125 mm 
8xØ18 em um diâmetro de 145 mm 
8xØ18 em um diâmetro de 160 mm 
8xØ22 em um diâmetro de 190 mm

- -

C1A  
C1D

Válvula ᶲ20 
Válvula ᶲ22

Para cilindro 
clip

G.52 
G.54 - Ø20 

Ø22 - - - - -

E1A 
E1B 
E1C 
E1D 
E1E 
E1F 
E1J 
E1K 
E1L 
E1N

M.G1/8RH 
M.G1/4RH 
M.G3/8RH 
M.G1/2RH 
M.G3/4RH 
M.G1RH 

M.G1.1/4RH 
M.G1.1/2RH 

M.G2RH 
M.G7/8RH

ISO 228 G.34 
(MAL G3/4 RH)

H.18 
(MAL G3/4 RH)

G1/8RH-ISO228 
G1/4RH-ISO228 
G3/8RH-ISO228 
G1/2RH-ISO228 
G3/4RH-ISO228 
G1RH-ISO228 

G1 1/4RH-ISO228 
G1 1/2RH-ISO228 

G2RH-ISO228 
G7/8RH-ISO228

- - - - -

E1P M.G3/4 RESERVATóRIO ISO 228 Conector G17 - G3/4RH-ISO228 - - - - -

E2A 
E2B 
E2C 
E2D 
E2E 
E2F 
E2J 
E2K 
E2L

M.R1/8 
M.R1/4 
M.R3/8 
M.R1/2 
M.R3/4 
M.R1 

M.R1.1/4 
M.R1.1/2 

M.R2

BSP-ISO7 
(cônico) - -

R1/8-ISO7 
R1/4-ISO7 
R3/8-ISO7 
R1/2-ISO7 
R13/4-ISO7 

R1-ISO7 
R1 1/4-ISO7 
R1 1/2-ISO7 

R2-ISO7

- - - - -

E5A  
E5B  
E5D 
E5E 
E5F 
E5J 
E5L

M.1/8NPT 
M.1/4NPT 
M.1/2NPT 
M.3/4NPT 
M.1NPT 

M.1.1/4NPT 
M.2NPT

NPT 
ANSI/ASME B 

1.20.1
- -

1/8 NPT 
1/4 NPT 
1/2 NPT 
3/4 NPT 
1 NPT 

1 1/4 NPT 
2 NPT

- - - - -

E6B M.M20x1,5 Tipo francês G.13 H.1 M20x1,5RH - - - - -

E8E 
E8J

M.G3/4-JSC-CONE-DN16 
M.G1.1/4-JSC-CONE-DN25

NF E29-536 
(JSC)

Conector G.26 
Conector G.27 - G3/4RH-ISO228 G1 

1/4RH-ISO228 - - - - -

Conexões

G
ui

a 
do

 u
su

ár
io

Código Descrição da conexão Desenho Tipo  Código EN da 
entrada 

Código EN da 
saída D (mm) H 

(mm)
S 

(mm) C (mm) L 
(mm) Junta
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F1B 
F1D 
F1E 
F1F 
F1J

F.G1/4
F.G1/2
F.G3/4
F.G1

F.G1.1/4

ISO 228 - -

G1/4RH-ISO228 
G1/2RH-ISO228 
G3/4RH-ISO228 
G1RH-ISO228 

G1.1/4RH-ISO228

- - - - -

F2A 
F2B 
F2C 
F2D 
F2E 
F2F 
F2J 
F2K 
F2L

F.Rp1/8
F.Rp1/4
F.Rp3/8
F.Rp1/2
F.Rp3/4
F.Rp1

F.Rp1.1/4
F.Rp1.1/2

F.Rp2

BSP-ISO7- 
Cilíndrico G.14 H.7

Rp1/8-ISO7 
Rp1/4-ISO7 
Rp3/8-ISO7 
Rp1/2-ISO7 
Rp3/4-ISO7 
Rp1-ISO7 

Rp1.1/4-ISO7 
Rp1.1/2-ISO7 

Rp2-ISO7

- - - - -

F3B 
F3C 
F3D 
F3E 
F3F 
F3J 
F3K
 F3L

F.Rc1/4
F.Rc3/8
F.Rc1/2 
F.Rc3/4
F.Rc1

F.Rc1.1/4 
F.Rc1.1/2

F.Rc2

BSP-ISO7- 
Cônico G.23 H.19

Rc1/4-ISO7 
Rc3/8-ISO7 
Rc1/2-ISO7 
Rc3/4-ISO7 
Rc1-ISO7 

Rc1 1/4-ISO7 
Rc1 1/2-ISO7 

Rc2-ISO7

- - - - -

F5A 
F5B 
F5C 
F5D 
F5E 
F5F 
F5J 
F5K 
F5L

F.1/8NPT
F.1/4NPT 
F.3/8NPT
F.1/2NPT
F.3/4NPT
F.1NPT

F.1.1/4NPT
F.1.2/4NPT

 F.2NPT

NPT G.18 H.11

1/8NPT 
1/4NPT 
3/8NPT 
1/2NPT 
3/4NPT 
1NPT 

1.1/4NPT 
1.2/4NPT 

2NPT

- - - - -

N2C T.21,8 esq. Para cilindro 
tipo francês G.2 - NF21,8x1/14”L.H 13 - 32,5 - NBR

N5E T.G3/4 RESERVATóRIO ISO 228 G.17 - G3/4 RH-ISO228 18 32 - - NBR

N5N T.G3/4 CANALIZAÇÃO ISO 228 G.28 - G3/4 RH-ISO228 17 32 - - NBR

N6A T.M20x1,5 Tipo francês G.36 H.20 M20x1,5RH 14,5 23 - - NBR

T1L M.1’’3/4 ACME
ACME 

trapezoidal. 
6 filetes por 

polegada
G.31 - 1”3/4 - - - 13 -

Z1D para mangueira ᶲ10

Conexão 
para 

mangueira 
Tipo 

português 
e francês.

- H.50 Ø10 - - - 23,5 -

Conexões

G
uia do usuário

Código Descrição da conexão Desenho Tipo  Código EN da 
entrada 

Código EN da 
saída D (mm) H 

(mm)
S 

(mm) C (mm) L 
(mm) Junta
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CSR 485

Regulador de baixa pressão com 
dispositivo de segurança por 
excesso de pressão (OPSO)

Aplicação

•  Este regulador com dispositivo de segurança por 
excesso de pressão (OPSO) pode ser usado para 
aplicações com GLP (butano, propano ou suas 
misturas), o gás natural, gás industrial (mistura ar 
- GPL) ou outro gás não-agressivo (ar, nitrogênio, 
...),

•  Este regulador é normalmente usado como 
regulador de pressão de estágio único, conectado 
diretamente a um cilindro de GLP, ou regulador 
de pressão segundo estágio em instalações de 
GLP, instalado a jusante da primeira etapa de 
regulagem,

•  Temperatura de funcionamento: -20°C / + 50°C.

Projeto
Concebido, montado e testado de acordo com a 
norma europeia EN 16129. Dependendo do modelo, 
o regulador pode estar equipado com:
•  Uma válvula de alívio de sobrepressão com fluxo 

limitado PRV,
•  Um suporte mural,
•  Um sistema de ajuste da pressão de saída,
•  Um dispositivo de segurança para pressão 

máxima (OPSO).

Para garantir o funcionamento adequado ao longo 
da vida útil do regulador de pressão, o gás utilizado 
deve ser puro e não conter substâncias agressivas.

Segurança OPSO
A segurança OPSO interrompe o fornecimento de gás a jusante do ponto 
onde está instalado quando a pressão de gás excede o valor predeterminado 
(chamado de "pressão de bloqueio") na fábrica.

Esta função é uma segurança que protege os tubos e aparelhos a gás situados  
a jusante do regulador contra o aumento de pressão  resultantes de:
•  Entrada de GLP em fase líquida no regulador,
•  Impurezas no assento de elastômero (obturador),
•  Pressão excessiva associada ao aumento da temperatura,
•  Choque ou impacto no regulador,
•  Qualquer outra forma de funcionamento anormal.

Se alguma destas condições ocorrer o OPSO intervém e interrompe o 
fornecimento de gás para proteger a instalação a jusante.

Dispositivo de segurança de PRv: válvula de alívio por sobrepressão
O facto de se adotar um dispositivo com uma válvula de alívio por sobrepressão 
com fluxo limitado serve para proteger contra sobrepressões ocasionais que 
poderiam provocar a intervenção do OPSO de forma intempestiva (golpe de 
ariete, impurezas no obturador, aumento de temperatura ...).

Atenção: em caso de abertura da válvula, o gás é descarregado através do 
respiro do regulador de pressão. Deve-se adotar todas as  precauções para 
evitar qualquer risco de descarga de gás em lugares fechados ou com ventilação 
precária.

Carcaça de alta resistência
O dispositivo CSR oferece uma alta resistência anti-UV, além de proteção 
resistente ao contacto com a água IP55.

Fixação fácil
Os modelos podem ser utilizados em uma grande  
variedade de equipamentos, tais como:
• instalação em cilindros.  • montagem em parede,
• Inversor manual • Inversor automático.

NOVO

Código
Conexão Pressão de 

entrada (Pu)
Pressão de 
saída (Pd) Caudal

Tipo de gás
Segurança 

OPSO
Segurança 

PRV Observação
entrada saída bar mbar kg/h kW mbar mbar

CSR 485
0485106 F. Rp1/4 F. Rc1/2 1 - 16 37 4 55 Propano 125 75 Para montagem em parede
0485107 F. Rp1/5 F. Rc1/3 1 - 16 37 4 55 Propano 125 75 Proteção externa

0485118 T. M20x1,5 M. M20x1,5 1 - 5 150 4 55 Propano 300 -
Substitui o código 004660XX (Propano canalizado).  
Regulador com segurança de pressão máxima para 

instalações de medidores de 150mbar.
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Código
Comexão Pressão de entrada (Pu) Pressão de saída (Pd) Caudal Tipo de 

gás Segurança Observações
entrada saída bar mbar kg/h kW

425
001950BS*

T. 21,8 izq. M. M20x1,5
0,3 - 7,5 29 1.3 18 Butano

Regulador com segurança 
excesso de fluxo (caudal)

Sem bico para mangueira
001950BT* 0,3 - 7,5 29 1.3 18 Butano Com bico para mangueira
001950CS* 1 - 16 37 1.5 21 Propano Sem bico para mangueira

405
001577BC*

Válvula ᶲ20 M. M20x1,5
0,3 - 7,5 29 1.3 18 Butano

Regulador com segurança 
excesso de fluxo (caudal)

Sem tetina
001577BCT* 0,3 - 7,5 29 1.3 18 Butano Com tetina
001577PC* 1 - 16 37 1.5 21 Propano Sem tetina
001575SB Válvula ᶲ22 Bico para mangueira ᶲ10 0,3 - 7,5 29 1.5 21 Butano - EN 12864

ADCH

003250AE* Válvula ᶲ20 M. 21,7 esq. 16 - - - GPL Válvula anti-retorno Adaptador com saída  
horizontal para válvula Clip

1  Regulador com segurança 405MS

2  Tubo  o  inox

1  Regulador com segurança 425MS

2  Tubo  o  inox

Regulador 425mS Regulador 405mS

E
N

TR
A

D
A

S
A

LID
A

9

1 3

6

2 4

5

7

8

A gama é composta por reguladores fixos de 
baixa pressão alimentado diretamente pela 
pressão das garrafas / cilindros.

Aplicação
Estes produtos podem alimentar, de acordo com 
o modelo:
•  aparelhos de cozinha,
•  fogões móveis para uso doméstico,
•  Etc.

vantagens
Os reguladores fixos para garrafas têm a 
vantagem combinar num único produto: uma 
pressão estabilizada e um caudal adequado.
Alguns modelos incorporam uma segurança em 
caso de desconexão do tubo de saída.

Nota: Os aparelhos que recebem o gás devem estar no mesmo ambiente que 
o cilindro de butano a uma distância inferior a 2 metros.

2

1

2

Regulador 425CMS 

1   Capa / Tampa

2   Respiro

3   Mola

4   Membrana

5   Filtro

6   Sede

7   Alavanca / Balancim

8   Válvula de excesso 
de fluxo

9   Rearme manual

1

R
eguladores para cilindros e Inversores autom

áticos

Reguladores de baixa pressão para cilindros

* certificação NF Gaz
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Código
Conexão Pressão de entrada (Pu) Pressão de saída (Pd) Caudal

Tipo de gás Característica Observações

entrada saída bar mbar kg/h kW

455C
001821AG F. Rp1/4 F. Rp3/8 1 - 16 37 4 55

Propano

Membrana NBR

Podem ser usados como  reguladores 
de 

estágio único ou como reguladores de 
2° estágio

001854AA F. 1/4 NPT

M. M20x1,5 1 - 16

37

6 83

Membrana FPM 
Válvula FPM

001854AE T. 21,8 esq. 37
001854AF T. 21,8 esq. 50
001854AB F. 1/4 NPT 67
001854AC F. 1/4 NPT 100

Membrana NBR-R 
Válvula FPM001854AG T. 21,8 esq. 148

001854AK F. Rp1/4 300
BP1903VT

001830AA F. Rp1/4 F. Rp3/8 0,5 - 16 30 4 55 GPL Membrana FPM 
Válvula FPM Regulador de estágio único

1455

001850AD

T. 21,8 esq. M. M20x1,5 1 - 16

20 - 70

4 - 6 55 - 83 Propano Membrana NBR-R

Regulador de Pressão regulável 
(parafuso externo) 

Caudal declarado com pressões de 
saída mínima e máxima 
Con manômetro G1/4

001850AE 50 - 150

001850AF 100 -300

001850AG 165 - 500

BP1813
000780AC

F. Rp1/4 F. Rp3/8

1 - 16

20 - 90

4 55 Propano Membrana NBR
Regulador de Pressão regulável 
(manípulo: 1 volta / 10 posições) 

Reguladores de estágio único

000780AD 5 - 200
000780AE 50 - 150
000780AL

T. M20x1,5
M. M20x1,5

5 - 200
000780AM 50 - 150
000780AP T. 21,8 esq. 50 - 150
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Reguladores de estágio único

Aplicação
•  Estes produtos são utilizados principalmente como reguladores de segunda 

etapa em instalações de GLP até 6 kg/h (83 kW), eles também podem ser 
usados   em gás natural, SNG, ar, nitrogênio e outros gases não agressivos.

•  Modelo 455C são reguladores de estágio primeiro com uma variedade de 
configurações de pressão disponíveis usadas principalmente para aplicações 
comerciais ligeiras e artesanais.

•  O modelo 1455 é um regulador ajustável projetado especificamente para 
aplicações que requerem uma grande faixa de pressão regulada (por exemplo, 
equipamentos de aves de capoeira)

Características
•  Design forte e confiável
•  O modelo 1455 é equipado com um manômetro 

e um botão manual para ajuste de pressão.

Construção
•  Corpo e cobertura: liga de zinco fundido
•  Diafragma: NBR
•  Válvula de válvula: NBR

B
P1

81
3

00
07

80
A

P

B
P1

90
3v

T
00

18
30

A
A

14
55

IS
 

00
18
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A

F
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5C

00
18

54
A

E
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Reguladores de segundo estágio 

Aplicação
•  Estes produtos são utilizados principalmente em pequenas instalações de GLP 

(domésticas ou comerciais) como reguladores segunda etapa.
•  Reguladores 475P podem ser usados em instalações específicas para 

aplicações em aquecedores radiantes e aerotérmicos,
•  Todos esses reguladores podem ser usados   em instalações específicas, com 

gás natural, SNG, ar, nitrogênio e outros gases não agressivos
• Capacidade máxima de 6,5 kg/h (90 kW),
•  Os modelos BP1803FV estão equipados com uma válvula de alívio total que 

garante que a pressão de saída não pode exceder um valor definido (geralmente 
140mbar - 2psi) em caso de avarias ou ruptura no regulador.

Características
•  Simples e eficiente
•  Possível ajuste de pressão em certos modelos
•  Vários possíveis tipos de conexões de entrada e saída - a pedido -.
•  Filtro nas conexões de entrada destinadas a ser montadas em uma válvula de 

cilindro.

Construção
•  Corpo e cobertura: liga de zinco 

fundido
•  Diafragma: NBR, NBR-R ou FPM
•  Válvula: NBR ou FPM

Código
Conexão Pressão de entrada (Pu) Pressão de saída (Pd) Caudal

Tipo de gás Característica Observações
entrada saída bar mbar kg/h kW

446-455
001852AA

T. M20x1,5 M. M20x1,5 0,5 - 4

37 6 83

Propano

Membrana FPM
Válvula FPM

Reguladores de 2° estágio, Pressão fixa
001853AB 50 4 55

001853AA 148 4 55 Membrana FPM
Válvula FPM

BP1803
001821AL

T. M20x1,5 M. M20x1,5 0,5 - 4
37 5 69

Propano

Membrana FPM
Válvula FPM

Reguladores de 2° estágio

001823AD 50 4 55
001821AA

F. 1/4 NPT F. 1/4 NPT 0,5 - 4

37

5 69

Membrana FPM
Válvula FPM001823AA 50

001821AB 67
001821AC 100

Membrana NBR-R 
Válvula NBR

001821AD 150
001821AE 200
001821AF 300

001821AP T. M20x1,5 M. M20x1,5 1,3 - 4 800 4 55 Membrana NBR-R 
Válvula NBR Propano canalizado

475P

001855AC
T. G1/2 M. G1/2

0,5 - 2,1 37 6,5 90
Propano Radiantes e aerotermos

001855AF
1 - 5

50 6 83 Caudal = 3 kg/h com 
Pu=300 mbar001855AG 67 6 83

47
5P
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Inversores automáticos (ACO) de alta pressão

cilindro em serviço vaziocilindro em reserva

O magiscópio
está vermelho

17
5C

01
75

C
02

A
C

26
00

00
26

35
A

E

12
6

01
26

00
2

17
5B

01
75

B
00

vantagens
•  Os inversores automáticos permitem a alimentação contínua  dos 

aparelhos passando automaticamente para os cilindros em  reserva 
quando os cilindros em serviço ficam vazios.

•  O magiscópio permite saber  de forma remota se o gás está sendo 
fornecido pelo cilindro em serviço ou pelo cilindro reserva, por isso, a 
importância de sua instalação em um local visível da casa.

Conexões
•  As mangueiras flexíveis de borracha ou de aço inoxidável  devem ser 

usadas para unir os cilindros em ambas as entradas do inversor.
•  A conexão de saída deve ser feita com tubo de cobre.
•  As entradas dos inversores automáticos possuem uma válvula anti-

retorno para evitar qualquer vazamento no momento de mudar os 
cilindros.

Comissionamento e operação do 
primeiro cilindro 

1.  Posicionar a direção da seta do 
indicador (manípulo) para a direita 
ou esquerda reserva de direita ou 
esquerda,

2.  Abrir as válvulas de ambos os 
cilindros. 

O indicador magiscópio está branco 
e a seta indica o cilindro que está em 
serviço.

A instalação está pronta para operar.

Funcionamento com o cilindro 
reserva
Quando o cilindro em serviço 
está vazio, o indicador
do magiscópio fica vermelho. 
A continuidade do suprimento 
de gás é assegurada 
automaticamente pelo cilindro 
da reserva.

Substituição de um cilindro vazio
1.  Fechar a válvula do cilindro vazio, 

indicada pela seta do inversor.

2. Dar uma meia volta no manípulo 
do inversor. O indicador do 
magiscópio torna-se branco e a 
seta do inversor indica o novo 
cilindro em serviço.

3. Substituir o cilindro vazio por um 
cilindro cheio e conectar o flexível.

4. Abrir a válvula do cilindro que  
passa a ser a nova reserva.

NOTA Um cilindro cheio está sempre limitado a apenas 85% do seu volume.

cilindro em serviçocilindro em reserva

O magiscópio
está branco

Substituição do 
cilindro vazio

3

1 4

2

O magiscópio volta 
a ficar branco

Funcionamento do inversor automático

Código
Conexão Pressão de entrada (Pu) Pressão de saída (Pd) Caudal

Tipo de gás Acessórios Observações
entrada saída bar bar kg/h kW

175B

0175B00 M. M20x1,5 M. M20x1,5 0,7 - 7,5 0,5 2,6 36
Butano

Conexão de 2 peças com porca 
louca para tubo de cobre a soldar 

de 12mm, com junta

0175BS2 M. M20x1,5 F. 1/4 NPT 0,8 - 12,5 0,5 6 83 Membrana FPM-R Válvula FPM
175C

0175C00
M. M20x1,5 M. M20x1,5 2 - 16 1,5 12,5 173

Propano

Conexão de 2 peças com porca 
louca para tubo de cobre a 
soldar de 12mm, com junta        

Magiscopio P95
0175C02 Magiscopio P95
0175C20
0175C01 F. 1/4 NPT F. 1/2 NPT 1,7 - 20 1,2 10 138

0175C90
M. M20x1,5 M. M20x1,5 2 - 16 1,5 12,5 173

Conexão de 2 peças com porca 
louca para tubo de cobre a soldar 

de 12mm, com junta

0175C92
0175CS1 M. M20x1,5 M. M20x1,5 3,5 - 16 3 20 276
0175CS5 F. G1/4 F. G1/2 3,5 - 16 3 20 276

AC2600
002635AE M. M20x1,5 M. M20x1,5 2 - 16 1,5 12 166 Propano

126
0126002 M. G3/4 M. G3/4 2 - 16 1,5 50 690 Propano Magiscopio P96

2175

2175C00
M. M20x1,5 M. M20x1,5 2 - 16 1,5 10 138 Propano

Conexão de 2 peças com porca 
louca para tubo de cobre a 
soldar de 12mm, com junta        

Magiscopio P95
Com limitador de pressão 

integrado de 1,8 bar
2175C01 Magiscopio P95
2175C05
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Inversores automáticos (ACO) de baixa pressão 
51
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Aplicação
•  Estas mudanças automáticas de fluxo 

médio ou alto fluxo de baixa pressão 
de duplo estágio são usadas com 
2 cilindros de GLP ou 2 baterias de 
GLP de cilindros (ver funcionamento e 
benefícios no “guia do usuário”).

•  Eles combinam uma mudança 
automática de primeira etapa e um 
regulador de segundo estágio, com 
ou sem dispositivo de segurança 
OPSO (Over Pressure Shut-Off). Eles 
são recomendados para instalações 
de gás (domésticas, de lazer ou 
comerciais), onde é necessária 
ou recomendada segurança de 
desligamento por sobrepressão, até 
12 kg/h (165 kW).

Características
•  Excelentes “desempenhos de mudança”. 

A baixa pressão de transição (Pdi) eo 
grande espaço de pressão entre “Serviço” 
e “Reserva” (mais de 15% da pressão 
nominal regulada) garantem o uso total do 
gás LP do cilindro.

•  Novo “OPSO” para configurar o sistema 
de segurança do consumidor, com 
indicação (modelo C800) é um sistema 
de segurança de GLP como “disjuntor de 
GLP”. Permite aos consumidores reajustar 
facilmente o regulador se o gás exceder os 
limites recomendados, proteger aparelhos 
e propriedades.

•  A indicação visível clara (estado de 
abertura fechada) e a reinicialização são 
realizadas pelo sistema “Push to Reset”, 
que é inviolável, semelhante à proteção de 
RCD de consumidor elétrico.

•  A troca automática HIFLO está equipada 
com um sistema de segurança para o 
consumidor Set to Set.

•  O fio de vedação é fornecido para evitar 
qualquer reinicialização manual indesejada.

•  Armário de proteção e parede (modelo 
C800) com instruções gravadas

•  Suporte de montagem em parede (modelo 
HIFLO)

•  Válvulas não retornadas e filtros nas 
conexões de entrada para evitar 
vazamentos ao mudar os cilindros

•  Indicador de reserva embutido no botão
•  Equipado com uma válvula de alívio de 

segurança limitada (LRV)
•  Regulação de pressão ajustável do 

engenheiro (modelo C800)
•  Totalmente compatível com o padrão 

EN16129

Construção
•  Corpo e cobertura: liga de zinco fundido
•  Diafragma: NBR-R
•  Válvulas: NBR
•  Caixa: ABS (C800)

Código
conexão Pressao de entrada (Pu) Pdi Pressao de saida (Pd) Caudal

Tipo de gas
LRV OPSO

Accesorios / Observações
entrada salida bar bar mbar kg/h kW mbar mbar

5175B

5175B02 M. M20x1,5 M. M20x1,5 0,7 - 7,5
0,5 29

2,6 36
Butano5175BS1 M. M20x1,5 M. M20x1,5 1 - 16 4 55

5175B20 M. M20x1,5 F. Rc1/2 0,7 - 7,5 2.6 36 75
5175C

5175C01
M. M20x1,5

F. Rc1/2
2 - 16 0,8

37
4 55 Propano

5175C02 F. G1/2 50
C100

5175C07 M. M20x1,5 M. M20x1,5 1 - 16 0,8 37 5 69 GPL 75 Válvula de esfera de 1/4 de volta  
T. M20x1,5 - F. G1/2

5175C08 F. Rc1/4 F. Rc1/2 1,7 - 16 1,5 29 8 110 GPL 80
C800

5185C01 M. M20x1,5 M. M20x1,5 1 - 16 0,8 37 5 69 GPL 75 100 Válvula de esfera 1/4 de volta  
T. M20x1,5 - F. G1/2

5185C03 M. M20x1,5 F. Rc1/2 1 - 16 0,8 37 5 69 GPL 75 100 Válvula de esfera 1/4 de volta  
M. R1/2 - F. G1/2

HIFLO

006829FR M. M20x1,5 F. Rc3/4 1,5 - 16 1 37 12 166 Propano 75 125 Válvula de esfera 1/4 de volta  
T. R3/4 - F. Rp3/4

006829MS F. G1/4 F. Rc3/4 1,2 - 16 1 29 12 166 GPL 75 135
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Telemetria para inversores automáticos (ACO)

Telemetria para ACO 
(mudança automática)

Receba o status diário e aviso 
de uma condição de cilindro 
de serviço vazio  
de locais remotos usando 
comunicações GSM ou RF.

Instalação simples COMPACTM 
GSM e RF comunicação 
bidirecional em todos os 
modelos Clesse ACO TR 
(Telemetry Ready) baixa e alta 
pressão.

Otimizar a logística de troca 
de cilindros, operações de 
back office e serviços ao 
cliente usando o software 
COMPACTPRODIGY de 
monitoramento 4D

TM (Módulo de Telemetria) 
GSM e RF são ATEX zona 0, 
eletrônicos encapsulados com 
bateria de bordo

Planejamento de entrega logistica eficiente e atendimento ao cliente O 
software Clesse Prodigy é um portal de usuário baseado na web desenvolvido 
que permite aos operadores determinar a condição exata do ACO quando 
os cilindros de reserva começam a ser usados   para o planejamento logístico 
e geração de relatórios, permitindo a distribuição e a substituição eficiente 
planejada de cilindros.
 
A colaboração de desenvolvimento é com líderes mundiais da Aiut em 
soluções de telemetria para gás LP e gás natural. Tanto a Clesse como a 
Aiut oferecem soluções globais para permitir que os pacotes do operador 
empresarial da ACO se adaptem às suas necessidades locais.

www.smartgasmetering.com

Nossa gama de telemetria possui um projeto totalmente integrado sem fios, 
e está disponível em toda a gama de ACO de alta e baixa pressão  
de 5 kg/h para 12 kg/h (70kW - 170kW). Nossa nova oferta de produtos 
permite que empresas e distribuidores de gás melhorem e otimizem a 
gestão de cilindros domésticos e comerciais. O ACO é adquirido Telemetry 
Ready (TR) eo hardware eletrônico adicional é facilmente instalado sempre 
que necessário - antes ou depois da instalação ou movido para qualquer 
outro produto Clesse ACO pronto para telemetria.

Hardware de comunicação 
Contém eletrônicos encapsulados robustos para comunicações de rede 
celular GSM, usando slot SIM externo ou placa de rede MIM integrada, 
antena e indicação de LED para verificação e diagnóstico de instalação. O 
pacote de bateria moldada intercambiável também está alojado no ACO 
e contém um pacote de pilhas de lítio de tamanho AA, permitindo até 10 
anos de vida, dependendo das configurações de comunicação e relatórios 
selecionadas.
 
Para instalações em cluster, como parques de férias, chalés e sites de 
alta densidade e versão RF 869MHz, também está disponível onde 
a informação é coletada e re-transmitida usando uma unidade GSM 
(normalmente em uma proporção 1:20 de coletor GSM para ACO)

Design exclusivo sem peças mecânicas móveis externas
O monitoramento da indicação da reserva ACO é alcançado sem partes 
móveis externas, um interruptor de pressão magnético é construído 
dentro da cabeça de comutação e, por sua vez, é monitorado por sensor 
incorporado dentro da placa traseira do comunicador universal. Isso torna 
o sistema totalmente independente do indicador de bandeira de reserva 
vermelha e está protegido contra o tempo, danos de impacto e interferência 
do usuário.

Notificação de substituição de cilindros Notificação de reservaNotificação de reserva

Cilindro 
Troca Ciclo 
Usando 4D 

monitoramento
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R
eguladores para cilindros e Inversores autom

áticos

Telemetria para inversores automáticos (ACO)

Aplicação
Excelentes” desempenhos de mudança “. 
A baixa pressão de transição (Pdi) eo grande 
intervalo de pressão entre “Serviço” e 
“Reserva” garantem o uso total do gás LP do 
cilindro “Serviço”.

•  Novo “OPSO” para configurar o sistema de 
segurança do consumidor, com indicação 
(modelo C800) é um sistema de segurança 
de GLP como “disjuntor de GLP”. Permite 
aos consumidores reajustar facilmente 
o regulador se o gás exceder os limites 
recomendados, proteger aparelhos e 
propriedades.

•  A indicação visível clara (estado de abertura 
fechada) e a reinicialização são realizadas 
pelo sistema “Push to Reset”, que é 
inviolável, semelhante à proteção de RCD 
de consumidor elétrico.

•  A troca automática HIFLO está equipada 
com um sistema de segurança para o 
consumidor Set to Set.

•  O fio de vedação é fornecido para evitar 
qualquer reinicialização manual indesejada.

•  Proteção e revestimento de parede (modelo) 
com instruções gravadas.

•  Suporte de montagem em parede (modelo 
HIFLO).

•  Válvulas não devolvidas e filtros nas 
conexões de entrada para evitar 
vazamentos ao mudar os cilindros.

•  Indicador de reserva incorporado no botão.
•  Equipado com uma válvula de alívio de 

segurança limitada (LRV).
•  Regulação de pressão ajustável do 

engenheiro (modelo 5185TR).

Recursos de comunicação e 
interface de usuário
•  Comunicação GPRS / SMS (cartão micro 

SIM substituível pelo usuário)
•  Módem GSM Telit GL865 Dual Band (Quad 

Band a pedido)
•  Opto Port para diagnósticos fáceis
•  Atualização remota de software e acesso a 

dados de arquivo
•  Antena externa opcional
•  APULSE C373: versão RF opcional para 

parques de casas móveis
•  Duração da bateria 5-10 anos dependendo 

da configuração
•  Baterias de lítio substituíveis pelo usuário 6 

x 3,6VDC 2,7Ah
•  O OKO C503 é fácil de configurar na 

caixa ACO. Não são necessários cabos e 
parafusos

•  LEDs de diagnóstico para a verificação da 
recepção GSM

•  O dispositivo pode ser ativado por um íman 
colocado na parte superior da tampa

Recursos de regulação do gás
Excelentes” desempenhos de mudança “. 
A baixa pressão de transição (Pdi) e o grande 
espaço de pressão entre “Reserve” (mais de 
15% da pressão nominal regulada) asseguram 
o uso total do gás LP do cilindro.

•  Novo “OPSO” para configurar o sistema de 
segurança do consumidor, com indicação 
(modelo C800) é um sistema de segurança 
de GLP como “disjuntor de GLP”. Permite 
aos consumidores reajustar facilmente 
o regulador se o gás exceder os limites 
recomendados, proteger aparelhos e 
propriedades.

•  A indicação visível clara (estado de abertura 
fechada) e a reinicialização são realizadas 
pelo sistema “Push to Reset”, que é 
inviolável, semelhante à proteção de RCD 
de consumidor elétrico.

•  A troca automática HIFLO está equipada 
com um sistema de segurança para o 
consumidor Set to Set.

•  O fio de vedação é fornecido para evitar 
qualquer reinicialização manual indesejada.

•  Proteção e revestimento de parede (modelo) 
com instruções gravadas.

•  Suporte de montagem em parede (modelo 
HIFLO).

•  Válvulas não devolvidas e filtros nas 
conexões de entrada para evitar 
vazamentos ao mudar os cilindros.

•  Indicador de reserva incorporado no botão.
•  Equipado com uma válvula de alívio de 

segurança limitada (LRV).
•  Regulação de pressão ajustável do 

engenheiro (modelo 5185TR).

Construção
•  175TR, 5185TR, HIFLOTR são totalmente 

compatíveis com 
Norma EN 16129

•  Corpo e cobertura: liga de zinco fundido
•  Diafragma: NBR-R
•  Válvulas: NBR
•  Caixa: ABS
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Código
Conexão Pressão de entrada (Pu) Pdi Pressão de saída (Pd) Caudal

Tipo de gás
LRV OPSO

Acessórios / Observações
entrada saída bar bar mbar kg/h kW mbar mbar

175TR
0175T05 M. M20x1,5 M. M20x1,5 2 - 16 1,5 - 12,5 173 Propano

2175TR

2175T00 M. M20x1,5 M. M20x1,5 2 - 16 1,5 - 5 69 Propano

C800TR
5185T01 M. M20x1,5 M. M20x1,5 1 - 16 0,8 37 5 69 GLP 75 100
5185T03 M. M20x1,5 F. Rc1/2 1 - 16 0,8 37 5 69 GLP 75 100

HIFLOTR
006829TA M. M20x1,5 F. Rc3/4 1,5 - 16 1 29 12 166 Propano 75 135

006829TB M. M20x1,5 F. Rc3/4 1,5 - 16 1 37 12 166 GLP 75 125 Válvula de esfera 1/4 de volta 
M. R3/4 - F. Rp3/4



20

R
eg

ul
ad

or
es

 p
ar

a 
ci

lin
dr

os
 e

 In
ve

rs
or

es
 a

ut
om

át
ic

os

Inversores manuais e Magiscópio
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Código
conexão

Característica  
Observaçõesentrada saida

P95

P009502 M. M20x1,5 M. M20x1,5 Magiscopio em série para o  
inversor de 1,5 bar

O magiscopio pode ser instalado em qualquer ponto da 
instalação localizada entre a saída do conversor e  

a entrada do aparelho de fornecimento do regulador.

Código Conexão Característica

P96

P009600 M. M10x1,0 Magiscopio em série para o inversor de 1,5 bar

Código Conexão Característica

TAPÓN

P450200 T. M20x1,5 Quando o inversor é apenas ocasionalmente conectado a uma 
garrafa, a tampa sujeita a ser instalada na entrada não utilizada

Código
conexão Pressao de entrada (Pu)

Observações
entrada saida bar

MCH4100 - Inversor manual GPL

004161 M. M20x1,5 M. M20x1,5 20 maxi Válvulas de retenção nas entradas.  
Com o suporte de montagem

110M - Inversor manual butano

0110001 M. M20x1,5 M. 21,7 izq. 7,5 maxi Válvulas de retenção nas entradas.  
Com o suporte de montagem

Aplicação
•  Os sistemas de cilindros múltiplos são utilizados para instalações de GPL domésticas 

e comerciais quando é necessário conectar vários cilindros de GLP.
•  MCH4100 é usado para acoplar dois cilindros ou um banco de cilindros múltiplos. 

Permite ao usuário mudar manualmente do banco de serviço para o banco de 
reserva e garantir que o gás seja desenhado apenas do lado do serviço.

Características
•  Excelente proteção contra corrosão graças à deposição eletrolítica de material epoxi.
•  Novo design compacto com suporte de parede para fixação que permite uma 

acessibilidade ideal.
•  Possibilidade de montar duas ou mais combinações de colectores em conjunto para 

aumentar o número de cilindros conectados.

Construção
•  Corpo e cobertura: liga de zinco fundido
•  Diafragma: NBR-R
•  Válvulas: NBR

Aplicação
•  Alguns modelos incorporam o 

Magiscópio P95 que pode ser instalado 
a jusante da instalação,

•  Magiscópio P96 (indicador do inversor) 
é instalado na tubulação entre o inversor 
automático de alta pressão e o regulador 
de 2ª estágio (baixa pressão),

•  Permite visualizar o estado de 
esvaziamento do cilindro em serviço.

Construção
•  Corpo: liga de zinco,
•  Tampa: policarbonato,
•  Diafragma: NBR-R.

Inversores manuales Magiscopio
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eguladores para cilindros e Inversores autom

áticos

Código
Conexão Pressão de entrada (Pu) Pressão de saída (Pd) Caudal

Tipo de gás Característica Observações
entrada saída bar bar kg/h kW

APR85
002007AD F. Rp1/4 F. Rp1/4 1,05 - 16 0,85 4 55

GLP
002007XX F. Rp1/4 F. Rp1/4 1,7 - 16 1,5 7 97 Montado antes do limitador  

de pressão
333

0333000 T. 21,8 esq. Bico para 
mangueira ᶲ10 2 - 16 1,5 8 110

Propano
0333004 T. 21,8 esq. M. M20x1,5 2 - 16 1,5 8 110 Membrana FPM-R033300R F. 1/4 NPT F. 1/4 NPT 2 - 16 1,5 8 110

APR85R
002005N F. 1/4 NPT F. 1/4 NPT 2,2 - 16 0,5 - 2 3 - 8 41 - 110

GLP
Caudal declarado para 

pressões de saída mínima 
e máxima

com manômetro G1/8002005 F. Rp1/4 F. Rp1/4 3,2 - 16 1 - 3 5 - 10 69 - 138
002150AX F. 1/4 NPT F. 1/4 NPT 3,2 - 16 1 - 3 5 - 10 69 - 138 Sem Manômetro002150BX F. 1/4 NPT F. 1/4 NPT 1,7 - 16 0,5 - 1,5 3 - 8 41 - 110

1333

1333000 T. 21,8 esq. Bico para 
mangueira ᶲ10

3,2 - 16 1 - 3 5 - 10 69 - 138 Propano
Regulador de pressão regulável 

(manoregulador) 
com manômetro G1/8

1333005 T. 21,8 esq.
M.M20x1,5 Membrana FPM-R1333012 M. M20x1,5

1333105 T. 21,8 esq. 1,7 - 16 0,5 - 1,5 3 - 8 41 - 110
APR8510

002050CX F. 1/4 NPT F. 1/4 NPT 4,2 - 16 0,5 - 4 3 - 8 41 - 110 GLP
Caudal declarado para 

pressões de saída mínima 
e máxima

Regulador de pressão regulável 
(manípulo: 1 volta / 10 posições) 

Sem Manômetro

002050XX F. Rp1/4 F. Rp1/4 4,2 - 16 0,5 - 4 3 - 8 41 - 110
002064AA T. 21,8 esq. Tetina ᶲ10 4,5 - 16 0,5 - 4 3 - 8 41 - 110 Propano
002070CX F. 1/4 NPT F. 1/4 NPT 1,7 - 16 0,4 - 1,5 2 - 7 28 - 97 GLP002070XX F. Rp1/4 F. Rp1/4 1,7 - 16 0,4 - 1,5 2 - 7 28 - 97

233 - LPR85

02333000

T. M20x1,5 M. M20x1,5

2,3 - 16 1,8 10 138 Propano Limitador de pressão para inversor 
automático e reservatório de GLP

002040XX 2,3 - 16 1,8 8 110 Propano Limitator de pressão para 
instalações de até 1,5 bar

002040XY 1,5 - 5 1 6 83 Propano Limitator de pressão para  
medidores de até 800mbar

006760 M. M20x1,5 M. M20x1,5 1,95 - 16 1,75 8 110 GLP
Limitador de pressão  

de 2 entradas 
com válvulas antirretorno

Instalação de cilindros em  
descarga simultânea

Reguladores de primeiro estágio
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Aplicação
•  Esses reguladores de pressão variáveis   e fixas, multi-turnos, são 

usados   principalmente em pequenas instalações de cilindros de 
GLP. Eles também podem ser usados   em pequenas instalações de 
tanques de GLP.

•  Eles podem ser usados   em instalações específicas, com gás 
natural, ar, nitrogênio e outros gases não agressivos.

•  A capacidade máxima é de 10 kg/h (138kW) de GLP
•  Eles podem fornecer diretamente aparelhos de gás, tais como: 

fogões especiais, tochas, tochas, geradores de ar quente, sistemas 
de aquecimento de aves e queimadores técnicos especiais.

•  Eles também podem ser usados   como um regulador de primeira 
etapa em uma pequena instalação em 2 estágios.

Características
•  Ajuste de multi-voltas de pressão precisa
•  A configuração pode ser bloqueada com a porca de bloqueio
•  Design compacto e robusto
•  Diversos tipos possíveis de conexões de entrada e saída, mediante solicitação.
•  Um filtro nas conexões de entrada para cilindros
•  Certos modelos estão equipados com um manômetro ou com um plugue  

para possível montagem do manômetro.

Construção
• Corpo e cobertura: liga de zinco fundido
• Diafragma: NBR-R (FPM mediante solicitação)
• Válvula: NBR (FPM mediante solicitação)

Código
conexão

Característica  
Observaçõesentrada saida

P95

P009502 M. M20x1,5 M. M20x1,5 Magiscopio em série para o  
inversor de 1,5 bar

O magiscopio pode ser instalado em qualquer ponto da 
instalação localizada entre a saída do conversor e  

a entrada do aparelho de fornecimento do regulador.
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Aplicação
•  Estes reguladores de primeira etapa são 

utilizados principalmente em pequenas 
instalações de GLP domésticas ou 
comerciais que fornecem aparelhos de 
gás especializados e equipamentos de 
queimadores técnicos em vários cilindros 
ou tanques.

• Eles podem ser usados   em instalações 
específicas com gás natural, ar, nitrogênio e 
outros gases não agressivos.

Características
•  Os modelos APZ120R estão equipados com um manômetro 

ou com um plugue para o manômetro.
•  Os modelos APZ120R possuem um ajuste preciso da 

pressão de multidão graças a um assento calibrado.
•  A configuração pode ser fixada com porca de bloqueio.
•  Algunos modelos han sido diseñados con diafragma de 

FPM, material altamente resistente.

Construção
•  Corpo e cobertura: liga de zinco fundido
•  Diafragma: MBR-R ou FPM
•  Alavanca de válvula: NBR ou FPM

Código
Conexão Pressão de entrada (Pu) Pressão de saída (Pd) Caudal

Tipo de gás Característica Observações
entrada saída bar bar kg/h kW

APZ120

002281MX F. 1/4 NPT F. 1/4 NPT 1,5 - 16 0,5 8,5 117

Propano

Membrana FPM-R  
Válvula FPM

Regulador com pressão de 
saída fixa002283MX F. 1/4 NPT F. 1/4 NPT 2,5 - 16 1,5

12 166
Membrana FPM-R  

Válvula FPM

002285 F. Rc1/4 F. Rc1/4 2,5 - 16 1,5
APZ120R

002200 F. Rc1/4 F. Rc1/4 Pd+1 - 16 1 - 3

12 - 18 166 - 248 Propano
Regulador com pressão  

de saída variável. 
Montado antes do  

limitador de pressão

002201 F. Rc1/4 F. Rc1/4 Pd+1,5 - 16 0,5 - 2
002205 F. Rc1/4 F. Rc1/4 Pd+1 - 16 1 - 3 Manômetro G1/4 incorporado
002209 F. Rc1/4 F. Rp3/8 Pd+1 - 16 1 - 3 Manômetro G1/4 incorporado

002217AX F. 1/4 NPT F. 1/4 NPT Pd+1,5 - 16 0,5 - 2

002220MX F. 1/4 NPT F. 1/4 NPT Pd+1 - 16 1 - 3
Membrana FPM-R  

Válvula FPM 
Manômetro G1/4 incorporado

002221MX F. 1/4 NPT F. 1/4 NPT Pd+1 - 16 1 - 3 Membrana FPM-R Válvula FPM
002293RX T. M20x1,5 M. M20x1,5 Pd+1 - 16 1 - 3 Manômetro G1/4 incorporado

LPZ120
002207 F. Rc1/4 F. Rc1/4 2,5 - 16 1,7

12 166 Propano
Dispositivo de segurança. 

Protege a instalação em caso de 
eventual falha no regulador que 

o precede.
002207MX F. 1/4 NPT F. 1/4 NPT 2,5 - 16 1,7 Membrana FPM-R Válvula FPM

002288 T. M20x1,5 M. M20x1,5 2,5 - 16 1,7



Código
Conexão Pressão de 

entrada (Pu) 
bar

Pressão de 
saída (Pd) bar

Caudal
Tipo de gás Acessórios Observações JIM

entrada saída kg/h kW

325

002742AC T. M20x1,5 M. M20x1,5 2 - 16 1,5 40 552 Propano Equipado com vedação JIM

325V

002745AH T. G3/4 reservatório M. M20x1,5 2 - 16 1,5 8 110
Propano

Alimentação vertical
Entrada auxiliar

Equipada com vedação JIM002745AG T. G3/4 reservatório M. M20x1,5 1 - 16 0,5 12 166

1325
002743AB T. M20x1,5 M. M20x1,5 3,5 - 16 1 - 3

40 552 Propano com manômetro G1/4
com manômetro G1/4

002743AC T. M20x1,5 M. M20x1,5 2,5 - 16 0,5 - 2
002743AA M. G3/4 M. G3/4 3,5 - 16 1 - 3

1325V

002746AA T. G3/4 reservatório M. M20x1,5 3,5 - 16 1 - 3 40 552 Propano
Alimentação vertical

Entrada auxiliar
Equipada com  vedação JIM

Com manômetro G1/4
Regulador com pressão de saída ajustável 

4325 - 4325P

002741AA T. M20x1,5 M. M20x1,5 2,3 - 16 1,8 40 552

Propano

com tomada de pressão equipada  
com vedação JIM

Limitador de pressão para reservatório  
de GLP e instalações de até 1,5 bar 002741AB T. M20x1,5 M. M20x1,5 2,3 - 16 1,8 40 552

 Conexões de 2 peças com porca  
louca para tubo de cobre a soldar Ø14 

mm, com vedação JIM
002741AE T. M20x1,5 M. M20x1,5 2,3 - 16 1,8 40 552 Equipado com vedação JIM
002741AC T. M20x1,5 M. M20x1,5 4,5 - 16 4 40 552 Equipado com vedação JIM Limitador de pressão para instalações de até 3 bar

002741AF T. M20x1,5 M. M20x1,5 1,1 - 16 0,6 40 552 Equipado com vedação JIM Limitador de pressão para instalações  
de até 0,5 bar
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R
eguladores para tanques

Reguladores de primeiro estágio

Gama
•  Esses reguladores fixos ou variáveis   são usados   

principalmente em instalações de tanques de gss ou 
multicilindros domésticos ou comerciais.

•  Eles geralmente fornecem a função de regulação da primeira 
etapa e são diretamente montados na válvula do tanque.

•  Eles também são usados   em outras instalações de GLP 
(industrial, agricultura, controle de processo ...) e em 
instalações de SNG ou Gás Natural.

•  A capacidade de GLP é de 40 kg/h (552 kW) para a gama 
completa.

Construção
•  Corpo e cobertura: liga de zinco fundido
•  Diafragma: NBR-R (FPM a pedido)
•  Válvula: NBR (FPM a pedido)
•  Certificação NF

Características
•  Os reguladores 325, 325V, 1325, 1325V, 4325 estão 

equipados com selos JIM (vedações limitadas) que garante 
melhores desempenhos para a instalação de gás, tais como:

- melhor resistência às forças de flexão e aos torques,
- posição melhor posição,
- melhores recursos de instalação
- garantia de vedação para qualquer temperatura (sem aperto),
- resistência à corrosão.
• Cada regulador está equipado com um manômetro seco ou 

com um plugue para manômetro.

Reguladore 325V

1  Mola

2  Membrana

3  Entrada auxiliar

4  Válvula sem retorno

5  Válvula de regulação

6  Encaixe de entrada

7  JIM Junta metallica

 

1

ENTRADA

SAIDA

2

4
5

3

6

7

• Os reguladores 325V e 1325V estão equipados com uma conexão de entrada 
vertical para montagem na válvula de tanque vertical.

• Os reguladores de 325V e 1325V estão equipados com uma conexão de 
entrada especial para suprimento de reserva em caso de manutenção do 
tanque. Esta conexão foi projetada para fornecimento temporário de GLP 
usando cilindros.

• Os limitadores 4325 são instalados após o regulador do primeiro estágio (325, 
325V, 1325, 1325V) para proteger a linha a jusante e os aparelhos de qualquer 
aumento da pressão regulada sobre um valor definido
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Aplicação
•  Estes reguladores fixos ou variáveis   são utilizados 

principalmente em instalações de tanques de GLP 
nacionais ou comerciais ou multicilindros.

•  Eles geralmente fornecem a função de regulação da 
primeira etapa e são diretamente montados na válvula 
do tanque.

•  Eles também são usados   em outras instalações de GLP 
(industrial, agricultura, controle de processo ...) e em 
instalações de SNG ou Gás Natural.

•  As capacidades de GLP estão entre 25 kg/h e 60kg/h 
(345 kW e 828 kW).

•  Eles podem ser usados   em instalação específica com ar, 
nitrogênio e outros gases não agressivos.

Características
•  Certos modelos estão equipados com uma válvula de 

alívio de segurança de fluxo limitado (LRV).
•  Todos os modelos possuem um manômetro seco ou um 

plugue para inserção do manômetro.
•  Os reguladores AP40V estão equipados com uma 

conexão de entrada vertical para montagem em válvulas 
de tanque verticais.

•  Os reguladores AP40 OPSO estão equipados com uma 
válvula de corte de sobrepressão localizada a montante 
(Y / U) ou a jusante (Y / D) do regulador que contém 
principalmente pontos de teste de pressão.

Construção
•  Corpo e tampa: liga de alumínio fundido
•  Diafragma: NBR-R (FPM após pedido)
•  Válvula: NBR (FPM mediante solicitação)
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Código
Conexão Pressão de entrada (Pu) Pressão de saída (Pd) Caudal

Característica Manômetro 
saída Observações

entrada saída bar bar kg/h kW

AP40
002802AA F. Rp1/4 F. Rp3/8 2 - 16 1,5 50 690 PRV

002842AA T. M20x1,5 M. M20x1,5 1,3 - 16 0,8 25 345 Regulador de média pressão para 
medidores até 800 mbar

LP40
002805AA F. Rp1/4 F. Rp3/8 2,25 - 16 1,8 30 414 Dispositivo de segurança. Protege a 

instalação, limitando a pressão em  
1,5 bar, em caso de eventual falha no 

regulador que o precede.
002841AA T. M20x1,5 M. M20x1,5 2,25 - 16 1,8 30 414

AP40R
002800AA F. Rp1/4 F. Rp3/8 3,5 - 16 1 - 3 40 - 60 552 - 828

Regulador com pressão  
de saída ajustável.

002801AA F. Rp1/4 F. Rp3/8 2,5 - 16 0,5 - 2 20 - 40 276 - 552 PRV
002810AC F. Rp1/4 F. Rp3/8 3,5 - 16 1 - 3 40 - 60 552 - 828 ü
002811AA F. Rp1/4 F. Rp3/8 2,5 - 16 0,5 - 2 20 - 40 276 - 552 PRV ü
002843AA T. M20x1,5 M. M20x1,5 3,5 - 16 1 - 3 40 - 60 552 - 828 ü
002860AB F. 1/2 NPT F. 1/2 NPT 2,8 - 18 0,3 - 2 40 - 70 552 - 828
002860AD F. 1/2 NPT F. 1/2 NPT 2,8 - 18 0,75 (0,5 - 2) 20 - 40 414 - 828
002860AG F. 1/2 NPT F. 1/2 NPT 3,5- 16 1 - 3 40 - 60 552 - 828

AP40 OPSO
006861FB F. Rc1/2 F. Rc1/2 1,25 - 16 0,75 (0,5 - 2) 60 828 OPSO na entrada
006861FD F. Rc1/2 F. Rc1/2 2,5 - 12 (16) 0,5 (0,5 - 2) 60 828 OPSO na entrada
006864BA F. Rc1/2 F. Rc1/2 1,25 - 16 0,75 25 345 OPSO na saída
006864BB F. Rp1/4 F. Rc1/2 3,5 - 16 1 - 3 25 345 OPSO na saída ü
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Código
Conexão Pressão de entrada (Pu) Pressão de saída (Pd) Caudal

Característica Manômetro  
saída Observações

entrada saída bar bar kg/h kW

APZ250
002307AB F. Rp1/4 F. Rp3/8 2 - 16 1,5 30 414 PRV

LPZ250

002313AE F. Rp1/4 F. Rp3/8 2,25 - 16 1,75 30 414 Membrana FPM  
Válvula FPM

Limitador de pressão para 
reservatório de GLP e 

instalações de até 1,5 bar002313AF T. M20x1,5 M. M20x1,5 2,25 - 16 1,75 30 414
APZ250R

002300AE F. Rp1/4 F. Rp3/8 3,5 - 16 1 - 3 30 - 50 414 - 690 - ü

Regulador com pressão  
de saída ajustável.  

Montado antes do limitador 
de pressão.

002300AH F. Rp1/4 F. Rp3/8 3,5 - 16 1 - 3 30 - 50 414 - 690 Membrana FPM  
Válvula FPM ü

002300AM T. M20x1,5 M. M20x1,5 3,5 - 16 1 - 3 30 - 50 414 - 690 ü
002311AA F. Rp1/4 F. Rp3/8 3,5 - 16 1 - 3 30 - 50 414 - 690
002311AD F. Rp1/4 F. Rp3/8 2,5 - 16 0,5 - 2 25 - 40 345 - 552 PRV ü
002311AF F. Rp1/4 F. Rp3/8 1,9 - 16 0 - 1,4 25-40 345 - 552

APZ400
002713AA F. 1/4 NPT F. 3/8 NPT 1,5 - 17 1 40 552
002713AK F. Rp1/4 F. Rp3/8 1,25 - 16 0,75 40 552

APZ400V

002730AB T. G3/4 
reservatório F. Rp3/8 2 - 16 1,5 40 552 PRV ü Respiro da tampa protegido

002732AA T. G3/4 
reservatório F. Rp3/8 2,5 - 16 0,5 - 2 30 - 60 414 - 828 PRV ü Respiro da tampa protegido

APZ400R
002700AB F. Rp1/4 F. Rp3/8 2,5 - 16 0,5 - 2 30 - 60 414 - 828

Regulador com pressão  
de saída ajustável.  

Montado antes do limitador 
de pressão.

002700AD F. Rp1/4 F. Rp3/8 3,5 - 16 1 - 3 40 - 80 552 - 1104
002700AF F. 1/4 NPT F. 3/8 NPT 2,5 - 16 0,5 - 2 30 - 60 414 - 828
002700AH F. 1/4 NPT F. 3/8 NPT 3,5 - 16 1 - 3 40 - 80 552 - 1104
002700AM F. Rp1/2 F. Rp1/2 3,5 - 16 1 - 3 40 - 80 552 - 1104
002700AQ F. Rp1/4 F. Rp3/8 2,5 - 16 0,5 - 2 30 - 60 414 - 828 Válvula Schrader 

002711AF F. Rp1/4 F. Rp3/8 2,5 - 16 0,5 - 2 30 - 60 414 - 828 PRV / respiro da  
tampa protegido ü

APZ400 OPSO
006861FA F. Rp1/2 F. Rp3/8 1,25 - 16 0,75 (0,5 - 2) 40 552 OPSO na entrada
006865FE F. Rp1/4 F. Rc3/4 1,25 - 16 0,75 (0,5 - 2) 40 552 OPSO na saída

Reguladores de primeiro estágio

R
eguladores para tanques

Aplicação
•  Estes reguladores fixos ou variáveis   são 

utilizados principalmente em instalações de 
tanques de gesso ou multicilindros domésticos 
ou comerciais.

•  Eles geralmente fornecem a função de 
regulação da primeira etapa e são diretamente 
montados na válvula do tanque.

•  Eles também são usados   em outras instalações 
de GLP (industrial, agricultura, controle de 
processo ...) e em instalações de SNG ou Gás 
Natural.

•  As capacidades de GLP estão entre  
25 kg/h (345 kW) y 60 kg/h (828 kW),

•  Eles podem ser usados   em instalação 
específica com ar, nitrogênio e outros gases 
não agressivos

Características
•  Design compacto e robusto
•  Numerosos tipos possíveis de conexões de entrada e saída - mediante 

solicitação.
•  Certos modelos estão equipados com uma válvula de alívio de 

segurança de fluxo limitado (LRV).
•  Certos modelos estão equipados com um manômetro seco ou com um 

plugue para manómetro.
•  LPZ250: elemento de segurança - protege a instalação em caso de falha 

eventual do regulador que precede.

Construção
•  Corpo e cobertura: liga de zinco fundido
•  Diafragma: NBR-R (FPM a pedido)
•  Válvula: NBR (FPM a pedido)
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Reguladores de primeiro estágio de alta capacidade

Aplicação
•  Esses reguladores fixos, 

ajustáveis   ou variáveis   são ideais 
em condições difíceis, como o 
fornecimento direto de secadores 
de culturas e queimadores 
industriais pesados, em instalações 
industriais, agrícolas, comerciais e 
em rede de fornecimento de GLP.

•  Agora equipados com dispositivos 
de compensação e segurança, 
o regulador e o módulo PRS são 
mais adequados para aplicação 
em redes domésticas de GLP e 
redução de pressão de primeira 
fase de distribuição local.

•  Eles também podem ser usados   
em gás natural, ar, nitrogênio, 
biometano, SNG e outras 
instalações de gases não 
agressivos.

•  Capacidade máxima declarada:
-  LPG 250 kg/h (3450 kW) 

seguindo as regrasdos EUA,
-  LPG 150 kg/h (2070 kW) 

seguindo as regrasda UE,
-  Gás Natural 120 (n)m3/h. 

Características
•  Excelente controle de pressão Graças a um 

exclusivo design de compensação dinâmica, 
a pressão regulada não sofre alterações nas 
variações de pressão de entrada. Em muitos 
casos, não são necessários ajustes de pressão 
periódicos ou sazonais.

•  Construção robusta. Conexões fortes 
sobredimensionadas, excelente proteção contra 
as intempéries, tratamentos de superfície 
duráveis   garantem uma operação confiável nas 
condições de operação mais agressivas.

•  O projeto de ventilação conectável permite 
drenar a umidade do condensado. 
Para instalações subterrâneas ou fechadas, a 
ventilação também pode ser conectada a um 
tubo (fio G1 / 4 ‘’).

•  O alcance alargado do intervalo de pressão de 
saída do ajuste de pressão é normalmente de 
0,2 a 3bar (3 a 45 PSI). A pressão regulada pode 
ser fixada, ajustável internamente ou variável 
externamente por uma barra em T.

•  Conexões adaptadas Fêmea: 1 “BSP-ISO7 ou 
1” NPT ou flanges rotativas DB25

•  Limitador de pressão 
Os modelos LPS2000 são especialmente 
projetados para serem instalados a jusante 
de um regulador de primeira etapa, a fim de 
limitar a pressão regulada, em caso de falha do 
primeiro estágio, a 1,2 vezes a pressão de ajuste 
nominal.

•  Filtro integral (opção) 
O filtro integral de aço inoxidável (malha de 
200 μm) pode ser montado sob solicitação ou 
entregue como kit de manutenção (004455AA).

•  Acessórios 
Os medidores ou os pontos de teste de pressão 
para portas de entrada e saída são instalados de 
acordo com os modelos ou a pedido.

Construção
•  Cumprir a Directiva Européia de Equipamentos 

de Pressão 2014/68 / UE
•  Cumprir a norma europeia EN16129
•  Corpo e cobertura: liga de alumínio fundido
•  Parafusos de tampa / corpo: aço inoxidável
•  Diafragma: NBR-R de acordo com EN549 (FPM 

mediante solicitação)
•  Válvula: NBR de acordo com EN549 (FPM 

mediante solicitação)
•  Acessórios de latão de acordo com EN12164
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Código
Conexão Pressão de 

entrada (Pu)
bar

Pressão de 
saída (Pd)

bar

Caudal (GPL) Manômetro
Observações

entrada saída kg/h kW entrada saída

APS2000
002560BL F. Rc1 F. Rc1 1 - 16 0,5

150 2070

ü ü
Regulador com pressão de saída fixa

002565AA F. Rc3/4 F. Rc3/4 1 - 16 0,5 ü
002510AB F. Rc3/4 F. Rc3/4 2,5 - 16 1,5 (0,5 - 2) ü

Regulador com pressão de saída ajustável
002514AA Flange solta PN40 

DN25
Flange solta PN40 

DN25 2,5 - 16 0,75 (0,5 - 2)

002560BC F. Rc1 F. Rc1 2,5 - 16 0,75 (0,5 - 2)
002560BD F. Rc3/4 F. Rc3/4 2,5 - 16 0,75 (0,5 - 2)

002514AB Flange solta PN40 
DN25

Flange solta PN40 
DN25 2,5 - 16 0,5 - 2

Regulador com pressão de saída  
ajustável (parafuso de regulagem)

002560BE F. Rc3/4 F. Rc3/4 2,5 - 16 0,5 - 2 ü
002560BF F. Rc3/4 F. Rc3/4 2,5 - 16 0,5 - 2
002560BG F. Rc3/4 F. Rc3/4 2,5 - 16 0,5 - 2 ü ü
002560BH F. Rc3/4 F. Rc3/4 2,5 - 16 0,5 - 2 Banho de glicerina Banho de glicerina
002540AC F. Rc1 F. Rc1 2,5 - 16 0,5 - 2 Banho de glicerina Banho de glicerina
002530AA F. Rc3/4 F. Rc3/4 3,5 - 16 1 - 3 ü ü
002540AA F. Rc3/4 F. Rc3/4 3,5 - 16 1 - 3 Banho de glicerina Banho de glicerina
002560BB F. Rc3/4 F. Rc3/4 3,5 - 16 1 - 3
002510AA F. Rc3/4 F. Rc3/4 3,5 - 16 1 - 3 ü
002540AB F. Rc1 F. Rc1 3,5 - 16 1 - 3 Banho de glicerina Banho de glicerina
002560BJ F. Rc1 F. Rc1 3,5 - 16 1 - 3

LPS2000 (Limitador de Pressão)

002505AA F. Rc3/4 F. Rc3/4 2 - 16 1,8 150 2070 Dispositivo de segurança. Protege a instalação em 
caso de eventual falha no regulador que o precede.
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Código
Conexão Pressão de 

entrada (Pu)
bar

Pressão de saída (Pd) Caudal (EN 16129) Caudal (Pu=Pdmax+1bar) Tipo de 
gás Acessórios Observações JIM

entrada saída bar kg/h kW kg/h kW

346
002570AA M. G3/4 M. G3/4 2 - 16 1,5 150 2070 >200 >2760 Propano002570AB M. G3/4 M. G3/4 3,5 - 16 3 >250 >3450

1346
002571AB M. G3/4 M. G3/4 3,5 - 16 1 - 3

150 2070
>200 >2760

Propano Com manômetro G1/4 Regulador com pressão de saída 
ajustável002571AC M. G3/4 M. G3/4 6,5 - 16 2 - 6 >300 >4140

346V - 1346V

002570VA T. G3/4 
reservatório M. G3/4 2 - 16 1,5

150 2070 >200 >2760 Propano

Alimentação vertical Equipado 
com vedação JIM

002573VA T. G3/4 
reservatório M. G3/4 3,5 - 16 1 - 3

Alimentação vertical Equipado 
com vedação JIM com 

manômetroG1/4
Regulador com pressão de saída 

ajustável

4346 (Limitador de Pressão)

002574AA T. G3/4’’ 
canalização M. G3/4 2 - 16 1,8

150 2070

>200 >2760

Propano

Com tomadada de pressão 
Equipado com vedação JIM

Limitador de pressão para 
reservatório de GLP e instalações  

de até 1,5 bar

002574AE T. G3/4’’ 
canalização M. G3/4 3,5 - 16 4 >250 >3450 Equipado com vedação JIM

Limitador de pressão para 
reservatório de GLP e instalações 

de até 3 bar
8346

006869LA T. G3/4’’ 
canalização M. G3/4 2 - 16 1,5 com Limitador de 

Pressão 1,8 bar
150 2070 >150 >2070 Propano

Equipado com vedação JIM Limitador de pressão para 
instalações de até 1,5 bar

006869LB T. G3/4’’ 
canalização M. G3/4 3,5 - 16 1 - 3 com Limitador 

de Pressão 4 bar
Com manômetro banho de 
glicerina G 1/4 Equipado  

com vedação JIM
Limitador de pressão para 
instalações de até 3 bar

Reguladores de primeiro estágio de alta capacidade

Aplicação
•  Estes reguladores fixos ou variáveis   são utilizados 

principalmente em aplicações comerciais, agrícolas 
e industriais para tanques de GLP, multicilindros ou 
instalações de rede.

•  Eles geralmente fornecem a função de regulação 
da primeira etapa e são diretamente montados no 
tanque de GLP ou na linha a montante.

•  Eles também são usados   em outras instalações de 
GLP (industrial, agricultura, controle de processo ...) 
e em instalações de SNG ou Gás Natural.

•  A capacidade de GPL é de pelo menos 150 kg/h para 
a gama completa em condições severas (Pu = Pd + 
0,5bar) e pode chegar a 250 kg/h graças a um design 
inovador com um assento especial equilibrado

Construção
•  Corpo e tampa: alumínio fundido
•  Diafragma: NBR-R (FPM após pedido)
•  Válvula: NBR (FPM sobre pedido)
•  Ligação: latão

Características
•  Os reguladores 346, 346V, 1346, 

1346V, 4346 estão equipados com 
selos JIM (vedações limitadas) que 
garante melhores desempenhos para 
a instalação de gás, tais como:
-  melhor resistência às forças de 

flexão  
e aos torques,

-  posição melhor posição,
-  melhores recursos de instalação
-  garantia de vedação para qualquer  

temperatura (sem aperto),
-  resistência à corrosão.

•  Todos os reguladores em linha estão 
equipados com um filtro integral de 
aço inoxidável (malha de 200 μm) 
facilmente acessível para substituição 
no local ou manutenção (ref. 
004455AA).

•  Cada regulador é equipado com um 
manômetro ou com um plugue para o 
manômetro na entrada e na saída.

•  Os reguladores 346V e 1346V estão 
equipados com uma conexão de 
entrada vertical para montagem na 
válvula de tanque vertical.

•  Os reguladores 346V e 1346V estão 
equipados com uma conexão de 
entrada especial para suprimento de 
reserva em caso de manutenção do 
tanque. Esta conexão foi projetada 
para fornecimento temporário de GLP 
usando cilindros.

•  Os limitadores 4346 são instalados 
após o regulador do primeiro 
estágio (346, 346V, 1346, 1346V) 
para proteger a linha a jusante e os 
aparelhos de qualquer aumento de 
pressão regulada sobre um valor 
definido

R
eguladores para tanques
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Código
Conexão Pressão de entrada (Pu) Pressão de saída (Pd) Caudal

Tipo de gás Característica
Segurança PRV

Observações
entrada saída bar mbar kg/h kW mbar

465
000890* T. 21,8 esq. M. M20x1,5 0,3 - 7,5 28 2,6 36 Butano

Filtro entrada
000890AX T. 21,8 esq. M. M20x1,5 0,3 - 7,5 112 2,6 36 Butano

BP2205 - estágio único
000880AF F. Rc1/4 F. Rp1/2 1-16 37 (32-45) 5 69 Propano Válvula FPM 110

BP2205 - Segundo estágio
000869AA F. Rp1/2 F. Rp1/2 0,5 - 7,5 30 10 138 GLP 75 Substitui o código 000950
000869AB F. 1/4 NPT F. 1/2 NPT 0,5 - 7,5 30 10 138 GLP 75 Substitui o código 000978AX
000867AD F. Rc1/4 F. Rp1/2 0,5 - 7,5 37 7 97 GLP 85 Substitui o código 000821

000860AA F. 1/4 NPT F. 1/2 NPT 0,5 - 4 37 10 138 Propano
Válvula FPM 
ventilação 

orientável (GIRO)
75

000869AD F. 1/4 NPT F. Rp1/2 0,5 - 11 37 10 138 Propano Válvula FPM 85 Substitui o código 000918MX

000869AF T. M20x1,5 M. M20x1,5 0,5 - 4 37 10 138 Propano Válvula FPM Filtro 
entrada 85 Substitui o código 000974

000869AE F. 1/4 NPT F. Rp1/2 0,5 - 11 50 10 138 Propano Válvula FPM 95 Substitui o código 000919MX

000869AG T. M20x1,5 M. M20x1,5 0,5 - 4 50 10 138 Propano Válvula FPM Filtro 
entrada 95 Substitui o código 000975

000869AC F. 1/4 NPT F. Rp1/2 0,5 - 11 67 10 138 Propano Válvula FPM 115 Substitui o código 000917MX
456P - Segundo estágio

000892AK* T. G1/2 F. G1/2 0,5 - 2,1 37 10 138 Propano Filtro na entrada

Queimadores radiantes e 
aerotérmicos

000892AB* M. G3/4 M. G3/4 0,5 - 2,1 37 10 138 Propano -
000892AE M. G3/4 M. G3/4 0,5 - 2,1 50 10 138 Propano -
000892AF M. G3/4 M. G3/4 0,5 - 2,1 67 10 138 Propano -
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Reguladores de baixa pressão
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Aplicação
•  Esses produtos são utilizados 

principalmente em pequenas 
instalações de GLP (domésticas ou 
comerciais) como reguladores de 
segunda etapa.

•  Capacidade máxima 10 kg/h (138kW)
•  Os reguladores BP2205G são 

fornecidos com um dispositivo 
especial rotativo chamado “GIRO” 
que protege 4 orifícios de ventilação e 
permite que o regulador seja instalado 
em todas as posições.

•  Os reguladores BP2205 e BP2205G 
estão equipados com uma válvula de 
alívio de capacidade limitada (LRV).

•  Os modelos 456P são projetados 
propositadamente para instalações de 
aquecedores radiais e fazem parte de 
uma oferta completa de produtos para 
esta aplicação específica (válvulas, 
filtros, mangueiras flexíveis ...)

•  Modelo 465 são reguladores de 
primeiro estágio, sem válvula de alívio 
e equipados com um filtro na entrada.

Características
•  O sistema “GIRO” fornece:

-  a melhor proteção contra a entrada de água 
nos orifícios de ventilação,

-  a drenagem perfeita da condensação de 
umidade que pode ocorrer acima do diafragma.

Construção
• Corpo e cobertura: liga de zinco fundido
• Diafragma: NBR
• Alavanca de válvula: NBR ou FPM

* certificação NF

Código
conexão Pressão de entrada (Pu) Pressão de saída (Pd) Caudal

Tipo de gás Filtro entrada
Segurança UPSO

Observações
entrada saída bar mbar kg/h kW mbar

426
0426B51

M. M20x1,5 M. M20x1,5

0,3 - 4 28 6 83 Butano ü
Regulador com pressão de  

saída fixa
0426B02

0,5 - 4
37 8 110 Propano ü

0426B53 50 8 110 Propano ü
0426B54 148 8 110 Propano ü

6426
6426700

M. M20x1,5 M. M20x1,5

0,3 - 1,75 28 6 83 Butano ü 20

Regulador de pressão com  
segurança

6426708 112 6 83 Butano ü 76
6426002

0,5 - 1,75
37 8 110 Propano ü 25

6426202 50 8 110 Propano ü 34
6426102 148 8 110 Propano ü 100

1426B
1426B03

M. M20x1,5 M. M20x1,5 Pd+0,5 - 4

20 - 60 8 110 GLP ü
Regulador com pressão de saída 

ajustável
1426B04 50 - 150 8 110 GLP ü
1426B02 100 - 300 8 110 GLP ü
1426B22 160 - 500 8 110 GLP ü



29

B
P2

20
3

00
68

27
A

A

B
P

22
03

00
68

27
B

G

A
P

Z
40

0 
+

 B
P

22
03

 
00

68
81

A
A

R
eguladores para tanques

Reguladores de baixa pressão

Aplicação
•  Estes produtos são utilizados 

principalmente em instalações de 
GLP domesticas ou comerciais, 
onde fornecem a função de 
regulação da segunda etapa. Eles 
também podem ser usados com: 
gás natural, SNG, ar, nitrogênio e 
outros gases não agressivos ...

•  Eles podem ser integrados em uma 
unidade completa de dois estágios.

•  Modelos especiais podem ser 
usados como regulador de primeiro 
ou terceiro estágio.

Construção
•  Corpos e capas: liga de zinco fundido
•  Diafragma: NBR ou NBR-R
•  Válvula: NBR (FPM sobre pedido)

Características
•  OPSO Over Pressure Shut-off segurança: possui um indicador visual que exibe 

o estado de fechamento aberto. Reajuste fácil: a rotação da tampa permite o 
balanceamento de pressão antes da reinicialização completa. Fio de vedação 
(opcional). Ponto de teste.

•  UPSO Under Pressure Shut-off safety (opcional): fácil reinicialização, independente 
da posição OPSO. Indicador visual.

•  Válvula de alívio de pressão PRV (em alguns modelos): válvula de alívio de pressão 
de capacidade limitada (LRV) descarrega a expansão térmica sobre as pressões 
para evitar qualquer bloqueio desnecessário de OPSO.

•  Acessórios: suporte de parede.

Atenção: quando o regulador está equipado com esta válvula e instalado em uma área de risco (dentro de edifícios, por exemplo) deve ser 
ligado a um tubo de ventilação para permitir o alívio do gás a uma área segura (Opcional).

A válvula de alívio de pressão de capacidade limitada (LRV) descarrega o excesso da pressão devido a expansão térmica o que evita 
qualquer bloqueio desnecessário do OPSO.

• Venteo / Ventilação: o respiro pode ser conectado a um tubo (quando o regulador estiver instalado em uma área não-ventilada ou segura).
• Ponto de teste (opcional): um ponto de teste para mangueira permite controlar a pressão regulada.

Código
Conexão Pressão de 

entrada (Pu) 
bar

Pressão de 
saída (Pd) 

mbar

Caudal
Tipo de gás

Segurança 
PRV
mbar

Segurança 
OPSO
mbar

Segurança 
UPSO
mbar

Respiro 
Tipo / Orientação Observações

entrada saída kg/h kW

BP2233 - Estágio único
006828AA F. Rp1/4 F. Rc1/2 1 - 16 37 7,5 104 Propano 75 125 Orifício 2mm / 11h ponto de teste tipo GN
006828AB F. Rp1/4 F. Rc1/2 0,3 - 16 29 4 55 Butano 75 125 Orifício 2mm / 5h ponto de teste tipo GN

BP2203 - Segundo estágio
006827AA F. Rc1/2 F. Rc3/4 0,45 - 2 37 10,5 145 Propano 75 100 29 Respiro com posição variável ponto de teste tipo GN
006827AC F. Rc1/2 F. Rc3/4 0,45 - 2 37 10,5 145 Propano 75 100 29 G1/8 - Tubo 6 mm / 5h ponto de teste tipo GN
006827AD F. Rc1/2 F. Rc3/4 0,6 - 2 75 12 166 GLP 110 140 Respiro com posição variável ponto de teste tipo GN
006827BA F. Rc1/2 F. Rc1/2 0,5 - 2 29 10,5 145 GLP 75 135 Respiro com posição variável ponto de teste tipo GN
006827BB F. Rc1/2 F. Rc1/2 0,5 - 4 20 10,5 145 GLP 65 135 Respiro com posição variável ponto de teste tipo GN
006827BC F. Rc1/2 F. Rc1/2 0,5 - 2 29 10,5 145 GLP 75 135 22 Respiro com posição variável ponto de teste tipo GN
006827BG F. Rp1/4 F. Rc1/2 0,25 - 2 37 10,5 145 Propano 75 125 Respiro com posição variável
006827BH F. Rc1/2 F. Rc1/2 0,25 - 2 37 10,5 145 Propano 75 125 Respiro com posição variável

Grupo APZ400 + BP2203
006881AA F. Rp1/4 F. Rc3/4 1,5 - 16 37 10,5 145 Propano 75 100 29 Respiro com posição variável ponto de teste tipo GN
006881AC F. Rp1/4 F. Rc3/4 1,5 - 16 75 12,5 173 Propano 115 140 Respiro com posição variável ponto de teste tipo GN
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BP2403L

BP2403F

BP2403

PRONTO
BP2403L
BP2403F

BP3

Novo! 

BP2403

Soluções de design para o GLP

• Regulamento da 2ª etapa
• Desempenho Melhor
• Instalação e características de segurança

Ajustamento 
pressão Exatidão da  

pressão Indicador

Montado na parede
Suporte

Segurança UP / OPSO
Indicação

Upstream
Ponto de teste

Girando 
Cabeça

Fluxo descendente
Ponto de teste

UP / OPSO
Segurança compacta

Vento 
rotativo
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Novo BP2403

Novo

• Segurança OPSO e UPSO
• Pressão de entrada até 8 bar
• Conexões ¾ “e 1”
• ventilação ajustável

Características
•  Controle preciso da pressão
•  O respiradouro pode ser conectado a um tubo.
•  OPSO / UPSO com indicador visual e ponto de 

teste. Facilmente reinicializável. Possíveis meios de 
vedação.

•  Válvula de alívio de pressão de baixa capacidade 
(LRV) em certos modelos

•  Possibilidade de selar o sistema de configuração

Construção
•  Corpo e tampa: liga de alumínio fundido
•  Diafragma: NBR-R
•  Alavanca de válvula: NBR ou FPM

Aplicação
Estes reguladores são utilizados principalmente em instalações de energia de 
média e grande potência (redes domésticas, comerciais, agrícolas ou industriais) 
como estágio final ou estágio intermediário. 
Esses reguladores, de acordo com o modelo, fornecem:
• Pressão média (como uma etapa intermediária) da primeira etapa da regulação 

localizada no tanque ou da rede de gás (pressão máxima 8 bar). Baixa pressão 
(como fase final) da primeira etapa da regulação localizada no tanque, da rede 
de gás (pressão máxima de 5 bar) ou de uma etapa intermediária (0,3, 0,5 ou 
0,75 bar, por exemplo) ).

• Eles podem ser usados   com GLP, gás natural, gás natural sintético (SNG) ou 
outros gases não agressivos (ar, nitrogênio, biometano).

• Capacidade máxima: 50 kg/h (690kW) Os modelos BP2403R são comumente 
usados   em aplicações industriais que exigem um ajuste fino da pressão.

Regulador de 
1ª etapa

Regulador de  
2ª etapa

Código
Conexão Pressão de entrada (Pu) Pressão de saída (Pd) Caudal Segurança PRV Segurança OPSO Segurança UPSO Respiro 

Tipo / 
Orientação

Característica
entrada saída bar mbar kg/h kW mbar mbar mbar

BP2403
001100CA

F. Rc3/4
F. Rc1

0,5 - 2 30 50 690 75 - -

Respiro com 
posição 
variável

001105CA 0,5 - 2 37 50 690 75 - -
001107CA 0,5 - 2 37 50 690 - - -
001107CC 0,7 - 5 148 45 621 - - -
001107CD 0,8 - 5 300 70 966 - - -
001110CA 0,5 - 4 10 - 200 10 - 40 138 - 552 (+60) - -
001111CD 0,5 - 4 20 - 300 20 - 50 276 - 690 (+60) - -
001112CA 0,5 - 4 100 - 300 30 - 50 414 - 690 - - -
001120CB 0,5 - 2 30 40 552 75 - 22
001120CA 50 - 500 mbar 37 12 166 75 - 28 Terceiro estágio
001117CA

T. M20x1,5
0,5 - 2 37 40 552 - - -

001118CA 0,5 - 2 50 40 552 115 - -
001130CA

F. 3/4 NPT F. 1 NPT
0,5 - 2 30 50 690 75 - -

001111CC 0,5 - 4 20 - 300 20 - 50 276 - 690 (+60) - -
BP2403 OPSO

006840CA

F. Rc3/4 F. Rc1

0,5 - 2 30 50 690 75 140 -

Respiro com 
posição 
variável

006840CB 0,5 - 2 37 50 690 75 140 -
006842CA 0,7 - 5 148 40 552 - 300 -
006842CC 0,8 - 5 300 60 828 - 500 -
006842CB 0,5 - 2 75 40 552 115 140 -
006845CA 0,5 - 2 30 40 552 75 100 21
006846CB 0,5 - 2 37 40 552 75 100 27
006846CC 0,6 - 2 100 50 690 175 300 80
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Aplicação
•  Estes produtos são utilizados principalmente como 

reguladores de segunda etapa em instalações de GLP até 
25 kg/h (395 kW). Eles também podem ser usados   com gás 
natural, SNG, ar, nitrogênio e outros gases não agressivos.

•  Os modelos 437 e 1437 são utilizados principalmente em 
instalações comerciais e industriais para fornecer grandes 
aparelhos a gás.

•  1437 modelos são usados   atualmente em aplicações 
industriais que requerem um ajuste de pressão fina.

•  Os modelos 437GN são projetados propositadamente para 
instalações de aquecedor radiante e fazem parte de uma 
oferta completa de produtos para esta aplicação específica 
(válvulas, filtros, mangueiras flexíveis ...).

Características
•  Design forte e confiável
•  Suporte de parede para certos modelos
•  Botão de reinicialização fácil no modelo 3427 UPSO
•  Manómetros precisos montados em modelos 1437

Construção
•  Corpo e cobertura: liga de zinco fundido
•  Diafragma: NBR
•  Válvula de válvula: NBR
•  Certificação NF

Código
Conexão Pressão de entrada (Pu) Pressão de saída (Pd) Caudal Segurança UPSO

Característica
entrada saída bar mbar kg/h kW mbar

437
001076AA M. G3/4 M. G3/4 0,5 - 4 37 20 276

Suporte de fixação001076AB M. G3/4 M. G3/4 0,65 - 4 148 20 276
001076AC M. G3/4 M. G3/4 0,9 - 4 400 20 276

3437
001077AA M. G3/4 M. G3/4 0,125 - 0,625 29 15 207 20

Suporte de fixação001077AB M. G3/4 M. G3/4 0,5 - 2 37 25 345 25
001077AC M. G3/4 M. G3/4 0,5 - 2 148 25 345 100

1437
001071BA M. G3/4 M. G3/4 0,6 - 4 20 - 70 15 207

Suporte de fixação
001071BB M. G3/4 M. G3/4 0,7 - 4 60 - 150 15 207
001071BC M. G3/4 M. G3/4 0,8 - 4 120 - 300 15 207
001071BD M. G3/4 M. G3/4 1 - 4 200 - 500 15 207

437P
001075AB M. G3/4 M. G3/4 0,5 - 2,1 37 25 345 Certificação NF
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eguladores para tanques

Reguladores de baixa pressão

Aplicação
•  Estes produtos são utilizados principalmente 

em instalações de GLP de média potência 
(domésticas, comerciais ou industriais) 
como estágio final ou estágio intermediário, 
reguladores.

•  Eles também podem ser usados   com gás 
natural, SNG, ar, nitrogênio e outros gases não 
agressivos.

•  Capacidade máxima: 30 kg/h (414 kW)
•  Os modelos BP2303R são comumente usados   

em aplicações industriais que requerem um 
ajuste fino da pressão.

Características
•  Controle preciso da pressão
•  O respiradouro pode ser conectado a um tubo.
•  OPSO com indicador visual e ponto de teste (opcional).
•  Certos modelos estão equipados com dispositivo de segurança UPSO.
•  Certos modelos BP2303R estão equipados com uma mola dupla que 

garante uma pressão mínima regulável estável em todas as condições.
•  Válvula de alívio de pressão de baixa capacidade em certos modelos.
•  Alguns modelos estão disponíveis com ajuste de pressão extra baixa 

para controle térmico (aplicações de aquecimento e aves).

Código
Conexão Pressão de entrada (Pu) Pressão de saída (Pd) Caudal Segurança PRV Segurança OPSO Segurança UPSO Respiro 

Tipo / Orientaçãoentrada saída bar mbar kg/h kW mbar mbar mbar

BP2303
001050AA F. Rp1/2 F. Rc3/4 0,5 - 4 30 30 414 75 G1/4 - 0h
001050BA F. Rp1/2 F. Rc3/4 0,5 - 7,5 30 20 276 75 G1/4 - 0h
001051AA F. Rp1/2 F. Rc3/4 0,5 - 4 37 30 414 75 G1/4 - 0h
001051AB F. Rp1/2 F. Rc3/4 0,5 - 4 37 30 414 75 G1/4 - 4h
001052AB F. Rp1/2 F. Rc3/4 0,5 - 4 50 30 414 100 G1/4 - 4h
001053AA F. 1/2 NPT F. 3/4 NPT 0,5 - 4 30 30 414 75 G1/4 - 0h

BP2303 UPSO
001060AA F. Rp1/2 F. Rc3/4 0,5 - 4 30 25 345 75 20 G1/4 - 0h
001060AB F. 1/2 NPT F. 3/4 NPT 0,5 - 4 30 25 345 75 20 G1/4 - 0h

BP2303R
001070AA F. Rp1/2 F. Rc3/4 0,7 - 4 10 - 200 30 414 Pd+60 G1/4 - 0h
001070AB F. Rp1/2 F. Rc3/4 0,8 - 4 20 - 300 30 414 Pd+60 G1/4 - 0h
001070AC F. Rp1/2 F. Rc3/4 0,8 - 4 20 - 300 30 414 G1/4 - 0h
001070BA F. Rp1/2 F. Rc3/4 1,2 - 7,5 20 - 200 20 276 Pd+60 G1/4 - 0h
001071AA F. 1/2 NPT F. 3/4 NPT 0,8 - 4 20 - 300 30 414 Pd+60 G1/4 - 0h

BP2303 OPSO
006830AD F. 1/2 NPT F. 3/4 NPT 0,7 - 3 500 25 345 750 1300 G1/4 - 0h
006830BA F. Rc1/2 F. Rc3/4 0,5 - 4 29 (27-36) 30 414 75 135 G1/4 - 0h
006830BB F. Rc1/2 F. Rc3/4 1 - 4 37 (33-45) 30 414 75 135 G1/4 - 0h
006835BA F. Rc1/2 F. Rc3/4 0,5 - 4 29 (27-36) 25 345 75 135 16 G1/4 - 0h
006835BB F. 1/2 NPT F. 3/4 NPT 0,5 - 4 29 (27-36) 25 345 75 135 16 G1/4 - 0h
006836BA F. Rp1/2 F. Rc3/4 0,5 - 7,5 29 (27-36) 18 248 75 135 16 G1/4 - 0h
006836RB F. Rc3/4 F. Rc3/4 0,6 - 2 37 30 414 75 100 29 G1/4 - 6h
006837AA F. 1/2 NPT F. 3/4 NPT 0,8 - 2 350 50 690 - 500 270 G1/4 - 6h
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Aplicação
•  Estes produtos são utilizados 

principalmente em instalações 
de GLP, gás natural ou SNG de 
grande potência (redes domésticas, 
comerciais, agrícolas ou industriais) 
como estágio final ou intermediário, 
reguladores. Também podem ser 
utilizados com ar, nitrogênio e 
outros não agressivos Gases,

•  Capacidade até  
150 kg/h (2070 kW).

Características
•  Detecção interna (não é necessária nenhuma conexão de tubo sensível especial)
•  Controle preciso da pressão
•  Certos modelos estão equipados com dispositivo de segurança UPSO.
•  Válvula de alívio de pressão de baixa capacidade (LRV) em certos modelos
•  CE marcado seguindo a directiva europeia 2014/68/EU
•  O ventilador do regulador pode ser conectado a um tubo.

Construção
•  Corpo da válvula: ferro fundido esférico GS400 (BP2402FC) ou liga de alumínio 

fundido sob pressão (BP2402L)
•  Unidades de regulação (corpo e tampa): liga de alumínio fundido
•  Diafragma: NBR-R
•  Válvula: NBR ou FPM 

Reguladores de baixa pressão
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PRONTO

• BP2403L
• BP2403F

Código
Conexão Pressão de entrada (Pu) Pressão de saída (Pd) Caudal Segurança PRV Segurança OPSO Segurança UPSO Respiro 

Tipo / Orientaçãoentrada saída bar mbar kg/h kW mbar mbar mbar

BP2402L
001200

F. Rc1 F. Rc1.1/4

0,5-4 30 (25 - 45) 60 828 75 - - G3/8-Tubo Ø10 / 3h
001205 0,5-4 37 (25 - 45) 60 828 75 - - G3/8-Tubo Ø10 / 7h

001212AA (0,3) 0,5-2,1 37 (28 - 39) (50) 65 (690) 897 - - -
G3/8-Tubo Ø10 / 6h001215AA 0,7-2,1 148 (130 - 180) 65 897 - - -

001216AA 0,8-4 300 (280 - 400) 70 966 - - -
001210XX 0,8-4 20-300 60 828 (60) - - G3/8-Tubo Ø10 / 3h

BP2402FC
001250FA

F. Rp1 F. Rc1.1/4

0,5-4 30 (25 - 40) 120 1656 75 - - G3/8-Tubo Ø10 / 3h
001250FJ (0,3) 0,5-2,1 37 (28 - 39) (80) 120 (1104) 1656 - - -

G3/8-Tubo Ø10 / 6h001250FH 0,7-5 150 (130 - 180) 130 1794 - - -
001250FK 0,8-5 300 (280 - 400) 150 2070 - - -
001250FC 0,8-4 20-300 120 1656 (100) - - G3/8-Tubo Ø10 / 3h

BP2402FC OPSO
006895FC

F. Rp1 F. Rp1.1/4
0,6-2 37 (28-39) 120 1656 75 100 29

G3/8-Tubo Ø10 / 6h006895FH 0,7-5 150 (130-180) 130 1794 - 300 90
006895FJ 0,8-5 300 (280-400) 150 2070 - 475 -
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APS2000 APS2-MONITOR APS2

Vaporizadores

O vaporizador é um trocador de calor especialmente concebido  de 
maneira que o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) entra em fase líquida 
e sai em fase gasosa, preparado para ser utilizado em aplicações 
domésticas, comerciais e industriais.

O gás é aquecido por água quente, pela água proveniente da caldeira 
ou pré-aquecida por uma resistência eléctrica e certificado EexdATEX 
(versão elétrica), com uma função de dois termostatos (um de controle 
e outro para segurança). O tanque de expansão pode ser do tipo aberto 
ou fechado, dependendo do modelo.

Estes vaporizadores podem ter capacidade de 30 a 2000 kg/h.
Os modelos propostos são Minivap 40, ECOVAP e Vapeg, com versões 
de água quente tipo “feed-out” (apenas alimentação de saída, sem 
retorno) ou “feed-back” com retorno (ambos, não necessitam de painel 
eléctrico) ou versão eléctrica (disponível com o painel pré-cabeado).

As principais características:
• Facilidade de montagem e instalação.
• Manutenção simples.
• Sistema modular com os reguladores Clesse-Novacomet, disponível com as 

versões "only one unit" com todo o equipamento instalado e testado.
• A válvula termostática é totalmente de ação mecânica e de segurança positiva, 

e se fecha para bloquear o fluxo de gás em caso de falha, e só abre novamente 
se houver condições de temperatura óptima. É instalada a montante do 
evaporador, para protegê-lo e não permitir que permaneça GLP líquido no 
vaporizador, evitando assim sobrepressões perigosas.

valores adicionados:
•  Soluções completas e 

customizáveis de acordo com 
as necessidades específicas do 
cliente

•  Cursos de formação para 
utilização e manutenção do 
sistema

•  Serviço assistência técnica

R
eguladores para tanques

Código
Conexão

Descrição
Caudal

entrada saída kg/h kW

BP2403

006771AX

Flange fixa PN40 DN25 
B2F

Flange fixa ANSI300 
DN25 B4F

Vaporizador GLP  
ECOVAP T 50A 50 690

006771AA Vaporizador GLP  
ECOVAP T 100A 100 1380

006771AB Vaporizador GLP  
ECOVAP T 200A 200 2760

006771AC Vaporizador GLP  
ECOVAP T 300A 300 4140

006771AD

Flange fixa ANSI300 
DN50 B4L

Vaporizador GLP  
ECOVAP T 500A 500 6900

006771AE
Flange fixa PN40 DN50 

B2L

Vaporizador GLP  
ECOVAP T 750A 750 10350

006771AF Vaporizador GLP  
ECOVAP T 1000A 1000 13800



El sistema ofrece:

Características e vantagens:

• Serviço de controle à distância para medição 
de pressão.

• Bateria e sistema certificado ATEX.
• Alta precisão, transdutores calibrados 

automaticamente para estabilidade a longo 
prazo.

• (0-30bar, 0-10 bar, 0-300mbar).
• 3 anos de vida útil da bateria (medição Com 

frequência a cada 15 minutos, com dois 
sensores incorporados).

• Sistema configurável com outros parâmetros 
medição integráveis: nível do tanque, leitura de 
medidores, ...

• Acesso ao portal web, e mensagens por e-mail 
ou por telefone.

Benefícios:

• Sistema expansível de 1 a 4 sensores  
de pressão, que podem ser conectados 
para controlar o nível dos tanques.

• O sistema permite o controle de várias 
instalações sem a necessidade de 
deslocamento de técnicos.

• Informação preventiva, que permite 
manutenção programada.

Requisitos:
• Cobertura GSM - GPRS. Ideal 3G no 

mínimo.
• Conexão à Internet para ver 

informações através de páginas web.
• Recomendado um mínimo de 2Mbp.

Hardware e comunicação - Kits para o sistema de controle de pressão

*PMSETS3 e PMSET4  estão equipados com bateria dupla
Este código necessita de instalação qualificada no local, entre em contato 
com a Clesse para maiores informações

Pressão - Controle à distância para medição de pressao

Código Descrição

UUPMSENS30B 0 - 30 bar Sensor I2C 
UUPMSENS10B 0 - 30 bar Sensor I2C

UUPMSENS300MB 0 - 300 mbar Sensor I2C
UUOKO5513RF Unidade de comunicação GSM (OKO)

UUOKO5513RFDB Unidade GSM com bateria dupla (OKO DB)
UUALEVEL313* RF Alevel
UUTANKALEVEL Tanque Alevel - a ser adicionada ao tanque

Kit Número de sensores N. OKO/Alevel N. RF Alevels

UUPMSET1 1 sensor 1 OKO N/A

UUPMSET2 2 sensores 1 OKO N/A

UUPMSET3* 3 sensores 1 OKO 1 RF Alevel

UUPMSET4* 4 sensores 1 OKO 1 RF Alevel
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Visão geral das pressões da rede de gás.

Acesso aos arquivos e dados históricos.

Alarmes para as variações de pressão, com o 
envio de notificações automáticas para correios 
electrónicos ou por telefone (SMS).

Opção de manutenção periódica.

O serviço inclui telemetria, sensores 
digitais, sistemas comunicação e 
alarme, comissionamento do sistema 
e suporte técnico.

Facilidade na substituição 
da bateria.

Sistema certificado ATEX.



Nivel - Monitoramento de serviços
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Serviço de controle à distância de pressao

ALEVEL 0214

OKO 5513

Gestão de Reservas

Telemetria de controle de reservas de GLP
Sistema de telemetria para tanques de GLP que, 
pela facilidade da instalação e operação, permite 
as companhias de gás e aos usuários gerenciar o 
processo de distribuição de forma econômica e 
eficiente.

Esta solução permite acesso mediante um Portal Web 
que gera um relatório diário. Deste modo, o sistema 
permite um controle automático do processo. O 
administrador pode otimizar as rotas para enchimento 
e controlar os níveis de alerta.

OKO 5513
Concentrador de dados compacto, à bateria, instalado 
diretamente no tanque ou em um local próximo.
Um elemento essencial do sistema de gestão remota 
que recolhe, faz cópia de segurança e transmite os 
dados através de GPRS (ou SMS) ao servidor em uma 
frequência determinada.

ALEVEL 0214
Sensor de nível de tanque, especificamente projetado 
para indicadores de nível do flutuador. Instalação 
direta e fácil em diferentes tipos de tanques de GLP. O 
ALEVEL 0214 permite medir o nível do tanque de GLP 
e transmitir os dados via rádio.

Conformidade:

• Certificação ATEX II 1G Ex ia IIB T3 Ga
• IECEx • RTTE • LVD • EMC

Aplicação e funcionamento 

OKO 5513 recebe o sinal de rádio 
do sensor ALEVEL 0214 instalado no 
tanque. O sistema mediante frequência 
configurada recolhe os dados de nível e 
os transmite ao servidor.

Estes dados são armazenados 
temporariamente e o estado do sistema 
é transmitido pelo menos uma vez 
por dia, e então ficam disponíveis 
no servidor através de um portal 
web. Desde a notificação de forma 
espontânea por SMS ou e-mail, outros 
eventos podem ser personalizados (nível 
baixo, cheio, acima do nível).

A comunicação bidirecional permite 
a configuração de atualizações e 
manutenção a distância. 

• A tecnologia GSM ou GPRS assegura a 
comunicação bidirecional para obtenção 
de um diagnóstico, configuração ou 
reconfiguração à distância.

• Vida mínima de 5 anos*.
• Sistema totalmente certificado ATEX (Zona 0).
• Expansível até 6 tanques.
• Acesso de dados via portal web, onde pode-

se obter uma planilha de dados Excel.
• Sistema de conexão sem fio.
• Facilidade de instalação.
• Verificação instantânea, através de 

mensagens SMS.
• Equipamento robusto e com proteção de 

estanqueidade IP68, para profundidade 
de até 1 metro. Adequados para tanques 
enterrados.

• A distância entre o medidor do tanque 
ALEVEL 0214 e OKO 5513 pode atingir até 
50 m**

• Disponibilidade de adaptadores para 
diferentes tipos de indicadores (incluindo 
Rochester Magnetel 4” / 8”).

Comunicação GPRS ou SMS.

Instalação sem fio.

Nível e consumo periódico.

Compatível com uma grande  
variedade de tanques.

Configuração de atualizações 
on-line.

Bateria de longa duração. 
(mínimo de 5 anos)

Certificação ATEX – Zona 0

vantagens do sistema:

Notificação de alarmes em tempo real.

Facilidade de instalação.

Até 6 tanques conectados.

Robusto e preparado para o  
ambiente externo.

Código Descrição

UUGSM-TANKTELEM Conjunto de monitoramento OKO e medidor ALEVEL

UUTANKALEVEL Sensor de nível adicional ALEVEL para montagem no tanque

UU4”ALEVADPT Adaptador para ALEVEL para indicador Rochester de 4”

UU8”ALEVADPT Adaptador para ALEVEL para indicador Rochester de 8”

* Certas funções aumentam o consumo. ** Deve-se avaliar a topografia e condições de arquitetura do local

R
eguladores para tanques
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•  válvulas de enchimento dupla: permitem um rápido 
enchimento de GLP na fase líquida no tanque (fixo ou 
móvel), assim como o enchimento de gás  GLP durante 
a operação de recuperação do líquido. Podem ser 
equipados com uma extensão, no caso de tanques 
enterrados. Também podem integrar a função de 
controle de nível que garante o fechamento da válvula 
quando o nível de enchimento atinge um valor pré-
definido.

•  Indicadores de nível: permitem ter uma indicação 
porcentual (%) da quantidade de GLP no tanque. 
Podem ser equipadas com uma extensão adaptada 
para tanques subterrâneos para facilitar a leitura do 
mostrador.

•  válvulas de transferência de líquido: são utilizadas 
para tomar GLP na fase líquida do reservatório e no 
caso de utilizar o GLP em fase líquida para alimentar 
um vaporizador. Elas podem ser equipadas com uma 
válvula de excesso de fluxo (limitador de caudal).

•  válvulas de transferência angular: são rosqueadas na 
saída da válvula de recuperação de líquido para permitir 
a remoção de GLP em fase liquida do tanque.  Elas 
podem ser equipadas com uma válvula de excesso de 
fluxo (limitador de caudal).

•  válvulas de Serviços: permitem a remoção do gás na 
fase gasosa e possuem sistematicamente: um volante 
de inércia para a abertura e fechamento manual, um 
restritor de fluxo interno. Podem ser integradas a 
equipamentos  adicionais, como: Indicador de nível 
máximo, válvula de expansão térmica, e tomada para 
manômetro. Podem ser de saída horizontal (tipo ECGH) 
ou de saída vertical (tipo ECGX).

•  Conexões isolantes: são usadas para os tanques 
subterrâneos sob protecção catódica, bem como para 
reservatórios aéreos. Um tubo condutor eléctrico (cobre, 
aço ...) é fornecido com a  função de proteger o tanque 
e seus equipamentos de correntes parasitas.

1  Indicador de nível e extensor

2  Válvula de transferência de liquido (com tubo de imersão que se 

encontra dentro do tanque).

3  Válvula de serviço

4  Válvula de enchimento

1  Válvula de alivio de pressão e check-lock

2  Válvula de enchimento

3  Válvula de transferência de liquido

4  Válvula de serviço

5  Indicadores de nível

38

Gama e Aplicações

É composta por:

•  válvulas de alívio de pressão: asseguram a proteção de tanques de GLP 
aéreo (fixo ou móvel) contra a sobrepressão do gás, mantendo assim a 
pressão abaixo de um limite permitido para o tanque em que está montada. É 
provida de um obturador pré-montado.

•  válvulas de expansão térmica: protegem o tanque de GLP enterrado contra  
Sobrepressões mediante a eliminação do gás, mantendo assim a pressão 
abaixo de um limite permitido pela carcaça, no qual são montadas. Estão 
associadas com uma válvula de isolamento de forma integrada (saída de gás 
TAP) ou independente.

•  válvulas check-lock: permitem a substituição ou remoção da válvula, sem 
a necessidade de interromper o uso do tanque de GLP. Elas são a interface 
entre a válvula de segurança e o tanque de GLP.

•  Conjuntos de segurança: Estes são compostos de kits de válvulas com sua 
válvula de comporta adaptada e a junta selada, pronto para ser instalado no 
tanque de GLP.
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válvulas de enchimento duplas e medidores 

Aplicação
•  Estas válvulas de enchimento 

de checagem dupla são 
projetadas para o enchimento 
em fase líquida de tanques de 
GLP horizontais ou verticais. 
Eles estão equipados com uma 
tampa de proteção.

•  Estas válvulas estão disponíveis 
em uma variedade de 
tamanhos e configurações para 
atender a maioria dos tanques 
de GLP (800-1000-1200 litros), 
tanto horizontal quanto vertical.

•  A função de verificação dupla 
permite reparos e manutenção 
seguros e fáceis, sem remover 
o produto do tanque. 
Quando a verificação da parte 
superior das costas é removida, 
a válvula de retenção da 
parte inferior da parte inferior 
está parcialmente vedada, 
permitindo que a parte superior 
do corpo seja substituída.

Características
•  Uma unidade de extensão é fornecida em 

alguns modelos projetados especialmente 
para tanques enterrados no subsolo ou 
com difícil acesso ao preenchimento.

•  Certos modelos estão equipados 
com um dispositivo de prevenção de 
enchimento excessivo, que irá desligar a 
válvula quando o tanque atinge um nível 
predeterminado (80%, 85%, 90%)

•  A capacidade de enchimento é superior 
a 8m3 / h de água abaixo de 4bar de 
pressão diferencial.

•  Temperatura de serviço:  
-20°C a +65°C

•  Pressão de serviço: até 25 bar

Construção
•  Válvula de retenção dupla
•  De acordo com EN13175, Directiva PED 

2014/68/EU o TPED 2010/35/EU.
-  Corpo e partes principais: latão de 

acordo com EN1264 
-  Selagem: NBR de acordo com EN549
-  Flutuador: espuma NBR

ECGC PCSB

Aplicação
•  Estes medidores de nível de tanque são projetados para 

indicar o nível (% de valor) de GLP no reservatório.
•  Todos os modelos são compatíveis com a unidade de 

extensão especial, adequada para tanques enterrados 
no solo, permitindo um acesso mais fácil para visualizar a 
leitura do nível no mostrador.

•  Estes medidores de nível estão disponíveis em uma 
variedade de tamanhos e configurações para atender a 
maioria dos tanques de GLP (800-1000-1200 litros), ambos 
tipos horizontal e vertical 

Características
•  O mostrador do medidor pode ser facilmente removido, 

permitindo a manutenção, substituição ou a instalação da 
unidade de extensão, sem ter que desmontar e remover o 
medidor.

•  Temperatura do serviço -20°C a + 65°C
•  Pressão de serviço: até 25bar

Construção
•  De acordo com EN13799 e PED, artigo 3.3
•  Cabeça: alumínio
•  Caixa de engrenagens: liga de zinco
•  Tubo de suporte, tubo de suporte: alumínio
•  Engrenagem, cross stud: aço inoxidável
•  Flutuador: NBR espumado 

Código Diâmetro 
reservatório  (mm) Fixação

Indicador de nivel

PCSB282 ᶲ 800 H

4 parafusos
M6/25mm.
Implantação

diâmetro
51,6mm

PCSB283 ᶲ 1000 H

PCSB284 ᶲ 1200 H

* certificação TPED

Código Diâmetro 
reservatório  (mm) Observação

Tapão da válvula de enchimento e boca de carga

ECGB72
T. 1’’3/4 ACME

cor laranja

ECGB73 cor azul

Código
Conexão Pressão de serviço

Tipo reservatório
Diâmetro reservatório Nivel de corte

Tubulação
entrada saída bar (mm) (%)

Válvula de enchimento
ECGC01 M. 1’’3/4 ACME M. 1’’1/4 NPT 25 Horizontal e 

Vertical Todos -ECGC01L ü
Boca de carga

ECGC07

M. 1’’3/4 ACME M. 1”1/4 NPT 25

Horizontal

ᶲ 800 H

85%

ECGC07L ᶲ 800 H ü
ECGC08 ᶲ 1000 H
ECGC08L ᶲ 1000 H ü
ECGC09 ᶲ 1200 H
ECG 09L ᶲ 1200 H ü
ECGC11 ᶲ 800 H

80%

ECGC11L ᶲ 800 H ü
ECGC12 ᶲ 1000 H
ECGC12L ᶲ 1000 H ü
ECGC13 ᶲ 1200 H
ECGC13L ᶲ 1200 H ü
ECGC30 ᶲ 1000 H

90%ECGC30L ᶲ 1000 H ü
ECGC31 ᶲ 1200 H
ECGC31L ᶲ 1200 H ü
ECGC14

Horizontal e 
Vertical

ᶲ 800 V (ᶲ 1500 H)

80% (85%)ECGC14L ᶲ 800 V (ᶲ 1500 H) ü
ECGC15 ᶲ 1000 V (ᶲ 1750 H)
ECGC15L ᶲ 1000 V (ᶲ 1750 H) ü
ECGC16

Vertical

ᶲ 1200 V 80%ECGC16L ᶲ 1200 V ü
ECGC17 ᶲ 600 V 85%ECGC37* ᶲ 1000 V
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Aplicação
As válvulas de alívio CLESSE ECG são 
projetadas para proteger os tanques 
de GLP terrestres acima, liberando a 
sobrepressão (acima da configuração de 
fábrica predeterminada) na atmosfera e 
garantindo que a pressão dentro do navio 
permaneça dentro de seus limites. 
 
Disponível com uma grande variedade de 
configurações de pressão predefinidas e 
tipos de conexão para atender a maioria 
dos tanques. Dependendo do modelo, 
eles podem ser montados diretamente no 
tanque (roscado) ou em uma válvula de 
retenção inferior (roscada e paralela). 
 
CLESSE As válvulas de alívio HP são 
usadas principalmente na tubulação em 
instalações de GLP. Eles são geralmente 

encaixados em um tubo onde o gás ou 
o GLP líquido podem ser presos entre 2 
válvulas (por exemplo, colector multicelular). 
Eles também podem ser usados, a jusante 
de um regulador de alta pressão, para 
descarregar sobrepressões devido a 
detritos no assento, relicução ou gelo.

Características
•  As válvulas de alívio ECG são  

marcadas CE.
•  Equipado com um pequeno orifício 

para evacuar os reservatórios de água 
que podem ser acumulados na área da 
válvula, para evitar distorções na pressão.

Construção
•  Corpo: latão
•  Assento do assento: latão + NBR
•  Mola: aço inoxidável

Aplicação
•  Estas válvulas de retenção inferiores 

são projetadas para permitir a 
substituição ou desmontagem 
da válvula de segurança sem 
interromper o fornecimento de gás 
no tanque de GLP.

 
Características
•  Uma gama completa de válvulas 

disponíveis com uma variedade de 
conexões, totalmente compatíveis 
e adaptadas à gama de válvulas de 
segurança

 
Construção
•  Corpo: latão 

- Assento do assento: latão + NBR
•  Mola: aço inoxidável

Válvulas de alívio de pressão Válvulas de controle inferiores

Código Conexão Característica
Tapão cabeça hexagonal (latão)

ECG395 M. 3/4’’ NPT Tapão cabeça hexagonal
ECG335 M. 1’’1/4 NPT Tapão cabeça hexagonal

Junta para estanqueidade
PCSB213 ᶲ 51 mm / ᶲ 40 mm Para válvula com conexão M36x2
PCSB214 ᶲ 60 mm / ᶲ 49 mm Para válvula com conexão M45x2

Tapão da válvula de segurança externa (polietileno)
PCSJ38 ᶲ 60,5 mm Para válvula M36x2 e 1’’ NPT
PCSJ27 ᶲ 68,5 mm Para válvula M45x2 e 1’’1/4 NPT

Código
Conexão Pressão de serviço (Pn) Caudal de ar

Caracteristica
entrada salida bar Válvula de segurança Válvula de check-lock + Válvula de alivio de pressão

Válvula de alívio de pressão externa (canalização de gás)

ECGE14 M. M18x1,5 14 9,6 (n)m3/min @ 120% Pn -

Válvula check-lock
ECGE10 M. 1/2’’ NPT F. M18x1,5 - -

Válvula check-lock + Válvula de alívio de pressão externa (canalização de gás)

ECGE10 + ECGE14 M. 1/2’’ NPT 14 - 55,2 (n)m3/min @ 120% Pn

Válvula de alívio de pressão externa (reservatório)
ECGG10 M. 3/4’’ NPT - 20 62,4 (n)m3/min @ 120% Pn -
ECGF27 M. 1’’ NPT - 20 111 (n)m3/min @ 120% Pn -
ECGS22 M. 1’’1/4 NPT - 20 147 (n)m3/min @ 120% Pn -
ECGF28 M. M36x2 - 20 110 (n)m3/min @ 120% Pn -
ECGS23 M. M45x2 - 20 145 (n)m3/min @ 120% Pn -

Válvula check-lock
ECGD24 M. 1’’1/4NPT F. M36x2 - - 100 (n)m3/min @ 120% Pn

  ECGD25 M. 2’’NPT F. M45x2 - - 120 (n)m3/min @ 120% Pn
Válvula check-lock + Válvula de alívio de pressão externa (reservatório)

ECGD24 + PCSB213 + ECGF28 M. 1’’1/4NPT - 20 - -
  ECGD25 + PCSB214 + ECGS23 M. 2’’NPT - 20 - -
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Válvulas de serviço, de transferência de líquido y transferência angular

* certificação TPED

Aplicação
Estas válvulas de serviço 
são projetadas para a 
transferência de gás na 
fase vapor e permitir a 
abertura e fechamento 
da válvula através de um 
volante manual. Estão 
disponíveis numa ampla 
variedade de tamanhos e 
configurações para atender a 
grande maioria dos tanques 
horizontais ou verticais de 
GLP com conexões ¾ "NPT 
ou 1 ¼ " NPT. Também 
conectam os reguladores de 
primeiro estágio dos tanques.

Estas válvulas possuem um 
dispositivo que interrompe 
o fluxo a 40 kg/h de GLP 
na fase vapor (entre 42 e 54 
kg/h) ou em torno de 80 kg/h 
(75 a 80 kg/h) dependendo 
do modelo.

•   Pressão de trabalho: 25 bar,
•  Temperatura de trabalho: 

-20 a + 65°C.

Características
Alguns modelos incluem:
•  A válvula de alívio para 

eliminar o excesso 
de líquido no caso de 
expansão de volume 
devido a sobreenchimento 
(protegido por uma tampa 
de plástico),

•  Medidor de nível do 
tanque,

•  Conexão para manômetro 
¼ "NPT.

Construção
•  Corpo: Latão conforme  

EN 12165,
•  Volante: Alumínio,
•  Vedação: NBR conforme 

EN 549.

Aplicação
Estas válvulas são projetadas para a 
transferência de GLP na fase líquida 
na parte inferior do tanque. Usada 
principalmente quando o reservatório 
deve ser esvaziado para ser removido.  
Todos os modelos são equipados 
com dispositivo de excesso de fluxo.

Possuem um tampão de latão, para 
proteger o interior da válvula contra 
sujeiras e pós, que deve ser removido 
antes de se conectar a válvula de 
transferência angular na operação de 
esvaziamento do tanque.

Características
•  Pressão de trabalho: 25 bar,
•  Temperatura de trabalho:  

-20 a + 65°C,
•  Faixa de caudal: 3 a 5 m3/h a 1 bar.

Construção
•  Corpo: Latão conforme EN 12165,
•  Volante: Alumínio,
•  Vedação: NBR conforme EN 549.

Aplicação
Especialmente projetadas de 
forma angular para abertura e 
fechamento manual para serem 
conectadas à saída da válvula 
de transferência de líquido do 
tanque para outro reservatório.

Características
• Pressão de trabalho: 25 bar,
•  Temperatura de trabalho: -20 

a + 65°C,
•  Alguns modelos incluem 

válvula de excesso de fluxo 
com intervenção entre 3 e 5 
m3/h a 1 bar.

Construção
•  Corpo: Latão conforme EN 

12165,
•  Volante: Alumínio,
•  Vedação: NBR conforme EN 

549.

Válvulas de transferência de líquidoVálvulas de serviço Válvulas de transferência angular

Código
Conexão Pressão de serviço Limitador de caudal Válvula de alívio de 

pressão integrada Controle de nível Conexão para manômetro
entrada saída bar kg/h propano bar

Conjunto excesso de fluxo+chave+tampão
ECGH17*

M. 3/4’’ NPT

M. M20x1,5 - Horizontal

25

40 ü ü
ECGX45

M. G3/4’’ reservatório 
Vertical

40 ü
ECGX451* 40 ü ü
ECGX57* 40 ü
ECGH08

M. 1’’1/4 NPT

M. M20x1,5 - Horizontal 80 ü ü
ECGX44

M. G3/4’’ reservatório 
Vertical

40 ü
ECGX441 80 ü ü
ECGX50 40 14
ECGX56 80 14

Código
Conexão Pressão de serviço Limitador de caudal

Válvula de saída
entrada saída bar m3/h de água

Válvula de transferência de líquido
ECGJ15 M. 3/4’’ NPT F. M26x1,814

25
3 -

ECGJ09 M. 1’’1/4 NPT F. M26x1,814 5 -
Válvulas de transferência angular

ECGK02 M. G7/8’’

M. 1’’3/4 ACME 25

5 -
ECGK08 M. M26x1,5 5 -
ECGK10 M. M26x1,5 - ü
ECGK20 M. 3/4’’ NPT - ü
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Aplicação 
Estas estações de acoplamento de tanques são 
projetadas para gerenciar instalações de vários 
tanques para controlar e otimizar o fornecimento 
de GLP para a instalação final ou através de uma 
rede canalizada

Concepção Funcional
•  As estações de acoplamento do tanque são 

montadas e testadas em nossa fábrica.
•  Uma linha dupla (ou fluxo) pode ser instalada 

como “By-Pass”. Isso é para facilitar a 
operação de manutenção sem interromper 
o fornecimento de gás. Além disso, isso 
proporcionará segurança adicional e protegerá 
o sistema em caso de mau funcionamento 
ou falta de fornecimento da linha de serviço 
principal. Também pode fornecer capacidade 
de fluxo adicional se necessário pela 
instalação.

Design
•  As válvulas de entrada do reservatório do coletor opostas à saída evitarão 

impurezas (líquido, sujeira, óleo ...) entrar no sistema e potencialmente 
danificar os reguladores. Este projeto também permite uma vaporização 
ideal do GLP em condições de baixa temperatura.

•  Controle preciso e precisão da pressão de saída em toda a gama de 
pressão de entrada (garantida até 16bar).

•  Manómetros a montante e a jusante facilitam o funcionamento e o controle 
do sistema.

•  O modelo 8325 é uma estação de acoplamento de mini tanque com uma 
capacidade de fluxo de 40 kg/h. É montado dentro de uma caixa de fibra de 
vidro reforçada S300.

•  Modelo 8346, é montado dentro de um armário metálico protegido, oferece 
uma capacidade de fluxo de 150 kg/h.

•  Outras configurações estão disponíveis mediante solicitação com linha de 
regulação de gás monitorada e soluções OPSO.

Código Conexão de 
entrada

Número de 
entradas

Pressao de entrada (Pu) Pressao de saida (Pd) Caudal limitador de 
segurança  OPSO

Caracteristica
bar bar kg/h kW bar bar

8346
8346101

M. G1/2’’

4

2 - 16 1,5

150 2070

1,8

linha única
8346102 linha dupla
8346301

M. G3/4’’

linha única
8346302 linha dupla
8346201 -

2,5
linha única

8346202 - linha dupla
8346111

M. G1/2’’
3,5 - 16

1 - 3
4

linha única
8346112 linha dupla
8346121

3
linha única

8346122 linha dupla
8346131

5 2 - 16 1,5 1,8
linha única

8346132 linha dupla
8325

8325101 M. G1/2’’ 4
2 - 16 1,5 40 552 1,8

linha única
8325102 M. G1/2’’ 4 linha dupla
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R
eguladores para redes de distribuição

Reguladores para redes de distribuição 

Características
•  Design compacto e agradável
•  Suporte de parede
•  Filtro na conexão de entrada
•  Certos modelos são entregues com acessórios para brasagem de 

cobre.
•  Combine 3 ou 4 funções (regulação, válvula manual, UPSO, segurança 

de fluxo excessivo)

 
Construção
•  Corpo e cobertura: liga de zinco fundido
•  Diafragma: NBR
•  Válvulas: NBR
•  Caixa: ABS
•  Certificação  NF 

Aplicação
•  Instalados perto do aparelho de gás, estes 

reguladores combinam o estágio final de regulação, a 
válvula de corte manual e a segurança UPSO.

•  Os reguladores TA e T fornecem também uma 
segurança de excesso de vazão que interrompe o 
fluxo de gás em caso de ruptura ou desconexão da 
mangueira a jusante.

•  Estes reguladores geralmente são usados   como 
regulador de segundo estágio em instalações de GLP 
para fornecer aparelhos de gás até 5 kg/h (69 kW).

•  Os reguladores TA e SA são dedicados às instalações 
de butano.

•  Os reguladores T, S e S5 destinam-se a ser utilizados 
em instalações de propano e GLP.

•  Os reguladores RPBS são usados   como reguladores 
de terceira fase em instalações canalizadas e podem 
ser adaptados tanto a GPL (37mbar) como a Gás 
Natural - SNG (22mbar) 

Código Acessórios

90111000 Tampa de protecção para os reguladoresTA, SA, T, S, S5, S8
C06445029 controlo regulamentar TA, SA, T, S, S5, S8

Código
Conexão Pressao de entrada (Pu) Pressao de saida (Pd) Caudal

Tipo de gas
Seguranca

Característica
entrada saida bar mbar kg/h kW mbar

TA
6445205* M. M20x1,5 M. M20x1,5 0,1 - 0,6 28 1,3 18 Butano 20

SA

6455200* M. M20x1,5 M. M20x1,5 0,1 - 0,6 28 2,6 36 Butano 20 Racor 2 piezas tuerca loca para tubo de cobre  
a soldar 12mm, con junta

6455203* M. M20x1,5 M. M20x1,5 0,1 - 0,6 28 2,6 36 Butano 20
T

6445005* M. M20x1,5 M. M20x1,5 0,5 - 1,75 37 1,3 18 Propano 25
S

6455153 M. M20x1,5 M. M20x1,5 0,5 - 1,75 30 4 55 Propano 20

6455000* M. M20x1,5 M. M20x1,5 0,5 - 1,75 37 4 55 Propano 25 Duas partes porca de acoplamento de tubo de  
montagem cobre soldadura de 12 milímetros, com selo

6455503* M. M20x1,5 M. M20x1,5 0,5 - 1,75 37 4 55 Propano 25 Sem Capuz
6455003* M. M20x1,5 M. M20x1,5 0,5 - 1,75 37 4 55 Propano 25
6455703 M. M20x1,5 M. M20x1,5 0,5 - 1,75 37 4 55 Propano 25 Regra EN 13785
6455053 M. M20x1,5 M. M20x1,5 0,5 - 1,75 50 4 55 Propano 34

S5

6455300* M. M20x1,5 M. M20x1,5 0,5 - 1,75 37 5 69 Propano 25 Duas partes porca de acoplamento de tubo de  
montagem cobre soldadura de 12 milímetros, com selo

6455303* M. M20x1,5 M. M20x1,5 0,5 - 1,75 37 5 69 Propano 25
6455453 M. M20x1,5 M. M20x1,5 0,5 - 1,75 50 5 69 Propano 34

S8
6455803 M. M20x1,5 M. M20x1,5 0,5 - 1,75 37 8 110 Propano 25

S39-B3
6455900 M. M20x1,5 M. M20x1,5 0,5 - 1,75 39 4 55 Propano 25
6415004 M. M20x1,5 F. M16x1,25 0,5 - 1,75 39 4 55

* certificação NF Gaz
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CSR 485
Regulador de baixa pressão com dispositivo de segurança 
por excesso de pressão (OPSO)
•  Este regulador com dispositivo de segurança por 

excesso de pressão (OPSO) pode ser utilizado para 
aplicações de GPL (butano, propano ou suas misturas), 
gás natural, gás industrial (mistura de ar sintético e GLP) 
ou outro gás não-agressivo (ar, nitrogênio, ...),

•  Este regulador é normalmente utilizado como regulador 
de pressão de segundo estágio em instalações de GLP 
ou gás natural, sendo instalado a jusante do primeiro 
estágio de regulagem,

•  Temperatura de trabalho: -20°C a + 50°C.

RPBS
Regulador de assinante com segurança contra pressão 
mínima para instalações polivalentes GLP / GN
•  Os reguladores RPBS são usados como 3º estágio  

e pode ser utilizado tanto para o propano (37mbar) 
ou gás natural (20 mbar).

1ª estágio

Reguladores de alta pressão 
(ver páginas 22-27) RPBS 37/22

3ª estágio

Novo CSR485 
código 0485118 

substitui o código 
004660XX

2ª estágio mPB15

Código
Conexão Pressão de 

entrada (Pu)
Pressão de  
saída (Pd) Caudal

Tipo de gás
Segurança OPSO Segurança PRV

Observações
entrada saída bar mbar kg/h kW mbar mbar

CSR 485

0485118 T. M20x1,5 M. M20x1,5 1 - 5 150 4 55 Propano 300 -

Substitui o código 004660XX  
(Propano canalizado). 

Regulador com segurança de  
pressão máxima de 150 mbar  
para instalação de medidores

Código Conexão Pressão de 
entrada (Pu)

Pressão de  
saída (Pd) Caudal Tipo de gás Segurança  

UPSO Característica Observações

RPBS - Propano canalizado - Regulador de assinante com segurança por mínima pressão para instalações polivalentes GLP/GN

6455600 M. M20x1,5 M. M20x1,5 0,08 - 0,2 Propano : 37* 
Gás natural : 22

4 kg/h 
4 (n)m3/h

Propano : 55  
Gás natural : 45

Pode ser 
convertido para 

22 mbar GN
Propano: 25

Gás natural: 10
Propano canalizado.Pode ser 
convertido para 22 mbar GN6455601 M. M20x1,5 M. M20x1,5 0,08 - 0,2 Sem tampa
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Reguladores da caixa do medidor - 6, 10 e 25 m3/h

R
eguladores para redes de distribuição

Aplicação
•  Reguladores de baixa pressão, 

com válvula de segurança OPSO. 
São usados principalmente em 
armários para medidores. Graças 
a sua conexão dupla na entrada 
e na saída, permite uma fácil 
adaptação a diferentes tipos de 
instalações,

•  São projetados principalmente 
para serem utilizados como 2º 
estágio para instalações de GPL 
ou gás natural, para redes com 
faixa de  trabalho entre 1 e 5 bar,

•  Muito apropriado para instalação 
em gabinete para medidores ou na 
rede de distribuição de gás,

•  Podem ser usados para a maioria 
dos tipos de gases, tais como gás 
natural, GLP e outros gases não 
agressivos (nitrogênio, ar, ...).

* certificação UNE 60411
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Código
Conexão Pressao de 

entrada (Pu) 
bar

Pressao de 
saida (Pd) 

mbar

Caudal Segurança 
PRV

Segurança 
OPSO

Segurança 
UPSO Medidor de 

pressão Observações ventilação 
Tipo / Orientação

entrada Saida kg/h (n)m3/h kW mbar mbar mbar

BP2284
006829SP*

F. G1/2 F. G3/4 1 - 5

21 - 6 67 45 70 -
Medidor de 

pressão 
Peterson

Ang. Baixo
G1/8-tubo Ø6-6h

006829ER* 55 - 6 67 80 125 -
006829ES* 100 - 6 67 200 250 -
006829ET* 150 - 6 67 250 300 -
006829SD* 21 - 10 112 45 70 - -
006829DR* 55 - 10 112 80 125 - -
006829DS* 100 - 10 112 200 250 - -
006829DT* 150 - 10 112 250 300 - -
006829FC

F. Rc1/2 F. Rc3/4
0,45-2 37 10,5 - 145 75 100 29

Medidor tipo 
GN Em Linha Alto006829MT 0,3-2 37 10 - 138 75 135 -

Orientavel
006829MV 0,3-2 37 10 - 138 75 135 29

BP4203
006850AA*

F. G1/2 F. G1

1 - 5

21 - 25 280 45 70 -

Medidor tipo 
GN

Em linha

Baixo G1/8-tubo Ø6-6h

006850AB* 21 - 25 280 45 70 12
006850AC* 55 - 25 280 80 125 -
006850AD* 100 - 25 280 200 250 -
006850AE* 150 - 25 280 250 300 -
006850SP*

M. G3/4 T. G1.1/4-NF

21 - 25 280 45 70 12

Ang.
006850SA* 55 - 25 280 80 125 -
006850SB* 100 - 25 280 200 250 -
006850SC* 150 - 25 280 250 300 -
006850SD 300 - 25 280 420 500 -
006850MA

F. G1/2 F. G1
1 - 16 37 30 - 414 75 135 34

Em Linha Alto Orientavel
006850MV 0,5 - 1,5 37 30 - 414 75 135 34

Características
•  Design compacto,
•  Conexões duplas na entrada e na saída, permitindo a 

melhor configuração, de acordo com as necessidades 
da instalação,

•  OPSO: dispositivo de segurança de bloqueio por 
sobrepressão:
-  O indicador visual mostra o  estado do dispositivo, 

aberto-fechado, 
-  Fácil rearme: a rotação da sobretampa permite o 

balanceamento da pressão antes de completar o 
rearme, 

-  Fio para lacre (opcional),
•  UPSO: dispositivo de segurança de bloqueio por 

mínima pressão (rearme manual) que interrompe o 
fluxo de gás se a pressão de saída ficar abaixo de um 
valor pré-determinado (Opcional).

•  Botão de rearme independentes.
•  PRV: válvula de alívio parcial, permite descarregar as 

eventuais sobrepressões provocadas por expansão 
térmica do gás quando em regime estático, evitando 
bloqueios desnecessários da válvula OPSO.

Construção
•  Corpo e tampa: liga de zinco
•  Diafragma: NBR,
•  Obturador (vedação da 

válvula): NBR,
• Projetado segundo requesitos  

normativos da EN 16129 e 
UNE 60411.

•  Ao fornecer o fogão 12kW, 
a caldeira CH 28kW e a 
carga total de fogo 14kW 
são 54kW. Portanto, o 
cilindro 2x47kg combinado 
precisará ser usado. Um 
ACO precisará ser usado 
com 4 cilindros (2 por 
lado) Compact 800 -5 kg/h 
fornecendo 69kW A uma 
pressão de saída de 37mb 
seria ideal.
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Aplicação
Estes reguladores e seus dispositivos de segurança 
associados são utilizados em instalações industriais e de rede 
com alta taxa de vazão. Eles podem ser usados   com GLP 
(butano e propano), gás natural, SNG e com outros gases não 
agressivos (ar, nitrogênio ...)
 
Dependendo do modelo, suas performances são as seguintes:

•  Regulamento de 1ª etapa (regulador, limitador, monitor *) 
em tanques de GLP (propano ou butano)

•  Regulação intermediária (150 a 300mbar) após a regulação 
LPG do primeiro estágio ou de pressão média (MPB) de gás 
natural ou SNG em redes

•  Regulação de baixa pressão a partir da pressão após 
a regulação da 1ª etapa dos tanques de GLP, após a 
regulação de pressão média intermediária do GLP ou após 
a pressão média nas instalações da rede.

 
(*) Para modelos de monitor - consulte-nos 

 
Conformidade com os regulamentos
Esta gama de produtos foi concebida de acordo com a 
Directiva Europeia de Equipamentos de Pressão  
PED 2014/68/EU. 
De acordo com esta directiva, apenas os reguladores com 
pelo menos uma conexão maior que DN25 (ou 1 ‘’) são 
marcados CE

 
Limitor ou monitor
Se em uma instalação de gás é necessária uma continuidade 
de regulação mesmo com a falha do regulador principal, então 
o regulador deve ser instalado em série com: 
• um limitador colocado a jusante 
• ou um monitor colocado a montante Em caso de falha, 
este dispositivo habilitará uma regulação com um valor que é 
aproximadamente 10% maior do que o regulador. 
Um limitador é um regulador normal tarado para uma 
performance 10% superior à regulação nominal. 
Um monitor é um regulador especial: por favor, consulte-nos. 
O fluxo máximo de um regulador de conjunto + limitador 
(monitor) é aproximadamente 30% abaixo do fluxo do 
regulador autônomo
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Código Conexão Pressao de entrada (Pu) Pressao de saida (Pd) Caudal (GPL) OPSO Manómetro Observaçõesentrada saida bar bar kg/h kW bar entrada Saida
APS2

006880AA

F. Rc1 F. Rc1

2 - 16 1.5

150 2090

2,5 (2 - 4)

Regulador pressão de 
salida fijà

006880AB 2 - 16 1.5 2,5 (2 - 4) Schrader Valve
006880AC 1 - 16 0,5 2,5 (2 - 4) banho de óleo
006880AD 1 - 16 0,5 2,5 (2 - 4) ü ü
006880CA 1,5 - 16 0,75 2,5 (2 - 4) Schrader Valve
006880CB 2,5 - 16 0,75 (0,5 - 2) 2,5 (2 - 4)

Regulador de  
pressão regulável 
(manoregulador)

006880CC 2,5 - 16 0,75 (0,5 - 2) 2,5 (2 - 4) banho de óleo banho de óleo
006880BA 3,5 - 16 1 - 3 4,0 (2 - 4) banho de óleo banho de óleo
006880CD F. G1 F. G1 2,5 - 16 0,5 - 2 2,5 (2 - 4) ü ü

APS2M

006880MA F. Rc1 F. Rc1 2,5 - 16 0,75 150 2085 2,5 (2-4) Schrader Valve Schrader Valve Pressao intermedia 
1,75 bar

Código conexão Pressao de entrada (Pu) Pressao de saida (Pd) Caudal (GN) OPSO Manómetro Observaçõesentrada salida bar bar (n)m3/h kW bar entrada saida
APS2

006880TB
F. Rc1 F. Rc1

4 0,3 200 2160 0,6
Gas natural006880TA 4 1 200 2160 2 banho de óleo

006880TC 4 1 200 2160 2

Pressao de saida (Pd) Gas Caudal (kg/h de GPL o (n)m3/h de GN) com uma pressão de entrada mínima (Pu) de:
bar 1 1.5 2 2.5 3 4 5 e +

0,5 Gas natural 104 152 184 216 248 304 360
Propano 130 190 230 270 310 380 450

0,8 Gas natural 140 180 216 240 304 360
Propano 175 225 270 300 380 450

1,3 Gas natural 156 200 240 304 360
Propano 195 250 300 380 450

1,5 Gas natural 136 192 240 304 360
Propano 170 240 300 380 450

2,0 Gas natural 148 212 296 360
Propano 185 265 370 450

2,5 Gas natural 160 280 360
Propano 200 350 450

3,0 Gas natural 240 344
Propano 300 430
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Em certas configurações (pressão de entrada, a pressão de saída), a taxa de fluxo pode ser maior do que a capacidade nominale indicada.  
Consulte a tabela abaixo para determinar o número apropriado.

Reguladores de primeiro estágio de alta capacidade

Aplicação
•  Estes reguladores são ideais em instalações 

de GLP e gás natural de capacidade média 
a grande capacidade que exigem pressão 
regulável estável, independentemente de 
mudanças na temperatura ambiente e na 
pressão a montante. Portanto, o perfeito 
Solução para:
-  Estações de redução de pressão (PRS) em 

rede e instalações de alta integridade - 
Processos sem interrupção industriais ou 
agrícolas (aves)

•  O modelo APS2M é combinado com o 
regulador do monitor, proporcionando um 
alto nível de proteção contra sobrepressão 
e continuidade do suprimento sem afetar o 
dispositivo OPSO.

•  Capacidades máximas declaradas:
-  LPG 150 kg/h (2070 kW) seguindo e padrões 

europeus e mais de 250 kg/h usando os 
padrões dos EUA

-  Gás Natural 120 (n) m3 / h

Características
•  Excelente controle de pressão graças a um 

exclusivo design de compensação dinâmica, 
a pressão regulada não sofre alterações nas 
variações de pressão de entrada. Em muitos 

casos, não são necessários ajustes de pressão 
periódicos ou sazonais.

•  Construção robusta e construção robusta, 
grandes conexões fortes, excelente proteção 
contra o tempo, tratamentos de superfície 
duráveis   garantem operação confiável nas 
condições de operação mais agressivas.

•  Válvula de segurança de pressão eficiente 
(OPSO-UPSO) O dispositivo de desligamento 
por sobrepressão também pode ser combinado 
com um desligamento sob pressão. 
O sistema de reinicialização é fornecido com o 
indicador e a função de reposição assistida que 
é vedável contra a manipulação.

•  Monitor com indicador e TR (Telemetry Ready) 
A unidade de monitoração quando usada com o 
regulador Active fornece um indicador exclusivo 
com benefícios adicionais:
-  Inspeção e manutenção de rotina de 

“controle fácil”
-  proteção aprimorada contra o incômodo 

disparo OPSO garantindo a continuidade do 
fornecimento de gás,

-  oferece possibilidade de indicação de 
telemetria remota *,

-  aumentou o nível geral de segurança e a 
confiabilidade da instalação para instalações 
de PRS simples e duplas.

•  Conexão de ventilação,  
o projeto de ventilação permite drenar a umidade do 
condensado. 
Para instalações subterrâneas ou fechadas, o respiradouro 
também pode ser conectado a um tubo.

•  Conexões adaptadas Feminino: 1 “BSP-ISO7 ou 1” NPT ou 
Flange

•  O alcance alargado da gama de pressão de saída do ajuste de 
pressão é normalmente de 0,2 a 3bar (3 a 45 PSI) com modelos 
de 6 bar disponíveis. A pressão regulada pode ser fixada, 
ajustável internamente ou externamente por uma barra em T.

•  Filtro integral Filtro integral de aço inoxidável (malha de 200 
μm), para fácil manutenção, garante que o regulador esteja 
protegido contra os restos de instalação.

•  Acessórios Os medidores ou os pontos de teste de pressão 
para portas de entrada e saída, estão instalados de acordo 
com os modelos ou a pedido.

Construção
•  Cumprir os padrões europeus

- EN16129, EN334, EN14382
- Cumprir o equipamento de pressão europeu

•  Directiva PED - 2014/68/EU 
- Corpo: liga de zinco fundida
- Tampa: liga de alumínio fundido
- Parafusos de cobertura / corpo: aço inoxidável
- Diafragma: NBR-R (FPM mediante solicitação)
- Válvula: NBR (FPM a pedido)
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Reguladores industriais de alta pressão

Aplicação
•  Estes reguladores de alta capacidade 

e alta pressão e seus dispositivos de 
segurança associados são usados   em 
aplicações industriais e de rede.

•  Eles são usados   em instalações de 
GLP, SNG ou gás natural. Eles também 
podem ser usados   com outros gases 
não agressivos (ar, nitrogênio, ...).

•  Nas instalações de GLP são 
freqüentemente usadas como 
reguladores de primeira etapa.

•  Capacidade máxima em GLP: 500 kg/h
•  Os modelos especiais de monitor 

ativo podem ser fornecidos mediante 
solicitação.

Características
•  Conexões roscadas ou flangeadas
•  Impulso interno (sem linha de impulso externa)
•  Design resistente
•  Cumprir a directiva europeia PED 2014/68/EU 
•  Uma válvula OPSO 659H pode ser adaptada em modelos 

sem OPSO (exceto 1392 HE).
•  Certos modelos estão equipados com um manômetro na 

tomada

 
Construção
• Corpo da válvula: ferro fundido esferoidal GS400
• Unidades de regulação (corpo e tampa): liga de alumínio 

fundido
• Diafragma: NBR-R (FPM mediante solicitação)
• Válvula: NBR (FPM mediante solicitação)
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Código
 

Conexão Pressao de entrada (Pu) Pressao de salida (Pd) Caudal Seguranca 
OPSO Impulso Caracteristica

entrada Saida bar bar kg/h kW bar

1391HF
051001AA F. Rp1 F. Rp1 2,5 - 16 1,5 (1,0 - 2,1) 300 4140 - Interno Conexão OPSO 051008AB posible

1391HF OPSO
051081AB F. Rp1 F. Rp1 2,5 - 16 1,5 (1,0 - 2,1) 300 4140 2 (1 - 3) Interno

1392HF
051002AA

F. Rp1 F. Rp1’’1/2
2,5 - 16 1,5 (1,0 - 2,1) 400 5520

Interno
Conexão OPSO 051008AB posible

051002AC 4 - 16 3,0 (2,2 - 3,9) 500 6900 Conexão OPSO 051008AL posible
1392HF OPSO

051082AA
F. Rp1 F. Rp1’’1/2

2,5 - 16 1,5 (1,0 - 2,1) 400 5520 2 (1 - 3)
Interno

051082AC 4 - 16 3,0 (2,2 - 3,9) 500 6900 4 (2,5 - 4,0)
1392HB

051002MB
Flange solta 
PN40 DN50

Flange solta 
PN40 DN50

2,5 - 16 1,5 (1,0 - 2,1) 400 5520
Interno

Conexão OPSO 051008AB  
possível + Manómetro

051002MM 4 - 16 3,0 (2,2 - 3,9) 500 6900 Conexão OPSO 051008AL  
possível + Manómetro

1392HB OPSO
051082MB Flange solta 

PN40 DN50
Flange solta 
PN40 DN50

2,5 - 16 1,5 (1,0 - 2,1) 400 5520 2 (1-3)
Interno

Manómetro
051082MM 4 - 16 3,0 (2,2 - 3,9) 500 6900 4 (2,5-4,0) Manómetro

1392HE
051002ME Flange solta 

PN40 DN50
Flange solta 
PN40 DN50

2,5 - 16 1,5 (1,0 - 2,1) 400 5520
Interno

-
051002ML 4 - 16 3,0 (2,2 - 3,9) 500 6900 -
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Reguladores industriais de alta pressão

R
eguladores industriais

Pression amont
Pression aval
Pression atmosphérique

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Pressão ascendente

Pressão a jusante

Pressão atmosférica
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1  Mola Piloto

2  Disco e diafragma do piloto

3  Cobertura e corpo do piloto

4  Corpo do Regulador

5  Conexão roscada ou em flange

6  Pilot drive

7  Assento de regulação (OPSO)

8  Vedações de válvula OPSO

9  Cobertura de segurança OPSO

10  Unidade OPSO

11  Diafragma e disco (OPSO)

12  Tampa de segurança do OPSO

13  Spring OPSO

Aplicação
•  Estes reguladores de alta pressão, alta pressão e seus 

dispositivos de segurança associados são usados   em 
redes industriais e de redes Aplicações.

•  Eles são usados   em instalações de GLP, SNG ou gás 
natural. Eles também podem ser usados   com outros 
gases não agressivos (ar, nitrogênio ...).

•  Na instalação de LPG, eles são freqüentemente usados   
como reguladores de primeira etapa.

•  Capacidade máxima em GLP: 150 kg/h
•  Os modelos especiais de monitor ativo podem ser 

fornecidos mediante solicitação

Características
•  Design resistente
•  Conexão de impulso externo
•  CE marcado após PED Directiva europeia 2014/68/EU 
•  Válvula OPSO pré-montada
•  Em modelos sem OPSO, A válvula OPSO 6595H pode ser 

Equipado

 
Construção
•  Corpo da válvula: esferoidal Ferro fundido GS400
•  Unidades reguladoras (corpo E cobertura): die cast Liga de 

alumínio
•  Diafragma: NBR-R (FPM a pedido)
•  Válvula: NBR (FPM a pedido)

Código
Conexão Pressao de entrada (Pu) Pressao de saida (Pd) Caudal Seguranca OPSO

Impulso Caracteristica
entrada Saida bar bar kg/h kW bar

1395HB

051005AA
flange fixa 
PN40 DN50

flange fixa  
PN40 DN50

2,5 - 16 1,5 (1,1 - 2,1) 1200 16560
Interno

Conexão OPSO  
051008AD posible

051005AB 4 - 16 3,0 (1,85 - 4,0) 1520 20976 Conexão OPSO  
051008AH posible

1395HB OPSO
051085AA flange fixa  

PN40 DN50
flange fixa  
PN40 DN50

2,5 - 16 1,5 (1,1 - 2,1) 1200 16560 2 (1 - 3)
Interno

051085AB 4 - 16 3,0 (1,85 - 4,0) 1520 20976 4 (2,5 - 4,0)
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Código
Conexão Pressao de 

entrada (Pu)
Pressao de  
salida (Pd) Caudal Seguranca OPSO Seguranca UPSO

Tipo impulso Caracteristica
entrada saida bar bar kg/h kW mbar mbar

1492MF
051002AJ

F. Rp1 F. Rp1’’1/2 1 - 5
150 (130 - 220)

250 3450
-

Externo Conexão OPSO 051008AE Possivel Conexão 
OPSO/UPSO 051008AG possivel051002AG 300 (260 - 450) -

1492MF OPSO
051082DJ

F. Rp1 F. Rp1’’1/2
1 - 5 150 (100 - 180)

250 3450
450 (250 - 650) - External

051082DK 1 - 5 300 (250 - 400) 450 (250 - 650) - External
051082DM 1 - 5 300 (250 - 400) 450 (250 - 650) 220 (90 - 550) External

1495MB
051005DG Flange fixa 

PN40- DN50
Flange fixa  

PN40- DN50 1 - 5
150 (110 - 400)

800 11040
-

Externo Conexão OPSO 051008AF Possivel Conexão 
OPSO/UPSO 051008BA possivel051005AC 300 (110 - 400) -

1495MB OPSO
051085DK

Flange Fixa 
PN40- DN50

Flange Fixa  
PN40- DN50

1 - 5 150 (100 - 180)
800 11040

450 (250 - 650) - External
051085DL 1 - 5 300 (250 - 400) 450 (250 - 650) - External
051085DN 1 - 5 300 (250 - 400) 450 (250 - 650) 220 (90 - 550) External
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Reguladores Industriais de baixa e media pressão
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Aplicação
•  Estes reguladores de alta capacidade, média e 

baixa pressão e seus dispositivos de segurança 
associados são usados   em aplicações industriais e 
de redes.

•  Eles são usados   em instalações de GLP, SNG ou 
gás natural. Eles também podem ser usados   com 
outros gases não agressivos (ar, nitrogênio, ...).

•  Capacidade máxima em GLP: 800 kg/h (11,040kW), 
em Gás Natural: 640 (n) m3 / h (7168kW)

•  Os modelos especiais de monitor ativo podem ser 
fornecidos mediante solicitação.

Características
•  O design equilibrado do assento e a conexão de impulso externo 

fornecem um controle de pressão preciso.
•  Válvula de alívio de capacidade limitada integral (LRV) em certos 

modelos 1492
•  CE marcado seguindo a directiva europeia PED 2014/68/EU 
•  Válvula OPSO pré-montada
•  A válvula OPSO pode integrar uma função UPSO (alguns modelos)

Construção
•  Corpo da válvula: ferro fundido esferoidal GS400
•  Unidades de regulação (corpo e tampa): liga de alumínio fundido
•  Diafragma: NBR-R
•  Válvula: NBR

Código
Conexão Pressao de 

entrada (Pu)
Pressao de 
saida (Pd) Caudal Seguranca 

LRV
Seguranca 

OPSO
Seguranca 

UPSO Tipo 
impulso Caracteristica

entrada Saida bar bar kg/h kW mbar mbar mbar

1492BF
051002DA

F. Rp1 F. Rp1’’1/2 (0,3) 0,5 - 5
21 (16 - 26) (80) 120 (n)m3/h GN (896) 1344 50 External Conexão OPSO 051008AA possivel

051002DC 37 (30 - 43) (100) 150 (1380) 2070 75 External
Conexão OPSO 051008AR possivel

051002AK 50 (42 - 72) 180 2484 95 External
1492BF OPSO

051082DA
F. Rp1 F. Rp1’’1/2 (0,3) 0,5 - 5

21 (16 - 26) (80) 120 (n)m3/h GN (896) 1344 50 70 (40 - 90) 15 (10 - 90) External
051082BB 37 (30 - 43) (100) 150 (1380) 2070 75 100 (60 -160) 28 (10 - 90) External

1495BB
051005AE Flange fixa 

PN40-DN50
Flange Fixa 
PN40-DN50 (0,3) 0,5 - 5

21 (18 - 26) (260) 360 (n)m3/h GN (3130) 3890 - External Conexão OPSO 051008BB possivel
051005DF 37 (28 - 42) (320) 500 (4416) 6210 - External Conexão OPSO 051008BC possivel

1495BB OPSO
051085DA Flange fixa 

PN40-DN50
Flange Fixa 
PN40-DN50 (0,3) 0,5 - 5

21 (18 - 26) (260) 360 (n)m3/h GN (3130) 3890 - 70 (40 - 90) 15 (10 - 90) External
051085DH 37 (28 - 42) (320) 450 (4416) 6210 - 100 (60 -160) 28 (10 - 90) External
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A. válvula 627
B. Filtro F44
C. Regulador 475 o 456
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KIT REGULACIÓN PARA RADIANTE

1. Válvula de corte general
2. Kit regulación para radiante
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KIT REGULACIÓN PARA RADIANTE

A  Válvula 627

B  Filtro F44

C  Regulador 475 ou 456

D  Flexíveis P580000

1  Válvula de corte general

2  Kit regulagem para queimador radiante

3  Aerotérmico

4  Queimador radiante

R
eguladores para aquecedores radiantes e aéreos

Reguladores para aquecedores radiantes e aéreos 
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Gama
Esta gama inclui reguladores de pressão fixos e acessórios para a 
conexão de queimadores radiantes ou aerotérmicos em:
•  redes de gás natural de 300 mbar ou 0,8-5 bar,

• redes de propano alimentadas por recipiente 1,5 bar.

A gama de reguladores permite alimentar dispositivos com pressão 
nominal de 20 mbar (gás natural) e 37 mbar (propano), com potências 
que vão desde 40 kW a 345 kW. A maior parte da gama é certificada NF.

Utilização
O regulador para aquecimento deve ser ligado com a ajuda 
de uma válvula esfera, um filtro e um flexível adaptado.

Instalação
A instalação destes dispositivos deve ser realizada 
respeitando-se rigorosamente as regulamentações e 
práticas de cada país.

Código
Conexão Pressão de entrada (Pu) Pressão de saída (Pd) Caudal

Tipo de gás Característica Observações
entrada saída bar mbar kg/h kW

475P
001855AC*

T. G1/2 M. G1/2

0,5 - 2,1 37 6,5 90

Propano Radiantes e aerotermicos 
Filtro entrada

001855AF
1 - 5

50 6 83
Caudal = 3 kg/h com Pu=300 mbar

001855AG 67 6 83

456P
000892AK* T. G1/2 F. G1/2 0,5 - 2,1 37 10 138 Propano Filtro na entrada

Radiantes e aerotermicos
000892AB* M. G3/4 M. G3/4 0,5 - 2,1 37 10 138 Propano
000892AE M. G3/4 M. G3/4 0,5 - 2,1 50 10 138 Propano
000892AF M. G3/4 M. G3/4 0,5 - 2,1 67 10 138 Propano

437P
001075AB* M. G3/4 M. G3/4 0,5 - 2,1 37 25 359 Propano Radiantes e aerotermicos

* certificação NF Gaz

Código
Conexão Pressão de entrada (Pu) Pressão de saída (Pd) Caudal

Tipo de gás Característica Observações
entrada saída bar mbar (n)m3/h kW

475GN
001855AA*

T. G1/2 M. G1/2
0,24 - 0,36 20 3,9 44

Gas natural Radiantes e aerotermicos 
Filtro entrada001855AD 1 - 5 20 6 67 Caudal = 3 (n)m3/h com Pu=300 mbar

456GN
000892AH* T. G1/2 F. G1/2 0,24 - 0,36 20 5,6 63

Gas natural
Filtro na entrada

Radiantes e aerotermicos000892AA* M. G3/4 M. G3/4 0,24 - 0,36 20 5,6 63
000892AD M. G3/4 M. G3/4 1 - 5 20 9 101 Caudal = 5,6 (n)m3/h com Pu=300 mbar

437GN
001075AA* M. G3/4 M. G3/4 0,24 - 0,36 20 10 112

Gas natural Radiantes e aerotermicos
001075AD M. G3/4 M. G3/4 0,8 - 4 20 18 202 Caudal = 10 (n)m3/h com Pu=300 mbar
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Acessórios : Controle de temperatura
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* desenho especial com pressão de saída muito baixa para controle de temperatura
** (≈0) pressão de saída pode ser ajustada em um valor muito próximo a zero, porém sempre superior a zero permitindo um pequeno fluxo para o piloto
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O modelo 1455 é um regulador, 
especialmente projetado para 
aplicações que requerem uma elevada 
faixa de regulagem da pressão de saída 
(por exemplo, para aplicações em 
granjas).

Os modelos BP2303R são 
recomendados principalmente para 
aplicações industriais que requerem 
uma alta precisão do ajuste da pressão 
de saída.

Estes reguladores asseguram uma 
pressão de saída estável em diversas 
condições de trabalho, uma vez que  
incorporaram duas molas.

Estão disponíveis para baixos níveis 
de pressão para controle térmico 
(aplicação em aquecimento e em 
granjas).

Aplicação
•  Estes equipamentos são principalmente utilizados para granjas de aves, suínos e 

estufas para controlar a temperatura ambiente gerada por aquecedores de GLP ou Gás 
Natural,

•  Pode ser usado para outras aplicações onde é necessário uma boa precisão no 
controle de temperatura,

•  Para as instalações básicas sem tubo capilar (sensor), propõe-se utilizar cabeça 
termostática com elemento sensor integrado.

Características
• Simples e eficiente,
•  Essas equipamentos não necessitam eletricidade,
•  Controle preciso da temperatura,
•  Gama de temperatura: de 15°C a 38°C marcado na cabeça,
•  O líquido no sensor se expande proporcionalmente à temperatura ambiente,
•  A expansão do líquido é transferida para a cabeça termostática por um tubo capilar,
•  A cabeça termostática empurra a válvula de controle proporcional à diferença entre 

a temperatura desejada e a temperatura ambiente. Deste modo, o fluxo de gás é 
regulado proporcionalmente para este gradiente de temperatura,

•  Para manter acesos os queimadores, o fluxo é regulado por um regulador para o piloto 
ou através de um furo calibrado na válvula de controle de temperatura.

•  Para manter acesos os queimadores, é necessário uma chama piloto que é alimentada 
por um regulador específico para o piloto ou através de um furo calibrado na válvula de 
controle de temperatura.

Reguladores Controle de temperatura

Código
Conexão Pressão de entrada (Pu) Pressão de saída (Pd) Caudal

Tipo de gás Característica Observções
entrada salida bar mbar kg/h kW

1455
001850AB* M. M20x1,5 M. M20x1,5 2 - 4 20 -1400 10 138 GPL Com manômetro Controle de temperatura

BP2303R
001070AD* F. Rp1/2 F. Rc3/4 0,7 - 3 (≈0) 10 - 200** 6,5 - 30 90 - 414 GPL

Controle de temperatura001070AE* F. Rp1/2 F. Rc3/4 0,8 - 3 (≈0) 10 - 300** 6,5 - 30 90 - 414 GPL
001070AF* F. 1/2 NPT F. 3/4 NPT 0,8 - 3 (≈0) 10 - 300** 6,5 - 30 90 - 414 GPL Válvula FPM

Código Conexão Descrição Observação

Cabeça termostática com sensor (acionamento por liquido)
803710

T. M28

Cabeça termostática com sensor integrado

Graduação de 15 a 38°C
VPD00C29 Cabeça termostática com sensor a distância (1,25 m)
VPD00C30 Cabeça termostática com sensor a distância (8 m)
VPD00C33 Cabeça termostática com sensor a distância (20 m)

Código
Conexão

Observação
entrada saída cabeça termostática

Válvula termostática
VPD00C59 M. G5/8’’ + conexão de 2 peças com porca louca para  

tubo de cobre a soldar 12mm F. G3/8’’ M. M28
VPD00C94 by-pass interno 25/100°
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C
onexões, válvulas e acessórios

Válvulas solenóides e detectores de vazamento de gás

Válvulas solenóide Detectores de vazamento de gás

vantagens
Estão em conformidade com as directivas da CE para
proteção do meio ambiente e distúrbios 
eletromagnéticos.

Gama
Existem dois tipos de válvulas solenóides:
•   As que operam em redes de alta pressão com 

rearme automático,
•   As que operam em redes de baixa pressão com 

rearme automático.

Aplicações
As válvulas solenóides conectadas a um detector de 
gás ou acopladas a um exaustor na cozinha,
permitem um corte automático da alimentação do
gás no case de:
•   Detectar a presença de gás causada por um 

vazamento ou esquecimento de fechar o registro,
•   Parada da ventilação,
•   Interrupção da corrente elétrica.

vantagens
Fornecem um alto grau de segurança
no funcionamento graças ao sistema de 
diagnóstico por sensor, com sinalização 
acústica e luminosa, assim como o dispositivo 
de controle do dispositivo (função TESTE para 
os detectores de butano, propano e gás natural).

Apresentação
Os detectores de vazamento de gás Clesse
utilizam tecnologia de microprocessador.
Possuem uma gama completa para a 
detecção de butano, propano, gás natural
ou monóxido de carbono nas instalações
domésticas ou similares.

São fabricados em conformidade com 
as últimas normas  em vigor nos países 
europeus. Podem ser instalados em rede 
e permitem a activação de dispositivos de 
segurança (electroválvulas, por exemplo) 
vinculados a unidade principal.

Funcionamento
•   Os detectores de gás são 

equipados com um sensor 
capaz de detectar a presença 
de gás natural, butano, 
propano ou monóxido de 
carbono no ar,

•   Quando a concentração de 
gás detectado excede os 
valores limites estabelecidos 
pela fábrica, o dispositivo 
ativa um sinal luminoso 
(vermelho intermitente) 
associado a um sinal sonoro 
(som intermitente); nos 
detectores equipados com 
relê, este sinal comutam os  
contatos para ativar uma 
válvula solenoide para o corte 
do gás ou outros dispositivos 
eventuais (sirene, alarme 
luminoso à distância ...).
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Código
Conexão Pressão de 

serviço
bar

Caudal GLP Caracteristicas 
eléctricas Caracteristica Conexões

entrada saída kg/h kW

4844HP
4844000 M. M20x1,5 M. M20x1,5

2,1
10 138

220 V - 50 hertz Rearme 
automático

Montado com 2 conexões com 2 peças com porca louca para tubo de cobre a soldar 14mm
4844010 F. G1/2’’ F. G1/2’’ -
4844015 M. M20x1,5 M. M20x1,5 2 conexões, porca louca, para tubo de cobre a soldar 15 mm
4844100 M. M20x1,5 M. M20x1,5

40 552
Montado com 2 conexões com 2 peças com porca louca para tubo de cobre a soldar 14mm

4844115 M. M20x1,5 M. M20x1,5 2 conexões, porca louca, para tubo de cobre a soldar 15 mm

Código
Conexão Pressão de serviço Caudal GN

Caracteristicas elétricas Caracteristica
entrada saída mbar (n) m3/h kW

4853BP
4853101 F. G1/2’’ F. G1/2’’

360

4 43

220 V - 50 hertz Rearme automático
4853102 F. G3/4’’ F. G3/4’’ 12 130
4853103 F. G1’’1/4 F. G1’’1/4 30 324
4853104 F. G2’’ F. G2’’ 50 540

Código Tipo de gás Solo - Master - Auxiliar BUS Relé Válvula solenóide Niveis de 
concentração Advertência Indicação de falla Memória de 

alarme
LD73

GPLS7305B
GLP ou misturas 

sintéticas

Solo -Auxiliar ü 3 ü ü ü
GPLR7306B Solo-Master ü ü 3 ü ü ü
GPLR7307B Solo ü 1 ü
GNS7305B

Gas natural
Solo -Auxiliar ü 3 ü ü ü

GNR7306B Solo-Master ü ü 3 ü ü ü
GNR7307B Solo ü 1 ü

KT73 (LD73 + Válvula solenóide)
GPL7306K34 GLP ou misturas 

sintéticas
Solo ü Rp 3/4-500 mbar 1 ü

GPL7306K12 Solo ü Rp1/2-500 mbar 1 ü

Código Caracteristica

SL4844

4844120 Bobina e conector para válvula solenóide modelo 4844HP (220 V - 50 hertz)

Código Caracteristica

DETECTO
7302004 Aerosol detector de vazamento de gás - 150 ml

7302008 Aerosol detector de vazamento de gás - 400 ml
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* certificação NF

Gama de produtos  
Válvulas de fechamento por portinhola 812, 3812 e
813 para uso especialmente com GLP, butano e propano
para pressões de 28 mbar a 20 bar. A gama se completa
com a válvula de controle 561, que permite um ajuste
preciso em pequenos caudais.

vantagens
A válvula 3812 incorpora um
dispositivo de bloqueio de segurança
que obriga pressionar o acionamento 
antes de girá-lo evitando a abertura
indesejada ou acidental.

1  Acionamento  2  Entrada  3  Portinhola  4  Mola de bloqueio  5  Saída

Aplicações 
Estes registros e válvulas são 
utilizados em todos os tipos 
de instalações, principalmente 
posicionadas após o tanque ou 
cilindros até os aparelhos de 
utilização.

Código
Conexão Pressão de serviço

Observações
entrada saída bar

620
6200120 F. Rp1/4’’ F. Rp1/4’’ 80

Válvula esfera de 1/4 de volta com alavanca amarela, fêmea-fêmea. 
Temperatura de –20° a +60°C. Conforme a Directiva 305/2011/EU

6200130 F. Rp3/8’’ F. Rp3/8’’ 80
6200140 F. Rp1/2’’ F. Rp1/2’’ 50
6200160 F. Rp3/4’’ F. Rp3/4’’ 50
6200180 F. Rp1’’ F. Rp1’’ 50
6200200 F. Rp1’’1/4 F. Rp1’’1/4 50
6200220 F. Rp1’’1/2 F. Rp1’’1/2 50
6200260 F. Rp2’’ F. Rp2’’ 40

622
6220120 F. Rp3/4’’ F. Rp3/4’’ 80

Válvula esfera de 1/4 de volta com alavanca amarela, fêmea-fêmea. 
Temperatura de –20° a +60°C. Conforme a Directiva 305/2011/EU

6220130 F. Rp3/8’’ F. Rp3/8’’ 80
6220140 F. Rp1/2’’ F. Rp1/2’’ 50
6220160 F. Rp3/4’’ F. Rp3/4’’ 50
6220180 F. Rp1’’ F. Rp1’’ 50
6220200 F. Rp1’’1/4 F. Rp1’’1/4 50
6220220 F. Rp1’’1/2 F. Rp1’’1/2 50
6220260 F. Rp2’’ F. Rp2’’ 40

627
6276004 T. G1/2’’ F. G1/2’’

20 Válvula  esfera de 1/4 de volta com borboleta6200192 T. M20x1,5 F. G1/2’’
6276005 T. G3/4’’ canalização F. G3/4’’ Válvula esfera de 1/4 de volta com alavanca

Código Conexões
Pressão de serviço Caudal butano 

@28 mbar
Caudal butano 
@112 mbar

Caudal propano 
@37 mbar

Caudal propano 
@148 mbar

Caudal propano 
@1,5 bar

Caudal propano 
@3 bar Conexões

bar kg/h kg/h kg/h kg/h kg/h kg/h

812

0812000*
M. M20x1,5 20 1,5 4 1,5 4 20 40

2 conexões de 2 peças com porca louca 
para tubo de cobre a soldar 12 mm

0812023* -
3812

3812000*
M. M20x1,5 20 1,5 4 1,5 4 20 40

2 conexões de 2 peças com porca louca 
para tubo de cobre a soldar 12 mm

3812023* -
561

0561023 M. M20x1,5 20 1 2 1 2 12 20 -
813

0813000*
M. G3/4’’ 20 4 8 4 8 40 70

2 conexões de 2 peças com porca louca 
para tubo de cobre a soldar 18 mm

0813002* -

Código Conexões
Pressão de serviço Caudal 25 mbar Caudal 1,5bar

Observações
bar (n)m3/h GN - kg/h propano (n)m3/h GN - kg/h propano

3815
3815001* M. G3/4’’ JSC

5
3,2 - 3,8 50 - 60 Válvula de corte de segurança (fecha pelo acionamento do botão). 

se entrega con chave de rearme P5303815002* M. G1’’1/4 JSC 11 - 13 150 - 180
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Mangueiras e flexíveis

FL
EX

ív
EL

 E
LA

ST
O

m
ÉR

IC
O

P
00

11
00

FL
EX

ív
EL

 E
m

 IN
O

X
P

01
11

00

TU
BO

 E
LA

ST
O

m
ÉR

IC
O

 F
LE

XI
G

AZ
72

77
02

3

TU
B

O
 IN

D
U

ST
R

IA
L 

Em
 IN

O
X

P
01

15
30

* certificação NF - FLEXIGAZ INOX PRO

* certificação NF - FLEXIGAZ

* certificação NF - CLESSINOX

* certificação NF

Flexíveis são tubos de alta pressão utilizados para ligar cilindros de butano ou 
propano. Os flexíveis resistem a pressões de até 20 bar.

Aplicações e gama de produtos
Os flexíveis para butano e propano em fase gasosa são utilizados para conectar um 
cilindro a um inversor automático, a uma bateria de cilindros ou a outro reservatório. 
Os flexíveis possuem as seguintes conexões: porca 21.8 esquerda ou M20x1,5 ou   
G1 / 2 ''.

Existem dois tipos de construção:
•  Lira inoxidável Clessinox, sem data limite de utilização conforme norma XP M88-780,
•  Lira de elastômero para substituir a cada 5 anos conforme norma NF M88-768. O prazo 

limite para sua utilização está escrito no tubo.

Os tubos são utilizados em instalações de GLP, gás natural e 
propano canalizado. Tanto o uso, como a instalação de tubos 
devem ser realizadas de acordo com a regulamentação e 
normas vigentes em cada país.

Existem três tipos de construção:
•  Tubo de elastômero que devem ser substituídos a cada 

10 anos conforme norma NF D36-112. A data limite para 
aplicação do produto está escrita no tubo,

•  Tubos Flexigaz inox sem limite de tempo para utilização 
conforme norma NF D36-125,

•  Tubo Flexigaz inox pro sem data limite de uso conforme 
norma NF D36-123 (uso industrial).

Código
Conexão Pressão de serviço Comprimento

Caracteristica
entrada saída bar m

Mangueira / Flexível de elastômero
P001100*

T. 21,8 izq. T. M20x1,5 20

0,35

Mangueira / Flexível de elastômero, para 
butano e propano na fase gasosa. 

Substituir a cada 5 anos.

P001400* 0,45
P003000* 0,70
P003024 1.5
P003023 2
P003050 2.5
P001103

T. M20x1,5 T. M20x1,5 20

0,35
P003042 0,7
P003046 1,5
P003045 5
P003035 10
P003036 25

Mangueira / Flexível inox
P011100*

T. 21,8 izq. T. M20x1,5 20
0,35

Mangueira / Flexível inox, para butano e 
propano na fase gasosa. 

Sem data limite de utilização.

P011400* 0,45
P013000* 0,70
P012690 2,5
P012660 5

Código
Conexão Pressão de serviço Comprimento

Caracteristica
entrada salida mbar m

Tubo de elastômero
7277022*

T. M20x1,5 T. G1/2’’ 200

1
Tubo elastomérico com conexões 

mecânicas.  
Substituir a cada 10 anos.

7277023* 1,25
7277024* 1,5
7277025* 2

Tubo inox
P010631*

T. M20x1,5 T. G1/2’’ 200

1
Tubo inox com conexões mecânicas. Sem 

data limite de utilização.
P010641* 1,25
P010651* 1,5
P010661* 2

Código
Conexão Pressão de serviço Comprimento

Caracteristica
entrada saída bar m

Tubo industrial inox
P011510*

T. G1/2’’ T. G1/2’’

2

0,5

Tubo inox enfundado con racores 
mecánicos de conexão. 

Sin fecha límite de empleo

P011520* 0,75
P011530* 1
P011550* 1.5
P011560* 2
P012530*

M. R3/4’’ M. R3/4’’
1

P012550* 1.5
P012560* 2
P579999 T. G1/2’’ T. G1/2’’

0,5

0,5
Tubo inox com conexões mecânicas. 
Instalação estática para radiantes e 

aerotérmicos.

P580001 0,75
P580033 T. G3/4’’ T. G3/4’’ 0,5
P580035 0,75
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Filtros
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* Com perda de carga de 10%

Aplicação
•   Utilizados com GLP, gás natural, biometano e ar,
•   Os filtros F44 são projetados para serem instalados a montante do regulador 

a fim de protegê-lo de sujeiras em sua entrada,
•   Os filtros SD-MD são projetados para média e baixa pressão, normalmente 

instalados antes da última etapa de regulagem de pressão para evitar sujeiras 
e pós na entrada dos aparelhos de utilização,

•   As tubulações, especialmente as metálicas, não são totalmente livre de 
ferrugem, poeira e sujeiras. Estas partículas podem mover-se internamente 
pela instalação seguindo o fluxo de gás. Isto pode causar danos ao regulador 
e gerar altas pressões que podem danificar o próprio regulador e os 
equipamentos a jusante.

Características
F44
•   A construção robusta permite suportar pressões 

superiores a 20 bar. Pressão de ensaio: 50 bar,
•   Gama de filtração: 50-80 micra,
•   Os cartuchos são fornecidos com um anel-O,
•   Diferentes configurações de rosca estão disponíveis.

SD-mP
•   Pressão de serviço: 6 bar,
•   Gama de filtração: 50 micra,
•   Fácil de limpar.
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Código
Conexão Filtración Caudal* GN 21 mbar Caudal* GPL 37 mbar Caudal* GN-GPL 300 mbar Caudal* GPL 1,5 bar

entrada salida µm (n)m3/h kg/h (n)m3/h - kg/h kg/h

SD-MP
0644002 F. Rp1/4’’ F. Rp1/4’’

50

5 7 13 - 16 31
0644011 F. Rp1/2’’ F. Rp1/2’’ 12 20 53 - 64 156
0644012 F. Rp3/4’’ F. Rp3/4’’ 20 34 82 - 98 252
0644013 F. Rp1’’ F. Rp1’’ 28 47 110 - 132 360
0644014 F. Rp1’’1/4’’ F. Rp1’’1/4’’ 46 78 200 - 240 624
0644015 F. Rp1’’1/2’’ F. Rp1’’1/2’’ 58 98 230 - 276 744
0644015 F. Rp2’’ F. Rp2’’ 80 132 340 - 408 1080

Código Utilização
Filtração

Material
µm

Cartucho para filtro F44
004450 F44-16 80 Bronze

004451AA F44-34
75 Aço Inoxidável

004452AA F44-41

Código
Conexão Filtração Caudal* GN 21 mbar Caudal* GLP 37 mbar Caudal* GN-GLP 300 mbar Caudal* GPL 500 mbar Caudal* GLP 1,5 bar

entrada saída µm (n)m3/h kg/h (n)m3/h - kg/h kg/h kg/h

F44-16
004400 F. Rp1/4’’ M. R1/4’’ 80

2 2.5 6,6 - 8,0 10 25
0044005 M. M20x1,5 M. M20x1,5 80

004405AB T. M20x1,5 M. M20x1,5 50
004405AD M. G1/2’’ M. G1/2’’ 80

F44-34
004401 F. Rp1/2’’ M. R1/2’’ 75

6.2 7.5 20 - 24 32 75004405AC M. G1/2’’ M. G1/2’’ 75
004405AE M. G3/4’’ M. G3/4’’ 75

F44-41
004410 F. Rp1’’ F. Rp1’’ 75 9.5 11.5 30 - 36 46 115
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Conexões e juntas de vedação
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Código
Conexão

Vedação incluída Pressão 
máxima bar Caracteristica

entrada saída

Conexão de 2 peças com porca louca para tubo de cobre
PP04512 T. M20x1,5 12 mm P1

20PP04515 T. M20x1,5 15 mm P1
PP04520 T. M20x1,5 14 mm P1
PP15815 T. G1/2’’ 15 mm P31 1,75

Conexão dupla fêmea com porca louca
P900101 T. M20x1,5 T. M20x1,5 P1/P1

20
P900102 T. G1/2’’ T. G1/2’’ P2/P2
P500110 T. M20x1,5 T. 21,8 izq. P1/P2
P008800 F.  G1/2’’ T. G3/4’’ P2/P4
P008900 F.  G3/4’’ T. G3/4’’ P4/P4

Niple - conexão duplo macho
P480101 M. M20x1,5 M. M20x1,5 -

20

P490110 M. M20x1,5 M. 21,7 izq. -
P530102 M. M20x1,5 M. G1/4’’ -
P100814 M. M20x1,5 M. G1/2’’ -
P100410 M. G1/2 M. 21,7 izq. -
1317100 M. 1’’NPT M. G1’’ -
P356132 M. G3/8’’ M. M20x1,5 -

Conexão macho - fêmea
P002800 M. 21,7 izq. F. M20x1,5 P1

20
P117041 M. G1/2’’ T. M20x1,5 P1 com porca louca
P117042 M. G1/2’’ T. G1/2’’ P2 com porca louca
P255011 M. M20x1,5 F. 21,8 esq. P2
P131061 M.  G3/4’’ F. M20x1,5 P1

Tampão / Plugue
P340100 F. M20x1,5 - P1 20P690100 M. M20x1,5 - P1
ECGB96 F. G3/4’’ - P32 1.75

Código
Conexão Vedação 

incluída
Pressão 

máxima bar Caracteristica
entrada saída

Manga isolante
ECGW04 T. M20x1,5 M. M20x1,5 P1

20
Necessário para a conexão de 

reservatórios enterrados e a união 
de tubos de cobre / aço.ECGW05 T. G3/4’’ M. G3/4’’ P1

Código Conexão Material Cor Pressão máxima bar Tipo

Junta / Vedação para conexões
P100000 M20x1,5 elastômero cobre 20 P1
P200000 21,8 esq. ou G1/2’’ elastômero preto 20 P2
P400000 G3/4’’ canalização elastômero vermelho 20 P4
P241000 G3/4’’ reservatório elastômero preto 20 P241
P310000 G1/2’’ aramida azul 1,75 P31
P320010 G3/4’’ aramida azul 1,75 P32

Código
Conexão Junta 

incluída
Pressão 
máxima 

bar
Caracteristicas

a b c

Conexão em T

P001300 T. M20x1,5 F. M10x1,0 M. M20x1,5 P1

20

Para montagem de 
manômetro ou magiscopio 
P96.  Utilizar a entrada ou a 

saída do regulador.

P015700 T. M20x1,5 M. M20x1,5 M. M20x1,5 P1

Te de entrada auxiliar para 
reservatórios. Se monta entre 

a válvula e o regulador do 
reservatório para realizar uma 
entrada auxiliar de gas para 

emergências.

Código Conexão Junta padrão substituível Cor do disco metálico Pressão máxima bar Tipo Caracteristicas

JIM - Junta para estanqueidade com inserto metálico

B0323001S M20x1,5 P1 latão + sinal laranja

20

JIM-1 Junta para estanqueidade com inserto metálico
•  Elastômero NBR moldado sobre um disco de latão 
•  Implica um labio radial de manutenção e dois labios axiais de estanqueidade 
•  Torque de aperto: 20 N.m 
•  Substitui com vantagens as juntas habituais
Vantagens 
Assegura uma estanqueidade perfeita independentemente de: 
-  torque de aperto (10 à 50 nm) 
-  dilatações provocadas pela variação de temperatura 
-  dos esforços mecânicos aplicados sobre os elementos conectados.

B0323002S G3/4’’ canalização P4 latão   JIM-2

B0323003S G3/4’’ reservatório P241 preto JIM-3

B0323004S 21,8 esq. ou G1/2’’ P2 preto JIM-4

Código Caracteristica

CLESSETITE
041671 Vedante para roscas - resina metacrílica PTFE - tubo 50 ml

041671AC Vedante para roscas - resina metacrílica PTFE - frasco 250 ml
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Manômetros
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Aplicação
•   Os manômetros podem ser instalados nos 

reguladores ou na tubulação das  instalações 
de GLP, gás natural, biometano ou ar,

•   Possuem um display multi-escala,
•   Disponível com vários tipos de conexões 

Aplicação e características
•   Esta válvula, quando fechada, 

permite despressurizar o manômetro,
•   Conexão: ¼ "RC,
•   Pressão: PN 40 

Manômetros RM1 Válvula de pulso para manômetro

Código Conexão Pressão de serviço
Caracteristicas

Tipo Diâmetro Carcaça Mostrador

Manômetros M10x1,0
P162800

M. M10x1,0

0 - 100 mbar

Seco

63 mm

Metálica Plástico

P161800 0 -250 mbar
P161900 0 - 400 mbar
P162000 0 - 1 bar

50 mm
P162100 0 - 2,5 bar
P164100 0 - 6 bar
P162300 0 - 10 bar

Manômetros G1/4’’
P160440

M. G1/4’’

0 - 60 mbar

Seco

63 mm

Metálica Plástico

006904 0 - 100 mbar
006903 0 -250 mbar

006903AC 0 - 400 mbar
006903AA 0 - 1 bar

50 mm
006903AB 0 - 2,5 bar
006901AP 0 - 4 bar

40 mm
006902AB M. R1/4’’ 0 - 25 bar

Manômetros G1/8’’
006900 M. G1/8’’ 0 - 4 bar Seco 40 mm Metálica Plástico

Manômetros R1/4’’ - Banho de glicerina
006959BX

M. R1/4’’

0 - 1,6 bar

Banho de glicerina 50 mm Inox Vidro
006956BX 0 - 4 bar
006957BX 0 - 10 bar
006955BX 0 - 25 bar

Manômetros 1/4’’NPT - Banho de glicerina
006956XX

M. 1/4’’NPT
0 - 4 bar

Banho de glicerina 63 mm Inox Vidro
006960XX 0 - 16 bar
II.6955SZ 0 - 25 bar
II.6954SZ M. 1/4’’NPT axial 0 - 25 bar

Código
Conexão

Caracteristica
entrada saída

Válvula para manômetro

051064AA M. R1/4’’ F. Rp1/4’’
Comprimento: 43 mm 

Pressão de serviço : 40 bar
Permite despressurizar o manômetro em repouso
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A nossa presença no mundo

Clesse (UK) Ltd

Drakes Broughton Business Park
Drakes Broughton
Pershore
Worcestershire, WR10 2AG
United Kingdom

Tel:  +44 (0)1905 842020
Fax:  +44 (0)1905 842021
Email:  sales@clesse.co.uk
Web:  www.clesse.co.uk

Clesse Industries

Clesse Industries 
Headquarters  
& International Sales
Z.I. le Bois Joli
CS 80118
63808 Cournon D’Auvergne
France

Tel:  +33 (0)4 63 66 30 03
Fax:  +33 (0)4 63 66 30 02
Email:  commercial@clesse.eu
Web:  www.clesse.eu

NOvA COmET S.r.l.

Via Castel Mella
55/57
25030 Torbole Casaglia (BS)
Italy

Tel:  +39 030 2159111
Fax:  +39 030 2650717
Email:  info@novacomet.it
Web:  www.novacomet.it

Clesse Brazil

COMAP do Brasil Ltda.
Av. Rudolf Dafferner
601-Bloco C1, Alto de Boa Vista
Sorocaba / SP, CEP 18085-005
Brazil

Tel:  +55 15 32 18 12 22
Fax:  +55 15 32 18 12 99
Email:  vendas@clesse.com.br
Web:  www.clesse.com.br

Serviço ao cliente  Tel: +33 4 63 66 30 04  Fax: +33 4 63 66 30 02  Email: commercial@clesse.eu  www.clesse.eu

O produtor garante que o fornecimento está em conformidade com as especificações do pedido, respeite as regras e leis em vigor, que é adequado para 
o uso privado e solicitado de defeitos, de modo que sejam incapazem de usar.

O produtor garante e certifica o cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo disposições legislativas emitidas pela  
Comunidade Européia, regulamentos sobre segurança e saúde no trabalho, qualidade do meio ambiente, marcação, etc.

Garantia

Os termos de pagamento serão os acordados, indicados na fatura e com o valor do contrato.

Podemos ampliar a garantia concedida pelo fabricante do produto em todo o território nacional.

Condições gerais de venda



Clesse Industries, Z.I. Le Bois Joli, CS 80118, 63808 Cournon d’Auvergne - Francia

www.clesse.eu

Serviço ao cliente

Tel : +33 4 63 66 30 04  Fax : +33 4 63 66 30 02   
Email : commercial@clesse.eu  


