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Introdução 
Obrigado por comprar o Chart Inc. (Chart) CryoDoser 2K Dosador de Nitrogênio Líquido (LN2). A Chart 

desenhou e fabricou o seu sistema com atenção a cada detalhe e utilizando a mais recente tecnologia de 

criogenia, garantindo a confiança e eficiência do sistema. 

 

Por favor entre em contato em caso de dúvidas ou comentários. Caso não se sinta seguro para realizar 

alguma tarefa, mesmo após a leitura deste manual, por favor ligue para a equipe de assistência da Chart 

pelo número +1 408.371.4932. 

 

Serviço 

O Chart CryoDoser 2K foi desenhado para anos de segurança e de operação. Em caso de necessidade de 

nossos serviços, entre em contato: 

 

Chart Inc. 

161 Baypointe Parkway San 

Jose, CA 95134 USA 

www.chartdosers.com 

+1 408.371.4932 

 

Fabricante 

O CryoDoser 2K foi desenhado e fabricado por: 
 

Chart Inc. 

161 Baypointe Parkway 

San Jose, CA 95134 USA 

www.chartdosers.com 

+1 800.371.3303 

 

Alterações no Equipamento 

NÃO use este equipamento de forma inconsistente com este manual. 
 

NUNCA altere o equipamento ou realize serviços que não correspondam às instruções descritas neste 

manual, sem autorização prévia da Chart. 

 

Cópias Adicionais 

Cópias adicionais deste manual estão disponíveis entrando em contato com a Chart: 
 

Chart Inc. 

161 Baypointe Parkway 

San Jose, CA 95134 USA 

www.chartdosers.com 

+1 800.371.3303 

 

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida de qualquer forma, ou qualquer meio, sem 

permissão prévia escrita por parte da Chart Inc. 

Copyright 2013 

Chart Inc. 

http://www.chartdosers.com/
http://www.chartdosers.com/
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Este manual é destinado aos operadores do equipamento Chart CryoDoser 2K. É de alta importância ler e 

compreender as informações descritas neste manual antes de instalar e operar este equipamento. Este 

manual é fornecido pela Chart para seus clientes como cortesia, com algumas exceções descritas neste 

manual, A CHART NÃO OFERECE GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, 

INDEPENDENTEMENTE DO CONTEUDO DESTE MANUAL. A CHART NÃO ASSUME 

RESPONSABILIDADE POR QUALQUER RESULTADO DO USO DESTE MANUAL. 

 
 

 

O nitrogênio líquido deve ser manuseado adequadamente. Sem o manuseamento adequado, pode causar 

congelamento, queimaduras criogênicas, depravação de oxigênio, e estouros de garrafas seladas (ou recipientes) 

 

Durante este processo, você pode necessitar: 

 Óculos de proteção com protetor lateral ou facial 

 Luvas próprias com resistência criogênica 

 

Os símbolos e avisos usados ao longo deste texto são acompanhados de seus significados logo em seguida: 

 

 

  Textos acompanhados deste símbolo exigem atenção extra. 
 

 

 

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR! 

IMPORTANTE: Textos como este são informações extras que podem ser úteis para a situação. 

 

CUIDADO: Textos como este são de informações afim de evitar danos físicos e materiais. 

 

AVISO!: Textos como este são de informações afim de evitar sérios danos físicos ou morte e/ou 

danos materiais. 

 

http://www.chartdosers.com/
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Segurança 
 

 
 

O estrito cumprimento das normas de segurança e das práticas de uso são necessárias ao usar um 

sistema criogênico. É recomendado a todos os clientes que enfatizem a segurança e as práticas de uso a 

todos os funcionários e operadores. Após todas as medidas de segurança terem sido aplicada no sistema e 

todas as operações antecipadas, é essencial que o operador do sistema criogênico tenha lido 

cuidadosamente e tenha entendimento completo de todas as notas de AVISO e CUIDADO listadas neste 

sumário de segurança enumerado abaixo. 

Leia também as informações do “Safety Bulletin for Inert Gases” seguido com este sumário de 

segurança. 

A revisão periódica deste sumário de segurança é recomendada. 
 

 

A exposição à atmosfera com déficit de oxigênio pode levar a perda de consciência e lesões 

sérias, incluindo a morte. 
 

 

Válvulas externas e acessórios podem ficar extremamente frios e causar queimaduras dolorosas a pessoas 

que não estiverem propriamente protegidas. Operadores devem utilizar luvas protetoras e óculos de 

proteção enquanto estiverem removendo partes ou acessórios. O não cumprimento pode resultar em danos 

físicos causados pelo frio extremo e pela pressão do sistema.

AVISO!: Seu CryoDoser 2K pode ser alimentado por um sistema de tubos a vácuo designado 

para conter líquidos criogênicos muito gelados e pressurizados. Estes sistemas devem ser operados 

apenas por profissionais treinados afim de evitar danos como congelamento, déficit de oxigênio na 

atmosfera ou pressões extremamente altas. 

 

AVISO!: Qualquer configuração que permita a armazenagem de líquido criogênico ou gás deve 

ser protegido por uma válvula de escape de pressão. Conforme o gás/líquido ganhe temperatura, o 

conteúdo vai se expandir e ganhar pressão. Uma sessão não protegida por uma válvula de escape de 

pressão vai apresentar extremos níveis de pressão e riscos à segurança consideráveis. 

 
AVISO!: A sobre pressurização de garrafas (ou recipientes) pode acontecer ao usar o Chart 

CryoDoser 2K, correndo o risco de causar o estouro da garrafa (ou recipiente). A calibração 

adequada do CryoDoser 2K garante a dosagem adequada de nitrogênio, evitando a sobre 

pressurização. Remova qualquer garrafa (ou recipiente) que receba uma dosagem maior de LN2 

antes da selagem. 

 
AVISO!: Em caso de incerteza em como trabalhar em segurança com este equipamento, 

PARE e entre cm contato com a Chart imediatamente em +1 408.371.4932. 

 

CUIDADO: Como qualquer outro sistema criogênico, deve ser observado que qualquer tubo não isolado 

pode ficar extremamente gelado e não deve ser exposto à pele. Se o sistema necessitar de manutenção, o 

equipamento deve ser desligado e estar em temperatura ambiente. 

 

AVISO!: O vapor de nitrogênio no ar pode diluir a concentração de oxigênio necessária para 

suportar vida. 

 

CUIDADO: Antes de remover partes ou retirar acessórios, esvazie todo o líquido do CryoDoser e         

libere toda pressão de vapor de forma segura. 

http://www.chartdosers.com/
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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 cumprida são recomendadas para a proteção de braços e mãos. Calças cumpridas devem 

ser usadas até os sapatos para evitar os respingos do líquido. 

 

Boletim de Segurança 

Partes das informações a seguir foram extraídas do Boletim de Segurança SB-2 da Compressed Gas 

Association, Inc. (CGA). Para o texto completo do Boletim de Segurança SB-2 e para mais informações 

sobre atmosferas de oxigênio, referida ao Boletim de Segurança SB-2 da Compressed Gas Association, 

Inc. (CGA) em http://www.cganet.com. Informações adicionais sobre o nitrogênio e cilindros de líquidos 

esta disponível em CGA Pamphlet P-9. Escreva para a Compressed Gas Association, Inc., 1235 

Jefferson Davis Highway, Arlington, VA 22202 ou visite sua página na Internet http://www.cganet.com. 
 

Atmosferas com Déficit de Oxigênio 

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: 

AVISO!: O contato acidental de gases líquidos com a pele ou olhos pode causar ferimentos 

congelantes, similares a uma queimadura. 

 

http://www.chartdosers.com/
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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. 

http://www.chartdosers.com/
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Recebendo seu CryoDoser 2K 
O CryoDoser 2K é desenhado para diversas velocidades de linhas de produção, até 2000 garrafas (ou 

recipientes) por minuto (dentro de condições especificas). Este produto compensará as trocas de 

velocidade de linha e condições anteriores e posteriores da linha. 

 

Desempacotando seu CryoDoser 2K 

O CryoDoser 2K 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 2K, 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 abrir 

devidamente o CryoDoser 2K. 

 
Enquanto abre a embalagem, todo o conteúdo deve ser inspecionado cuidadosamente. Os componentes a 

serem inspecionados incluem: 

 Marcas no CryoDoser 
 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. 
 

 

Antes da instalação, o CryoDoser 2K deve ser armazenado em um local longe de sujeira, água ou outra 

impureza que possa entrar dentro do sistema. Similarmente, deve ser armazenado em um local longe de 

tráfego constante para evitar o risco de danos. A Chart recomenda guardar o CryoDoser na embalagem 

quando está fora de serviço. 

CUIDADO: Quando for remover a unidade CryoDoser da embalagem, coloque-a cuidadosamente no 

chão. Não deixe o CryoDoser cair no chão! Quando transportar o CryoDoser, tenha cuidado em carrega-

lo com cuidado. Tome cuidado para não bater nas paredes ou arrastá-lo no chão. 

. 

http://www.chartdosers.com/


www.chartdosers.com PN 15921 Page 10 of 65 
 

Visão Geral e Utilidades 
      Especificações do Produto 

Dimensões do Corpo do 

CryoDoser: 

Altura do Reservátorio : 28.25” (717mm) 

Hexagonal: 6” (197mm) 

Alcance do Braço: 32.5” (825mm) a partir do suporte vertical 

Cabeça de Dosagem do 

CryoDoser: 

Cabeça EP: 2”L x 11”A (51mm x 279mm) 

Peso Total: CryoDoser: 38 lbs (17kg) 
Painel Controlador 2K: 22.5 lbs (10.2kg) 

Alcance de Dosagem: 0.002 – 14 gramas/dose 

Precisão da Dosagem: +/- 2% do peso da dose 

Alcance do Tempo: 5.5 - 1000 Milissegundos em intervalos de 0.1 milissegundos 

Voltagem de Controle: 24 VDC 

Materiais: Construção em aço inoxidável. Feito para a indústria alimentícia e 

de bebidas. 

Dimensões da Embalagem: 58”C x 58”L x 24”A (1473 x 1473 x 609mm) 

300 lbs c/ o suporte vertical (136 kg) 

225 lbs s/ o suporte vertical (102kg) 

Requisitos Para Funcionamento 

Alimentação de Energia: 100-240 VAC 50-60Hz 110 W 

Nitrogênio Líquido: Portátil: Dura-Cyl Dewar – 22 psi (1.5 bar) 
Sistema de tanque a granel (House Fed) (com separador de 

fases Chart) – 100 psi (6.9 bar) 

Fluxo máximo de 15 galões (56 litros) por hora 

Nitrogênio Gasoso: 60 a 100 psi (4.1 ta 6.9 bar) 
10 SCFH gás por 100 garrafas (ou recipientes) por minuto 

=283 litros por 100 garrafas 

http://www.chartdosers.com/
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Dimensões do CryoDoser 2K 
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Componentes do CryoDoser 2K 
 

Corpo do CryoDoser 

O reservatório de aço inoxidável isolado a vácuo fornece a alimentação de LN2 para as operações de dosagem. 

 

Bloco de Distribuição 

Armazena os conectores elétricos e a fiação da interface entre as partes operantes do CryoDoser e o 

Painel Controlador 2K. 

 

Painel Controlador 2K 

O controlador 2K dita as operações de dosagem do sistema. 

 

Filtro de Entrada 

É necessário um filtro de entrada de aço inoxidável de 10 mícron. O filtro precisa ser instalado dentro a baioneta 

macho que é inserida dentro do CryoDoser. 

 

Conexão da Baioneta 

Esta conexão de baioneta permite que a mangueira C-Flex ou uma tubulação isolada a vácuo se conecte 

com o CryoDoser. As baionetas são isoladas a vácuo e fornecem uma conexão quente, livre do gelo. 

 

Conjunto de Braçadeiras de Montagem 

A unidade CryoDoser é acompanhado de um conjunto de braçadeiras de montagem. O conjunto consiste 

no suporte conectado ao CryoDoser e duas braçadeiras. Estas braçadeiras são destinadas para encaixar 

no suporte vertical da Chart ou um suporte de aço inoxidável de 1-1/2”. 

 

Cabeça de Dosagem 

A cabeça de dosagem é quem fornece a dose de LN2. 

 

Atuador Eletropneumático (Cabeça EP) 

O conjunto do atuador eletropneumático contém a haste de dosagem, a válvula solenoide e o cilindro 

Bimba, isolado em um recipiente à prova d’água. O principal benefício deste atuador é durante a limpeza 

“Clean-In-Place (CIP)”. A válvula do solenoide descansa no cilindro pneumático. O GN2 gelado que flui 

pela válvula tem um efeito refrigerador no cilindro, neutralizando parte do aquecimento gerado pela 

abertura e fechamento do atuador. 

 

Resistência da Cabeça de Dosagem 

A unidade CryoDoser possui uma resistência auto reguladora na cabeça de dosagem. A temperatura 

máxima desta resistência é de 150°F (65°C) e previne a formação de gelo na área de dosagem. A 

resistência é presa por um conjunto de o-rings. Se necessário, a resistência pode ser removida apenas 

sendo puxada para fora da cabeça de dosagem. 

 

A resistência da cabeça de dosagem possui uma proteção que minimiza a exposição do bocal de dosagem, 

protegendo-o de respingos de produtos ou do LN2. 
 

Bocal de Dosagem 

Componentes Básicos 

http://www.chartdosers.com/
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O tamanho do bocal de dosagem afeta diretamente a quantidade de LN2 que vai ser dosado. Os tamanhos 

de 0.040”, 0.050” e 0.060” já são encaminhados com o Sistema CryoDoser 2K. Tamanhos 

personalizados de bocais de dosagem podem ser comprados com a Chart. 

 

Plug de Drenagem 

O plug de drenagem está localizado na parte de trás do CryoDoser. Quando removido, este permite a 

drenagem do LN2 pelo corpo do CryoDoser. 

 

Resistência da Saída Vent 

A unidade CryoDoser possui uma resistência auto reguladora na saída vent. A temperatura máxima da 

resistência da saída vent é de 150°F (65°C) e previne a formação de gelo na área da saída vent. A 

resistência é presa por um conjunto de o-rings. Se necessário, a resistência pode ser removida apenas 

sendo puxada para fora da saída vent. 

 

Conjunto de Gás Manifold 

O conjunto de gas Manifold é uma segunda etapa para capturar e transferir informações do CryoDoser 

ao painel controlador 2K. 
 

 

Mangueira C-Flex 

Uma mangueira isolada a vácuo que fornece a conexão entre a unidade do CryoDoser e a alimentação 

de LN2.

Componentes Opcionais 

http://www.chartdosers.com/
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Instalação 
 

O CryoDoser 2K 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 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 
debe ser instalado o mais próximo possivel da seladora.  
 

 

 

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 2K mais simples. As instruções a seguir assumem a instalação de um suporte 

pré-fabricado da Chart (Figura 4). 

 

 
1. O CryoDoser pode ser instalado em qualquer lado da linha de produção. 

Escolha o lado que mais favoreça seu espaço de trabalho. 
 

2. Meça 32.5” (825mm) atrás da cabeça injetora. Esta é a distancia que mede desde o 
centro do suporte até o ponto mais longe da cabeça de dosagem. 

 

3. Marque a localização do suporte e instale os quatro (4) parafusos de 5/8” 
que foram incluídos.

 

 
 

Figura 1 
 

 
Uma vez que o suporte esteja instalado, monte o CryoDoser na haste usando as braçadeiras de 
montagem. 

Localização do Suporte Vertical 

Montando o CryoDoser 2K 

Avaliação de Aplicação 
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O conjunto de gas Manifold é uma segunda etapa para capturar e transferir informações do CryoDoser 

ao painel controlador 2K. O Manifold se instala sobre uma braçadeira de montagem e pode ser colocado 

sobre o suporte pré-fabricado da Chart (barra de1½” de diâmetro ou uma barra redonda). Cada entrada 

de tubo tem uma função especifica: 
 

 Tubo 1 – entrada de GN2. Inclui um manômetro para informar a pressão da fonte. 

 Tubo 2 – não se usa. 

 Tubo 3 – conecta com o Painel Controlador 2K do transdutor de nível de líquido. 

 Tubo 4 – conecta com o Painel Controlador 2K do transdutor de pressão de alimentação. 

 Tubo 5 – conecta a válvula solenoide para atuar sobre o mecanismo de dosagem. Inclui o 

manômetro e o regulador de pressão de GN2 a 65 psi para a válvula solenoide. 

 Tubo 6 – conecta o tanque interior do CryoDoser pelo fundo da unidade a conexão do Tubo 

#6 para fornecer pressão de LN2 para o Painel Controlador 2K. 

 Tubo 7 – conecta o tanque interior do CryoDoser pelo fundo com a conexão do Tubo #7 

para fornecer o nível de LN2. A leitura indica o grau de “enchimento” do reservatório do 
CryoDoser. Uma válvula de liberação a 50 psi está incluída na linha com o Tubo 7. 

 Tubo 8 – conecta o fundo do CryoDoser pelo Tubo #8 e é usado para fazer a drenagem da 

unidade do CryoDoser. O tubo 8 também inclui uma válvula solenoide de 3 vias para mudar o 

fluxo de gás enquanto o equipamento está no modo “Quick Service”. 

 Tubo 9 – não se usa. 

 Tubo 10 – conecta o tanque interior do CryoDoser pelo fundo com o Tubo #10 e é usado para 
fornecer uma purgação constante de gás para a cabeça injetora do CryoDoser. 

Conexões do Conjunto de Gás Manifold 
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 O bloco de distribuição armazena os conectores elétricos e a fiação da interface entre as partes 

operantes do CryoDoser 2K e o Painel Controlador 2K. Existem cinco conexões no bloco de 

distribuição: 

 

Resistência da Saída Vent (D-1) 

Fornece a alimentação de energia de +24VDC 

para a resistência da saída vent. Uma luz verde 

no conector do cabo indica que está chegando 

energia na resistência da saída vent. 

 

Resistência do Bocal (D-2) 

Fornece a alimentação de energia de +24VDC 

para a resistência do bocal. Uma luz verde no 

conector do cabo indica que está chegando 

energia na resistência do bocal. 

 

Sensor de Tempo/Recipiente (D-3) 
Fornece a alimentação de energia de +24VDC 

para o sensor de tempo/recipiente. Uma luz 
verde no conector do cabo indica que está 

chegando energia no sensor. Uma luz amarela 
vai piscar quando um recipiente for detectado. 

 
Solenoide de Dosagem (D-4) 

Fornece a alimentação de energia de +24VDC 

para o solenoide de dosagem. Uma luz verde 

no conector do cabo indica que está chegando 

energia na válvula do solenoide. Uma luz 

amarela vai aparecer quando a válvula do 

solenoide for ativada. 

 

Sensor de Confirmação (D-5) 

Fornece a alimentação de energia de +24VDC 

para o sensor de confirmação localizado na 

cabeça de dosagem. Uma luz verde no conector 

do cabo indica que está chegando energia no 

sensor de confirmação. Uma luz amarela 

aparecerá quando o cilindro pneumático levantar 

o sistema de válvulas. 

Simultaneamente, um indicador amarelo vai 

aparecer no corpo do sensor de confirmação. 

 

Aux (D-6) 

Não usado. 

Conectando o Bloco de Distribuição 
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Três bocais são acompanhados com o CryoDoser 2K– 0.040”, 0.050”, e 0.060”. Tamanhos 
personalizados podem ser comprados com a Chart. 

 

1. Remova a resistência da cabeça de dosagem. 
2. Escolha um bocal. 
3. Insira o bocal na ferramenta para bocal, rosqueie (Imagem 1). 
4. Rosqueie o bocal na cabeça de dosagem no sentido horário (Imagem 2 e 3). Não force o torque. 
5. Coloque a Resistencia da cabeça de dosagem. 

Imagem 1 

 

Imagem 2 

             Imagem 3 

 

 A cabeça de dosagem deve estar diretamente acima da abertura da garrafa (ou recipiente). A cabeça de 
dosagem costuma ser instalada entre 1/2” – 3/4" acima da abertura da garrafa (ou recipiente). O CryoDoser 
deve ser manualmente ajustado para acomodar diferentes tamanhos de garrafas (ou recipientes) numa mesma 
linha de produção. 

 

Instalando o Bocal 

Posicionando a Cabeça de Dosagem 
 

CUIDADO: Nunca use um quebrador de gelo, chave de fenda, maçarico ou aparelhos similares na cabeça 

de dosagem (imagem 2). 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. 
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O sensor detector de garrafa deve ser do tipo PNP e é usado para identificar se existe um recipiente na 

linha. A Chart fornece um sensor fotoelétrico PNP de 18mm com o sistema do CryoDoser 2K. O 

posicionamento ideal do sensor é de aproximadamente quatro (4) a seis (6) receptáculos da cabeça de 

dosagem. Se o sensor não detectar um recipiente para o número de segundos definido pelo usuário, o 

CryoDoser vai suspender a dosagem. Veja [Inputs/Outputs] [Sensor de Garrafa] na página 41 para 

mais detalhes. 

 

Veja “Apêndice A – Posicionamento do Sensor” na página 63 para informações adicionais. 

 

 
 

 

 

O sensor de tempo é instalado para detectar a velocidade da linha de enchimento, e deve ser instalado para 

o CryoDoser 2K para este operar corretamente. A Chart fornece um sensor de proximidade indutivo PNP 

de 12mm com o sistema CryoDoser 2K. O posicionamento ideal do sensor deve fornecer um sinal um-

pra-um, assim este variará para cada linha de enchimento. 

 

Veja “Apêndice A – Posicionamento do Sensor” na página 63 para informações adicionais. 
 

Instalando o Sensor Detector de Garrafas 

Instalando o Sensor de Tempo 
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IMPORTANTE: Apenas um canal é usado para providenciar o pulso necessário para o sistema 

CryoDoser 2K. Para o funcionamento correto do Encoder, cabos blindados devem ser usados. O 

encoder deve ser ligado a um fio terra, seja pela braçadeira de montagem ou por um fio terra separado. 

 

O sensor de velocidade é instalado para detectar a velocidade da linha de enchimento, e deve ser 

instalado para o CryoDoser 2K para este operar corretamente. A Chart fornece um sensor de proximidade 

indutivo PNP de 12mm (imagem 5) com o sistema CryoDoser 2K. A Chart recomenda fortemente a 

instalação de um encoder SICK (imagem 4) no lugar de um sensor PNP para aumentar a resolução de 

saída da velocidade e para melhor performance do CryoDoser 2K em linhas mais rápidas. O encoder 

SICK pré-fabricado e disponibilizado pela Chart vem com 500 pulsos por recipiente. 

 

Veja “Apêndice A – Posicionamento do Sensor” na página 63 para informações adicionais. 
 

 

Imagem 4: Encoder SICK 

Instalação do Encoder 

Imagem 5: Sensor de Proximidade Indutivo 

12mm 

 

 

 

 

 Conexões dos cabos do Encoder: 
 
 

Encoder 
Pin No. 

Função Cor dos cabos* Controller 
Pin No. 

A CH- A Output Verde ou Azul 4 

D + DC Output Vermelho 1 

F DC Retorno Preto 3 

G Conexão Fio Terra Branco 2 

* A cor dos cabos se refere aos condutores dos cabos blindados de 

comunicação. 

Instalando o Encoder 

C D 

B G E 

A F 
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A localização do encoder deve ser acessível para a instalação e manutenção. A localização pode ser 

“spindle to spindle”, eixo por eixo, onde o eixo do encoder pode estar integrado com o eixo da enchedora 

ou da tampadora. Se o mecanismo escolhido não for um-pra-um com os receptáculos do recipiente, é 

necessário pegar a relação entre este mecanismo e o receptáculo, para obter melhores resultados nas 

dosagens. 

 

Informações de Montagem do Encoder 

Assegure-se de que o encoder está devidamente montado e fixado para operar na sua capacidade ótima. 

Siga o desenho abaixo e instale-o com os equipamentos adequados. A conexão com a terra se dá com a 

montagem adequada da caixa do encoder. Assegure-se de que as ligações elétricas estejam bem-feitas e 

ligadas desde os flanges até uma braçadeira ou outro componente devidamente aterrado. Uma braçadeira 

de montagem é fornecida pela Chart para auxiliar na instalação. 
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Identifique a localização ideal para o Painel Controlador 2K. As braçadeiras são feitas para montar o 
painel controlador no suporte pré-fabricado pela Chart ou por uma barra redonda de 1-1/2” de diâmetro. 
Se as braçadeiras pré-fabricadas pela Chart não forem utilizadas, as guias do painel controlador podem 
ser usadas. 

 

Interruptor On/Off – Interruptor elétrico para o painel controlador 

2K 

 

Botão de puxar para desabilitar a dosagem 

 

Estado da Torre de Luz: 

O indicador de luz mostra o estado de operação do 

CryoDoser 2K. 

 

Verde – Operação Normal 

 

Âmbar (sólido) – Condição de Alerta; Veja “Alarmes” 

na página 32 para informações adicionais. 

 

Vermelho – Condição de Falha; Veja “Alarmes” na 

página 32 para informações adicionais. 
 

 

 

 
 

 

Instalando o Painel Controlador 2K 

IMPORTANTE: Ao habilitar a dosagem manualmente através do botão de puxar, um aviso aparecerá 

na tela principal (home screen). Pressione Yes/No para confirmar (Imagem abaixo). 
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A parte de baixo do painel controlador 2K é o painel elétrico “hub”. 

Alimentação Elétrica (J1) 

O cabo elétrico do painel controlador 2K de seis pés (6ft) está conectado com o painel controlador 2K na tomada 

J1. 

 

Cabo de Distribuição (J2) 

O cabo I/O (Input/Output) do painel controlador 2K, componente do bloco de distribuição, conectado no 

painel controlador 2K pela porta J2. 

 

Tubo 03 

O tubo 03 (Nível do Líquido do CryoDoser) originado do conjunto de gás Manifold está conectado 

no painel controlador 2K pelo tubo 3. 

 

Tubo 04 

O tubo 04 (Pressão de alimentação do CryoDoser) originado do conjunto de gás Manifold está 

conectado ao painel controlador 2K pelo tubo 4. 
 

Encoder (J5) 

Um encoder deve ser utilizado para fornecer aproximadamente 500 24v pulsos por recipiente. Um 

PNP 12mm deve ser utilizado como um “back up” para fornecer uma quantidade mínima de pulsos 

que são usados para calcular a velocidade da linha. O encoder (sensor de proximidade, se for usado) é 

conectado no painel controlador 2K pela porta J5. 
 

Serviço Rápido (J-6) 
A válvula solenoide de serviço rápido (Quick Service) localizada no conjunto de gás Manifold é 
conectada no painel controlador 2K pela porta J6. 

 

Sensor de Garrafas (J-7) 

O sensor de garrafa PNP é conectado no controlados 2K pela porta J7. 
 

Network 
Uma conexão industrial de internet (8 pin M12) é necessária para se conectar a uma rede de acesso 
remoto do display HMI. 
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Ajustes do Painel Controlador 2K 
 

 

 

A Tela Principal (Home) mostra informações pertinentes e os parâmetros atuais que estão operando. A 

Tela Principal é uma “tela pronta”; qualquer mudança precisa ser feita em sua respectiva tela. Os únicos 

botões ativos estão localizados na parte esquerda superior da tela: O logo da Chart e a bandeira de um 

país (veja a página 24 para informações adicionais). A partir do botão “home’, o operador consegue 

navegar por outras telas e funções usando os botões de navegação na parte de baixo da tela. 

 

Visão geral e significados da Tela Principal: 

 Modo de Dosagem – Este é o modo de atraso da dosagem, sendo “fixo” ou “automático”. 

 Atraso da Dosagem (mS) – O Atraso da Dosagem deve ser um número constante e 

proporcional entre o maior e o menor número da “Calibração da Distância de 

Atraso”. 

 Duração da Dosagem (mS) – A Duração da Dosagem deve ser um número constante e 

proporcionalmente entre o maior e menor número da “Calibração da Duração da 

Dosagem”. 

 Pulsos (recipiente a recipiente) – Esta é a contagem de pulso entre os sensores de 

tempo. Um número baixo indica uma baixa resolução e um número alto indica a 

possibilidade de exceder 20,000 pulsos por segundo. 

 Velocidade da Linha (CPM) – Este número indica a quantidade de garrafas por minute 

(ou por hora) e deve ser constante. 

 Nível de LN2 – Esta é a quantidade de nitrogênio líquido calculada pelo sensor de 

nível. 

 Pressão de Entrada – Esta é a quantidade de pressão de entrada calculada pelo sensor de pressão 

de entrada. 

IMPORTANTE: No geral, a cor do fundo dos campos indica a sua funcionalidade. Preto = Apenas Leitura, 

Azul = Valor calculado do PLC, Amarelo = Valor introduzido pelo usuário, Vermelho/Verde = Interruptor 

 

Tela Principal 
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Na Tela Principal (Home), pressionar o Logo da Chart vai fazer com que a tela Sobre (About) seja 

exibida. As informações de contato da Chart vão aparecer nesta tela, assim como as versões PLC e HMI 

do Painel Controlador 2K e o endereço IP padrão. 

 

 

 

Na Tela Principal (Home), pressionar a bandeira mostrará a tela Línguas (Languages). Selecione a língua 

desejada através desta tela. 
 

Sobre 

Línguas 
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Bandeira Língua 

EUA Inglês 

México Espanhol 

Brasil Português 

Reino Unido Inglês 

Espanha Espanhol 

Portugal Português 

China Chinês Simplificado 

Polônia Polonês 

Itália Italiano 
 

 

 
 

Ao selecionar o botão de navegação Configurações (Setup) abrirá dois sub-botões de navegação: 

Configurações de Sistema (System Settings) e Calibração (Calibration). Os acessos a essas telas exigem 

ao operador um login através de um ID e uma senha. Veja “Acesso e Senhas” na página seguinte para 

informações adicionais. 

 

IMPORTANTE: Selecionar uma língua automaticamente determina todas as configurações incluindo a 

data, medições de pressão, e medições de distância. Todas as bandeiras, exceto a dos EUA, têm como 

padrão valores métricos. 

 

Configurações 
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Mudar qualquer parâmetro em qualquer tela exige ao operador um ID e uma senha. Ao acessar as caixas 

para mudar estes parâmetros, fara com que uma tela pedindo o ID e a senha apareça. O painel 

controlador 2K é programado com um ID e uma senha padrão, descritas abaixo: 

 

ID: A  

Senha: A 
 

 

 

Acesso e Senhas 

IMPORTANTE: Uma vez identificado, todas e quaisquer informações introduzidas por um operador 

podem ser mudadas. Tome cuidado ao entrar usando o ID e a senha para não bloquear o acesso a outras 

pessoas. 

 IMPORTANTE: Pode ser pedido ao operador que se este se identifique novamente através de seu ID e 

senha se o Painel Controlador 2K ficar mais do que cinco (5) minutos sem atividade. 
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Após pressionar o botão Configurações (Setup), selecione Configurações do Sistema (System Settings) 

para mudar algumas configurações de sistema, como a data, reiniciar o campo de atuações “Batch” ou 

esconder/mostrar o sinal de alarme. 
 

 
Visão Geral e significados das Configurações do Sistema (System Settings): 

 Mudar Dia/Hora – A fábrica vai programar e selecionar a data e hora atual. Qualquer 

mudança pode ser feita nos campos “Mudar Hora” ou “Mudar Dia”. 

 “Atuações da Cabeça de Dosagem – Mostra a quantidade total de dosagem e o 

número “batch” de atuações. O total irá mostrar a quantidade de dosagens do aparelho 

durante toda sua vida, enquanto a contagem “batch” pode ser reiniciada. 

 Sinal do Alarme – Mostra e esconde as condições do alarme na Tela Principal. Se o 

sinal é escondido, um pequeno círculo aparecerá ao lado da bandeira na Tela Principal. 

Se o alarma é mostrado, a condição do alarma vai aparecer na tela e cobrir as primeiras 

0.5” (12.7mm) no topo de cada tela. 

 Segurança – Outra forma de entrar/sair da identificação para mudar os parâmetros. 

Configurações do Sistema 
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Após pressionar o botão Configurações (Setup), selecione Calibração (Calibration) para mudar os 

parâmetros de dosagem. Determine o modo de dosagem: Automática (Auto) ou Fixa (Fixed). O modo 

automático de dosagem compensa a duração da dosagem e o atraso da distância para qualquer mudança de 

velocidade da linha. O modo fixo de dosagem não compensa nenhum parâmetro para qualquer mudança 

de velocidade na linha, tanto a duração da dosagem quanto o atraso da distância. 
 

 

Modo Automático de Dosagem 
 

 

Introduza os Parâmetros de Configuração para o Modo Automático de Dosagem: 

1. Meça a distância entre dois recipientes, centro a centro, e introduza no campo “Container 

CL to CL”. Veja a imagem abaixo para informações adicionais em como determinar este 

valor. 
 

Calibração 

IMPORTANTE: A programação correta da Calibração (Calibration) é essencial para o funcionamento 

correto do sistema CryoDoser 2K. Se mesmo depois da leitura desta sessão ainda existem incertezas, por 

favor contate o serviço da Chart pelo +1 408-371-9313. 
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2. Adicione o dado “Continuous Dosing Speed (CPM)”. Esta é a velocidade máxima na qual o 

CryoDoser 2K vai dosar no modo de pulsos. Se a velocidade da linha exceder este valor, o 

CryoDoser 2K vai dosar no modo contínuo. 

3. Distance Delay Calibration Point High CPM” – Insira neste campo a CPM, para a 

velocidade mais rápida de operação da linha. 

4. “Distance Delay Calibration Point High Distance Delay (mm)” – Insira neste campo 10% do 

valor do “Container CL to CL” como ponto de partida, verifique com uma câmera de alta 

velocidade. Ajuste se for necessário. 

 

 

5. “Distance Delay Calibration Point Low CPM” – Insira neste campo a CPM, para a velocidade 

mais lenta de operação da linha. 

6. “Distance Delay Calibration Point Low Distance Delay (mm)” –  Mexa a enchedora até ativar 

o sensor de tempo (cabo D-3 do bloco de distribuição, luz amarela). Meça a distância do 

centro da cabeça de dosagem até a primeira borda da garrafa. Veja as imagens abaixo para 

informações adicionais em como determinar este valor. Este valor é ~75% do valor do 

“Container CL to CL”. Verifique com uma câmera de alta velocidade ou similar. Ajuste se 

necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
< ROTACIÓN DEL LLENADOR 

 

 

7. “Dose Duration Calibration Point High CPM” – Insira neste campo a CPM, para a 

velocidade mais rápida de operação de linha. 

8. “Dose Duration Calibration Point High Dose Duration (mS)” – Insira neste campo o atraso 

da distância, para a velocidade mais rápida de operação de linha. 

9. “Dose Duration Calibration Point Low CPM” – Insira neste campo a CPM, para a 

velocidade mais lenta de operação de linha. 

IMPORTANTE: É impossível medir exatamente o campo “Distance Delay Calibration Point High”. Será 

necessário verificar através de uma câmera de alta velocidade. Dosar muito cedo = aumentar atraso, 

dosar muito tarde = diminuir atraso. 

 

IMPORTANTE: O sistema vai automaticamente se ajustar às velocidades entre os pontos Altos/Baixos 

(High/Low) da calibração. O valor calculado pelo sistema será mostrado no campo azul: Calculated. 

3.15 in 
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10. “Dose Duration Calibration Point Low Dose Duration (mS)” – Insira neste campo o atraso 

da distância, para a velocidade mais lenta de operação de linha. 

11. A duração de Dose Calculada (mS) aparecerá na caixa azul, abaixo do campo Distance 

Delay Calibration. 

Modo Fixo de Dosagem 
 

 

Introduza os Parâmetros de Configuração Para o Modo Fixo de Dosagem: 

1. Meça a distância entre dois recipientes, centro a centro, e introduza no campo “Container CL 

to CL”. Veja a imagem abaixo para informações adicionais em como determinar este valor. 

2. Adicione o dado “Continuous Dosing Speed (CPM). Esta é a velocidade máxima na qual o 

CryoDoser 2K vai dosar no 

modo de pulsos. Se a 

velocidade da linha exceder 

este valor, o CryoDoser 2K 

vai dosar no modo contínuo. 

3. Insira o 

valor “Fixed 

Time Delay”. 

Esta é a 

quantidade de 

vezes que o 

sistema vai 

esperar (em milissegundos) depois de uma garrafa ter sido detectada pelo sensor detector 

de garrafa para que então a dosagem comece (em milissegundos). 

4. “Dose Duration Calibration Point High CPM” – Insira neste campo a CPM, para a velocidade 

mais rápida de operação de linha. 
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5. “Dose Duration Calibration Point High Dose Duration (mS)” – Insira neste campo o atraso da 

distância, para a velocidade mais rápida de operação de linha. 

6. “Dose Duration Calibration Point Low CPM” – Insira neste campo a CPM, para a 

velocidade mais lenta de operação de linha. 

7. “Dose Duration Calibration Point Low Dose Duration (mS)” – Insira neste campo o atraso da 

distância, para a velocidade mais lenta de operação de linha. 

8. A duração de Dose Calculada (mS) aparecerá na caixa azul, abaixo do campo 

Distance Delay Calibration. 

 

 
 

Criando uma Receita (Recipe) 

 

1. A partir da tela Receitas (Recipe), pressione Transferir (Transfer)  Baixar do PLC 

(Upload from PLC) para baixar os parâmetros da tela de Calibração (Calibration). A aba 

“Recipe Parameters” vai se auto preencher. 
 

Receitas 
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2. Pressione Sim/Não (Yes/No) para confirmar a ação. 
 

3. Nomeie a Receita no campo “Recipes Name”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insira o nome da 

receita aqui 

 

 

 

 

4. Presione o botão Salvar (Save). Este nome aparecerá na tela Principal (Home) quando a receita 

for baixada (Downloaded) do PLC (oposto e abaixo da aba “Recipe”) 

IMPORTANTE: Os campos “Recipe Name” serão usados para identificar as receitas na Tela Princial 

(Home Screen). 
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Ativando uma Receita 

 

 
1. Selecione e destaque a receita a ser usada. 

2. Pressione Transferir (Transfer)  Baixar pro PLC (Download to PLC) para ativar a receita. 

3. Verifique se a receita foi ativada. O campo “Recipe Name Value” deverá aparecer na tela 

Princial (Home). 
 

IMPORTANTE: Se qualquer mudança for feita na tela de Calibração (Calibration) de uma receita ativada, 

esta receita será desativada e então serão feitas as mudanças. Isso pode ser verificado na Tela Principal 

(Home) no campo Recipe; um sinal irá aparecer ao invés do nome da receita. 
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Selecionar o botão de Manutenção (Maintenance) vai fazer três sub-botões aparecerem: Modos de 

Manutenção (Maintenance Modes), Gráficos (Graphs) e Inputs/Outputs. O acesso a essas telas requere a 

identificação do operador com um ID e uma senha. Veja “Acesso e Senhas” na página 26 para 

informações adicionais. 
 

Manutenção 
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A partir de Manutenção (Maintenance), selecione Modos de Manutenção (Maintenance Modes) para 

selecionar e ativar as opções disponíveis. 
 

 

Válvula de Dosagem (Dosing Valve) desabilitada 

Quando a válvula de dosagem estiver desabilidade, os modos de manutenção ficam visíveis. 
 

“Quick Service” – o botão “Quick Service” se conecta com um solenoide que conduz nitrogênio gasoso 

(GN2) pelo corpo até a cabeça de dosagem. Isso costuma ser utilizado para purgar o sistema, garantindo 

uma passagem limpa para o líquido fluir. Se o sistema foi exposto ao ar ou ficou muito tempo desligado, 

pode haver o acúmulo de umidade, gerando gelo e causando a obstrução da passagem do sistema. Purgar o 

sistema com o nitrogênio gasoso o deixará “seco”. 
 

 

“Self Test” – Este botão é usado para testar a solenoide de dosagem. Pressionar este botão ativa a 

solenoide por 5 pulsos. 

 

“Drain” – o botão “Drain” drena nitrogênio líquido do corpo do CryoDoser pela cabeça de dosagem. 
 

Modos de Manutenção 

IMPORTANTE: Pressione e SEGURE o botão “Enable Quick Service” para ativar. 

IMPORTANTE: Pressione e SEGURE o botão “Normal” para ativar. 
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Válvula de Dosagem (Dosing Valve) Habilitada 

Quando a válvula de dosagem está habilitada, os modos de manutenção ficam invisíveis. 
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A partir de (Maintenance), selecione (Graphs) para ver serviços como a localização para a ativação do 

sistema uma vez que todos os parâmetros já foram definidos. 

 

Gráfico de Análise de Tempo – Este gráfico circular é atualizado da esquerda para a direita de poucos 

em poucos segundos com os dados do CPM.  O gráfico mostra o tempo dos últimos 250 recipientes. O 

detalhe mais importante a ser observado é a consistência dos dados. Não deve haver grandes variações 

repentinas (velocidade ou espaço inconsistente) ou ondas sinuosas (velocidade de linha oscilante). 
 

 

Gráficos 

IMPORTANTE: Este gráfico mostra a consistência da velocidade da linha de enchimento. Variações na 

velocidade da linha podem causar variações nas dosagens. 
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Gráfico de Barra do Atraso da Dosagem – O gráfico começa na esquerda com a identificação de um 

recipiente pelo sensor de tempo e finaliza na direita com a identificação do outro sensor de tempo. Este é 

o tempo entre os sensores de tempo e o tempo total disponível para o atraso de dosagem e o tempo de 

dosagem. 

a) Atraso na Dosagem (mS) – A barra amarela no gráfico é o tempo de Atraso da 

Dosagem. 

b) Duração da Dosagem (mS) – A barra verde no gráfico é o tempo de Duração da 

Dosagem ou o tempo que a válvula de LN2 está ativada. Tempo Real – O gráfico atualiza 

em tempo real mostrando as doses continuas. 

c) Fim de Ciclo (mS) – Este é o tempo entre o desligamento da válvula de LN2 e o 

ligamento do próximo sensor de tempo. 
 

 

IMPORTANTE: O gráfico deve ser consistente e não chegar muito perto do próximo sensor de tempo ou o 

Atraso da Dose pode ser muito longo, a duração da dose pode ser muito longa ou o CPM esteja muito 

rápido. 
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Torre de Luz – Solução dos problemas das luzes dessa torre 
 

 

Estas são as três cores de luz que podem aparecer em cima do Painel Controlador 2K. 

a) Luz Verde – Pressione o botão de alternar “Force On” para ligar a luz verde. Pressione o 

botão de alternar “Force Off” para desligar a luz verde. A ação de força só está disponível 

quando o botão estiver vermelho. Desative ambas as forças para a luz verde voltar a operar 

normalmente. 

b) Luz Vermelha – Pressione o botão de alternar “Force On” para ligar a luz vermelha. 

Pressione o botão de alternar “Force Off” para desligar a luz vermelha. A ação de força 

só está disponível quando o botão estiver vermelho. Desative ambas as forças para a luz 

vermelha voltar a operar normalmente. 

c) Luz Amarela – Pressione o botão de alternar “Force On” para ligar a luz amarela. 

Pressione o botão de alternar “Force Off” para desligar a luz amarela. A ação de força só 

está disponível quando o botão estiver vermelho. Desative ambas as forças para a luz 

amarela voltar a operar normalmente. 

Inputs/Outputs 
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Nível do Líquido – Calibragem e configuração do alarme para o Nível do Líquido 

 

 

 
a) Nível Base (Raw Level) – Esta é a leitura base da entrada do PLC. 

b) 0% Calibrate – Pressione este botão quando calibrar em Nível de Líquido igual a zero. 

c) Nível Offset – Após calibrar o Nível do Líquido no Nível zero pressionando o botão 

“0% Calibrate” o campo “Raw Level” se tornará o Nível Offset. 

d) 100% Calibrate – Pressione este botão quando calibrar em Nível Líquido igual a 100%. 

e) Nível Atual % - A caixa azul indica o Nível de Líquido atual. 

f) Forçar % de Nível- É possivel forçar um Nìvel de Líquido apenas digitando o 

valor desejado na caixa de entrada amarela e apertando no campo “Force”. 

g) Entradas de Alarme – As entradas Alta (High) e Baixa (Low) são os limites dos alarmes de 

Nível de Líquido, que podem ser associadas a uma porcentagem e um tempo antes de 

acionar o alarme.
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Pressão de Entrada – calibragem e configuração de alarme para a Pressão de Entrada. 
 

a) Pressão de Entrada Base (Raw) – Esta é a leitura base da entrada do PLC. 

b) Pressão de Entrada Offset (Offset) – Após calibrar a pressão de entrada no nível zero 

apertando o botão “Offset”, a pressão de entrada base será a Pressão de Entrada Offset. 

c) Pressão de Entrada Final %  (Final)- A caixa azul indica a pressão de entrada atual. 

d) Pressão de Entrada Forçada % (Forced)- É possível forçar um valor para a pressão de 

entrada apenas digitando o valor desejado na caixa de entrada amarela e pressionando o 

botão “Force”. 

e) Entrada dos Alarmes – As Entradas Alta (High) e Baixa (Low) são os limites dos alarmes 

da Pressão de Entrada, que podem ser associadas a uma porcentagem e um tempo antes de 

acionar o alarme. 

f) Fonte de LN2 (LN2 Source) – Pressione o botão “LN2 Source” para escolher a fonte de 

nitrogênio líquido. 
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Sensor de Garrafa – Configure as funções do sensor detector de garrafa 

 

 

O Sensor de Garrafa é usado para detectar garrafas movimentando abaixo da cabeça de dosagem. 

a) Resultado (Result) – Este é o estado atual do Sensor de Garrafa. Quando está verde, 

significa que garrafas estão sendo identificadas, tanto pelo sensor quanto pelo botão 

“Bypass Enabled/Disabled”. 

b) Botão “Bypass Enabled/Disabled” – Quando ligado, se não houver a identificação de 

uma garrafa no tempo fornecido pelo operador no campo “No Botttles (sec)” a 

dosagem não ocorre. Ideal caso o Sensor de Garrafas não esteja funcionando 

adequadamente. 

c) Não tem Garrafas (No Bottles (sec)) – Caso o Bypass esteja ligado, se não houver a 

identificação de garrafas no tempo fornecido pelo usuário neste campo, a dosagem não 

ocorre. 
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Bloco de Distribuição – Resolução de problemas dos sensores/conexões do bloco de distribuição. 

 

 
Estes Inputs/Outputs digitais replicam as luzes do Bloco de Distribuição. 

a) Speed Sensor (digital input) – Costuma ser o status dos pulsos do Encoder. 

b) Timing Sensor (digital input) – Este é o status do sensor um-por-um. 

c) Valve Confirm (digital input) –Este é o status do Sensor Atuador da Válvula de LN2. 

d) Bottle Detect (digital input) – Este é o status do Sensor Detector de Garrafa. 

e) Dose Disable (digital input) – Este é o status do Desativador de Dose. 

f) Quick Service (digital output) – Este é o status da função Quick Service. 

g) Dose Solenoid (digital output) – Este é o status da Válvula Atuadora de Dosagem de 

LN2. 

http://www.chartdosers.com/


www.chartdosers.com PN 15921 Page 44 of 65 
 

 

Duas telas de alarmes são fornecidas: Alarmes e Histórico de Alarmes. Os alarmes são mostrados na tela 

de “Alarms” quando estão ativos e depois são futuramente exibidos na tela “Alarm History”. 
 

 

 
 

 
 

Alarmes 

IMPORTANTE: As condições dos alarmes não impedem a dosagem de nitrogênio líquido. 

IMPORTANTE: As condições dos Alarmes são mostradas te tela “Alarms”. Informações de como 

resolver estes alarmes podem ser encontradas selecionando o alarme e pressionando “More Info”. 
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Alarmes de Avisos – Estes alarmes de atenção têm como funcionalidade dar assistência em 

qualquer problema que possa interferir na sua funcionalidade. Estes alarmes de prevenção ligam 

uma luz sólida laranja. 

 

WARN #1 – Dosagem iniciada sem falhas de paradas. (verde) – 
[fornece um aviso de início verde na tela de histórico de alarmes] 

WARN #2 – Dosagem desativada. – [A dosagem foi manualmente 
desabilitada pelo HMI.] 

WARN #3 – Limite de CPM de dosagem continua excedido. – [O 
CPM atual excede a configuração de dose continua] 

WARN #4 – Nível de Líquido baixo. – [Verifique o nível do 
líquido ou a calibragem.] 

WARN #5 – Nível de Líquido alto. – [Verifique o nível do líquido 
ou a calibragem.] 

WARN #6 – Pressão interna muito baixa. – [Verifique o sensor de 
entrada de pressão ou a calibragem.] 

WARN #7 – Pressão interna muito alta. – [Verifique o sensor de 
entrada de pressão ou a calibragem.] 

WARN #8 – Atraso de dosagem muito longo. – [O atraso de 
dosagem foi maior que o tempo de intervalo dos sensores de 
tempo. Verifique a configuração de atraso de dosagem.] 

 

Alarmes de Nível 2 – Estes alarmes requerem uma verificação nos sensores se persistirem. Estes 

alarmes ligam uma luz sólida vermelha. 

 

FAULT #20 – Pulsos do Sensor de Velocidade não identificados 
na porta #0. – [Verifique a conexão na porta #0, 24VDC power, 
ou o sensor de velocidade] 

FAULT #21 – Pulsos do Sensor de Velocidade não identificados 
na porta #4. – [Verifique a conexão na porta #4, 24VDC power, 
ou o sensor de velocidade.] 

FAULT #22 – Pulsos do Sensor de Tempo não 

identificados na porta #1. – [Verifique a conexão na entrada 

#1, 24VDC power, ou o sensor do receptáculo] 

FAULT #23 – Sensor de Recipiente não identificado na porta #12. 
– [Verifique a porta #12, 24VDC power, ou o sensor de presença 
de garrafa.] 

FAULT #24 – Pulsos do Sensor de Confirmação da Válvula não 
identificado na porta #3. – [Verifique a conexão na porta #3, 
24VDC power, ou no Sensor de Confirmação da Válvula.] 

FAULT #25 – Nível de Líquido muito baixo. – [Verifique o 
Sensor de Nível de Líquido ou a calibragem.] 

FAULT #26 – Pressão de Entrada muito alta. – [Verifique o 
Sensor de Entrada de Pressão ou a calibragem.] 

 
 

Alarmes de Nível 3 – Estes alarmes indicam sérios problemas internos de cabeamento de controle. Estes 

alarmes ligam uma luz sólida vermelha. 
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FAULT #32 – Erro interno de PLC. Pulsos do PWM não 
identificados na saída #2. – [Verifique a conexão na porta #2 ou 
24VDC power.] 
FAULT #33 - Erro interno de PLC. Pulsos do PWM não 
identificados na saída #6. – [Verifique a conexão na porta #6 ou 
24VDC power.] 
FAULT #34 - Erro interno de PLC. Pulsos do PWM não 
identificados na saída #8. – [Verifique a conexão na porta #6 ou 
24VDC power.] 
FAULT #35 - Erro interno de PLC. Pulsos do PWM não 
identificados na saída #10. – [Verifique a conexão na porta #6 ou 
24VDC power.] 

 

Alarmes de Nível 5 – Estes alarmes desabilitam a dosagem. Estes alarmes ligam uma luz sólida vermelha. 

 

FAULT #50 – Botão Stop não identificado na entrada #14. – [O 

botão vermelho em formato de cogumelo na frente do painel de 

controle esta acionado.] 

FAULT #51 – Desativação Remota ligada. – [A desativação 
remota do dosador está ativa] 

FAULT #53 – Pulsos do Sensor de Garrafas muito rápido. – 
[Verifique o Encoder. Muitos pulsos foram detectados entre os 
sinais dos Sensores de Tempo.] 

 

 

A tela de alarmes automaticamente se apaga quando as condições de falhas em questão forem 

resolvidas. A tela Histórico de Alarmes (Alarm History) é similar à tela de Alarmes, porem mantem um 

histórico de todas as condições de falha. O relatório de alarmes não apaga as falhas automaticamente, 

logo elas são mantidas até que um administrador às apagam manualmente. 
 

Histórico de Alarmes 
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Procedimentos de Operação Diária 
O Sistema do CryoDoser 2K pode ser alimentado tanto por um Dura-Cyl Dewar (cilindro portátil) 

quanto por um tanque a granel de nitrogênio líquido. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

IMPORTANTE: 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. 

 

Sistema de Alimentação Dura-Cyl Dewar (cilindro portátil) 
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Purgação com Nitrogênio Gasoso 

A unidade do CryoDoser deve ser purgada apenas com nitrogênio gasoso. A Chart recomenda purgar o 

CryoDoser quando este não está em uso. Entretanto, isto pode não ser prático para alguns operadores. O 

CryoDoser deve ser purgado minimamente para eliminar qualquer resquício de agua que pode se alojar 

no equipamento depois da instalação e antes do uso. O reservatório do CryoDoser pode requerer uma 

purgação caso haja saída de nitrogênio líquido pela saída vent. O reservatório do CryoDoser pode ser 

purgado também caso o bocal estão obstruídas com gelo. A purgação pode ser feita desde o conjunto de 

gás Manifold. 
 

 
1. Corrija o conjunto de regulação no Manifold para 0 psi (confirme ese ajuste no 

manômetro). 

2. Desconecte, troque e reconecte os tubos: cinco (5) e seis (6) do conjunto de gás Manifold; o tubo 

cinco (5) estará na posição seis (6) e o tubo (6) estará na posição cinco (5). Isso fará com que o 

nitrogênio gasoso vá ao topo da unidade CryoDoser. 

3. Ajuste o regulador do conjunto de gás Manifold a 20 psi (confirme o ajuste no manômetro). 

4. Purgue até acabar todo o gás dentro do CryoDoser. A duração da purgação pode variar 

dependendo da condição do CryoDoser; isso pode levar mais de 4 horas para purgar bem. 

5. Ao terminar a purgação, corrija o regulador do conjunto de gás Manifold a 20 psi 

(confirme o ajuste no manômetro) 

6. Desconecte, troque e reconecte os tubos: cinco (5) e seis (6) do conjunto de gás Manifold; o tubo cinco 

(5) estará na posição cinco (5) e o tubo (6) estará na posição seis (6). 

7. Corrija o regulador do conjunto de gás Manifold a 60 psi (confirme o ajuste no manômetro). 
 

 

   5 6  

Pressure 

Gauge 

Regulator 

IMPORTATE: A pressão de alimentação lida no Painel Controlador 2K deve ler por volta de 12 PSI, por 

conta da pressão adicional do GN2. 

 

IMPORTANTE: 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. 
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Inicializando o Sistema 
1. Coloque o interruptor On/Off na posição “On”. Verifique se o botão “Dosing Disable” está 

pressionado, para desabilitar a dosagem. 
2. Insira o filtro de 10 mícron na baioneta macho da mangueira C-Flex usando uma chave Allen 

de 1/8”. 
3. Conecte a mangueira C-Flex (lado macho da baioneta) no CryoDoser com a braçadeira e a 

junta. 
4. Conecte a mangueira C-Flex (lado fêmea) no Dura-Cyl Dewar (cilindro portátil) de 22 psi. 
5. Abra a válvula líquida (sentido anti-horário) no Dura-Cyl Dewar (cilindro portátil). 
6. Espere até que o CryoDoser esteja cheio de nitrogênio líquido, aproximadamente 10 minutos. 
7. Ajuste os parâmetros de dosagem. Veja “Ajustes do Painel Controlador 2K” na página 22 

para informações adicionais. 
8. Puxe o botão “Dosing Disable” para habilitar a dosagem. 

 

 

Desligamento do Sistema 

1. Coloque o interruptor On/Off do Painel Controlador 2K na posição “Off”. 
2. Desligue a válvula do líquido (sentido horário) no Dura-Cyl Dewar (cilindro portátil). 

3. Se possível, purgue com GN2 até o próximo uso. Veja “Purgando com o Nitrogênio 

Gasoso” na página anterior para informações adicionais. 
 

IMPORTANTE: O processo de encher o CryoDoser gera uma grande quantidade de vento com 

consistência similar a uma fumaça. Uma vez que o CryoDoser estiver cheio, uma “nesga” de fumaça vai 

sair pela saída vent. Se o CryoDoser encher mais do que o seu limite, o excesso de nitrogênio líquido vai 

ser liberado pela saída vent, feche a válvula do Dura-Cyl Dewar (cilindro portátil) e ligue para o serviço 

da Chart pelo +1 408.371.4932. 

 

IMPORTANTE: A pressão de alimentação lida no Painel Controlador 2K deve ler por volta de 12 PSI, 

por conta da pressão adicional do GN2. 
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Procedimento de troca do Dura-Cyl Dewar (cilindro portátil) (22psi) 

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. 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 
 

IMPORTANTE: 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. 

 

Sistema de Alimentação com Tanque a Granel 

Separador de fases Chart 
 

Válvula em Y 

Painel de Controle 
CryoDoser 

IMPORTANTE: 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. 
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Purgando com Nitrogênio Gasoso 

A unidade do CryoDoser deve ser purgada apenas com nitrogênio gasoso. A Chart recomenda purgar o 

CryoDoser quando este não está em uso. Entretanto, isto pode não ser prático para alguns operadores. O 

CryoDoser deve ser purgado minimamente para eliminar qualquer resquício de agua que pode se alojar no 

equipamento depois da instalação e antes do uso. O reservatório do CryoDoser pode requerer uma 

purgação caso haja saída de nitrogênio líquido pela saída vent. O reservatório do CryoDoser pode ser 

purgado também caso o bocal esteja obstruído com gelo.. 

 

Esta sessão assume que uma válvula em forma de Y e um Kit de Purgação estejam corretamente 

instalados no CryoDoser. A Chart recomenda que cada CryoDoser 2K seja instalado com uma válvula 

em forma de Y e um Kit de Purgação para isolar o CryoDoser da fonte de LN2 e para purga-lo, 

eliminando interrupções de performance. 

 

 Uma fonte dedicada de GN2 é necessária para purgar o 

CryoDoser. A Chart recomenta uma fonte dedicada de GN2 desde 

o início da instalação ou aproveitando a fonte de GN2 utilizada na 

montagem múltipla do gás CryoDoser no tubo 1, veja a página 14 

para informações adicionais. 

 

1. Feche manualmente (sentido horário) a válvula em 

forma de Y (registro azul). 

2. Abra manualmente (sentido horário) a válvula de bola 

(puxador amarelo) no Kit de Purgação. 

3. No Painel Controlador 2K, vá a tela de “Manutenção”, 

depois “Modos de Manutenção” e desligue a válvula de dosagem 

pelo botão “Disable”. Veja a página 30 para informações 

adicionais. 

4. Feche manualmente (sentido horário) a válvula (porca 

prateada) no braço do CryoDoser e desligue-o através do Painel 

Controlador 2K. 

 

 

 
 

Imagem 6: Conjunto da válvula em Y 
com o Kit de Purgação 

 
 
 
 
 

 

IMPORTATE: A pressão de alimentação lida no Painel Controlador 2K deve ler por volta de 12 PSI, por 

conta da pressão adicional do GN2. 

 

IMPORTANTE: 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. 
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Inicializando o Sistema 
Esta sessão assume que o Separador de Fases da Chart esteja cheio de nitrogênio líquido. Se este não for 
o caso, espere até que o Separador de Fases da Chart esteja completamente cheio de nitrogênio líquido 
antes de iniciar o sistema. 

 

1. Feche manualmente (sentido horário) a válvula de bola (puxador amarelo) no Kit de Purgação. 
2. Abra manualmente (sentido anti-horário) a válvula em forma de Y (registro azul) para liberar o fluxo de 

LN2. 
3. Conforme o CryoDoser enche, remova a resistência da cabeça de dosagem e o bocal. Certifique-

se de limpa-los e seca-los antes de reinstala-los. Veja “Procedimento de Limpeza do Bocal” na 
página 41 para informações adicionais. 

4. Abra manualmente (sentido anti-horario) a valvula (porca prateada) no braço do 
CryoDoser. 

5. Espere que o CryoDoser se encha de nitrogênio líquido antes de começar a dosar, 
isso pode demorar aproximadamente 10 minutos. 

 

 

Desligamento do Sistema 

1. Feche manualmente (sentido horário) a válvula em forma de Y (registro azul). 
2. Abra manualmente (sentido horário) a válvula de bola (puxador amarelo) no Kit de Purgação. 

 

 

3. No Painel Controlador 2K, vá a tela de “Manutenção”, depois “Modos de Manutenção” e desligue 

a válvula de dosagem pelo botão “Disable”. Veja a página 30 para informações adicionais. 

4. Feche manualmente (sentido horário) a válvula (porca prateada) no braço do CryoDoser e 

desligue-o através do Painel Controlador 2K. 
 

IMPORTANTE: O processo de encher o CryoDoser gera uma grande quantidade de vento com 

consistência similar a uma fumaça. Uma vez que o CryoDoser estiver cheio, uma “nesga” de fumaça vai 

sair pela saída vent. Se o CryoDoser encher mais do que o seu limite, o excesso de nitrogênio líquido vai 

ser liberado pela saída vent, feche a válvula do Dura-Cyl Dewar (cilindro portátil) e ligue para o serviço 

da Chart pelo +1 408.371.4932. 

 

IMPORTATE: A pressão de alimentação lida no Painel Controlador 2K deve ler por volta de 12 PSI, por 

conta da pressão adicional do GN2. 

 

IMPORTANTE: 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. 
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Serviços e Manutenção 
 

A unidade do CryoDoser possui um serviço rápido (Quick Service) que minimiza o tempo perdido por 

paradas de manutenção e/ou trocas de bocais sem drenar ou parar o fornecimento de LN2. 

 

1. Feche manualmente a válvula com a porca prateada no braço do CryoDoser. 

2. No Painel Controlador 2K, vá a tela de “Manutenção”, depois “Modos de Manutenção” e 

pressione e mantenha o Quick Service ativado. Veja a página 30 para informações adicionais. 

3. Desative o Quick Service quando estiver pronto. 

4. Execute qualquer serviço ou Manutenção na cabeça de dosagem. 

5. Abra manualmente (sentido anti-horário) a válvula com porca prateada no braço do 

CryoDoser. 
 

 

1. Remova a resistência da cabeça de dosagem. 
2. Insira a chave do bocal na área do bocal até ela se conectar com o bocal (Imagem 7). 
3. Remova o bocal com a chave no sentido anti-horário. Remova. 
4. Uma vez que o bocal é removido, coloque o novo bocal ou um bocal limpo na chave de 

bocal e o insira através do sentido horário (Imagem 8). 
 

 

 

 

Imagem 8 

 

Imagem 7 
 

 

Ativação do Quick Service 

Troca do Bocal 

CUIDADO: A resistência da cabeça de dosagem ainda pode estar em operação. Não coloque a 

resistência da cabeça de dosagem em contato prolongado com a pele. A temperatura máxima da 

resistência da cabeça de dosagem é de 150ºF (65ºC). 

 

IMPORTANTE: Sempre siga as instruções antes de introduzir o LN2 no CryoDoser. O não cumprimento 
destas instruções pode fazer com que o bocal não rosqueie corretamente e caia. 
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1. Remova o bocal do CryoDoser. Veja “Troca do Bocal” na página 40. 
2. Limpe a abertura do bocal com um fio bem fino e o assopre nitrogênio seco. 
3. Seque o bocal cuidadosamente com nitrogênio gasoso seco antes de reinstala-lo. 

 

 
 

A unidade do CryoDoser deve ser purgada apenas com nitrogênio gasoso. A Chart recomenda purgar o 

CryoDoser quando este não está em uso. Entretanto, isto pode não ser prático para alguns operadores. O 

CryoDoser deve ser purgado minimamente para eliminar qualquer resquício de água que pode se alojar no 

equipamento depois da instalação e antes do uso. O reservatório do CryoDoser pode requerer uma purgação 

caso haja saída de nitrogênio líquido pela saída vent. O reservatório do CryoDoser pode ser purgado 

também caso o bocal esteja obstruído com gelo. 

Veja “Sistema de Alimentação Dura-Cyl Dewar (cilindro portátil)” na página 36 e “Sistema de 

Alimentação Tanque a Granel” na página 38 para informações adicionais. 

IMPORTANTE: Se o bocal não se rosqueou com facilidade, drene o CryoDoser e aqueça o bocal com 
uma pistola de calor de baixa voltagem. 

 

Limpeza do Bocal 

IMPORTANTE: Qualquer umidade deixada no bocal vai congelar imediatamente quando o bocal for 
reinstalado, o que pode fazer com que o bocal se afrouxe e caia. 

 

Purgando com Nitrogênio Gasoso 

http://www.chartdosers.com/


www.chartdosers.com PN 15921 Page 55 of 65 
 

Partes Comuns para Troca 
 

Item No. Descrição das 
Partes 

Part No. 

 PARTES DO CRYODOSER  

1 Corpo do CryoDoser 15170 

2 Conjunto da Cabeça EP 2450.09 

2.1 Conjunto da Haste de Dosagem (Válvula) 670.38 

2.2 Conjunto da Válvula Solenoide 2450.16 

3 Conjunto de Gás Manifold CR_2250 

3.1 Chave de Segurança SRV, 50 psi 211 

3.2 Válvula Solenoide 3 Caminhos CR_2256 

3.3 Válvula de Checagem CR_2263 

3.4 Braçadeira Secundária 361A 

3.5 Braçadeira Primária 360A 

3.6 Regulador de Nitrogênio 2320 

3.7 Manômetro 0-100 psi 2321 

3.8 2-5 Mícron, 1/8” M x F Snubber 159 

4 Resistência da Cabeça de Dosagem (cabo não incluso) 106C 

5 Conjunto da Resistência da Saída Vent (cabo não incluso) 105C 

6 Bloco de Distribuição 571 

7 Cabo da Resistência da Saída Vent – 4mt (D-1) 105C.01 

8 Cabo da Resistência do Bocal (Cabeça de Dosagem) – 1.2mt (D-2) 2450.15 

9 Conjunto do Cabo do Sensor de Tempo/Recipiente – 2mt (D-3) 2440.16 

10 Cabo do Solenoide de Dosagem – 1.5mt (D-4 para a cabeça EP) 366 

11 Cabo do Sensor de Confirmação – 1.5mt (D-5 para a cabeça EP) 366 

12 75 Mícron, 1/8” M x F Snubber 160 

13 2-5 Mícron, 1/8” M x F Snubber 159 

14 Cabo do Bloco de Distribuição – 5mt 577 
 SENSORES  

15 Conjunto completo do Suporte do Sensor (instale na Cabeça do 
CryoDoser) 

1422 

16 Sensor de Proximidade Indutivo de12mm (Sensor de Velocidade & 
Tempo) 

2807 

17 Encoder (3/8” shaft) 2054 

18 Cabo do Encoder– 20ft 2065 

NOT SHOWN Sensor Fotoelétrico de 18mm (Sensor Detector de Garrafa básico) 2870.10 

NOT SHOWN Suporte de Hardware do Sensor de18mm (Usado com PN 1422) 694 
 PARTES DO PAINEL CONTROLADOR 2K  

19 Conjunto do Painel Controlador – 2KS (Siemens) 2880 

19 Conjunto do Painel Controlador – 2KA (Allen Bradley) 2870 

20 Conjunto de montagem do Painel Controlador 2384 

21 Conjunto do Cabo de Força do Painel Controlador – 4mt 410 
 PARTES DIVERSAS  

22 Suporte do Braço 2450.07 

23 Haste de Dosagem 119 

24 Base da Haste 326A 

NOT SHOWN Mangueira de Encher C-Flex – 10ft 123 

NOT SHOWN Válvula em Y manual S6OMYCD 

NOT SHOWN Kit de Purgação para a válvula em Y C6454 
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Soluções de Problemas Gerais 
Abaixo encontram-se algumas instruções de como solucionar problemas gerais. Se mesmo após a leitura 

dessa sessão, a condição não foi solucionada ou não foi apresentada nessa sessão, por favor entre em 

contato com o serviço da Chart pelo +1 408.371.4932. 

 
Condição: A válvula de segurança está ventando. 

Causas Possíveis Ações 

 A pressão fornecida de LN2 é superior a 50 psi 
(3.44 bar). 

 Verifique a pressão fornecida de LN2. Se a 
pressão for maior do que 50 psi (3.44 bar), 
reduza a pressão fornecida. 

 

**Nota: O Dura-Cyl Dewar (cilindro portátil) 
pode ser ventilado para reduzir a pressão. 

 A saída vent está obstruída.  Verifique a saída vent do CryoDoser. Se estiver 
obstruída, elimine a obstrução. 

 

Se a saída vent estiver obstruída com gelo, 
contate a Chart pelo +1 408.371.4932. 

 
Condição: Saída de líquido pela saída vent. 

Causas Possíveis Ações 

 A pressão de alimentação de LN2 está muito alta.  Abaixe a pressão de alimentação de LN2 para 
22 psi (1.5 bar) ou inferior. 

Criação de gelo no interior do equipamento, 
causando o mal funcionamento da boia. 

O CryoDoser deve ser drenado de todo líquido e 
ser deixado para amornar por 24 horas com 
purgação constante de nitrogênio gasoso. 

 

Contate o serviço da Chart pelo +1 408.371.4932 
para um procedimento mais detalhado. 

 
Condição: Saída de líquido pela cabeça de dosagem mesmo com a válvula desligada. 

Causas Possíveis Ações 

 A pressão de alimentação de LN2 está muito alta.  Abaixe a pressão de alimentação de LN2. 

O assento da válvula está contaminado (gelo ou 
partículas). 

 O CryoDoser deve ser drenado de todo líquido. 
O conjunto da válvula de dosagem deve ser 
removido e limpo. 

 

Contate o serviço da Chart pelo +1 
408.371.4932 para um procedimento mais 
detalhado. 

 A alimentação de ar no solenoide está revertida.  Reverta as linhas de LN2 que alimentam e ventilam o 
solenoide. 
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Condição: Não há saída de líquido na cabeça de dosagem. 

Causas Possíveis Ações 

 Tem líquido insuficiente dentro do CryoDoser.  Verifique o nível de LN2. Se o nível estiver baixo 

ou vazio, abra a válvula de alimentação. 

 A unidade está desabilitada.  Puxe para fora o interruptor de Ligar Dose para habilitar 

a dosagem (verifique se o interruptor não está ligado). 

 O bocal está obstruído por gelo.  Use a função Quick Service neste bocal. 
Remova, limpe e reinstale o bocal (veja a página 
40). 

 O sensor detector de garrafa não está detectando um 

recipiente. 
 Verifique as conexões do sensor. Certifique-se de que o 

sensor está posicionado corretamente para detectar os 

pontos (dentes de engrenagem ou similares). Se 

necessário, troque o sensor. 

 O sensor de velocidade/encoder não está 
funcionando. 

 Verifique se o sensor de velocidade/encoder está 
operando corretamente e mandando um sinal 
para o Painel Controlador 2K. 

 
Condição: O erro de falha na válvula de dosagem é mostrado no Painel Controlador 2K. 

Causas Possíveis Ações 

 O conjunto da válvula de dosagem não está se 

mexendo. 
 Verifique a pressão pneumática. Esta deve estar 

por volta de 60-70 psi (4.13-4.82 bar) para a 
válvula de dosagem funcionar corretamente. 

 

Condição: O erro de falha no sensor de velocidade é mostrado no Painel Controlador 2K. 

Causas Possíveis Ações 

 O sensor de velocidade/encoder foi 
desconectado. 

 Verifique as conexões do sensor de 

velocidade/encoder. 

 O sensor de velocidade/encoder está em 
mal funcionamento. 

 Troque o sensor de velocidade/encoder. 
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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 um (1) ano 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. 

 

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.
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Apêndice A – Posicionamento do Sensor 
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Apêndice B – 2KA (Allen Bradley) Diagrama de Fios do Painel Controlador 
 

 

 



 

Apêndice C – 2KS (Siemens) Diagrama de Fios do Painel Controlador 
 

 
 


