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VACCUPERM
Sistemes de dosificació de gas per buit

Vaccuperm, dosificació
precisa i segura.
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VACCUPERM

INTRODUCCIÓ

Vaccuperm ofereix una tecnologia fiable 
i provada de dosificació de gas en buit

El transport, manipulació i emmagatzematge segur de clor i/o amoníac gas per a la desinfecció 
de l'aigua és un repte per als sistemes d'enginyeria. Aquesta és la raó perquè el principi de 
funcionament en buit s'està utilitzant en sistemes de dosificació des de fa tant temps. La pressió 
del gas es redueix fins al buit. Aquest mètode evita satisfactòriament qualsevol tipus de fuita 
de gas. En el cas que es trenqui un dels conductes, no es produeix cap fuita de gas, només entra 
aire de l'exterior cap al sistema evitant així qualsevol dany personal o al medi ambient.

Elements del sistema

Els principals elements 
d'una instal·lació de 
dosificació de buit són 
dos: el regulador de buit i 
el dosificador.

El regulador de buit 
redueix la sobrepressió 
del gas contingut en  el 
recipient de gas fins el buit 
de la línia de dosificació.

La vàlvula obre quan 
existeix el buit suficient 
en la línia de sortida.

Els reguladors de buit 
poden subministrar-se 
amb manòmetre i una 
trampa de líquid per a 
més seguretat.

El segon component del 
sistema és el rotàmetre 
que regula la quantitat de 
gas dosificada. Això es pot 
dur a terme manualment 
o de forma automàtica.
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1

La sèrie VGB combina un regulador 
de buit i un dosificador en una unitat 
compacta. La sèrie VGA correspon a 
models independents de reguladors 
de buit i/o dosificadors de fins a 10 
kg/h.

La sèrie VGS comprèn els models 
de reguladors i/o dosificadors d'alta 
capacitat (fins a 200 kg/h).

Esquema del sistema de dosificació de gas per buit

Nº Component

1 Ampolles de Gas (clor / amoníac)

2 Regulador de Buit

3 Dosificador

4 Ejector

5 Tanc d'Adsorció (opcional)

6 Vàlvula de Seguretat (opcional)

7 Sistema de Canvi Automàtic (opcional)

2 3
4

5

6

7

Vaccuperm ofereix:

• Seguretat i facilitat d'ús
• Regulació i dosificació precisa de gas (clor / amoníac)
• Totes les peces en contacte amb el gas estan fabricades amb materials anticorrosius
• Àmplia varietat de models i combinacions possibles
• Fàcil instal·lació
• Baixos costos de funcionament
• Mètode de desinfecció homologat que compleix els requisits especificats en la normativa 
sobre tractament d'aigua
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Esquema dimensional

Unitat compacta de dosificació

Regulador de buit i dosificador compacte que pot 
instal·lar-se directament en una ampolla de gas. 
Està disponible fins a un cabal màxim de dosificació 
de 2000 g/h.

Esquema instal·lació típica

1
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~10cm

VGB-103
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VGA-111
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Regulador de buit fins 4000 g/h

Esquema dimensional

Regulador de buit que incorpora una vàlvula 
d'entrada de gas, un filtre de gas i una vàlvula 
de seguretat contra sobrepressions. Pot 
instal·lar-se directament sobre l'ampolla de 
clor o en un col·lector de gas. Existeix la opció 
d'incloure un manòmetre amb contacte de 
pressió mínima. Per aquells casos en els que la 
instal·lació s'hagi de realitzar en un col·lector, 
oferim un regulador de buit que incorpora un 
separador de líquid i una trampa de líquid. 
Capacitat de regulació fins a 4000 g/h.

Jou tancat

Opcional:
trampa de líquid

Regulador de buit VGA-111

Regulador de buit VGA-111 amb trampa de líquid
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Esquema dimensional sense servomotor

Dosificador de gas per muntatge en paret que incorpora 
un dispositiu  de mesura i una vàlvula d'ajust de cabal 
de gas. La unitat de dosificació pot subministrar-se 
junt amb un servomotor per a un ajust automàtic de 
dosificació. El servomotor disposa de dos opcions: 
potenciòmetre inversor o amb control analògic (4-20 
mA). L'equip està disponible fins a 4000 g/h.
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Dosificador de gas fins 4000 g/h

VGA-113
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Esquema dimensional amb servomotor
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Esquema dimensional

Regulador de buit per a muntatge a paret, directament 
en ampolla / cilindre de gas o a línia de col·lectors de 
gas. Incorpora una vàlvula d'entrada i una altra vàlvula 
de seguretat per sobrepressió. També incorpora una 
trampa de líquid i un filtre intern. La seva capacitat de 
regulació és de fins a 10 kg/h.
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Connexió de pressió a la 
dreta
(la vàlvula de gas mira cap a la 
esquerra)

Connexió de pressió a la 
esquerra
(la vàlvula de gas mira cap a la 
dreta)

Regulador de buit fins 10 kg/h

VGA-146
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Esquema dimensional

Dosificador de gas per a muntatge a paret que 
incorpora un dispositiu de mesura i una vàlvula d'ajust 
de cabal de gas. El servomotor disposa de dos opcions: 
amb potenciòmetre inversor o amb control analògic 
(4-20 mA). L'equip està disponible fins a 10 kg/h.

VGA-117

Dosificador de gas fins 10 kg/h
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Vaccuperm VGS incorpora sensors d'última generació i 
microprocessadors electrònics per al control del cabal 
de dosificació. Diversos sensors connectats amb un PLC 
ofereixen una gran varietat de possibilitats de control i 
detecció d'errors que es tradueix en més seguretat en 
tot el procés.

Sensors de pressió per a més seguretat 
Es disposa de sensors de pressió opcionals que permeten 
la  ràpida detecció d'alteracions tals com buit insuficient 
en l'ejector o errors en el regulador de buit.

Sistema de mesura precís per al rotàmetre
El sensor inductiu no és susceptible d'embrutiment i en 
cap moment entra en contacte amb el gas dosificat. La 
resolució de la senyal és d'aproximadament un 2% del 
valor límit del rang de mesura.

Sistema amb control proporcional directe
Opcionalment, el servomotor de la vàlvula d'ajust pot 
equipar-se amb electrònica (entrada 4-20 mA) per 
al control directe proporcional sense necessitat de 
sistemes electrònics de control addicionals.

Automatització del procés de dosificació
Es pot integrar opcionalment un controlador amb 
microprocessador per al control PID.

Disseny ergonòmic i de fàcil manteniment
Tots els elements i dispositius de control han estat instal·lats a nivell de l'accessible per a una 
manipulació més senzilla. També compta amb un selector de canvi de funcionament en manual 
a funcionament en automàtic. Tots els treballs de manteniment i servei es poden executar amb 
unes poques eines estàndard.

Excel·lent precisió i estabilitat
La nova construcció de la vàlvula d'ajust i del regulador diferencial de pressió optimitzats per 
simulació en ordinador subministren uns resultats excel·lents en reproductibilitat i a la vegada 
en estabilitat en la dosificació.

Sistema de dosificació de gas
fins 200 kg/h

VGS-141, VGS-143 & VGS-145
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Esquema dimensional

Esquema instal·lació típica

1000 kg 1000 kg
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Nº Descripció

1 Cilindre de gas

1a Bàscula del cilindre de gas

2 Polsador de parada d'emergència 

3 Dispositiu d'elevació per als cilindres de gas

3a Ganxo d'elevació

4 Sistema de canvi automàtic

5 Dispositiu d'ompliment de nitrogen

6 Evaporador

7 Filtre i vàlvula reductora de pressió

8 Regulador de buit VGS

9 Sistema de dosificació VGS

10 Ejector d'alta capacitat

11 Bomba de circulació d'aigua

12 Cabalímetre amb sortides 4-20 mA

13 Punt d'injecció

14 Sensor de fuites de gas

15 Dispositius òptics i acústics d'alarma

16 Cànula de succió de gas cap al sistema de neutralització

17 Panell de control central amb interfície de computadora

18 Sistema d'aspersió
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Regulador de buit per a instal·lació en col·lector de gas. 
Inclou una vàlvula de seguretat i una trampa de líquid. 
L'equip està disponible fins a una capacitat de 200 kg/h.

Esquema dimensional VGS-147

Esquema dimensional VGS-148
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Regulador de buit fins 200 kg/h

VGS-147 & VGS-148
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L' evaporador automàtic transforma el gas liquat pres del 
dipòsit d'emmagatzematge mitjançant la transferència 
de calor. El medi de transferència de calor pot ser aigua 
contenint additius anticorrosius i anticongelants, o oli.

Esquema dimensional RV171

Esquema funcional RV-171W & RV-171

Evaporadors per a gasos liquats (Cl
2
 / NH

3
)

RV-171 & RV-171W

RV-171W RV-171
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DADES TÈCNIQUES SÈRIES VGB & VGA

VGB-103
Unitat Compacta

VGA-111
Regulador de Buit

VGA-113
Dosificador

VGA-146
Regulador de Buit

VGA-117
Dosificador

Rang de Capacitats
5 - 100 g/h

25 - 500 g/h
100 - 2.000 g/h

fins 4.000 g/h
10 - 250 g/h

50 - 1.000 g/h
400 - 4.000 g/h

fins 10 kg/h
50 - 1.000 g/h

200 - 4.000 g/h
500 - 10.000 g/h

Proporció d'Ajust 1:20 1:20 1:20

Precisió ± 4% ± 4% ± 4%

Cabalímetre
Tipus rotàmetre, de 
flotador, longitud del tub 
mesurador 70 mm

Tipus rotàmetre, de 
flotador, longitud del tub 
mesurador 70 mm

Tipus rotàmetre, de 
flotador, longitud del tub 
mesurador 190 mm

Senyal de buit Indicador de buit òptic Indicador de buit òptic

Materials

• Carcassa: PVC
• Vàlvula entrada: Plata / PTFE / aliatge especial
• Molles: Recobriment d'aliatge de níquel-crom
• Diafragma: FEP
• Vàlvula d'ajust: PVC
• Juntes: FKM

Connexions

Connexió de pressió: 
Rosca d'unió G 1"

Connexió de buit: tub 
flexible 8/11 mm

Connexió de venteig: 
tub flexible 8/11 mm

Connexió de pressió: 
Rosca d'unió G 1"

Connexió de buit amb 
l'injector: tub flexible 
8/11 mm

Connexió de venteig: 
tub flexible 8/11 mm

Connexió de buit: tub 
flexible 8/11 mm

Connexió de pressió: 
Rosca d'unió 1", G 3/4,  

Connexió de buit:
tub flexible 10/14 mm 
o canonada PVC DN 15 
(diàmetre extern 20 mm)

Connexió de buit: tub 
flexible, 8/11 mm o 10/14 
mm o canonada PVC 
DN15

Connexió de venteig: tub 
flexible 8/11 mm

Accessoris

• Manòmetre: de 0 a 
16 bar

• Filtre extern

• Manòmetre: de 0 a 
16 bar

• Filtre extern
• Trampa de líquid

• Control automàtic amb 
servomotor (4-20 mA o 
control directe)

• Manòmetre: de 0 a 
16 bar

• Filtre intern
• Filtre extern
• Trampa de líquid

• Control automàtic amb 
servomotor (4-20 mA o 
control directe)

Consum servomotor aprox. 3 VA aprox. 3 VA

Variant control servomotor

• Potenciòmetre o senyal 
obertura/tancament 
(servomotor amb 
potenciòmetre)

• Regulació analògica 
4-20 mA o entrada/
sortida (servomotor 
amb control analògic)

• Potenciòmetre o senyal 
obertura/tancament 
(servomotor amb 
potenciòmetre)

• Regulació analògica 
4-20 mA o entrada/
sortida (servomotor 
amb control analògic)

Pes 1.3 a 2.0 kg 2.3 kg 0.9 kg; 3.1 kg con 
servomotor

2 kg; 4 kg amb calefacció 
anti-liquació

2.6 kg; 4.8kg amb 
servomotor

VGB-103 VGB-111 VGB-113 VGB-146 VGB-117
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VGS-141-010
Cabina de 
Dosificació

VGS-143-040
Cabina de 
Dosificació

VGS-145-200
Cabina de 
Dosificació

VGS-147-040
Regulador de 

Buit

VGS-148-070
Regulador de 

Buit

VGS-148-120
Regulador de 

Buit

VGS-148-200
Regulador de 

Buit

Rang de Capacitats
500 - 10.000 g/h
50-1.000 g/h (NH

3
)

250 - 5.000 g/h (NH
3
)

1 - 20 kg/h
2 - 40 kg/h

0.5 - 10 kg/h (NH
3
)

1 - 20 kg/h (NH
3
)

3.5 - 70 kg/h
6.0 - 120 kg/h

10.0 - 200 kg/h
màx. 40 kg/h màx. 70 kg/h màx. 120 kg/h màx. 200 kg/h

Proporció d'Ajust 1:20

Precisió ± 4%

Pressió mínima d'admissió 2 bar

Pressió màxima d'admissió 11 bar

Connexions Tub PVC DN15 Tub PVC 20/25 Tub PVC 40/50 Tub PVC 20/25 Tub PVC 40/50

Accessoris • Placa de suport per a subjecció a paret durant canvi de recipient
• Material d'instal·lació en tres longituds

RV 171W-100 RV 171W-200 RV 171-100 RV 171-200 RV 171-170 RV 171-270

Gas Cl
2

Cl
2

Cl
2

Cl
2

NH
3

NH
3

Medi Calefactor Aigua Aigua Oli Oli Oli Oli

Capacitat 100 kg/h 200 kg/h 100 kg/h 200 kg/h 21 kg/h 42 kg/h

Potència 9 kW 18 kW 9 kW 18 kW 9 kW 18 kW

Temps d'escalfament aprox. 4 minuts aprox. 4 minuts aprox. 5-7 minuts aprox. 5-7 minuts aprox. 5-7 minuts aprox. 5-7 minuts

Pressió màxima de treball 12 bar, amb disc de ruptura a 16 bar

Temperatura ambient màx. 0 - 40 ºC

Connexions entrada/sortida DN25 (G 1")

DADES TÈCNIQUES SÈRIES VGS & RV-171

VGS-141/143/145 VGS-147/148 RV171
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ELÈCTRICA PINTÓ, SL
Pol. Ind. Santa Anna I · Ctra. BV-4511 km. 4,2
08251 Santpedor · Barcelona (Espanya)
Tel.: (+34) 938 366 036
Fax: (+34) 938 366 031
E-mail: comercial@clorep.es
www.clorep.es

Distribuïdor oficial:


