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Prefácio  
 

Geral 

O Sistema de Dosagem CryoDoser FleX™ LN2 é o primeiro 

com a capacidade de atender cada aplicação dentro de uma 

única unidade. A Chart Inc. projetou um novo sistema de 

dosagem que pode ser usado da linha de produção mais lenta 

para a mais rápida. A linha CryoDoser FleX apresenta dois 

sistemas de controle diferentes, mas mantem a aparência e 

ideia de cada um de forma similar. O sistema Craft Custom 

inclui a capacidade de mudar a duração da dose e o atraso da 

dose para até dez recipientes. O sistema Pack Premier é 

capacitado para velocidades de até 2000 cpm com precisão de 

ponta. 

Com,duas opções de controle premium, com funções mais 

padronizadas que qualquer outro dosador oferecido 

anteriormente, e com um novo design versátil, o sistema  

CryoDoser FleX está pronto para mudar o mercado. 

 
 

Características 

• Tamanho Compacto – permite a instalação em espaços 

limitados 

• Dosagem Discreta - Craft Custom (750 cpm) e Pack 

Premier (2000+ cpm) 

• Compatibilidade SoftDose™ - A Chart fornece 

tecnologia para enchimento a quente, em pó e 

aplicações granulares. 

• Padrão MicroDose™ - O Pack Premier possui uma função 

que permite ajustes na pressão de dosagem. 

• Padrão RemoteDose™ * - monitora, resolve 

problemas e faz ajustes enquanto conectada a uma 

VPN** 

• ExacTrack™ - com o novo EDS (Sistema de Dosagem 

Elétrica), uma precisão exata é alcançada. 

Proporcionalmente controla a quantidade que o 

atuador se abre e faz mudanças na duração da dose 

com incremento de 0.1 ms. 

• Garantia - quatro (4) anos de garantia de vácuo; o maior 

na indústria; um (1) ano de garantia do painel 

controlador. 
*Resultados alcançados em condições do laboratório da Chart. 

**Acesso à internet é necessário para esta função. 

 

 

Benefícios Chave 

• Redução de Peso de PET – reduz o peso da PET para 

poupança financeira e ambiental. 

• Transição do vidro para PET – elimina o risco de 

ferimentos do vidro e peso dos recipientes. 

• Rigidez do Recipiente – mantem a forma do recipiente 

mesmo com o peso reduzido. 

• Elimina Danos – aumenta a pressão interna para 

eliminar danos. 

• Redução de Oxigênio – cria um ambiente inerte 

para preservar a frescura dos alimentos. 

• Prolongamento de Vida Útil – minimiza o nível de oxigênio. 

• Facilidade de Rotulagem – a rigidez consistente do 

recipiente cria um processo de rotulagem eficiente. 

• Consumo de Nitrogênio reduzido – doses 

líquidas repetitivas e medidas. 

• Maximiza o Espaço de Armazenamento – aumentando o 

empilhamento do produto e utilizando menos espaço. 

• Estabiliza Produtos Orgânicos – estende a vida útil 

sem conservantes. 

 

Manual do Produto 

Este manual é designado para ser usado em conjunto com o 

Sistema Dosador de Nitrogênio Líquido CryoDoser FleX 

fornecido pela Chart. A Chart não fornece garantias, 

expressas ou implícitas, a respeito do conteúdo deste 

manual. A Chart não assume responsabilidade por qualquer 

resultado do uso deste manual. Se depois da leitura deste 

manual você não se sentir confiante para realizar qualquer 

tarefa, contate o time de serviço da Chart pelo 1-408-371-

4932. 

Os requerimentos de segurança para operar o sistema 

CryoDoser FleX e manusear ou transportar produtos 

líquidos extremamente gelados são abordados na seção de 

Segurança. Use esta seção de segurança como uma “Lista 

de Checagem” todas as vezes que o equipamento for 

usado.  

 

Na seção de Instalação tem ilustrações para as conexões corretas. 

As seções de Ajustes do Painel Controlador e Operações 

Diárias vão fornecer informações de como fazer o sistema 

funcionar e operar corretamente. 

As seções restantes fornecem informações sobre Serviço, 

Solução de Problemas, Especificações e Garantia 

fornecida pela Chart. 
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Termos 
Ao decorrer deste manual as precauções de segurança vão 

ser designadas da seguinte forma: 

 
Aviso!  Descrição de uma condição que 

pode resultar em danos físicos 

ou morte. 

 

Cuidado! Descrição de uma condição que 

pode resultar em danos no 

equipamento ou componente. 

 

Nota: Uma declaração que contém 

informações importantes o suficiente 

para enfatizar ou repetir. 

Siglas / Abreviações 

As siglas / abreviações a seguir são usadas através deste 

manual: 

BAR Pressão (Métrico) 

CPM Recipientes Por Minuto 

GN
2 

Nitrogênio Gasoso 

HMI Interface da Máquina Humana 

Kg Quilograma 

LN
2 

Nitrogênio Líquido 

mS Milissegundos 

O
2 

Oxigênio 

PET Tereftalato de Polietileno 

PLC Controlador de Lógica Programável 

PN Parte Número 

PNP Positivo-Negativo-Positivo 

PSI Libras por Polegada ao Quadrado 

 

 
 

 
  



Product Manual - CryoDoser FleX™ LN Dosing System 
2 

3 
 

 

Segurança  
 

 

Geral 

Obrigado pela sua compra do Sistema Dosador de Nitrogênio 

Líquido CryoDoser FleX™da Chart. A Chart projetou e 

fabricou o seu sistema com atenção a cada detalhe utilizando 

as tecnologias de criogenias mais recentes para garantir a 

eficiência e confiabilidade do sistema. 

NÃO use este produto de forma inconsistente com as 

instruções descritas neste manual. 

NUNCA altere o design, ou a performance de forma 

inconsistente com as instruções descritas neste manual 

sem uma aprovação por escrito prévia da Chart. 

A concordância estrita com a segurança vigente e práticas de 

manuseamento são necessárias ao usar um sistema 

criogênico. Nós recomendamos que todos os clientes enfatizem a 

segurança e as práticas de manuseamento a todos os funcionários e 

clientes. Enquanto qualquer característica possível de 

segurança foi projetada no sistema e as operações de 

segurança foram antecipadas, é essencial que o usuário do 

sistema criogênico leia cuidadosamente para entendimento 

completo de todas as notas de AVISO e CUIDADO listadas 

neste sumario de segurança e enumerados abaixo. Também 

leia as informações fornecidas pelo “Safety Bulletin for Inert 

Gases” seguido deste Sumário de Segurança. A revisão 

periódica deste Sumário de Segurança é recomendada.  

 
Aviso!       O seu sistema CryoDoser FleX 

pode ser alimentado por um 

sistema de tubulação isolado a 

vácuo, projetado para conter 

líquidos criogênicos 

extremamente gelados e 

pressurizados. Estes sistemas 

devem ser operados apenas 

por funcionários treinadas para 

evitar ferimentos como 

congelamento, atmosferas com 

déficit de oxigênio e pressões 

extremamente altas. 

 
Válvulas externas e conexões podem ficar extremamente 

geladas e podem causar queimaduras dolorosas a 

funcionários não protegidos. Funcionários devem usar 

luvas de proteção e óculos de proteção sempre que 

removerem partes ou conexões. O não cumprimento pode 

resultar em ferimentos devida a pressão e frio extremo. 

 
Aviso!       Contato acidental com líquidos 

gasosos na pele ou olhos pode 

causar um ferimento congelante 

similar a uma queimadura. 

Maneje o líquido de forma que não derrame nem 

respingue. Proteja seus olhos e cubra sua pele quando 

existir possibilidade de contato com o líquido, tubos 

gelados, equipamentos e gases gelados. Óculos de 

proteção ou um protetor facial devem ser usados se a 

ejeção de líquido ou respingos podem acontecer ou a saída 

forçada de gases do equipamento. Luvas bem isoladas, 

limpas e que podem ser retiradas facilmente e roupas de 

manga comprida são recomendadas para a proteção de 

braços e mãos. Calças compridas devem ser usadas até os 

sapatos para evitar os respingos do líquido. 

 
Aviso!       Se você estiver inseguro de 

como operar o sistema 

seguramente, PARE e contate 

a Chart imediatamente pelo 1-

408-371-4932. 

 

Aviso!       Qualquer configuração que 

permita um volume preso de 

líquido criogênico, deve ser 

protegido por uma válvula de 

alivio de pressão. Conforme o 

líquido/gás ganha temperatura, o 

conteúdo vai se expandir e 

ganhar pressão. Uma seção não 

protegida por esta válvula vai 

apresentar pressões 

extremamente altas e riscos 

consideráveis à segurança. 

 

Aviso!       A pressurização em excesso de 
recipientes pode acontecer ao usar o 
CryoDoser FleX e possivelmente o 
estouro de recipientes. A calibração 
apropriada do sistema CryoDoser 
FleX garante a dosagem ótima de 
nitrogênio para evitar a pressurização 
em excesso. Certifique-se de retirar 
qualquer recipiente que recebeu uma 
dosagem maior de LN

2 
antes de selar. 

 
Cuidado! Como em qualquer sistema 

criogênico, deve ser 

observado que qualquer 

tubulação não isolada não 

deve ser tocada à pele 

exposta. Se o sistema 

necessitar de manutenção, 

este deve ser desligado e 

chegar na temperatura 

ambiente. 
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Cuidado! Antes de remover partes ou 

conexões, esvazie o sistema 

CryoDoser FleX de líquido e 

libere qualquer pressão de 

vapor de forma segura. 

 
 
 

Boletim de Segurança 

Partes das informações a seguir foram extraídas do Boletim 

de Segurança SB-2 da Compressed Gas Association, Inc. 

(CGA) pelo www cganet com. Informações adicionais sobre 

nitrogênio, oxigênio e criogenia estão disponíveis em CGA 

Pamphlet P-9. Escreva para a Compressed Gas Association, 

Inc., 1235 Jefferson Davis Highway, Arlington, VA 22202.. 

 

 

Atmosferas com Déficit de Oxigênio 

Aviso!       O vapor de nitrogênio no ar 

pode diluir a concentração de 

oxigênio necessária para 

suportar ou dar suporte a vida. 

 
A quantidade normal de oxigênio no ar é de 

aproximadamente 21%. A depreciação de oxigênio no ar 

causada pela combustão ou pelo deslocamento de gases 

inertes, são uma ameaça em potencial. Os usuários devem 

cumprir as precauções adequadas. 

O que caracteriza essa ameaça é a resposta dos humanos 

quando expostos a uma atmosfera contento apenas 8% a 

12% de oxigênio. Neste ambiente, a perda de consciência 

pode ser imediata e sem aviso prévio. 

 

Quando a quantidade de oxigênio é reduzida para 

aproximadamente 15% ou 16%, o fogo originado de 

combustíveis, como os usados para chamas ou luzes, podem 

ser apagados. Abaixo desta concentração, um indivíduo que 

está respirando este ar não tem capacidade de diagnosticar a 

situação. O aparecimento de sintomas como sonolência, 

fadiga, tontura, perda de coordenação, julgamentos errados e 

confusão podem ser caracterizadas como um estado de 

“euforia”, deixando a vítima com um falso senso de 

segurança e de bem-estar. 

Contato humano com uma atmosfera contento 12% ou 

menos de oxigênio leva a uma rápida perda de consciência. 

A perda de consciência acontece tão rápido que a vítima não 

consegue pedir ajuda. Isto pode acontecer com uma mudança 

imediata no ambiente, ou com uma depreciação gradual de 

oxigênio. 

Muitos indivíduos que trabalham dentro ou ao redor de áreas 

com déficit de oxigênio utilizam o “buddy system” como 

forma de proteção, tendo um companheiro que pode ajudar 

em caso de complicações – obviamente, o “buddy” é 

igualmente suscetível à asfixia se ele/ela entrar na área para 

dar assistência a seu companheiro sem um equipamento 

portátil de suprimento de ar. A melhor forma de proteção é 

equipando todos os indivíduos com um equipamento portátil 

de suprimento de ar. Linhas de vida são aceitáveis somente 

em áreas livres de obstruções e se os indivíduos conseguem 

se ajudar sem restrições. 

Se o déficit de oxigênio for suspeito ou já reconhecido: 

1 Use o “buddy system”. Use mais de um “buddy” se 

necessário para movimentar um trabalhador em estado 

de emergência. 

2 Tanto o trabalhador como o “buddy” devem estar 

equipados com um equipamento de respiração, 

portátil ou através de tubos. 

 

 

Nitrogênio 

O nitrogênio (um gás inerte) é um simples asfixiante. Este 

não irá dar suporte e nem sustentar a vida e pode produzir 

uma ameaça imediata através da dissipação do oxigênio. Em 

grandes pressões estes gases podem causar a perda de 

consciência mesmo em condições adequadas de oxigênio, 

suficientes para vida. 

O vapor de nitrogênio diluiu a concentração de oxigênio no ar 

necessária para dar suporte ou manter a vida. Inalar altas 

concentrações deste gás pode causar a asfixia, resultando em 

confusão, náusea, vômito, inconsciência e possivelmente a 

morte. Indivíduos devem ser proibidos de entrar em áreas em 

que a concentração de oxigênio é inferior a 19%, a não ser que 

estejam devidamente equipados com aparelhos respiratórios 

próprios. Inconsciência e morte podem acontecer sem aviso 

prévio se a concentração de oxigênio for inferior a 

aproximadamente 8%. O contato com o nitrogênio líquido ou 

com o gás gelado pode causar queimaduras criogênicas 

(temperaturas extremamente baixas) ou congelar partes do 

corpo. 

 

Pessoas que estejam sofrendo com a falta de oxigênio devem 

ser movidas para áreas com a atmosfera normal. 

EQUIPAMENTOS DE RESPIRAÇÃO PRÓPRIA PODEM 

SER NECESSÁRIOS PARA PREVINIR A ASFIXIA DE 

TRABALHADORES DE RESGATE. Respiração controlada e 

suplemento de oxigênio devem ser fornecidos à vítima caso 

não esteja respirando. Caso o líquido criogênico ou gases frios 

efervescentes entrarem em contato com a pele ou olhos de um 

trabalhador, a região afetada deve ser propriamente molhada 

ou submergidas com agua morna (105-115oF; 41-46oC). 

NÃO USE ÁGUA QUENTE. Queimaduras criogênicas, que 

resultarem em queimaduras mais profundas ou bolhas, devem 

ser examinadas por um médico. 
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Imagem 1 

 

Instalação  
 

Recebimento 

O CryoDoser FleX será entregue em uma embalagem 

adequada. Se o sistema precisar ser movido de um lugar 

para o outro, recomendamos que guarde o material da 

embalagem para este uso. 

Ao chegar o CryoDoser FleX, é recomendado fazer uma 

inspeção imediata para verificar que não haja sinais de 

danos. Se houve algum dano durante o transporte, preste 

uma queixa ao transportador antes de abri-lo. 

 

 

Desempacotando 

Enquanto abre a embalagem, todo o conteúdo deve ser 

inspecionado cuidadosamente. Os componentes a serem 

inspecionados incluem: 

• Marcas no CryoDoser FleX 

• As baionetas macho e fêmea devem estar protegidas  

• O número adequado de braçadeiras e o-rings das 

baionetas (um conjunto para cada baioneta fêmea) 

• Qualquer outro componente que foi empacotado 

separadamente 

Caso haja alguma peça que foi listada no “Pack Slip 

and/or Materials List” e que não foi constada na 

embalagem, entre em contato com a Chart 

imediatamente pelo +1 800.371.3303. 

 
Cuidado!: Quando for remover a unidade 

CryoDoser FleX da 

embalagem, coloque-a 

cuidadosamente no chão. Não 

deixe o CryoDoser FleX cair 

no chão! Quando transportar o 

CryoDoser FleX, tenha 

cuidado ao carregá-lo. Tome 

cuidado para não bater nas 

paredes ou arrastá-lo no chão. 

 
Se não for instalado imediatamente, o sistema CryoDoser 

FleX deve ser armazenado em um local que esteja fora de 

tráfego constante e que vai prevenir sujeira, água, ou outra 

impureza de entrar no sistema. A Chart recomenda 

armazenar o sistema na embalagem quando não estiver em 

serviço. 

Instalação 

 
Avaliação de Aplicação 

O CryoDoser FleX pode ser usado para duas aplicações, 

inertização e pressurização. A aplicação deve ser avaliada 

para determinar a localização ideal da cabeça de dosagem 

na linha de enchimento. 

• Inertização – Inertização é o processo de remover 

oxigênio (O2) de uma garrafa (ou recipiente) através da 

dosagem de uma quantidade relativamente alta de LN2 

nesta garrafa (ou recipiente). A dose líquida vai 

rapidamente se converter para a forma gasosa e expulsar 

o ar e o oxigênio da garrafa (ou recipiente). O local ideal 

para o CryoDoser FleX deve permitir que haja tempo 

suficiente entre a dosagem e a selagem para que o 

líquido seja efetivamente convertido em gás. 

• Pressurização – A pressurização ocorre com uma dosagem 

relativamente pequena de LN2 em uma garrafa (ou 

recipiente). A dose liquida vai rapidamente se converter em 

gás e a garrafa (ou recipiente) vai ser selada ou tampada 

para capturar o gás enquanto este se expande. O CryoDoser 

FleX deve ser instalado o mais próximo possível da 

seladora. 

 
 

Localização da Haste de Suporte e da Base 
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A unidade CryoDoser é acompanhada de um conjunto de 

braçadeiras de montagem. O conjunto consiste no suporte 

conectado ao CryoDoser e duas braçadeiras, destinadas para 

encaixar em um suporte de aço inoxidável de 1-1/2”. A Chart 

pode fornecer um suporte pré-fabricado para acomodar o 

conjunto de braçadeiras de montagem. Este suporte pode ser 

utilizado em praticamente todas as instalações. Caso o suporte 

da Chart não possa ser utilizado na sua instalação, fabricar um 

suporte com 1 – ½” de diâmetro deixará a instalação do 

CryoDoser FleX mais simples. As instruções a seguir 

assumem a instalação de um suporte pré-fabricado da Chart 

(Imagem 2). 

1 O CryoDoser FleX pode ser instalado 

em qualquer lado da linha de 

produção. Escolha o lado que mais 

favoreça seu espaço de trabalho. 

2 Posicione a base em uma superfície e 

posicione a haste, de forma que os 

buracos da haste estejam alinhados 

com os da base. 

3  Meça 27-1/2” (quando um braço longo 

for usado ou 20-1/2” quando o 

braço curto for usado) atrás da 

cabeça de dosagem. Esta é a 

distância do centro do suporte até o 

ponto mais longe da cabeça de 

dosagem. 

4 Marque a localização da haste e instale 

os quatro parafusos de 5/8” incluídos 

com a haste de suporte na localização 

apropriada. 

 

 
Montando o Corpo de Dosagem 

A Imagem 3 exibe o corpo de 

dosagem com várias partes não 

incluídas para maior clareza. O 

corpo de dosagem vem 

completamente preso na 

abraçadeira. Afrouxe os 8 

parafusos no bloco preto Delrin 

para garantir que estes deslizem 

pela barra redonda de 1-1/2”. É 

benéfico que duas pessoas 

façam esta tarefa, uma para 

segurar o corpo do dosador 

enquanto a outra aperta os 

parafusos. 

 

Nota: Não remova os parafusos por completo. 

Fazer isto fará com que a abraçadeira se 

separe do suporte. 

Montando as Caixas de Controle e Interface 

Fixe a Caixa de Controle e a Caixa da Interface na seção 

do topo da haste. 

 
Nota: A Caixa de Controle é montada nos 

dois “braços” Delrin. 

 
A Caixa da Interface é montada no topo da haste. Afrouxe as 

abraçadeiras de cada para a montagem. 
 

 

Conexões dos Tubos Superiores 

Os tubos de pressão e entrada vão geralmente vir presos ao 

corpo do dosador. Coloração e/ou identificação pode ser 

usado para identificar cada conexão. Empurre o fim de 

cada tubo correspondente à localização marcada ou 

exibidas na Caixa de Interface.  
 

 

 
Imagem 5 

Imagem 3 

Imagem 4 
Imagem 2 
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Conexões Eletromecânicas 

A parte inferior das caixas de Controle e Interface são 

fornecidas com conectores e conexões para comunicação, 

energia, e alimentação de nitrogênio gasoso. Dependendo da 

configuração do sistema, nem todas as conexões serão 

usadas. 
 

 
 

 

A . Conector de Porta USB - Use esta porta com um 

drive de memória USB para carregar qualquer 

mudança/atualização futura no software. 

B . Conector de Saída 24 VDC – Energia DC da caixa de 

Controle para a caixa da Interface. Conecte o cabo de 

energia DC. 

C . Conector Profinet – Internet Industrial. Conecte o 

cabo Verde de Internet na porta de Internet da caixa 

de Interface.  

D . Conector de Internet – Usado apenas quando uma 

conexão externa for necessária.  

E . Conector da Interface do Usuário – Aplicações quando 

os sinais I/O serão trocados entre o sistema de dosagem 

e a linha de enchimento. 

F . Conector de Energia AC – Conecte o cabo de energia 

AC em uma saída de 110VAC. 

 

A . Conector 24VDC – Conecte o cabo DC da caixa de 

controle para este conector. 

B . Conector Profinet – Conecte o cabo de internet verde 

da caixa de controle neste conector. 

C . Conector da Velocidade de Linha – Para sistemas que 

usam tanto um encoder ou sensor de velocidade, 

conecte o cabo do encoder ou do sensor de velocidade 

neste conector. 

D . Conector de Tempo – Todos os sistemas vão usar este 

conector para detector um recipiente ou um espaço entre 

os recipientes (todos os usuários do Craft Custom, 

conecte o cabo do sensor de recipiente neste conector). 

E . Conector Detector de Recipiente – Para os usuários 

do Pack Premier, conecte o cabo detector de recipiente 

neste conector. 

F . Conector do Atuador – Conecte tanto o cabo do 

atuador EDS ou EASE neste conector. 

G . Conector da Resistência da Saída Vent – Conecte o 

cabo mais curto da resistência neste conector. 

H . Conector da Resistencia da Cabeça de Dosagem – O 

cabo mais longo da resistência se conecta neste 

conector. 

I . Conexão do Fornecimento de Gás – Entrada principal 

de gás. Conecte o conector pneumático preto. 

J . Conector de Purga – Conecte o tubo pneumático 

preto na conexão do atuador. 

 

 
Instalando o Bocal 

Três bocais são acompanhados com o CryoDoser FleX 

(0.040”, 0.050”, e 0.060”). Tamanhos customizados podem 

ser comprados com a Chart. 

1 Remova a resistência da cabeça de dosagem. 

Imagem 7 

Imagem 8 

Imagem 6 
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2 Escolha um Bocal. 

3 Insira o bocal na ferramenta para bocal, rosqueie 

(veja a Imagem 9). 

4 Rosqueie o bocal na cabeça de dosagem no 

sentido horário (Imagem 10 & 11). Não force o 

torque.  

5 Coloque a resistência da cabeça de dosagem. 
 

Cuidado! Nunca use um quebrador de 

gelo, chave de fenda, maçarico 

ou aparelhos similares na 

cabeça de dosagem (imagem 

10). As nervuras internas 

possuem paredes finas e o 

buraco no anel externo da 

cabeça de dosagem é uma porta 

de pressão positiva, que ajuda 

na não formação de gelo. 

Grandes temperaturas e batidas 

podem destruir o isolamento a 

vácuo e COMPROMETER A 

GARANTIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagem 11 

Imagem 10 

Imagem 9 
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Posicionando a Cabeça de Dosagem 

A cabeça de dosagem deve ser diretamente acima da 

abertura do recipiente. A cabeça de dosagem é tipicamente 

instalada a 1/2” - 3/4” acima da abertura do recipiente. A 

unidade CryoDoser FleX deve ser manualmente ajustada 

para acomodar tamanhos diferentes de recipientes que 

estejam funcionando na mesma linha de produção. 

 

 

 

 

 

 

0.75in. (19mm) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Instalando o Sensor Detector de 
Recipiente 

O sensor detector de recipiente deve ser um sensor de tipo 

PNP e é usado para detectar se um recipiente está presente 

na linha. A Chart fornece um sensor detector de recipiente 

com o CryoDoser FleX  (Imagem 13). O lugar ideal do 

sensor possui um espaçamento de 4 a 6 receptáculos da 

cabeça de dosagem. Se o sensor não detectar um recipiente 

para o número de segundos definido pelo usuário, o 

CryoDoser FleX vai suspender a dosagem. Veja as seções 

Inputs/ Outputs e Sensor de Recipiente para informações 

adicionais.  

O diagrama abaixo mostra três caminhos diferentes de 

posicionamento do sensor. 
 

 

 

Instalando o Sensor de Tempo 

O sensor de tempo é instalado para identificar a 

localização do recipiente e deve ser instalado para o 

CryoDoser FleX operar propriamente. A Chart fornece um 

sensor de proximidade indutiva PNP de 12mm com o 

CryoDoser FleX. O posicionamento ideal do sensor deve 

fornecer um sinal de um-pra-um. 
 

 

 
 

 

Imagem 14 

Imagem 15 

Imagem 12 

Imagem 13 
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O sensor de velocidade é instalado para detectar a velocidade 

da linha e deve ser instalado para o CryoDoser FleX operar 

corretamente. A Chart fornece um sensor de proximidade 

indutiva PNP de 12mm que pode ser usada com o CryoDoser 

FleX.  

 

 

Instalando o Encoder 

Para velocidades de linhas onde uma precisão extrema for 

necessária, um encoder (Imagem 16) deve ser instalado 

para melhorar a performance do CryoDoser FleX em 

linhas mais rápidas. O encoder fornecido pela Chart já vem 

configurado de fábrica com 500 pulsos por revolução.  
 

 
 

 
 

Nota: Apenas um canal é usado para fornecer 

os pulsos necessários para o CryoDoser 

FleX. Para o funcionamento correto do 

encoder, cabos blindados devem ser 

usados. O encoder deve estar aterrado, 

tanto pelo suporte de montagem quanto 

por uma fiação separada. 

 

 

 

 

 
 

 

A localização do Encoder deve ser acessível para instalação 

e manutenção. A localização pode ser uma conexão eixo 

com eixo onde o eixo do encoder pode estar integrada com o 

eixo da tampadora/seladora. 

 
 

Informações de Montagem do Encoder 

Certifique-se de que o encoder está montado adequadamente 

e bem fixado, para que opere em sua capacidade ótima. Siga 

o desenho abaixo e monte com os equipamentos adequados. 

O aterramento é conseguido ao montar propriamente o 

encoder. Certifique-se de que uma boa conexão elétrica está 

sendo feita pelos flanges de montagem para um suporte ou 

algum outro meio aterrado. 

 

  
 

Imagem 16 

Image 18 

Imagem 17 – Conexões do Cabo do Encoder 

Encoder Pin No. Função Cor do 
Cabo 

1 Não Usado N/A 

2 Nâo Usado N/A 

3 Não Usado N/A 

4 Saída CH B Rosa 

5 Não Usado N/A 

6 Não Usado N/A 

7 Retorno (-24Vdc) Azul 

8 Voltagem (+24Vdc) Vermelho 

Escudo 
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Instalando o Painel Controlador FleX 

Localize a melhor posição para o painel controlador FleX. 

Abraçadeiras são fornecidas para montar o painel na haste de 

suporte pré-fabricado de 1-1/2” da Chart ou uma barra 

redonda. Se as abraçadeiras pré-fabricadas da Chart não 

forem utilizadas, as guias de montagem do painel 

controlador podem ser utilizadas. 

As imagens a seguir usam ambos os painéis 

controladores Pack Premier e Craft Custom como 

referência. 

• Interruptor Ligado/Desligado – Interruptor de energia elétrica 

para o painel controlador FleX. 

• Botão Desabilitar Dose – botão manual de dose habilitada 

/desabilitada para desabilitar a dosagem. 

• Status da Torre de Luz – O indicador de luz fornece uma 

exibição visual do status de operação do sistema 

CryoDoser FleX. 

• Verde – Operação Normal 

• Âmbar (sólido) – Condição de aviso; veja a seção de “Alarmes”  

Para informações adicionais. 

• Vermelho – Condição de falha; veja a seção de “Alarmes” para 

informações adicionais. 

• Para mais informações detalhadas pertinentes ao painel 

controlador por favor se referencie aos Guias Rápidos 

do Painel Controlador Pack Premier e ao Painel 

Controlador Craft Custom. 

 

 

Conjunto Completo 

Quando completo, o CryoDoser FleX vai geralmente se 

parecer com a forma exibida a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Imagem 20 

Imagem 21 

Imagem 19 
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Procedimentos de Operação Diária  

O sistema CryoDoser FleX pode ser alimentado tanto por um 

Dura-Cyl Dewar (cilindro portátil) quanto por um tanque a 

granel de Nitrogênio Líquido. 

 
Sistema de Alimentação Dura-Cyl® 

Dewar (cilindro portátil) 

Note: : O LN2 está a -320ºF (-196ºC). Qualquer 

água e/ou umidade pode causar a 

formação de gelo e afetar a performance 

do sistema do CryoDoser FleX 

 

 

 

 
 

Providenciar uma pressão positiva do GN2 

(também conhecido como purgar) ao 

CryoDoser antes de introduzir o LN2 em 

seu corpo irá eliminar muitas interrupções 

de performance. 

 
 

 

Procedimento de troca do Dura-Cyl Dewar 

O Dura-Cyl Dewar (cilindro portátil) precisa ser trocado de 

tempos em tempos. O operador deve checar visualmente o 

nível de líquido através dos manômetros do Dura-Cyl 

Dewar (cilindro portátil). Quando o manômetro apresentar 

níveis baixos, o tanque deve ser trocado por um tanque 

cheio.. A Chart recomenda um cilindro de pressão 60 psi. 

1 Desligue a válvula do líquido (sentido horário) no 

Dura-Cyl Dewar (cilindro portátil). 

2 Desconecte a mangueira C-Flex do Dura-Cyl Dewar 

(cilindro portátil) usando uma chave de boca de 7/8” ou 

uma chave crescente ajustável. 

 

 

3 Conecte a mangueira C-Flex na saída de líquido do 

Dura-Cyl Dewar (cilindro portátil) cheio usando uma 

chave de boca de 7/8” ou uma chave crescente ajustável. 

 

Nota: O CryoDoser 2K vai continuar dosando 

o líquido normalmente até que o nível de 

líquido dentro do CryoDoser fique baixo. 

Esta característica da uma abertura 

para o operador realizar a troca do 

Dura-Cyl Dewar (cilindro portátil) sem 

interromper a linha de produção. 

Imagem 22 
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Sistema de Alimentação com Tanque a Granel 

Nota: O LN2 está a -320ºF (-196ºC). Qualquer 

água e/ou umidade pode causar a formação de 

gelo e afetar a performance do sistema do 

CryoDoser 2K. Providenciar uma pressão 

positiva do GN2 (também conhecido como 

purgar) ao CryoDoser antes de introduzir o LN2 

em seu corpo irá eliminar muitas interrupções de 

performance. 

 
 

Purga com Nitrogênio Gasoso 

Purgar é o processo de introduzir nitrogênio gasoso no 

corpo do CryoDoser FleX para minimizar e/ou eliminar a 

formação de gelo no sistema. O gelo pode se formar 

sempre que tiver a introdução de uma substancia líquida 

no corpo do CryoDoser FleX. Isto pode ocorrer por conta 

de produtos respingados, vapor do CIP, ou apenas uma 

entrada de umidade do ambiente. 

Congelamentos podem resultar em atrasos – alguns 

extremos se o congelamento ocorrer dentro do 

reservatório. 

No sistema CryoDoser FleX, a Chart tomou providencias 

para minimizar o congelamento. Cada sistema é fornecido 

com capacidades integrais de purga incluindo uma opção 

de fornecer gás aquecido. Aquecer o gás acelera a remoção 

de gelo e assim minimiza o tempo de inatividade. 

Para informações adicionais sobre a purga, use como 

referência o Guia de Início Rápido do Painel Controlador. 

Cuidado!  Purgar o CryoDoser gera uma 

grande quantidade de vento 

com consistência similar a uma 

fumaça. Esta fumaça será 

gelada ao toque se a 

temperatura interna do 

CryoDoser for similar à 

temperatura do LN2 (-320ºF; -

196ºC). Uma vez que o 

CryoDoser estiver perto da 

temperatura ambiente, a fumaça 

estará mais aquecida. 

 
Inicialização do Sistema 

Existem dois métodos primários para entregar nitrogênio 

líquido ao sistema CryoDoser FleX; por um separador de fases 

através de uma válvula Y e o cilindro Cura-Cyl Dewar ou um 

Dewar similar através de uma mangueira flexível “123”. 

Se a alimentação de nitrogênio líquido no sistema 

CryoDoser FleX estiver sendo feito por um separador de 

fases, certifique-se de que o separador de fases esteja 

Imagem 23 
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Propriamente ajustado antes de instalar o CryoDoser 

FleX. Use como referência o Manual do Produto do 

Separador de Fases para instruções específicas.  

Se a alimentação de nitrogênio líquido no sistema 

CryoDoser FleX está sendo feita por um cilindro Chart 

Dura-Cyl Dewar, certifique-se de que a mangueira no 

CryoDoser FleX foi propriamente conectada, incluindo a 

instalação de um dispositivo de alívio de pressão como 

parte da instalação da mangueira, que o filtro de aço 

inoxidável foi instalado no fim da baioneta da mangueira, 

e que a conexão da baioneta no CryoDoser FleX foi 

propriamente instalada e protegida.  

Abra manualmente (sentido anti-horário) a válvula azul no 

cilindro de líquido Dura-Cyl Dewar. 

Use como referência o Guia de Início Rápido do Painel 

Controlador CryoDoser FleX para informações adicionais. 

 
 

Desligamento do Sistema 

1 Feche manualmente (sentido horário) a válvula Y 

(registro azul). 

2 Abra manualmente (sentido horário) a válvula de 

bola (registro amarelo) no Kit de Purga. 

 

Nota: A leitura da pressão fornecida no painel 

controlador FleX pode ler 12 ± psi por 

conta da pressão adicionada de GN
2
. 

 
Também, use como referência o manual do produto do 

separador de fases para instruções sobre desligar o separador 

se for aplicável. 

Se o seu sistema CryoDoser FleX estiver sendo 

alimentado por um cilindro líquido Chart Dura-Cyl Dewar 

feche a válvula do cilindro (sentido horário).  

 

Melhores Práticas para uma 
Operação Excelente 

 

Minimize a entrada de umidade no 

sistema dosador. 

1 A umidade se transforma em gelo ao ser sujeitada a 

temperaturas criogênicas. O gelo causa bloqueamentos e 

pode levar a tempos de inatividade.  A umidade pode 

entrar no sistema de várias formas inclusive em produtos 

respingados, limpeza do sistema, ou do ambiente. É 

extremamente importante ficar alerta a isto e prevenir a 

umidade de entrar ou se acumular no sistema. 

2 Como pode-se prevenir a entrada de umidade no sistema 

de dosagem? 

a Quando não está em uso, ou sendo limpa, isole a 

saída vent e a área da cabeça de dosagem. 

b Se o sistema não for usado por um curto período 

de tempo, é de grande ajuda deixar o corpo de 

dosagem cheio para fornecer uma pressão 

positiva na saída vent, prevenindo a umidade 

de se adentrar. 

 
Uso do Bocal 

Os bocais padrões são dispositivos de abertura com 

diâmetros de 0.020” a 0.110” em incrementos de 0.005”. Em 

adição destes dispositivos, A Chart fornece um grande 

alcance de bocais especializados no pacote “Soft Dose”. 

Estes bocais incluem: Ventilador, Regar, Divergente, 

Convergente, Ângulo e Hot Chute. 

• Onde Usar – Não existe nenhum padrão que 

especifica um bocal para um produto. Cada produto, 

linha de produção, e necessidades vão levar a um 

tipo de bocal (is) a ser usado. Em geral, bocais 

padrões de abertura simples são usados na vasta 

maioria dos líquidos; como água, chás, cafés e 

cervejas. Estes também são usados com alimentos 

secos como amendoins e castanhas. Os mesmos 

bocais podem ser usados para pressurização e 

inertização (redução de oxigênio). 

• Os bocais de Soft Dose também podem ser usados 

para pressurização ou inertização. O uso destes 

bocais pode fornecer benefícios como menos 

respingos para produtos que tendem a ser ejetados do 

recipiente se um bocal de buraco único for usado. 

Produtos em pó ou granulados como tempero moído, 

café moído, chás, ou até alimentos para bebês são 

exemplos de produtos suscetíveis. 

• Os bocais Soft Dose como o bocal “Regar” possui 

uma cabeça em forma de chuveiro para diminuir que 

o produto seja espirrado. Em adição, este bocal 

particular possui um amplo padrão de spray, sendo 

utilizável para recipientes largos. 

• O Hot Chute é um produto único do Soft Dose. 

Este componente utiliza um bocal padrão 

porem incorpora um conjunto de resistências e 

extensão do bocal permitindo o acesso a alguns 

locais onde uma cabeça de dosagem padrão não 

alcançaria em um lugar pequeno. As 

resistências adicionadas difundem o fluxo de 

nitrogênio fazendo com que este se torne uma 

mistura, minimizando a expulsão de produto. 

 
Sensores 

O sistema dosador da Chart tipicamente utiliza três sensores 

para operações de velocidades rápidas. Velocidades de linha 

mais baixas podem operar com apenas um sensor. 
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1 Os sensores fornecidos pelo sistema dosador da Chart 

são os seguintes: 

Tempo  

Detector de Recipiente 

Encoder 

• Tempo – tipicamente um dispositivo de 

proximidade indutiva. Este sensor vai fornecer 

um pulso que identifica um tempo de início onde 

um recipiente for detectado até que este chegue na 

cabeça de dosagem. Este sensor é adequado para 

detectar qualquer objeto de metal como um dente 

de engrenagem ou correias de um eixo. Este 

sensor é tipicamente circular e pode vi rem três 

diferentes diâmetros: 13mm, 18mm e 30mm. A 

distância de sensibilidade dos sensores é dada: 

13mm dia. = 2mm (0.08 in.) 

18mm dia. = 4mm (0.2 in.) 

30mm dia. = 7-8mm (0.3 in.) 

• Detector de Recipiente – Tipicamente um 

componente fotoelétrico. O sensor vai fornecer um 

sinal que identifica um recipiente que se aproxima. 

Este é capaz de detector qualquer tipo de objeto 

que passar na sua distância de sensibilidade, sendo 

assim, bom para latas, garrafas, recipientes de 

vários tamanhos, formas e cores. A distância de 

sensibilidade pode variar de acordo com o 

fabricante do sensor, mas tipicamente possui um 

alcance de 4 polegadas (10cm). 

O sensor é tipicamente circular e fornecido com 

diâmetro de 18mm. 

O sensor é tipicamente colocado perto da cabeça de 

dosagem. Este também serve o propósito de resfriar 

o bocal quando colocado a uma distância curta da 

cabeça de dosagem. Esta característica pode ser 

muito importante quando a enchedora tente a ficar 

ociosa, sem passar nenhum recipiente por um curto 

período de tempo. 

Se o sistema ficar sem dosar, a cabeça de dosagem 

vai aquecer, o que resulta em uma dosagem (ou 

algumas dosagens) levemente mais quente e 

consequentemente mais gasosa. Isto vai resultar em 

resultados de pressão mais baixas nos primeiros 

recipientes.  

• Encoder – este componente fornece uma entrada para 

a caixa de controle, mas diferentemente dos outros 

dois sensores, este fornece um pulso para cada 

trigger, fornecendo centenas ou milhares de pulsos. 

Este componente pode ser programado para 

conseguir sua máxima capacidade (65,000 pulsos por 

revolução do eixo). Considerando que os pulsos 

padrões necessários para operar na velocidade maior 

de dosagem é por volta de 500, este encoder é mais 

do que o suficiente para operar de forma ótima. 

Quanto LN
2 
é necessário? 

Identificar a quantidade correta de líquido pode ser 

desafiador. É comum fazer tentativas e errar. Entretanto, 

existem algumas maneiras de minimizar o número de 

tentativas e situações de erro.  

1 Use um bocal mais largo e reduza a duração da dose. 

É muito mais fácil apertar um botão do que remover 

um bocal, então quanto menos vezes um bocal 

precisar ser removido, melhor. Comece com um bocal 

maior do que julgar necessário e rode com uma 

duração de dose provavelmente menor que a 

necessária. Teste para ver a pressão ou nível de oxigênio 

e aumente a duração até atingir o resultado desejado. 

2 Use um fluxo contínuo como ponto de início. Mirar 

em uma abertura pequena pode ser desafiador. 

Entretanto, se uma dose continua for usada 

inicialmente pode ser observado se o tamanho do 

bocal está correto. A segunda metade deste teste é 

“diminuir” o fluxo. Em outras palavras mire o fluxo 

para começar e parar entre a abertura. 

3 Fluxo semi-contínuo – uma estratégia para usar 

quando mirar o fluxo for mais difícil decorrente 

do movimento irregular da transportadora, 

questões ambientais, sensor ruim ou um sensor 

suscetível para começar e terminar a dosagem 

antes e depois do recipiente. Configure o início 

da dose (começando logo antes do recipiente 

chegar abaixo da cabeça de dosagem) e o fim 

logo depois que o recipiente passou. 

4 Como você sabe se está acertando o alvo? Duas 

técnicas simples: 

• Veja a “fumaça” saindo do recipiente 

• Teste de Sentido 

A fumaça está suficiente? Dependendo da sua 

especificação e/ou requerimentos mais ou menos 

nitrogênio será necessário. Uma vez que a fumaça é 

vista, uma medição deve ser feita (pressão ou níveis de 

oxigênio). Está medida pode ser usada para determinar 

quando mais ou menos nitrogênio for necessário. 

Aumente a duração da dose. Se a pressão subir, o alvo 

inicial foi razoavelmente preciso. Se este se manter, 

então o alvo inicial está um pouco atrasado e a duração 

de nitrogênio adicionada acabou de colocar nitrogênio 

após o recipiente ter passado. Neste caso movimente o 

sensor detector para que este de trigger antes.  

E sobre o conteúdo de oxigênio? Isto vai necessitar um 

medidor de oxigênio ou testador. Medições de oxigênio 

podem ser enganosas. 
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Serviço e Manutenção  
 

Ativando o Insta-Purga 

A unidade CryoDoser FleX possui uma característica de 

purga que minimiza o tempo de inatividade para manutenção 

e/ou troca de bocal sem desligar o fornecimento de LN
2
. 

 

Troca do Bocal 

1 Remova a resistência da cabeça de dosagem. 

2 Insira a ferramenta para bocal na área do bocal até que 

a ferramenta se conecte com o bocal. 

3 Remova o bocal com a ferramenta girando no 

sentido anti-horário. 

4 Uma vez que o bocal for removido, coloque o novo 

bocal ou o bocal limpo na ferramenta para bocal e o 

insira girando no sentido horário. 

Cuidado! A resistência da 

cabeça de dosagem ainda pode 

estar em operação. Não exponha 

a pele a contato prolongado com 

a resistência da cabeça de 

dosagem. A temperatura máxima 

da cabeça de dosagem é de 

150°F (65°C). 

 

Cuidado! Se possível, sempre realize o 

procedimento de troca do 

bocal antes de introduzir o LN
2 

na unidade CryoDoser FleX. A 

falha em fazer isto pode 

afrouxar o bocal e fazer com 

que este caia. 

 

Nota: Se o bocal não se soltar facilmente, uma 

pistola de aquecimento de baixa voltagem 

pode ser usada para aquecer o final da 

ferramenta para bocal. A ferramenta 

então pode ser colocada no bocal para 

derreter qualquer formação de gelo e 

permitindo a sua remoção. Repita este 

processo caso o bocal permaneça preso. 

 

 
 

Limpeza do Bocal 

1 Remova o bocal do CryoDoser FleX. 

2 Limpe a abertura do bocal com um fio muito fino 

e assopre com nitrogênio seco por este. 

3 Seque o bocal com nitrogênio gasoso antes de instala-

lo novamente. 

 

Cuidado! Qualquer umidade deixada no 

bocal vai congelar imediatamente 

quando este for reinstalado, o 

que pode fazer com que afrouxe 

e caia. 

 
 

 
 
 
 

Imagem 24 

1. 
Unscrew 

old nozzle 
and 

remove 

2. 
Replace 
with new 

nozzle 
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Purgando com Nitrogênio Gasoso 

O CryoDoser FleX™ deve ser purgado somente com 

nitrogênio gasoso. A Chart recomenda que o CryoDoser 

FleX seja purgado quando não está em uso. Entretanto, 

isto pode não ser prático para muitos operadores. Ao 

mínimo, o CryoDoser FleX deve ser purgado depois da 

instalação e antes da inicialização para eliminar qualquer 

água ou umidade que pode estar dentro da unidade. O 

reservatório do CryoDoser FleX também pode requerer 

uma purga quando o nitrogênio líquido estiver saindo da

 

 
Saída vent. O reservatório do CryoDoser FleX deve ser 

purgado quando o bocal fica congelado. 

Veja as seções Sistema de alimentação Dura-Cyl® 

Dewar (Cilindro Portátil) e Sistema de Tanque a Granel 

para informações adicionais.  

 

 

Solução de Problemas 

Use como referência a tabela abaixo para procedimentos de resolução de problemas. A tabela é organizada na formatação de 

Sintoma/Causa Possível/Solução. Note que as Causas Possíveis para os sintomas específicos estão listadas em ordem 

descendente de significância. Isto é, cheque a primeira causa listada antes de proceder para a próxima. Se você precisar de 

qualquer assistência future por favor entre em contato com o time de serviço da Chart pelo 1-408-371- 4932  

 

Sintoma Causa Possível Solução 

Líquido está saindo da saída vent. A pressão de alimentação de LN
2 
está 

muito alta. 

 
 
Houve formação de gelo dentro da 

unidade, fazendo com que a válvula 

injetora funcione mal. 

Diminua a pressão de fornecimento 
de LN

2 
para 120 psi (8.3 bar) ou 

menos. 

 

O CryoDoser FleX deve ser drenado de 

líquido, e deixado a temperatura 

ambiente enquanto purgado com 

nitrogênio gasoso constantemente. 

Contate o time de serviço da Chart pelo 

1-408- 371-4932 para um procedimento 

detalhado. 

Líquido está saindo da cabeça de 

dosagem mesmo com a válvula 

fechada. 

O assento da válvula está 

contaminado (gelo ou partículas). 

O CryoDoser FleX deve ser 

drenado de LN
2
. O conjunto de 

válvula de dosagem deve ser 

removido e limpo. 

Contate o time de serviço da Chart 

pelo 1-408- 371-4932 para um 

procedimento detalhado. 

Nenhum líquido da cabeça de dosagem. Tem líquido insuficiente dentro do 

CryoDoser FleX.  

A unidade está desativada. 

O bocal está congelado. 

 
 
O sensor de presença de 

recipiente não está detectando 

um recipiente. 

Verifique o nível de LN
2
. Se o nível 

estiver baixo ou vazio, abra a válvula de 
fornecimento. 

 

Puxe o botão de Habilitar Dose para 

habilitar (verifique se o botão já não 

esteja puxado). 

 

Rode um Insta-Purga para descongelar 

o bocal. Remova, limpe, e reinstale o 

bocal (veja a seção de Troca do Bocal 

para informações adicionais). 

 
Verifique as conexões dos sensores. 

Verifique que o sensor esteja 

corretamente posicionado para detector 

os pontos (dentes de engrenagens ou 

similar). Se necessário substitua o 

sensor, cabo ou ambos. 
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Especificações  

Especificações Técnicas do CryoDoser FleX 
 

Materiais Aço Inoxidável Série 316L 

Peso 38 lbs (17 kg) 

Dimensões do Corpo 28.5”A x 6”L 

(724mm x 152 mm) 

Dimensões da Cabeça de 
Dosagem 

13.5”A x 2”L 

(338mm x 50.8mm) 

Alcance do Braço 

Curto - 20-1/2” 

Longo - 27-1/2” 

20-1/2” a 27-1/2” 

(521mm a 699mm) 

Pressão da Cabeça Variável 

Bocais Entregues com 0.040”, 0.050”, 

0.060” 

0.020” - 0.100” Disponíveis 

(incrementos de 0.005”) 

Utilidades do Sistema Nitrogênio Líquido: 

3-120 psi (0.2-8.3 bar) 

Nitrogênio Gasoso: 

60-80 psi (4.1-5.5 bar) 

Eletricidade: 

110-240V AC; 50/60Hz, 110W 

Consumo em Estado 
Estável 

0.04 gal (0.15 litro) / hora 

Destaque da Purga Sim 

Isolado a Vácuo Sim 

Braço Sim 

Compatível com SoftDose™ Sim 
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Componentes do CryoDoser FleX 

 

Componentes Padrão 

 
Corpo do CryoDoser FleX 

O reservatório de aço inoxidável isolado a vácuo garante 

um fornecimento de LN
2 
para operações de dosagem. 

 
Painel Controlador 

O Painel Controlador dita as operações de dosagem do 

sistema. 

 
Filtro de Entrada 

Um filtro de aço inoxidável de entrada de 10 mícron é 

fornecido. O filtro deve ser instalado dentro da baioneta 

macho inserida no CryoDoser FleX. 

 
Conexão da Baioneta 

A conexão da baioneta permite a mangueira C-Flex ou a 

tubulação isolada a vácuo de se conectar no CryoDoser 

FleX. 

As baionetas são isoladas a vácuo e fornecem uma conexão 

aquecida e livre de gelo.  

 
Conjunto de Abraçadeira de Montagem 
 

O CryoDoser FleX é fornecido com um conjunto de 

suporte de montagem. O conjunto consiste no suporte 

se conectando ao CryoDoser FleX e duas abraçadeiras. 

Estas abraçadeiras são projetadas para encaixar na 

haste de suporte da Chart ou em uma barra de aço 

inoxidável de 1-1/2”.  

 
Cabeça de Dosagem 

A cabeça de dosagem faz a dose de LN
2
. 

Resistência da Cabeça de Dosagem 

O CryoDoser FleX possui uma resistência na cabeça de 

dosagem auto reguladora. A temperatura máxima da 

resistência da cabeça de dosagem é 150°F (65°C) e previne a 

formação de gelo na área da cabeça de dosagem. A 

resistência é mantida lugar por um conjunto de o-rings. Se 

necessário, a resistência da cabeça de dosagem pode ser 

removida apenas sendo puxada para fora. 

A resistência da cabeça de dosagem possui uma proteção 

para minimizar a exposição do bocal a produtos ou LN
2
 que 

seja respingado. 

 
Bocal (is) de Dosagem 

O tamanho do bocal de dosagem afeta diretamente a 

quantidade de LN22 
dosado. Bocais de 0.040”, 0.050” e 

0.060” já são entregues separadamente com o CryoDoser 

Flex. Tamanhos personalizados podem ser comprados com 

a Chart. 

 

 
Resistência da Saída Vent 

O CryoDoser FleX possui uma resistência da saída vent auto 

reguladora. A temperatura máxima da resistência da saída 

vent é de150°F (65°C) e previne a formação de gelo na área 

da saída vent. A resistência é mantida no lugar por um 

conjunto de o-rings. Se necessário, a resistência da saída vent 

pode ser removida apenas sendo puxada para fora. 

 

 
Componentes Opcionais 

 
 

Mangueira C-Flex 

Uma mangueira isolada a vácuo que fornece uma conexão 

entre o CryoDoser FleX e o fornecimento de LN
2 
. 
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Partes Comuns para Troca 
 

Item Número Descrição da Parte Parte Número 

1 Corpo do CryoDoser FleX 35000 

2 Braço Curto 35050 

3 Braço Longo 35051 / 35061 

4 Atuador Elétrico EDS 35053 

5 Atuador Elétrico EASE 35058 

6 Suporte do Braço Longo 35060 

7 Conjunto de Montagem do Corpo do CryoDoser FleX 35054 

8 Conjunto da Resistência da Saída Vent 35056 

8a Cartucho da Resistência da Saída Vent de 10W 35055.03 

9 Conjunto da resistência da cabeça de dosagem 35055 

9a Cartucho da Resistência da Cabeça de Dosagem de 6W 35055.01 

10 Conjunto da Válvula de Entrada 35057 

11 Conjunto do Sensor de Proximidade Indutivo (Tempo) 35067.004 

12 Conjunto do Sensor Fotoelétrico (Recipiente) 35067.003 

13 Conjunto do Encoder 35067.002 

14 Conjunto da Caixa de Controle CC 35065 

14a Conjunto da Caixa de Controle PP 35063 

15 Conjunto da Caixa da Interface CC 35064 

15a Conjunto da Caixa da Interface PP 35066 

16 Haste do Dosador 119K 

17 Base do Dosador 326A 

18 Válvula Y S6OMYCD 

19 Mangueira de Enchimento 123 123.S 

20 Filtro de 10 Mícron CR_108 

21 Cabo de Alimentação AC 410 

22 Cabo de Internet 2840.122 

23 Cabo de Interconexão de Energia DC 2840.108 

24 PolyTube – Preto 334 

25 Conjunto de TermoPurga 35062 

26 Conjunto do Sensor de Proximidade Indutiva de 30mm 35067.005 

27 Cabo (s) do (s) Sensor (es) 2840.112.01 

28 Cabo do Encoder 2840.903.01 

29 Cabo da Resistência da Saída Vent 2840.113.01 

30 Cabo da Resistência da Cabeça de Dosagem 2840.113.02 

31 Cabo do Atuador Elétrico EDS 2840.901.01 

32 Cabo do Atuador Elétrico EASE 2840.902.01 
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Posicionamento do Sensor 
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Esquema da Caixa de Controle da Craft Custom 
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Esquema da Caixa de Interface da Craft Custom 
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Garantia  
Todas as vendas de Sistemas Dosadores de Nitrogênio 

Líquido (“Sistema Dosador de LN2”) da Chart Inc. 

(“Chart”) ao comprador estão sujeitas à todas as 

aplicações da Chart quanto aos termos e condições em 

rigor no ato de venda, salvo de outros acordos escritos por 

representantes autorizados pela Chart. Em adição à 

garantia concedida pelo Termo e Condições de Venda da 

Chart, a Chart fornece a garantia para o comprador 

original do Sistema Dosador de LN2 durante dois (2) anos 

após o dia de envio para o comprador original, dito que o 

Sistema Dosador de LN2 da Chart vai manter o vácuo e a 

performance para este Sistema Dosador de LN2 como foi 

publicado pela Chart no dia da fatura. A garantia de trocas 

por conta de perda de vácuo também segue o mesmo 

período de garantia e regulamentações. 

O comprador concorda como uma pré-condição à garantia 

da Chart, a verificação de todo o Sistema Dosador de LN2 

logo após o seu recebimento e dar à Chart um retorno de 

forma escrita caso haja qualquer reclamação ou defeito a ser 

reportado em até dez (10) dias após receber o Sistema 

Dosador de LN2. Como outra condição prévia à garantia 

obrigatória da Chart, o comprador deverá retornar o suposto 

Sistema Dosador de LN2 defeituoso, com o frete pago, à 

planta do fabricante, em até trinta (30) dias após receber o 

Sistema Dosador de LN2. A Chart deverá inspecionar o 

Sistema Dosador de LN2 retornado, e, caso este Sistema 

Dosador de LN2 realmente apresente defeito, deverá, a 

opção da Chart e como remédio exclusivo, ou (i) consertar 

 

ou substituir o Sistema Dosador de LN2 ou qualquer 

componente ou parte que se apresente defeituosa, ou (ii) 

reembolsar o preço de compra líquida paga pelo comprador 

original. Alterações ou consertos por outros ou operações no 

Sistema Dosador de LN2 de maneira inconsistente com as 

práticas e instruções de operações da Chart, salvo de 

autorizações prévias e escritas pela Chart, deverá anular esta 

garantia. Esta garantia não cobre defeitos causados pelo 

desgaste, erosão, corrosão, fogo ou explosão. 

A única e exclusiva responsabilidade da Chart sob esta 

garantia é do comprador original e não excederá o menor 

dos custos de reparação, custo de troca, ou reembolso do 

custo líquido pago pelo comprador original do Sistema 

Dosador de LN2. A Chart não é responsável por quaisquer 

outras perdas, danos, custos de atraso, incluindo danos 

acidentais ou danos consequentes. A CHART 

ESPECIFICAMENTE NÃO FORNECE GARANTIAS, 

EXPRESSAS OU IMPLICITAS, INCLUINDO AS 

GARANTIAS DE MERCADO OU IDEQUABILIDADE 

PARA UM PROPOSITO OU USO PARTICULAR, 

DISTINTAS DAS APLICAÇÕES DA GARANTIA 

EXPRESSAS AQUI. O comprador original deverá 

indenizar, defender e manter a Chart ilesa de qualquer 

reclamação de terceiros como resultado do uso, venda, ou o 

arrendamento do Sistema Dosador de LN2. 

 
 

 
  



 

 


