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Prefácio  
 

Geral 

Reservatório de aço inoxidável e isolado a vácuo projetado 

para armazenar nitrogênio líquido sob pressão atmosférica. 

O separador de fases é utilizado em aplicações 

especializadas que requerem uma demanda de nitrogênio 

líquido de alta qualidade e baixa pressão. O nível de 

nitrogênio líquido de dentro é controlado eletronicamente 

por um sistema diferencial de pressão. O reservatório é 

ventilado para a atmosfera. Isto resulta em um volume de 

nitrogênio líquido saturado puro. O separador de fases da 

Chart é um reservatório isolado a vácuo de retenção de 

nitrogênio líquido. 

As aplicações típicas incluem tanto alimentação direta 

quanto sistemas em loop fechados. Um sistema em loop 

fechado é tipicamente utilizado para alimentar um Cryopanel 

em uma aplicação MBE (molecular beam expitaxy). 

Tubulações fixas ou flexíveis da Chart são usadas para 

alimentar nitrogênio no separador de fases. Tubulações 

especiais triaxial entregam nitrogênio líquido puro para o 

separador de fases. 

 

 

Características 

• Controles de Pressão Diferenciáveis e Válvula de 

Entrada Proporcional – método testado e aprovado 

para manter constante o nível de criogênico 

• Fornecimento Pronto de Líquido Puro – mandatório 

para aplicações críticas, testes e processos. 

• Separador de Fases com Alto Volume – aplicações 

customizadas requerem maior capacidade 

• Compatível com Tubulação Fixa e Flexível – design a 

vácuo tanto fixa quanto flexível 

• Compatível com Triax – elimina o fluxo de duas fases 

do nitrogênio líquido para usar pontos 

• Garantia de Um Ano – cobre materiais e defeitos de 

fábrica 

Benefícios Chave 

• N
2 
em Baixa Pressão -  armazenado a pressão atmosférica 

para alimentar o LN2 pela gravidade 

•  Entrega de LN
2 
Puro – O LN

2 
na pressão atmosférica 

garante a entrega de LN
2 

altamente saturado 

• Sistema em Loop Fechado – recicle e reutilize o LN
2

 

através do Separador de Fases e pela tubulação 
customizada triax 

 

• LN2 sob demanda
 
- O LN

2 
é armazenado no separador 

de fases para consume imediato sob demanda 

 

 

Manual do Produto 

Este manual é destinado aos clientes da Chart para uso do 

separador de fases. É importante ler e entender as 

informações deste manual antes de instalar ou operar o 

sistema. Este manual é fornecido pela Chart para seus clientes 

como cortesia e, com exceção do que for expresso neste 

manual, a Chart não fornece garantias, expressas ou 

implícitas, a respeito do conteúdo deste manual. A Chart não 

assume responsabilidade de qualquer resultado do uso deste 

manual. 

Cópias adicionais deste manual estão disponíveis 

contatando a Chart pelo 1-800-371-3303. 

Os requerimentos de segurança para operar o separador de 

fases e manusear produtos líquidos extremamente gelados 

são mostrados na seção Segurança. Use esta seção de 

segurança como uma “Lista de Segurança” cada vez que o 

equipamento está sendo usado. 

As seções de Recebimento e Instalação contém 

informações sobre o que deve ser incluído com o separador 

de fases e como instalar. 

As informações de Operações e Resolução de Problemas 

estão disponíveis na seção de Operações. 

As Especificações do Sistema e Esquemas estão localizados na 

seção de Especificação. 
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Termos 
Através deste manual as precauções de segurança serão 

exibidas como a seguir: 

 
Aviso! Descrição de uma condição que 

pode resultar em ferimentos 

ou morte. 

 

Cuidado! Descrição de uma condição que 

pode resultar em danos 

materiais ou a componentes. 

 

Nota: Uma declaração que contem 

informações que são importantes o 

suficiente para enfatizar ou repetir. 

Siglas / Abreviações 

As siglas / abreviações a seguir são usadas através deste 

manual: 

ACR Ar Condicionado e Refrigeração 

BAR Pressão (Métrico) 

GN
2 

Nitrogênio Gasoso 

ID Diâmetro Interno 

Kg Quilograma 

LN
2 

Nitrogênio Líquido 

M Metros 

MBE Molecular Beam Expitaxy 

MTP Male Pipe Thread 

N
2 

Nitrogênio 

PSI Libras por Polegada Quadrada 
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Segurança  
 

Geral 

Todos os operadores devem ter entendimento complete do 

conteúdo deste manual antes de operar o equipamento 

descrito. Este manual é intencionado para descrever a 

operação do equipamento e não intencionado para substituir 

um regulamento vigente. 

 
Aviso!       Seu separador de fases pode ser 

alimentado por um sistema de 

tubulação isolado a vácuo 

projetado para conter líquidos 

criogênicos extremamente 

gelados e pressurizados. Estes 

sistemas só devem ser operados 

por pessoas treinadas a fim de 

evitar sérias lesões como 

congelamento, atmosferas com 

déficit de oxigênio e pressões 

extremamente altas. 

 

Aviso!        Qualquer configuração que 

permite um volume fechado de 

líquido ou gás criogênico deve 

ser protegido por uma válvula de 

alívio de pressão. Conforme o 

líquido/gás gelado ganha 

temperatura, o seu conteúdo vai 

se expandir e aumentar em 

pressão. Uma seção não 

protegida por uma válvula de 

alívio de pressão vai presenciar 

pressões extremamente altas e 

conceitos de segurança 

significantes. 

 

Aviso!       Se você estiver inseguro como 

operar o sistema seguramente, 

PARE e contate a Chart 

imediatamente pelo 1-408-371-

4932. 

 

Cuidado!  Antes de remover partes ou 

conexões, esvazie o separador 

de fases de líquido e libere 

qualquer pressão de vapor de 

forma segura. 

 

Sumário de Segurança 

Concordância estrita com as regras de segurança e práticas 

de manuseio são necessárias ao operar um sistema 

criogênico. Nós recomendamos que nossos clientes 

enfatizem as práticas de segurança e manuseio para todos os 

funcionários e clientes. 

Enquanto todo detalhe de segurança foi adicionado a 

unidade e todas as operações de segurança antecipadas, é 

essencial que o usuário do sistema criogênico leia 

cuidadosamente até o entendimento completo de todas as 

notas de AVISO e CUIDADO listadas neste sumario de 

segurança e enumeradas abaixo. 

 
Cuidado! Como em qualquer sistema 

criogênico, deve ser 

observado que qualquer 

tubulação não isolada pode 

ficar extremamente gelada e 

não deve ser tocada à pele 

exposta. Se o sistema 

necessitar de manutenção, 

este deve ser desligado e 

deixado em temperatura 

ambiente. 

 

Aviso!       O contato acidental de líquidos 

gasosos com a pele ou olhos 

pode causar uma lesão 

congelante, similar a uma 

queimadura. 

 

Maneje o líquido de forma que este não respingue ou 

derrame. Proteja seus olhos e cubra a sua pele onde tenha 

possibilidade de contato com o líquido, tubulação e 

equipamento congelados ou gás gelado. Óculos de 

segurança e proteções para o rosto devem ser usados se a 

ejeção de líquido ou respingos puderem acontecer, ou a 

saída forçada de gás do equipamento. Luvas limpas e 

isoladas que podem ser retiradas facilmente e mangas 

compridas são recomendadas para proteção dos braços. 

Calças compridas devem ser usadas acima dos sapatos 

para evitar líquido respingado. 

Partes das seguintes informações foram extraídas do Safety 

Bulletin SB-2 da Compressed Gas Association, Inc. (CGA). 

Para o texto complete do Safety Bulletin SB-2 e para mais 

informações sobre atmosferas de oxigênio, contate a CGA 

pelo www cganet com ou escreva para Compressed Gas 

Association, Inc., 1235 Jefferson Davis Highway, Arlington, 

VA 22202. Informações adicionais em nitrogênio e cilindros 

líquidos estão disponíveis em CGA Pamphlet P-9. 

Atmosferas Deficientes em Oxigênio 

A quantidade de oxigênio no ar é aproximadamente 21%. 

A depreciação de oxigênio no ar, tanto por combustão 

quanto por expansão de gases inertes, é um risco em 

potencial e devem ser exercitadas precauções. 

Um aspecto deste possível risco é a forma como humanos 

reagem a atmosferas com 8 a 12% de oxigênio. Neste 

ambiente, a inconsciência pode ser imediata e sem aviso 

prévio. 

http://www.cganet.com/
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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.  

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. 

Pessoas sofrendo da falta de oxigênio devem ser 

imediatamente movidas a áreas com atmosferas normais. 

APARELHOS DE RESPIRAÇÃO PROPRIA 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. 

Nitrogênio 

Aviso!       O vapor do nitrogênio no ar pode 

diluir a concentração de oxigênio 

necessária para dar suporte à 

vida. 

 
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. O contato com nitrogênio líquido ou 

gasoso pode causar queimaduras criogênicas (temperaturas 

extremamente baixas) e congelar tecidos do corpo. 

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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Recebimento e Instalação  
 

Recebimento e Desempacotar 

O separador de fases será entregue em uma 

embalagem adequada. 

Ao chegar o separador de fases, 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. 

Enquanto abre a embalagem, todo o conteúdo deve ser 

inspecionado cuidadosamente. Os componentes a serem 

inspecionados incluem: 

• Marcas no separador de fases 

• 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 enviado separadamente 

 

Caso haja alguma peça que foi listada no “Pack Slip and/or 

Materials List” e que não foi constada na embalagem, por 

favor entre em contato com a Chart imediatamente pelo +1 

800.371.3303. 

Cuidado! Quando remover o separador de 

fases da embalagem, coloque-a 

cuidadosamente no chão. Não 

deixe o separador de fases cair 

no chão! Quando transportar a 

unidade, tenha cuidado ao 

carrega-la. Tome cuidado para 

não bater nas paredes ou 

arrasta-lo no chão. 

 
Se não for instalado imediatamente, o separador de fases 

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 

Montando o Separador de Fases 

O separador de fases possui 16” de diâmetro e é feito de aço 

inoxidável com suportes de montagem soldados na lateral do 

corpo. O separador de fases deve ser seguramente instalado 

em uma condição de nível. Materiais de suporte tipicamente 

são de rosquear ou de canal de metal. O peso do separador 

vazio é entre 90 e 156 lbs (27.2 - 70.8 kg), dependendo do 

Tamanho e do número de saídas. O peso quando cheio é de 

140 a 288 lbs. (45.4 - 130.6 kg) dependendo do tamanho e do 

número de saídas. Disponibilize distancia suficiente da frente 

do separador para a instalação da linha de alimentação. 

 
Nota: Se a saída vent do separador tiver 

uma resistência, disponibilize pelo 

menos três pés na frente da saída 

vent para não exauste gás gelado na 

superfície, caso contrário vai haver 

condensação ou formação de gelo. 

 

Instalando a Bomba de Vácuo (para 

sistemas dinâmicos apenas) 
 

1 Duas válvulas a vácuo KF-25 são fornecidas com o 

separador de fases dinâmico. Instale uma na 

entrada da baioneta para o separador de fases e 

outra na porta de vácuo interior do separador de 

fases. 

2 Instale um manifold a vácuo de cobre tipo ACR de 1”  

para conectar a porta de vácuo ao sistema de bomba de 

vácuo MilliTorr (a bomba deve ter uma válvula de 

vácuo com tubos de medição de termocouple e um 

display de vácuo). 

 
Nota: Mantenha a distância do manifold de 

cobre a menos que 50 pés e minimize o 

número de torções do manifold. Quanto 

menor o manifold, melhor o sistema de 

bombeamento vai funcionar. 

 

Nota: As juntas de cobre devem ser brasadas 

e não soldadas. Purgar o manifold 

com um gás inerte durante o processo 

de brasagem é mandatório. 
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3 Conecte todas as portas de vácuo juntas através do 

uso de mangueiras a vácuo “jumper”, conjuntos de o-

rings, e abraçadeiras. 
 

4 Teste a integridade do vácuo na tubulação manifold 

fechando a válvula de vácuo no separador de fases e 

bombeando no manifold com a bomba de vácuo 

MilliTorr. 

 
Nota: O sistema de bomba de vácuo 

MilliTorr é um sistema de duas fases 

que incorpora uma bomba mecânica 

de vácuo e uma bomba de difusão de 

óleo de vácuo. 

 
5  Ligue a bomba mecânica e monitore a leitura do display 

do vácuo. Quando o nível de pressão do manifold de 

vácuo for <100 MilliTorr, ligue a energia da bomba de 

difusão. O nível de vácuo deve ler <3.0 MilliTorr 

depois de 20 minutos.  

 
Nota: Se o manifold não atingir este nível de 

vácuo, pode-se assumir que há um 

vazamento no manifold. Desligue a 

bomba de difusão, espere 10 minutos e 

então desligue a bomba mecânica antes 

de consertar qualquer vazamento. 

 
6 Uma vez que a leitura de vácuo for <3.0 MilliTorr, 

desligue a bomba de difusão e abra a válvula de vácuo 

no separador de fase. 

7 O separador de fases estará pronto quando o nível for 

<3.0 MilliTorr. 

 

 
Saída Vent do Separador de Fases 

A saída vent do separador de fases remove nitrogênio 

gasoso do separador de fases. A descarga da saída vent é 

manejada de duas formas: 

1 Linha vent isolada a vácuo flexível – este método 

transfere o gás do separador de fases para um local 

adequado. A linha isolada a vácuo previne 

Condensação no exterior na linha vent. Este método é 

recomendado para aplicações onde o separador de 

fases é instalado tanto em uma sala limpa, ou em um 

espaço confinado. O comprimento desta linha de 

ventilação não deve ter mais que 20 pés (6 metros) 

para evitar uma possível volta de pressão para o 

sistema. Instale um “pescoço de ganso” com conexões 

de cobre ou latão para evitar que a chuva caia na 

terminação da linha isolada a vácuo.  

2 Resistência da saída vent fornecida pela Chart® - este 

método utiliza uma Resistencia de 24V que é 

conectada à baioneta macho no separador de fases. O 

cabo elétrico é conectado na parte inferior da baixa de 

controle pneumática localizada no separador de fases. 

A resistência da saída vent aquece o ponto de descarga 

e previne a formação de uma bola de gelo.  

 
Aviso!       Certifique-se de que a descarga 

de nitrogênio gasoso não seja 

feita em um espaço confinado. 
 

 
Conectando o LN

2
 

Uma vez que o separador de fases esteja montado, faça as 

seguintes conexões: 

1 Conecte a linha de alimentação principal na baioneta 

do separador de fases. 

a.   Isto é adquirido ao conectar a baioneta macho da 

linha de alimentação na baioneta de entrada fêmea 

no separador de fases.  

b.   Verifique se a junta de silicone branco está na 

baioneta macho antes de inserir na baioneta do 

separador de fases. Use a abraçadeira fornecida 

para segurar fisicamente a conexão da baioneta. 

c.   Se for um sistema dinâmico, instale a válvula a 

vácuo KF-25 e as mangueiras a vácuo “Jumper” na 

baioneta de entrada. 
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2 Instale as proteções nas baionetas fêmeas que não 

estão sendo usadas no separador de fases. 

 
Nota: As conexões da baioneta são paredes 

finas de aço inoxidável e devem ser 

tratadas com cuidado para não 

amassem durante a conexão. As juntas 

das baionetas devem ser propriamente 

fixadas nos flanges da baioneta. 

 
3 Toda ramificação da tubulação deve ser segurada com 

canais de metais, ganchos de tubulação, suportes em 

trapézio ou J-hangers. Use um canal contínuo para 

suportar tubulações longas e horizontais. 

 
Nota: Gotas que caírem do separador de fases 

necessitam de um ponto para escoarem. A 

Chart recomenda uma inclinação de 1/4” 

para cada 12” de espaço horizontal. 

 

 
 

Conectando o Controlador Pneumático 

O controlador pneumático é essencial para operar 

corretamente o separador de fases. As conexões de Alta 

Pressão, Baixa Pressão e Pressão da Válvula Pneumática 

vem conectadas de fábrica. Os cabos da Resistência da 

Saída Vent, Entrada de GN
2 
e o Display do Nível de 

Líquido devem ser conectados na hora da instalação. 

É necessário nitrogênio gasoso a 50 - 100 psi (3.45 - 6.89 

bar) para operar o controlador pneumático montado no 

separador de fases. A localização da entrada pneumática 

(conexão de compressão de 1/4”) está na parte inferior da 

caixa de controle pneumático montado no separador de 

fases. Esta porta de entrada pneumática pode acomodar 

qualquer tubo de 1/4”. 

 
Nota: Não use ar, mesmo que seja ar 

comprimido seco (CDA), isto 

compromete a garantia! 

 

Instalando o Display de Nível de Líquido 

O display do nível de líquido é a prova de intempéries e 

montável na parede, e que pode ser instalado a 500 pés de 

distância do separador de fases; um cabo de 10 metros é 

incluído para conectar o separador de fases no display. 

Identifique a localização ideal do display de nível de 

líquido. É importante que o display seja montado em 

um local onde possa ser visto facilmente e que os 

operadores possam escutar o alarme. O display de nível 

de líquido possui contatos de alarme remoto que podem 

ser usados para monitoramento remoto das condições de 

alarme. 

Conecte 120VAC ao display de nível de líquido através de 

um cabo de energia (4 metros). 
 

 
 

Habilitar/Desabilitar – Recurso de sobreposição manual 

que fecha a válvula de entrada do separador de fases o 

que para o enchimento do reservatório. 

Silenciar Alarme – Recurso de sobreposição manual que 

silencia o alarme. O alarme permanecerá desligado por 30 

minutos depois que o botão for pressionado.  

As conexões inferiores do display de nível de líquido são: 
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Entrada de Energia (J-1) 

O cabo de energia do controlador pneumático é 

conectado no controlador pneumático na porta J-1. 

 

 
(J-4) 

Conecte o cabo do controlador pneumático (10 metros) 

na porta J-4 do Display de Nível de Líquido. 

O lado do display de nível de líquido possui o seguinte: 
 

 
Buzina do Alarme 

Energia – Varia entre ‘0’ (desligado) e ‘1’ (ligado). 

Leituras do Display de Nível de Líquido 

O display do nível de líquido do separador de fases possui os 

seguintes indicadores: 

1 Indicador de Nível do Separador de Fases: Um 

display digital mostra a porcentagem do nível de 

líquido no separador de fases. 65% - 80% é o 

normal. 

2 Indicador de Alarme de Nível Alto: Uma luz 

vermelha é iluminada sempre que o separador de 

fases encher mais que 90%. O alarme é ativado 

sempre que uma condição de nível alto for 

detectada. 

3 Indicador de Condição Normal: O indicador verde 

é iluminado sempre que o nível do separador de 

fases estiver entre 30% e 90%. 

4 Indicador de Condição de Nível Baixo: Este LED 

amarelo é iluminado quando o nível do separador de 

fases está abaixo de30%. O alarme é ativado sempre 

que uma condição de nível baixo for detectada. 

 
Nota: É normal haver oscilações no display 

durante um enchimento inicial. 

 

 
 

Contatos do Display de Nível de Líquido 

O display de nível de líquido do separador de fases possui 

contatos do alarme remoto dentro do controlador. Estes são 

fornecidos para permitir o monitoramento remoto de condições 

de alarme do separador de fases. Conjuntos de contatos são 

fornecidos tanto para a condição de Nível Alto e Nível Baixo. 
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Operação  
 

Operação Básica e Visão Geral 

 
Operação do Separador de Fases 

O propósito do separador de fases é separar um fluxo de 

duas fases de LN
2 
e juntar em uma única fase, ou líquido 

puro. 

Como o LN
2 
está sob pressão e percorrendo em uma 

tubulação, o líquido é na verdade uma mistura de gás e 
líquido, por isso o termo duas fases. Em algumas aplicações 
seria indesejável ter essa mistura, por isso o separador de 
fases é instalado na tubulação. O separador de fases possui 
uma entrada isolada a vácuo que se conecta na tubulação. O 
LN

2 
percorre através de uma válvula pneumática no 

reservatório interno do separador de fases. O nível de líquido 
é controlado eletronicamente para que não suba até o topo. O 
headspace no topo é constantemente ventilado para a 
atmosfera através de um tubo de 1”. O resultado é um 
reservatório de LN

2 
que está na pressão ambiente e em fase 

única. Tubulações são conectadas na parte inferior do 
reservatório para permitir a passagem de LN

2
. 

 

 
Operação de Controle 

1 Controle de Pressão: Este nível de líquido é controlado 

por um sistema de pressão diferencial de 4-20 miliamp. 

Existem dois controles de pressão no separador de 

fases. O controle de pressão alta é conectada na parte 

inferior do reservatório e mede o peso do líquido. O 

controle de pressão baixa é conectada no reservatório 

do headspace e mede a pressão do headspace. Estes 

dois controles são conectados aos tubos que conectam 

a um transdutor de pressão.  

2 Transdutor de Pressão: O transdutor de pressão 

vai medir a diferença entre os dois controles e 

gerar um sinal de 4-20 milliamp. Quando o 

separador de fases estiver vazio, um sinal de 4-

milliamp será gerado e quando o separador de 

fases estiver cheio, um sinal de 20-milliamp será 

gerado. Sinais proporcionais entre 4 e 20 

milliamps serão gerados de acordo com nível de 

líquido. 

3 Display do Console: O sinal de milliamp é alimentado 

em um display do console que vai exibir o nível de 

líquido em porcentagem. O display possui um 

interruptor de energia e um interruptor de habilitar. Isto 

vai permitir que um veja o nível de líquido enquanto 

existir a opção de desabilitar a válvula pneumática. 

Configuração e Operação 

O display do separador de fases Série 4000 possui os seguintes 

indicadores: 

1 Indicador de Nível do Separador de Fases: Um 

display digital mostra o percentual de nível de 

líquido no separador de fases. 65% - 80% é o 

normal. 

2 Indicador de Alarme de Nível Alto: Uma luz 

vermelha é iluminada sempre que o separador de 

fases encher mais que 90%. O alarme é ativado 

sempre que uma condição de nível alto for 

detectada. 

3 Indicador de Condição Normal: O indicador verde 

é iluminado sempre que o nível do separador de 

fases estiver entre 30% e 90%. 

4 Indicador de Condição de Nível Baixo: Este LED 

amarelo é iluminado quando o nível do separador de 

fases está abaixo de30%. O alarme é ativado sempre 

que uma condição de nível baixo for detectada. 

O Separador de Fases Serie 4000 possui os seguintes 

controles: 

1 Energia Principal: Localizada na parte inferior do 

display de nível de líquido. 

2   Interruptor de Habilitar Válvula: Localizado na parte 

inferior do nível de líquido. As marcações são ‘0’ para 

desabilitado e ‘1’ para habilitado. 

3 Botão de Silenciar Alarme: Recurso de sobreposição 

manual que silencia o alarme. O alarme permanecerá 

desligado por 30 minutos depois que o botão for 

pressionado. 

4 Contatos do Alarme Remoto: Localizado dentro do 

display de nível de líquido, estes são fornecidos para 

permitir o monitoramento de condições de alarme do 

display do nível de líquido do separador de fases. 

Conjuntos de contatos são fornecidos tanto para a 

condição de nível alto e nível baixo. 

5 Verifique que a fonte de LN
2 
está ligada. Com a 

alimentação principal e interruptores habilitados, o 

separador de fases vai encher com líquido e manter 

um nível constante automaticamente. É normal haver 

oscilações no display durante um enchimento inicial. 
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Solução de Problemas 

Use como referência a tabela abaixo para os procedimentos de Solução de Problemas. A tabela está arranjada no formato 

Sintoma/Causa Possível/Solução. Note que as possíveis causas para os sintomas específicos são listadas em ordem 

descendente de significância. Isto é, verifique a primeira causa listada antes de proceder ao próximo. Se você precisar de 

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

 

Sintoma Causa Possível Solução 

A entrada do separador de fases abre 
mas este não enche. 

Válvula não abre ou está vazia. 

 

A tubulação e/ou o separador de fase 
perderam o vácuo. 

Abra a válvula e verifique a 

disponibilidade de LN
2
. 

Restitua o vácuo (se o sistema for 
dinâmico). 

 

Substitua a tubulação e/ou o separador 
de fases. 

A válvula de entrada do separador de 
fases não abre. 

Interruptor de Energia. 

 
O cabo de interconexão não está 
conectado ou está danificado. 

 

A pressão pneumática está baixa ou 
desligada. 

 
A membrana da válvula pneumática 
está vazando. 

Controlador pneumático danificado.  

A conexão do nível alto está solta. 

Ligue o interruptor. 

 

 
Cheque as conexões dos cabos no 
display e no separador de fases. 

 

Verifique se tem uma pressão mínima 

de 50 psi (3.45 bar) de entrada na 

caixa de controle pneumática. 
 

Substitua a membrana. 
 

Troque o Controlador. 

Aperte as conexões. 

O separador de fases está vazando LN
2 

pela saída vent. 

A conexão de Nível Alto de pressão está 
entupida. 

 

O controlador pneumático está 
danificado (a válvula está 
constantemente aberta). 

Drene o separador de fases e assopre 

dentro do separador com GN
2
. 

Troque o controlador. 

O nível do separador de fases está 
muito alto ou baixo. 

O parafuso de carga na cabeça da 
válvula pneumática está mal ajustado. 

Gire o parafuso no sentido horário para 
diminuir o nível ou no sentido anti-
horário para subir o nível. 

 

 

Serviço da Chart 

Como um serviço adicional para os nossos clientes, A Chart possui um número de serviço direto, bem como horas extras de 

serviço. Para respostas rápidas, por favor use o nosso serviço no número 408-371-4932 para qualquer serviço relacionado a 

chamadas. Para compras de peças, por favor contate a Chart pelo 408-371-3303 entre as 8:00 a.m. e 5:00 p.m. PST de 

Segunda a Sexta. 
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Especificações  
 

Especificações do Produto 

Número de Saídas: 2 a 10 (mesmos incrementos) 

Capacidade / Corpo Curto (saída 2 & 4 std) 

Volume de Operação: 4.64 galões (17.53 litros) 

Corpo Longo (saída 6, 8 & 10 std, 

Saída opcional 2 & ) 

12.19 galões (46.14 litros) 

Peso (dependendo Condição Vazia 90-156 lbs 

do corpo e saídas): (27.2-70.8 kg) 

Condição Cheia 140-288 lbs 

(45.4-130.6 kg) 

Materiais: Construção de aço inoxidável 

Certificações: NEMA 4X, CE 

 

 

Requerimentos de Utilidade 

Fornecimento Elétrico: 100-240 VAC 50-60 Hz 110 W 

Nitrogênio Líquido: Max. 125 psi (8.62 bar); 

80 psi (5.52 bar) ótima   

Nitrogênio Gasoso: 50-100 psi (3.45-6.89 bar) 

 

 

Componentes Básicos 

1 Corpo do Separador de Fases: Um reservatório isolado 

a vácuo que armazena o nitrogênio líquido na pressão 

atmosférica. 

2 Controlador Pneumático: O controlador pneumático 

dita a operação do Separador de Fases. 

3 Cabo de Controle: Um cabo blindado que 

conecta o controlador pneumático ao display 

de nível de líquido. 

4 Válvula Pneumática: A válvula de controle proporcional 

permite que o nitrogênio líquido entre no corpo do 

separador de fases. 

5 Conexão de Fornecimento: Uma conexão de baioneta 

fêmea isolada a vácuo conecta a distribuição de 

nitrogênio líquido de alta pressão ao Separador de 

Fases. 

6 Saída Vent do Sistema: Uma conexão de baioneta 

macho isolada a vácuo que exausta nitrogênio gasoso 

para a atmosfera. 

7 Display de Nível de Líquido: Display que mostra o 

nível de nitrogênio líquido do corpo do separador de 

fases. 

8 Cabo de Fornecimento de Energia: Conecte 120V 

ao Display de Nível de Líquido. 

9 Baioneta (s) de Alimentação: Baionetas macho isolada a 

vácuo para conectar o líquido saturado puto ao ponto de 

uso. 

10 Resistência da Saída Vent: Resistência de 24V que é 

conectada às baionetas macho da Saída Vent do corpo 

do separador de fases. 

11 Proteção da Baioneta Fêmea 1250 (Alimentação): As 

Proteções isoladas a vácuo da baioneta devem ser 

instaladas a baionetas não utilizadas. 

12 Válvula Globo Manual T-Pattern 625: A válvula globo 

manual isolada a vácuo deve ser instalada acima do 

Separador de Fases para isolar a tubulação distribuidora 

de nitrogênio líquido do separador de fases para facilitar a 

solução de problemas e manutenção. 

1 

4 2 

6 

7 

9 

5 

3 

8 
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Corpo Curto 
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Corpo Longo 
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Diagrama de Fios 
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Partes Comuns para Troca 
 

Descrição da Parte Número da Parte 

SEPARADOR DE FASES 

Display de Nível de Líquido 4352 

Display de Troca do Separador de Fases 4107 

Conjunto Completo do Controlador Pneumático 4168PV 

Conjunto do Controlador Pneumático de 1/2”  CR_6064 

Conjunto do Cabo de Energia do Painel Controlador - 4 metros 410 

Cabo de Controle Blindado Eurofast de 10 metros (M x F) 478 

Kit Completo de Reconstrução  Badger CR_6063 

Atuador Pneumático Badger 4101 

Membrana Badger 6020.1 

Atuador do Eixo O-ring Badger 6020.2 

Teflon para a Cabeça do O-ring Badger 6020.3 

Corpo de Montagem do O-ring Badger 6020.4 

Kit de Reconstrução da Vedação (sem diafragma) C6332 

Conjunto da Haste Interna da Válvula Pneumática de 1/2” 6064.1 

1” Haste Interna da Válvula Pneumática 6068.1 

ACESSÓRIOS 

Resistência da Saída Vent de Baixa Voltagem 4352 

Proteção da Baioneta Fêmea 1250 C6151 

Válvula Globo Manual T-Pattern 625 S60MTCD 

Válvula Globo Manual Y-Pattern 1250 S1OMYAB 

PARTES MISCELÂNEAS 

Manual do Usuário 4900 

Kit de Purga Y-Pattern C6454 
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Garantia  
 

Todas as vendas do Separador de Fases 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 Separador de Fases 

durante um (1) ano após o dia de envio para o comprador 

original, dito que o Separador de Fases da Chart vai manter 

todos os padrões de performance 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 Separador de Fases 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 Separador 

de Fases. Como outra condição prévia à garantia 

obrigatória da Chart, o comprador deverá retornar o 

suposto Separador de Fases defeituoso, com o frete pago, 

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

o Separador de Fases. A Chart deverá inspecionar o 

Separador de Fases retornado, e, caso este Separador de 

Fases realmente apresente defeito, deverá, a opção da 

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

substituir o Separador de Fases 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 

Separador de Fases 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 Separador de 

Fases. 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 Separador 

de Fases.

 

 
 

 
  



 

 


