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Introdução 
 

Obrigado por comprar o Chart Inc. (Chart) UltraDoser 500S Dosador de Nitrogênio Líquido (LN2). A Chart projetou 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 UltraDoser 500S foi projetado para anos de segurança e de operação. Em caso de necessidade de 

nossos serviços, entre em contato: 

 

Chart Inc. 

46441 Landing Parkway 

Fremont, CA 94538 USA 

www.chartdosers.com 

+1 408.371.4932 
 

Fabricante 
 

O sistema dosador UltraDoser 500S foi projetado e fabricado por: 

 

Chart Inc. 

46441 Landing Parkway 

Fremont, CA 94538 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. 

46441 Landing Parkway 

Fremont, CA 94538 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 2015 

Chart Inc. 

http://www.chartdosers.com/
http://www.chartdosers.com/
http://www.chartdosers.com/
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Este manual é destinado aos operadores do equipamento Chart UltraDoser 500S. 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 estouro 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. 

 
 

 

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

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR! 

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 óculo de proteção enquanto estiverem 

movendo partes ou acessórios. O não cumprimento pode resultar em danos físicos causados pelo frio extremo e pela 

pressão do sistema.

AVISO!: Seu UltraDoser 500S 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 ganha temperatura, o conteúdo 

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

apresentar níveis extremos de pressão e riscos à segurança consideráveis. 

 

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

UltraDoser 500S, correndo o risco de causar o estouro da garrafa (ou recipiente). A calibração adequada do 

UltraDoser 500S 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 em 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 UltraDoser 500S e 

libere toda a 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 se tiver a saída 

forçada de gases do equipamento. Lucas 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 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: 

 

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. 

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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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 o seu UltraDoser 500S 
 

O sistema UltraDoser 500S é designado para linhas de enchimento com velocidades variáveis até 500 

garrafas (ou recipientes) por minuto. Se instalado propriamente, o sistema UltraDoser 500S vai se acomodar 

para qualquer mudança de velocidade na linha até 500 garrafas (ou recipientes). 
 

Desempacotando o seu UltraDoser 500S
 

O UltraDoser 500S será entregue em uma embalagem adequada. Se o sistema precisar ser movido de um 

lugar para o outro, armazenar a embalagem para uso futuro é o ideal. 

 

Ao chegar o UltraDoser 500S, é recomendado fazer uma inspeção imediata para verificar que não haja sinais de 

danos. Se houver algum dano durante o transporte preste uma queixa ao transportador antes de abrir 

devidamente o UltraDoser 500S. 

 

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

inspecionados incluem: 

 Marcas na unidade UltraDoser. 

 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 UltraDoser 500S 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 UltraDoser na embalagem quando 

está fora de serviço. 

CUIDADO: Quando for remover a unidade UltraDoser da embalagem, coloque-a cuidadosamente no chão. 

Não deixe o UltraDoser cair no chão! Quando transportar o UltraDoser, tenha cuidado em carrega-lo com 

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

http://www.chartdosers.com/
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Visão Geral e Utilidades do UltraDoser 500S 
 

Especificações do Produto 
 

Dimensões do Corpo do UltraDoser:  Altura do Reservatório: 18” (457mm) 

Hexagonal: 6” (197mm) 

Alcance do Braço: 12” ou 18” (305mm ou 457mm) do suporte 

dependendo da localização da braçadeira de montagem. 

 

Cabeça de Dosagem do UltraDoser: 2”L x 9.5”A (51mm x 241mm) 

 

Peso Total (c/ eletrônicos): UltraDoser: 32 lbs (14.5kg) 

Painel Controlador 500S: 10.5 lbs (4.8kg) 

 
Alcance da Dosagem: 0.01 – 14 gramas/dose 

 

Precisão da Dosagem: +/- 5% do valor da dose 

 

Alcance do Tempo: 15 ms – 1000 ms (em intervalos de 1 ms) 

 

Controle da Voltagem: 24 VDC 

 

Materiais: Construção de aço inoxidável 

Construído para os padrões de indústria de comidas e bebidas 

 
Dimensões da Embalagem: 59”C x 29”L x 21”A (1499mm x 737mm x 533mm) 

225 lbs (102kg) com a haste de suporte 

140 lbs (64kg) sem a haste de suporte 
 

Requisitos para Funcionamento 
 

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

 
Nitrogênio Líquido: Cilindro Portátil Dura-Cyl dewar – 22 psi (1.5 bar) 

Sistema de Tanque a Granel (House Fed) (com Separados 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 a 6.9 bar) 

10 SCFH gás por 100 garrafas (ou recipientes) por minuto 

http://www.chartdosers.com/
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Dimensões do Corpo do UltraDoser 
 

 

 

 

Nota: As braçadeiras de montagem 

podem ser montadas a intervalos de 90º 

em volta da haste central do corpo do 

UltraDoser.  Veja a página 16 para 

informações adicionais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Exibido com a Cabeça Básica 
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Componentes do UltraDoser 500S 
 

Componentes Básicos (Visão Frontal) 
 

 

 
Corpo do UltraDoser 

O reservatório isolado a vácuo de aço inoxidável fornece uma alimentação de LN2 para operações de 

dosagem da sua alimentação de nitrogênio líquido. 

 

Conjunto da Válvula de Dosagem 

O conjunto da válvula de dosagem contém a bobina do solenoide, o núcleo eletromagnético com a haste da 

válvula, a mola de retorno e a caixa de armazenamento selada da válvula. 
 

Conjunto da Válvula de Confirmação 

O conjunto da válvula de confirmação está conectada no cilindro pneumático. O sensor confirma que a válvula 

da haste foi levantada e que a dose ocorreu. Se o sensor falhar em detectar o levantamento da haste da válvula, 

um alarme será acionado no painel controlador. 

 
Cabeça de Dosagem 

A cabeça de dosagem libera a dose de LN2. 

http://www.chartdosers.com/
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Dosing Head Heater 

A unidade UltraDoser 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. 

 

Conjunto de Braçadeira de Montagem 

A unidade UltraDoser é acompanhado de um conjunto de braçadeiras de montagem. O conjunto consiste no 

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

vertical da Chart ou um suporte de aço inoxidável de 1-1/2”. As braçadeiras podem ser montadas em três 

posições. Veja a página 16 para informações adicionais. 

 

Bloco de Distribuição 

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

Controlador 500S. 

 

Conexão da Baioneta 

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

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

 

Conjunto de Montagem do Painel Controlador 

O painel controlador 500S é fornecido com um conjunto de montagem. Este conjunto é projetado para se 

prender no painel controlador 500S e encaixar na haste de suporte da Chart ou em uma haste de aço inoxidável 

de 1-1/2”. 

 

Filtro de Entrada 

Um filtro de aço inoxidável de 10 mícron é fornecido. O filtro precisa ser instalado dentro da baioneta macho 

na mangueira CryotechFlex. 

 

Painel Controlador 500S 

O painel controlador 500S dita as operações de dosagem do sistema. 

 

Bocal de Dosagem (não mostrado) 

O tamanho do bocal de dosagem afeta diretamente a quantidade de LN2 dosado. Bocais de 0.040” ID, 0.050” 

ID, e 0.060” ID já são encaminhados com o Sistema Dosador de LN2. Tamanhos personalizados podem ser 

comprados com a Chart. 

http://www.chartdosers.com/


www.chartdosers.com PN 15920 Page 13 of 43 
 

Componentes Básicos (Visão Traseira) 
 

 
 

 

 

SRV / Plug de Drenagem 

Um SRV / Plug de Dosagem de 50psi está localizado atrás da unidade UltraDoser. Quando removido, este 

permite que o LN2 seja drenado do corpo do UltraDoser. 

 

A válvula de segurança (SRV) de 50 psi é fornecida para proteger a unidade de sobre pressurização. Se a 

pressão na unidade chegar a 50 psi ou mais, a válvula de segurança vai ventilar a pressão excessiva. Sob 

condições de operação normal, o SRV não deve ventilar. 

 
Resistência da Saída Vent 

A unidade UltraDoser 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. 

Componentes Opcionais 
 

Válvula Atuadora Eletropneumática (EP) 

Se comprada, o UltraDoser possui uma válvula de dosagem atuadora eletropneumática. A válvula é 

controlada por um cilindro pneumático. A pressão do gás no cilindro é controlada por uma válvula 

solenoide de 24 volts. 

 

MangueiraCryotechFlex 

Uma mangueira isolada a vácuo que fornece uma conexão entre a unidade UltraDoser e o fornecimento de LN2. 

http://www.chartdosers.com/
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Princípios da Dosagem de Nitrogênio Líquido (LN2) 
 

Para garantir resultados de dosagens consistentes, uma dosagem precisa deve ser entregue a cada garrafa (ou 
recipiente) E cada garrafa (ou recipiente) deve ser processado da mesma forma. 

 

O UltraDoser 500S da Chart garante que uma dose precisa e exata de LN2 seja entregue. O UltraDoser 500S atende as 
condições de dosagem fundamentais a seguir. 

 

Líquido Puro na Cabeça de Dosagem 
O líquido puro (i.e. líquido sem bolha de gás) deve estar instantaneamente disponível na cabeça de dosagem. A 
Chart possui um design interno único que garante a disponibilidade continua de líquido puro na cabeça de 
dosagem. 

 

Pressão Constante 
Pressão constante na cabeça de dosagem é um requerimento crítico para manter um tamanho de dose 
reproduzível. A unidade utiliza uma boia que permite a estabilidade do nível do líquido. Isto permite que a 
pressão na cabeça de dosagem permaneça constante durante a operação. 

 

Duração da Dose 
A duração da dose é controlada pelos eletrodos do painel controlador 500S. A duração da dosagem é medida 
em milissegundos. 

 

 

IMPORTANTE: As condições de produção a seguir devem ser controladas para assegurar resultados de dosagem 

consistentes: 

1. O nível de enchimento de garrafas (ou recipientes) deve ser consistentes. 

2. A temperatura de enchimento de garrafas (ou recipientes) deve ser consistente. 

3. As técnicas de selagem devem ser consistentes. 

4. Produtos não podem ser espirrados ou transbordados para fora de garrafas (ou recipientes) após a 

dosagem. 

IMPORTANTE: Tempo suficiente deve ser fornecido para operações de dosagem especificas. Ao usar o 

UltraDoser 500S para propósitos de Inertização (remoção de oxigênio) o tempo entre a dosagem e a selagem 

completa da garrafa (ou recipiente) deve ser fornecido. Veja “Inertização”, página 15, para informações 

adicionais. 
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Figure 2 

Instalação  
 

Avaliação de Aplicação 
 

O UltraDoser 500S 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 UltraDoser 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 UltraDoser deve ser 
instalado o mais próximo possível da seladora. 

 

Localização do Suporte Vertical 
 

A unidade UltraDoser é acompanhada de um conjunto de braçadeiras de montagem. O 

conjunto consiste no suporte conectado ao UltraDoser 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 UltraDoser 500S mais simples. As instruções a seguir assumem a instalação 

de um suporte pré-fabricado da Chart (Figura 4). 
 

 

Figura 1 Figura 3 
 

1. O UltraDoser pode ser instalado em qualquer lado da linha de produção. Escolha o lado que mais 
favoreça seu espaço de trabalho. O conjunto de braçadeiras de montagem é instalado diretamente para 
trás, oposto ao braço da fábrica. Entretanto, o corpo do UltraDoser pode ser montado na braçadeira de 
montagem em qualquer lado contando que a haste do suporte esteja perpendicular ao braço (Figura 1-3). 

 

2. Meça a distância apropriada com base na configuração do UltraDoser. Esta será a melhor localização 
para a instalação do suporte. 

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

haste de suporte na localização adequada. 

Figura 2 Figura 4 
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Montando o UltraDoser 500S 
 

Uma vez que o suporte esteja instalado, monte o UltraDoser na haste usando as braçadeiras de montagem. 
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Conectando o Bloco de Distribuição 
 

O bloco de distribuição armazena os conectores elétricos e a fiação da interface entre as partes operantes do 

UltraDoser 500S e o Painel Controlador 500S. 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. 
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Instalando o Bocal 
 

Três bocais são acompanhados com o UltraDoser 500S– 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 & 3). Não force o torque. 

5. Coloque a Resistência da cabeça de dosagem. 

  

Imagem 3 
 

 

Posicionando a Cabeça de Dosagem 
 

- 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 UltraDoser deve ser 
manualmente ajustado para acomodar diferentes tamanhos de garrafas (ou recipientes) numa mesma linha de 
produção. 

 

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. 

Imagem 1 Imagem 2 
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Instalando o Sensor Detector de Garrafas 
 

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 ultrassônico PNP de 18mm com o sistema do UltraDoser 500S. O posicionamento ideal 

do sensor é de aproximadamente quatro (4) a seis (6) receptáculos da cabeça de dosagem. 
 

 

 

Instalando o Sensor de Tempo (Opcional) 
 

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

UltraDoser 500S para este operar corretamente. A Chart fornece um sensor de proximidade indutivo PNP de 

12mm com o sistema UltraDoser 500S. O lugar ideal do sensor é no eixo ou na engrenagem, como um eixo em 

espiral, que fornecem um pulso de pelo menos 1:1 para cada recipiente; quanto mais pulsos melhor a resolução 

e precisão. 
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Instalando o Painel Controlador 500S 
 

Identifique o local ideal para o painel controlador 500S. Braçadeiras podem ser fornecidas para montar o painel 
controlador na haste de suporte pré-fabricada da Char de 1½”de diâmetro ou em uma barra redonda. Se as 
braçadeiras pré-fabricadas da Chart não forem utilizadas, as presilhas de montagem de painel controlador podem ser 
utilizadas. 

 

A parte frontal do Painel Controlador 500S (imagem abaixo) exibe os status do sistema. 

 

O conjunto de manômetros em cima do painel controlador 500S 

fornece as seguintes informações: 

 

Pressão da Cabeça de Dosagem 

O manômetro de pressão da cabeça de dosagem mede a pressão 

de nitrogênio líquido no reservatório e age como um indicador de 

nível de líquido. A leitura do manômetro deve estar entre 0.4 - 0.5 

psi quando o reservatório estiver cheio. 

 

Pressão no Regulador de Gás (configurado em 60psi) 

O regulador controla a pressão do nitrogênio gasoso na válvula 

da cabeça de dosagem. Se necessário, ajustes podem ser feitos. 

Apenas nitrogênio gasoso deve ser usado nessa aplicação. Ar, 

mesmo que seja ar comprimido seco, NUNCA deve ser usado 

como uma alternativa. 

 
Fonte da Pressão 

Este manômetro mede a pressão da fonte de nitrogênio líquido. 

Esta leitura de pressão deve estar entre 3-22 psi dependendo da 

fonte de nitrogênio líquido (house system ou cilindro portátil 

Dura-Cyl dewar). 
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A parte de baixo do painel controlador 500S (imagem abaixo) é onde estão as conexões elétricas. 

 

Energia de Entrada (J-1) 

O cabo de energia do painel controlador 

500S (6 pés) está conectado na porta J-1 do 

painel controlador. 

 

Conexão da Interface (J-2) 

Os cabos I/O (input/output) do painel 

controlador 500S, um componente do bloco de 

distribuição, está conectado no painel 

controlador pela porta J-2. 

 

Sensor de Velocidade (J-3) 

Um sensor de velocidade PNP de 12 mm de 

proximidade fornece ao controlador 500S os 

pulsos usados para calcular a velocidade da 

linha. 
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Ajustes do Painel Controlador 500S  

O painel controlador 500S dita a operação de dosagem do sistema. O painel controlador permite ao sistema 

operar tanto no modo de “Atraso Fixo” ou no modo “Compensação de Velocidade”. 

 

No modo de Atraso Fixo, o operador introduz o “Tempo de Dose” e o “Atraso do Modo de Velocidade 

Fixa”. Quando o sistema detector uma garrafa (ou recipiente), o UltraDoser vai dosar o tempo da dose 

depois que o tempo de atraso passar. Neste modo o sistema só necessita de um sensor detector de garrafa 

para detectar as garrafas (ou recipientes). 

 

No modo de compensação de velocidade, o painel controlador 500S vai ajustar automaticamente o tempo de 

atraso, desde quando o UltraDoser detectar a garrafa (ou recipiente) até quando a dosagem acontecer baseado 

na velocidade da linha. O operador deve introduzir vários parâmetros e instalar um sensor detector de garrafa e 

um sensor de velocidade (veja a página 19 para informações adicionais). O painel controlador 500S vai 

automaticamente mudar para dose continua a 500 recipientes por minuto (cpm) (cont/min). 
 

 

 

 

Tela Principal 
 

A partir da Tela Principal (imagem abaixo), o operador pode navegar para outras telas e funções. A Tela 

Principal mostra a duração da dose atual (em milissegundos) e a velocidade da linha de enchimento (em 

recipientes por minuto, ou cpm) 
 

 

IMPORTANTE: A unidade padrão de medida para o painel controlador 500S é o métrico. Para mudar 

para a medição de unidade imperial, o fio inserido no IO.4 deve ser removido. 

IMPORTANTE: O painel controlador 500S tem como padrão a tela principal ao liga-lo. Após um (1) 

minuto, outras telas vão voltar para a tela principal. 
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Tela de Alarmes 
 

O software alerta o usuário para as seguintes razões: 

1. Se for detectada uma falha do sensor de velocidade depois que um recipiente for detectado (se estiver no modo 

de Compensação de Velocidade). 

2. A válvula de dosagem não foi ativada depois de um recipiente ter sido detectado. 

 

O alerta vai aparecer como um triângulo piscante na Tela Principal (Imagem Abaixo). O triângulo 

piscante vai desaparecer uma vez que a condição do alarme seja resolvida. 
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Modo de Atraso Fixo (FXDD) 
 

No modo de Atraso Fixo, o operador introduz o “Tempo de Dosagem” e o “Atraso do Modo Fixo de 

Velocidade”. Quando o sistema detectar uma garrafa (ou recipiente), o UltraDoser vai dosar pelo tempo da 

dose depois que o tempo do atraso do modo fixo de velocidade passar. 

 

O painel controlador 500S é configurado de fábrica para funcionar no modo de Atraso Fixo; 1 milissegundo 

(msec) de atraso de dose com 40 milissegundos (msec) de duração da dose. 

 

1. LIGUE o painel controlador 500S. 

 

2. Na frente da caixa do painel controlador 500S, coloque o interruptor de Habilitar Dose no modo desabilitado 

(0). 

 

3. A partir da tela principal pressione ESC para ir para a tela de Funções do Sistema (imagem abaixo). 
 

 

4. Use as flechas ▲ ou ▼ para destacar o Modo de Configuração. Pressione ENTER para selecionar. 
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5. Use a flecha ▲ para ir para a tela de Atraso do Modo Fixo de Velocidade (imagem abaixo). 

Pressione ENTER para selecionar o digito antes de ‘msec’. 
 

6. Use as flechas ▲ ou ▼ para mudar o valor. Pressione ENTER quando o valor desejado for exibido; o 

alcance é de 1 a 5000 milissegundos. O modo de velocidade fixa está configurado agora. 
 

 

7. Use as flechas ▲ ou ▼ para ir para a tela do Tempo de Dose (imagem abaixo). Pressione ENTER para 

destacar o valor. 
 

 

IMPORTANTE: Um valor diferente de 0 neste campo indica que o sistema vai rodar no Modo de Atraso Fixo. 

Quando este valor for maior que 0, este será o atraso (em milissegundos) entre o tempo que uma garrafa (ou 

recipiente) for detectado até quando o UltraDoser dosar. Quanto mais perto o sensor detecto de garrafa estiver da 

cabeça de dosagem, menor será o tempo de atraso. 

IMPORTANTE: A configuração do Tempo de Dose controla a quantidade de tempo (em milissegundos) que o 

UltraDoser dispensa nitrogênio líquido. A quantidade de nitrogênio dentro de um recipiente depende de muitas 

variáveis, incluindo a posição da cabeça de dosagem em relação com a seladora, o tamanho do bocal de 

dosagem, a temperatura do conteúdo do recipiente, nível de enchimento e o espaço vago. Entretanto, a 

configuração de tempo para cada operação de enchimento deve ser avaliada. 
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8. Use as flechas ▲ ou ▼ para mudar o valor. Pressione ENTER quando o valor desejado for mostrado; 

o alcance é de 15 a 1000 milissegundos. O tempo de dose está configurado. 

 

9. Na frente da caixa do painel controlador 500S, coloque o interruptor de Habilitar Dose no modo habilitado ‘I’. 

 

Verificação da Configuração do Painel Controlador 500S 
 

Envie uma garrafa (ou recipiente) para a linha de enchimento. Note se a dose foi dispensada antes, dentro, ou 

depois da garrafa (ou recipiente). Se a dose for dispensada ANTES da garrafa (ou recipiente) chegar na cabeça 

de dosagem, AUMENTE o atraso da dose até que a dose seja dispensada na garrafa (ou recipiente). Se a dose 

for dispensava DEPOIS da garrafa (ou recipiente) chegar na cabeça de dosagem, REDUZA o atraso da dose. 
 

IMPORTANTE: No Modo de Atraso Fixo, o UltraDoser vai dispensar nitrogênio líquido de acordo com a 

configuração de milissegundos definido pelo usuário INDEPENDENTEMENTE da velocidade da linha. 
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Modo de Compensação de Velocidade (SCMP) 
 

No modo de Compensação de Velocidade, o painel controlador 500S automaticamente ajusta o tempo de atraso 

do tempo que o UltraDoser detecta a garrafa (ou recipiente) até quando este dosa baseado na velocidade da 

linha. O operador deve entrar com muitos parâmetros e instalar um sensor detector de garrafa e um sensor de 

velocidade (veja a página 19 para informações adicionais). O painel controlador 500S vai automaticamente 

mudar para dose continua a 500 recipientes por minuto (cont/min). 

 

1. Ligue o painel controlador 500S. 

 

2. Na frente da caixa do painel controlador 500S, coloque o interruptor de Habilitar Dose no modo de desabilitar 

(0). 

 

3. Da Tela Principal, pressione ESC para ir para a tela de Funções do Sistema (imagem abaixo). 
 

4. Use as flechas ▲ ou ▼ para destacar o Modo de Configuração. Pressione ENTER para selecionar. 

 

5. Use a flecha ▲ para ir para a tela de Atraso do Modo de Velocidade Fixa (imagem abaixo). 

Pressione ENTER para destacar o número antes de ‘msec’. 
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6. Use as flechas ▲ ou ▼ para mudar o valor para ‘0’. 

 

7. Use as flechas ▲ ou ▼ para ir para a tela de Distância entre Centros de Recipiente (imagem 

abaixo). Pressione ENTER para destacar o valor. 
 

 

 

8. Use as flechas ▲ ou ▼ para mudar o valor. Pressione ENTER quando o valor desejado for mostrado; o 

alcance é de 50 a 500 milímetros (mm) ou de 2 a 20 polegadas (in). A distância entre os centros dos 

recipientes está configurada. 

IMPORTANTE: Esta medida é a distância entre o centro de um recipiente ao centro de outro recipiente (em 

milímetros ou polegadas). 
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9. Use as flechas ▲ ou ▼ para ir para a tela de Distância entre Centro da Dose e Centro do Recipiente 

(imagem abaixo). Pressione ENTER para destacar o valor. 
 

 

 

10. Use as flechas ▲ ou ▼ para mudar o valor. Pressione ENTER quando o valor desejado for mostrado; o 

alcance é de 0 a 500 milímetros (mm) ou de 0 a 20 polegadas (in). A distância entre o centro do 

recipiente e o centro da dose está agora configurado. 

IMPORTANTE: Esta medida é a distância entre o sensor detector de garrafa e o bocal da cabeça de dosagem 

(em milímetros ou em polegadas). 
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11. Use as flechas ▲ ou ▼ para ir para a tela de Pulsos de Velocidade por Recipiente (imagem abaixo). 

Pressione ENTER para selecionar o valor. 
 

 

 

Determinando os Pulsos de Velocidade por Recipiente 

Os pulsos de velocidade podem ser determinados observando os pulsos de luz tanto nos sensores detector 

de garrafa e velocidade. Se tiver três pulsos de luz no sensor de velocidade por pulso no sensor detector de 

garrafa, então os pulsos de velocidade por recipiente é 3. 

 

Em casos onde as luzes dos sensores detectores de garrafa e sensor de velocidade não estiverem visíveis, o 

painel controlador 500S pode ser aberto e os pulsos de luz nos inputs IO.1 (Sensor de Velocidade) e IO.2 

(Sensor Detector de Garrafa) podem ser contados. 

 

12. Use as flechas ▲ ou ▼ para mudar o valor. Pressione ENTER quando o valor desejado for mostrado; o 

alcance é de 1 a 12. O pulso de velocidade está configurado. 

IMPORTANTE: Este é um parâmetro crítico do sistema e deve ser tomado cuidado para inserir o valor 

correto. O número de pulsos não precisa ser um número inteiro. 
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13. Use as flechas ▲ ou ▼ para ir pata a tela de Tempo de Dose (imagem abaixo). Pressione ENTER para 

destacar o valor. 
 

 

 

14. Use as flechas ▲ ou ▼ para mudar o valor. Pressione ENTER quando o valor desejado for mostrado; o 

alcance é de 15 a 1000 milímetros. O tempo de dose está configurado. 

 

15. Use as flechas ▲ ou ▼ para ir para a tela de Velocidade da Linha para Dose Continua (imagem 

abaixo). Pressione ENTER para destacar o valor. 
 

 

IMPORTANTE: A configuração de Tempo de Dose controla a quantidade de tempo (em milissegundos) que 

o UltraDoser vai dispensar nitrogênio líquido. A quantidade de nitrogênio líquido dentro de um recipiente 

depende de muitas variáveis incluindo a posição da cabeça de dosagem em relação com a seladora, o tamanho 

do bocal de dosagem, a temperatura do conteúdo do recipiente, nível de enchimento e do espaço vago. Sendo 

assim, a configuração de tempo para cada operação de enchimento deve ser avaliada. 

IMPORTANTE: A Velocidade da Linha para Dose Continua é a velocidade da linha na qual o painel 

controlador 500S vai mudar de discreto para dosagem continua. Este valor é configurado de fábrica como 500 

cont/min. 
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16. Use as flechas ▲ ou ▼ para mudar o valor. Pressione ENTER quando o valor desejado for exibido; o 

alcance é de 100 a 500 recipientes por minuto (cont/min). A velocidade de dose contínua está 

configurada. 
 

 

 

17. Na frente da caixa no painel controlador 500S, coloque o interruptor de Habilitar a Dose no modo habilitado 

‘I’. 

 

Verificação da Configuração do Painel Controlador 500S 
 

Envie uma garrafa (ou recipiente) para a linha de enchimento. Note se a dose foi dispensada antes, dentro, ou 

depois da garrafa (ou recipiente). Se a dose for dispensada ANTES da garrafa (ou recipiente) chegar na cabeça 

de dosagem, AUMENTE o atraso da dose até que a dose seja dispensada na garrafa (ou recipiente). Se a dose 

for dispensava DEPOIS da garrafa (ou recipiente) chegar na cabeça de dosagem, REDUZA o atraso da dose. 

 

Tela das Informações do Sistema 
 

Esta Tela de Informações do Sistema (imagem abaixo) mostra a versão do software do painel controlador 500S. 

Esta tela só deve ser acessada para atualizações ou para resolução de problemas. Contate o serviço da Chart pelo 

+1 408.371.4932 se o acesso à esta tela for necessário. 
 

IMPORTANTE: O painel controlador 500S possui um “buffer” de +/- 10 recipientes por minute (cpm) 

antes de mudar da dosegem continua para a dosegem discreta. 

CUIDADO: O nitrogênio que errar a garrafa e acertar no chão ou em outra máquina podem criar a 

formação de gelo nesta área. 
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Configurações Avançadas (Tempo de Resposta do Sistema) 
 

O Tempo de Resposta do Sistema é um ajuste que é usado para fazer pequenos ajustes no tempo da válvula. 

Este pode ser necessário quando a configuração normal não dosa corretamente as garrafas (ou recipientes). 

Esta função é destinada para compensar quando a cabeça de dosagem está acima de 3/4 de polegada da 

garrafa (ou recipiente) ou se a pressão pneumática (GN2) estiver perto dos limites de operação do sistema. O 

valor inicial é configurado de fábrica e normalmente não precisa ser ajustado. 

 

1. Use as flechas ▲ ou ▼ para ir para a tela de Tempo de Resposta do Sistema (imagem abaixo). 

Pressione ENTER para destacar o valor. 
 

 
2. Use as flechas ▲ ou ▼ para mudar o valor. Pressione ENTER quando o valor desejado for exibido; o 

alcance é de 20 a 60 milissegundos (msec). O tempo de resposta do sistema está configurado. 
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Procedimentos de Operação Diária 
 

O Sistema Dosador UltraDoser 500S pode ser alimentado tanto por um cilindro portátil Dura-Cyl dewar como 

por um sistema de tanque a granel de nitrogênio líquido (house fed). A maior parte das instalações do 

UltraDoser 500S vão utilizar o cilindro portátil Dura-Cyl dewar. 
 

Sistema de Alimentação de cilindro portátil Dura-Cyl dewar 
 

 

 

 

 

 

 

Configuração de uma Instalação Típica de um cilindro portátil 

Dura-Cyl dewar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purgando com Nitrogênio Gasoso 

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

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

UltraDoser 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 UltraDoser pode requerer uma purgação 

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

caso o bocal esteja obstruído com gelo. 

 

1. Conecte a mangueira CryotechFlex (½” lado fêmea) à fonte de alimentação de GN2. 

**Nota: este passo necessitará acessórios adicionais como um encaixe macho de ½” e acessórios de 

compressão. 

2. Libere o GN2 (20 psi; 1.38 bar) pelo corpo do UltraDoser por aproximadamente 10 minutos antes 

de iniciar o Sistema. 
 

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 UltraDoser 500S. Providenciar uma pressão positiva do GN2 (também 

conhecido como purgar) ao UltraDoser antes de introduzir o LN2 em seu corpo irá eliminar muitas interrupções 

de performance. 

IMPORTANTE: Purgar o UltraDoser gera uma grande quantidade de vento com consistência similar a uma 

fumaça. Esta fumaça será gelada ao toque se a temperatura interna do UltraDoser for similar à temperatura do 

LN2 (-320ºF; -196ºC). Uma vez que o UltraDoser estiver perto da temperatura ambiente, a fumaça estará mais 

aquecida. 

http://www.chartdosers.com/


www.chartdosers.com PN 15920 Page 36 of 43 
 

Inicializando o Sistema 
1. Remova a mangueira CryotechFlex da saída de GN2 com uma chave inglesa de 7/8” ou com uma 

chave inglesa ajustável. 
2. Insira o filtro de 10 mícron na baioneta macho da mangueira de 10 pés CryotechFlex usando uma 

chave Allen de 1/8”. 
3. Conecte a mangueira CryotechFlex (lado macho da baioneta) no UltraDoser com a braçadeira e a 

junta. 
4. Conecte a mangueira CryotechFlex (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 UltraDoser esteja cheio de nitrogênio líquido, aproximadamente 10 minutos 
7. LIGUE o painel controlador. O painel frontal vai exibir a Tela Principal se o painel controlador 

estiver funcionando corretamente. 
8. Coloque o interruptor de HABILITAR DOSE do painel controlador na posição “0”. Isto vai prevenir 

que o sistema UltraDoser dose até que o operador esteja pronto. 
9. Ajuste os parâmetros de dosagem. Veja “Ajustes do Painel Controlador 500S” na página 23 

para informações adicionais. 
10. Coloque o interruptor de HABILITAR DOSE do painel controlador na posição “I”. Isto vai permitir 

que a unidade comece a dosar. 
 

 

Desligamento do Sistema 

1. Coloque o interruptor do painel controlador 500S na posição 0. Isto vai fazer com que a máquina pare 

de dosar nitrogênio. 

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 Nitrogênio Gasoso”, 

página 34, para informações adicionais. 
 

 

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 anti-horário) no Dura-Cyl dewar (cilindro portátil). 
2. Desconecte a mangueira CryotechFlex do Dura-Cyl dewar (cilindro portátil) usando uma chave 

inglesa de 7/8” ou uma chave inglesa ajustável. 
3. Conecte a mangueira CryotechFlex na saída de líquido do Dura-Cyl dewar (cilindro portátil) cheio 

usando uma chave inglesa de 7/8” ou uma chave inglesa ajustável. 
 

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

similar a uma fumaça. Uma vez que o UltraDoser estiver cheio, uma “nesga” de fumaça vai sair pela saída 

vent. Se o UltraDoser 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: Coloque o interruptor de Habilitar Dose na posição desligada “0” se o sistema não for utilizado 

por um período de tempo; por exemplo durante 8 horas. Isto vai desabilitar a função de dosagem, porem vai 

permitir que o sistema continue a alimentar energia para as resistências do bocal e da saída vent, para prevenir a 

formação de gelo. 

IMPORTANTE: O UltraDoser 500S vai continuar dosando o líquido normalmente até que o nível de líquido 

dentro do UltraDoser fique baixo. Esta característica da uma abertura para o operador realizar a troca do 

DuraCyl Dewar (cilindro portátil) sem interromper a linha de produção. 
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Serviços e Manutenção do UltraDoser 
 

Procedimento de Troca do Bocal 
 

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 1). 
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 2). 

 

                                  Imagem 2 

Imagem 1 

 

 

 

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 UltraDoser. O não cumprimento 
destas instruções pode fazer com que o bocal não rosqueie corretamente e caia. 

IMPORTANTE: Se o bocal não se rosqueou com facilidade, drene o UltraDoser pelo SRV / plug de drenagem 
e aqueça o bocal com uma pistola de calor de baixa voltagem. 
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Procedimento de Limpeza do Bocal 
 

1. Remova o bocal do UltraDoser. Veja “Procedimento de Troca do Bocal” na página 36. 
2. Limpe a abertura do bocal com um fio bem fino e o assopre nitrogênio líquido. 
3. Seque o bocal cuidadosamente com nitrogênio líquido gasoso seco antes de reinstala-lo. 

 

 

Purgando o UltraDoser com Nitrogênio Gasoso 
 

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

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

UltraDoser 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 UltraDoser pode requerer uma purgação 

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

caso o bocal esteja obstruído com gelo. 

 

1. Conecte a mangueira CryotechFlex (½” lado fêmea) à fonte de alimentação de GN2. 

**Nota: este passo necessitará acessórios adicionais como um encaixe macho de ½” e acessórios de 

compressão. 

1. Libere o GN2 (20 psi; 1.38 bar) pelo corpo do UltraDoser por aproximadamente 10 minutos antes 

de iniciar o Sistema. 
 

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. 

IMPORTANTE: Purgar o UltraDoser gera uma grande quantidade de vento com consistência similar a uma 

fumaça. Esta fumaça será gelada ao toque se a temperatura interna do UltraDoser for similar à temperatura do 

LN2 (-320ºF; -196ºC). Uma vez que o UltraDoser estiver perto da temperatura ambiente, a fumaça estará mais 

aquecida. 
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Partes Comuns para Troca 
 

Use como referência as páginas 11 e 13 para a localização para a troca da maior parte das peças do UltraDoser 500S. 

 

Descrição das Partes Parte No 

Kit de Peças Sobressalentes da Undiade de Injeção (Cabeça Básica) 
Incluí PNs: 102, 103, 104, 105C, 106C, 141, 362, e 535 

567 

Kit de Peças Sobressalentes da Unidade de Injeção (Cabeça EP) 
Incluí PNs: 102, 103, 104, 105C, 106C, 362, 670.38, e 670.42 

2772 

Bocal 0.040” 102 

Bocal 0.050” 103 

Bocal 0.060” 104 

Ferramenta para Bocal – 4mm Hex Nut Driver 362 

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

Cabo da Resistência da Saída Vent 105C.01 

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

Cabo da Resistência do Bocal (Cabeça de Dosagem) 1411 

Filtro de Entrada de 10 Mícron 108 

Mangueira de Enchimento CryotechFlex de 10’ 123 

Conjunto da Cabeça EP 1005 

Conjunto da Haste (Válvula) de Dosagem (Cabeça Básica) 141 

Conjunto da Haste (Válvula) de Dosagem (Cabeça EP) 670.38 

Conjunto de Reposição da Válvula Solenoide (Cabeça Básica) 535 

Conjunto de Reposição da Válvula Solenoide (Cabeça EP) 670.42 

Cabo da Solenoide de Dosagem (Cabeça Básica) 2045 

Cabo da Solenoide de Dosagem (Cabeça EP) 323 

Cabo e Sensor de Confirmação (Cabeça Básica) 1201 

Cabo do Sensor de Confirmação (Cabeça EP) 323 

Bloco de Distribuição 571 

Cabo do Bloco de Distribuição 577 

Hardware do Suporte do Sensor de 18mm (montagem para o PN 1422) 694 

Conjunto de Braçadeira do Sensor Completo 1422 

Sensor Ultrassônico de 18mm (Detector de Garrafa) 643 

Cabo do Sensor de Recipiente / de Tempo 2440.16 

Sensor de Proximidade Indutivo de 12mm (Sensor de Velocidade) 2807 

Hardware do Suporte do Sensor de Velocidade 2779 

Conjunto do Controlador – 500S CR_2810A 

Conjunto de Calibração do Painel Controlador 133 

Conjunto de Montagem do Painel Controlador 2384 

Conjunto do Cabo de Alimentação do Painel Controlador 410 

Manual do Usuário, UltraDoser 500S 15920 

Corpo do UltraDoser 15171 
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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 maior que50 psi 
(3.44 bar). 

 Verifique a pressão fornecida de LN2. Se a 
pressão for maior 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 UltraDoser. Se esta 
estiver obstruída, retire a obstrução.  
 
Se a saída vent estiver obstruída com gelo, 
contate a Chart pelo +1 408.371.4932. 

 

Condição: Saída de líquido pela sáida 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 UltraDoser 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 UltraDoser 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. 
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Condição: Não há saída de líquido na cabeça de dosagem. 

Causas Possíveis Ações 

 Tem líquido insuficiente dentro do UltraDoser.  Abra a válvula (sentido anti-horário) do 
DuraCyl dewar (cilindro portátil). 

 A unidade está desabilitada.  Troque o interruptor de Dose Ligada para a posição 
“I”. 

 O bocal está obstruído por gelo.  Remova, limpe e reinstale o bocal (veja a página 
36). 

 Não tem GN2 suficiente na válvula da cabeça de 
dosagem. 

 Verifique o nível de GN2 na fonte de alimentação. 
Se o nível estiver baixo ou vazio, substitua. 

 O sensor de velocidade não está funcionando.  Verifique se o sensor de velocidade está 
operando corretamente e se está enviando um 
sinal para o painel controlador. 

 

5. Condição: O alarme da válvula de dosagem está sendo exibido. 

Causas Possíveis Ações 

 O conjunto da válvula de dosagem não está se 
movendo. 

 Verifique a pressão pneumática. Deve haver mais 
de 60 psi (4.14 bar) para a válvula de dosagem 
funcionar corretamente. 

 Verifique o sensor de confirmação para 
posicionamento correto. 

 

6. Condição: O alarme do sensor de velocidade está sendo exibido. 

Causas Possíveis Ações 

 O sensor de velocidade foi desconectado.  Verifique as conexões do sensor de velocidade. 

 O sensor de velocidade está danificado.  Substitua o sensor de velocidade. 

 

7. Condição: O sistema está no modo compensado de velocidade porem está errando as garrafas. 

Causas Possíveis Ações 

 O sensor detector de garrafa não está detectando um 
recipiente. 

 Verifique as conexões do sensor. Se necessário, 
substitua o sensor. 

 O sensor de velocidade foi desconectado.  Verifique as conexões do sensor de velocidade. 

 O sensor de velocidade está danificado.  Substitua o sensor de velocidade. 

**Nota: O sistema do UltraDoser vai continuar a dosar mesmo que apareça uma falha de sensor 

de velocidade. O painel controlador 500S exibe a última velocidade conhecida e compensa por esta 

velocidade. 
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  Diagrama de Fios do Painel Controlador 500S  
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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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