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Cód. CB52214 - CLESSE

Regulador de pressão de segundo estágio ou estágio único para gás (Propano, Butano, LP, Natural, Ar
Comprimido e outros sob consulta) com capacidade 5 kg/h de Gás LP (d = 1,8) quando aplicado como regulador
de segundo estágio, conforme tabela de características abaixo.

Materiais: Corpo e tampa em zamac; obturador e diafragma em borracha nitrílica; demais componentes em aço,
zamac e plástico. Pino e rosca da borboleta em latão e aba da borboleta em zamac. Corpo e manípulo do registro
em zamac e bucha de vedação em borracha nitrílica.
Características

BP1800 BR (Cód. CB52214)

Temperatura de trabalho
Faixa de pressão de entrada
Pressão de entrada recomendada
Faixa de pressão de saída
Vazão garantida

-20°C a +60°C
0,35 - 17 kgf/cm²
1,0 – 7,0 kgf/cm²
2,6 - 3,2 kPa (260 - 320 mmca)
5 kg/h de Gás LP (p/ PE ≥1,0 bar)

Conexão de entrada

5/8" UNC macho (borboleta P13)

Conexão de saída

3/8” SAE macho (registro p/ tubo de cobre)
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Observações:
1. Antes de instalar o regulador, limpar a válvula do botijão (sobras de lacres ou outras sujeiras), pois o
fluxo de gás poderá arrastar sujeiras para a sede do regulador, prejudicando o bom desempenho.
2. Verificar a integridade do anel de vedação (o’ring) da válvula P13 do botijão, pois se o mesmo
estiver rompido, danificado ou sujo poderá acarretar vazamentos de gás.
3. Evite choques no conjunto regulador.
4. Para um bom desempenho do regulador, utilizar a “Pressão de Entrada Recomendada” na tabela
acima.
5. O ajuste da pressão de saída pode ser feito através do “disco” de regulagem (interno) existente na
parte central da tampa.
6. Não utilizar vedantes ou fitas nas conexões, pois:

Conexão de entrada é vedada contra o o’ring existente na válvula.
Caso haja vazamento, solicitar ao fornecedor do botijão que substitua o o’ring da válvula P13.

Conexão de saída é vedada no assento flangeado do tubo de cobre.
Caso haja vazamento, verifique a qualidade do flangeamento do tubo de cobre.
7. Não utilize chaves ou ferramentas para dar aperto na conexão de entrada (borboleta), pois o aperto
deve ser feito manualmente.
8. Evite um aperto excessivo na conexão de saída do regulador.
9. O tubo de cobre maleável é recomendado apenas para interligações curtas. Observe se o mesmo não
está dobrado, dificultando a passagem do gás.
Conversão de unidades: 1 bar  1,02 Kgf/cm2  98 kPa  14,2 psi (lb/pol2)  10.197 mmca

Utilizar o quadrado existente no registro para dar o contra aperto da porca

