MÛdulo Proporcionador
Modelo ILBP

DescriÁ„o
O mÛdulo proporcionador modelo ILBP È utilizado para injetar a dosagem correta de LGE
para v·rios locais atravÈs de tanques atmosfÈricos.
Os mÛdulos permitem uma conex„o r·pida ‡ linha de abastecimento do sistema: o modelo
RCT atravÈs de rosca, e o modelo RCF atravÈs de flange.
O mÛdulo proporcionador ILBP consiste de um proporcionador (RCF ou RCT), uma v·lvula
diafragma com ajuste manual, manÙmetro duplex, v·lvula esfera manual e manÙmetro para
verificaÁ„o da press„o de entrada de LGE. Todos os componentes s„o montados na f·brica,
utilizando materiais resistentes ‡ corros„o e prontos para instalaÁ„o na linha de abastecimento
do cliente. Os mÛdulos ILBP proporcionam proteÁ„o com espuma para v·rios tipos de aplicaÁ„o,
inclusive para aplicaÁıes marÌtimas.
O mÛdulo proporcionador ILBP proporciona LGE automaticamente em uma ampla faixa de
vaz„o de trabalho, sem necessidade de ajustes manuais. O proporcionamento correto È
obtido atravÈs do equilÌbrio de press„o de ·gua e de LGE, nas respectivas entradas do
propocionador. O LGE È fornecido para o mÛdulo ILBP, com press„o constante atravÈs da
bomba de LGE.
A v·lvula balanceadora do tipo diafragma ajusta automaticamente a press„o do LGE para
a press„o da ·gua correspondente. Um manÙmetro duplex monitora o balanceamento da
press„o do LGE com a press„o da ·gua no proporcionador, e permite tambÈm ajustes atravÈs
da v·lvula manual no caso de falha da v·lvula autom·tica.

CaracterÌsticas
ï Pode ser utilizado com ·gua doce ou do mar.
ï Todas as v·lvulas do concentrado, tubos e acessÛrios s„o fabricadas em lat„o para
compatibilidade com todos os tipos de LGE, tÍm grande resistÍncia ‡ corros„o e reduzem
o ac˙mulo de sedimentos provenientes da corros„o interna. Todas as v·lvulas manuais
possuem esfera em lat„o ou bronze, proporcionando maior tempo de vida ˙til.
ï Proporcionador com ampla faixa de vaz„o.
ï F·cil montagem.
ï Press„o m·xima de trabalho: 200 psi (14 kgf/cm≤).
ï DisponÌvel com orifÌcio calibrado para trabalho nas dosagens de 1%, 3% ou 6%, ou ainda,
fornecido com v·lvula dosadora para a regulagem da dosagem.
ï Proporcionador fornecido com dispositivo para ajuste da regulagem da dosagem no campo.
ï Permite seleÁ„o de trabalho com ·gua ou espuma.

AplicaÁıes
ï Sistemas de sprinklers;
ï Hangares;
ï DepÛsitos de lÌquidos inflam·veis;
ï Sistemas que requerem m˙ltiplos pontos de injeÁ„o de espuma;
ï Tanques de armazenagem e diques de contenÁ„o;
ï Plataformas, piers

EspecificaÁıes
O mÛdulo proporcionador modelo ILBP È fornecido como um sistema completo, designado
para proporcionar LGE com ·gua doce ou ·gua do mar, com a dosagem requerida de LGE.
… dotado de proporcionador que opera em uma ampla faixa de vaz„o (verificar tabela para
escolha do correto propocionador). O LGE deve ser fornecido para o mÛdulo ILBP atravÈs de
um abastecimento remoto com uma press„o de entrada constante, que deve exceder em 25
a 30 psi ‡ press„o de entrada de ·gua no proporcionador. O mÛdulo proporcionador modelo
ILBP È composto de tubulaÁ„o, v·lvulas e acessÛrios necess·rios para uma completa unidade
proporcionadora de LGE, utilizando materiais resistentes ‡ corros„o, fornecido como um
conjunto de f·cil montagem na tubulaÁ„o central do sistema de abastecimento principal,
com extremidades flangeadas para proporcionadores RCF de 3" a 8" e roscadas para o
proporcionador RCT de 2" (ver cat·logos especÌficos). O mÛdulo È listado na UL, e pode
operar com press„o de atÈ 200 psi (14 kgf/cm≤).
Os mÛdulos proporcionadores ILBP s„o disponÌveis de 2" a 8" e s„o dotados dos seguintes
componentes:
ï Um proporcionador modelo RCT (roscado) de 2" e RCF (flangeado) de 3" a 8", fabricado
em bronze fundido, com um orifÌcio de dosagem de LGE dotado de dispositivo para
regulagem fina das dosagens no campo.
ï A v·lvula balanceadora de press„o do tipo diafragma È construÌda com corpo em lat„o e
diafragma de Bunna N reforÁado, com as partes internas em aÁo inoxid·vel com a funÁ„o
de realizar a equalizaÁ„o entre as pressıes de ·gua e LGE. Essa equalizaÁ„o È necess·ria
para que o proporcionador receba as mesmas pressıes da ·gua e do LGE. Nessa condiÁ„o
o proporcionador far· a dosagem correta.
ï Tubos de teflon, com reforÁo em aÁo inoxid·vel utilizados para todas as conexıes de entrada
de leitura de press„o.
ï A v·lvula diafragma È provida de um sistema de abertura manual, que permite que a v·lvula
seja colocada na posiÁ„o de abertura total. Uma v·lvula esfera de passagem plena È instalada
na tubulaÁ„o de entrada de LGE para o fechamento da linha de concentrado para o
proporcionador, tambÈm permite ajustes manuais em caso de falhas na v·lvula hidr·ulica.
ï Um manÙmetro duplex para verificaÁ„o entre as pressıes de ·gua e LGE no proporcionador.
ï Um manÙmetro para verificaÁ„o da correta press„o de entrada de LGE.
ï A tubulaÁ„o de LGE, v·lvulas e acessÛrios s„o fabricados em lat„o. As conexıes de entrada
de LGE s„o roscadas em 1.1/2" NPT fÍmea (para mÛdulos de 2", 3" e 4") e em 2" NPT fÍmea
(para mÛdulos de 6" e 8"). O mÛdulo de 6" tambÈm pode ser fornecido com conex„o de
1.1/2" para dosagem de 3%.

AprovaÁıes
ï Listado UL (Underwriters Laboratories) - para os modelos RCT e RCF;
ï FM - para modelo RCF;
ï USCG - para modelo RCF.

InformaÁıes tÈcnicas
ï Proporcionador: bronze fundido, conexıes flangeadas, classe 150 FP para modelo RCF e
rosca NPT para modelo RCT;
ï TubulaÁ„o: lat„o sch40 com conexıes roscadas;
ï V·lvulas Manuais: v·lvula e esfera em lat„o;
ï V·lvula Diafragma: corpo em lat„o, com partes internas em aÁo inoxid·vel e diafragma em
bunna N reforÁado;
ï Tubos FlexÌveis: Teflon com reforÁo em aÁo inoxid·vel;
ï ManÙmetro Duplex: Caixa em aÁo inoxid·vel diam. 3.1/2" dupla escala (0 a 400 psi / 0 a 27,6
bar), intervalos de 50 psi (3,4 bar), graduaÁ„o de 5 psi (0,3 bar), conex„o de º ".
ï ManÙmetro de LGE: Caixa em aÁo inoxid·vel, diam. 3.1/2" dupla escala (0 a 300 psi / 0 a
20,7 bar), intervalos de 50 psi (3,4 bar), graduaÁ„o de 5 psi (0,3 bar), conex„o de º".
ï Press„o de Trabalho: 200 psi (13,8 bar).

AcessÛrios opcionais
ï Revestimentos especiais;
ï V·lvula dosadora.

*O propocionador de 8" possui vaz„o m·xima de 4000 gpm (15141 lpm) para trabalho com
dosagem de 6%
**Os dados de perda de carga est„o dimensionados para trabalho com dosagem de 3% (para
dosagem de 6%, multiplicar por 1,19)

Gr·fico de vaz„o para proporcionadores RCT 2"

Gr·fico de vaz„o para proporcionadores RCF de 3", 4", 6" e 8"

