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SEÇÃO I

I. DESIGN E FUNÇÃO SÉRIE 3000

Modelo 3100
Respiradouro de alívio de pressão/vácuo

Modelos 3100 a 3600 Respiradouros de pressão e/
ou vácuo são usados para os requisitos de ventilação 
normais.  A ventilação normal é definida como ventilação 
necessária devido aos requisitos operacionais (isto é, 
preenchimento e esvaziamento do tanque) ou mudanças 
atmosféricas. O respiradouro de alívio de emergência 
do modelo 3700 é usado para atender a ventilação 
necessária quando uma condição anormal ocorre 
dentro ou fora do tanque, como um incêndio externo ou 
como rotas de aquecimento internas rompidas.

Todos esses dispositivos são dimensionados de acordo 
com o padrão API 2000. Respiradouros de alívio 
inadequadamente especificados podem resultar em 
danos estruturais ao tanque ou sistema e podem causar 
lesões corporais graves ou óbito.

A Figura 1 ilustra o funcionamento do respiradouro 
de alívio de pressão sob condições de sobrepressão.  
Conforme a pressão do tanque aumenta como 
resultado do produto que está sendo bombeado para 
dentro do tanque e/ou devido à expansão térmica 
do produto e dos vapores, o palete de pressão 
permanece fechada até que a pressão ajustada do 
respiradouro seja atingida. Quando a pressão do 
tanque atinge o ajuste de pressão do respiradouro, o 
palete de pressão se eleva permitindo que a pressão 
do tanque seja aliviada.

A Figura 2 ilustra o funcionamento do respiradouro de 
alívio de vácuo sob condições de vácuo.  Conforme a 
pressão do tanque diminui como resultado do produto 
que está sendo bombeado para fora do tanque e/ou 
devido à contração térmica do produto e dos vapores, 
o palete de vácuo permanece fechada até que o 
vácuo ajustado do respiradouro seja obtido.  Quando 
o vácuo do tanque atinge o ajuste de vácuo do 
respiradouro, o palete de vácuo se levanta permitindo 
que o ar seja aspirado para o tanque.

MODELO P V DESCRIÇÃO
3100 P V Respiradouro para atmosfera

3200 P V Respiradouro para tubo de 
comunicação

3300 V Montado na parte superior

3400 P Respiradouro para atmosfera

3500 P Respiradouro para tubo de 
comunicação

3600 V Montado na lateral

3700 P Tampa de emergência/bueiro

Figura 1 - Alívio de pressão Figura 2 - Alívio de vácuo
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           PRECAUÇÕES

NÃO misture conjuntos de pesos de pressão/vácuo. 
A não garantia de que ambos os conjuntos de pesos 
estão instalados no local correto pode alterar as 
configurações de pressão e alívio de vácuo. Isso pode 
causar falha no tanque.

           PRECAUÇÕES

NÃO tente remover o respiradouro do tanque ou do 
recipiente de processo sem primeiro sangrar toda a 
pressão do sistema. ALTERNATIVOS DE ALIMENTAÇÃO 
DE PRESSÃO DEVEM SER FORNECIDOS QUANDO O 
RESPIRADOURO ESTIVER SEM SERVIÇO.

III. INSPEÇÃO E ARMAZENAMENTO

O respiradouro de alívio de pressão/vácuo é 
cuidadosamente embalado para evitar danos ou 
contaminação durante o transporte. Inspecione o 
equipamento quando for recebido e relate qualquer 
dano ao transportador imediatamente. O respiradouro 
deve ser armazenado com todas as tampas de flange 

           PRECAUÇÕES

NÃO mude os pontos de ajuste de pressão ou vácuo 
adicionando pesos adicionais à estrutura de paletes sem 
consultar a Cashco Inc. ou seu representante da VCI. 

Os respiradouros de série 3000 são projetados para 
combinar com uma flange ASME de 150 libras. As 
diretrizes de torque são fornecidas na tabela 1. Estes 
respiradouros NÃO são avaliadas para a pressão total da 
flange e não requerem torque de parafuso alto.

Antes de instalar qualquer respiradouro da série 3000, 
retire todos os materiais de embalagem de dentro e de fora 

           AVISO

O respiradouro deve ser instalado em uma posição 
vertical como mostrado na Figura 1. O bico do tanque 
no qual o respiradouro está montado deve ter o mesmo 
diâmetro nominal que o dispositivo de ventilação.  
Recomenda-se que a face da flange do bocal do tanque 
esteja dentro de 1 grau de horizontal para o melhor 
desempenho do dispositivo de ventilação.

II. AVISOS DE SEGURANÇA

A proteção do tanque ou sistema é a principal função 
da pressão carregada em peso e/ou do respiradouro de 
alívio de vácuo. Ele deve ser selecionado para atender 
aos requisitos de pressão total e fluxo de vazão dentro 
da Pressão de Trabalho Máxima Permitida e do vácuo 
do sistema no qual ele está instalado. Consulte o padrão 
API 2000 para procedimentos de dimensionamento 
da proteção do tanque. Respiradouros de alívio 
inadequadamente especificados podem resultar em 
danos estruturais ao tanque ou sistema e podem 
causar lesões corporais graves ou óbito.  

Quando os respiradouros de alívio de Pipe-Away 
são usadas, a contrapressão no sistema de tubo 
de comunicação afetará o ponto de ajuste do peso 
carregado dos respiradouros pela quantidade 
de pressão do tubo de comunicação. A pressão 
máxima possível do tubo de comunicação deve 
ser considerada ao dimensionar o respiradouro de 
alívio de pressão.

SEÇÃO II

SEÇÃO III

de proteção no lugar. Certifique-se de que todos os 
pesos de carregamento que possam ter sido enviados 
separadamente, para proteger o respiradouro durante 
o transporte, são contabilizados e armazenados com o 
respiradouro. Esses pesos, quando necessário, serão 
instalados durante a instalação. Consulte Seção IV.

SEÇÃO IV
IV. INSTALAÇÃO

do respiradouro.  Se os pesos de carregamento foram 
enviados separadamente do respiradouro, certifique-se 
de instalar pesos nas paletes apropriadas. Aperte os 
parafusos da tampa de cobertura para 15 pés-libras.

Inspecione a superfície de assento da gaxeta da flange 
do bico do tanque. Deve estar limpo, sem riscos, 
corrosão, marca de ferramentas e plano.

Os respiradouros de FRP e alumínio são fornecidas 
com flanges de face plana. Recomenda-se que sejam 
instalados em flanges de face plana acopladas com uma 
gaxeta de face cheia.  Se a face plana do respiradouro 
estiver vedada contra uma flange de aço de face 
levantada, um espaçador ou anel de enchimento deve 
ser usado para preencher o espaço anular da flange de 
aço da face levantada.

Certifique-se de que a gaxeta é adequada para a 
aplicação.
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As flanges de fibra de vidro de 2 polegadas a 
12 polegadas exigem o uso de uma gaxeta de 150 libras 
face cheia.  Para gaxetas de face cheia, recomendamos 
o uso de uma gaxeta Gortex de 1/8 polegada.

Centralize a gaxeta dentro do círculo da cavilha da 
flange do tanque, alinhe os orifícios da cavilha e ajuste 
cuidadosamente o respiradouro no bocal da flange.

OBSERVAÇÃO: Na instalação, a válvula de respiração 
deve ser cuidadosamente levantada na posição usando 
os suportes de elevação (2) no corpo.

Todas as roscas devem ser lubrificadas para obter 
resultados de torque adequados. Uma arruela deve ser 
usada sob cada porca.  

Instale os parafusos, as anilhas e as porcas e aperte 
as porcas com mão apertada. Verifique o alinhamento 
adequado das faces da flange. O desalinhamento das 
faces da flange causará tensões de flexão na flange e 
na gaxeta da flange e pode resultar em danos. Corrija 
qualquer desalinhamento antes da aplicação de torque 
nas porcas.

Todas as porcas devem ser apertadas na sequência 
apropriada e incrementos iguais. Proceda através 
da sequência de aperto até atingir o torque 
recomendado.

Verifique novamente o torque em cada parafuso na 
mesma sequência, pois os parafusos previamente 
apertados podem ter relaxado através da sequência 
de torque.

           AVISO

A distância mínima entre a parte superior do tanque 
e a entrada de vácuo deve ser pelo menos igual ao 
orifício da flange nominal dos respiradouros.  O 
orifício do bico do tanque deve ser maior ou igual 
ao orifício da flange de entrada de respiradouro.  
As cargas de tubulação de entrada e saída devem 
ser suportadas por apoios estruturais adequados, 
NÃO pelo corpo de ventilação. 

FLANGE DA 
ESTRUTURA

TORQUE DE CAV-
ILHA - Pés libras

NÚMERO 
TOTAL DE 
CAVILHAS

ESPECIFICAÇÕES DE REBITE
UNC DE 
ROSCA

COMPRIMENTO 
DE REBITE *

QUANTIDADE *

2”
47

4 5/8” - 11 2,50” 2
3” 4 5/8” - 11 2,75” 2
4” 8 5/8” - 11 2,75” 4
6”

83
8 3/4” - 10 3,00” 4

8” 8 3/4” - 10 3,00” 4
10”

134
12 7/8” - 9 3,50” 6

12” 12 7/8” - 9 3,50” 6

* Buracos cegos apenas (Modelos 3100, 3200 e 3300). Use o comprimento padrão do rebite ASME para outros 
orifícios.

TABELA 1
Todos os requisitos de torque são dependentes do material da gaxeta.

Especificações de torque e rebite de cavilha- ASME #150 Conexões de Flange

FLANGE DA 
ESTRUTURA

TORQUE DE 
CAVILHA 
Pés libras

NÚMERO 
TOTAL DE 
CAVILHAS

ESPECIFICAÇÕES DE REBITE

FACE PLANA UNC DE ROSCA COMPRIMENTO 
DE REBITE *

QUANTIDADE *

2” 20 4 5/8” - 11 2,50” 2

3” 20 4 5/8” - 11 2,75” 2
4” 20 8 5/8” - 11 2,75” 4
6” 30 8 3/4” - 10 3,00” 4
8” 30 8 3/4” - 10 3,00” 4
10” 30 12 7/8” - 9 3,50” 6
12” 30 12 7/8” - 9 3,50” 6

Especificações do torque e rebite da cavilha para flanges de FRP Perfurados para ASME #150  
Conexões de flange
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A proteção do tanque ou sistema é a principal função 
da pressão carregada em peso e/ou do respiradouro 
de alívio de vácuo. Como dispositivo de segurança, 
é muito importante que a manutenção/inspeção seja 
realizada em um intervalo regular. A manutenção só 
deve ser feita por um técnico qualificado. A Valve 
Concepts recomenda que todos os serviços sejam 
realizados na fábrica ou em um centro de reparo 
autorizado pela fábrica. Para obter informações 
sobre centros de reparo em sua área, entre em 
contato com a fábrica.

Os procedimentos de manutenção a seguir são 
baseados na remoção da unidade de ventilação 
de alívio do tanque onde instalado.

O proprietário deve se referir aos procedimentos do 
proprietário para o remoção, o manuseio e a limpeza 
de peças não reutilizáveis, como gaxetas, solventes 
adequadas, etc.

OBSERVAÇÃO:  Números de itens que são 
específicos para o material do corpo de FRP 
estão entre parênteses e ressaltados; ou seja (8). 
Consulte a Figura 11.  Números de itens que são 
genéricos para todos os materiais do corpo não são 
anotados; ou seja (1).  Consulte as Figuras 3 a 9 
onde for aplicável.

Para desmontar: Remova as porcas de borboleta 
contra intempérie (12), (10 e 33) levante a proteção 
contra intempérie (13) e a tela (31).

Remova os parafusos da tampa do vácuo (10), 
a tampa do vácuo (8) e a fita de TFE/vedação da 
corda (34).

Inspecione a proteção contra intempérie (13), a 
tela (31) e a cobertura (8) para corrosão, danos 
ou material estranho. Limpe com um solvente 
adequado, substitua-o conforme necessário.

OBSERVAÇÃO: Durante a reposição, instale nova 
fita/corda de TFE (34).  Para material de FRP - 
porcas (10) para a tampa (8) deve ser apertado em 
50 polegadas. - libras (5,6 Nm).

Remova estruturas de paletes de pressão e vácuo, 
incluindo quaisquer pesos de carga (21 e 28) que 
possam estar nas paletes (19,26). OBSERVAÇÃO: 
Conforme os paletes são removidos do respiradouro, 
identifique cada estrutura (incluindo a pilha de 
pesos) marcando como lado "pressão" ou lado 
"vácuo".

Limpe e inspecione as estruturas de paletes. 
Inspecione os diafragmas (18,25) e substitua-o, se 
necessário.

Para substituir diafragmas - Padrão Construção: 
Veja a Figura 4. Prenda a pressão ou o conjunto da 
haste de vácuo (23,30), em um torno com mordente 
macio com acabamento curto e roscado. Remova a 
anilha e a porca (14).

Para configurações acima de 32 onças/in2 
Consulte a Figura 5. Remova os parafusos da 
máquina (43) CCW.

Levante para remover o retentor do diafragma 
(17,24), o diafragma (18,25) e o palete (19,26) e 
a placa do reforço (20,27). Limpe as peças com 
um solvente adequado, substitua-o conforme 
necessário. OBSERVAÇÃO: Antes de remontar, 
aplique pasta de TFE nos fios da haste e em torno 
do orifício central nos paletes (19,26).  

Coloque a placa de endurecimento (20,27) sobre a 
extremidade roscada da haste.  Coloque o diafragma 
(18,25) e a placa de retenção do diafragma (17,24), 
sobre a extremidade da haste. Instale a arruela e a 
porca (14) bem na haste.  

Para configurações acima de 32 onças/in2 
Consulte a Figura 5 da estrutura. Instale os parafusos 
da máquina (43).

Inspecione e limpe o(s) anel(is) do assento de 
pressão/vácuo (16). Verifique a superfície de 
assento para quaisquer cortes, corrosão, picadas 
ou materiais estranhos. As superfícies do assento 
devem ser limpas e suaves para o diafragma e o 
palete para selar adequadamente. OBSERVAÇÃO: 
As superfícies de assento de FRP são integrantes 
no interior do corpo. 

Para remover aneis de assento (exceto para 
material de corpo de FRP): Faça uma marca de 
combinação entre o anel do assento e o corpo. Gire 
os parafusos (15) CCW e remova.  Remova guias 
de paletes (22,29). (Utilize os planos nas guias de 
pressão ou a ranhura no topo das guias de vácuo e 
rode a CCW para remover.) Marque a localização 
de cada guia na flange do anel do assento (16) para 
referência ao voltar a montar.

SEÇÃO V
V. MANUTENÇÃO

  AVISO

Ao montar um respiradouro P/V, coloque sempre as 
estruturas de paletes de pressão (haste longa) e vácuo 
(haste curta) em sua localização original e certifique-
se de que a haste esteja reta e se encaixa no guia 
na cobertura ou nas cobertura contra intempérie.

Se as estruturas de paletes de pressão e vácuo forem 
misturadas na remontagem, as configurações serão 
alteradas e o fluxo da lateral do vácuo será restrito.

Se a haste estiver inclinada em ângulo, o elevador de 
paletes pode estar completamente bloqueado. Pode 
ocorrer uma sobrepressão se ocorrer alguma dessas 
três condições. Isso pode causar uma falha no tanque, 
lesões corporais graves e danos materiais.
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Levante para remover os aneis de assento (16) e a 
fita de TFE/vedação(ões) de corda (34,1). (Não há 
vedação de corda no material de FRP.) Inspecione 
as guias (22,29) e a cavidade interna do corpo (1) 
para qualquer corrosão ou acumulação de produto. 
Limpe todas as peças conforme necessário.

Coloque as novas vedações de fita de TFE do anel 
do assento (34,1) em sulcos no corpo (1).  Veja a 
Figura 9. Alinhe as marcas de combinação para os 
aneis de assento (16) com o corpo e volte a colocar 
os aneis do assento no corpo, apoiando-se em 
vedações de corda.

Reinstale guias de paletes (22,29) em torno dos 
aneis do assento, conforme indicado anteriormente.  
Instale os parafusos (15) - aplique 15 ft.-libras. 
(20,3 Nm) torque para apertar.

Coloque as estruturas da haste de paletes de 
pressão e vácuo no anel de assento correto (16). 

Selecione o conjunto de pesos adequadamente 
marcados (21,28) e abaixe cuidadosamente cada 
conjunto de pesos de carga no conjunto da haste 
de palete, tenha cuidado para não danificar os 
diafragmas de paletes e as superfícies de assento.

OBSERVAÇÃO: Ao instalar o tempo (13) e a tampa 
do vácuo (8), assegure-se de que o conjunto da 
haste de pressão (30) e a estrutura da haste de 
vácuo (23) sejam inseridos nas guias.

Coloque uma nova peça de fita de TFE/vedação 
de corda (34, 34,1) na face da flange do corpo no 
lado do vácuo. Veja a Figura 9. Coloque a tampa 
(8) sobre a haste da estrutura do palete de vácuo, 
alinhe os orifícios do parafuso com o corpo (1) e 
instale os parafusos (10). Usando um padrão de 
cruzamento de estrelas, aperte as porcas até 15 
pés libras. (20,3 Nm). 
Consulte a Figura 11. Para o material de FRP - 
instale (10,33) e aperte até 50 pol. - libras (5,6 Nm).

Coloque a tela (31) sobre as guias (29) e em torno 
do O.D do anel do assento (16). Coloque uma 
lavadora (33) na parte superior para cada guia de 
suporte. Para o material do corpo de FRP - as 
arruelas (33) são instaladas após a proteção contra 
intempéries (13) ser colocada. 

Posicione a proteção contra intempérie (13) sobre 
as extremidades de rosca das guias do palete (29) 
e a estrutura da haste (30). Reinstale as porcas 
borboletas (12), aperte à mão. Para o material de 
FRP - instale (10,33) e aperte até 50 pol. - libras 
(5,6 Nm).

Para remover tela antichama: Gire os parafusos 
(42) CCW e remova os parafusos e toque (41).  
Inspecione e limpe a tela (40), substitua conforme 
necessário. Prenda novamente a tela e o anel ao 
corpo com parafusos. Consulte a Figura 10.
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TABELA 2
Peso da estrutura nominal do palete por unidade de pressão kg (libras)

Unidades 
de ponto de 

AJUSTE

TAMANHO DE VÁLVULA
2” VTA 2” PV 3” 4” 6” 8” 10” 12”
kg   (Lb) kg   (Lb) kg   (Lb) kg   (Lb) kg   (Lb) kg   (Lb) kg   (Lb) kg   (Lb)

1,0 onças/in2 0,11 (0,25) 0,25 (0,55) 0,42 (0,93) 0,93 (2,05) 1,59 (3,50) 2,47 (5,45) 3,50 (7,71) 4,16 (9,17)

1,0 em WC 0,07 (0,15) 0,14 (0,32) 0,24 (0,54) 0,53 (1,18) 0,92 (2,03) 1,43 (3,15) 2,02 (4,46) 2,40 (5,30)

1,0 mbar 0,06 (0,13) 0,06 (0,13) 0,10 (0,22) 0,22 (0,48) 0,37 (0,81) 0,57 (1,26) 0,81 (1,79) 0,97 (2,13)

Tamanho 
da linha

10 mil 20 mil 30 mil 40 mil

2” VTA 7,00 34,00 40,00 n/a

2” P/V 4,50 23,50 33,00 40,00

3” P/V 3,50 18,00 25,00 40,00

4” P/V 2,25 12,00 17,00 40,00

6” P/V 1,75 9,25 13,25 40,00

8” P/V 1,75 7,50 10,50 40,00

10” P/V 1,25 6,25 8,75 40,00

12” P/V 1,00 5,75 8,00 40,00

TABELA 3
Configuração de pressão máxima em onças/in2 vs. Diafragma mil

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO: O manômetro deve 
manter uma pressão igual ou superior a 90% da pressão 
ajustada durante um período de um minuto enquanto 
o caudal especificado é mantido. Observação: Os 
critérios de aceitação de Valve Concepts excedem os 
requisitos da API. API 2521 afirma que, se a taxa de 
vazamento não exceder ½ SCFH para tamanho de 
6 polegadas e menor, ou 5 SCFH para 8 polegadas 
e maior, em 75% do ponto de ajuste, então um 
respiradouro é considerado satisfatório para todos os 
propósitos práticos.

Se o respiradouro não atender aos critérios 90%, 
ele deve ser desmontado e o assento, palete e/ou 
diafragmas são reparados ou substituídos.

Um relatório de teste deve ser completado para cada 
respiradouro. O relatório deve indicar o peso total do 
palete e a pressão obtida na taxa de fluxo de teste tanto 
para pressão quanto para vácuo.  Outras informações 
gerais, como número de série, número de modelo, 
material de construção, ajuste pressão e vácuo, etc. 
devem ser incluídas no relatório.

O relatório de teste deve ser mantido com os Registros 
de Manutenção da Válvula.

VI. PROCEDIMENTO DE TESTE

Para calcular o peso do conjunto de paletes:
Uma tabela 2 mostra o peso da paleta por unidade de 
configuração de pressão ou ajuste. O peso total da 
estrutura do palete é determinado pela multiplicação 
do ponto de ajuste desejado (nas unidades 
apropriadas) pelo peso incremental por unidade 
listado na Tabela 2.

Por exemplo:

4" Modelo 3104 CS - se a configuração desejada for 
5 onças/in2

A tabela 2 mostra que, para um respiradouro de 4", o 
palete pesa 2,05 libras por onça/in2

Assim, a estrutura do palete para uma configuração de 
5 onças/in2 pesa: 2,05 libras./onça/in2 x 5,0 onças/in2  
- 10,25 libras

A Valve Concepts permite um desvio desse peso 
teórico de ± 3,0%. 

Para determinar vazamento de diafragma/assento:
Depois que o peso de ambos os paletes foi determinado 
e verificado para a configuração desejada, volte a 
montar o respiradouro e montar em um suporte de 
teste de ventilação do tanque e levantar lentamente a 
pressão ao caudal de 1,0 SCFH.

SEÇÃO VI
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SEÇÃO VII

NOVA UNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO:

Entre em contato com o representante local da 
Cashco, Inc., com o número de série, o código 
do produto e as configurações de pressão/vácuo.  
Com estas informações, eles podem fornecer uma 
cotação para uma nova unidade, incluindo uma 
descrição completa, preço e disponibilidade.

VII. INFORMAÇÕES DO PEDIDO
  NOVA UNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO vs "KIT" DE PEÇAS PARA REPARO EM CAMPO 

"KIT" DE PEÇAS para REPARO EM CAMPO:

Entre em contato com o representante de 
vendas local da Cashco, Inc., com o número 
de série e o código do produto. Identifique as 
peças e a quantidade necessária para reparar 
a unidade da folha "BOM" que foi fornecida 
quando a unidade foi originalmente enviada. 

OBSERVAÇÃO: Se a "BOM" não estiver disponível, 
consulte os desenhos transversais incluídos neste 
manual para identificação e seleção de peças.

Um representante de vendas local fornecerá 
cotação para o número, preço e disponibilidade 
do kit apropriado.

               PRECAUÇÕES

Não tente alterar a construção original de nenhuma unidade 
sem auxílio e aprovação da fábrica. Todas as alterações 
propostas exigirão uma nova placa de identificação com 
classificações apropriadas e novo código de produto para 
acomodar as mudanças das peças recomendadas.

Para obter uma cotação ou fazer um pedido, obtenha o número de série e o código do produto que está 
estampado na placa de identificação metálica, anexada à unidade. Estas informações também podem ser 
encontradas na lista de materiais (BOM), uma lista de peças fornecida quando a unidade foi originalmente enviada.  
(Número de série tipicamente de 6 dígitos).  

Código do Produto

Figura 3 - Vista com suportes de elevação
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Figura 4 - Respiradouro padrão
Alumínio, aço carbono e aço inoxidável

ITEM Nº DESCRIÇÃO
1 Corpo
2 Suportes de elevação
3 Parafusos de tampa
4 Plugue
5 Parafusos
6 Tampa
7 Bico
8 Cobertura
9 Placa de identificação  

(não mostrada)
10 Parafusos de tampa/

Porca
11 Parafusos de tampa
12 Porcas-borboleta
13 Capô anti-intempéries
14 Porcas de trava    *

*  Modelos iniciais incluíam uma arruela de bloqueio, uma arruela lisa e um contrapino.

ITEM Nº DESCRIÇÃO
15 Parafuso de encaixe
16 Aneis de assento
17 Retentor de diafragma - Vac
18 Diafragma de paletes - Vac      ‡
19 Palete - Vac
20 Placa de proteção - Vac
21 Pesos de paletes - Vac
22 Guia de paletes - Vac
23 Estrutura da haste - Vac
24 Retentor de diafragma - Prensa
25 Diafragma de paletes - Prensa ‡
26 Palete - Prensa
27 Placa de proteção - Prensa
28 Pesos de paletes - Prensa

ITEM Nº DESCRIÇÃO
29 Guia de paletes - Prensa
30 Estrutura da haste - Prensa
31 Tela
32 Adaptador de guia
33 Arruela (lisa)
34 Fita conjunta (não mostrada 

- Consulte a Figura 9)         ‡
‡   Parte de reposição recomendada

Detalhe A

Detalhe B

Detalhe B

Detalhe A
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Figura 7 - Indicadores

Figura 8 - Conexões de cabo Atex

ITEM Nº DESCRIÇÃO
23 Estrutura da haste - Vac
24 Retentor de diafragma - Prensa
25 Diafragma de paletes - Prensa   ‡
26 Palete - Prensa
30 Estrutura da haste - Prensa

ITEM Nº DESCRIÇÃO
14 Porcas de trava
17 Retentor de diafragma - Vac
18 Diafragma de paletes -Vac   ‡
19 Palete - Vac
22 Guia de paletes - Vac

ITEM Nº DESCRIÇÃO
35 Caixa indicadora
36 Indicador
37 Cabo - ATEX
38 Cabo - ATEX
39 Parafuso de tampa
43 Parafusos da máquina

Pressão Vácuo

Figura 6 - Configurações de 
vácuo Tampa estendida

Figura 5 - Estrutura de palete

Palete HP (placa) para 
configurações acima 
de 32 onças/in2. Coloque 
a pasta de TFE entre o 
diafragma e o palete.

Aço: acima de  
16 onças/in2

SST:  acima de  
8 onças/in2
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ITEM Nº DESCRIÇÃO
40 Com tela antichama/erro
41 Anel de tela antichama
42 Parafusos de tampa

COMPRIMENTO DE FITA TFE
Tamanho Item 34,0 * Item 34,1 **
50,8mm 584,2mm 431,8mm
76,2mm 635,0mm 508,0mm

101,6mm 838,2mm 711,2mm
152,4mm 965,2mm 863,6mm
203,2mm 1168,4mm 1041,4mm
254,0mm 1422,4mm 1193,8mm
304,8mm 1473,2mm 1295,4mm
*  Quantidade 1 por unidade.
**  Quantidade 2 por unidade.

Figura 9 - Aplicação de fita conjunta

Figura 10 - Tela antichama



Figura 11 - Respiradouro de FRP

O conteúdo desta publicação é apresentado apenas para fins informativos e, embora tenham sido feitos todos os esforços para garantir sua precisão, não devem 
ser interpretados como garantias ou garantias, expressas ou implícitas, sobre os produtos ou serviços aqui descritos ou o uso deles ou aplicabilidade. Reserva-
mo-nos o direito de modificar ou melhorar os desenhos ou especificações de tal produto a qualquer momento sem aviso prévio.
A Cashco, Inc. não assume a responsabilidade pela seleção, uso ou manutenção de qualquer produto.  A responsabilidade pela seleção, uso e manutenção 
adequados de qualquer produto da Cashco, Inc. permanece unicamente com o comprador.

COMPRIMENTO DE 
CORDA TFE

Tamanho Item 34
50,8mm 533,4mm
76,2mm 609,6mm

101,6mm 787,4mm
152,4mm 939,8mm
203,2mm 1117,6mm
254,0mm 1270,0mm
304,8mm 1371,6mm

ITEM Nº DESCRIÇÃO
1 Corpo
8 Cobertura
10 Fibrenut
13 Capô anti-intempéries
14 Fibrenut
17 Retentor de diafragma - Vac
18 Diafragma de paletes -Vac   ‡
21 Pesos de paletes - Vac
23 Estrutura da haste - Vac

ITEM Nº DESCRIÇÃO
24 Retentor de diafragma - Prensa
25 Diafragma de paletes - Prensa   ‡
28 Pesos de paletes - Prensa
30 Estrutura da haste - Prensa
31 Tela
33 Arruela (lisa)
34 Corda de TFE          ‡

‡   Parte de reposição recomendada

DETALHE       B

DETALHE       A

VER DETALHE           B

VER DETALHE           A
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ADENDO - A
SEQUÊNCIA DE APERTO PARA CAVILHA DE FLANGE

DIRETRIZES PARA A ESTRUTURA DE CONJUNTO DE FLANGE COM CAVILHA DE ACORDO COM 
ASME PCC-1 SPECS

ETAPA CARGA
Instalar Aperte a mão. Verifique a distância da flange em torno da circunferência para uniformidade. Se o intervalo 

não for razoavelmente uniforme, faça os ajustes apropriados por aperto seletivo antes de prosseguir.

Rodada 1 Aperte até 20% a 30% do torque alvo. Verifique a distância da flange em torno da circunferência para 
uniformidade. Se o intervalo não for razoavelmente uniforme, faça os ajustes apropriados por aperto 
seletivo antes de prosseguir.

Rodada 2 Aperte até 50% a 70% do torque alvo. Verifique a distância da flange em torno da circunferência para 
uniformidade. Se o intervalo não for razoavelmente uniforme, faça os ajustes apropriados por aperto 
seletivo antes de prosseguir.

Rodada 3 Aperte até 100% do torque alvo. Verifique a distância da flange em torno da circunferência para 
uniformidade. Se o intervalo não for razoavelmente uniforme, faça os ajustes apropriados por aperto seletivo.
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As superfícies de assento de gaxeta para flange de bico de tanque devem estar 
limpas, sem riscos, corrosão, marca de ferramentas e planas. Use uma gaxeta de 
face completa ou em anel para flanges de face levantada de aço e aço inoxidável
Os respiradouros de FRP e alumínio são fornecidas com flanges de face plana. 
Recomenda-se que sejam instalados em flanges de face plana acopladas com 
uma gaxeta de face cheia. Se a face plana do respiradouro estiver vedada contra 
uma flange de aço de face levantada, um espaçador ou anel de enchimento deve 
ser usado para preencher o espaço anular da flange de aço da face levantada.
Consulte a Tabela de dimensões da gaxeta.
Certifique-se de que o material da gaxeta é adequado para o serviço. Certifique-se 
de que a gaxeta está comprimida uniformemente e as flanges não estão distorcidas. 
A utilização de técnicas adequadas de torção assegurará uma vedação apertada e 
evitará vazamentos em torno da gaxeta. Consulte a página anterior.

OBSERVAÇÃO: O posicionamento e/ou a seleção incorretos da gaxeta(s) 
entre as flanges causam tensões de flexão na flange que podem danificar a 
junta da flange quando o parafuso é apertado. Isto é mais provável de ocorrer 
com materiais de alumínio ou ferro fundido.

RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DEVIDA DE GAXETA

Instalação correta

Instalação correta

Instalação incorreta

Gaxeta de face total

Espaçador e gaxeta 
de face total
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ATEX 94/9/EC: Atmosferas Explosivas e Reguladores da Cashco Inc.

Estas válvulas satisfazem as condições de segurança de acordo com EN 13463-1 e EN 13463-5 para o grupo de equipamentos IIG 2 c.

Precauções: Como a temperatura máxima real não depende do próprio equipamento, mas, após a temperatura do fluido, uma única 
classe de temperatura ou temperatura não pode ser marcada pelo fabricante.

Precaução específica para o instalador: A terra elétrica da válvula deve ocorrer para minimizar o risco de descargas elétricas efetivas.

Precaução específica para o instalador:   Os orifícios de ventilação da atmosfera devem ser conectados para minimizar ainda mais o 
risco de explosão.

Precaução específica para manutenção: O corpo/caixa da válvula deve ser regularmente limpo para evitar o acúmulo de depósitos de 
poeira.

Precaução específica para manutenção: Conduza a verificação de continuidade periódica entre o corpo/caixa da válvula e o tanque 
para minimizar o risco de descargas elétricas.

Atenção: Ao reparar ou alterar equipamentos protegidos contra explosões, as regulamentações nacionais devem ser respeitadas. Para 
manutenção e reparos envolvendo peças, use apenas peças originais do fabricante.

ATEX exige que todos os componentes e equipamentos sejam avaliados. Os reguladores de pressão da Cashco são considerados 
componentes. Com base na Diretiva ATEX, a Cashco considera o local onde os reguladores de pressão estão instalados para classificar 
o Grupo de equipamentos II, categoria 3 porque os gases inflamáveis só estarão presentes por um curto período de tempo em caso de 
vazamento. É possível que a localização possa ser classificada como Equipamento-grupo II, Categoria 2 se for provável que ocorra um 
vazamento. Observe que o proprietário do sistema, e não a Cashco, é responsável por determinar a classificação de uma instalação 
específica.

Avaliação do produto

A Cashco realizou uma avaliação de conformidade e análise de risco de seus reguladores de pressão e modelos de válvulas de 
controle e suas opções comuns, no que se refere aos requisitos essenciais de segurança e saúde no anexo II da diretiva ATEX. Os 
detalhes da avaliação em termos dos requisitos essenciais de segurança e saúde essenciais estão listados na Tabela 1. A Tabela 2 
lista todos os modelos e opções que foram avaliados e junto com sua avaliação.
Os modelos e as opções não listadas na Tabela 2 devem ser assumidas como não sendo avaliadas e, portanto, não devem ser 
selecionadas para uso em um ambiente potencialmente explosivo até serem avaliadas.
As opções padrão para cada modelo listado foram avaliadas mesmo que não fossem explicitamente listadas como uma opção 
separada na tabela. Nem todas as opções listadas nas tabelas estão disponíveis para todos os modelos listados nas tabelas. As TB 
individuais devem ser referenciadas para as opções reais.
Ao especificar um regulador que deve ser usado em um ambiente potencialmente explosivo, é necessário revisar as avaliações nas 
Tabelas 1 e 2 para o modelo específico e cada opção que está sendo especificada, para determinar a avaliação completa da unidade.
Um resumo dos modelos e opções encontrados para ter um impacto na avaliação ATEX devido a possíveis fontes de ignição 
ou outras preocupações dos Requisitos essenciais de segurança e saúde ATEX estão listados abaixo.
1.  O botão de plástico usado como padrão em alguns modelos, (P1, P2, P3, P4, P5, P7, 3381, 4381, 1171 e 2171) é uma 

potencial fonte de ignição devido à eletricidade estática. Para demonstrar o contrário, o botão deve ser testado para 
determinar se uma carga transferida está abaixo dos valores aceitáveis na IEC 60079-0 seção 26,14. (Veja itens 25, 27 
e 28 no Apêndice A). Até que o botão de plástico tenha sido mostrado aceitável, então é necessária a opção de botão de 
metal ou uma opção de pressão de saída predefinida para eliminar essa fonte de ignição (ver itens 45 e 64 em Tabelas).

2.  Os medidores de pressão oferecidos como opções em alguns dos modelos de reguladores (DA's, P1-7, D, 764, 521), 
usam uma janela de policarbonato de plástico que é uma fonte de ignição potencial devido à eletricidade estática. 
Para demonstrar que os medidores não são uma fonte potencial de ignição, os medidores precisarão ser testados 
para determinar se uma carga transferida está abaixo dos valores aceitáveis na IEC 60079-0 Seção 26.14. ou o 
fornecedor do medidor de pressão deve fornecer documentação indicando que o medidor é compatível com a Diretiva 
ATEX (ver itens 26, 27 e 28 no Apêndice A). Até que a conformidade seja determinada, os reguladores não devem ser 
ordenados com medidores de pressão para uso em ambientes potencialmente explosivos.

NOTA
Somente para códigos de produtos em que 
a categoria de perigo ATEX foi selecionada.
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3. Os reguladores de diafragma amarrados com faixas de saída superiores a 100 psig devem ser predefinidos para 
minimizar o risco de que uma operação inadequada possa resultar em vazamento externo e uma atmosfera 
potencialmente explosiva (ver item 6 na Tabela 1).

4. Os reguladores devem ser encomendados com a opção de não-alívio (em vez da opção de auto-alívio) se o gás de 
processo com o qual eles devem ser usados é perigoso (inflamável, tóxico, etc.). A opção de alívio automático evita 
o processo de gás através da tampa do regulador diretamente para a atmosfera enquanto a opção de não-alívio não. 
O uso do regulador com a opção de auto-alívio em um sistema de gás inflamável pode criar uma atmosfera explosiva 
nas proximidades do regulador.

5. Os reguladores com peças fornecidas pelo cliente devem assumir que não foram avaliados em relação à ATEX 
e, portanto, não devem ser utilizados em um ambiente potencialmente explosivo, a menos que uma avaliação 
documentada para as peças específicas fornecidas pelo cliente em questão tenha sido feita. Consulte a Tabela 1 para 
todos os modelos e opções que foram avaliadas.

Uso de produto

Um resumo dos problemas de uso relacionados com ATEX que foram encontrados na avaliação estão listados abaixo.
1. Os reguladores de pressão e as válvulas de controle devem ser aterrados (com ligação à terra) para evitar a 

acumulação de carga estática devido à mídia fluida. O regulador pode ser aterrado através de qualquer orifício da 
estrutura no corpo com contato de metal a metal ou a tubagem do sistema pode ser aterrada e a continuidade elétrica 
verificada através das conexões de vedação do metal do corpo. O aterramento do regulador deve seguir os mesmos 
requisitos do sistema de tubulação. Além disso, consulte o item 30 na Tabela 1.

2. O designer do sistema e os usuários devem tomar precauções para evitar pressurização rápida do sistema, o que 
pode aumentar a temperatura superficial dos componentes do sistema e da tubulação devido à compressão adiabática 
do gás do sistema.

3. Os sistemas de aquecimento instalados pelo usuário podem aumentar a temperatura da superfície e devem ser 
avaliados pelo usuário para conformidade com a Diretiva ATEX. A instalação do usuário de sistemas de aquecimento 
aplicados ao corpo do regulador ou à tubulação do sistema que afeta a temperatura da superfície do regulador de 
pressão está fora do escopo desta declaração e é da responsabilidade do usuário.

4. O efeito Joule-Thomson pode fazer com que os gases do processo aumentem a temperatura à medida que se 
expandem através de um regulador. Isso poderia aumentar a temperatura da superfície externa do corpo do regulador 
e da tubulação a jusante criando uma fonte potencial de ignição. Se o efeito Joule-Thomson leva ao aquecimento ou 
arrefecimento do gás de processo, depende do gás de processo e das pressões de entrada e saída. O designer do 
sistema é responsável por determinar se a temperatura do gás de processo pode aumentar sob quaisquer condições 
de operação. Se um aumento da temperatura do gás de processo for possível em condições de operação, o designer 
do sistema deve investigar se o corpo do regulador e a tubulação a jusante podem aumentar em temperatura suficiente 
para criar uma fonte potencial de ignição.

A expansão do gás de processo é tipicamente modelada como um processo constante de aceleração da entalpia para determinar 
a mudança de temperatura. Um diagrama de Mollier (Diagrama de Pressão - Entalpia com temperatura constante, densidade e 
contornos de entropia) ou um diagrama de Temperatura - Entropia com linhas de entalpia constantes, para o gás de processo, pode 
ser usado para determinar a mudança de temperatura. O hélio e o hidrogênio são dois gases que geralmente aumentam a temperatura 
quando se expandem através de um regulador. Outros gases podem aumentar de temperatura com pressões suficientemente altas.

Declaração de produto

Se os problemas acima forem abordados selecionando opções que não possuam fontes potenciais de ignição, evitando opções 
que não foram avaliadas e tomando as devidas precauções de uso, os reguladores Cashco podem ser considerados um 
dispositivo mecânico que não possui sua própria fonte de ignição e, portanto, fica fora do escopo da diretiva ATEX.


