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Prezado Cliente              
 

Este Manual tem como objetivo orientá-lo na instalação, 

operação e informações gerais de seu REGULADOR DE 
PRESSÃO DE ARGÔNIO, que disponibiliza facilidades 

que deixarão seu dia a dia prático e ágil. Obtenha o 

máximo desempenho oferecido por seu equipamento 

lendo atentamente este manual. 

 

 

Entre em contato conosco para dar sugestões e críticas 
sobre o manual do usuário. Sua opinião ajudará na 

melhoria e adequação deste manual às suas 

necessidades. 

Sua satisfação é o nosso maior objetivo. 

 

 

 

Atenciosamente 
Equipe V8 Brasil 

 
OBS: As informações contidas neste manual poderão sofrer alterações sem aviso 
prévio por parte da V8 Brasil. As imagens mostradas são meramente ilustrativas. 



 

www.v8brasil.com.br  3 

 

SUMÁRIO 
1. FUNÇÃO REGULADOR DE PRESSÃO ............................ 4 

2. CUIDADOS E MODO DE OPERAÇÃO ............................ 4 

3. CUIDADOS COM O CILINDRO .................................... 5 

4. MANUTENÇÃO ........................................................... 5 

5. CERTIFICADO DE GARANTIA ..................................... 6 

6. ANOTAÇÕES .............................................................. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 www.v8brasil.com.br 

 

1. FUNÇÃO REGULADOR DE PRESSÃO 

O regulador de pressão é um aparelho pneumático, projetado 

para reduzir a pressão do cilindro para uma pressão definida de 

uso, mantendo-a constante, mesmo que exista grande variação de 

pressão de entrada e na vazão de saída do gás. 

A alteração de pressão é feita por meio de um manípulo 

frontal do regulador.  

 

2. CUIDADOS E MODO DE OPERAÇÃO 

• Verifique a integridade da rosca do regulador, eventual 

presença de óleo, graxa ou partículas de sujeira. Remova 

todos os vestígios de sujeira com um pano seco, para evitar 

acidentes;  

• Não utilize o regulador de pressão se este contiver vestígios 

de óleo ou graxa; 

• Utilize o regulador apenas se a pressão do gás no cilindro 

corresponder a pressão de entrada indicada no regulador; 

• Monte o regulador no cilindro de gás, apertando a porca com 

firmeza, utilizando uma chave na medida correta;  

• Rode o manípulo no sentido inverso aos ponteiros do relógio 

até parar, antes de abrir a válvula do cilindro; 

• Coloque-se ao lado do regulador (nunca se coloque de 

frente para o produto) e lentamente abra o cilindro até ser 

possível visualizar sua pressão interna no manômetro de 

alta pressão; 

• Nunca exceda a pressão indicada na documentação técnica 

do equipamento conectado ao regulador; 

• Ligue a mangueira de saída recorrendo a uma abraçadeira 

adequada; 

• Rode o manípulo do regulador no sentido dos ponteiros do 

relógio até a pressão desejada; 

• Verifique se existem vazamentos; 

• Ao final da utilização, feche a válvula do cilindro, libere a 

pressão restante através do equipamento e feche o 
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manípulo até o final. Realize essa operação em um local bem 

ventilado, longe de chamas, cigarros acesos ou outras 

fontes de ignição; 

• Quando o cilindro não estiver em uso, mantenha sempre a 

válvula fechada; 

• Antes de transportar o cilindro, feche a válvula do mesmo e 

retire o regulador.  

• Não movimente o cilindro através do regulador, isso poderá 

provocar danos no equipamento; 

• Não pendure objetos no regulador; 

• Use o regulador apenas para o tipo de gás e pressão 

indicada na etiqueta do produto; 

• A pressão máxima suportada pelo regulador é de 

315kgf/cm² (aproximadamente 309 bar). 

 

 

3. CUIDADOS COM O CILINDRO  

• Prenda o cilindro à parede ou ao carro de transporte de 

forma que este não escorregue ou caia acidentalmente;  

• Verifique se a válvula do cilindro se encontra em boas 

condições de utilização. 

 

 

4. MANUTENÇÃO 

• Anualmente, teste o regulador quanto a vazamentos;  

• Guarde o regulador num local limpo e livre de óleo ou graxa; 

• As lentes dos manômetros são de policarbonato, utilize 

apenas água e sabão para sua limpeza. Não utilize 

solventes.
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5.  CERTIFICADO DE GARANTIA 

 

ATENÇÃO: Para garantir a SEGURANÇA e a CONFIABILIDADE dos produtos V8 
BRASIL, os reparos, as manutenções preventivas e demais serviços, deverão ser 
efetuados através da Rede Autorizada V8 BRASIL.  
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6. ANOTAÇÕES 
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