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Informações Gerais

Tudo de um só fornecedor

Nossa linha de produtos inclui todos 
os equipamentos necessários para 
um manuseio de gás profissional e 
inteligente: de simples kits de  
enchimento, passando por  
analisadores de qualidade de gás e 
máquinas de tratamento e filtragem, 
até plantas especiais para fabricantes 
de equipamentos de alta tensão. 

Além de soluções que incorporam a 
mais atualizada ponta da tecnologia, 
oferecemos produtos de operação 
fácil e intuitiva.

DILO. Nós nos apoiamos em  
qualidade, programação e serviço.
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Informações Gerais

SF6 – um gás com propriedades incomuns

O gás SF6 é um gás sintético utilizado para isolamento e para extinção de arcos com propriedades 
substanciais.:

 

Gás SF6

C 4041-04

 Sem cor e sem odor

 5 vezes mais pesado que o ar

 Resistente termicamente até cerca de 500 °C

 Quimicamente estável

 Não tóxico

 Não inflamável

 Excelente rigidez dielétrica

Molécula de gás SF6:

SF6 é composto de Fluor e Enxofre. Seis átomos de Fluor 
ligados a um átomo de Enxofre.

Gás SF6 na distribuição de energia

Graças a sua força dielétrica e suas excelentes propriedades dielétricas, o gás SF6 é utilizado para o 
isolamento de componentes de média e alta tensão já há muitas décadas. Suas excelentes  
propriedades de extinção de arcos voltaicos (100 vezes mais rápido que o ar) o qualificam  
comprovadamente como o meio ideal para disjuntores encapsulados de média e alta tensão.

O uso do gás SF6 permite a construção de disjuntores consideravelmente mais compactos com eco-
nomia de material, além de permitir uma maior capacidade de comutação e mais segurança para a 
subestação.

Uso em outras áreas industriais

O SF6 também é utilizado em outras áreas, como por exemplo a de semi-condutores, telas e  
micro-tecnologia. Nestes casos o uso se dá na decapagem para obtenção de estruturas muito finas 
denominadas "Wafers".

Nas técnicas medicinais o SF6 é usado como meio de contraste em testes ultra-sônicos e na  
oftalmologia. Este gás também tem aplicações em equipamentos de raio-X, sistemas de radar e  
aceleradores de partículas.



Apesar do gás SF6 ser um excelente meio de isolamento e extinção de arcos, é muito importante 
saber que:

 O SF6 é o gás fluorado (gás F) com o mais alto potencial de aquecimento global

 De acordo com o Protocolo de Kyoto está classificado como um dos seis gases fluorados a serem  
   monitorados

 Com relação ao efeito estufa, 1 kg de SF6 corresponde a um valor de GWP que é 22.800 vezes  
   mais alto que 1 kg de CO2

Portanto o SF6 deve ser sempre manuseado em circuitos fechados para evitar sua emissão para a 
atmosfera. Este é exatamente o ponto onde entra nossa competência como líderes mundiais na 
fabricação de equipamentos livres de emissão para manuseio de gás em disjuntores de média e alta 
tensão.

Emissão Zero e máximo Re-Uso de gás são nossa maior meta

Nossa filosofia assenta-se sobre a "Emissão Zero" e o "Máximo Re-Uso de Gás", com três principais 
objetivos:

 Proteção ambiental

 Baixo custo operacional

 Conformidade com regulamentações legais

Com nosso conceito de " Emissão Zero" definimos um círculo tecnológico fechado para cobrir todos 
os processos de manuseio de gás com alta confiabilidade.

Para tanto estão disponíves equipamentos de alta tecnologia com a mais alta eficiência.

Além de produtos e soluções inovadoras, oferecemos também serviços de assistência técnica local, 
agregando considerável valor à nossa linha. Esta é a razão pela qual fabricantes de equipamentos e 
concessionárias de energia depositam imensa confiança na marca DILO já há muitas décadas.

Informações Gerais

 

Recuperação e re-uso do gás SF6

C 4041-04

1.

2.

3.

4.
4.

5. Medição da  
qualidade do Gás

Recuperação e  
filtragem do Gás

Medição da 
qualidade do 

gás purificado

Enchimento do  
compartimento de gás

Monitoramento e registro da quantidade 
de SF6 manuseada

DILO
Emissão Zero
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Regulamentações e Diretrizes - Internacionais
Atualmente o desenvolvimento sustentável e a redução do impacto ambiental são temas de grande 
importância na industria da energia. Fabricantes e concessionárias de energia admitem igualmente a 
responsabilidade pelo ciclo de vida útil de uma planta – de sua construção até sua desativação. 

Aqui apresentamos um breve resumo das principais diretrizes mundiais:

  Protocolo de Kyoto / Convenção de Paris

O gás SF6 passou a figurar como um dos seis gases fluorados a serem  
monitorados. Para evitar emissões para a atmosfera ele deve ser utilizado  
somente em circuitos fechados. O Protocolo de Kyoto foi estendido por 194 
estados-membro até 2020 com o objetivo de gradativamente reduzir as  
emissões de gases de efeito estufa.

A Convenção de Paris concordou em reduzir os gases de efeito estufa dano-
sos ao clima sob a United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) a partir de 2020. Os 195 estados-membro negociaram e adotaram 
este acordo na vigésima-primeira sessão da Conferência dos Partidos sob a con-
venção sobre as mudanças climáticas em Paris em 12 de dezembro de 2015. 
 

  Diretriz IEC 62271-4

Esta diretiva estabelece que o gás SF6 deve ser recuperado até um vácuo final 
de < 20 mbar.  
O uso dos equipaments DILO permite ultrapassar este valor limite por larga 
margem. Os Carros de Serviço DILO alcançam vácuo final de até < 1 mbar. 
 

  Diretriz IEC 60480

Esta diretriz estabelece os valores-limite máximos dos contaminantes para a  
re-utilização de gás SF6 em disjuntores de média e alta tensão. 
 
Limites de acordo com a diretriz IEC 60480

Contaminação Especificação

Ar e / ou CF4 < 3 Vol. %

H2O 95 mg / kg (ppmm)*

Óleo mineral 10 mg / kg (ppmm)

Valor total de produtos em decomposição reativos 
gasosos

50 μl / l (ppmV) total ou 12 μl / l (ppmV) para 
(SO2 + SOF2) ou 25 μl / l (ppmV) HF

Contaminação Especificação

Ar e / ou CF4 < 3 Vol. %

H2O 25 mg / kg (ppmm)*

Óleo mineral 10 mg / kg (ppmm)

Valor total de produtos em decomposição reativos 
gasosos

50 μl / l (ppmV) total ou 12 μl / l (ppmV) para  
(SO2 + SOF2) ou 25 μl / l (ppmV) HF

*corresponde a -23°C medido à temperatura ambiente no equipamento sob pressão < 2 barabs (média 
tensão) 

*corresponde a -36°C medido à temperatura ambiente no equipamento sob pressão > 2 barabs (alta 
tensão)

C 4041-04



Informações Gerais

  Regulamentações e Diretrizes  - Europa

A União Européia emitiu outras diretrizes com o objetivo de reduzir ou evitar a 
emissão de gases fluorados de efeito estufa, incluindo o SF6.

 

Regulamentações e Diretrizes - Internacionais

C 4041-04

  Nova regulamentação de gases fluorados (EU) 517/2014

A atual regulamentação de gases fluorados (EU) 517/2014, válida a partir de 01 de Janeiro de 2015, 
substitui a antiga regulamentação para gases fluorados 842/2006. A nova regulamentação é obri-
gatória e diretamente aplicável em todos os Estados Membros da Comunidade Européia. Esta re-
gulamentação contém obrigações extensivas a fabricantes de equipamentos elétricos, empresas de 
manutenção e operadores de instalações similares. A regulamentação ainda objetiva a prevenção de 
emissões.

O programa de entrega DILO compreende produtos e serviços que irão apoiá-lo na implementação 
efetiva da diretiva atual.   

  Certificação de acordo com a Norma (EU) 517/2014 para gases fluorados e a 
 Norma (EU) 2015/2066

O artigo 10 da nova Norma (EU) no. 517/2014 faz referência a requisitos pré-existentes e estabelece 
que certificados e atestados de treinamento já emitidos de acordo com a Norma no. 842/2006 per-
manecem válidos, de acordo com as condições sob as quais estes foram originalmente emitidos. Os 
requisitos mínimos para a certificação de pessoal estão previstos na Norma (EU) 305/2008.

O pessoal que realiza serviços de manuseio de gás (como enchimento, medição e recuperação de 
SF6) deverá ser certificado.

A DILO é uma companhia de certificação acreditada e tem autorização para realizar o treinamento 
para obtenção da permissão para recuperar o gás SF6 de acordo com esta regulamentação. Para ma-
iores informações sobre estes  
treinamentos de dois dias em nossas instalações pedimos a gentileza de  
contatar-nos. 

  Relatórios de acordo com a Norma de gases fluorados (EU) 517/2014 e a 
 Norma (EU) 1191/2014

O artigo 19 da nova Norma (EU) no. 517/2014 estabelece que fabricantes equipamentos de manobra 
isolados a gás SF6 devem informar a Comissão Européia sobre o uso de gás SF6 em 31 de Março de 
2015 e em todos os anos subsequentes. Ao colocar no Mercado o equivalente a 500 toneladas de CO2 
(aprox. 22 kg de SF6) ou mais, contidas em seus produtos, o fabricante deverá informar à Comissão 
Européia a quantidade de SF6 contida em cada categoria de produto.

Para o registro do consumo de gás SF6 e o seu gerenciamento de estoque, a DILO oferece diferentes 
dispositivos e o software correspondente (veja o parágrafo “aparelhos para o monitoramento de gás 
SF6”). Além disso o gás SF6 usado pode ser preparado. Você encontrará informações mais detalhadas 
em nosso capítulo “Purificação e preparação de misturas gasosas de gás SF6”.

Adicionalmente, entrou em vigor em 1998 um "Compromisso Voluntário para o SF6 no Setor Tec-
nológico da Energia ", assinado pelas principais companhias e associações do setor elétrico. Este 
documento foi atualizado em 2005, e regulamenta o processamento dos dados e o compromisso dos 
relatórios.
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Equipamentos de Enchimento de SF6 e Evacuação

Para evacuação de ar e enchimento 
de compartimentos com gás SF6 a 
DILO oferece uma linha diversificada 
de dispositivos de enchimento,  
dispositivos de evacuação e de bom-
bas de vácuo móveis, para simplificar 
os processos de manuseio.

 Equipamentos de Enchimento de SF6 e  
   Evacuação

 3-393-R001 Kit de Enchimento de SF6 
  3-393-R002 Kit de Enchimento de SF6

  3-393-R115 Kit de Enchimento de SF6 
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–

 

11
 3-001-R001 / R002 Carrinho para  

  enchimento com SF6 
 

12
 
–

 
13

 3-001-R021 Carrinho para  
  enchimento com SF6 

 
14

 
–

 
15

 3-001-4-R002 / R022 / R122 Carrinho para  
  evacuação e enchimento

 
16

 
–

 
18

 B190R11 CommGuard Web 19 – 20

 B046R03 Unidade de bomba de vácuo móvel 21 – 22

 B046R20 Unidade de bomba de vácuo móvel 23 – 24

 Z300R11 / R12 Unidade de bomba de  
  vácuo móvel

 
25

 
–

 
26
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3-393-R001 / R002 / R115

Kit de Enchimento de SF6

Equipamentos de Enchimento de SF6 e Evacuação

 Acoplamentos auto-blocantes para manuseio livre de emissões

 Conexões para os cilindros mais comuns estão disponíveis como acessórios 

Para o enchimento seguro de gás SF6 em disjuntores por sobrepressão

3-393-R001 
Kit de Enchimento de gás SF6 para alta tensão 
Portátil com mangueira de borracha e acoplamentos DN8 e DN20, Faixa de pressão: 0 - 10 bar

3-393-R002 
Kit de Enchimento de gás SF6 para alta tensão 
Portátil com maleta de transporte e mangueira de borracha e acoplamentos DN8 e DN20
Faixa de pressão: 0 - 10 bar

3-393-R115 
Kit de Enchimento de gás SF6 para média tensão 
Portátil com maleta de transporte e mangueira de borracha e acoplamentos DN8 e DN6, 
Faixa de pressão: 0-2,5 bar 

Este dispositivo manual permite o enchimento de um compartimento com gás SF6 diretamente de um 
cilidro com sobrepressão. O manômetro primário do redutor de pressão indica a pressão no cilindro 
em bar, e o manômetro secundário indica a pressão de enchimento desejada, que pode ser regulada 
adequadamente através de uma válvula. O redutor de pressão integrado reduz a pressão do cilindro 
para a pressão de enchimento desejada. 

C 4043-0210
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Dados técnicos:

Dimensões com maleta: Comprimento 500 mm, Largura 420 mm, Altura 180 mm

Peso: 7,5 kg

Nota: 
Outras versões estão disponíveis segundo solicitação.

C 4043-02

Equipamento padrão para 3-393-R001 e 3-393-R002:

Redutor de pressão para SF6 com rosca W 21,8 x 1/14"

Mangueira DN8 / 5 m

Acoplamentos fêmeas DILO DN8 e DN20

Indicação dos manômetros em bar

2 Manuais de Operação 3-idiomas (Alemão / Inglês / Francês)

Maleta de transporte (somente para 3-393-R002)

Acessórios opcionais com preço adicional:

Conexão de cilindro de SF6 com rosca esquerda Whitworth 0.96" 3-245-R001 P

Conexão de cilindro inglês de SF6 com rosca G 5/8 3-245-R002 P

Conexão de cilindro de SF6 com rosca G 5/8 3-643-R001 P

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

3-393-R001 / 3-393-R002 / R115 
Kit de Enchimento de SF6

Embalagem: 

Embalagem para 3-393-R001 3-948-R006

Embalagem para 3-393-R002 e 3-393-R115 05-1990-R003

Equipamento padrão para 3-393-R115:

Redutor de pressão para SF6 com rosca W 21,8 x 1/14"

Mangueira DN8 / 5 m

Acoplamentos fêmeas DILO DN8 e DN6

Indicação dos manômetros em bar

2 Manuais de Operação 3-idiomas (Alemão / Inglês / Francês)

Maleta de transporte



3-001-R001 / R002

Carrinho para enchimento com SF6

 Estrutura estável

 Conexões de cilindro mais comuns disponíveis como acessório

 Suporte de mangueira

 Acoplamentos auto-blocantes evitam emissões

 Troca de acoplamentos é possível sem perda de gás

Para o enchimento seguro de gás SF6 em disjuntores por sobrepressão

3-001-R001 
Carrinho para enchimento com SF6 
Móvel com carrinho para cilindros com mangueiras metálicas

3-001-R002 
Carrinho para enchimento com SF6 
Móvel com carrinho para cilindros com mangueiras de borracha 

Dispositivo de enchimento com carrinho para cilindros para o transporte adequado de cilindros de 
gás. O manômetro primário do redutor de pressão indica a pressão do cilindro em bar, psi e kPa, e 
o manômetro secundário indica a pressão de enchimento desejada a ser ajustada de forma simples 
através da manopla. O redutor de pressão integrado reduz a pressão do cilindro para a pressão de 
enchimento desejada. No processo de enchimento os acoplamentos auto-blocantes garantem que 
não haja nenhuma emissão.

C 4044-03

Equipamentos de Enchimento de SF6 e Evacuação

12
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Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 480 mm, Largura 540 mm, Altura 1.360 mm

Peso: 30 kg

C 4044-03

Equipamento padrão para ambas versões:

Conexão para cilindros de SF6 com rosca esquerda W 21,8 x 1/14“

Válvula esférica com manopla

Mangueira DN8 / 6 m

Redutor de pressão para SF6 (0 a 10 bar), indicação em bar / psi / kPa

Acoplamentos fêmeas DILO DN8 e DN20

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

Acessórios opcionais com preço adicional:

Conexão de cilindro americano de SF6 com rosca esquerda Whitworth 0.96” 3-334-R002 P

Conexão de cilindro chinês de SF6 com rosca G 5/8 3-643-R002 P

Conexão de cilindro inglês de SF6 com rosca G 5/8 3-245-R004 P

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Equipamentos suplementares opcionais (montado) com preço adicional: 

Indicação especial da pressão em kPa 6-0005-R163

3-001-R001 / 3-001-R002 
Carrinho para enchimento com SF6

Embalagem: 

Embalagem para 3-001-R001 / 3-001-R002 3-262-R001-C



3-001-R021

Carrinho para enchimento com SF6

Para o enchimento seguro de gás SF6 em disjuntores por sobrepressão

3-001-R021 
Carrinho para enchimento com SF6 com balança eletrônica 0 - 120 kg 
Móvel como carrinho para cilindros com mangueiras metálicas  

Dispositivo de enchimento como carrinho para cilindros, para o transporte adequado de cilindros de 
gás. O manômetro primário do redutor de pressão indica a pressão do cilindro em bar, psi e kPa, e 
o manômetro secundário indica a pressão de enchimento desejada a ser ajustada de forma simples 
através da manopla. O redutor de pressão integrado reduz a pressão do cilindro para a pressão de 
enchimento desejada. No processo de enchimento os acoplamentos auto-blocantes garantem que 
não haja nenhuma emissão. 

O peso do gás usado no enchimento pode ser registrado facilmente em uma balança integrada. O 
peso é indicado na tela iluminada que desliga automaticamente caso a balança não seja utilizada por 
um determinado tempo. Graças à função de tara é possível obter uma alta precisão na quantificação 
das entradas e saídas de gás.

C 4045-03

 Estrutura estável

 Precisão da balança ± 20 g, incrementos de 10 g

 Interface serial integrada para troca de dados ou monitoramento

 Acoplamentos auto-blocantes evitam emissões

 Conexões de cilindro mais comuns disponíveis como acessório

 Suporte de mangueira

 Troca de acoplamentos é possível sem perda de gás

Equipamentos de Enchimento de SF6 e Evacuação

14



15

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 720 mm, Largura 570 mm, Altura 1.360 mm

Peso: 40 kg

Faixa de medição: 0 - 120 kg com função de tara / precisão: ± 20 g

Tela digital com baterias recarregáveis internas (IP65)

Interface serial integrada para troca de dados ou monitoramento

Indicação de peso comutável entre kg e lbs

Alimentação: Bateria interna (12 V / 2.5 Ah) com carregador / operação continua por 20 horas

Classe de proteção: IP65

Temperatura de operação: -10 a +40 °C

C 4045-03

Acessórios opcionais com preço adicional:

Conexão de cilindro americano de SF6 com rosca esquerda Whitworth 0.96” 3-334-R002 P

Conexão de cilindro chinês de SF6 com rosca G 5/8 3-643-R002 P

Conexão de cilindro inglês de SF6 com rosca G 5/8 3-245-R004 P

Cabo com 4 m com conectores M12 para troca de dados serial 05-1602-R304

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Equipamento padrão para ambas versões:

Conexão para cilindros de SF6 com rosca esquerda W 21,8 x 1/14"

Válvula esférica com manopla

Mangueira DN8 / 6 m

Redutor de pressão para SF6 (0 a 10 bar), indicação em bar / psi / kPa

Acoplamentos fêmeas DILO DN8 e DN20

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

3-001-R021 
Carrinho para enchimento com SF6 com balança eletrônica 0 - 120 kg

Embalagem: 

Embalagem para 3-001-R021 3-262-R006-C



3-001-4-R002 / R022 / R122 

Carrinho para evacuação e enchimento

 Estrutura estável

 Precisão da balança ± 20 g ( ± 50 g somente para 3-001-4-R122), incrementos de 10 g

 Interface serial integrada para troca de dados ou monitoramento

 Acoplamentos auto-blocantes evitam emissões

 Conexões de cilindro mais comuns disponíveis como acessório

 Suporte de mangueira

 Troca de acoplamentos é possível sem perda de gás

C 4046-04

Para evacuação de ar e enchimento de compartimentos através de cilindros de gás SF6 com  
sobrepressão

3-001-4-R002 
Carrinho para evacuação e enchimento 
Móvel como carrinho para cilindros

3-001-4-R022 
Carrinho para evacuação e enchimento com balança eletrônica 0 - 120 kg 
Móvel como carrinho para cilindros

3-001-4-R122 
Carrinho para evacuação e enchimento com balança eletrônica 0 - 150 kg 
Móvel como carrinho para cilindros

Este carrinho cobre duas importantes funções na prática. O coração deste equipamento é uma  
bomba de vácuo integrada capaz de evacuar ar até < 1 mbar, de forma que não haja mistura de ar e 
gás no processo de enchimento subsequente. O comprovado princípio de acoplamento DILO garante 
um manuseio seguro sem emissões.

O peso do gás usado no enchimento pode ser adequadamente registrado com uma balança na  
versão 3-001-4-R022. O peso é indicado na tela iluminada que desliga automaticamente caso a balan-
ça não seja utilizada por um determinado tempo. Graças à função de tara é possível obter uma alta 
precisão na quantificação das entradas e saídas de gás.

Equipamentos de Enchimento de SF6 e Evacuação
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Dados técnicos 3-001-4-R002:

Dimensões: Comprimento 540 mm, Largura 570 mm, Altura 1.360 mm

Peso: 63 kg

Tensão de alimentação: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz corrente alternada

Equipamento padrão:

Bomba de vácuo para ar 16 m3/h, < 1 mbar

Válvula esférica com manopla

Manômetro de 0 a -1.200 mbar

2 mangueiras metálicas DN8 / 6 m

Acoplamentos fêmeas DILO DN8 e DN20

Conexão para cilindros de SF6 com rosca esquerda W 21,8 x 1/14“

Redutor de pressão para SF6 0 a 10 bar, indicação em bar / psi / kPa

Pintura: laranja (RAL 2004)

Cabo de conexão elétrica 3 m

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

Equipamentos suplementares opcionais (montado) com preço adicional: 

Preço adicional para tensão de alimentação especial 100 V / 50 - 60 Hz ou 110 - 120 V / 60 Hz 6-0005-R030

Preço adicional para tensão de alimentação especial 127 V / 50 Hz ou 200 V / 50 - 60 Hz 6-0005-R138

Acessórios opcionais com preço adicional:

Conexão de cilindro americano de SF6 com rosca esquerda Whitworth 0.96” 3-334-R002 P

Conexão de cilindro chinês de SF6 com rosca G 5/8 3-643-R002 P

Conexão de cilindro inglês de SF6 com rosca G 5/8 3-245-R004 P

Cabo com 4 m com conectores M12 para troca de dados serial 05-1602-R304

Cabo de conexão elétrica 3 x 1.5 AWG 13 (comprimentos disponíveis de 5 - 50 m) 6-1053-R001

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Dados técnicos 3-001-4-R022 / R122:

Dimensões: Comprimento 720 mm, Largura 570 mm, Altura 1.510 mm

Peso: 73 kg

Tensão de alimentação: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz corrente alternada

Faixa de medição: 0 - 120 kg com função de tara / precisão: ± 20 g (somente para 3-001-4-R022)

Faixa de medição: 0 - 150 kg com função de tara / precisão: ± 50 g (somente para 3-001-4-R122)

Tela digital com baterias recarregáveis internas (IP65)

Interface serial integrada para troca de dados ou monitoramento

Indicação de peso comutável entre kg e lbs

Alimentação: Bateria interna (12 V / 2.5 Ah) com carregador / operação continua por 20 horas

Classe de proteção: IP65

Temperatura de operação: -10 a +40 °C

3-001-4-R002 / 3-001-4-R022 / 3-001-R122 
Carrinho para evacuação e enchimento
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3-001-4-R002 / R022 / R122 

Carrinho para evacuação e enchimento

C 4046-04

3-001-4-R002 / 3-001-4-R022 
Carrinho para evacuação e enchimento

Kit de peças sobressalente:

Pacote de manutenção anual para bomba de vácuo 6-1048-R111

Embalagem: 

Embalagem para 3-001-4-R002 3-262-R001-C

Embalagem para 3-001-4-R022 / R122 3-262-R006-C
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B190R11 

CommGuard Web

 Unidade robusta, leve e portátil   

 Operação simples com uso de smartphone, tablet ou laptop via WLAN

 Indicação visual e acústica das condições do sistema no campo

 Compensação da temperatura da pressão de enchimento   

 Registro do peso do SF6

 Conexão de dados via interface FTP

Para o enchimento e a complementação segura de isoladores de porcelana de disjuntores em campo

B190R11 
Unidade de comissionamento remota

 
Fissuras extremamente finas podem ocorrer nos isoladores de porcelana de disjuntores ou outros 
equipamentos elétricos isolados a SF6, como transformadores de medição ou de corrente, durante o 
transporte ou como resultado do estresse do material. O enchimento do compartimento de gás com 
SF6 pode levar a uma explosão perigosa do isolador.

Graças à unidade de enchimento "CommGuard Web", é possível, pela primeira vez, preencher os 
isoladores de porcelana de forma controlada e segura a uma distância de até 100 m. Esta unidade 
permite que o operador controle e monitore um processo de enchimento de maneira totalmente au-
tomática utilizando um smartphone, tablet ou laptop, fora da zona de perigo.

Este dispositivo possui um sensor de temperatura externo e preenche o compartimento de gás a uma 
densidade de gás constante. Uma pressão de enchimento compensada por temperatura pode assim ser 
realizada com uma precisão de ± 50 mbar. Além disso, há a opção de conectar balanças DILO a esta uni-
dade, permitindo o registro preciso da quantidade de gás utilizada (exemplo K091R67, 3-001-R021 ± 20 g).

Diferentes tipos de compartimentos de gás podem ser adicionados e buscados na base de dados. O 
registro de dados completa as funções desta unidade compacta e estabelece novos padrões de quali-
dade para o mercado.

Enchimento seguro e controlado de  
isoladores de porcelana através da  
unidade “CommGuard Web”
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B190R11 

CommGuard Web

B190R11 
Unidade de comissionamento remoto

Acessórios opcionais com preço adicional:

Kit de enchimento de gás SF6 (para conexão a cilindros de gás) 3-393-R...

Mangueira de borracha DN8 com 2 m e acoplamentos DILO DN8 em ambas as extremidades 6-1042-R020

Antena WLAN avulsa com base magnética 05-1850-R001

Cabo de 4 m com conectores M12 para transmissão de dados seriais a balanças WE100 05-1602-R304

Manual operacional adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Equipamento padrão:

Acoplamentos DILO DN8 para cilindros de gás e compartimentos de gás

Registro da temperatura do compartimento de gás: 0 a 50 °C

Registro de peso via conexão simples a balanças WE100 (exemplo K091R67, 3-001-R021)

2 manuais de operação em inglês ou alemão

Dados técnicos:

Dimensões: Largura 355 mm, Altura 165 mm, Profundidade 290 mm

Peso: 6.5 kg

Temperatura de operação: 0 a 50 °C

Faixa de pressão: máx. 10 bar absoluto

Máx. alcance WLAN: até 100 m dependendo das condições do local

Precisão de medição: pressão ± 0.05 bar

Tensão de operação: 110 - 240 V / 50 - 60 Hz corrente alternada

Embalagem:

Embalagem para B190R11 05-1990-R004
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B046R03 / R13 

Unidade de bomba de vácuo móvel

C 4048-03

 Com rodas fixas e giratórias para facilidade de transporte

 Uso de acoplamentos auto-blocantes DN20

 Diversas opções de capacidade disponíveis (veja em Opcionais)

 Adaptadores com outras bitolas estão disponíveis

 Proteção da bomba de vácuo contra sobrepressão via válvula solenóide

 Indicação de vácuo digital em mbar

Para evacuação de ar ou Nitrogênio

B046R03 
Unidade de bomba de vácuo móvel

B046R13 
Unidade de bomba de vácuo móvel com válvula solenóide ao invés de esférica 
Esta versão é equipada com válvula solenóide ao invés de válvula esférica. Desta forma são evitados 
erros operacionais, pois a válvula fecha automaticamente na ausência de alimentação ou no  
encerramento da função. 

A unidade móvel de bomba de vácuo destaca-se pela sua fácil operação. Com esta bomba pode-se 
evacuar ar ou Nitrogênio de disjuntores. Sua capacidade é de 40 m3/h e atinge-se um vácuo final de 
até < 1 mbar. Desta forma garante-se que não haja mistura de ar e gás e que as propriedades de  
isolamento do SF6 sejam mantidas.

B078R09 Série Mini – para dados técnicos veja página 40
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Equipamentos de Enchimento de SF6 e Evacuação

Dados técnicos para bomba de vácuo 40 m³/h, vácuo final < 1 mbar:

Dimensões: Comprimento 910 mm, Largura 535 mm, Altura 1.075 mm

Peso: 115 kg

Tensão de alimentação: 208 - 240 V / 380 - 460 V / 50 - 60 Hz corrente trifásica

Equipamento padrão:

Bomba de vácuo para ar 40 m³/h, vácuo final < 1 mbar

Indicação digital do vácuo en mbar

Válvula esférica DN20

Mangueira DN20 / 5 m

Acoplamento fêmea DILO DN20

Controle elétrico

Rodas fixas e giratórias

Ferramentas diversas

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

Equipamentos suplementares opcionais (montado) com preço adicional:

Preço adicional para alimentação especial 208 - 240 V / 50 Hz corrente trifásica (40 m3/h, < 1 mbar) 6-0005-R039

Bomba de vácuo 63 m3/h, vácuo final < 1 mbar, corrente trifásica (208 - 240 V / 60 Hz, 380 - 460 V / 50 - 60 Hz) 6-0005-R050

Bomba de vácuo 63 m3/h, vácuo final < 1 mbar, corrente trifásica (208 - 240 V / 50 Hz) 6-0005-R167

Bomba de vácuo 100 m3/h, vácuo final < 1 mbar, corrente trifásica (208 - 240 V / 60 Hz, 380 - 460 V / 50 - 60 Hz) 6-0005-R051

Bomba de vácuo 100 m3/h, vácuo final < 1 mbar, corrente trifásica (208 - 240 V / 50 Hz) 6-0005-R168

Bomba de vácuo de dois estagios com filtro de exaustão, tipo RH0040, vácuo final 0,0067 mbar, 
capacidade nominal de succão a 50 Hz - 33 m3/h, a 60 Hz - 39 m3/h, corrente trifásica (208-240 V / 
50-60 Hz, 380-460 V / 50-60 Hz)

6-0005-R169

Bomba de vácuo de dois estagios com filtro de exaustão, tipo RH0060, vácuo final 0,0067 mbar, 
capacidade nominal de succão a 50 Hz - 55 m3/h, a 60 Hz -65 m3/h, corrente trifásica (208-240 V / 
50-60 Hz, 380-460 V / 50-60 Hz)

6-0005-R170

Outras tensões de alimentação estão disponíveis sob encomenda

Acessórios opcionais com preço adicional:

Kit de Enchimento de SF6 3-393-R001

Armação com olhais e capa de plástico B089R04

Cabo de conexão elétrica 5 x 2.5 AWG 13 (comprimentos disponíveis de 5 - 30 m) 6-1053-R002

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

B046R03 / B046R13 
Unidade de bomba de vácuo móvel

Embalagem: 

Embalagem para B046R03 / B046R13 3-748-R001-C

Kit de peças sobressalentes:

Pacote de manutenção anual para bomba de vácuo standard (40 m3) 6-1048-R112

Pacote de manutenção anual para bomba de vácuo 6-0005-R050 (63 m3) / 6-0005-R051 (100 m3) 6-1048-R113

Pacote de manutenção anual para bomba de vácuo de dois estágios 6-0005-R169 (40 m3/h) 6-1048-R115

Pacote de manutenção anual para bomba de vácuo de dois estágios 6-0005-R169 (60 m3/h) 6-1048-R116

B046R03 / R13 

Unidade de bomba de vácuo móvel
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B046R20  

Unidade de bomba de vácuo móvel

C 4049-02

Para evacuação de ar ou Nitrogênio 

Esta é uma unidade poderosa – ela tem uma capacidade nominal de sucção de 200 m³/h a 50 Hz e 
evacua ar até um vácuo final de 1 mbar de maneira rápida e segura. Esta unidade é particularmente 
aplicável para evacuação de grandes compartimentos. Através de dois acoplamentos (DN20 e DN40) 
é possível evacuar dois compartimentos ao mesmo tempo sem necessidade de manifold, oferecendo 
maior eficiência e produtividade na operação. 

Uma caixa para depósito de ferramentas e mangueiras permite uma melhor organização no ambiente 
de trabalho.

 Rodas fixas e giratórias para movimentação facilitada

 Acoplamentos auto-blocantes DN20 e DN40

 Proteção da bomba de vácuo contra sobrepressão através de válvula magnética

 Diversas opções de comprimento de mangueira disponíveis

 Indicação de vácuo digital em mbar
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C 4049-02

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 1.310 mm, Largura 780 mm, Altura 1.140 mm

Peso: 332 kg

Tensão de alimentação: 208 - 240 V / 380 - 460 V / 50 - 60 Hz corrente trifásica

Equipamento padrão:

Bomba de vácuo para ar, capacidade nominal de sucção 200 m3/h (a 50 Hz), 240 m3/h (a 60 Hz),  
vácuo final < 1 mbar

Indicação digital do vácuo en mbar

Válvula solenóide

Acoplamentos DILO DN20 e DN40

Controle elétrico

Rodas fixas e giratórias

Caixa de ferramentas e mangueiras

Ferramentas diversas

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

Equipamentos suplementares opcionais (montado) com preço adicional:

Preço adicional para alimentação especial 6-0005-R039

Acessórios opcionais com preço adicional:

Mangueira de borracha DN20 / 5 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades 6-1017-R050

Mangueira de borracha DN20 / 10 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades 6-1017-R100

Mangueira metálica DN40 / 5 m, acoplamentos fêmea DN40 em ambas extremidades 6-1076-R050

Mangueira metálica DN40 / 10 m, acoplamentos fêmea DN40 em ambas extremidades 6-1076-R100

Mangueira metálica DN40 / 5 m, acoplamento fêmea DN40 em uma extremidade e DN20 na 
outra

6-1080-R050

Mangueira metálica DN40 / 10 m, acoplamento fêmea DN40 em uma extremidade e DN20 na 
outra

6-1080-R100

Armação com olhais e capa de plástico B089R19

Cabo de conexão elétrica 5 x 2.5 AWG 13 para 380 - 600 V (comprimentos disponíveis 5 - 30 m) 6-1053-R002

Cabo de conexão elétrica 5 x 6 AWG 9 para 200 - 240 V (comprimentos disponíveis 5 - 30 m) 6-1053-R003

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

B046R20 
Unidade de bomba de vácuo móvel

Embalagem: 

Embalagem para B046R20 3-748-R017-C

Kit de peças sobressalentes: 

Pacote de manutenção anual para bomba de vácuo 6-1048-R121

B046R20  

Unidade de bomba de vácuo móvel

24



25

Z300R11 / R12  

Unidade de bomba de vácuo móvel

C 4050-02

 Rodas fixas e giratórias para movimentação facilitada

 Bandeja de armazenamento para mangueiras e ferramentas, para organizar os trabalhos

 Acoplamentos auto-blocantes 

 Proteção da bomba de vácuo contra sobrepressão através de válvula magnética

 Diversas opções de comprimento de mangueira disponíveis

 Indicação de vácuo digital em mbar

Para evacuação de ar ou Nitrogênio

Z300R11 
Unidade de bomba de vácuo móvel 
Capacidade nominal de sucção 160 m3/h, bomba de vácuo 
Capacidade nominal de sucção 250 m³/h, bomba Roots

Z300R12 
Unidade de bomba de vácuo móvel 
Capacidade nominal de sucção 200 m3/h, bomba de vácuo 
Capacidade nominal de sucção 500 m³/h, bomba Roots 

Esta série é realmente muito poderosa e devido à sua capacidade de sucção permite a evacuação 
rápida de grandes compartimentos. Uma bomba de vácuo combinada a uma bomba Roots permite 
alcançar um vácuo final de 2 x 10-2 mbar. Desta forma não somente o ar, mas também a umidade são 
eliminados do disjuntor, possibilitando uma perfeita preparação do compartimento para o  
enchimento subsequente.

Através de três acoplamentos (DN20 e 2 x DN40) é possível a evacuação de dois compartimentos ao 
mesmo tempo sem necessidade de manifold. Isto significa maior eficiência e produtividade na  
operação.
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Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 1.250 mm, Largura 800 mm, Altura 1.500 mm

Peso: 450 kg

Tensão de alimentação: 208 - 240 V / 380 - 460 V / 50 - 60 Hz corrente trifásica

Equipamento padrão:

Bomba Roots, montada sobre bomba de vácuo, vácuo final 2 x 10-2 mbar

Válvula solenóide DN50

Acoplamentos DILO DN20 e 2 x DN40

Indicação digital do vácuo en mbar

Controle elétrico

Rodas fixas e giratórias

Olhais

Caixa para mangueiras

Ferramentas diversas

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

Equipamentos suplementares opcionais (montado) com preço adicional:

Preço adicional para alimentação especial 6-0005-R039

Acessórios opcionais com preço adicional:

Mangueira de borracha DN20 / 5 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades 6-1017-R050

Mangueira de borracha DN20 / 10 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades 6-1017-R100

Mangueira metálica DN40 / 5 m, acoplamentos fêmea DN40 em ambas extremidades 6-1076-R050

Mangueira metálica DN40 / 10 m, acoplamentos fêmea DN40 em ambas extremidades 6-1076-R100

Mangueira metálica DN40 / 5 m, acoplamento fêmea DN40 em uma extremidade e DN20 na 
outra

6-1080-R050

Mangueira metálica DN40 / 10 m, acoplamento fêmea DN40 em uma extremidade e DN20 na 
outra

6-1080-R100

Capa de plástico K029R55

Cabo de conexão elétrica 5 x 6 AWG 9 para 380 - 600 V (comprimentos disponíveis 5 - 30 m) 6-1053-R003

Cabo de conexão elétrica 5 x 10 AWG 7 para 200 - 240 V (comprimentos disponíveis 5 - 30 m) 6-1053-R005

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Nota: 
Unidades de bombas de vácuo ainda maiores estão disponíveis segundo solicitação.

Z300R11 / Z300R12 
Unidade de bomba de vácuo móvel

Embalagem: 

Embalagem para Z300R11 / Z300R12 3-1001-R015-C

Kit de peças sobressalentes: 

Pacote de manutenção anual para bomba de vácuo 6-1048-R131

Z300R11 / R12  

Unidade de bomba de vácuo móvel

Equipamentos de Enchimento de SF6 e Evacuação

26



27

Carros de Serviço para gás SF6

C 4051-03

 Carros de Serviço para gás SF6

 Série Micro 31 – 33
 Série Mini 35 – 46
 Série Piccolo 47 – 50
 Série Compacta 51 – 60
 Série Economy 59 – 65
 Série Mega 66 – 81



  

Carros de Serviço para gás SF6

Carros de Serviço para gás SF6

C 4051-03

Atualmente a maior parte das emissões é gerada através do manuseio incorreto de gás SF6. Isto pode 
e deve ser evitado! A DILO oferece soluções seguras e livres de emissão para cada um dos processos 
individuais do manuseio do gás. 

Todos os equipamentos DILO são equipados com compressores DILO isentos de óleo,  de forma que 
fica descartada a contaminação do gás SF6 com neblina de óleo.

Nós combinamos continuamente a liderança de tecnologia dos nossos carros de serviço,  
desenvolvidos ao longo de muitos anos, com as sempre renovadas necessidades e requerimentos de 
nossos clientes e do mercado. Independentemente de sua aplicação em disjuntores de média ou alta 
tensão, ou subestações ou linhas blindadas (GIL) nossos carros de serviço permitem uma operação 
fácil, rápida e segura.  

A linha de produtos DILO está dividida em diferentes Séries com diferentes parâmetros de  
desempenho, desenvolvidos para atender às mais variadas aplicações na área de manuseio de gás SF6.

Seleção de Carros de Serviço

Nossos especialistas estão à sua disposição para auxiliar na definição do carro de serviço mais  
adequado à sua necessidade. Independentemente de tratar-se de pequenos ou grandes carros de  
serviço: com a DILO tem-se a tranquilidade e a certeza da opção por uma tecnologia de ponta  
mundial, pelo manuseio de gás livre de emissões e pela máxima eficiência. 

A tabela a seguir mostra uma primeira visão geral de nossos Carros de Serviço indicando os mais 
importantes critérios para uma orientação inicial. Para a opção final é preciso de mais informações.

Exemplo de cálculo: tempos de recuperação (Pressão inicial de pe 5 bar) 

Modelo Volume  
recomendado

Exemplo de 
Carro

Volume Mangueira Vácuo Final Tempo de 
Recuperação

Mini modular < 300 l B095R12 /
B093R30

300 l DN8, 5 m < 5 mbar 164 min.

Mini < 300 l B143R11 300 l DN8, 5 m < 5 mbar 144 min

Piccolo 200 - 800 l L030R02 600 l DN20, 5 m < 5 mbar 145 min

Compacta 800 - 1.000 l B057R03 1.000 l DN20, 5 m < 5 mbar 185 min

Compacta 800 - 1.000 l B057R17 1.000 l DN20, 5 m < 1 mbar 117 min

Economy 800 - 1.200 l L057R01 1.000 l DN20, 5 m < 1 mbar 117 min

Mega L170 1,000 - 2,000 l L170R01 2,000 l DN20, 5 m < 1 mbar 118 min

Mega L170 1,000 - 2,000 l L170R01 2,000 l DN40, 5 m < 1 mbar 93 min

Mega L600 > 2,000 l L600R01 3,000 l DN20, 5 m < 1 mbar 135 min

Mega L600 > 2,000 l L600R01 3,000 l DN40, 5 m < 1 mbar 72 min

Os exemplos de cálculo acima referem-se a compartimentos preessurizados a pe 5 bar. Com exceção dos Carros de Serviço 
Série Mega com mangeira DN40, nos demais casos a mangueira é reduzida a DN20 no final. 

Cálculo de tempo 
Nosso contador de tempo baseado na rede é uma ferramenta útil que facilita consideravelmente a 
pré-seleção de carros de serviço para SF6. Ao inserir a máxima quantidade de gás SF6 a ser recupe-
rada e opcionalmente ainda o vácuo final de recuperação, todos os equipamentos adequados são 
imediatamente indicados. Também é possível o fornecimento de detalhes e parâmetros de seleção 
adicionais para uma busca mais precisa.

Cálculo de tempo
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Carros de Serviço DILO com dados de desempenho certificados pela TÜV SÜD! 
 
Anteriormente, nos processos de compra, a saída nominal de bombas e compressores era frequente-
mente utilizada como comparação para obter uma escala baseada em dados técnicos. Mas esta é 
uma comparação pobre, uma vez que o carro de serviço como um todo é mais do que apenas a soma 
de suas partes. A interação funcional efetiva de todos os componentes em relação ao tempo real ne-
cessário para a recuperação de gás SF6, para a evacuação de ar e para o enchimento de um comparti-
mento de gás sob certas condições definidas é o melhor critério.

A DILO identificou esta falta do ponto de vista do cliente. Esta é a razão pela qual a DILO solicitou a 
aprovação dos dados de desempenho de seus carros de serviço para SF6 pela TÜV SÜD, além dos da-
dos de segurança dos equipamentos. Sob a supervisão de um especialista da TÜV SÜD, os seguintes 
carros de serviço para SF6 (representando toda a linha de produtos) foram testados: 
 
B143R11 – Série Mini 
L030R02 – Série Piccolo 
B057R03 – Série Compacta  
B057R17 – Série Compacta 
L057R01 – Série Economy 
L170R01 – Série Mega 
L400R01 – Série Mega 
L600R..   – Série Mega

Para garantir uma comparação segura e exaustiva, os equipamentos foram submetidos às seguintes 
condições de ensaio:

- Estado frio do equipamento 
- Temperatura ambiente, aprox. 20 °C 
- Conexão do carro de serviço ao recipiente: mangueira metálica* com 5 m 
- Alimentação: 400 V/50 Hz (B143R11 tipo: 230 V/50 Hz) 
- Armazenamento de gás em estado líquido 
 

*Ao utilizar-se mangueiras de borracha os tempos são levemente aumentados. 
 
Os valores característicos indicados abaixo foram determinados por estes testes:

 Tempo real para recuperação de gás SF6 
 Tempo necessário para evacuação de ar 
 Tempo necessário para enchimento de um compartimento de gás com SF6 

 
Graças aos nossos dados de desempenho confirmados pelo TÜV SÜD, você pode basear-se em parâ-
metros objetivos e mensuráveis ao escolher um carro de serviço para SF6.

Performance data
confirmed



As principais funções

Os carros de serviço DILO permitem um manuseio simples e eficiente de gás SF6 em equipamentos 
de manobra com as seguintes funções:

 Recuperação de Gás SF6 
 O gás é recuperado do compartimento de gás de um disjuntor até o vácuo final desejado (máximo  
 1 mbar).

 Purificação e secagem 
 Nos processos de recuperação e enchimento de compartimentos de gás o SF6 é passado  
 automaticamente por filtros de umidade e partículas, que retem produtos em decomposição,  
 umidade e partículas sólidas. Ao reutilizar gás SF6 os respectivos limites indicados na IEC 60480  
 devem ser observados.

 Armazenamento de gás 
 Ao recuperar SF6 de um disjuntor, o gás pode ser armazenado em forma gasosa ou líquida através  
 de compressores que o comprimem em tanques ou cilindros externos.

 Evacuação de ar ou Nitrogênio 
 Antes do enchimento de compartimentos com gás SF6, estes devem ser evacuados, de forma a  
 evitar a mistura do gás com ar. Isto é feito através de bombas de vácuo até um vácuo final  
 < 1 mbar.

 Enchimento de compartimentos de gás com SF6 
 O SF6 filtrado pode ser bombeado até a pressão nominal desejada do compartimento de gás por  
 sobrepressão ou através de compressores. O gás SF6 que foi armazenado externamente em forma  
 líquida, passa por um Evaporador integrado ao equipamento, que o converte à forma gasosa.

C 4051-03

  

Carros de Serviço para gás SF6

Carros de Serviço para gás SF6

30



31

Série Micro

C 4052-00

 Série Micro

 B160R92 Pequeno Equipamento de  
  Serviço
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C 4053-03

Carros de Serviço para gás SF6

Unidade de serviço portátil 
para manuseio de pequenas quantidades de gás SF6

B160R92S16:  
Tensão de operação: 220 – 240 V/50Hz  
B160R92S15:  
Tensão de operação: 100 – 127 V/50-60 Hz and 220 V/60 Hz

Esta unidade de serviço compacta foi especialmente desenvolvida para quantidades muito pequenas 
de gás e está perfeitamente adaptada para aplicações especiais como manuseio de gás SF6 em  
dispositivos médicos, microscópios eletrônicos ou componentes de média tensão. 

O aparelho inclui todas as funções necessárias para um manuseio profissional de gás SF6 livre de 
emissões, como recuperação de gás até < 10 mbar, purificação durante os processos de recuperação 
e enchimento, armazenagem gasosa em um cilindro interno ou externo, evacuação de ar até < 10 
mbar com desligamento automático, bem como o enchimento automático de compartimentos de gás 
até a pressão final desejada. 

Todas as funções acontecem de forma totalmente automatizada e podem ser facilmente ajustadas na 
tela de toque colorida.

 Recuperação de SF6 até <10 mbar

 Armazenamento gasoso de SF6

 Tanque interno de armazenamento (capacidade: 2 l) 

 Menu de navegação via tela de toque colorida de 5.7“

 Unidades de pressão e vácuo podem ser trocadas

 Versão trolley confortável

A unidade B160R92 está adaptada para os 
requisitos de pequenos compartimentos de 
gás. A foto mostra o dispositivo durante um 
serviço em uma unidade médica de radiação.

B160R92  

Série Micro
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B160R92 
Unidade de serviço portátil

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 625 mm, Largura 500 mm, Altura 625 mm

Peso: 30 kg

Equipamento padrão:

B100R20 compressor DILO isento de óleo (0.9 m3/h, pressão final pe 9 bar)

Pequeno compressor de diafragma (1.2 m3/h, vácuo final < 10 mbar)

Menu de navegação via tela de toque colorida de 5.7“

Unidades reversíveis para pressão (bar abs./bar rel./psig/kPa/Mpa) e vácuo (mbar/torr)

Tanque de armazenagem interno de 2 litros, máx. pe 9 bar (18 NI ou 0.1 kg SF6)

Filtros de umidade e partículas

Redutor de pressão de enchimento

Acoplamentos auto-blocantes miniatura de entrada e saída

Acoplamento DILO DN8 com conexão de mangueira

Mangueira de conexão de 2 m com conexão auto-blocante miniatura

Maleta de transporte (trolley)

1 manual de operação (multilíngue) em CD-ROM

Acessórios opcionais com preço adicional:

Mangueira de armazenagem de 2 m conexões auto-blocantes miniatura 6-1116-R020

Acoplamento DILO DN20 com conexão de mangueira 6-1161-R012

Conexão de cilindro de SF6 com rosca W 21.8 x 1/14“ 6-1161-R007

Conexão de cilindro americano de SF6 com rosca esquerda 0.96“ Whitworth 6-1161-R008

Conexão de cilindro inglês de SF6 com rosca G 5/8 6-1161-R009

Conexão de cilindro de gás de reuso 1“ DIN 477 no. 8 6-1161-R010

Cilindro de armazenamento (volume: 10 l) 05-1144-R001

Cilindro de armazenamento (volume: 20 l) 05-1144-R002

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Embalagem:

Embalagem para B160R92 3-775-R024-C

Embalagem para cilindro de armazenagem (volume: 10 l ou 20 l) 3-763-R007-C

Kit de peças sobressalentes:

Compressor sobressalente para B100R20 B100R20-61

Adaptadores específicos para conectar carros de serviço / aparelhos medidores a compartimentos de gás estão 
disponíveis sob encomenda.
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Série Mini

C 4054-02

 Série Mini

 B095R12 Unidade de compressor de  
  vácuo

37

 B093R30 Unidade de compressor de  
  vácuo 
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 B093R51 Bomba de sucção 39
 B078R09 / R19 Unidade portátil de  

  bomba de vácuo 
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 B077R11 Unidade de Pré-Filtro 41
 B132R01 Painel de operação para Série  

  Mini
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 B143R11 Pequeno Carro de Serviço 44 – 46



 Armazenamento de gás em estado líquido

 Maletas de transporte para proteção dos componentes (opcional)

 Comprimentos de mangueira diversos (opcional)

Para o manuseio eficiente de SF6 de pequenos compartimentos 

A Série Mini foi idealmente desenvolvida para o manuseio de gás de pequenos compartimentos com 
uma recuperação de até < 5 mbar. Com isto, esta série vai além das atuais diretrizes da IEC e  
equipara-se aos grandes carros de serviço. Recomendamos esta linha para pequenas quantidades de 
gás. Compressores isentos de óleo possibilitam um manuseio de gás sem contaminação por neblina 
de óleo.

  

Série Mini

Carros de Serviço para gás SF6

C 4054-0236



37C 4058-01

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 455 mm, Largura 310 mm, Altura 370 mm

Peso: 28 kg

Acessórios opcionais com preço adicional:

Conexão de armazenamento com mangueira de borracha DN8 / 5 m, acoplamento fêmea  
DILO DN8, válvula esférica DN8 e cinco diferentes conexões de cilindro de SF6

6-1041-R050

Mangueira de borracha DN8 / 2 m, acoplamentos fêmea DN8 em ambas extremidades 6-1042-R020

Mangueira de borracha DN8 / 5 m, acoplamentos fêmea DN8 em ambas extremidades 6-1042-R050

Mangueira metálica DN8 / 2 m, acoplamentos fêmea DN8 em ambas extremidades 6-1130-R020

Mangueira metálica DN8 / 5 m, acoplamentos fêmea DN8 em ambas extremidades 6-1130-R050

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Caixa de transporte de Alumínio para B095R12 3-781-R021

Equipamento padrão:

Compressor DILO isento de óleo (1,6 m3/h [a 50 Hz], 50 bar; 1,9 m3/h [a 60 Hz], 50 bar)

Filtro de partícula

Manômetro 

Redutor de pressão de enchimento

Acoplamentos DILO DN8

Controle elétrico

Cabo de conexão elétrica de 3 m

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

Para armazenamento líquido de SF6

B095R12 
Unidade de compressor  
Tensão de alimentação: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz corrente alternada

B095R12S15 
Unidade de compressor  
Tensão de alimentação: 110 - 127 V / 50 - 60 Hz corrente alternada

Embalagem: 

Embalagem para B095R12 / B095R12S15 3-748-R003-C

Kit de peças sobressalentes: 

Kit de peça sobressalente para o compressor 6-1081-R010



  

Série Mini

Carros de Serviço para gás SF6

C 4057-03

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 510 mm, Largura 325 mm, Altura 290 mm

Peso: 24 kg

Acessórios opcionais com preço adicional:

Mangueira de borracha DN8 de 2m, com acoplamentos DILO DN8 em ambas as extremidades 6-1042-R020

Mangueira metálica DN8 de 2m, com acoplamentos DILO DN8 em ambas as extremidades 6-1130-R020

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Maleta de transporte em alumínio 3-781-R017

Equipamento padrão:

Compressor de vácuo para SF6 3.3 m3/h, vácuo final durante a recuperação de gás < 5 mbar

Válvula solenóide

Pressostato

Indicação digital do vácuo (0 - 400 mbar)

Acoplamentos DILO DN8

Controle elétrico

Cabo de alimentação de 2 m

Cor: laranja (RAL 2004)

2 manuais de operação em alemão, inglês ou francês

Para recuperação de gás SF6 até 5 mbar juntamente com o compressor

B093R30 
Compressor de vácuo (3.3 m³/h) 
Tensão de operação: 220 - 240 V / 50 / 60 Hz corrente alternada

B093R30S15 
Compressor de vácuo (3.3 m³/h) 
Tensão de operação: 110 - 127 V / 60 Hz corrente alternada

Embalagem:

Embalagem para B093R30 / B093R30S15 3-748-R003-C

Peças sobressalentes:

Kit de peças sobressalentes para compressor de vácuo 05-1647-R100
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Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 510 mm, Largura 325 mm, Altura 290 mm

Peso: 24 kg

Acessórios opcionais com preço adicional:

Mangueira de borracha DN8 de 2 m, com acoplamentos DILO DN8 em ambas as extremidades 6-1042-R020

Mangueira metálica DN8 de 2 m, com acoplamentos DILO DN8 em ambas as extremidades 6-1130-R020

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Maleta de transporte em alumínio 3-781-R017

Equipamento padrão:

Bomba de sucção isenta de óleo para recuperação de SF6 (3 m3/h, vácuo final < 1 mbar)

Válvula solenóide

Pressostato

Indicação digital do vácuo (0 - 400 mbar)

Acoplamentos DILO DN8

Controle elétrico

Cabo de alimentação de 2 m

Cor: laranja (RAL 2004)

2 manuais de operação em alemão, inglês ou francês

Para recuperação de gás SF6 < 1 mbar juntamente com o compressor

B093R51 
Bomba de sucção (3 m³/h) 
Tensão de operação: 220 - 240 V / 50 / 60 Hz corrente alternada

B093R51S15 
Bomba de sucção (3 m³/h) 
Tensão de operação: 110 - 127 V / 60 Hz corrente alternada

Embalagem:

Embalagem para B093R51 / B093R51S15 3-748-R003-C



  

Série Mini

Carros de Serviço para gás SF6

C 4424-02

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 435 mm, Largura 270 mm, Altura 370 mm

Peso: 29 kg

Equipamento padrão:

Bomba de vácuo para evacuação de ar 16 m3/h, vácuo final < 1 mbar

Acoplamentos DILO DN20

Válvula esférica ou válvula solenóide DN20

Indicação digital do vácuo de 0 - 400 mbar

Cabo de alimentação de 3 m

2 manuais de operação em alemão, inglês ou francês

Acessórios opcionais com preço adicional:

Kit de enchimento de gás SF6 3-393-R001

Mangueira de borracha DN8 de 5m, com acoplamento DN8 em uma extremidade e  
acoplamento DN20 na outra extremidade

6-1138-R050

Mangueira de borracha DN20 de 5m, com acoplamento DN8 em uma extremidade e  
acoplamento DN20 na outra extremidade

6-1120-R050

Mangueira de borracha DN20 com 5m, e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades 6-1017-R050

Mangueira metálica DN8 de 5m, com acoplamento DN8 em uma extremidade e acoplamento 
DN20 na outra extremidade

6-1173-R050

Mangueira metálica DN20 de 5m, com acoplamento DN8 em uma extremidade e acoplamento 
DN20 na outra extremidade

6-1359-R050

Mangueira metálica DN20 com 5m, e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades 6-1024-R050

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Maleta de transporte em alumínio 3-781-R024

Bomba de vácuo portátil para evacuação de ar

B078R09 (com válvula esférica) 
Tensão de operação: 208 - 240 V / 50 - 60 Hz corrente alternada

B078R09S15 (com válvula esférica)  
Tensão de operação: 110 - 127 V / 60 Hz corrente alternada 
 
B078R19 (com válvula solenóide) 
Tensão de operação: 208 - 240 V / 50 - 60 Hz corrente alternada

B078R19S15 (com válvula solenóide) 
Tensão de operação: 110 - 127 V / 60 Hz corrente alternada

 
 

Embalagem:

Embalagem para B078R.. 3-748-R003-C

Peças sobressalentes:

Pacote de manutenção para bomba de vácuo 6-1048-R111

Unidades de bomba de vácuo – Dados técnicos da página 21

40



41C 4055-01

Para absorção de umidade e de produtos em decomposição sólidos e gasosos

B077R11 
Unidade de Pré-Filtro (pe 10 bar)

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 180 mm, Largura 105 mm, Altura 360 mm

Peso: 4 kg

Acessórios opcionais com preço adicional:

Mangueira de borracha DN8 / 2 m, acoplamentos fêmea DN8 em ambas extremidades 6-1042-R020

Mangueira metálica DN8 / 2 m, acoplamentos fêmea DN8 em ambas extremidades 6-1130-R020

Cartucho sobressalente para filtro de umidade B077-05

Cartucho sobressalente para filtro de partícula B077-06

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Maleta de plástico para B077R11 3-781-R022

Equipamento padrão:

Filtro de umidade

Filtro de partículas

Acoplamento DILO DN8

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

Embalagem: 

Embalagem para B077R11 3-948-R005



  

Série Mini

Carros de Serviço para gás SF6

C 4059-01

 Maletas de transporte para proteção (opcional)

 Comprimentos de mangueira diversos (opcional)

Para facilitar a operação dos compenentes individuais

B132R01 
Painel de operação para Série Mini 

Ao painel de operação podem ser conectados através de mangueiras os diversos componentes 
individuais da Série Mini, Unidade de Compressor de Vácuo, Unidade de Compressor e Unidade de 
Bomba de Vácuo. Além disso, pode-se conectar também um compartimento de gás de disjuntor e um 
cilindro de gás. Desta forma uma operação segura fica garantida.

Com a correta regulagem das válvulas esféricas, pode-se realizar as funções de Evacuação,  
Enchimento e Recuperação, sem a necesidade de desconectar as mangueiras.
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Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 510 mm, Largura 320 mm, Altura 140 mm

Peso: 13 kg

Acessórios opcionais com preço adicional:

Conexão de armazenamento com mangueira de borracha DN8 / 5 m, acoplamento fêmea  
DILO DN8, válvula esférica DN8 e cinco diferentes conexões de cilindro de SF6

6-1041-R050

Mangueira de borracha DN8 / 2 m, acoplamentos fêmea DN8 em ambas extremidades 6-1042-R020

Mangueira de borracha DN8 / 5 m, acoplamentos fêmea DN8 em ambas extremidades 6-1042-R050

Mangueira metálica DN8 / 2 m, acoplamentos fêmea DN8 em ambas extremidades 6-1130-R020

Mangueira metálica DN8 / 5 m, acoplamentos fêmea DN8 em ambas extremidades 6-1130-R050

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Caixa de transporte de Alumínio 3-781-R008

Equipamento padrão:

Manômetro 

Válvulas esféricas DN8

Redutor de pressão de enchimento

Acoplamentos DILO DN8

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

Dados técnicos das Caixas de Transporte de Alumínio:

Dimensões: Comprimento 600 mm, Largura 400 mm, Altura 180 mm

Peso: 6,5 kg

Embalagem para todos os componentes da Série Mini: B095R12 / B093R30 / B078R09 / B078R19 / 
B077R11 / B132R01:

Embalagem, quando todos os componentes individuais são embalados juntos 3-748-R010-C

B132R01 
Painel de operação para Série Mini

Embalagem: 

Embalagem para B132R01 3-775-R014-C



  

Série Mini

Carros de Serviço para gás SF6

 Armazenamento líquido de gás SF6

 Recuperação de SF6 até < 5 mbar

 Controle semi-automático e painel de toque colorido de 3.5“

 Acoplamento DN20 para recuperação, evacuação e enchimento

 Balança digital para cilindros de SF6

 Recuperação de gás residual até 5 mbar durante troca de filtros

 Redução para pressão de transporte como função especial integrada

Para um manuseio eficiente de gás SF6 em pequenos compartimentos

B143R11 
Pequeno Carro de Serviço 

A unidade compacta e móvel atende a todos requisites para um manuseio de gás eficiente na classe 
de média tensão. O design compacto e os aspectos ergonômicos foram os principais focos de sua 
construção. 

Esta unidade de manutenção permite a recuperação do gás até < 5 mbar e compara-se aos equipa-
mentos grandes. Todas as funções necessárias estão integradas, incluindo a purificação do gás atra-
vés de filtros de umidade e de partículas, bem como o armazenamento em estado líquido. A operação 
via painel de toque colorido estabelece um novo padrão nesta categoria de equipamentos, apresen-
tando os ícones claramente para uma rápida visão geral de todo o processo.

Equipada com quatro rodas de borracha, a unidade pode ser movimentada convenientemente em 
piso irregular e até cascalho. A caixa de ferramentas integrada mantém mangueiras e acessórios 
organizados. Em resumo, a B143R11 é um equipamento compacto, eficiente e amigável que atende a 
todos os requisitos de campo na área da média tensão.

C 4298-04

Equipamento com cilindro de  
armazenamento de 20 l (acessórios)

Performance data
confirmed

Modelo B143R11 com 
dados de desempenho 
confirmados TÜV SÜD  
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Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 690 mm, Largura 750 mm, Altura 1.300 mm

Peso: 180 kg (sem cilindro de armazenagem)

C 4298-04

Acessórios opcionais com preço adicional:

Mangueira de borracha DN8 com 5 m, e acoplamento DN8 em uma extremidade e  
acoplamento DN20 na outra

6-1138-R050

Mangueira de borracha DN20 com 5 m, e acoplamento DN20 em uma extremidade e  
acoplamento DN8 na outra

6-1120-R050

Mangueira de borracha DN20 com 5 m, e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades 6-1017-R050

Conexão de armazenamento com mangueira de borracha DN8 com 3 m, acoplamento DILO DN8, 
válvula esférica DN8 e 5 diferentes conexões de cilindro de SF6 para realização de funções especiais

6-1041-R030

Peça de transição DN20 / DN8 para realização de funções especiais 6-1206-R001

Mangueira metálica DN20 com 5 m, e acoplamento DN20 em uma extremidade e  
acoplamento DN8 na outra PN 40 bar

6-1173-R050

Mangueira metálica DN20 com 5 m, e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades PN 40 bar 6-1359-R050

Cilindro de armazenagem (volume: 20 l) 05-1144-R002

Conexão de cilindro americano de SF6 com rosca esquerda Whitworth 0.96" 3-334-R002 P

Conexão de cilindro inglês de SF6 com rosca G 5/8 3-245-R004 P

Conexão de cilindro de SF6 com rosca G 5/8 3-643-R002 P

Conexão de cilindro de reuso de SF6 com rosca G1” 3-851-R002P

Transformador para tensão especial 3-829-R010

Capa de plástico 05-0885-R080

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Equipamento padrão:

Compressor, isento de óleo (1.6 m3/h [a 50 Hz], 50 bar; 1.9 m3/h [a 60 Hz], 50 bar)

Compressor de vácuo para recuperação de gás SF6 (3.3 m3/h, vácuo final < 5mbar)

Bomba de vácuo para ar (16 m3/h, vácuo final < 1 mbar)

Filtro de umidade

Filtro de partículas

Redutor de pressão

Balança digital para cilindros de SF6 (com desligamento automático), 0 - 120 kg com função de tara, precisão ± 20 g

Indicação em bar / mbar, Pa, psi / torr (reversível no painel de toque)

Conexão de cilindro de SF6 com rosca W 21.8 x 1/14“

Cabo de alimentação com 3.0 m

Cor: laranja (RAL 2004)

2 manuais de operação em alemão, inglês ou francês

B143R11 
Pequeno Carro de Serviço

Tensão de alimentação:

220 - 240 V / 50 - 60 Hz corrente alternada
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Série Mini

Carros de Serviço para gás SF6

Embalagem:

Embalagem para B143R11 3-262-R008-C

Kit de peças sobressalentes:

Pacote de manutenção anual para filtro de umidade, filtro de partículas e bomba de vácuo (16 m3/h) 6-1048-R203

Kit de peças sobressalentes para compressor 6-1081-R010

Kit de peças sobressalentes para compressor de vácuo 05-1647-R100

Kit de peças sobressalentes (filtro de umidade e de partículas) 6-1101-R101

B143R11 
Small service cart

C 4298-0446
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Série Piccolo

C 4061-02

 Série Piccolo

 L030R02 Carros de Serviço para gás SF6 48 - 50



L030R02  

Série Piccolo

Carros de Serviço para gás SF6

C 4299-04

Para um manuseio de gás SF6 em equipamentos de manobra com quantidades de enchimento reduzidas 

L030R02 
Carros de Serviço para gás SF6 

 
O modelo L030R02 da Série Piccolo foi especialmente desenvolvida para equipamentos de manobra 
modernos com pequenos compartimentos. Devido à sua construção compacta este carro de serviço 
cabe convenientemente sobre um euro pallet para transporte e permite manobras fáceis mesmo em 
passagens estreitas de equipamentos elétricos isolados a gás.

A unidade é operada através de um painel de toque colorido de 3.5” onde os ícones estão dispostos 
claramente e permitem uma rápida visão geral de todo o processo.

 O equipamento de manutenção L030R02 está equipado com um compressor compacto, mas de alta 
capacidade que permite recuperar gás SF6 até < 1 mbar – valor este que ultrapassa em muito as atu-
ais regulamentações da IEC. Um equipamento inteligente para “smart grids”.

 Armazenamento líquido de gás SF6 

 Recuperação de gás até < 1 mbar

 Controle semi-automático e painel de toque colorido de 3.5“

 Controle remoto opcional via dispositivos móveis

 Chave de reversão para direção de rotação

 Balança digital para cilindros de SF6

 Recuperação de gás residual até 1 mbar durante troca de filtros

 Redução à pressão de transporte como função especial integrada

Controle remoto opcional através 
de dispositivos móveis

Performance data
confirmed

Modelo L030R02 com 
dados de desempenho 
confirmados TÜV SÜD 
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L030R02 
Carro de Serviço para gás SF6

Tensão de alimentação:

208 - 240 V / 60 Hz corrente trifásica 6-030SP-R011

380 - 440 V / 50 Hz oder 380 - 480 V / 60 Hz corrente trifásica 6-030SP-R012

Dados técnicos:

Dimensions: Comprimento 1.200 mm, Largura 800 mm, Altura 1.170 mm

Peso: 300 kg

Equipamento padrão:

Compressor DILO isento de óleo B100R40 (3.2 m³/h, [a 50 Hz], 50 bar; 3.8 m³/h [a 60 Hz], 50 bar)

Bomba de sucção, isenta de óleo, para recuperação de SF6 (3 m3/h, vácuo final < 1 mbar)

Bomba de vácuo para evacuação de ar (25 m³/h, vácuo final < 1 mbar)

Operação e indicação de parâmetros de processo importantes através de tela de toque colorida de 3.5“ com 
tampa de proteção

Filtro de umidade

Filtro de partículas

Indicação em bar / mbar, kPa ou psi / torr a ser selecionado no painel de operação

Engates para empilhadeiras

Balança digital para cilindros de SF6 (com desligamento automático), 0 - 120 kg com função de tara, precisão ± 20 g

Mangueira DN8 de conexão de armazenagem com 3 m de comprimento, acoplamento DN20

Armação com olhais 

Caixa de armazenagem

Rodas fixas e giratórias

Ferramentas diversas

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

Equipamentos suplementares opcionais (montado) com preço adicional:

Operação WIFI via dispositivos móveis como smartphones, tablets, iPads ou laptops on request

Controle do Ponto de Orvalho para filtro de umidade 6-030TF-R011

Capa de plástico 6-030KA-R001



Acessórios opcionais com preço adicional:

Mangueira de borracha DN20 / 5 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades 6-1017-R050

Mangueira de borracha DN20 / 10 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades 6-1017-R100

Mangueira metálica DN20 / 5 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades PN 40 bar 6-1024-R050

Mangueira metálica DN20 / 10 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades PN 40 bar 6-1024-R100

Mangueira metálica DN20 / 5 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades PN 64 bar 6-1365-R050

Mangueira metálica DN20 / 10 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades PN 64 bar 6-1365-R100

Cabo de conexão elétrica 5 x 2.5 AWG 13 para 200 - 600 V (comprimentos disponíveis 5 - 30 m) 6-1053-R002

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Embalagem: 

Embalagem para L030R02 3-751-R013-C

Kit de peças sobressalentes:

Pacote de manutenção anual para filtro de umidade, filtro de partículas e bomba de vácuo (25 m³/h) 6-1048-R302

Kit de peça sobressalente para o compressor 6-1081-R020

Kit de peças sobressalentes (filtro de umidade e de partículas) 6-1101-R111

Carros de Serviço para gás SF6

L030R01 

Série Piccolo

L030R01 
Carro de Serviço para gás SF6

C 4299-0450
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Série Compacta

C 4063-01

 Série Compacta

 B057R03 Carros de Serviço de SF6 53 – 55
 B057R17 Carros de Serviço de SF6 56 – 58



Para uma manutenção simplificada de disjuntores de alta tensão

B057R..  
Carros de Serviço de SF6 

A série de modelos, em seu desenho robusto, oferece diferentes versões com compressor de vácuo 
ou bomba de sucção para armazenamento líquido. O gás SF6 pode ser recu-perado até um vácuo final 
< 5 mbar ou 1 mbar, muito abaixo do limite estabelecido pela Norma IEC 62271-4.

Todas as máquinas desta linha tem operação semi-automática. As funções são selecionadas através 
de uma válvula esférica de 3 vias e um painel de toque com 7“. A unidade de pressão (bar/mbar, kPa 
ou psi/torr) pode ser escolhida no painel de operação.

A Série Compacta é a opção certa quando se necessita de um equipamento robusto e simples para 
serviços em equipamentos de alta tensão.

 Equipamentos para armazenamento gasoso ou líquido

 Recuperação de gás SF6 até < 5 mbar ou 1 mbar

 Controle semi-automático e painel de operação com 7“ 

 Recuperação de gás até 5 mbar ou 1 mbar para troca de filtros

 Redução de pressão para transporte como função especial integrada

 Todos os modelos também com a opção de tanque acoplado, 
 com marcação CE, opcionalmente também segundo Norma SQL e ASME

Carros de Serviço para gás SF6

C 4064-06

B057R..  

Série Compacta

B057R17

52
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Para recuperação de SF6 < 5 mbar com armazenamento líquido

B057R03 
Carros de Serviço de SF6

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 1.850 mm, Largura 950 mm, Altura 1.220 mm

Peso: 580 kg

Equipamento padrão:

Compressor DILO TM 5.0 B isento de óleo; taxa de entrega: 6.5 m3/h à pressão média de sucção com SF6

Compressor de vácuo para recuperação de SF6 (4,8 m3/h, vácuo final < 5 mbar)

Bomba de vácuo para evacuação de ar (40 m3/h, vácuo final < 1 mbar)

Evaporador

Filtro de umidade

Filtro de partículas

Indicação em bar / mbar, psi / torr seleccionável em tela 

Engates para empilhadeiras

Balança digital para cilindros de SF6, 0 - 120 kg com função de tara, precisão ± 20 g

Mangueira de armazenamento DN8 / 5 m, com acoplamento fêmea DN20

Ferramentas diversas

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

Tensão de alimentação:

208 - 240 V / 60 Hz corrente trifásica 6-057SP-R011

380 - 440 V / 50 Hz oder 380 - 480 V / 60 Hz corrente trifásica 6-057SP-R012

C 4064-06

Performance data
confirmed

Modelo B057R03 com 
dados de desempenho 
confirmados TÜV SÜD 



Equipamentos suplementares opcionais (montado) com preço adicional: 

Capacidade de  
armazena-

mento 

Compri-
mento 

mm

Largura 
mm

Altura 
mm

Peso 
líquido 

Número de 
artigo

Tanque 300 l / 50 bar 
de acordo com a diretriz EU 
2014/68 com marcação CE

280 kg 2.000 950 1.725 1.050 kg B171R01B057

Tanque 600 l / 50 bar 
de acordo com a diretriz EU 
2014/68 com marcação CE

580 kg 2.000 950 1.935 1.270 kg B171R02B057

Espaço para armazenagem de 
5 cilindros de SF6 
inclusos com indicação de peso 
eletrônica e chassis com pneus de 
borracha sólidos 

5 x 40 kg 2.500 1.050 2.015 1.320 kg B175R01B057

Carros de Serviço para gás SF6

B057R..  

Série Compacta

B057R03 
Carros de Serviço de SF6 
Montado sobre tanque ou sobre suporte para armazenamento de cilindros

C 4064-0654
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B057R03 
Carros de Serviço de SF6 
Pode ser montado sobre uma carreta com os seguintes acessórios:

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 4.500 mm, Largura 1.700 mm, Altura 2.280 mm

Máx. peso total admissível: 2.000 kg

Carreta de dois eixos com aprovação TÜV, suporte com balança com 5 cilindros de SF6,  
incluindo capa plástica, abas laterais e aba traseira sustentáveis por amortecedores  
pneumáticos

B175R11B057

Carreta de dois eixos com aprovação TÜV, suporte com balança sem cilindros de SF6,  
incluindo capa plástica, abas laterais e aba traseira sustentáveis por amortecedores  
pneumáticos

B175R10B057

Equipamento padrão para ambas as versões:

2 Suportes para mangueira e cabo de conexão

Gabinete de ferramentas com 3 gavetas

Iluminação de LED

Opções para ambas as versões:

Rolo de mangueira com mangueira DN20 com 15 m de comprimento K197R100

Unidade de pré-filtro DN20 B007R11

C 4064-06



Carros de Serviço para gás SF6

B057R..  

Série Compacta

Para recuperação de SF6 < 1 mbar e armazenamento líquido

B057R17 
Carros de Serviço de SF6

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 1.850 mm, Largura 950 mm, Altura 1.220 mm

Peso: 500 kg

Equipamento padrão:

Compressor DILO TM 5.0 B isento de óleo; taxa de entrega: 6.5 m3/h à pressão média de sucção com SF6

Compressor de vácuo para recuperação de SF6 (15 m3/h, vácuo final < 1 mbar)

Bomba de vácuo para evacuação de ar (25 m3/h, vácuo final < 1 mbar)

Filtro de umidade

Filtro de partículas

Indicação em bar / mbar, psi / torr seleccionável em tela 

Engates para empilhadeiras

Ferramentas diversas

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

Tensão de alimentação:

208 - 240 V / 60 Hz corrente trifásica 6-057SP-R011

380 - 440 V / 50 Hz ou 380 - 480 V / 60 Hz corrente trifásica 6-057SP-R012

Performance data
confirmed

Modelo B057R03 com 
dados de desempenho 
confirmados TÜV SÜD 

C 4064-0656
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B057R17 
Carros de Serviço de SF6 
Com tanque de armazenamento acoplado

Equipamentos suplementares opcionais (montado) com preço adicional: 

Balança digital para cilindros de SF6, 0 - 120 kg com função de tara, precisão ± 20 g K091R64

Mangueira de armazenamento DN8 / 5 m, com acoplamento fêmea DN20 6-1037-R050

Capacidade de  
armazena-

mento 

Compri-
mento 

mm

Largura 
mm

Altura 
mm

Peso 
líquido 

Número de 
artigo

Tanque 300 l / 50 bar 
de acordo com a diretriz EU 
2014/68 com marcação CE

280 kg 2.000 950 1.725 1.050 
kg

B171R01XB057

Tanque 600 l / 50 bar 
de acordo com a diretriz EU 
2014/68 com marcação CE

580 kg 2.000 950 1.935 1.270 
kg

B171R02XB057

No modelo B057R17 o gás SF6 não é armazenado em estado líquido no tanque!

C 4064-06



Equipamentos suplementares opcionais (montado) para todos os modelos Compacta com preço 
adicional:

Tensão de alimentação especial de 440 - 480 V / 60 Hz corrente trifásica 6-057SP-R014

Tensão de alimentação especial de 200 V / 50 - 60 Hz corrente trifásica 6-057SP-R017

Tensão de alimentação especial de 210 - 240 V / 50 Hz corrente trifásica 6-057SP-R018

Tensão de alimentação especial de 600 V / 60 Hz corrente trifásica 6-057SP-R019

Capa de plástico (com exceção do modelo sobre carreta B175R..) 6-057KA-R001

Caixa de armazenagem 6-057AB-R001

Superfície para escrever L057R01G14

Carros de Serviço para gás SF6

B057R..  

Série Compacta

B057R..  
Carros de Serviço de SF6

Kit de peças sobressalentes para B057R03:

Pacote de manutenção anual para filtro de umidade, filtro de partículas e bomba de vácuo 6-1048-R401

Kit de peça sobressalente para o compressor TM 5,0 B 6-1010-R011

Kit de peça sobressalente para o compressor de vácuo 05-1476-R101

Kit de peças sobressalentes (filtro de umidade e de partículas) 6-1101-R121

Acessórios opcionais para todos os modelos Compacta com preço adicional:

Mangueira de borracha DN20 / 5 m, acoplamentos fêmea em ambas extremidades 6-1017-R050

Mangueira de borracha DN20 / 7 m, acoplamentos fêmea em ambas extremidades 6-1017-R070

Mangueira de borracha DN20 / 10 m, acoplamentos fêmea em ambas extremidades 6-1017-R100

Mangueira metálica DN20 / 5 m, acoplamentos fêmea em ambas extremidades PN 64 bar 6-1365-R050

Mangueira metálica DN20 / 7 m, acoplamentos fêmea em ambas extremidades PN 64 bar 6-1365-R070

Mangueira metálica DN20 / 10 m, acoplamentos fêmea em ambas extremidades PN 64 bar 6-1365-R100

Cabo de conexão elétrica 5 x 6 AWG 9 para 380 - 600 V (comprimentos disponíveis 5 - 30 m) 6-1053-R003

Cabo de conexão elétrica 5 x 10 AWG 7 para 200 - 240 V (comprimentos disponíveis 5 - 30 m) 6-1053-R005

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Embalagem para todos os modelos Compacta:

Embalagem para todos os modelos sem tanque 3-751-R010-C

Embalagem para modelos com tanque de 300 l, 600 l, ou suporte para cilindros e balança 3-751-R001-C

Pallet de transporte para B057R03 montado sobre carreta 3-688-R004-C

Kit de peças sobressalentes para B057R17:

Pacote de manutenção anual para filtro de umidade, filtro de partículas e bomba de vácuo 6-1048-R401

Kit de peça sobressalente para o compressor TM 5,0 B 6-1010-R011

Kit de peças sobressalentes (filtro de umidade e de partículas) 6-1101-R121

C 4064-0658



59

Série Economy

C 4065-02

 Série Economy

 L057R01 Carros de Serviço de SF6 60 – 65



Carros de Serviço para gás SF6

C 4066-07

L057R01 

Série Economy

A linha para aplicações universais

L057R01 
Carros de Serviço de SF6

A Série L057 é o verdadeiro “vale-tudo“ e destaca-se pelo design compacto e pela operação amigável 
e automática. Tudo está a bordo: da prática caixa para guardar ferramentas e mangueiras à balança 
digital integrada. Graças a um controle de última geração todas as funções operam automaticamente 
e são indicadas na tela de toque de 10“. Um novo software com uma navegação de usuário intuitiva 
permite uma operação fácil e muito confortável. Este carro de serviço pode ainda opcionalmente ser 
operado via smartphone, tablet ou laptop.

A pré-condição para o desenvolvimento desta série, que permite uma recuperação de SF6 até um vá-
cuo final de < 1 mbar, foi um manuseio de gás livre de emissões. Utilizando acoplamentos e conecto-
res estanque da DILO não há a possibilidade de vazamentos! 

O carro de serviço está equipado para diversas funções especiais que fazem com que a manutenção 
deste equipamento seja mais simples. Para troca dos filtros, por exemplo, pode-se recuperar o SF6 
deste componente, e depois da troca, pode-se evacuar o ar.

Assim, manuseio de gás SF6 torna-se extremamente simples.

 Armazenamento líquido de gás SF6  

 Recuperação de gás SF6 até < 1 mbar 

 Controle automático e tela de toque capacitiva 
    de alta qualidade com 10“

 Controle remoto opcional via dispositivos 
    móveis

 Chave de reversão para direção de rotação 

 Balança digital para cilindros de SF6  

 Recuperação de gás residual até 1mbar  
    durante a troca de filtros

 Redução da pressão de transporte como  
    função especial integrada

 Todas as versões podem ser montadas com 
    tanque na sua parte inferior, com marcação 
    CE e ainda com aprovação SQL e ASME

 Os carros de serviço podem ser montados 
    sobre carreta

60
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Para armazenamento líquido

L057R01 
Carros de Serviço de SF6 
Operação, indicação dos parâmetros de processo e do fluxo de gás escolhido em tela de toque de 10" 
Indicação de unidades configurável na tela de toque (por exemplo bar / mbar / kg)

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 1.850 mm, Largura 950 mm, Altura 1.220 mm

Peso: 640 kg

Performance data
confirmed

Modelo L057R01 com 
dados de desempenho 
confirmados TÜV SÜD 

Um software de base gráfica oferece 
uma operação simples e confortável.



Carros de Serviço para gás SF6

L057R01 

Série Economy

Equipamento padrão:

Compressor DILO TM 5.0 B isento de óleo; taxa de entrega: 6.5 m3/h à pressão média de sucção com SF6

Compressor de vácuo para recuperação de SF6 (15 m³/h, vácuo final < 1 mbar)

Bomba de vácuo para evacuação de ar (40 m3/h, vácuo final < 1 mbar)

Operação e indicação dos principais parâmetros de processo via tela de toque de 10“ com tampa de proteção

Evaporador

Filtro de umidade

Filtro de partículas

Unidades de pressão e vácuo ajustáveis

Balança digital para cilindros de SF6 (com desligamento automático), 0 - 120 kg com função de tara, precisão ± 20 g

Mangueira de armazenamento DN8 / 5 m, com acoplamento fêmea DN20

Engates para empilhadeiras

Armação com olhais 

Caixa de armazenagem

Rodas fixas e giratórias

Ferramentas diversas

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

Tensão de Alimentação para os Carros de Serviço  
(opções de alimentação trifásica a serem selecionadas):

208 - 240 V / 60 Hz 6-057SP-R011

380 - 440 V / 50 Hz ou 380 - 480 V / 60 Hz 6-057SP-R012

L057R01 
Carros de Serviço de SF6

C 4066-0762
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L057R01 
Carros de Serviço de SF6 
Montado sobre tanque ou sobre suporte para armazenamento de cilindros

Equipamentos suplementares opcionais (montado) com preço adicional:

Capacidade de  
armazena-

mento 

Compri-
mento 

mm

Largura 
mm

Altura 
mm

Peso 
líquido 

Número de 
artigo

Tanque 300 l / 50 bar 
de acordo com a Norma EU 
2014/68 com marcação CE, indi-
cação de peso eletrônica e rodas 
fixas e giratórias

280 kg 1.850 950 1.725 1.050 kg B171R01L057

Tanque 600 l / 50 bar 
de acordo com a Norma EU 
2014/68 com marcação CE, indi-
cação de peso eletrônica e rodas 
fixas e giratórias

580 kg 2.000 950 1.935 1.270 kg B171R02L057

Tanque 300 l / 50 bar 
de acordo com a Norma EU 
2014/68 com marcação CE, indi-
cação de peso eletrônica e chassis 
com pneus de borracha sólidos

280 kg 2.500 1.050 1.835 1.250 kg B172R01L057

Tanque 600 l / 50 bar 
de acordo com a Norma EU 
2014/68 com marcação CE, indi-
cação de peso eletrônica e chassis 
com pneus de borracha sólidos

580 kg 2.500 1.050 2.015 1.550 kg B172R02L057

Espaço para armazenagem de 
5 cilindros de SF6  
inclusos com indicação de peso 
eletrônica e chassis com pneus de 
borracha sólidos 

5 x 40 kg 2.500 1.050 2.015 1.320 kg B175R01L057

L057R01 com tanque de armazenagem 300 l



Carros de Serviço para gás SF6

L057R01 

Série Economy
L057R01 
Carros de Serviço de SF6 
Pode ser montado sobre uma carreta com os seguintes acessórios:

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 4.500 mm, Largura 1.700 mm, Altura 2.280 mm

Máx. peso total admissível: 2.000 kg

Carro de Serviço sobre carreta com balança inclusa 
e espaço para armazenagem de 5 cilindros de SF6 
B175R11L057

Carreta de dois eixos com aprovação TÜV, suporte com balança com 5 cilindros de SF6,  
incluindo capa plástica, abas laterais e aba traseira sustentáveis por amortecedores  
pneumáticos

B175R11L057

Carreta de dois eixos com aprovação TÜV, suporte com balança sem cilindros de SF6,  
incluindo capa plástica, abas laterais e aba traseira sustentáveis por amortecedores  
pneumáticos

B175R10L057

C 4066-07

Equipamento padrão para ambas as versões:

2 Suportes para mangueira e cabo de conexão

Gabinete de ferramentas com 3 gavetas

Iluminação de LED

Opções para ambas as versões:

Rolo de mangueira com mangueira DN20 com 15 m de comprimento K197R100

Unidade de pré-filtro DN20 B007R11
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Equipamentos suplementares opcionais (montado) para todos os modelos Economy com preço 
adicional:

Tensão de alimentação especial de 200 V / 50 - 60 Hz corrente trifásica 6-057SP-R017

Tensão de alimentação especial de 210 - 240 V / 50 Hz corrente trifásica 6-057SP-R018

Tensão de alimentação especial de 600 V / 60 Hz corrente trifásica 6-057SP-R019

Bomba de vácuo, 63 m3/h, vácuo final < 1 mbar 6-057VP-R001

Bomba de vácuo, 100 m3/h, vácuo final < 1 mbar 6-057VP-R002

6-057VP-R006

Função de desligamento automático (evacuação, enchimento, recuperação de SF6) quando 
atingidos os valores ajustados correspondentes

K141R11

Controle do Ponto de Orvalho para filtro de umidade K129R04

Capa de plástico 6-057KA-R001

Chassis com pneus de borracha sólidos Ø 400 mm 6-057FG-R001

Controle remoto via dispositivos móveis sob pedido

L057R01 
Carros de Serviço de SF6

Acessórios opcionais para todos os modelos Economy com preço adicional:

Mangueira de borracha DN20 / 5 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades 6-1017-R050

Mangueira de borracha DN20 / 10 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades 6-1017-R100

Mangueira metálica DN20 / 5 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades PN 64 bar 6-1365-R050

Mangueira metálica DN20 / 10 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades PN 64 bar 6-1365-R100

Cabo de conexão elétrica 5 x 6 AWG 9 para 380 - 600 V (comprimentos disponíveis 5 - 30 m) 6-1053-R003

Cabo de conexão elétrica 5 x 10 AWG 7 para 200 - 240 V (comprimentos disponíveis 5 - 30 m) 6-1053-R005

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Kit de peças sobressalentes para L057R01:

Pacote de manutenção anual para L057R01 com bomba de vácuo standard (40 m3) 6-1048-R401

Pacote de manutenção anual para L057R01 com bomba de vácuo 6-057VP-R001 / R002 (63 / 100 m3) 6-1048-R421

Annual maintenance package for L057R01 with 2-stage 6-057VP-R006 (40 m3/h) vacuum pump 6-1048-R423

Kit de peça sobressalente para compressor 6-1010-R011

Kit de peças sobressalentes (filtro de umidade e de partículas) 6-1101-R121

Embalagem para L057R01:

Embalagem para L057R01 3-751-R010-C

Embalagem para L057R01 com opção 6-057FG-R001 (chassis com pneus sólidos) 3-788-R023-C

Embalagem para L057R01 com opção 6-057BL-R001 (cobertura de chapa metálica) 3-788-R024-C

Embalagem para L057R01 com tanque (rodízios com trava) 3-751-R001-C

Embalagem para L057R01 com tanque (chassis com pneus sólidos) 3-788-R011-C

Embalagem para L057R01 com espaço de armazenamento para cilindros e balança 3-788-R011-C

Palete de transporte para L057R01 montado sobre carreta 3-688-R004-C
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Série Mega

C 4067-03

 Série Mega

 L170R01 Carros de Serviço de SF6 68 – 74
 L400R01 Carros de Serviço de SF6 75 – 78
 L600R.. Carros de Serviço de SF6 79 – 81



Carros de Serviço para compartimentos muito grandes

L170R01 
Carros de Serviço de SF6 

O Carro de Serviço L170 foi desenvolvido como modelo de entrada da Série Mega para o manuseio 
de gás em grandes compartimentos. Graças ao controle de última tecnologia todas as funções ope-
ram automaticamente e são indicadas em uma tela multi-toque de 10“. Um novo software com uma 
navegação de usuário intuitiva permite uma operação fácil e muito confortável. Este carro de serviço 
pode ainda opcionalmente ser operado via smartphone, tablet ou laptop. 

Um manuseio livre de emissões foi a linha mestra no desenvolvimento desta Série, que alcança um 
vácuo final de < 1 mbar na recuperação de gás SF6. A utilização de acoplamentos e conexões  
estanques descartam qualquer possibilidade de vazamentos! Tempos de recuperação de gás e  
evacuação de ar ainda menores são obtidos com o uso de acoplamentos DN40.

A Série L170R… está disponível com um segundo acoplamento DN20 (opcional) de forma a permitir 
a realização de dois processos simultaneamente. Desta forma é possível evacuar ar de um comparti-
mento e ao mesmo tempo encher ou recuperar gás SF6 de um outro compartimento. Multi-tarefa na 
prática. 

 Equipamentos para armazenamento líquido de SF6

 Recuperação de gás até < 1 mbar

 Operação automática  e tela de toque de 10"

 Interruptor de inversão para direção de rotação

 Balança digital para cilindros de gás SF6

 Recuperação de gás até 1 mbar para troca de filtros 

 Redução de pressão para transporte como função especial integrada

 Todos os modelos também com a opção de tanque acoplado, 
 com marcação CE, opcionalmente também segundo Norma SQL e ASME

 Possibilidade de montagem sobre carreta

Carros de Serviço para gás SF6

L170R01 

Série Mega

C 4068-0668
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Para armazenamento líquido

L170R01 
Carros de Serviço de SF6 

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 2.250 mm, Largura 1.050 mm, Altura 1.220 mm

Peso: 890 kg

Performance data
confirmed

Modelo L170R01 com 
dados de desempenho 
confirmados TÜV SÜD 

Um software de base gráfica oferece 
uma operação simples e confortável.

Acoplamento DN20 
adicional para evacuação e 
enchimento ou recuperação 
(opção K177R01)



Carros de Serviço para gás SF6

C 4068-06

Equipamento padrão:

Compressor DILO B110R11 isento de óleo; taxa de entrega: 19 m3/h à pressão média de sucção com SF6

Bomba de Sucção isenta de óleo para recuperação de SF6 (35 m³/h, vácuo final < 1 mbar)

Bomba de vácuo para evacuação de ar (63 m3/h, vácuo final < 1 mbar)

Operação e indicação dos principais parâmetros de processo via tela de toque de 10“ com tampa de proteção

Acoplamentos DILO DN20 e DN40

Evaporador

Filtro de umidade

Filtro de partículas

Unidades de pressão e vácuo ajustáveis

Balança digital para cilindros de SF6 (com desligamento automático), 0 - 120 kg com função de tara, precisão ± 20 g

Mangueira de armazenamento DN8 / 5 m, com acoplamento fêmea DN20

Engates para empilhadeiras

Armação com olhais 

Caixa de armazenagem

Rodas fixas e giratórias

Ferramentas diversas

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

Tensão de Alimentação para os Carros de Serviço  
(opções de alimentação trifásica a serem selecionadas):

208 - 240 V / 60 Hz 6-170SP-R011

380 - 440 V / 50 Hz 6-170SP-R012

380 - 480 V / 60 Hz 6-170SP-R013

L170R01 / L280R.. / L550R.. 

Série Mega

L170R01 
Carros de Serviço de SF6 
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L170R01 
Carros de Serviço de SF6 
Montado sobre tanque ou sobre suporte para armazenamento de cilindros

Equipamentos suplementares opcionais (montado) com preço adicional:

Capacidade de  
armazena-

mento 

Compri-
mento 

mm

Largura 
mm

Altura 
mm

Peso 
líquido 

Número de 
artigo

Tanque 300 l / 50 bar 
de acordo com a Norma EU 
2014/68 com marcação CE, indi-
cação de peso eletrônica e chassis 
com pneus de borracha sólidos 

280 kg 2.500 1.050 1.835 1.500 kg B172R01L170

Tanque 600 l / 50 bar 
de acordo com a Norma EU 
2014/68 com marcação CE, indi-
cação de peso eletrônica e chassis 
com pneus de borracha sólidos 

580 kg 2.500 1.050 2.015 1.800 kg B172R02L170

Espaço para armazenagem de 
5 cilindros de SF6  
e chassis com pneus de borracha 
sólidos 

5 x 40 kg 2.500 1.050 2.015 1.570 kg B175R01L170

L170R01 com tanque 600 lL170R01 com 5 cilindros de SF6



Carro de Serviço sobre carreta com balança inclusa 
e espaço para armazenagem de 5 cilindros de SF6 
B175R11L057

Carros de Serviço para gás SF6

C 4068-06

L170R01 / L280R.. / L550R.. 

Série Mega

L170R01 
Carros de Serviço de SF6 
Pode ser montado sobre uma carreta com os seguintes acessórios: 

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 4.500 mm, Largura 1.700 mm, Altura 2.280 mm

Máx. peso total admissível: 2.500 kg

Carreta de dois eixos com aprovação TÜV, suporte com balança com 5 cilindros de SF6,  
incluindo capa plástica, abas laterais e aba traseira sustentáveis por amortecedores  
pneumáticos

B175R11L170

Carreta de dois eixos com aprovação TÜV, suporte com balança sem cilindros de SF6,  
incluindo capa plástica, abas laterais e aba traseira sustentáveis por amortecedores  
pneumáticos

B175R10L170

Equipamento padrão para ambas as versões:

2 Suportes para mangueira e cabo de conexão

Gabinete de ferramentas com 3 gavetas

Iluminação de LED

Opções para ambas as versões:

Rolo de mangueira com mangueira DN20 com 15 m de comprimento K197R100

Unidade de pré-filtro DN20 B007R11
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L170R01 
Carros de Serviço de SF6

Equipamentos suplementares opcionais (montado) para todos os modelos L170R01 com preço  
adicional:

Tensão de alimentação especial de 200 V / 50 Hz corrente trifásica 6-170SP-R016

Tensão de alimentação especial de 200 V / 60 Hz corrente trifásica 6-170SP-R017

Tensão de alimentação especial de 210 - 240 V / 50 Hz corrente trifásica 6-170SP-R018

Tensão de alimentação especial de 600 V / 60 Hz corrente trifásica 6-170SP-R019

Bomba de vácuo, 100 m3/h, vácuo final < 1 mbar 6-170VP-R001

Bomba de vácuo, 200 m3/h, vácuo final < 1 mbar 6-170VP-R002

Bomba de vácuo de dois estagios com filtro de exaustão, tipo RH0040, vácuo final 0,0067 
mbar, capacidade nominal de succão a 50 Hz - 33 m3/h, a 60 Hz - 39 m3/h

6-170VP-R007

Bomba de vácuo de dois estagios com filtro de exaustão, tipo RH0060, vácuo final 0,0067 
mbar, capacidade nominal de succão a 50 Hz - 55 m3/h, a 60 Hz - 65 m3/h

6-170VP-R008

Função de desligamento automático (evacuação, enchimento, recuperação de SF6) quando 
atingidos os valores ajustados correspondentes

K141R11

Controle de ponto de orvalho para o filtro de umidade K129R04

Painel de chapas removíveis para o Carro de Serviço inteiro 6-170BL-R001

Capa de plástico 6-170KA-R001

Chassis com pneus de borracha sólidos Ø 400 mm 6-170FG-R001

Acoplamento DN20 adicional para evacuação e enchimento ou recuperação ao mesmo tempo
(disponível para bomba de vácuo padrão 63 m3/h < 1mbar

K177R01

Controle remoto via dispositivos móveis sob pedido

Acessórios opcionais para todos os modelos L170R01 com preço adicional:

Mangueira de borracha DN20 / 5 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades 6-1017-R050

Mangueira de borracha DN20 / 7 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades 6-1017-R070

Mangueira de borracha DN20 / 10 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades 6-1017-R100

Mangueira metálica DN20 / 5 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades PN 64 bar 6-1365-R050

Mangueira metálica DN20 / 10 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades PN 64 bar 6-1365-R100

Mangueira metálica DN40 / 5 m, acoplamentos fêmea DN40 em ambas extremidades 6-1076-R050

Mangueira metálica DN40 / 10 m, acoplamentos fêmea DN40 em ambas extremidades 6-1076-R100

Mangueira metálica DN40 / 5 m, com acoplamento fêmea DN40 em uma extremidade  
e DN20 na outra

6-1080-R050

Mangueira metálica DN40 / 10 m, com acoplamento fêmea DN40 em uma extremidade  
e DN20 na outra

6-1080-R100

Manifold, acoplamentos 1xDN40 e 3xDN20 com válvula esférica 3-718-R006

Acoplamento fêmea DN40 com transição para 2xDN20, 2 mangueiras de borracha DN20 com 
10 m e acoplamentos fêmea DN20

6-1235-R001

Cabo de conexão elétrica 5 x 10 AWG 7 para 380 - 600 V (comprimentos disponíveis 5 - 30 m) 6-1053-R005

Cabo de conexão elétrica 5 x 16 AWG 5 para 200 - 240 V (comprimentos disponíveis 5 - 30 m) 6-1053-R004

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213



Carros de Serviço para gás SF6

L170R01 / L280R.. / L550R.. 

Série Mega

Embalagem para L170R01:

Embalagem para L170R01 3-788-R010-C

Embalagem para L170R01 com opção 6-170FG-R001 (chassis com pneus sólidos) 3-788-R013-C

Embalagem para L170R01 com opção 6-057BL-R001 (cobertura de chapa metálica) 3-788-R024-C

Embalagem para L170R01 com tanque 3-788-R011-C

Embalagem para L170R01 com espaço de armazenamento para cilindros e balança 3-788-R011-C

Palete de transporte para L170R01 montado sobre carreta 3-688-R005-C

L170R01 
Carros de Serviço de SF6 

Kit de peças sobressalentes para L170R01:

Pacote de manutenção anual para L170R01 com bomba de vácuo standard (63 m3) /  
6-170VP-R001 (100 m3)

6-1048-R501

Pacote de manutenção anual para L170R01 com bomba de vácuo 6-170VP-R002  (200 m3) 6-1048-R502

Pacote de manutenção anual para L057R01 com bomba de vácuo de duplo estágio 
6-057VP-R007 (40 m3/h) 6-1048-R504

Pacote de manutenção anual para L057R01 com bomba de vácuo de duplo estágio 
6-057VP-R008 (60 m3/h) 6-1048-R505

Kit de peça sobressalente para compressor 6-1091-R111

Kit de peças sobressalentes (filtro de umidade e de partículas) 6-1101-R131

C 4068-0674
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Equipamentos de manutenção para compartimentos de gás grandes e extra-grandes

L400R01 / L600R.. 
Carro de serviço para gás SF6 

Estes carros de serviço são os mais poderosos do mercado e garantem uma rápida manutenção em 
compartimentos de gás. Graças a um controle de última geração todas as funções operam automati-
camente e são indicadas na tela de toque de 10“. Um novo software com uma navegação de usuário 
intuitiva permite uma operação fácil e muito confortável. Este carro de serviço pode ainda opcional-
mente ser operado via smartphone, tablet ou laptop. 

A pré-condição para o desenvolvimento desta série, que permite uma recuperação de SF6 até um 
vácuo final de < 1 mbar, foi um manuseio de gás livre de emissões. Utilizando acoplamentos e conec-
tores estanque da DILO não há a possibilidade de vazamentos! Tempos de recuperação e evacuação 
ainda menores são atingidos com o uso de acoplamentos DN40. 

Todos os modelos estão disponíveis com acoplamentos adicionais DN20 e DN40 (como opção) para 
operação de processos simultâneos. Assim é possível evacuar ar de um compartimento de gás e ao 
mesmo tempo encher ou recuperar SF6 de outro. Multi-tarefas na prática. 

 Armazenamento líquido de gás SF6  

 Recuperação de gás SF6 até < 1 mbar 

 Controle automático e tela de toque capacitiva 
    de alta qualidade com 10“

 Controle remoto opcional via dispositivos 
    móveis

 Chave de reversão para direção de rotação 

 Balança digital para cilindros de SF6  

 Recuperação de gás residual até 1mbar  
    durante a troca de filtros

 Redução da pressão de transporte como  
    função especial integrada

 Todas as versões podem ser montadas com 
    tanque na sua parte inferior, com marcação 
    CE e ainda com aprovação SQL e ASME

 Os carros de serviço podem ser montados 
    sobre carreta

L400R01 / L600R.. 

Série Mega

C 4363-03

L600 cobertura de chapas metá-
licas, disponível como opção



Carros de Serviço para gás SF6

L400R01 / L600R.. 

Série Mega

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 2.600 mm, Largura 1.400 mm, Altura 1.500 mm

Peso: L400R01: aprox. 1350 kg

C 4363-03

Para armazenamento líquido

L400R01 
Carro de serviço para gás SF6  

Um software de base gráfica oferece 
uma operação simples e confortável.

Modelo L400R01 / L600R.. 
com dados de desempenho 

confirmados TÜV SÜD 

Performance data
confirmed
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Tensões de operação para todos os carros de serviço da Série L400R01 (faixas de corrente trifásica a escolher):

380 - 440 V / 50 Hz or 380 - 480 V / 60 Hz 6-400SP-R001

220 - 240 V / 60 Hz 6-400SP-R002

Preço adicional para tensão especial 220 - 240 V / 50 Hz sob pedido

Preço adicional para tensão especial 200 V / 50, 60 Hz sob pedido

Preço adicional para tensão especial 600 V / 60 Hz sob pedido

L400R01 
Carro de serviço para gás SF6 

Equipamento padrão para L400R01:

Compressor DILO B200R.. isento de óleo (40 m3/h, 50 bar)

Bomba de sucção isenta de óleo para recuperação de SF6 (35 m3/h, vácuo final < 1 mbar)

Bomba de vácuo para evacuação de ar (63 m3/h, vácuo final < 1 mbar)

Operação e indicação dos principais parâmetros de processo via tela de toque de 10“ com tampa de proteção

Acoplamentos DILO DN20 e DN40

Evaporador

Filtro de umidade

Filtro de partículas

Unidades de pressão e vácuo ajustáveis

Balanças digitais para cilindros de SF6 (com desligamento automático), 0 - 120 kg com função de tara, precisão de ± 20 g

Mangueira de conexão DN8 com 5 m e acoplamento DN20

Armação com olhais de içamento

Caixa de ferramentas

Rodízios com trava

Ferramentas diversas

Cor: laranja (RAL 2004)

2 manuais de operação em alemão, inglês ou francês

Equipamento opcional (montado) a um preço adicional para todos carros de serviço da Série 
L400R01:

Capacidade de  
armazena-

mento 

Compri-
mento 

mm

Largura 
mm

Altura 
mm

Peso 
líquido 

Número 
de artigo

Tanque de pressão de 300 l / 50 bar 
de acordo com as regulamentações 
2014/68/EU e com marcação CE, 
com balança eletrônica e chassis 
com pneus sólidos (105 mm) 

280 kg 3.070 1.400 2.070 2.000 kg B177R01

C 4363-03



Carros de Serviço para gás SF6

L400R01 / L600R.. 

Série Mega

Equipamento opcional (montado) a um preço adicional para todos carros de serviço da Série L400R01:

Bomba de vácuo de 100 m3/h, vácuo final < 1 mbar 6-400VP-R001

Bomba de vácuo de 200 m3/h, vácuo final < 1 mbar 6-400VP-R002

Bomba de vácuo 60 m3/h de duplo estágio com filtro de exaustão, vácuo final < 0,0067 mbar 6-400VP-R004

Função de desligamento automático (evacuação, enchimento, recuperação de SF6) quando 
atingidos os valores ajustados correspondentes

K141R11

Controle de ponto de orvalho para o filtro de umidade K129R04

Cobertura de lona K029R27

Cobertura de chapas metálicas sob pedido

Chassis com pneus sólidos Ø 400 mm (para carros de serviço sem tanque de armazenamento) K088R17

Acoplamento adicional DN20 e DN40 para evacuação e recuperação ou enchimento simultâneo K177R61

Controle remoto via dispositivos móveis sob pedido

L400R01 
Carro de serviço para gás SF6 

Acessórios opcionais para todos os modelos L400R01 com preço adicional:

Mangueira de borracha DN20 com 5 m e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades 6-1017-R050

Mangueira de borracha DN20 com 7 m e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades 6-1017-R070

Mangueira de borracha DN20 com 10 m e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades 6-1017-R100

Mangueira metálica DN20 com 5 m e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades PN 64 bar 6-1365-R050

Mangueira metálica DN20 com 10 m e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades PN 64 bar 6-1365-R100

Mangueira metálica DN40 com 5 m e acoplamentos DN40 em ambas as extremidades 6-1076-R050

Mangueira metálica DN40 com 10 m e acoplamentos DN40 em ambas as extremidades 6-1076-R100

Mangueira metálica DN40 com 5 m e acoplamentos DN40 em uma extremidade e DN20  
na outra

6-1080-R050

Mangueira metálica DN40 com 10 m e acoplamentos DN40 em uma extremidade e DN20  
na outra

6-1080-R100

Manifold triplo, acoplamento DN40 para 3 x acoplamento DN20 com válvulas esféricas 3-718-R006

Acoplamento DN40 com peça de transição para 2 x DN20  
2 mangueiras de borracha DN20 (10 m ) com acoplamento DN20

6-1235-R001

Cabo elétrico de conexão 5 x 10 AWG 7 para 380 - 600 V (comprimentos disponíveis: 5 - 30 m) 6-1053-R005

Cabo elétrico de conexão 5 x 16 AWG 5 para 200 - 240 V (comprimentos disponíveis: 5 - 30 m) 6-1053-R004

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Kits de peças sobressalentes para L400R01:

Pacote de manutenção anual para L400R01 com bomba de vácuo padrão (63 m3/h) / (100 m3/h) sob pedido

Pacote de manutenção anual para L400R01 com bomba de vácuo (200 m3/h) sob pedido

Pacote de manutenção anual para L400R01 com bomba de vácuo de duplo estágio (60 m3/h) 6-1048-R505

Kit de peças sobressalentes (válvulas e anéis de pistão) para compressor 6-1341-R111

Kit de peças sobressalentes (filtro de umidade e filtro de partículas) 6-1101-R131

Embalagem para L400R01:

Embalagem para L400R01 3-761-R141-C

Embalagem para L400R01 com chassis (opcional) 3-761-R142-C

Embalagem para L400R01 com tanque de pressão 3-761-R143-C

C 4363-0378
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L600R01:

Bomba de sucção isenta de óleo para recuperação de SF6 (35 m3/h, vácuo final < 1 mbar)

L600R.. 
Carro de serviço para gás SF6 

Equipamento padrão para L600R01 e L600R02: 

B200R.. compressor DILO isento de óleo (60 m3/h, 50 bar)

Bomba de vácuo para evacuação de ar (63 m3/h, vácuo final < 1 mbar)

Operação e indicação dos principais parâmetros de processo via tela de toque 10“ com tampa de proteção

Acoplamentos DILO DN20 e DN40

Evaporador

Filtro de umidade

Filtro de partículas

Unidades de pressão e vácuo ajustáveis

Balança digital para cilindros de SF6 (com desligamento automático), 0 - 120 kg com função de tara, precisão de ± 20 g

Mangueira de conexão DN8 com 5 m com acoplamento DN20

Armação com olhais de içamento

Caixa de ferramentas

Rodízios com trava

Ferramentas diversas

Cor: laranja (RAL 2004)

2 manuais de operação em alemão, inglês ou francês

L600R02:

Bomba de sucção isenta de óleo para recuperação de SF6 (100 m3/h, vácuo final < 1 mbar)

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 2.600 mm, Largura 1.400 mm, Altura 1.500 mm

Peso L600R01: aprox. 1.350 kg

Peso L600R02: aprox. 1.430 kg



Carros de Serviço para gás SF6

L400R01 / L600R.. 

Série Mega

C 4363-03

Tensão de operação para carros de serviço da Série L600R01 (correntes trifásicas a escolher):

380 - 440 V / 50 Hz or 380 - 480 V / 60 Hz 6-600SP-R001

Preço adicional para tensão especial 220 - 240 V / 60 Hz 6-600SP-R002

Preço adicional para tensão especial 200 V / 50, 60 Hz sob pedido

Preço adicional para tensão especial 220 - 240 V / 50 Hz sob pedido

Preço adicional para tensão especial 600 V / 60 Hz sob pedido

L600R.. 
Carro de serviço para gás SF6 

Optional equipment (mounted) at an extra charge for all service carts of the L600R.. series:

Bomba de vácuo de 100 m3/h, vácuo final < 1 mbar 6-600VP-R001

Bomba de vácuo de 200 m3/h, vácuo final < 1 mbar 6-600VP-R002

Bomba de vácuo de 65 m3/h de duplo estágio com filtro de exaustão, vácuo final < 2 x 10-3 mbar 6-600VP-R003

Filtro de umidade secundário K119R22

Evaporador secundário 6-600VD-R001

Função de desligamento automático (evacuação, enchimento, recuperação de SF6) quando 
atingidos os valores finais ajustados correspondents

K141R11

Controle de ponto de orvalho para o filtro de umidade K129R04

Cobertura de lona K029R27

Cobertura de chapas metálicas sob pedido

Chassis com pneus sólidos Ø 400 mm (para carros de serviço sem tanque de armazenamento) K088R17

Acoplamentos adicionais DN20 e  DN40 para evacuação e recuperação ou enchimento de gás 
simultâneos

K177R61

Controle remoto via dispositivos móveis sob pedido

Tensão de operação para carros de serviço da Série L600R02 (correntes trifásicas a escolher):

380 - 440 V / 50 Hz 6-600SP-R011

Preço adicional para tensão especial 220 - 240 V / 60 Hz 6-600SP-R012

Preço adicional para tensão especial 380 – 480 V / 60 Hz 6-600SP-R013

Preço adicional para tensão especial 200 V / 50, 60 Hz sob pedido

Preço adicional para tensão especial 220 - 240 V / 50 Hz sob pedido

Preço adicional para tensão especial 600 V / 60 Hz sob pedido

Equipamento opcional (montado) a um preço adicional para todos carros de serviço da Série 
L600R..:

Capacidade de  
armazena-

mento 

Compri-
mento 

mm

Largura 
mm

Altura 
mm

Peso 
líquido 

Número 
de artigo

Tanque de pressão de 300 l / 50 bar 
de acordo com as regulamentações 
2014/68/EU e com marcação CE, 
com balança eletrônica e chassis 
com pneus sólidos (105 mm) 

280 kg 3.070 1.400 2.070 2.000 kg B177R01
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Embalagem para L600R..:

Embalagem para L600R.. 3-761-R141-C

Embalagem para L600R.. com chassis (opcional) 3-761-R142-C

Embalagem para L600R.. com tanque de pressão 3-761-R143-C

Kits de peças sobressalentes para L600R..:

Pacote de manutenção anual para L600R.. com bomba de vácuo padrão (63 m3/h) / (100 m3/h) sob pedido

Pacote de manutenção anual para L600R.. com bomba de vácuo (200 m3/h) sob pedido

Pacote de manutenção anual para L600R.. com bomba de vácuo de duplo estágio (60 m3/h) 6-1048-R505

Kits de peças sobressalentes (válvulas) para compressor 6-1341-R111

Kits de peças sobressalentes para filtro de umidade secundário 6-550TR-R001 3-899-06

Kits de peças sobressalentes (filtro de umidade e filtro de partículas) 6-1101-R131

Acessórios opcionais para todos os modelos L600R.. com preço adicional:

Mangueira de borracha DN20 com 5 m e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades 6-1017-R050

Mangueira de borracha DN20 com 7 m e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades 6-1017-R070

Mangueira de borracha DN20 com 10 m e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades 6-1017-R100

Mangueira metálica DN20 com 5 m e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades PN 64 bar 6-1365-R050

Mangueira metálica DN20 com 10 m e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades PN 64 bar 6-1365-R100

Mangueira metálica DN40 com 5 m e acoplamentos DN40 em ambas as extremidades 6-1076-R050

Mangueira metálica DN40 com 10 m e acoplamentos DN40 em ambas as extremidades 6-1076-R100

Mangueira metálica DN40 com 5 m e acoplamentos DN40 em uma extremidade e DN20 
na outra

6-1080-R050

Mangueira metálica DN40 com 10 m e acoplamentos DN40 em uma extremidade e DN20 
na outra

6-1080-R100

Manifold triplo, acoplamento DN40 para 3 x acoplamento DN20 com válvulas esféricas 3-718-R006

Acoplamento DN40 com peça de transição para 2 x DN20 
2 mangueiras de borracha DN20 (10 m ) com acoplamento DN20

6-1235-R001

Cabo elétrico de conexão 5 x 10 AWG 7 para 380 - 600 V (comprimentos disponíveis: 5 - 30 m) 6-1053-R005

Cabo elétrico de conexão 5 x 16 AWG 5 para 200 - 240 V (comprimentos disponíveis: 5 - 30 m) 6-1053-R004

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

L600R.. 
Carro de serviço para gás SF6 

C 4363-03
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Acessórios para carros de serviço

C 4286-01

Acessórios completos para um  
perfeito manuseio de gás SF6

A DILO oferece todos os equipamen-
tos necessários para um manuseio 
completo de gás SF6 junto aos carros 
de serviço, analisadores, válvulas e 
acoplamentos.

 Acessórios para carros de serviço

 Tanques de armazenagem de gás SF6 84 – 88
 Cilindro de gás 89 – 90
 Unidade de Pré-Filtro 91 – 93
 Manifolds 94
 Unidades de bomba de sucção  

  isentas de óleo
95 – 97



B176R.. 

Tanques de armazenagem de gás SF6

C 4072-04

 Para armazenamento e amostragem de gás em formato líquido ou gasoso

 Balança digital (precisão de ± 0,4 kg)

 Indicação da pressão em bar, MPa, psi

 Não é necessária a descarga do sistema de pesagem para transporte

 Bandeja de armazenagem adicional para mangueiras e ferramentas

 Quadro estável com haste de manobra

 Rodas fixas e giratórias para deslocamento facilitado

 Máxima pressão de operação 50 bar

 Desenvolvida conforme a Diretriz para dispositivos de pressão 97/23 EG,  
 opcionalmente conforme ASME e SQL

Estes tanques oferecem volume suficiente para armazenar também quantidades maiores de gás em 
formato líquido ou gasoso. Uma característica especial desta série: no caso de recuperação líquida o 
conteúdo total de gás pode ser retirado de uma só vez, sem que o tanque tenha que ser aquecido.

Os tanques estão equipados com uma balança digital. Através desta balança pode-se determinar o 
peso de enchimento com uma precisão de ± 500 g, facilitando muito o monitoramento do gás SF6, 
bem como o registro das quantidades de gás conforme as diretrizes da União Européia.

Visão do painel de  
operação

Acessórios para carros de serviço

84



85C 4072-04

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 2.000 mm, Largura 950 mm, Altura 1.020 mm

Peso: 455 kg

Volume de armazenamento: 300 l

Máx. pressão operacional: 50 bar

Máx. pressão de enchimento: 280 kg SF6

Temperatura de operação: -10 °C a +50 °C

B176R01 
Tanques de armazenagem de gás SF6 - Volume de armazenamento 300 l

Equipamento padrão:

Balança digital com função de tara, indicação selecionável em kg ou lb, incremento digital 0,2 kg, precisão  
± 0,4 kg, display de LCD iluminado, sistema de baterias com fonte de alimentação e indicação de carga

Válvula esférica DN20 / DN8

Acoplamento macho DILO DN20

Manômetro NG 100

Válvula de segurança

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês



B176R.. 

Tanques de armazenagem de gás SF6

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 2.000 mm, Largura 950 mm, Altura 1.020 mm

Peso: 688 kg

Volume de armazenamento: 600 l

Máx. pressão operacional: 50 bar

Máx. pressão de enchimento: 580 kg SF6

Temperatura de operação: -10 °C a +50 °C

Equipamento padrão:

Balança digital com função de tara, indicação selecionável em kg ou lb, incremento digital 0,2 kg, precisão  
± 0,4 kg, display de LCD iluminado, sistema de baterias com fonte de alimentação e indicação de carga

Válvula esférica DN20 / DN8

Acoplamento macho DILO DN20

Manômetro NG 100

Válvula de segurança

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

B176R02 
Tanques de armazenagem de gás SF6 - Volume de armazenamento 600 l 

C 4072-04

Acessórios para carros de serviço
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B176R03 
Tanques de armazenagem de gás SF6 - Volume de armazenamento 1.000 l

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 2.720 mm, Largura 950 mm, Altura 1.020 mm

Peso: 938 kg

Volume de armazenamento: 1.000 l

Máx. pressão operacional: 50 bar

Máx. pressão de enchimento: 980 kg SF6

Temperatura de operação: -10 °C a +50 °C

Equipamento padrão:

Balança digital com função de tara, indicação selecionável em kg ou lb, incremento digital 0,2 kg, precisão  
± 0,4 kg, display de LCD iluminado, sistema de baterias com fonte de alimentação e indicação de carga

Válvula esférica DN20 / DN8

Acoplamento macho DILO DN20

Manômetro NG 100

Válvula de segurança

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

C 4072-04



B176R.. 

Tanques de armazenagem de gás SF6

Acessórios opcionais para todos os tanques de armazenagem de gás SF6 com preço adicional:

Mangueira metálica DN20 / 5 m, acoplamentos fêmea em ambas extremidades PN 64 bar 6-1365-R050

Mangueira metálica DN20 / 7 m, acoplamentos fêmea em ambas extremidades PN 64 bar 6-1365-R070

Mangueira metálica DN20 / 10 m, acoplamentos fêmea em ambas extremidades PN 64 bar 6-1365-R100

Mangueira de borracha DN20 / 5 m, acoplamentos fêmea em ambas extremidades 6-1017-R050

Mangueira de borracha DN20 /7 m, acoplamentos fêmea em ambas extremidades 6-1017-R070

Mangueira de borracha DN20 / 10 m, acoplamentos fêmea em ambas extremidades 6-1017-R100

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

B176R.. 
Tanques de armazenagem de gás SF6 

Embalagem: 

Embalagem para B176R01 / B176R02 3-750-R007-C

Embalagem para B176R03 3-751-R007-C

C 4072-04

Acessórios para carros de serviço

88



89C 4300-03

 

Cilindro para gás novo (sem enchimento)

Fabricado de acordo com as regulamentações técnicas para gases comprimidos com certificado TÜV.

Etiquetagem de cilindro de gás de acordo com DIN EN 1089

Volume Diâmetro 
externo

Compri-
mento sem 

válvula

Peso
vazio

Máx. taxa 
de enchi-

mento

Máx. pressão 
de  

enchimento*

Pressão   
de

  ensaio

Núm. de 
referência

10 l aprox. 140 mm aprox. 820 mm aprox. 15.6 kg 1.3 kg/l 200 bar 300 bar 05-1144-R001

20 l aprox. 204 mm aprox. 825 mm aprox. 31.6 kg 1.3 kg/l 200 bar 300 bar 05-1144-R002

40 l aprox. 204 mm aprox. 1,520 mm aprox. 46.1 kg 1.3 kg/l 150 bar 250 bar 05-1144-R004

600 l aprox. 770 mm aprox. 2,120 mm aprox. 460 kg 1.04 kg/l 20 bar 70 bar 05-1144-R006

Nota importante

Uso: 
O uso de cilindros de gás novo (marcação verde com etiqueta verde) é aceitável para

 gás SF6 novo**  
 bem como SF6 usado com um conteúdo de SO2 ≤ 499 ppmV    

Atenção: caso a qualidade do gás não possa ser determinada ou caso o gás contenha produtos em 
decomposição estipula-se o uso de cilindros de reuso (marcação amarela com etiqueta laranja) para 
transporte em estradas de acordo com ADR (= Acordo Europeu com relação ao Transporte Internacio-
nal de Cargas Perigosas por Rodovia).

Inspeção repetida: O usuário de cilindros de gás é responsável pela realização de inspeções repetidas 
em vasos de pressão para transporte de gases com código de classificação 2A, de acordo com a ADR, 
a cada 10 anos. Por favor, observe as regras e regulamentações locais.

Regulamentações ADR para transporte em estradas: 
Etiqueta para SF6 novo**:     UN 1080 
Etiqueta para SF6 usado com um conteúdo  
de SO2 ≤ 499 ppmV :     UN 3163 
Código de classificação: 2A 
Etiqueta de risco: 2.2

Válvula para SF6** novo 
bem como SF6 usado 
com um conteúdo de SO2 
≤ 499 ppmV de acordo 
com DIN 477 no. 6 
W21.8 x 1/14“ 
LatãoFoto: Solvay

Gás SF6** novo bem como SF6 usado com um conteúdo de SO2 ≤ 499 ppmV

* a 15°C de temperatura ambiente 

** Conteúdo de SO2: 0 ppmV e nenhum outro produto em decomposição
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Embalagem para cilindros de gás:

Embalagem para cilindros de gás de 10 l 3-763-R007-C

Embalagem para cilindros de gás de 20 l 3-763-R007-C

Embalagem para cilindros de gás de 40 l 3-763-R002-C

Embalagem para tanque de pressão de 600 l 3-1001-R300-C

C 4300-03

 

Cilindros de gás para gás usado

Foto: Solvay

Válvula para SF6 usado com 
um conteúdo de SO2  
≥ 500 ppmV de acordo com 
DIN 477 no. 8 - 1“ 
Aço inoxidável

Fabricado de acordo com as regulamentações técnicas para gases comprimidos com certificado TÜV.

Etiquetagem de cilindros de acordo com DIN EN 1089

Nota importante

Uso: 
O gás SF6 deve ser armazenado em cilindros de reuso (marcação em amarelo com etiqueta laranja) caso:

 com um conteúdo de SO2 ≥ 500 ppmV   
 a qualidade do gás SF6 seja indefinida  

Inspeção repetida: 
O usuário de cilindros de gás é responsável pela realização de inspeções repetidas em vasos de pres-
são para transporte de gases com código de classificação 2T e 2TC, de acordo com a ADR, a cada 5 
anos. Por favor, observe as regras e regulamentações locais.

Regulamentações ADR para o transporte em rodovias: 
Etiqueta para SF6 usado com um conteúdo de SO2 ≥ 500 ppmV: 
Tóxico e não-corrosivo: UN 3162 
Tóxico e corrosivo:  UN 3308

No caso de qualidade de gás indefinida recomendamos usar a etiqueta UN 3308.

Código de classificação: 2T / 2TC 
Etiqueta de risco: 2.3 / 2.3 + 8

Volume Diâmetro
externo

Compri-
mento sem 

válvula

Peso vazio Máx. taxa 
de enchi-

mento

Máx. pressão 
de enchimen-

to*

Pres-
são de 
ensaio

Núm. de 
referência

10 l aprox. 204 mm aprox. 455 mm aprox. 17 kg 0.8 kg/l 200 bar 250 bar 05-1630-R001

20 l aprox. 204 mm aprox. 775 mm aprox. 22 kg 0.8 kg/l 150 bar 250 bar 05-1630-R002

40 l aprox. 204 mm aprox. 1,520 mm aprox. 46 kg 0.8 kg/l 150 bar 250 bar 05-1630-R004

600 l aprox. 770 mm aprox. 2,120 mm aprox. 615 kg 0.8 kg/l 64 bar 100 bar 05-1630-R060

* a 15°C de temperatura ambiente

Acessórios para carros de serviço

SF6 usado com um conteúdo de SO2 ≥ 500 ppmV 
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91C 4077-01

Para absorção de umidade e produtos em decomposição em forma gasosa e sólida

B007R11 
Unidade de Pré-Filtro, portátil (pe 25 bar) 
Filtro de umidade com peneira molecular e alumina Al2O3

 
Para absorção de neblina de óleo, umidade e produtos em decomposição gasosos e sólidos

B071R11 
Unidade de filtro de separação, portátil (pe 25 bar) 
Filtro de separação preenchido com granulado de carvão ativo e alumina Al2O3

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 440 mm, Largura 170 mm, Altura 690 mm

Peso: 35 kg

Equipamento padrão:

Mangueira de borracha DN20 / 5 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades

2 acoplamentos machos DILO DN20 na unidade de pré-filtro

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

Acessórios opcionais com preço adicional:

Mangueira de borracha DN20 / 2 m, acoplamentos fêmea em ambas extremidades 6-1017-R020

Mangueira metálica DN20 / 2 m, acoplamentos fêmea em ambas extremidades PN 40 bar 6-1024-R020

Cartucho sobressalente (para filtro de umidade para B007R11) 3-899-06

Cartucho sobressalente (para filtro de carvão ativo e alumina AI2O3 para B071R11) 3-906-06

Cartucho sobressalente (para filtro de partículas) 3-377-08

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

B007R11 / B071R11 

Unidade de Pré-Filtro

Embalagem: 

Embalagem para B007R11 / B071R11 3-763-R001-C



C 4078-01

3-537-R001 

Unidade de Pré-Filtro, móvel

Para retenção de produtos em decomposição gasosos e sólidos em grandes compartimentos

(pe 25 bar)

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 800 mm, Largura 600 mm, Altura 850 mm

Peso: 81 kg

Equipamento padrão:

2 filtros de umidade (preenchidos com peneira molecular e alumina AI2O3)

2 filtros de partículas

2 acoplamentos machos DILO DN20

Válvulas esféricas DN20 para comutação

Mangueira de borracha DN20 / 5 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

Acessórios opcionais com preço adicional:

Mangueira de borracha DN20 / 2 m, acoplamentos fêmea em ambas extremidades 6-1017-R020

Mangueira metálica DN20 / 2 m, acoplamentos fêmea em ambas extremidades PN 40 bar 6-1024-R020

Cartucho sobressalente (para filtro de umidade) 3-899-06

Cartucho sobressalente (para filtro de partículas) 3-377-08

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Embalagem: 

Embalagem para 3-537-R001 3-671-R001-C

Acessórios para carros de serviço
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93C 4079-01

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 750 mm, Largura 700 mm, Altura 1.400 mm

Peso: 140 kg

Equipamento padrão:

Filtro de umidade de 40 l (preenchido com 15 kg de peneira molecular e 15 kg de alumina AI2O3)

Filtro de partículas

2 acoplamentos machos DILO DN20

2 acoplamentos machos DILO DN40 (somente para B148R04)

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

Acessórios opcionais com preço adicional:

Mangueira de borracha DN20 / 2 m, acoplamentos fêmea em ambas extremidades 6-1017-R020

Mangueira metálica DN20 / 2 m, acoplamentos fêmea em ambas extremidades PN 40 bar 6-1024-R020

Mangueira metálica DN40 / 5 m, acoplamento fêmea DN40 em uma extremidade e DN20 na 
outra

6-1080-R050

Preenchimento sobressalente do filtro de umidade K077-03

Cartucho sobressalente (para filtro de partículas) 3-377-08

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Para retenção de produtos em decomposição gasosos e sólidos em grandes compartimentos

B148R03 
Unidade de Pré-Filtro, móvel DN20 (pe 16 bar)

B148R04 
Unidade de Pré-Filtro, móvel DN40 (pe 16 bar)

Nota: 
Outras versões estão disponíveis sob encomenda.

B148R03 / R04 

Unidade de Pré-Filtro, móvel

Embalagem: 

Embalagem para B148R03 / B148R04 3-671-R104-C



C 4284-01

3-718-R006 / 3-718-R036 

Manifolds

Acessórios para carros de serviço

Núm. de pedido: 3-718-R006

3 x DN20 / 1 x DN40

Sob solicitação, manifolds com válvulas solenóide, 
bem como painéis autônomos, estão à disposição. Núm. de pedido: 3-718-R002

4 x DN20 sem acoplamentos

Núm. de pedido: 3-718-R036

4 x DN20

Embalagem:

Embalagem para 3-718-R002 / 3-718-R006 3-775-R013-C

Embalagem para 3-718-R036 3-775-R014-C

Para manuseio de gás em vários compartimentos ao mesmo tempo

Os manifolds DILO ajudam a aumentar significativamente a eficiência do manuseio de gás com car-
ros de serviço na produção de equipamentos elétricos ou em serviços de campo em subestações.

Os manifolds padrão da DILO são equipados com três conexões DN20, bem como uma conexão 
DN40 para acoplamento ao carro de serviço. Desta forma é possível recuperar, evacuar ou preencher 
três compartimentos de gás simultaneamente.

 Versão estanque   

 Acoplamentos auto-blocantes  

 Válvulas esféricas individualmente bloqueáveis                           

 Adequado para montagem em parede
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B131R41  

Unidade móvel de bomba de sucção isenta de óleo

C 4074-02

Unidade móvel de bomba de sucção 15 m3/h 
Vácuo final < 1 mbar

Outros desempenhos estão disponíveis sob solicitação:

Unidade móvel de bomba de sucção 35 m3/h   B131R13

Unidade móvel de bomba de sucção 100 m3/h   B131R61

 Controle elétrico separado

 Acoplamentos auto-blocantes para um manuseio livre de emissões

 Indicação digital do vácuo (0 - 400 mbar)

 Rodas fixas e giratórias para deslocamento facilitado

 Ferramentas diversas como acessório

Com uma bomba de sucção móvel pode-se atualizar carros de serviço antigos. Com a conexão em 
série da bomba de sucção recuperar o gás SF6 de compartimentos até um vácuo final de 1 mbar.



B131R41 

Unidade móvel de bomba de sucção isenta de óleo

C 4074-02

B131R41 
Unidade móvel de bomba de sucção 15 m3/h

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 550 mm, Largura 430 mm, Altura 800 mm

Peso: 80 kg

Tensão de alimentação: 200 - 240 V / 50 - 60 Hz corrente alternada

Equipamento padrão:

Acoplamento DILO DN20

Indicação do vácuo (0 - 400 mbar)

Rodas fixas e giratórias

Ferramentas diversas

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

Acessórios para carros de serviço

Equipamentos suplementares opcionais (montado) com preço adicional:

Preço adicional para alimentação elétrica especial para B131R41
100 V / 50 - 60 Hz ou 110 - 127 V / 60 Hz ou 200 V / 50 - 60 Hz

6-0005-R046

Embalagem: 

Embalagem para B131R41 3-671-R001-C

Acessórios opcionais com preço adicional:

Cobertura de proteção para unidade de bomba de sucção B131R41 B131R41G08

Mangueira de borracha DN20 / 5 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades 6-1017-R050

Mangueira de borracha DN20 / 7 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades 6-1017-R070

Mangueira de borracha DN20 / 10 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades 6-1017-R100

Mangueira metálica DN20 / 5 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades PN 40 bar 6-1024-R050

Mangueira metálica DN20 / 7 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades PN 40 bar 6-1024-R070

Mangueira metálica DN20 / 10 m, acoplamentos fêmea DN20 em ambas extremidades PN 40 bar 6-1024-R100

Mangueira metálica DN40 / 5 m, acoplamentos fêmea DN40 em ambas extremidades 6-1076-R050

Mangueira metálica DN40 / 5 m, acoplamentos fêmea DN40 em ambas extremidades 6-1076-R100

Mangueira metálica DN40 / 5 m, acoplamento fêmea DN40 em uma extremidade e DN20 na 
outra

6-1080-R050

Mangueira metálica DN40 / 10 m, acoplamento fêmea DN40 em uma extremidade e DN20 na 
outra

6-1080-R100

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213
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97C 4075-00

 Tipo

 Ano de fabricação

 Número de comissionamento

 Horas de operação

Caso a sua opção não seja uma unidade móvel, as bombas de sucção também podem ser instaladas 
em seus carros de serviço, para permitir a recuperação do gás de acordo com a Norma IEC 62271-4 
Para maiores informações contate-nos e informe com relação ao seu carro de serviço:

Kit retrofit para bomba de sucção  
para recuperação de gás < 1 mbar

Z788R.. 

Kit retrofit para bombas de sucção
para recuperação de SF6 < 1 mbar
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Acessórios para SF6

C 4073-02

 Acessórios para SF6

 Dispositivos de medição de pressão 100 – 103
 Outros acessórios 104 – 119



Acessórios para SF6

C 4081-04

Dados técnicos:

Dimensões da maleta: C 500 mm, L 420 mm, A 180 mm

Peso: 4.0 kg

Escopo padrão:

Manômetro de precisão NG 160 / classe 0.6

Mangueira de acoplamento de Teflon com 1m para aparelhos de medição

Maleta prática de plástico

2 manuais de operação em 3 idiomas (Alemão / Inglês / Francês)

Acessórios opcionais com preço adicional:

Acoplamento DN8 6-1161-R011P

Acoplamento DN20 6-1161-R012

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Para controle preciso da pressão em compartimentos de gás

3-558-R001 
Manômetro de precisão com mangueira 
Indicação em bar, kPa, psi
Faixa de indicação: 0 - 10 bar / 0 - 1000 kPa / 0 - 145 psi

O manômetro digital de precisão permite determinar com precisão a pressão em compartimentos de gás.

A mangueira de conexão para aparelhos de medição possui acoplamentos auto-blocantes de forma 
que nenhuma quantidade de gás SF6 seja emitida para a atmosfera durante os ensaios. O dispositivo 
pode ser transportado com conforto e segurança em uma prática maleta plástica.

3-558-R001  

Manômetro de precisão

Embalagem:

Embalagem para 3-558-R001  05-1990-R003

Acessórios para SF6

Outros adaptadores de conexão estão disponíveis sob encomenda.
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101C 4082-03

3-558-R010/... 

Manômetro digital de precisão

Para controle da pressão em compartimentos de gás

3-558-R010/A 
com certificado de 5 pontos

3-558-R010/B 
com certificado de 11 pontos

3-558-R010/C 
com certificado DKD 
 
Faixa de indicação -1 a 10 bar / 0 - 1000 kPa / 0 - 145 psi 
Indicação em bar, kPa, psi (reversível) / classe 0.1

Esta é uma ferramenta precisa quando é necessária uma indicação precisa da pressão.

A mangueira de conexão para aparelhos de medição possui acoplamentos auto-blocantes de forma 
que nenhuma quantidade de gás SF6 seja emitida para a atmosfera durante os ensaios. O dispositivo 
pode ser transportado com conforto e segurança em uma prática maleta plástica.

Dados técnicos

Dimensões da maleta: C 390 mm, L 310 mm, A 150 mm

Peso: 3,5 kg

Escopo padrão:

Manômetro digital de precisão -1 a 10 bar /classe 0.1

Mangueira de acoplamento de Teflon com 1m para aparelhos de medição

Maleta prática de plástico

2 manuais de operação em 3 idiomas (Alemão / Inglês / Francês)

Acessórios opcionais com preço adicional:

Acoplamento DN8 VK/F-02/8 P

Acoplamento DN20 6-0004-R212

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Embalagem: 

Embalagem para 3-558-R010 05-1990-R004

Outras peças de transição estão disponíveis sob encomenda.



Acessórios para SF6

C 4085-02

Z619R01  

Vacuômetro digital

Para monitoramento de vácuo em compartimentos de gás

Alimentação para baterias (2 x 9 V) 
Faixa de medição: 0 - 400 mbar / Classe 0.1 

Com este dispositivo pode-se definir com precisão o vácuo em um compartimento após a evacuação 
de ar ou a recuperação de SF6. O dispositivo é protegido contra sobrepressões de até pe 9 bar.

Dados técnicos:

Dimensões com maleta: Largura 360 mm, Altura 290 mm, Profundidade 165 mm

Peso: 5 kg

Equipamento padrão:

Acoplamento fêmea DILO DN20

Acoplamento fêmea DILO DN8

Cotovelo e peça intermediária DN8

Maleta portátil

2 Manuais de Operação 3-idiomas (Alemão / Inglês / Francês)

Acessórios opcionais com preço adicional:

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Embalagem: 

Embalagem para Z619R01 05-1990-R003

Atenção: 
Para a operação do equipo, são necessárias duas baterias de 9 V que não estão incluídas.
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Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 140 mm, Largura 60 mm, Altura 182 mm

Equipamento padrão:

Acoplamento fêmea DILO DN20

Acoplamento macho DILO DN20

Manômetro NG 100

Para monitoramento da pressão de gás SF6

Faixa de medição: -1 a 15 bar 

A peça em T foi idealizada como conexão entre um compartimento de disjuntor e o Carro de Serviço, 
particularmente como complemento para as versões da Série Piccolo. Através de acoplamentos em 
ambas extremidades o manômetro pode ser inserido facilmente na linha de fluxo de gás.

Nota: 
Outras faixas de pressão e comprimentos nominais estão disponíveis.

K040R01  

Manômetro em T



C 4086-02

Dados técnicos:

Dimensões com maleta: B 500 mm, Altura 420 mm, Profundidade 180 mm

Peso: 8,3 kg

Para conexão a disjuntores a SF6

Adaptadores em uma maleta plástica portátil para todos os tipos de aplicação, incluindo todas as 
conexões de compartimentos de gás para disjuntores a SF6 usados em todo o mundo como DN6, 
DN7, DN8, DN12 e DN20. Além disso, este kit inclui peças de transição abertas e auto-blocantes em 
diferentes versões.

Z340R21  

Kit de adaptadores

Embalagem: 

Embalagem para Z340R21 05-1990-R003

Acessórios para SF6

Equipamento padrão:

Acoplamento macho DN20 para adaptador ASEA 6-1033-R001

Acoplamento fêmea DN20 para acoplamento macho DN8 6-1092-R007

Acoplamento tipo plug-in DN12 6-1002-R001

Peça de transição DN20 / DN8 3-251-R001 P

Peça de transição DN8 / DN20 3-240-R001 P

Acoplamento tipo plug-in DN7 6-1001-R001

Acoplamento fêmea DN12 / PN10 3-888-R001 T

Acoplamento macho DN8 para acoplamento fêmea DN6 6-1240-R004

Acoplamento macho DN8 para válvula Michelin 6-1155-R001

Acoplamento macho DN20 para adaptador Siemens G1/4" SK-279-R003 P

Acoplamento macho DN8 para acoplamento fêmea DN20 6-1206-R001
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Dados técnicos:

Dimensões com maleta: B 500 mm, Altura 420 mm, Profundidade 180 mm

Peso: 6.5 kg

Para conexão a disjuntores a SF6

Este prático kit de adaptadores contém peças de transição DILO DN8 para conexão aos  
compartimentos de gás SF6 mais comumente encontrados. O princípio de selagem auto-blocante 
dos acoplamentos garante que não haja nenhuma emissão de SF6 para a atmosfera, ao conectá-los e 
desconectá-los.

Embalagem:

Embalagem para Z340R40 05-1990-R003

Z340R40  

Kit de adaptadores DN8

C 4402-01

Equipamento padrão:

Acoplamento macho DN8 para acoplamento tipo plug-in DN7 6-1045-R002

Acoplamento macho DN8 para acoplamento tipo plug-in DN12 6-1045-R003

Acoplamento macho DN8 para acoplamento DN20 6-1206-R001

Acoplamento macho DN8 para acoplamento DN6 6-1240-R004

Acoplamento macho DN8 para acoplamento DN12 6-1240-R005

Acoplamento macho DN8 para válvula Michelin 6-1155-R010

Acoplamento macho DN8 para adaptador ASEA 6-1033-R003



Acessórios para SF6

C 4404-01

Z340R41  

Kit de adaptadores DN20

Dados técnicos:

Dimensões com maleta: B 500 mm, Altura 420 mm, Profundidade 180 mm

Peso: 9.4 kg

Para conexão a disjuntores a SF6

Este prático kit de adaptadores contém peças de transição DILO DN20 para conexão aos  
compartimentos de gás SF6 mais comumente encontrados. O princípio de selagem auto-blocante dos  
acoplamentos garante que não haja nenhuma emissão de SF6 para a atmosfera, ao conectá-los e 
desconectá-los.

Equipamento padrão:

Acoplamento macho DN20 para acoplamento tipoplug-in DN7 6-1045-R004

Acoplamento macho DN20 para acoplamento tipoplug-in DN12 6-1045-R005

Acoplamento macho DN20 para acoplamento DN8 6-1092-R007

Acoplamento macho DN20 para acoplamento DN6 6-1240-R014

Acoplamento macho DN20 para acoplamento DN12 6-1240-R006

Acoplamento macho DN8 para válvula Michelin 6-1155-R010

Acoplamento macho DN20 para adaptador Siemens G1/4" SK-279-R003 P

Acoplamento macho DN20 para adaptador ASEA 6-1033-R001

Embalagem:

Embalagem para Z340R41 05-1990-R003
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Z340R42  

Kit de adaptadores

Dados técnicos:

Dimensões com maleta: B 500 mm, Altura 420 mm, Profundidade 180 mm

Peso: 5.5 kg

Para aparelhos medidores

Este prático kit de adaptadores contém acoplamentos auto-blocantes para todos os aparelhs medi-
dores DILO. Isto garante que não haja nenhuma emissão de SF6 para a atmosfera, ao conectá-los e 
desconectá-los. Um redutor de pressão com membrana metálica para a verificação da qualidade do 
gás em cilindros e recipientes também está incluso.

Embalagem:

Embalagem para Z340R42 05-1990-R003

C 4406-01

Equipamento padrão:

Redutor de pressão para SF6 3-974-R003

Conexão de mangueira DN6 (3-389-R018 P + 3-408-R001) 6-1161-R013

Conexão de mangueira DN12 (3-389-R009 P + 3-888-R001) 6-1161-R014

Conexão de mangueira DN7 (3-389-R008 P + 3-308-R002) 6-1161-R015

Conexão de mangueira DN12 (3-389-R009 P + 3-307-R002) 6-1161-R016

Adaptador ASEA – acoplamento de engate rápido miniatura 6-1033-R004

Conexão de 1“ para cilindro de gás (gás de reuso) 3-851-R003 P



Acessórios para SF6

3-1121-R003 

Acoplamento de engate rápido DN20

C 4091-03

Para acoplamento e desacoplamento simples de mangueiras

 
O acoplamento de engate rápido é muito útil nos casos onde mangueiras devem ser acopladas e 
desacopladas constantemente, por exemplo, na área de inspeção final de subestações blindadas 
(GIS) já montadas. 
Com um fecho de grampo as mangueiras podem ser acopladas com apenas uma mão de forma 
simples e rápida, naturalmente sem perda de gás SF6. Os tempos de manuseio na produção de GIS’s 
podem assim ser encurtados, aumentando a produtividade.

 

 Fecho de grampo para acoplamento e desacoplamento rápido   

 Adequado para mangueiras DN20

 Faixa de pressão até 10 bar 

 Acabamento robusto

 
Nota importante: 
O acoplamento de engate rápido somente é compatível com conexões DILO de ranhura da Versão 2 
(selo adicional „V2“ na flange ou na bitola de chave).

Por gentileza assista ao nosso 
vídeo de produtos

Acoplamento fechado Acoplamento aberto

 
Dispositivo de fixação para montagem segura em parede e proteção contra poeira. 
Artigo nº. 3-1121-R093
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B174R.. 

Recolhedor de mangueiras com tração de mola

Unidade estacionária para montagem em parede

B174R10 
Recolhedor de mangueira com tração de mola 
Com mangueira de borracha DN20 à prova de abrasão de 10 m (GS1020L1000) de comprimento e 
acoplamento macho DN20

B174R15 
Recolhedor de mangueira com tração de mola 
Com mangueira de borracha DN20 à prova de abrasão de 15 m (GS1020L1500) de comprimento e 
acoplamento 
macho DN20

Esta ferramenta útil foi especialmente desenvolvida para as necessidades de nossos clientes no 
campo da produção de GIS, e tem função organizativa do ambiente de fábrica. Com este dispositivo 
pode-se organizar as mangueiras no setor de ensaios de componentes de GIS, encerrando de vez o 
caos de mangueiras pelo chão.  
 
O recolhedor de mangueiras é de fácil montagem e permite o recolhimento e a disposição do  
comprimento adequado de mangueira para cada aplicação. Um suporte opcional permite que o 
dispositivo possa ser girado para ambas as direções. Através de uma passagem rotativa e estanque, 
integrada ao dispositivo, garante-se que não haja emissão de gás SF6 para o meio ambiente.

 Estrutura estável em aço, preparado para montagem em paredes    

 Mangueira de borracha (GS1020) à prova de abrasão com revestimento de superfície

 Com acoplamento DN20 

 Faixa de pressão de -1 a 60 bar

 Passagem direta rotativa e estanque

 Recolhimento e disposição adequada do comprimento de mangueira necessário

 Tração de recolhimento ajustável   

 Articulação giratória para uso em ambas as direções    

 Diferentes comprimentos de mangueira disponíveis

Articulação giratória 
para uso em ambas as 
direções 05-1805-R011  
(Acessório)



Acessórios para SF6

C 4089-03

B174R.. 
Recolhedor de mangueira com tração de mola

Dados técnicos:

Dimensões: Largura 435 mm, Altura 500 mm, Profunidade 470 mm

Peso: 31 kg

Acessórios opcionais com preço adicional:

Articulação giratória para montagem em paredes 05-1805-R011

Mangueira angular de borracha DN20 / com 1 m (do carro de serviço ao recolhedor de 
mangueira)

GS0320L01000

Mangueira angular de borracha DN20 / com 1,5 m (do carro de serviço ao recolhedor de 
mangueira)

GS0320L01500

Mangueira de borracha DN20 / com 1 m (do carro de serviço ao recolhedor de mangueira) GS0120L01000

Mangueira de borracha DN20 / com 1,5 m (do carro de serviço ao recolhedor de mangueira) GS0120L01500

Acoplamento de engate rápido DN20 3-1121-R003

Embalagem: 

Embalagem para B174R.. 3-748-R020-C

Carretel para mangueiras de três compartimentos com  
balanceador de mola e conexões de válvulas (do lado esquerdo)

Sob encomenda também fornecemos dispositivos específicos para o cliente como carretéis para vári-
as mangueiras, estacionários ou móveis, com ou sem painéis de distribuição.

B174R.. 

Recolhedor de mangueiras com tração de mola
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Z446R.. 

Carrinho de mangueiras

Unidade móvel para disposição de mangueiras

Z446R04 
Carrinho para 3 mangueiras

Z446R06 
Carrinho para 6 mangueiras

Z446R05 
Carrinho para 8 mangueiras

 
Para a otimização do manuseio de gás SF6 e para organizar o espaço de fábrica foi desenvolvido este 
carrinho, especialmente para o setor de produção de subestações blindadas (GIS). Através do  
manifold integrado pode-se conectar diversos compartimentos de gás simultaneamente a um carro 
de serviço. 
 
O equipamento é fornecido com quatro rodízios, facilitando o seu deslocamento durante seu uso. A 
construção do carrinho é estável, e prevê a disposição de até oito mangueiras.

 Estrutura estável  

 Transporte facilitado por rodízios   

 Disponível para 3, 6 ou 8 mangueiras DN20    

 Mangueira DN40 para o carro e serviço  

 Diversos comprimentos de mangueira disponíveis

C 4090-00



Acessórios para SF6

C 4090-00

Z446R.. 
Carrinho de mangueiras

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 700 mm, Largura 700 mm, Altura 1.100 mm

Peso: 100 kg

Equipamento padrão:

Carrinho com 4 rodízios

Equipado com mangueiras opcionais

Acessórios opcionais com preço adicional:

Mangueira metálica DN40 / com 5 m (do carro de serviço ao carrinho de mangueiras) SM0140L05000

Mangueira metálica DN40 / com 10 m (do carro de serviço ao carrinho de mangueiras) SM0140L10000

Acoplamento fêmea DN40 (para mangueira DN40) VK/F-01/40 E

Mangueira de borracha DN20 / com 2 m (do carrinho de mangueiras ao compartimento de gás) GS0120L02000

Mangueira de borracha DN20 / com 3 m (do carrinho de mangueiras ao compartimento de gás) GS0120L03000

Mangueira de borracha DN20 / com 4 m (do carrinho de mangueiras ao compartimento de gás) GS0120L04000

Mangueira de borracha DN20 / com 5 m (do carrinho de mangueiras ao compartimento de gás) GS0120L05000

Mangueira de borracha DN20 / com 6 m (do carrinho de mangueiras ao compartimento de gás) GS0120L06000

Mangueira metálica DN20 / com 2 m (do carrinho de mangueiras ao compartimento de gás) 
PN 40 bar

SM0120L02000

Mangueira metálica DN20 / com 3 m (do carrinho de mangueiras ao compartimento de gás) 
PN 40 bar

SM0120L03000

Mangueira metálica DN20 / com 4 m (do carrinho de mangueiras ao compartimento de gás) 
PN 40 bar

SM0120L04000

Mangueira metálica DN20 / com 5 m (do carrinho de mangueiras ao compartimento de gás) 
PN 40 bar

SM0120L05000

Mangueira metálica DN20 / com 6 m (do carrinho de mangueiras ao compartimento de gás) 
PN 40 bar

SM0120L06000

Acoplamento fêmea DN20 (para mangueira DN20) VK/F-02/20 P

Acoplamento de engate rápido DN20 3-1121-R003

Embalagem: 

Embalagem para Z446R.. 3-1001-R005-C

Z446R.. 

Carrinho de mangueiras
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3-442-R001  

Kit de Segurança

Para gás SF6 decomposto (com Neutralização) 

Após a extinção de arcos em um disjuntor são gerados diversos produtos em decomposição sólidos 
e gasosos, dos quais o operador deve ser eficientemente protegido. Este kit oferece uma proteção 
efetiva ao operador contra produtos em decomposição tóxicos.

Dados técnicos:

Dimensões com caixa de alumínio: Comprimento 915 mm, Largura 465 mm, Altura 485 mm

Peso com conteúdo: 28 kg

Equipamento padrão:

Peça Descrição Número de artigo

1 Caixa de alumínio com rodas  05-0452-R008

2 Roupão descartável (Overall)          3-442-02*

5 pares Protetor de calçados descartável          3-442-03*

1 Máscara respiradora  05-0453-R101*

1 Óculos de proteção  05-0453-R111*

2 kits Filtros de gás e de partículas, e tampa de filtro para máscara respiratória          3-442-31*

1 Válvula para máscara respiradora          3-442-32*

2 pares Luvas de proteção          3-442-06* 

5 pares Luvas de Lycra          3-442-07*

1 Balde plástico  05-0442-R001*

1 peça Sacos de descarte com 120 litros  05-0594-R001*

2 rolos Panos absorventes  05-0595-R001*

1 kg Carbonato de Sódio  05-0443-R001*

1 Vasilhame para solvente  05-0285-R005*

10 Colher dosadora          3-442-17*

1 peça Indicador de ph  05-0780-R001*

1 Capacete de proteção EN 397, laranja  05-1612-R001

1 Manual de operação (várias línguas) em CD-ROM

Acessórios opcionais com preço adicional:

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Embalagem: 

Embalagem para 3-442-R001 3-748-R025-C

Para remoção de produtos em decomposição sólidos favour utilizar o aspirador à vácuo seco!    * Material sobressalente



Acessórios para SF6

C 4088-02

Acessórios opcionais com preço adicional:

1 filtro sobressalente para aspirador classe H 05-0451-R002

1 mangueira sobressalente de 5 m com luvas de conexão 05-0450-R020

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Dados técnicos:

Dimensões do aspirador com caixa de alumínio: Comprimento 800 mm, Largura 600 mm, H 410 mm

Peso com caixa de alumínio: 21 kg

Para absorção de produtos em decomposição sólidos do disjuntor

3-442-22 
Aspirador de pó seco (230 V / 50 - 60 Hz)

3-442-25 
Aspirador de pó seco (120 V / 60 Hz) 

Para remoção de produtos em decomposição sólidos de disjuntores  somente são admitidos  
aspiradores de classe de pó H ou superiores. Com este tipo de aspirador mesmo as menores  
partículas de pó são removidas, excluindo assim qualquer risco ao pessoal operacional.

 Classe de pó H

 Transporte adequado em caixa de alumínio com rodas

 Troca de filtro simplificada

Equipamento padrão:

Manual de operação (várias línguas) em CD-ROM

3-442-22 / -25  

Aspirador de pó seco

Embalagem: 

Embalagem para 3-442-22 / 3-442-25 3-748-R026-C
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Z415R04 / R03 

Dispositivo de corte estanque

 Acoplamento auto-blocante DN20 DILO com filtro sinterizado integrado   

 Operação do cortador de metal duro com acumulador ou broca de mão

 Armazenamento em maleta robusta

Para recuperação de gás SF6 de compartimentos de gás metálicos firmemente soldados “selados por 
toda a vida”

Z415R04 
Dispositivo de corte estanque

Z415R03 
Dispositivo de corte estanque com máquina solda-pino

 
Este dispositivo de corte permite a recuperação confiável de gás SF6 caso compartimentos de gás – 
selados por toda a vida – devam ser desligados e o disjuntor deva ser descartado de forma ambien-
talmente correta. Assim, evita-se que o gás SF6 seja emitido para a atmosfera.  

Na prática, o dispositivo de recuperação deve ser montado na carcaça do disjuntor a ser descartado 
e para então realizar a perfuração. Posteriormente é possível recuperar o gás SF6 contido no disjuntor 
através de um carro de serviço apropriado. O dispositivo de recuperação é equipado com um acopla-
mento DN20 para conexão simplificada a um carro de serviço. A grande secção transversal permite 
uma rápida recuperação do gás SF6. Um filtro sinterizado integrado evita que partículas sólidas adent-
rem o carro de serviço durante o processo de recuperação. 

O dispositivo de recuperação é uma ferramenta útil particularmente para empresas especializadas no 
descarte de plantas de GIS. 

Z415R04 Z415R03

115



Acessórios para SF6

C 4087-02

Nota: 
O dispositivo de corte estanque é fornecido sem mangueira de conexão.  
A mangueira de conexão deve ser pedida em separado.

Z415R04 / R03 
Dispositivo de corte estanque

Acessórios opcionais com preço adicional:

Mangueira de borracha DN20 com 5 m e acoplamentos DN20 em ambas as extremidades 6-1017-R050

Exemplo de uso

Fixação do pino antes da montagem na 
superfície

Dispositivo de recuperação montado sobre a 
superfície – pronto para a perfuração 

Equipamento padrão:

Dispositivo de recuperação com acoplamento DN20, filtro sinterizado integrado e tampa de alumínio

Estêncil

5 cortadores de metal duro Ø 16 mm

Chave de fenda

Máquina de solda-pino (somente para Z415R03)

2 manuais de operação em alemão ou inglês

Dados técnicos:

Dimensões do Z415R04: Comprimento: 360 mm, Largura: 295 mm, Altura: 165 mm

Dimensões do Z415R03: Comprimento: 665 mm, Largura: 570 mm, Altura: 250 mm

Peso do Z415R04: 4.8 kg

Peso do Z415R03: 24 kg

Tensão de alimentação da máquina solda-pino: 115 / 230 V / 50 - 60 Hz

Embalagem:

Embalagem para Z415R03 05-1990-R001

Embalagem para Z415R04 05-1990-R004

Z415R04 / R03 

Dispositivo de corte estanque
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 Operação do dispositivo com um acumulador ou uma broca de mão   

 Acoplamentos auto-blocantes DILO para conexão a carros de serviço

 Dispositivo com cintas de amarração com catracas

 Filtro sinterizado integrado

 Armazenagem em maleta de transporte estável 
 
Versões diversas disponíveis sob encomenda. 

Para recuperação de gás SF6  
de compartimentos de gás não-metálicos “selados por toda vida“

 
Esta versão foi especialmente desenvolvida para recuperação de gás SF6 livre de emissões de com-
partimentos de gás não-metálicos – selados por toda vida – (por exemplo, componentes de média 
tensão em resina epóxi) muitas vezes com superfícies irregulares, convexas ou arredondadas.

O dispositivo de corte pode ser montado facilmente nos componentes a serem descartados usando 
cintas de amarração com catracas, permitindo a perfuração de peças de resina epóxi sem problemas. 
Para recuperação do gás um carro de serviço pode ser conectado através de um acoplamento DILO. 
Um filtro sinterizado integrado no dispositivo de corte evita que partículas sólidas adentrem o carro 
de serviço durante o processo de recuperação.

A configuração deste dispositivo é particularmente interessante para empresas especializadas no 
descarte e reciclagem de componentes de média tensão. 

Antes do processo de recuperação de gás o dispositivo de corte estanque pode ser montado nos 
componentes de média tensão através de cintas de amarração. 

Z415R05 

Dispositivo de corte estanque com cintas de amarração
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Z415R05 
Dispositivo de corte estanque com cintas de amarração

Equipamento padrão:

Dispositivo de recuperação com acopalmento DN8, filtro sinterizado integrado e tampa de alumínio

Cintas de amarração com 4 m

Caixa para ferramentas e peças sobressalentes

Broca espiral

2 manuais de operação em alemão ou inglês

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento: 360 mm, Largura: 295 mm, Altura: 165 mm

Peso: 4.8 kg

Embalagem:

Embalagem para Z415R05 05-1990-R004

Z415R05 

Dispositivo de corte estanque com cintas de amarração

Acessórios para SF6
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3-429-R021 / R022 

Cinta aquecedora de cilindros de SF6

Dados técnicos:

Aplicável a cilindros com diâmetro: 205 - 230 mm

Altura: 300 mm

Capacidade de aquecimento: 900 W

Kit de peças sobressalentes: 220 - 240 V 1~ / 50 - 60 Hz, 110 - 127 V 1~ / 50 - 60 Hz

Acessórios opcionais com preço adicional:

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Para aquecimento de cilindros de gás SF6  

3-429-R021 
Cinta aquecedora para cilindros de gás SF6 (900 W) 220 - 240 V 1~ 50 / 60 Hz 

3-429-R022 
Cinta aquecedora para cilindros de gás SF6 (900 W) 110 - 127 V 1~ 50 / 60 Hz

Durante a remoção de grandes quantidades de gás de um cilindro pode haver congelamento do gás. 
Temos a solução ideal também para este problema tão comum.

O manuseio da cinta aquecedora é simples: esta deve ser colocada em torno do cilindro de SF6, fixa-
da com as molas de arame e conectada à alimentação.

Uma cinta de aquecimento termostaticamente controlada aquece a parte inferior do cilindro evitando 
que o SF6 congele. Um termostato integrado evita que o cilindro seja sobreaquecido.

Embalagem: 

Embalagem para 3-429-R... (cartão) 3-948-R002

Equipamento padrão:

Cabo de alimentação: 1,5 m

2 Manuais de Operação 3-idiomas (Alemão / Inglês / Francês)
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Aparelhos para monitoramento de gás SF6

C 4092-02

Para registrar as taxas de consumo 
de gás SF6 a DILO oferece diferentes 
dispositivos com interface a PCs 
permitindo um gerenciamento do 
estoque de SF6 simples e confortável 
em conexão a um software de base 
de dados.

 Aparelhos para monitoramento de gás SF6

 K091R.. Balança digital para cilindros 122 – 123
 K091R54 Balança 124
 B152R41 Medidor de Fluxo de Massa 

  B152R51 Medidor de Fluxo de Massa  
  (alimentação por baterias) 

 
 

125

 
 
– 

 
 

126
 B152R90 / R91 Medidor de Fluxo de 

  Massa com função de enchimento 
  automática

 
127

 
–
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 B195R01 / R02 Balança para 
  “SF6 Monitoring Manager“ 

 
129

 
–
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 B195R30 Unidade de operação para 
  software “SF6 Monitoring Manager“

 
131

 
–
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 B195R10 / R11 Software „SF6 Monitoring 
  Manager“

 
133

 
–
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Aparelhos para monitoramento de gás SF6

C 4093-03

Para determinação da quantidade de enchimento de cilindros

K091R65 (Padrão) 
Balança digital para cilindros 
Tela digital com compartimento de baterias (IP54)

K091R67 (Comfort) 
Balança digital para cilindros 
Tela digital com baterias recarregáveis internas (IP65) 
Interface serial integrada para troca de dados ou monitoramento  

As balanças eletrônicas para cilindros permitem a determinação rápida e simples da capacidade de 
enchimento de um cilindro de gás. A larga plataforma de pesagem e a corrente de fixação oferecem 
estabilidade adicional para o cilindro de gás. O peso é indicado na tela iluminada que desliga auto-
maticamente caso a balança não seja utilizada por um determinado tempo. Graças à função de tara 
é possível obter uma alta precisão na quantificação das entradas e saídas de gás. As balanças para 
cilindros podem ser dobradas após seu uso para conforto e economia de espaço.

K091R65 / R67 

Balança digital para cilindros

 Faixa de medição: até 120 kg com função de tara

 Incremento digital: 10 g

 Precisão: ± 20 g

 Indicação de peso comutável entre kg e lbs
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K091R65 / K091R67 
Balança digital para cilindros

Dados técnicos K091R65:

Dimensões (caso o dispositivo esteja pronto para operação): Comprimento 390 mm, Largura 450 mm, Altura 790 mm

Dimensões da plataforma de pesagem: Comprimento 300 mm, Largura 310 mm

Dimensões (caso o dispositivo esteja dobrado): Comprimento 790 mm, Largura 450 mm, Altura 85 mm

Peso: aprox. 15.8 kg

Alimentação:  a) Cabo de alimentação 100 - 240 V / 50 - 60 Hz com cabo 2 m (somente K091R65)
                        b) Baterias (4 x 1.5 V AA) / que não estão incluídas.

Classe de proteção: IP54

Temperatura de operação: -10 a +40 °C

Acessórios opcionais com preço adicional:

Cabo com 4 m com conectores M12 para troca de dados serial (somente K091R67) 05-1602-R304

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Equipamento padrão:

Superfície: galvanização eletrolítica

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

Cabo de alimentação 100 - 240 V / 50 - 60 Hz com cabo 2 m (somente K091R65)

Embalagem:

Embalagem para K091R65 / K091R67 3-775-R033-C

Dados técnicos K091R67:

Dimensões (caso o dispositivo esteja pronto para operação): Comprimento 390 mm, Largura 450 mm, Altura 790 mm

Dimensões da plataforma de pesagem: Comprimento 300 mm, Largura 310 mm

Dimensões (caso o dispositivo esteja dobrado): Comprimento 790 mm, Largura 450 mm, Altura 118 mm

Peso: aprox. 15.8 kg

Alimentação: Bateria interna (12 V / 2.5 Ah) com carregador / operação continua por 20 horas

Classe de proteção: IP65

Temperatura de operação: -10 a +40 °C



Aparelhos para monitoramento de gás SF6

K091R54 

Balança

Para controle das quantidades de enchimento em tanques de 600 litros

K091R54 
Balança 

Estas balanças foram desenvolvidas especialmente para grandes recipientes utilizados, por exemplo, 
na fabricação de GIS ou em grandes subestações. A faixa de pesagem do dispositivo é de até 
2.500 kg. O peso determinado é indicado na tela imediatamente. 

A interface serial integrada é um item especial que permite a comunicação de dados com outros 
equipamentos DILO. Assim, não somente o peso pode ser lido no carro de serviço, mas o processo 
de recuperação pode ser interrompido pelo carro de serviço uma vez alcançado o peso máximo de 
enchimento inserido. Além disso, os dados podem ser transmitidos a um PC ou para um software 
especial de monitoramento. Não há meio mais simples de monitoramento de SF6.

 Faixa de medição: até 2 - 2.500 kg com função de tara

 Interface serial

 Incremento digital: 0,1 kg

 Precisão: ± 0,3 kg

 Indicação de peso comutável entre kg e lbs

 Descarga simples para o sistema de pesagem durante o transporte

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 1.150 mm, Largura 950 mm, Altura 775 mm

Peso líquido: cerca de 107 kg

Tensão de alimentação: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

Unidade de alimentação e operação com baterias internas até 20 horas

Classe de proteção: IP65

Acessórios opcionais com preço adicional:

Cabo com 4 m com conectores M12 para troca de dados serial 05-1602-R304

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Equipamento padrão:

Rodas fixas e giratórias

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

Embalagem:

Embalagem para K091R54 3-1001-R005-C

C 4094-01124
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Para registro da quantidade de gás retirada e bombeada ao disjuntor

B152R41 / B152R41S15 
Medidor de Fluxo de Massa 
com um contador adicional reiniciável, e passível de adição e subtração

B152R51 
Medidor de Fluxo de Massa (operado por bateria com indicação de carga) 
Com a alimentação por baterias é possível a operação sem alimentação de rede. 

Com este aparelho o monitoramento de gás torna-se extremamente fácil. Quantidades de gás de 
processos de enchimento e recuperação são registradas e podem ser transferidas a um computador. 
São indicados o fluxo corrente de massa e a quantidade total. Há um medidor adicional que pode ser 
zerado, em que também pode-se adicionar e subtrair quantidades de gás. Monitoramento de gás SF6 
pode ser simples assim.

B152R41 / R51  

Medidor de Fluxo de Massa

 Montagem em parede ou bancada

 Máx. taxa de fluxo: 400 kg/h

 Acoplamento DN20

 Precisão para gases: 0,50 % ± 0,1 kg/h

 Modem PC-Hart com cabo de interface para PC (opcional)

 Indicação em kg, opcional em lbs

B152R41



Aparelhos para monitoramento de gás SF6

Acessórios opcionais com preço adicional:

Mangueira de borracha DN20 / 2 m, acoplamentos fêmeas DN20 em ambas extremidades 6-1017-R020

Modem HART (cabo USB) com software de visualização para PC 6-1110-R002

Indicação em lbs / lbs/h 6-0005-R130

Maleta de alumínio 3-781-R018

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Equipamento padrão:

Acoplamento DN20

Integrado em carcaça metálica

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

Software de visualização em PC 
 (6-1110-R002)

Modem HART com  
cabo de interface para PC

B152R41 / B152R51 
Medidor de Fluxo de Massa

Embalagem: 

Embalagem para Medidor sem maleta de alumínio 3-775-R024-C

Embalagem para Medidor com maleta de alumínio 3-748-R018-C

B152R41 / R51  

Medidor de Fluxo de Massa

C 4095-03

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 400 mm, Profunidade 280 mm, Altura 540 mm

Peso: 20 kg

Montagem em parede ou bancada

Indicação em kg, opcional em lbs

Temperatura de operação: 0 a 50 °C

Tensão de alimentação B152R41: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz corrente alternada

Tensão de alimentação B152R41S15: 110 - 127 V / 50 - 60 Hz corrente alternada
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B152R90 / B152R90S15 
Medidor de Fluxo de Massa com função de enchimento automática

B152R91 / B152R91S15 
Medidor de Fluxo de Massa com função de enchimento automática 
e transmissão de dados sem fio

Através da combinação única de medidor de fluxo de massa e kit de enchimento o monitoramento de 
gás SF6 torna-se ainda mais fácil.

Com este dispositivo não só as quantidades utilizadas no enchimento de compartimentos de gás  
podem ser registradas, como também o enchimento em si pode ser feito de maneira totalmente  
automática. O operador tem assim a possibilidade de estabelecer a quantidade de gás necessária a 
ser utilizada em kg ou em termos da pressão final a ser alcançada em bar. Com o simples toque de 
um botão o gás então flui do cilindro ou tanque para o compartimento de gás.

 Montagem em parede ou bancada

 Operação simples através de tela de toque colorida de 5,7"

 Indicação em kg / lbs, bar rel. / bar abs. / kPa / MPa / psi selecionável no painel de operação

 Armazenamento de até 100 medições com os nomes correspondentes

 Indicação no contador em kg, passos de 5 g, opcional em lbs 

 Transmissão de dados via USB ou sem fio (B152R91 / B152R91S15)

B152R91

B152R90 / R91 

Medidor de Fluxo de Massa

C 4096-00
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Acessórios opcionais com preço adicional:

Kit de Enchimento de SF6 (para a conexão do cilindro do armazenamento) 3-393-R...

Mangueira de borracha DN20 / 2 m, acoplamentos fêmeas DN20 em ambas extremidades 6-1017-R020

Indicação no contador em lbs / lbs/h 6-0005-R130

Maleta de alumínio 3-781-R018

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Equipamento padrão:

Acoplamento DN20

Integrado em carcaça metálica

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

B152R90 / B152R91 
Medidor de Fluxo de Massa com função de enchimento automática

Embalagem: 

Embalagem para Medidor sem maleta de alumínio 3-775-R024-C

Embalagem para Medidor com maleta de alumínio 3-748-R018-C

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 400 mm, Profunidade 280 mm, Altura 540 mm

Peso: 29 kg

Temperatura de operação: 0 bis 50 °C

Precisão para gases: 0,50 % ± 0,1 kg/h

Tensão de alimentação B152R90: 230 V / 50 - 60 Hz corrente alternada

Tensão de alimentação B152R90S15: 100 - 127 V / 50 - 60 Hz corrente alternada

Tensão de alimentação B152R91: 230 V / 50 - 60 Hz corrente alternada

Tensão de alimentação B152R91S15: 100 - 127 V / 50 - 60 Hz corrente alternada

B152R90 / R91  

Medidor de Fluxo de Massa

Aparelhos para monitoramento de gás SF6
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Móvel em forma de carrinho de cilindros

B195R01 
Com impressora de etiquetas de transferência térmica

B195R02 
Sem impressora de etiquetas de transferência térmica 

Esta unidade de pesagem é uma ferramenta útil para o gerenciamento de estoque de cilindros de SF6 

em conexão ao software de base de dados “SF6 Monitoring Manager“. A quantidade de SF6 armazena-
da nos cilindros é determinada com precisão através de balanças eletrônicas, e cilindros entrando e 
saindo são identificados com scanner de códigos de barra. A etiqueta com código de barra pode ser 
impressa no campo com a impressora (somente para B195R01).

Quantidades de gás enchidas ou recuperadas são registradas pela balança e alocadas para o local de 
armazenamento correspondente através do computador tipo Tablet. Esta unidade também permite o 
registro da Qualidade do gás (por exemplo,gás novo ou gás de reuso). No modo de enchimento qual-
quer quantidade de gás pode ser retirada de um cilindro e transferida a outro recipiente. A diferença é 
imediatamente registrada na base de dados.

Para informações detalhadas sobre o software de base dados “SF6 Monitoring Manager” favor verifi-
car nossa folha de dados para o B195R10 / R11.

Scanner de código de 
barras

Impressora de etiquetas
(somente B195R01)

Indicação digital da 
balança

10“ tablet  
PC

B195R01 / R02 

Balança para “SF6 Monitoring Manager“

C 4097-01

 Armação estável

 Balança eletrônica: incremento digital de 10 g, precisão ± 20 g

 Independente de rede de alimentação, operação por bateria de íon-Li

 PC tablet de 10“ com conexão de base de dados via LAN/WLAN

 Scanner 2D de código de barras sem fio com interface Bluetooth



C 4097-01

B195R01 / R02 

Balança para “SF6 Monitoring Manager“

Aparelhos para monitoramento de gás SF6

Equipamento padrão:

PC tablet de 10“ com conexão de base de dados via LAN/WLAN

Somente B195R01: Impressora térmica para etiquetas de largura até 100 mm, placa de montagem inclusa no 
escopo de fornecimento

Balança eletrônica

Operação via bateria de íons de Lítio

Scanner 2D de códigos de barra sem fio com interface Bluetooth

Pintura: laranja (RAL 2004)

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

B195R01 / R02 
Balança para “SF6 Monitoring Manager“

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 650 mm, Largura 570 mm, Altura 1.320 mm

Dimensões da plataforma de pesagem: Comprimento 300 mm, Largura 310 mm

Peso: 45 kg

Alimentação: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz corrente alternada (para carregador de bateria)

Aviso importante: 
O equipamento somente pode ser operado em conexão ao software “SF6 Monitoring Manager”.

SF6 Monitoring Manager:
Software de dados baseado em rede para monitoramento de gás SF6 (solução de nuvem ou ins-
talação em servidor interno)

Instalação inicial B195R10

Taxa anual de usuário incluindo atualizações e suporte on-line B195R11

Embalagem:

Embalagem para B195R01 / B195R02 3-262-R006-C

Acessórios opcionais com preço adicional:

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213
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Sistema de monitoramento para conexão a balanças digitais e dispositivos de enchimento  
com maleta portátil 

Esta unidade de pesagem é uma ferramenta importante para o gerenciamento do estoque de cilin-
dros de SF6 em conexão com o software de base de dados “SF6 Monitoring Manager“. A interface in-
tegrada permite a conexão da unidade de operação a todas as balanças e dispositivos de enchimento 
da DILO equipados com uma interface serial para troca de dados ou para monitoramento.

O dispositivo é portátil e pode assim ser utilizado em diferentes locais, permitindo acesso à base cen-
tral de dados de monitoramento através de uma conexão LAN/ WLAN.

Os cilindros de entrada ou de saída do estoque são identificados através de um scanner de código 
de barras integrado.  As etiquetas de código de barras para a identificação dos recipientes podem ser 
impressas no local com uma impressora de etiquetas.

O sistema de monitoramento simplifica consideravelmente o gerenciamento de estoque das quan-
tidades de gás correntemente em uso na produção de equipamentos elétricos ou em concessionárias 
de energia. Desta forma, o registro manual trabalhoso das quantidades de gás SF6 em uso deixa de 
ser um problema.

Para mais informações sobre o software "SF6 Monitoring Manager" por favor consulte nossa folha de 
dados em separado.

 Tablet de 10“ com conexão de base de dados via LAN/WLAN

 Interface para balanças eletrônicas e dispositivos de enchimento

 Scanner 2D de código de barras sem fio com interface Bluetooth

 Impressora térmica para largura de etiquetas até 100 mm

 Maleta plástica estável

B195R30 

Unidade de operação para software “SF6 Monitoring Manager“

A unidade de operação pode ser 
facilmente conectada às balanças 
digitais ou aos dispositivos de 
enchimento DILO.



Aparelhos para monitoramento de gás SF6

C 4292-00

Equipamento padrão:

Tablet de 10“ com conexão de base de dados via LAN/WLAN

Impressora de transferência térmica para largura de etiqueta até 100 mm

Scanner 2D de código de barras sem fio com interface Bluetooth

Maleta de transporte preta

2 manuais de operação em alemão, inglês ou francês

B195R30 
Unidade de operação para software “SF6 Monitoring Manager“

Embalagem:

Embalagem para B195R30 3-775-R027-C

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 610 mm, Largura 470 mm, Altura 280 mm

Peso: 17 kg

Tensão de alimentação: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz corrente alternada

B195R30 

Unidade de operação para software “SF6 Monitoring Manager“

Aviso importante: 
O equipamento somente pode ser operado em conexão ao software “SF6 Monitoring Manager”.

Acessórios opcionais com preço adicional:

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

SF6 Monitoring Manager:
Software de dados baseado em rede para monitoramento de gás SF6 (solução de nuvem ou ins-
talação em servidor interno)

Instalação inicial B195R10

Taxa anual de usuário incluindo atualizações e suporte on-line B195R11
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Software para o gerenciamento central do estoque de gás SF6 

O "SF6 Monitoring Manager" é uma ferramenta de software para banco de dados para o gerenciamen-
to inteligente de estoques de gás SF6 na produção de equipamentos elétricos ou em concessionárias 
de energia. Todas as balanças e todos os dispositivos de enchimento DILO, bem como todos os medi-
dores de fluxo de massa com interface digital podem ser conectados à base de dados.

Os parâmetros chave de monitoramento em resumo: 

 Tipo de recipiente e número ID

 Data de entrada e saída

 Peso líquido

 Peso de tara

 Localização de armazenamento

 Fornecedor

 Tipo de gás (novo, reuso, descarte) 

 Qualidade de gás (umidade, porcentagem de SF6)

 Endereço do recipiente 
 
Outros dados específicos de usuário podem ser adicionados. Há mais quatro campos disponíveis 
para este propósito.

B195R10 / R11 

Software „SF6 Monitoring Manager“

O software amigável possibilita monitorar e logar-se ao estoque de SF6 – mesmo de diferentes lo-
cais e até países. Todos os recipientes de SF6 que entram e saem do estoque podem ser registrados 
e logados através do software. Desta forma o histórico dos recipientes é rastreável através de um 
número ID que é atribuído automaticamente. Recipientes também podem ser livremente definíveis, 
por exemplo, cilindros, containers, tanques estacionários ou componentes de GIS. O supervisor pode 
fazer alterações e entradas manuais.



Aparelhos para monitoramento de gás SF6

B195R10 / R11 

Software „SF6 Monitoring Manager“

O centro de estatísticas fornece informações sobre a quantidade total de gás, dividido em países e 
localidades. Da mesma forma quaisquer vazamentos de gás podem ser “rastreados” em um perío-
do específico por recipiente. Por fim, o usuário recebe uma visão geral “a um só clique” do estoque 
atual de SF6, mesmo em diferentes localidades, simplificando assim consideravelmente a geração do 
balanço de massa de SF6 de acordo com a Diretiva Européia 1191/2014, a conformidade e o gerencia-
mento de ativos.. 

O software também pode ser aprimorado para uso com outros gases sob encomenda.

B195R10 / R11 
Software „SF6 Monitoring Manager“

Características do software

 Front-end baseado em rede

 Sistema operacional Windows

 Solução em nuvem ou em rede

 Capaz de lidar múltiplos clientes

 Gerenciamento de usuário e de autorizações

 Conexão terminal de coleta de dados via LAN/WLAN

 Transmissão de dados criptografada

 Atualização de software centralizada na nuvem

Os termos de licença DILO e os termos gerais e as condições para o uso de software se aplicam.

Instalação inicial B195R10

Taxa de usuário anual incluindo atualizações e suporte online B195R11

C 4280-00134
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Purificação e preparação de misturas de gás SF6

C 4288-01

Reciclagem e reuso de SF6

Não há necessidade de descartar gás 
SF6 usado contendo uma porcenta-
gem inaceitavelmente alta de nitrogê-
nio ou ar.

As unidades de separação DILO permi-
tem a purificação de misturas de gás 
SF6 até o nível de qualidade desejado.

 Preparação de gás SF6

 Planta de separação de SF6/N2 B121R02 136 – 139
 Preparação de gás SF6 como serviço 140
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Preparação de gás SF6

Na prática, frequentemente ocorre a contaminação de gás SF6 usado com ar através de evacuações 
inadequadas ou manuseio de gás inapropriado. Gás SF6 usado contendo uma porcentagem inacei-
tavelmente alta de nitrogênio e ar pode ser tratada pelas unidades de separação DILO até o nível de 
qualidade desejado. 

As vantagens do tratamento do gás:

 � Minimização dos custos de descarte de resíduos

 � Custos mais baixos para gás novo

 � Menos gastos com transporte

 � Redução dos custos de armazenagem

O grau de pureza de gás SF6 tratado atende completamente à diretiva IEC 60480 para gás SF6 usado. 
Os valores atingidos quanto a 

 � Umidade

 � Volume de SF6

 � Produtos em decomposição (SO2) 

estão bem abaixo dos valores de referência da diretiva IEC 60480 e estão abaixo até dos valores  
estipulados pela IEC 60376 (regulamentação para gás SF6 novo) e pela regulamentação chinesa  
GB/T 12022/2006 (Norma chinesa para gás SF6 novo).

 

Purificação e preparação de misturas de gás SF6
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Imagem da interface operacional. O 
processo é permanentemente indicado 
na tela.

Fornecemos versões especiais para preparação de misturas de SF6/CF4 sob encomenda.

Para purificação e preparação de misturas de gás SF6 

Esta unidade permite a preparação de gás SF6 usado contendo uma porcentagem inadmissivelmente 
alta de nitrogênio ou ar até a qualidade desejada para que o SF6 possa ser reusado em compartimen-
tos de gás. Consequentemente, pode haver uma redução considerável dos custos de armazenagem, 
descarte e transporte, e uma minimização dos gastos com gás novo.

A tecnologia de purificação da unidade de separação está baseada no princípio de condensação do 
SF6 sob pressão a baixas temperaturas. Nós recomendamos o uso desta unidade onde grandes  
quantidades de SF6 tenham que ser purificadas e preparadas.

O grau de pureza do gás SF6 preparado corresponde à guia IEC 60480 para gás SF6 usado. Os valores 
correspondentes a umidade, porcentagem de SF6 e produtos em decomposição (SO2) são considera-
velmente mais baixos que os estipulados na guia IEC 60376 para gás SF6 novo e na Norma chinesa 
GB/T 12022/2006 para gás SF6 novos.

B121R12 

Planta de separação de SF6/N2

 � Grau de pureza do gás SF6 recuperado:   
 ≥ 99 %

 � Misturas gasosas com uma concentração de  
 SF6 ≥ 40 % podem ser separadas

 � Análise automática da mistura gasosa

 � Otimização do processo de separação

 � Sistema de retorno do gás integrado 

 � Capacidade de separação de aprox. 10 – 30 kg/h

 � Processo automático de filtragem para eliminar  
 contaminações (tamanho do poro < 1 μm)

 � Configuração amigável de fácil manutenção

 � Controle remoto baseado em rede disponível
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Preparação de gás SF6

C 4294-01

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 3,000 mm, Largura 1,500 mm, Altura 1,900 mm

Peso: 2,300 kg

Tensão de alimentação: 380 - 420 V / 50 Hz corrente trifásica (tensões especiais estão disponíveis)

Consumo: aprox. 15 kW

Standard equipment:

Compressor DILO TM 2.5 (15 m3/h [a 50 Hz], 23 bar)

Compressor DILO TM 5.0 B (5.7 m3/h [a 50 Hz), 50 bar)

Bomba líquida (125 l/h [a 50 Hz], 35 bar)

Unidade de refrigeração com circuito fechado de resfriamento

Tanque de baixa pressão e de alta pressão

Tanque buffer

Unidade de filtro de umidade e filtro de partículas

Controle Elétrico com controle automático do processo

Tela de toque de 10"

Mangueira de conexão para cilindros externos de SF6 ou recipientes de armazenagem

Engates para empilhadeiras, olhais de içamento

Cor: laranja (RAL 2004)

2 manuais de operação em alemão, inglês ou francês

Equipamento opcional (montado) com preço adicional:

Preço adicional por tensão especial da planta de separação ... V / ... Hz 6-0005-R042

Ciclo do processo:

A mistura gasosa é comprimida por um compressor, previamente resfriada por um trocador de calor 
e filtrada de umidade e partículas de poeira por uma unidade de filtros antes de passar para o tanque 
de separação.

A separação de gás é baseada no princípio de condensação do SF6 a baixas temperaturas e é realiza-
da em dois estágios, resultando em uma alta pureza e uma baixa perda de SF6.

Os gases residuais contendo somente uma quantidade pequena de SF6 são armazenados em um 
tanque buffer externo para descarte.

O gás SF6 regenerado em estado líquido é enviado a tanques externos. Ao utilizar as balanças DILO 
correspondentes, o processo de enchimento é interrompido automaticamente quando o tanque está 
cheio.

O processo completo ocorre automaticamente através de um controle programável. A tela de toque 
permite uma operação confortável conduzida por menus. Os parâmetros mais importantes do proces-
so são indicados na tela de toque. Esta unidade permite priorizar-se pela maior capacidade de sepa-
ração ou pela melhor pureza de gás possível.

2

B121R12 

Planta de separação de SF6/N2

138



139C 4294-00

Acessórios opcionais com preço adicional:

Balanças para tanque LGB 600 l K091R54

Balanças eletrônicas para cilindros (versão comfort) K091R67

Mangueira DN20 com 5 m com acoplamentos em ambas as extremidades 6-1017-R050

Mangueira DN20 com 7 m com acoplamentos em ambas as extremidades 6-1017-R070

Mangueira DN20 com 10 m com acoplamentos em ambas as extremidades 6-1017-R100

cabo com 4 m com conectores tipo plug M12 para dispositivo de pesagem e balança para cilindros 05-1602-R304

B121R12 
Planta de separação de SF6/N2 

Embalagem:

Embalagem para B121R12 3-762-R103-C

2



C 4290-00

A qualidade medida do SF6 não atende aos requisitos dos padrões de pureza?

Nenhum problema! A qualidade do SF6 que não atende às especificações correspondentes pode ser 
preparada e regenerada para o reuso no campo. Para tais aplicações podemos oferecer nossos servi-
ços a serem realizados pelo nosso pessoal certificado. 

Para maiores quantidades de gás recomenda-se realizar os serviços de separação no campo. Para 
tanto, as seguintes opções podem ser oferecidas: 

 � Locação de uma unidade de separação de SF6/N2 e nossos técnicos realizam a separação da  
 mistura de SF6-/ar no campo.

 � Locação de uma máquina incluindo as instruções para o pessoal operativo. Neste caso os serviço 
 de separação são realizados pelo cliente.

 � Preparação do gás realizada em nossas instalações. O gás SF6 pode ser retornado ao cliente ou 
 recuperado pela DILO. A quantidade do gás regenerado e purificado pode ser determinada através 
 de um analisador e de uma balança fornecida. Um certificado da qualidade do gás e da  
 quantidade regenerada é emitido (monitoramento de gases fluorados).

Gerenciamento compreensivo de gás com a DILO.

 
 
Hotline de Serviços

Nosso serviço técnico pós-vendas está: 

Fone: +49 (0) 83 33 - 302-94

E-Mail: service@dilo-gmbh.com

 

Preparação de gás SF6 como serviço

Preparação de gás SF6
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Aparelhos Medidores de SF6

C 4098-03

Um programa para todos os casos

A DILO oferece uma linha de  
aparelhos completa para todas as 
aplicações: de monitoramento de 
ambientes, da detecção de  
vazamentos à análise da qualidade 
do gás SF6, incluindo todos os  
acessórios para a medição  
simplificada em campo e kits retrofit 
para aparelhos de medição antigos.

 Aparelhos Medidores de SF6

 Aparelhos para determinação da  
  qualidade do SF6

142 – 156

 Detectores de gás SF6 157 – 164
 Aparelhos para ensaiar densímetros 165 – 170
 Acessórios para aparelhos de medição 171 – 176



Aparelhos Medidores de SF6

C 4098-02

Aparelhos medidores são utilizados para monitoramento do ar em ambientes fechados, detecção de 
vazamentos e medição da qualidade do SF6 de equipamentos elétricos.

O gás SF6 deve ter sempre um alto teor de pureza, uma vez que umidade e os produtos em  
decomposição tóxicos ou corrosivos em um compartimento prejudicam suas qualidades de  
isolamento. 

De acordo com a Norma EG 517/2014 para gases fluorados a qualidade do gás deve ser  
constantemente monitorada. Há também a Diretriz IEC 60480 que estabelece os valores limite para a 
re-utilização do gás SF6. É absolutamente necessário conhecer a qualidade do gás antes de realizar 
trabalhos de manutenção em disjuntores, de forma a decidir a sua preparação, o re-uso do gás ou 
sua destinação.

Os critérios decisivos de Qualidade do gás SF6 no disjuntor são:

 Umidade (Ponto de Orvalho)

 Produtos em decomposição

 Pureza em %

  

Aparelhos Medidores de SF6
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Para verificação de diversos parâmetros com uma medição apenas

3-035R-R... 
MIRROR-ANALYSER SF6 

Este aparelho multi-funcional permite a determinação de até três parâmetros com uma medição 
apenas: 
 

 Concentração de umidade (ponto de orvalho)   
 Porcentagem de volume em SF6 
 Concentração de SO2  

 
O MIRROR-ANALYSER SF6 utiliza o princípio da medição de espelho de ponto de orvalho físico que é 
caracterizado por sua alta precisão e confiabilidade máxima para a medição do conteúdo de umida-
de. Ao resfriar o espelho integrado o conteúdo de umidade no gás é determinado pela medição da 
temperatura dependendo da condensação ou congelamento do espelho. Os outros parâmetros da 
qualidade do SF6 são determinados medindo-se a velocidade do som (porcentagem do volume em 
SF6 ) e a reação eletroquímica (concentração de SO2).

 Alta precisão e confiabilidade na determinação  
 da umidade (princípio de medição do espelho  
 de ponto de orvalho)

 Sem emissão de gás medido (Sistema de retor 
 no de gás integrado)

 Intercambialidade modular dos sensores          

 Baixa manutenção com funções de autoteste

 Navegação de menu simples e amigável via tela  
    de toque capacitiva colorida de 7“ de alta qualidade           
    Resultados de até 500 medições

 podem ser salvos com nome, data e horário

 Conexões USB e LAN

 Idiomas ajustáveis: DE, EN, FR, ES
 Design compacto, manuseio e transporte    

   simples (instalado em uma maleta tipo trolley)

  

Aparelhos para determinação da qualidade do SF6



C 4573-00

3-035R-R... 
MIRROR-ANALYSER SF6

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 500 mm, Largura 625 mm, Altura 297 mm

Peso: aprox. 27.5 kg

Pressão de entrada: pe 0.2 – 35 bar

Temperatura de operação: -10 °C a +40°C

Umidade ambiente: máx. 90 % de umidade relativa, sem condensação durante a operação

Tensão de operação: 100 - 240 VAC 50/60 Hz

Número de medições armazenadas: máx. 500

Interface:  USB/LAN

Tempo de medição: variável, calculado pelo sistema (5-7 min;  máx. 10 min)

Valores limite de ponto de orvalho: ajustável de -50°C a +20°C

Valores limite de vol.-%: ajustável de 0.0 a 99.9%

Valores limite de SO2: ajustável de 0.0 a 499.9  ppmv

Indicação da concentração de umidade em ponto de orvalho em °C ou °F, referenciada em atmosférica ou 
pressão de entrada, reversível para indicação em ppmV, ppmM

Indicação da pressão de entrada em pa ou pe, psi,  kPA, MPa

Equipamento padrão:

Maleta de transporte; mangueira de conexão com 6 m, com acoplamentos DILO DN8 e DN20; 
cabo de alimentação com 2 m

USB com avaliação de dados e leitura de dados medidos

1 manual de operação (multilíngue)

O “MIRROR-ANALYSER SF6“ é um aparelho compacto, amigável e de fácil manutenção que garante 
alta precisão de medição. A unidade permite diferentes tipos de condução do gás medido, em uma 
das seguintes alternativas:

 O gás medido pode ser armazenado em um cilindro interno e bombeado de volta ao compartimen 
   to de gás (até 10 bar pe)

 Armazenamento externo do gás medido em um cilindro

Para medições em cilindros ou compartimentos de gás com pressão acima de 10 bar pe (máx. 
pressão de entrada de 35 bar pe), ou caso o gás medido não deva ser devolvido após a medição, um 
cilindro pode ser conectado à saída (máx. 10 bar pe). Não é necessário utilizar um redutor de pres-
são, nem separar o medidor do cilindro ou do compartimento de gás.

 Armazenamento externo do gás medido em uma bolsa coletora
Uma bolsa coletora externa pode ser conectada permitindo medições contínuas (pressão de ent-
rada máx. de 35 bar pe) sem bombear o gás medido de volta. Posteriormente, é possível esvaziar a 
bolsa externa com o MIRROR-ANALYSER SF6, um carro de serviço ou um compressor.

Resultados precisos e corretos para medições seguidas podem ser garantidos enxaguando a 
mangueira de conexão antes de cada medição. O aparelho é de manutenção simples. O tempo resi-
dual de vida útil do sensor eletroquímico de SO2 é indicado automaticamente. O espelho de ponto de 
orvalho de funções de auto-teste.

Um aparelho muito prático e útil.

Aparelhos Medidores de SF6

  

Aparelhos para determinação da qualidade do SF6
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Technische Daten Sensoren:

Ponto de Orvalho Porcentagem de Volume SO2

Princípio de 
medição

Espelho de ponto de 
orvalho (princípio de 

Velocidade do som Reação eletroquímica

Faixa de medição -50 °C a +20 °C 0 - 100.0 vol.-% SF6 0 - 20 ppmV
0 - 100 ppmV
0 - 500 ppmV

Precisão de medição  ±0,5 °C ±0,5 % < 2 % da faixa de medição

Repetibilidade  ±0,2 °C ±0,3 % < 4 % / ano ou < 2 % / mês

Estabilidade longo < 2% perda de sinal / mês

Intervalo de 
calibração 

2 anos 2anos 2 anos

3-035R-R... 
MIRROR-ANALYSER SF6

Acessórios opcionais com preço adicional:

Compressor externo para aumento da pressão no uso do MIRROR-ANALYSER SF6  em disjunto-
res de média tensão com pressão < 0.2 bar pe

3-826-R003

Bolsa coletora de gás medido B151R95

Maleta de adaptadores para aparelhos de medição Z340R42

Mangueira de conexão de 6 m com acoplamentos auto-blocantes (como mangueira de ex-
tensão)

3-531-R060

Embalagem:

 Embalagem para 3-035R-R... 3-775-R024-C

                                                                                        

Aparelho de medição simples de umidade: -50 to +20°C 3-035R-R102

Aparelho  2-em-1 para medição de umidade: -50 to +20°C, porcentagem 0-100 vol.-% 3-035R-R201

Aparelho 3-em-1 para medição de umidade: -50 to +20°C, porcentagem 0-100 vol.-%, SO2 com 0-20 ppmv 3-035R-R301

Aparelho 3-em-1 para medição de umidade: -50 to +20°C, porcentagem 0-100 vol.-%, SO2 com 0-100 ppmv 3-035R-R302

Aparelho 3-em-1 para medição de umidade: -50 to +20°C, porcentagem 0-100 vol.-%, SO2 com 0-500 ppmv 3-035R-R303

Referência de pedido do MIRROR-ANALYSER SF6:

Opções (pedido em separado): todos os aparelhos com sistema de medição de porcentagem estão dis-
poníveis adicionalmente para concentrações de SF6 em misturas de SF6/CF4 (precisão de medição: ±2.0 
vol.-%). Assim é possível alternar entre medições de misturas SF6/N2  e SF6/CF4.



Aparelhos Medidores de SF6

C 4422-02

  

Aparelhos para determinação da qualidade do SF6

Para verificação de diversos parâmetros em uma única operação

3-038R-R... 
SF6-Multi-Analyser com sistema de retorno de gás 

Este aparelho multi-funcional permite a determinação de até 6 parâmetros de qualidade em uma 
única medição: 
 

 Concentração de SF6 (%) 
 Concentração de umidade 
 Concentração de SO2 (ppmv)

    Opcional: Concentração de HF, Concentração de H2S, Concentração de CO (cada em ppmv) 
 
O SF6-Multi-Analyser é um aparelho operado por bateria, compacto, de manutenção simples e amigá-
vel que garante medições de alta precisão. A  unidade permite diferentes tipos de medição e trata-
mento do gás medido, em uma das seguintes formas:

- O gás medido pode ser armazenado em um cilindro interno e bombeado de volta ao compartimento 
  de gás (até 10 bar pe).

- Para medições em cilindros, tanques ou compartimentos de gás com pressões mais altas (máx. 
  pressão de entrada 35 bar pe) ou caso o gás medido não deva ser bombeado de volta, um cilindro  
  pode ser conectado na saída (máx. 10 bar pe). Não é necessário usar um redutor de pressão, nem  
  desconectar o aparelho do cilindro ou do compartimento de gás.

- Uma bolsa coletora externa pode ser conectada permitindo medições contínuas (máx. pressão de 
  entrada 35 bar pe) sem bombear o gás de volta. Posteriormente é possível esvaziar a sacola externa 
  utilizando o SF6-Multi-Analyser, um carro de serviço ou uma unidade de compressor.

 Sem emissões de gás medido 

 Intercambialidade modular dos sensores

 Menu de navegação simples e amigável via tela 
   de toque capacitiva de 7“colorida de alta  
   qualidade

 Armazenamento de até 500 medições com 
   nome, data e horário

 Bateria e alimentação externa

 Conexão USB e LAN

 Idiomas opcionais: DE, GB, FR, ES, IT, PT,  
   CZ, PL, CN, JPN, RUS

 Design compacto, de fácil manuseio e  
    transporte (instalado em uma maleta tipo  
    trolley) 

Caso os sensores devam ser calibrados, estes 
podem ser facilmente trocados em campo 
pelo operador. O aparelho fica imediatamente 
pronto para uso sem perda de tempo graças 
ao princípio “Plug & Play“.
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3-038R-R... 
SF6-Multi-Analyser

Nota:

Aparelhos com sistema de retorno de gás: 
O gás medido é coletado e pode ser armazenado em um cilindro interno ou externo através de um 
compressor. Após a medição o gás de medição armazenado pode ser bombeado de volta do cilindro 
interno ou externo (despressurizado) para um compartimento de gás ou um cilindro conectado.

Nenhum gás SF6 é emitido para a atmosfera!

Dados técnicos:

Dimensões: C 406 mm, L 538 mm, A 269 mm

Peso com sistema de retorno de gás: aprox. 25 kg

Pressão de entrada: pe  0.2 - 35 bar

Temperatura de operação: -10 °C a +50 °C

Umidade ambiente: até 90 % umidade relativa, sem condensação durante a operação

Tensão de operação: 100-240 VAC, 50/60Hz

Número de valores medidos armazenáveis: máx. 500

Interface: USB/LAN

Tempo de medição: variável, calculado pelo sistema, máx. 15 minutos

Valor limite de % vol.: ajustável de 0.0 a 99.9 vol.-%

Valor limite do ponto de orvalho: ajustável de -60 °C a +20 °C

Valor limite de SO2: ajustável de 0.0 a 499.9 ppmV

Indicação da concentração de umidade em ponto de orvalho °C ou °F, referenciado à pressão de entrada ou 
pressão atmosférica, reversível para indicação em ppmV, ppmM

Indicação da pressão de entrada em bar pa ou pe, psi, kPa, MPa

Equipamento padrão:

Maleta de transporte; mangueira de 6 m com acoplamentos DILO DN8 e DN20; cabo de alimentação de 2 m

Dispositivo USB com arquivo de dados para avaliação e leitura dos dados medidos

CD-ROM

1 manual de operação (multilíngue) em CD-ROM

Resultados exatos e corretos para medições subsequentes podem ser garantidos purgando a 
mangueira antes de cada medição.

Outra grande vantagem do SF6-Multi-Analyser é sua alta precisão. A umidade no SF6 é medida à pres-
são de operação. Assim resultados muito precisos são obtidos durante um curto tempo de medição 
mesmo em faixas críticas de ponto de orvalho (< -40 °C). O ponto de orvalho à pressão atmosférica é 
calculado posteriormente.

A manutenção do aparelho é bastante simples. O tempo residual de vida útil do sensor eletroquímico 
de SO2 é indicado automaticamente. Trata-se de um aparelho muito prático e útil.



C 4422-02

  

Aparelhos para determinação da qualidade do SF6

Aparelhos Medidores de SF6

3-038R-R... 
SF6-Multi-Analyser

Acessórios opcionais com preço extra:

Compressor externo para aumento da pressão para aplicação do SF6-Multi-Analyser em equi-
pamentos de media tensão com pressão < 0.3 bar pe

3-826-R003

Bolsa coletora de gás medido B151R95

Kit de adaptadores para aparelhos medidores Z340R42

Mangueira de 6 m com acoplamentos auto-blocantes (como mangueira de extensão) 3-531-R060

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Embalagem:

Embalagem para 3-038R-R... 05-1990-R002

Aparelhos com sistema de retorno de gás                                                                                                   3-038R-R...

Aparelho medidor simples para medição de porcentagem 0 - 100 vol. -% R101

Aparelho medidor simples para medição de umidade -60 °C a +20 °C de temperatura de ponto de orvalho R102

Aparelho medidor dois-em-um para medição de porcentagem e umidade R201

Aparelho medidor três-em-um para medição de porcentagem, umidade e SO2 com 0 - 20 ppmV R301

Aparelho medidor três-em-um para medição de porcentagem, umidade e SO2 com 0 - 100 ppmV R302

Aparelho medidor três-em-um para medição de porcentagem, umidade e SO2 com 0 - 500 ppmV R303

Aparelho com medição quádrupla de Porcentagem, Umidade e SO2 com 0 - 20 ppmv e HF com 0 – 10 ppmv R401

Aparelho com medição quádrupla de Porcentagem, Umidade e SO2 com 0 - 100 ppmv e HF com 0 – 10 ppmv R402

Aparelho com medição quádrupla de Porcentagem, Umidade e SO2 com 0 - 500 ppmv e HF com 0 – 10 ppmv R403

Aparelho com medição sêxtupla de Porcentagem, Umidade e SO2 com 0 - 100 ppmv, HF com
0 – 10 ppmv, H2S com 0 -100 ppmv e CO com 0 – 500 ppmv

R602

Designações de pedido do SF6-Multi-Analyser:

Opções (favor pedir em separado): Todos os aparelhos com sistema de medição de porcentagem estão adi-
cionalmente disponíveis para concentrações de misturas gasosas de SF6/CF4  (precisão de medição: ±2.0 
vol. -%). Assim é possível comutar entre medições de SF6/N2 e SF6/CF4.

Datos técnicos de los sensores:

% Vol. Umidade SO2 Opcional: HF Opcional: H2S Opcional: CO

Princípio de  
medição

Velocidade do 
som

Medição eletrô-
nica de umidade 
(capacitiva)

Reação eletro-
química

Reação eletro-
química

Reação eletro-
química

Reação eletro-
química

Faixa de medição 0 - 100 vol-% -60 a +20 °C 0 - 20 ppmV
0 - 100 ppmV
0 - 500 ppmV

0 - 10 ppmV 0 - 100 ppmV 0 - 500 ppmV

Precisão de  
medição

±0,5 vol.-% ±2 °C (a > -40 °C) 
±3 °C (a < -40 °C)

< ±2 % da faixa 
de medição

< ±10 % da fai-
xa de medição

< ±2 % da faixa 
de medição

< ±10 % da fai-
xa de medição

Pressão do gás 
medido

Pressão 
atmosférica

Pressão de com-
partimento de gás

Pressão 
atmosférica

Pressão 
atmosférica

Pressão 
atmosférica

Pressão 
atmosférica

Taxa de fluxo 0.3 - 0.5 l/h 16 - 17 l/h 1 - 3 l/h 1 - 3 l/h 1 - 3 l/h 1 - 3 l/h

Tempo de reação < 2 min < 5 min < 20 s < 5 min < 20 s < 20 s

Intervalo de  
calibração  
recomendado 

a cada 2 anos a cada 2 anos 2 anos (tempo 
de vida útil)

2 anos
(vida útil)

2 anos
(vida útil)

2 anos
(vida útil)

Desvio de sensib. a 
longo prazo

< 2 % por mês < 5 % perda de
sinal por mês

< 2 % perda de
sinal por mês

< 2 % perda de
sinal por mês

Proteção contra 
sobrecarga

automático automático automático automática automática automática
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Para determinação da umidade

3-037-R001 
Aparelho eletrônico de medição de umidade com indicação em Ponto de Orvalho  

O teor de umidade no SF6 é o critério mais importante para determinação da qualidade do gás. Este 
modelo foi desenvolvido especialmente para medição da umidade em SF6. Este aparelho oferece uma 
maior resistência a contaminantes e produtos em decomposição do gás SF6 em relação a sensores 
convencionais e minimiza as usuais variações a longo prazo. 

O medidor eletrônico de fluxo integrado ao aparelho diminui a quantidade de amostra de gás  
necessária à medição e opera indendentemente de sua posição, características estas excelentes para 
procedimentos em disjuntores. Na há influência da pressão e da temperatura nos resultados de  
medição. Este é um aparelho confiável e indispensável. 

 Indicação do Ponto de Orvalho em °C, conversível a valores em ppm

 A medição pode ser feita à pressão atmosférica ou de compartimento

 Alimentação por rede ou baterias de NiMH



Aparelhos Medidores de SF6

  

Aparelhos para determinação da qualidade do SF6

C 4101-04

Equipamento padrão:

Aparelho de medição de umidade com indicação digital

2 válvulas de regulagem precisa e medidor de fluxo eletrônico

Alimentação: rede ou baterias de NiMH (carregador integrado)

Mangueira de conexão de 2 m com acoplamentos DN8 e DN20

Carcaça robusta com alça para transporte e posicionamento

Cabo de alimentação com 2 m

Maleta de plástico preta

Manual de operação (várias línguas) em CD-ROM

Acessórios opcionais com preço adicional:

Bolsa coletora de gás medido (para medicões livres de emissão) B151R95

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

3-037-R001 
Aparelho eletrônico de medição de umidade com indicação em Ponto de Orvalho 

Dados técnicos:

Dimensões sem alça: Largura 210 mm, Altura 85 mm, Profundidade 250 mm

Dimensões com maleta de transporte: Largura 360 mm, Altura 290 mm, Profundidade 165 mm

Peso: 2,8 kg

Princípio de medição: Medição de umidade eletrônica (capacitiva)

Faixa de medição: -60 a +20 °C de Ponto de Orvalho

Precisão na faixa de medição: ±2 °C (de -40 a +20 °C), + 3 °C (de -60 a -40 °C)

Pressão de entrada: pe 0,5 - 10 bar

Temperatura de operação: 0 - 50 °C

Umidade no ambiente: máx. 90 % U.R., sem condensação

Tensão de alimentação: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

Embalagem: 

Embalagem para 3-037-R001 05-1990-R004
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151C 4102-02

Para medição da porcentagem de volume em misturas gasosas com ar ou N2

3-027-R002 
Aparelho de medição de Porcentagem de Volume de SF6  

Este aparelho presta-se para a medição da pureza do gás, necessária para manter a propriedade  
dielétrica para extinção de arcos elétricos no disjuntor. Graças ao método de medição da velocidade 
do som desenvolvido pela DILO, os resultados são imediatos. O micro-processador integrado  
converte instantaneamente os valores medidos em porcentagem de volume de SF6. 

Basta um simples enxágue após uma medição e o aparelho está imediatamete pronto para uso em 
outro compartimento de gás. 

O aparelho pode ser usado para medições de SF6 puro ou de misturas de SF6 com N2 ou CF4. Neste 
caso recomendamos prévio contato com um representante DILO.

 Manuseio simples

 Medição sem influência da pressão do ar ou posição do aparelho

 Tempo de resposta de cerca de 1 minuto

 Indicação digital dos valores medidos



Aparelhos Medidores de SF6

  

Aparelhos para determinação da qualidade do SF6

C 4102-02

Equipamento padrão:

Aparelho de medição da porcentagem de volume com indicação digital

Célula de medição com parte eletrônica

Mangueira de conexão de 2 m com acoplamentos DN8 e DN20

Carcaça com tampas frontal e traseira com alça para transporte e posicionamento 

Cabo de alimentação de 2 m

Maleta de transporte

Manual de operação (várias línguas) em CD-ROM

Acessórios opcionais com preço adicional:

Cabo de dados para interface RS232 e CD-ROM com programa de indicação para PC 6-1106-R001

Bolsa coletora de gás medido (para medicões livres de emissão) B151R95

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

3-027-R002 
Aparelho de medição de Porcentagem de Volume de SF6 

Dados técnicos:

Dimensões sem alça: Largura 415 mm, Altura 155 mm, Profundidade 450 mm

Dimensões com maleta de transporte: B 535 mm, Altura 180 mm, Profundidade 470 mm

Peso: 10,5 kg

Peso com maleta de transporte: 14 kg

Meio de medição: SF6 / N2 ou SF6 / ar

Princípio de medição: Velocidade do som

Faixa de medição: 0 - 100 Volume-% SF6 

Precisão de medição: ± 1 Volume-% para misturas de SF6 / N2 ou SF6 / ar

Pressão de operação: pressão de entrada de aparelhos sem regulagem de pressão pa = 1,7 a 10 bar
A pressões de pa = 1,2 a 1,7 bar a função ainda está garantida, mas o tempo de resposta é maior.

Pressão de medição: o processo de medição é realizado à pressão atmosférica.

Temperatura de operação: compensação de temperatura de -20 °C a +50°C de temperatura ambiente

Umidade no ambiente: máx. 90 % U.R., sem condensação

Tempo de resposta: cerca de 1 min. com mangueira enxaguada. O tempo de resposta e o enxágue da 
mangueira dependem da pressão fornecida. No pior caso à pa = 1,7 bar, leva-se 5 min. para uma medição pre-
cisa, caso não seja operada a válvula de enxágue.

Taxa de fluxo: máx. 1,2 g / min. a 100 % SF6 e pressão de operação de pa = 10 bar

Alimentação: 220 V - 240 V / 50 - 60 Hz, reversível para 110 V - 127 V / 50 - 60 Hz

Interface: RS232

Embalagem: 

Embalagem para 3-027-R002 3-775-R009-C

Kit de retrofit para sacolas de coleta de gás de amostra está disponível sob pedido (somente para 
dispositivos com data de entrega até metade de 2014). 

152



153C 4103-03

Para medição da concentração de SO2 em misturas gasosas

3-032-R... 
Aparelho de medição de SO2 portátil com indicação em LED 

Antes de realizar um serviço de manutenção é absolutamente necessário conhecer a qualidade do 
gás. Este instrumento especial permite uma medição precisa do teor de SO2 em misturas gasosas. 
Além disso este aparelho é bastante resistente a contaminantes e produtos em decomposição do gás 
SF6, o que faz dele um equipamento útil e confiável para cada revisão de disjuntores elétricos.

 Minimização da variação de longo prazo usual

 Nenhuma influência de pressão e temperatura no resultado da medição

 Indicação em ppmV



Aparelhos Medidores de SF6

  

Aparelhos para determinação da qualidade do SF6

C 4103-03

3-032-R... 
Aparelho de medição de SO2 portátil com indicação em LED

Dados técnicos:

Dimensões sem alça: Largura 170 mm, Altura 85 mm, Profundidade 260 mm

Dimensões com alça: Largura 210 mm, Altura 85 mm, Profundidade 315 mm

Dimensões com maleta de transporte: Largura 360 mm, Altura 165 mm, Profundidade 290 mm

Peso: 2,9 kg

Peso com maleta de transporte e acessórios: 5,1 kg

Princípio de medição: Reação química

Faixas de medicão disponíveis:  R101 = 0 - 20 ppmV
                                       R102 = 0 – 100 ppmV
                                      R103 = 0 – 500 ppmV

Precisão de medição: < ± 2 % da faixa de medição

Temperatura de operação: 0 - 40 °C

Umidade no ambiente: máx. 90 % U.R., sem condensação

Pressão de entrada: pe 0,5 - 10 bar

Tensão de alimentação: 100 - 265 V / 50 - 60 Hz

Conexão: engate rápido

Tempo de resposta: < 15 s (90 % do valor final)

Tempo de medição: < 2 minutos

Vida útil do sensor: 6 meses de armazenagem com capa de proteção; 24 meses de operação em contato com ar

Estabilidade a longo prazo: < 2 % perda de sinal do sensor de SO2 por mês

Fluxo: 1 - 3 lN / h

Função Enxágue: enxágue automático da célula de medição com ar ambiente ao desligar

Indicação: LED digital (24 x 48 mm)

Baterias: Baterias recarregáveis de NiMH

Equipamento padrão:

Aparelho de medição de SO2 com indicação digital

Operação: rede ou baterias de NiMH (com carregador de baterias integrado com proteção contra descarga 
profunda e indicação de nível de carga), comutação automática

Enxágue automático da célula de medição ao desligar

Cabo de alimentação com 2 m

Mangueira de conexão com 4 m com acoplamentos de engate rápido DN8 e DN20

Acoplamento de saída para conexão ao Recuperador de Gás Medido

Carcaça robusta com alça para transporte e posicionamento

Maleta em plástico preto

Manual de operação (várias línguas) em CD-ROM

Acessórios opcionais com preço adicional:

Bolsa coletora de gás medido (para medicões livres de emissão) B151R95

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Embalagem: 

Embalagem para 3-032-R... 05-1990-R004

154



155C 4104-03

Para medição precisa

3-032-R003 
Instrumento de medição para diversos produtos em decomposição e resíduos gasosos 

Durante a operação de disjuntores isolados a gás tem-se a ocorrência de produtos em decomposição 
após falhas, e estes tem um efeito negativo sobre a qualidade do gás bem como sobre suas  
propriedades de isolamento. Por esta razão a medição dos produtos em decomposição é muito  
importante. 

A medição com ajuda de tubos de ensaio e sacolas plásticas é simples e permite a determinação das 
seguintes concentrações:

 Dióxido de Enxofre SO2: 1 a 500 ppmV 

 Fluoreto de Hidrogênio HF: 1,5 a 15 ppmV 

 Neblina de óleo: 1 a 10 mg / m³ (0,16 a 1,6 ppmm)

 Fornecimento em uma prática maleta plástica com acoplamentos estanques DN8 e DN20



Aparelhos Medidores de SF6

C 4104-03

Equipamento padrão:

Instrumento de medição de produtos em decomposição com medidor de fluxo e válvula de agulha

Válvula de segurança

Suporte para tubos de ensaio

Acoplamentos de conexão DN8 e DN20

Abridor de tubos de ensaio

Peça de conexão com mangueira

2 O-Rings sobressalentes

Mangueira de conexão com 2 m

Maleta de plástico preta

Manual de operação (várias línguas) em CD-ROM

Acessórios opcionais com preço adicional:

10 tubos de ensaio para Dióxido de Enxofre SO2
Tipo1/a; Faixa de medição 1 a 25 ppmV
São necessárias sacolas plásticas com 1 l de volume (3-032-21)

05-1026-R001

10 tubos de ensaio para Dióxido de Enxofre SO2
Tipo20/a; Faixa de medição 20 a 200 ppmV
São necessárias sacolas plásticas com 1 l de volume (3-032-21)

05-1026-R002

10 tubos de ensaio para Dióxido de Enxofre SO2
Tipo 50/a; Faixa de medição 50 a 500 ppmV
São necessárias sacolas plásticas com 1 l de volume (3-032-21)

05-1026-R003

10 tubos de ensaio para Fluoreto de Hidrogênio HF
Tipo1,5/a; Faixa de medição 1,5 a 15 ppmV
São necessárias sacolas plásticas com 2 l de volume (3-032-20)

05-1026-R010

10 tubos de ensaio para detecção de neblina de óleo
Tipo 1/a; Faixa de medição 1 a 10mg / m3 (0,16 a 1,6 ppmm)
São necessárias sacolas plásticas com 1 l de volume (3-032-22)

05-1026-R015

10 sacolas plásticas com 1 l de volume 05-1025-R001

10 sacolas plásticas com 2 l de volume 05-1025-R002

3 sacolas plásticas com 10 l de volume 05-1025-R004

Adaptador para esvaziar sacolas de coleta de gás de amostra 3-969-R005

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

3-032-R003 
Instrumento de medição para diversos produtos em decomposição e resíduos gasosos

Dados técnicos:

Dimensões: Largura 198 mm, Altura 115 mm, Profundidade 165 mm

Dimensões com maleta de transporte: Largura 360 mm, Altura 290 mm, Profundidade 165 mm

Peso sem maleta de transporte: 2,4 kg

Princípio de medição: Reação química

Embalagem: 

Embalagem para 3-032-R003 05-1990-R004

  

Aparelhos para determinação da qualidade do SF6
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157C 4188-02

Para detecção rápida e quantificação de pequenos vazamentos de SF6

3-033-R200 
SF6-LeakSpy (Comprimento do sensor de 300 mm) 

O SF6 LeakSpy, opera por baterias e é livre de cabos. Este dispositivo mede com precisão concen-
trações de SF6 no ar através de um sensor de infra-vermelho não dispersivo (sensor NDIR) e indica 
o valor em uma tela gráfica em ppmv. O dispositivo permite a localização precisa de vazamentos 
buscando o ponto onde há a concentração de SF6 mais alta. Graças à alta precisão e ao baixo limite 
de detecção é possível realizar medições integrais, bem como medições para determinar taxas de 
vazamento.  
 
Para proteger o equipamento de partículas o sensor é equipado com um filtro que pode ser limpo e/
ou trocado facilmente pelo operador. Caso já haja uma concentração corrente de SF6 no ambiente o 
LeakSpy pode ser ajustado a este valor. Assim é possível detector vazamentos mesmo em áreas já 
contaminadas. A concentração de SF6 é indicada em ppmv, bem como através de um sinal sonoro 
audível.

 Detecção de vazamentos de SF6 de até 3 g / ano 

 Tempo de resposta rápido

 Nenhuma sensibilidade cruzada com umidade e compostos orgânicos voláteis (VOCs)

 Pequeno, leve, fácil de usar

 Uma alça facilita uma utilização móvel e ergonômica

 Operado por baterias (tempo de operação > 12 horas)

 Acumulador trocável (possível carregamento em paralelo de um segundo acumulador em unidade 
de carga separada)

A extensão de sensor de medição (inclusa 
no escopo de fornecimento), que pode ser 
instalada entre o aparelho e o sensor de me-
dição, se necessário, permite a realização de 
medições em pontos de difícil acesso.

  

Detectores de Vazamento



Aparelhos Medidores de SF6

  

Detectores de Vazamento

C 4188-02

Dados técnicos:

Dimensões 3-033-R200: Largura 125 mm, Altura 142 mm, Comprimento 280 / 555 mm (com / sem sensor) 

Comprimento do sensor: 300 mm (R200) / 550 mm (R201)

Peso: 1,580 g 

Alimentação: baterias de ions de Lítio (tempo de operação > 12 horas)

Princípio de medição: sensor de infra-vermelho não dispersivo (NDIR)

Faixa de medição: 0 – 1.000 ppmv SF6

Limite de detecção: 3 ppmv SF6

Sensiblidade: 3 g SF6 / ano

Precisão: < 50 ppmv: ±4 % (v. 50 ppmv) ≙ ±2 ppmv; 50 - 100 ppmv: ±5 % (v. 100 ppmv) ≙  ±5 ppmv;  
                100 - 1000 ppmv: ±2 % (v. 1000 ppmv) ≙  ±20 ppmv 

Sem sensibilidade cruzada para umidade (0 - 100 % U.R., sem condensação) e compostos orgânicos voláteis

Precisão: 1 ppmv

Unidade de indicação: ppmv, g/y, cc/s

Temperatura de operação: 0 °C a +50 °C

Temperatura de armazenamento: -10 °C a +60 °C

Tempo de resposta  T90: < 1s

Compensado em termos de temperatura e pressão

Indicação: tela gráfica + sinal sonoro audível

Equipamento padrão:

Alça de transporte

extensão de sensor de medição (Comprimento: 1 m)

Maleta de transporte

Carregador de bateria

1 acumulador

Unidade de recarga separada

Manual de operação (várias línguas) em CD-ROM

Embalagem:

Embalagem para 3-033-R200 05-1990-R002

Acessórios opcionais (peças sobressalentes) com preço adicional:

Alça de transporte 5009904

Mangueira de medição 5007237

Sensor 3-033-R200-20

Filtro de partículas 5008928

Capa transparente 5008933

Acumulador adicional 5008922

Maleta de transporte (para reposição) sem enchimento interno de espuma 5006807

Enchimento em espuma para a maleta de transporte 5009110

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

3-033-R200 / 3-033-R201 
SF6 LeakSpy
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Para detecção rápida de pequenos vazamentos de SF6

3-033-R002 
SF6-LeakPointer 

Este dispositivo sem fio e operado por bateria mede em sete níveis de sensibilidade dentro de um 
curto tempo de resposta. Mesmo após a detecção de grandes vazamentos o dispositivo retorna à 
posição zero rapidamente.

O SF6 LeakPointer é simples de operar com apenas uma mão. Os vazamentos podem ser facilmente 
detectados através do painel de LED claramente visível ou do sinal sonoro (que pode ser desligado). 
É possível operar o dispositivo de modo contínuo.

 Curto tempo de resposta  

 Curto tempo de “Reset“

 Detecção de vazamentos de até 5 g / 

 Ano Operação confortável com uma mão 

 Operado por bateria (com verificação de carga) 

 Compensado em termos de temperatura

C 4536-00



  

Detectores de Vazamento

Aparelhos Medidores de SF6

C 4536-00

Equipamento padrão:

Maleta de transporte

Sensor sobressalente

1 manual de operação (multilíngue) em CD-ROM

Acessórios opcionais com preço adicional:

Kit de sensores sobressalentes (3 unidades) 5010352

Maleta sobressalente 5010354

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

3-033-R002 
SF6-LeakPointer

Dados técnicos:

Dimensões com maleta: L 65 mm, A 229 mm, P 65 mm

Peso com maleta e acessórios: 560 g

Alimentação: 2 x 1.5 V baterias alcalinas C LR14 (não inclusas no escopo de fornecimento)

Princípio de medição: ionização por alta tensão

Sensibilidade: 5 g SF6  / ano

Temperatura de operação: 0 °C a +52 °C

Umidade no ambiente: máx. 90 % umidade relativa, sem condensação durante a operação

Tempo de resposta  T90: aprox. 1 segundo

Tempo de reset: aprox. 1 segundo

Indicação: faixa de medição de 7 LEDs e sinal sonoro (desconectável)

Comprimento do sensor: 355 mm

Embalagem:

Embalagem para 3-033-R002 6-0004-R039
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161C 4107-01

Para monitoramento de ar de plantas internas de SF6 em operação permanente

3-026-R115 
Sensor de SF6-Ar  

O dispositivo detecta até as menores concentrações de SF6 e indica o valor medido permanentemen-
te. Para o pessoal operacional é absolutamente necessário saber que nenhuma fonte radioativa é 
utilizada, de forma que nenhuma medida especial precisa ser tomada durante a operação. 

O Sensor de SF6-Ar destaca-se pelo curto tempo de resposta. Além disso não há sensibilidade  
cruzada com umidade e o equipamento não é afetado por contaminação de fundo. Assim o resultado 
de medição permanece estável. Parâmetros para mensagens de aviso e disparo de alarme são  
livremente configuráveis. 

 Faixa de medição: 0 a 1.500 ppmv SF6    

 Alta estabilidade de longo prazo   

 Livre de manutenção e de partes consumíveis   

 Indicação dos valores medidos em LCD no painel frontal     

 Compensado em pressão de ar   

 Interface analógica e serial



SF6 Measuring devices

C 4107-01

Equipamento padrão:

Manual de operação (várias línguas) em CD-ROM

Acessórios opcionais com preço adicional:

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Nota: 
Este dispositivo somente pode ser usado em conjunto com o Monitor de Rede de SF6 e não pode ser 
operado de maneira autônoma.

Este dispositivo pode ser conectado ao Monitor de Rede de SF6 juntamente com outros dispositivos, 
constituindo desta forma uma rede de monitoramento quanto à detecção de SF6 em um ou mais 
ambientes.

3-026-R115 
Sensor de SF6-Ar 

Dados técnicos:

Dimensões: Largura 80 mm, Altura 150 mm, Profundidade 60 mm

Peso: 0,25 kg

Princípio de medição: NDIR (feixe duplo)

Faixa de medição: 0 a 1.500 ppmV SF6

Precisão de medição: < ± 2 % do valor medido

Estabilidade a longo prazo / desvio: < ±2 % do valor medido / ano

Tempo de pré-aquecimento: < 2 min (inicialização), 15 min. (especificação completa)

Tempo de resposta: < 2 min

Indicação: direta em LCD

Tensão de alimentação: 24 V DC, 160 mA, 3,9 W

Umidade no ambiente: máx. 95 % U.R., sem condensação

Classe de Proteção: IP 41

Faixa de monitoramento recomendada por sensor: 250 m²

Calibração / Manutenção: desnecessária por toda a vida útil do sensor (cerca de > 10 anos)

Temperatura de operação: -10 a 40 °C

Embalagem: 

Embalagem para 3-026-R115 3-948-R001

  

Detectores de Vazamento
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163C 4108-02

Monitoramento central e indicação de valores medidos por Sensores de SF6-Ar 

3-026-R114 
Monitor de Rede de SF6 

O Monitor de Rede de SF6 é a unidade de controle central para conexão de até cinco Sensores de  
SF6-Ar. Avisos e limites de alarme podem ser configurados para cada Sensor de SF6-Ar individual-
mente.

O conceito de operação conecte-opere faz com que o manuseio deste sistema seja extremamente 
simples e amigável. Os valores medidos podem ser armazenados e recuperados em uma tela de 
toque colorida de 5,7".

 Sinais sonoros diversos para avisos, alarmes e erros     

 Nomes individuais para cada Sensor de SF6-Ar conectado    

 Conexão entre os Sensores de SF6-Ar e o Monitor de Rede via cabo bus e conectores



Aparelhos Medidores de SF6

C 4108-02

Equipamento padrão:

Manual de operação (várias línguas) em CD-ROM

Acessórios opcionais com preço adicional:

Transmissor externo de alarme visual e acústico de 230 V 05-1093-R001

Transmissor externo de alarme visual e acústico de 115 V 05-1093-R003

Cabo bus e de alimentação, 2 m de comprimento 05-1602-R302

Cabo bus e de alimentação, 10 m de comprimento 05-1602-R310

Cabo bus e de alimentação, 25 m de comprimento 05-1602-R325

Cabo bus e de alimentação, 50 m de comprimento 05-1602-R350

Cabo bus e de alimentação por metro
Conectáveis de cabo bus e de alimentação

05-1602-R300
3-026-89

Repetidor-Bus até 1,200 m de comprimento 3-026-85

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Hinweis: 
Para cada Sensor de SF6-Ar (3-026-R115) a ser conectado é necessário um cabo bus e de alimentação. 

O cabo bus e de alimentação conecta-se do Monitor de Rede ao primeiro Sensor de SF6-Ar e deste ao 
próximo sensor, até a conexão do último sensor.

3-026-R114 
Monitor de Rede de SF6

Dados técnicos:

Dimensões: Largura 250 mm, Altura 218 mm, Profundidade 120 mm

Peso: 2 kg

Indicação: Tela de toque colorida de 14,5 cm (5,7")

Conexão: máx. 5 SF6 Air Sensors via sistema bus / 2 linhas de conexão

Comprimento máx. do cabo de força e cabo bus: 150 m (por linha de conexão)

Tensão de alimentação: 100 V - 240 V AC,  50 / 60 Hz, máx. 30 VA

Umidade no ambiente: máx. 95 % U.R., sem condensação

3 Relés de contato máx. carga: 2,5 A / 230 VAC

Classe de proteção: IP 42

Pressão de sinal sonoro: > 75 dbA, 1 m

Embalagem: 

Embalagem para 3-026-R114 3-948-R004

  

Detectores de Vazamento
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165C 4084-02

Aparelhos para ensaiar densímetros

Para testes automáticos de pontos de comutação em monitores de densidade

B178R01 
DensiControl DA

A regulamentação para gases fluorados (EU) 517/2014 estipula a verificação regular dos densímetros 
instalados em disjuntores. O DensiControl DA permite a rápida verificação se os pontos de comu-
tação do densímetro são disparados em tempo. 

Este equipamento permite uma verificação precisa, simples e rápida dos pontos de comutação. O 
tipo de monitor de densidade a ser verificado é selecionado na base de dados e o monitor é então 
instalado no equipamento através de um mecanismo de grampeamento rápido. Após o início da me-
dição a pressão é automaticamente aumentada até a pressão nominal de enchimento, os pontos de 
comutação são ativados e registrados. Os pontos de comutação podem ser armazenados no sistema 
com o respectivo número de série do monitor e a indicação da temperatura, permitindo a criação de 
um arquivo para documentação. 

 Processo automático

 Instalação simples e remoção do densímetro 
através de grampos rápidos

 Manuseio simples e menu de navegação em 
tela de toque colorida (7“)

 Armazenagem de 50 tipos de densímetros com 
seus respectivos pontos de comutação

 Armazenagem de até 200 medições

 Transmissão de dados para pendrive e saída 
de dados como relatório de ensaio

 Unidades de pressão selecionáveis

 Opção de línguas: alemão, inglês e francês

 Maleta com rodízios para transporte 
 confortável
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Aparelhos Medidores de SF6

Aparelhos para ensaiar densímetros

C 4084-02

B178R01 
DensiControl DA

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 406 mm, Largura 538 mm, Altura 269 mm

Peso: 17 kg

Temperatura de operação: 0 °C a +45 °C 

Alimentação:  100 - 240 V / 50 - 60 Hz  

Fusível: 2 x 3.15 A/T (tempo de atraso)

Núm. de densímetros a serem armazenados: máx. 50

Núm. de medições a serem armazenadas: máx. 200

Interface: USB e Ethernet

Processo de medição automático

Indicação de pressão em bar pa / pe, kPa pa / pe, psi pa / pe, MPa pa / pe

Precisão do sensor de pressão (0 - 50 °C): ≤ 0.1 % FS

Equipamento padrão: 

Maleta de transporte

Unidade básica com recipiente de teste, incluindo placa adaptadora com engate rápido

Certificado de 5 pontos de medição para o sensor de pressão

Pendrive com arquivo para avaliação e leitura dos dados medidos

Manual de operação (várias línguas) em CD-ROM

Acessórios opcionais com preço adicional: 

Diferentes conectores disponíveis a pedido

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Embalagem: 

Embalagem para B178R01 05-1990-R002
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167C 4175-01

Aparelho para verificação automática dos pontos de comutação de densímetros instalados

B178R51 
DensiControl IN com kit de conexão e mangueira de medição com 6 m 

A regulamentação de gases fluorados (EU) 517/2014 estipula a verificação regular de densímetros ins-
talados em disjuntores. Em conjunto com a válvula de bloqueio DILO é possível verificar rapidamente 
se os pontos de comutação de um densímetro estão sendo acionados em tempo sem a necessidade 
de desmontar o densímetro. Assim, o DensiControl IN permite uma verificação muito rápida, simples 
e precisa dos pontos de comutação sem emissão de SF6.

O densímetro a ser verificado pode ser selecionado na base de dados e separado do compartimento 
de gás com a válvula de bloqueio. Após o início da medição o gás no densímetro é lentamente liberado 
e coletado no cilindro interno. Durante este processo os pontos de medição são ativados e registrados 
automaticamente. Além disso, os pontos de comutação podem ser armazenados no sistema com 
número de série e temperatura do disjuntor, e posteriormente baixados para documentação. Após a 
medição o gás coletado é bombeado de volta ao disjuntor.

 Processo de ensaio automático

 Ensaio do densímetro sem desmontageme   
 sem emissão de SF6 (montagem do densímet 
 ro sobre válvula de bloqueio se necessário)

 Fácil manuseio e menu de navegação via tela  
   de toque colorida (7“)

 Armazenagem de 50 tipos de densímetro com  
 seus pontos de comutação correspondentes

 Armazenagem de até 200 resultados

 Transmissão de dados para USB e saída de  
 dados como relatório de ensaio

 Unidades de pressão selecionáveis 

 Idiomas ajustáveis:
 alemão, inglês e francês

 Maleta tipo trolley para transporte confortável

Em conjunto com a válvula de bloqueio 
especial o DensiControl IN permite 
uma verificação confiável de densíme-
tros diretamente nos compartimentos 
de gás.



  

Aparelhos para ensaiar densímetros

Aparelhos Medidores de SF6

C 4175-01

B178R51 
DensiControl IN

Dados técnicos:

Dimensões: C 406 mm, L 538 mm, A 269 mm

Peso: 21 kg

Temperatura de operação: 0 °C a +45 °C

Tensão de operação: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

Fusível: 2 x 3.15 A/T (atraso de tempo)

Número de tipos de densímetro a serem armazenados: máx. 50

Número de valores medidos a serem armazenados: máx. 200

Interface: USB e Ethernet

Processo de medição automático

Indicação de pressão em bar pa / pe, kPa pa / pe, psi pa / pe, MPa pa / pe

Precisão do sensor de pressão (0 - 50 °C):  0.1 % FS

Escopo padrão:

Maleta de transporte

Aparelho básico com cilindro interno

Kit de conexão com mangueira de medição com 6 m

Certificado de 5 pontos de medição para o sensor de pressão

Pendrive USB

Acoplamentos DILO DN8 e DN20

1 manual de operação (multilíngüe) em CD-ROM

Acessórios opcionais a um preço adicional:

Diferentes cabos de conexão sob encomenda

Extensão de mangueira de medição com 6 m B178R51-02

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Conector angular para acoplamentos DILO 3-817-R008

Embalagem:

Embalagem para B178R51 05-1990-R002

168168



169C 4176-02

Para desmontagem ou verificação de densímetros sem emissão de gases

3-1150-R... 
Válvula de bloqueio para densímetros PN16 DN20 

Com o uso destas válvulas de bloqueio pode-se verificar densímetros diretamente nos compartimentos 
de gás ou desmontá-los para ensaios externos sem a necessidade de recuperar o gás do disjuntor. A 
válvula separa o densímetro do compartimento de gás com segurança. Em conjunto com o aparelho 
de ensaios em densímetros, Densi-Control IN (B178R51), também é possível verificar os pontos de 
comutação dos densímetros no disjuntor de forma rápida e segura, e sem nenhuma emissão de 
gases para a atmosfera, de acordo com a diretiva (EU) 517/2014 (regulamentação para gases fluorados).

Para separar o densímetro do compartimento de gás simplesmente coloca uma alavanca na válvula e 
gire-a em 90°. O ponto de comutação da válvula é indicado em uma etiqueta vermelha/verde.

Para acoplamento a compartimentos de gás há diferentes conectores disponíveis; o lado de conexão 
da válvula possui um acoplamento DN20. O manuseio completo do gás pode ser feito diretamente 
através deste acoplamento DN20 integrado – uma solução 2-em-1 muito útil e perfeitamente ajustada 
para retrofits.

O modelo 3-1150-R... é a solução perfeita para condições de instalações estanques. Se uma variedade 
maior é desejada para a organização dos densímetros, recomendamos a versão 3-1190-R… com ampla 
oferta de conexões (veja folha de dados em separado).

Acessórios opcionais com preço adicional:

Alavanca para válvula esférica 3-1150-11

Tampa (alumínio) VK/KN-04/20 T

Tampa (plástico) VK/KN-04/20 PA

Diversos adaptadores para densímetros disponíveis sob encomenda

Válvula de bloqueio com densímetro montado
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Aparelhos de medição de SF6

  

Aparelhos para ensaios em densímetros

C 4176-02

Para desmontagem ou verificação de densímetros sem emissão de gases

3-1190-R... 
Válvula de bloqueio para densímetros PN16 DN20 

Com o uso destas válvulas de bloqueio pode-se verificar densímetros diretamente nos comparti-
mentos de gás ou desmontá-los para ensaios externos sem a necessidade de recuperar o gás do 
disjuntor. A válvula separa o densímetro do compartimento de gás com segurança. Em conjunto com 
o aparelho de ensaios em densímetros, Densi-Control IN (B178R51), também é possível verificar os 
pontos de comutação dos densímetros no disjuntor de forma rápida e segura, e sem nenhuma emissão 
de gases para a atmosfera, de acordo com a diretiva (EU) 517/2014 (regulamentação para gases 
fluorados).

Para separar o densímetro do compartimento de gás simplesmente parafuse a alavanca de separação 
e gire-a em 180°.

O usuário é beneficiado pela ampla variedade de modelos. Desta forma é possível obter conexões 
específicas para cada cliente. Os acoplamentos e as conexões de densímetro podem ser organizadas 
de acordo com os requisitos de cada cliente. Além disso, o manuseio completo do gás pode ser feito 
diretamente através do acoplamento DN20 integrado à válvula de bloqueio – uma solução 2-em-1 
muito útil e perfeitamente ajustada para retrofits.

Conexão ao densímetro
ajustável à especificação 
do cliente

Acoplamento DN20 para 
aparelho de ensaios em 
densímetros / carro de 
serviço (tampa opcional)

Pos. 1

Pos. 2

Alavanca (opc.)

Conexão ao compar- 
timento de gás em 90°, 
posicionável de acordo 
com a especificação do 
cliente

Conexão ao densímetro (pos. 1) e acoplamento (pos. 2) podem ser posicionados de acordo com os 
requisitos do cliente!
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Acessórios opcionais com preço adicional:

Alavanca 3-1190-04

Tampa (alumínio) VK/KN-04/20 T

Tampa (plástico) VK/KN-04/20 PA

Diversos adaptadores para densímetros de acordo com a especificação do cliente
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 Processo automatizado

 Manuseio simples via tela de toque colorida de 3.5“ 

 Menu de navegação amigável

 Unidades de pressão livremente selecionáveis 

 Idiomas ajustáveis: DE, GB, FR

 Maleta tipo trolley para transporte confortável

C 4570-00

Recolhimento e armazenamento de gases livre de emissão

B151R40 / Unidade de coleta de descarga de gás 220 - 240 V / 50 / 60 Hz

B151R40S15 / Unidade de coleta de descarga de gás  110 - 127 V / 50 / 60 Hz 
 
Este aparelho permite o armazenamento intermediário de gás medido em formato líquido ou gasoso. 
Assim, é o complemento perfeito para aparelhos de medição sem sistema de retorno de gás au-
tomático (função de bombeamento de retorno).

A unidade de coleta de descarga de gás destaca-se pelo seu manuseio simples e amigável: O compar-
timento de gás e o aparelho de medição são conectados à unidade de coleta de gás medido. É possí-
vel controlar a medição através do painel de toque de 3.5”. O gás medido é coletado automaticamen-
te durante a medição e é armazenado em um cilindro interno por meio de um compressor integrado. 
Terminada a medição o gás pode ser bombeado de volta ao compartimento de gás ou armazenado 
em um cilindro externo.

Uma característica adicional: gás SF6 armazenado em sacolas externas pode ser transferido em um 
cilindro de gás sem a necessidade de um carro de serviço.

Graças aos acoplamentos auto-blocantes o gás SF6 não é emitido para a atmosfera nem durante a 
medição e nem durante o bombeamento de retorno do gás.

A máxima capacidade de armazenamento depende da taxa de fluxo do aparelho de medição conecta-
do e o tempo de medição. Com uma taxa de fluxo de 30 l/h e uma medição de 15 minutos por proces-
so de medição é possível armazenar um total de 40 medições no cilindro interno.

  

Acessórios para aparelhos de medição



Aparelhos Medidores de SF6

  

Acessórios para aparelhos de medição

C 4570-00

B151R40 
Unidade de coleta de descarga de gás

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento: 625 mm, Largura: 500 mm, Altura: 297 mm

Peso: 40,8 kg

Escopo padrão:

Maleta de transporte

Compressor DILO isento de óleo 1.6 m³/h, 50 bar

Filtro de partículas

Acoplamentos auto-blocantes para compartimento de gás e aparelhos de medição

Mangueiras de conexão e soquete para aparelho de medição

Controle automático

1 manual de operação (multilíngue) em CD-ROM

Acessórios opcionais com preço adicional:

Conexão de cilindro de SF6 W 21,8 x 1/14“ com acoplamento 6-1161-R007

Conexão de cilindro americano de SF6 com rosca esquerda 0.96“ com acoplamento 6-1161-R008

Conexão de cilindro chinês de SF6 com rosca G5/8“ com acoplamento 6-1161-R036

Conexão de cilindro inglês de SF6 com rosca G5/8“com acoplamento 6-1161-R009

Conexão para cilindro de gás de reuso G1“ 6-1161-R010

Maleta de adaptadores para aparelhos de medição Z340R10

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Embalagem:

Embalagem para B151R40 3-775-R024-C
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173C 4282-02

Para aumento do nível de pressão

3-826-R003 / R004 / R005 
Unidade de compressor para aparelhos medidores de SF6 

A pressão de ensaio para a análise de gás em equipamentos de média tensão muitas vezes é muito 
baixa. Por esta razão uma unidade de compressor é necessária para comprimir o gás a ser medido de 
forma que haja pressão o suficiente para a operação do medidor. 

Como este dispositivo é estanque, não há emissões de SF6. A compressão isenta de óleo evita que o 
gás SF6 medido seja contaminado com neblina de óleo. Quaisquer contaminações do gás de medição 
como, por exemplo, traços de umidade também podem ser desprezadas.

Este pequeno compressor é praticamente livre de manutenção e fácil de operar.

 Adequado para todos medidores de SF6 

 Compressor DILO isento de óleo

 Estanque e livre de emissões

 Operação simples 

 Baixa manutenção

O compressor de diafragma é conecta-
do entre o equipamento de manobra e 
o medidor através de mangueiras.



Aparelhos Medidores de SF6

  

Acessórios para aparelhos de medição

C 4282-02

Dados técnicos:

Dimensões: Comprimento 200 mm, Largura 100 mm, Altura 170 mm

Peso: 2.3 kg

Tensão de alimentação: 3-826-R003: 230 V / 50 Hz, 3-826-R004: 120 V / 50-60 Hz, 3-826-R005: 110 - 127 V / 50-60 Hz

Fusível (2 peças cada): a 230 V: 1,0 A (T) / a 120 V: 3,15 A (T) / a 110-127 V: 3,15 A (T)

Capacidade do motor: 65 W

Classe de proteção: IP20

Vácuo final: < 100 mbar

Pressão final: pe  = 2,5 bar, máx.

Temperatura de operação em serviço: +5 °C a +40 °C

Taxa de entrega: 5.5 l / min

Acessórios opcionais com preço adicional:

Maleta de transporte preta para unidade de compressor 3-781-R023

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Equipamento padrão:

Chave liga/desliga

Chave térmica

Fusível

Cabo de conexão

Mangueira de conexão

2 manuais de operação em alemão, inglês ou francês

Embalagem:

Embalagem para 3-826-R003 / 3-826-R004 / 3-826-R005 (sem maleta de transporte) 3-712-R002-C

Embalagem para 3-826-R003 / 3-826-R004 / 3-826-R005 (com maleta de transporte) 05-1990-R004

3-826-R003 / R004 / R005 
Unidade de compressor para aparelhos medidores de SF6
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175C 4109-03

Para armazenamento preliminar e móvel de gás SF6 medido

B151R95 
Bolsa coletora de gás medido 

Esta bolsa é um sistema simples e econômico para coletar o gás medido caso este não possa ser  
diretamente devolvido ao disjuntor. Seu manuseio é muito fácil, bastando conectar a bolsa ao  
aparelho medidor através de uma mangueira inclusa no fornecimento. 

A Bolsa Coletora de Gás Medido permite coletar o SF6 de até 25 medições. O gás pode ser removido 
da sacola de coleta de gás medido com qualquer carro de serviço através da mangueira e do acopla-
mento fornecidos. Ao utilizar-se este dispositivo nenhum SF6 é emitido para a atmosfera. Leve, prática 
e ambientalmente correta. 

 Capacidade 52 litros   

 Leve e dobrável para um transporte confortável     

 Válvula de segurança integrada (pe = 100 mbar)  

 Acoplamentos miniatura, auto-blocantes  

 Acoplamento DILO DN8 com conexão de mangueira (para recuperar o gás da sacola coletora)

Sacola de coleta de gás de amostra, dobrada

Sacola de coleta de gás de  
amostra, preenchida



C 4111-02C 4109-03

Equipamento padrão:

Válvula de segurança integrada (pe = 100 mbar)

Mangueira conexão de 1 m com mini acoplamentos auto-blocantes

Acoplamento DILO DN8 com conexão de mangueira

2 Manuais de operação, opcional em Alemão, Inglês ou Francês

Acessórios opcionais com preço adicional:

Acoplamento DILO DN20 com conexão de mangueira (entre Carro de Serviço e a Bolsa) 6-1161-R023

Kit de Adaptadores para Aparelhos Medidores Z340R10

Manual de operação adicional em CD-ROM 6-0004-R213

Nota: 
Todos os aparelhos de medição DILO podem ser conectados, contanto que tenham sido adaptados 
para retornar o gás (veja folhas de catálogo dos aparelhos medidores de SF6).

B151R95 
Bolsa coletora de gás medido

Dados técnicos:

Dimensões (dobrada): Comprimento 300 mm, Largura 600 mm, Altura 80 mm

Dimensões (preenchida): Comprimento 600 mm, Largura 900 mm, Altura 300 mm

Peso: 1,2 kg

Embalagem: 

Embalagem para B151R95 3-948-R007

  

Acessórios para aparelhos de medição

Aparelhos Medidores de SF6
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A conexão perfeita ao compartimento de gás

Quando se procura válvulas e acoplamentos estanques à pressão e vácuo para uso com gás SF6 a 
DILO é a melhor opção! Oferecemos a mais ampla linha de produtos no mundo. Tanto no caso de 
disjuntores de média tensão, quanto disjuntores de alta tensão ou mesmo linhas isoladas a gás (GIL), 
nossos produtos atendem a todos os requisitos.

O princípio de selagem DILO evita a perda de gás SF6 e também a penetração de umidade no circuito 
de SF6. Acoplamentos DILO eliminam a perda de gás SF6 através do manuseio incorreto do gás.  
Graças à sua confiabilidade, qualidade e durabilidade os acoplamentos DILO são o mais utilizado 
sistema de conexão para disjuntores de SF6 no mundo todo.

 

 
Linha de produtos

 Acoplamentos disponíveis em diâmetros nominais de DN6 a DN40, com diferentes tamanhos de  
 flange, em versões rosqueáveis ou conectáveis

 Uniões soldáveis ou parafusáveis, e conexões de manômetro para tubulações de gás estanques

 Válvulas esféricas em diferentes versões e faixas de pressão

 Mangueiras de borracha e mangueiras metálicas em diferentes diâmetros, comprimentos e  
 acabamentos, estanques sob pressão e vácuo

 Peças de transição e adaptadores em diferentes diâmetros nominais

 Conexões para cilindros de SF6

 Painéis e tubulações de distribuição, bem como soluções customizadas especiais

 
Nosso catálogo especial "Válvulas e conexões para gás SF6" está disponível para download em nosso 
website.

http://www.dilo-gmbh.com/downloads/ 

Válvulas de SF6 e Acoplamentos



O Princípio de Selagem DILO

Acoplamentos DILO permitem estabelecer-se uma conexão simplesmente rosqueando duas partes  
de acoplamento uma na outra. Antes do fechamento da selagem metal-a-metal o acoplamento  
estanque à pressão e vácuo já está selado através de um O-Ring. Ao separar-se ambas as partes 
de acoplamento o mesmo O-Ring previne a perda de gás enquanto as válvulas auto-blocantes se 
fecham.

Vantagens da aplicação

 Sistema de acoplamento auto-blocante

 Estanque à pressão e vácuo mesmo durante o acoplamento e a abertura

 Estancamento permanente mesmo após acoplamentos e aberturas frequentes

 Aplicável até PN 64 bar

 Para temperaturas de -40 °C a +80 °C

 Conexão direta a Carros de Serviço DILO sem uso de adaptadores

 Disponível em diversos materiais mesmo para disjuntores externos de campo

Aprovações e certificações fornecidas pela DILO

 Certificação de acordo com ISO 9001:2008

 Aprovação HP0 como fabricante de equipamentos de pressão

 Controle de produção de acordo com as regulamentações 2014/68/EU

C 4111-02

  Acoplamentos abertos     Acoplamentos fechados

Válvulas de SF6 e Acoplamentos
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Unidades de teste de vazamento de SF6

C 4112-01

Medição integral de vazamentos 
utilizando gás SF6

A medição integral e automatizada de 
vazamentos em componentes seriais 
e montagens é a força comprovada 
destes sistemas. Mesmo os menores 
vazamentos são detectados de forma 
rápida e confiável.

 Unidades de teste de vazamento de SF6

 Linha de modelos LeakScanner 180 – 182



 

Linha de modelos LeakScanner
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Unidades de teste de vazamento de SF6

Método de teste laser-ótico

Métodos de teste convencionais são muitas vezes demorados e às vezes trazem resultados que ficam 
fora da precisão devida ou não podem ser reproduzidos. Com as unidades de testes de vazamentos 
da DILO com sistema de medição laser-ótico e gás de ensaio SF6, são eliminados os métodos de teste 
imprecisos e complicados. O método de teste laser-ótico oferece resultados de medição rápidos e 
reprodutíveis. Este método é particularmente adequado para testes de Qualidade e controle de fabri-
cação na produção de componentes seriais sofisticados.

Benefícios do sistema: 

 Vazamentos detectáveis de até 1*10-9 mbar l/s (dependendo do volume da câmara e do tempo de teste)

 Limite de detecção do sistema a laser < 1 ppb (0.001 ppm) 

 Resultados de teste são indicados em poucos minutos 

 Como só é preciso um vácuo médio (10 - 20 mbar) não são necessárias câmaras de aço inoxidável 
 de alto custo 

 Componentes de desgaseificação, umidade e calor não prejudicam o resultado do teste 

 No caso de componentes preenchidos com SF6 nenhum manuseio adicional de gás de teste é 
 necessário 

 O teste de vazamento pode ser realizado sob vácuo ou sob pressão atmosférica

Linha de modelos "LeakScanner SV" - de S a XXL 

A DILO constrói unidades de teste de vazamentos de SF6 para medição integral de vazamentos 
usando gás SF6 em diversos tamanhos – de cerca de 50 l até aproximadamente 50,000 l.

A medição de vazamento integral e automatizada em componentes seriais e montagens é a força 
comprovada destes sistemas. Mesmo os menores vazamentos são detectados de forma rápida e 
confiável.

Nós sempre fabricamos os sistemas de acordo com as especificações do cliente, mantendo o foco em 
uma configuração amigável do ponto de vista da operação e da manutenção. Nós utilizamos exclu-
sivamente componentes hermeticamente selados que não permitem emissões para o meio ambiente.

Para garantir um fluxo de trabalho otimizado, o design do sistema é sempre ajustado ao ambiente de 
produção do cliente.

Folheto para download (em inglês)
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Câmaras de teste de vácuo 
Teste vácuo de componentes pequenos (sem manuseio de gás) 

Esta faixa de modelo com um volume de câmara de aproximadamente 50 - 500 l é a solução ideal 
para testar componentes menores onde o manuseio de gás pode ser feito fora da câmara de teste. 

Teste de vácuo em componentes maiores (com ou sem manuseio de gás integrado) 

Fabricamos sistemas desta faixa de modelos com um volume de câmara de 500 l a aprox. 10.000 l. 
Recomendamos esta linha de modelos quando componentes maiores devem ser testados ou quan-
do o manuseio de gás integrado na câmara de teste é necessário. Neste caso os objetos de teste são 
preenchidos com SF6 dentro da câmara. Evacuação gradual e enchimento de objetos de teste também 
são possíveis para evitar uma inadmissível diferencial de pressão entre o objeto de teste e a câmara.

Exemplo  
Faixa de modelos  
"LeakScanner SV" sem 
manuseio de gás

Exemplo  
Faixa de modelos 
"LeakScanner SV" com 
manuseio de gás integrado



Câmara de teste atmosférico 
Tipo "LeakScanner SA"

Com câmaras de teste atmosférico não é necessário evacuar o ar antes do processo de teste. Câma-
ras de teste com este tipo de construção podem ser fabricadas a um custo significativamente menor 
com um volume significativamente maior que as câmaras de vácuo. Construímos estas câmaras com 
um volume de até 50 m³. Isto permite um teste confiável de unidades e montagens ainda maiores. 

No entanto, também recomendamos testes atmosféricos quando componentes delicados, sensíveis 
a vácuo como dispositivos com telas de toque precisam ser testadas quanto ao seu estancamento a 
vazamentos. 

Esta configuração de sistema também permite o enchimento de objetos de teste com gás SF6 na 
câmara de teste e a subsequente recuperação do gás. No entanto, com pressão atmosférica a du-
ração do teste é em media de 10 a 30 vezes mais longa uma vez que o aumento da concentração para 
pressão atmosférica é significativamente menor.

 

Exemplo  
Câmara de teste atmosférico 
com porta rolante automática

 

Linha de modelos LeakScanner

C 4112-01

Unidades de teste de vazamento de SF6
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Plantas para produção de GIS

C 4113-01

Soluções individuais completas

Uma produção confiável, ambien-
talmente amigável e com bom custo 
benefício evita emissões tanto na 
produção de GIS e durante a sua 
operação.

Desde 1967, a DILO tem fabricado 
soluções para manuseio de gás SF6 
e tem sido conhecida como o fabri-
cante líder no mundo de plantas de 
manuseio de gás cobrindo os requi-
sitos em cada processo de produção 
de GIS.

 Plantas para produção de GIS

 Plantas para produção de GIS 184 – 185



Plantas para produção de GIS
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Processos de produção automatizados com monitoramento permanente da qualidade do gás SF6  
requerem um manuseio de gás inteligente e inovador para obtenção da mais alta eficiência  
econômica e de uma proteção ambiental exemplar. Nós oferecemos equipamentos especiais de alto 
desempenho e específicos para cada cliente para aplicações com GIS, GIL e GIT. 
 
Desenvolvido conforme as necessidades dos clientes:

 Equipamento de manuseio de gás SF6 com controle automático dos processos para a produção de 
 plantas e componentes preenchidos com SF6

 Unidades de testes de vazamento para detecção rápida e precisa de vazamentos em componentes 
 de GIS

 Linha de produtos complete para manuseio de gás em linhas isoladas a gás SF6 (GIL)

 Acessórios para plantas de manuseio de gás como, por exemplo, bobinas de mangueiras, 
 acoplamentos de engate rápido para mangueiras DN20 ou grandes unidades de filtragem 

 Unidades de medição ou pesagem com software especial para quantificar gás SF6 em diferentes locais

 Plantas de separação para preparo de misturas de gás SF6 com eficiência de separação de ≥ 99 %

 Sistemas de refrigeração para transformadores isolados a gás SF6 (GIT)

 Recipientes com alta capacidade de armazenamento e tanques de pressão para armazenamento de 
 SF6 em estado gasoso de 1.000 a 20.000 litros

 Construção de tubulações completas para chão de fábrica para produção de GIS

 

Plantas para produção de GIS

Você encontrará uma visão geral de nossos equipamentos de manuseio de gás SF6 e nossos serviços 
para produção de equipamentos de manobra em nosso folheto "Unidades para SF6 para produção de 
GIS". O folheto está disponível para download

Folheto para download (em inglês)
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Unidade autônoma potente com 10 acoplamen-
tos para evacuação de ar, enchimento de câma-
ras de gás e recuperação de gás SF6.

Solução completa de linha com unidade central, 
tanque de armazenamento e diversas estações 
de trabalho.

Soluções individuais completas

Uma produção confiável, ambientalmente amigável e com bom custo benefício evita emissões tanto 
na produção de GIS e durante a sua operação.

A DILO analisa a situação corrente e o fluxo de trabalho desejado junto com você, para desenvolver 
uma solução apropriada com emissão zero que convence pela sua alta eficiência. Para este propósito 
você recebe todos os elementos do processo de uma única fonte – do planejamento e desenvolvi-
mento do projeto até a montagem e o treinamento.

Para produção de equipamentos de manobra a DILO oferece duas soluções: a unidade autônoma e 
a solução de linha completa para uma rede de SF6 para um manuseio pontual de gás nas estações 
de teste das unidades de GIS produzidas. Desta forma a construção de uma linha de produção pode 
facilmente ser alcançada.
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Plantas Especiais
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Soluções especiais

Técnica amadurecida e experiên-
cia de longo prazo são a base para 
soluções individuais. A DILO oferece 
uma ampla variedade de plantas  
especiais para manuseio de SF6 livre 
de emissões, adaptadas com  
exatidão às necessidades de seus 
clientes. Cada novo requerimento é 
encarado como um estimulante  
desafio que é enfrentado com prazer.

 Plantas Especiais

 Unidades para linhas isoladas a gás (GIL) 188

 Unidades de refrigeração para transfor  
  madores isolados a gás (GIT) e plantas  
  de aceleradores

   
189

 Unidades de SF6 para aceleradores 190



Plantas Especiais
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Unidades para linhas isoladas a gás (GIL)

Para esta aplicação especial nós fornecemos diferentes equipamentos de alto desempenho. Assim o 
manuseio eficiente de linhas GIL de grande volume não é um problema. 
 
Linha de produtos:

 Plantas de preparação de ar comprimido para testes de pressão em GIL 

 Unidades potentes de bombas de vácuo com ventiladores Roots para evacuação de ar (vácuo final 
 de < 1 mbar) 

 Plantas de mistura e enchimento para misturas gasosas homogêneas com uma porcentagem de 
 SF6 de 10 a 80 % 

 Unidades de recuperação de alta pressão (vácuo final de < 1 mbar) para armazenamento de 
 misturas gasosas até 250 bar  

 Grandes unidades de filtragem móveis para secagem de gases

 Pacotes de cilindros para armazenamento de misturas gasosas

Planta para mistura 
de SF6/N2
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Unidade de Refrigeração para gás SF6 
em transformadores (GIT) e aceleradores

 
A vantagem essencial de nossas unidades refrigeradoras é que a refrigeração é realizada através de 
água fora do transformador. Isto previne que o transformador seja prejudicado caso ocorra um vaza-
mento. O sistema de refrigeração pode ser conectado ao transformador isolado a gás diretamente e é 
otimamente adequado para operação contínua.. 
 
Componentes:

 Bomba de circulação: 30.0 m³/min

 Filtro de umidade de 30 litros com compressor 

 Capacidade de refrigeração: ~ 45 kW 

 

Unidades de refrigeração para transformadores isolados 
a gás (GIT) e plantas de aceleradores
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Plantas Especiais

 

Unidades de SF6 para aceleradores

Nós também entregamos soluções customizadas para manuseio de gás SF6 de aceleradores de 
elétrons. Comparado ao manuseio "normal" de gás no setor elétrico, volumes maiores de gás SF6 – 
normalmente toneladas – tem que ser manuseados no campo dos aceleradores de elétrons. Por esta 
razão, componentes de sistema de alto desempenho assim como grandes linhas de alimentação (de 
até DN 100) são necessários para que o gás possa ser transferido do tanque para o acelerador de 
forma rápida e eficiente, e também recuperado de volta. O gás SF6 é filtrado durante a operação com 
ajuda de grandes unidades de filtragem e secado simultaneamente.  
 
A pedido do cliente, podemos conectar diversas unidades de aceleradores através de tubulações a 
uma planta central de manuseio de gás. 

Planta de manuseio de gás SF6 para um acelerador de elétrons

Folheto para download (em inglês)
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Treinamento e certificação

Treinamento na DILO

Para um manuseio de gás SF6 efi-
ciente e particularmente livre de 
emissões é preciso que o pessoal 
seja bem treinado. Nosso centro de 
treinamento moderno e bem equi-
pado oferece as melhores condições 
para uma eficiente transferência de 
conhecimento.

 Treinamento e certificação

 Treinamento e certificação em SF6 192
 Treinamentos específicos para clientes 192
 E-Aprendizado em SF6 193
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Treinamento e certificação
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 Treinamento e certificação em SF6

Além de nossos treinamentos gerais também podemos realizar treinamentos para obtenção da 
permissão para realizar a recuperação do SF6 de acordo com a regulamentação EC no. 517/2014 e 
2015/2066 uma vez que a DILO é uma empresa certificadora para SF6 acreditada.

Muitos participantes de concessionárias de energia e fabricantes de equipamentos de alta tensão já 
foram qualificados para recuperação de SF6 em nossos centros de treinamento. 
 
Contato: training@dilo-gmbh.com

 Treinamentos específicos para clientes

Os treinamentos podem ser realizados no Centro de Treinamento da DILO ou nas instalações do  
cliente. O programa do treinamento é preparado para atender perfeitamente às necessidades do 
cliente. Os treinamentos também podem ser realizados nos centros de treinamento autorizados de 
nossos representantes mundiais, incluindo tópicos como segurança, regulamentações de transporte 
e o manuseio geral do SF6 e as questões ambientais relevantes.  
 
Contato: training@dilo-gmbh.com

 

Treinamento e certificação

Folheto  „Treinamento e certificação em SF6“ para download
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 E-Aprendizado em SF6

Em cooperação com nosso parceiro, Nine Lanterns, nós desenvolvemos um conceito de treinamento 
que permite que participantes aprendam sobre o SF6 ou aumentem seu conhecimento sobre o SF6 a 
qualquer tempo e em qualquer lugar – de acordo com sua própria agenda.  
 
O programa em inglês consiste de um total de quarto módulos:  
 
Módulo 1 - Entendendo o gás SF6 
Módulo 2 - Trabalhando com o gás SF6 
Módulo 3 - Monitorando o gás SF6 
Módulo 4 - Avaliação 
 
Importante: este treinamento online não é uma substituição para a certificação em SF6 e somente 
pode ser feito em inglês. 

Caso você necessite de mais informações ou uma licença de 12 meses para sua empresa, não hesite 
em nos contatar através do email: e-learning@dilo-gmbh.com
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Serviços

Além dos serviços técnicos nós sis-
tematicamente aumentamos nossa 
oferta em treinamentos específicos 
para os clientes e treinamentos de 
certificação nos últimos anos. 

Em resumo, nós oferecemos so-
luções perfeitamente adaptadas às 
necessidades de cada cliente, geran-
do benefícios adicionais para nossos 
clientes e parceiros.

 Serviços

 Equipamento de locação 192
 Serviços Pós-Venda 193 – 197
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Equipamento de locação

Serviços

Caso os equipamentos de manuseio e análise forem necessários somente por um curto período de 
tempo é possível locar nossos equipamentos. O equipamento completo atende os requisitos ne-
cessários da diretiva IEC 62271-4 (recuperação de gás SF6 até no mínimo 20 mbar). Quase todos os 
equipamentos de locação permitem a recuperação de gás SF6 até < 1 mbar.

As vantagens de uma locação são: 

           Rápida disponibilização dos equipamentos

           Possibilidade do cliente familiarizar-se com os equipamentos antes de eventualmente  
  comprá-los

           A entrega dos equipamentos é feita com adaptadores adequados para conexão aos  
  compartimentos de gás do cliente

Nossos clientes podem optar por equipamentos de locação de uma ampla seleção de unidades que 
inclui: 

           Equipamentos de medição para detector vazamentos

           Equipamentos de medição para determinar a Qualidade do gás SF6 

           Unidades de pré-filtragem

   Dispositivos para ensaios automáticos dos pontos de comutação de densímetros

           Unidades de bomba de vácuo e unidades de bomba de sucção

           Carros de serviço para armazenamento líquido do gás

           Unidades de mistura de gás para SF6/N2

           Tanques de armazenamento, cilindros para gás de reuso

           Balanças e medidores de fluxo

           Unidades de separação de SF6/N2

Nós também podemos realizar o treinamento do pessoal de operação no campo ou podemos ofere-
cer um serviço completo de manuseio de gás realizado pelo pessoal qualificado da DILO. 
 
Para providenciar a locação de carros de serviço outros equipamentos como bombas de vácuo, é pre-
ciso que o cliente preencha uma declaração de contaminação dos equipamentos e seus componentes 
e envie para nós. Você pode encontrar um modelo de declaração para download em nosso website.

196



197C 4116-03

 Serviços em campo

Nossos competentes e experientes engenheiros e técnicos oferecem a você conselhos e informações. 
Reparos podem ser realizados em nossa fábrica ou nas instalações do cliente, dependendo da  
logística necessária.

Além disso, o nosso pessoal certificado pode comissionar novos equipamentos se assim for  
desejado. Este serviço inclui todos os testes funcionais assim como a instrução e o treinamento do 
seu pessoal operacional.

Nosso time de serviços é apoiado por um pessoal especialmente treinado entre nossos agentes  
mundiais possibilitando a solução de problemas em campo de maneira rápida e eficiente. 

Mais de 30 Representações estão inclusas em nosso time de serviço.

 

Serviços Pós-Venda

 Serviços de Manutenção Preventiva 

Como nós somente utilizamos componentes testados que correspondem aos nossos exigentes pad-
rões de qualidade os requisitos de manutenção são minimizados. Para garantir uma alta confiabilida-
de operacional recomendamos que as manutenções preventivas sejam feitas em intervalos regulares. 

Kits de peças sobressalentes, por exemplo, para revisão de compressores, bombas de vácuo e uni-
dades de filtragem são parte da manutenção preventiva. 

Serviços de manutenção regulares garantem que o equipamento atenda aos requisitos estritos no 
campo. As manutenções e os intervalos recomendados estão indicados nos manuais de operação 
correspondentes de cada equipamento. Os equipamentos de medição são calibrados em nossa 
fábrica, bem como em nosso centro de serviço DILO Asia-Pacific Pte. Ltd. Em Singapura ou na DILO 
Company, nossa agência na América do Norte.
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 Contratos de manutenção

É recomendável firmar um contrato de manutenção, especialmente quando se pode incluir um núme-
ro de equipamentos e unidades de instalação. Neste caso os serviços de manutenção são realiza-dos 
por nosso pessoal treinado e especializado. A vantagem para nossos clientes: seu pessoal pode ser 
utilizado em outras atividades e os equipamentos estarão sempre atualizados. 

 Reparos feitos na DILO

Serviços de manutenção mais amplos via de regra são feitos em nossas instalações. Caso seja  
necessário consertar Carros de Serviço ou componentes como compressores ou bombas de vácuo, 
é preciso que o cliente preencha uma declaração completa sobre a contaminação dos equipamentos 
retornados.

 Logística flexível de Peças Sobressalentes

No caso de uma quebra ou da realização de serviços de manutenção preventiva, peças de reposição 
podem ser disponibilizadas rapidamente sem nenhum problema. Peças padrão como cartuchos de 
filtro, vedações ou válvulas, estão sempre disponíveis em estoque e podem ser imediatamente  
enviadas ao cliente. Além disso, peças sobressalentes importantes estão sempre disponíveis nos  
Centros de Serviço de nossos agentes no exterior.

As peças de reposição para equipamentos DILO ficam disponíveis por um período mínimo de 10 anos 
após a sua aquisição.

 Manuseio de gás SF6 em campo

Nosso pacote de serviços é amplo. Dentro do Território Europeu realizamos também serviços de 
manuseio de gás SF6. Nosso pessoal é certificado de acordo com a Regulamentação EG 2015/2066 e 
atende a todos os serviços de campo necessários.

Aqui se incluem medições de qualidade de gás, recuperação, purificação e secagem de gás com  
nossos Carros de Serviço, armazenagem temporária do gás em tanques de pressão e devolução do 
gás ao compartimento de gás, após uma prévia medição. 

 

Serviços Pós-Venda

Serviços
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Oferecemos nossos serviços quando  

           A compra de equipamentos de manuseio de gás é inviável,  

           Equipamentos estão disponíveis, mas falta pessoal para operá-los, 

           Não há disponibilidade de pessoal técnico certificado pela Regulamentação EG 2015/2066, 

           O manuseio de gás SF6 deve ser realizado por um especialista.

Certamente atendemos à Regulamentação EC 842/2006 sobre certos gases fluorados de efeito estufa. 
O gás é totalmente recuperado sem perda de gás. Nosso lema é "Emissão Zero". 

 Preparação de gás SF6 

Na prática o gás SF6 é frequentemente contaminado com ar através de evacuações e manuseios  
incorretos. Para que o gás possa atender à especificação de pureza (mínimo IEC 60480), o ar ou  
Nitrogênio devem ser removidos. Também nestes casos oferecemos nossos serviços. Para  
quantidades maiores recomenda-se realizar os serviços de separação de gases em campo. Para tanto 
oferecemos as seguintes opções: 

1. Locação de uma planta de separação SF6 / N2 e nossos técnicos realizam a separação da mistura 
SF6 / Ar em campo.

2. Locação de uma planta de separação incluindo as instruções para o pessoal operacional. Os  
serviços de separação são então realizados pelo próprio cliente. 

3. A preparação do gás é feita em nossas instalações. O gás SF6 pode em seguida ser devolvido ao 
cliente ou pode ser recuperado pela DILO. Um certificado da qualidade do gás e da quantidade de gás 
recuperado é emitido (Monitoramento de Gases Fluorados). 

 Testes de Vazamento

Testes de vazamento em componentes de GIS também podem ser feitos em nossas instalações. Este 
serviço é vantajoso caso somente algumas peças tenham que ser testadas e a compra de um  
equipamento é inviável.

Os resultados das medições são relatados em um Certificado de Ensaio.



 Centros de Serviço Globais

Nossa divisão de serviços 
consiste do centro de serviços 
principal DILO em Babenhau-
sen (Alemanha) bem como 
dois centros de serviços (DILO 
USA e DILO Asia-Pacific (Sin-
gapura)) e outros pontos de 
serviço regionais.

Mais de 30 agentes mundiais 
atuam como pontos de servi-
ço qualificados e autorizados 
DILO.

Desta forma podemos garan-
tir um rápido atendimento 

local. Peças de reposição 
estão sempre disponíveis 
imediatamente em nosso 
estoque, bem como em nos-
sos centros de serviço locais. 
Para calibração de aparelhos 
medidores os pontos de 
serviço locais são o contato 
recomendado. 

Você encontra os endereços 
de nossos parceiros inter-
nacionais em nosso website 
www.dilo-gmbh.com em 
“Contato/Representantes 
mundiais“

 

Serviços Pós-Venda
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Agentes por todo o mundo

 Retrofit

Nosso lema é "economize dinheiro e proteja nosso meio ambiente". Módulos de retrofit especiais 
permitem a atualização de Carros de Serviço e Aparelhos de Medição antigos, de forma a que  
atendam às Diretrizes atuais da IEC (recuperação até no mínimo 20 mbar).

Desta forma a manutenção de disjuntores é realizada de acordo com os últimos requisitos das  
Normas – sem emissões ao meio ambiente. Carros de Serviço são geralmente atualizados para  
possibilitar uma recuperação de gás a < 1 mbar, ultrapassando as exigências das Diretrizes IEC.

 Registro On-line de Equipamentos

O registro on-line permite clientes DILO ter seus novos equipamentos registrados para que todas as 
informações relevantes e as peças de reposição possam ser disponibilizadas rapidamente se  
necessário.

Aqui você pode registrar seu equipamento online

Serviços
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O modelo do equipamento, o número de pedido, as horas de operação dos carros de serviço e o 
número de série dos aparelhos de medição são muito importantes para que nosso time de serviços 
possa atendê-lo imediatamente.

Você também pode solicitar nossa assistência online.  
Você encontra nosso formulário online em nossa página www.dilo-gmbh.com sob 
“SF6 service > Aftersales services“. 
 
Nós cuidaremos de seu pedido imediatamente!

 Centro de serviço DILO principal em Babenhausen (Alemanha)

Nosso centro de serviço em Babenhausen está disponível:
Segunda - Quinta: de 07:00 h - 16:00 h CET 
Sexta:     de 07:00 h - 12:00 h CET 
Fone:    +49 (0) 83 33 - 302-94 
E-Mail:    service@dilo-gmbh.com 



 

Para suas anotações
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DILO  
Armaturen und Anlagen GmbH

Frundsbergstrasse 36
D-87727 Babenhausen
 
Tel.: +49 (0) 83 33 - 302-0 
Fax: +49 (0) 83 33 - 302-52 
E-Mail: info@dilo-gmbh.com

www.dilo-gmbh.comwww.dilo-gmbh.com

Uniões de tubo de alta pressão

Uniões de tubo de alta pressão são a segunda grande com-
petência da DILO. Para mais informações sobre uniões de tubo 
de alta pressão por favor visite nossa página na rede e baixe 
nosso caderno especial.

Para manter você sempre atualizado:

Nossas newsletter informam você a respeito de nossos mais 
novos produtos e tópicos cobrindo o gás SF6. Basta inscrever-se 
online!

DILO  
Armaturen und Anlagen GmbH

Frundsbergstrasse 36
D-87727 Babenhausen
 
Phone: +49 (0) 83 33 - 302-0 
Fax: +49 (0) 83 33 - 302-52 
E-mail: info@dilo-gmbh.com
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