
Este regulador é para ser utilizado com equipamentos que 
tenham uma bomba de sucção para gases ou estações de 
calibrações. É simples de usar, fazendo calibrações ou testes 
de respostas simples e rápidos. Ele libera o gás do cilindro de 
acordo com o que é sugado dele. Com este equipamento, é 
possível eliminar o uso de sacos de amostragens, que é um 
processo demorado e custoso, pois se perde muito gás. E é 
para ser utilizado em cilindros descartáveis de gás. 

VAZÃO POR 
DEMANDA
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• IDENTIFICAÇÃO: Regulador de vazão por demanda.

• APLICAÇÃO: Para gases de calibração de instrumen-
  tos de monitoração ambiental e segurança industrial.

• PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO: Liberar gás de acordo 
  com  demanda da bomba automática do detector.

• GASES APLICÁVEIS: Gases e vapores de hidro-
  carbonetos inflamáveis, gases tóxicos e oxigênio.

• Encaixa em válvulas C10, que é o padrão em cilindros 
  descartáveis
• Pressão máxima de uso: 1.000 psi (70 bar)
• Pressão de demanda aproximadamente 5 mmHg (3 ”H2O)
• Material de fabricação: Latão forjado e aço inoxidável
• Inclui manômetro com faixa de medição de 0 – 1.000 psi 
  (0 – 70 bar)

REGULADOR VAZÃO POR DEMANDA

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICA

MATERIAL

VAZÃO DE TRABALHO

CONEXÃO

CÓDIGO

NCM

FABRICANTE

Corpo e cobertura: alumínio usinado, Haste em alumínio

Regulador de vazão por demanda

Por demanda, máximo de 0,5 (litros/minuto)

SAWM N°20 - CGA 180 - 2AL

LA - 05

8481.80.39

CALIPORT BY CHEMTRON

PRESSÃO
Pressão máxima de entrada: 1500 psgi (206 bar)
Pressão de saída: 50 psgi (3,4 bar)

* Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio V.1.
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               www.lelambiental.com.br
Nossas soluções e projetos de alta tecnologia são 
apoiados por uma assistência técnica de qualidade. 
Nossos técnicos são preparados para ajudar em todas 
as necessidades de atendimento, aplicações e treinamento.

A LEL Ambiental garante a qualidade dos serviços, com 
atendimento rápido e soluções imediatas, dando todo o suporte 
necessário para que sua empresa encontre praticidade e 
comodidade ao escolher as nossas soluções. 

Dessa forma, o departamento de assistência técnica da LEL 
Ambiental oferece todo o suporte, além de contar com uma 
equipe dedicada para gerenciar o acompanhamento periódico 
dos equipamentos, serviços de calibração e manutenção 
preventiva.

Nossa assistência técnica é autorizada e homologada pelos 
principais fornecedores, nos dando autonomia para a execução 
de serviços nos principais modelos de detectores do mercado.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

NOSSOS CONTATOS:

Ausência de retrabalho;

Prazo de entrega reduzido;

Insumo de estoque para rápida reposição e 
pós-venda;
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Equipe técnica especializada;
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