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IMPORTANTE
Consulte a ficha técnica TFP2300 
para obter informações relativas às 
informações regulamentares e de 
saúde.

Descrição geral
As válvulas de redução de pressão 
TYCO Modelo PRV-1A, de 2 pol. a 8 
pol. (DN50 a DN200), são montadas 
em fábrica e arranjos de válvula com 
guarnição completa para controle de 
pressão. Elas são usadas em tubula-
ções cheias de água, onde é necessá-
rio reduzir uma pressão de entrada mais 
alta para uma pressão de entrega mais 
baixa sob condições de fluxo estático 
e/ou residual. 

A válvula modelo PRV-1A destina-se a 
manter automaticamente a "pressão 
de ajuste" de saída (estática e residual) 
dentro de um intervalo próximo, inde-
pendentemente de flutuações na linha 
de entrada de pressão mais alta ou 
taxas de fluxo variáveis. 

A válvula modelo PRV-1A é fornecida 
com uma "pressão de ajuste" de saída 
de fábrica de aproximadamente 8,6 bar 
(125 psi); no entanto, pode ser defi-
nida em campo para uma "pressão de 
ajuste" nominal de saída de 6,2 a 12,1 
bar (90 a 175 psi).

Aplicações típicas 
• No header principal, conforme mos-

trado na Figura 1, os risers de abas-
tecimento de tubos úmidos, secos, 
dilúvios ou de sistema de pré-a-
ção e/ou um sistema de tubo verti-
cal com conexões de mangueira de 
abastecimento

• Como parte de um conjunto de con-
trole de piso secional, como mos-
trado na Figura 2, fornecendo 
sistemas de sprinklers e/ou estações 
de mangueira

Os proprietários são responsáveis por 
manter os dispositivos e o sistema 
de proteção contra incêndio em bom 
estado de funcionamento. Em caso de 
dúvida, entre em contato com o presta-
dor de serviços de instalação ou o fabri-
cante do sprinkler.

Devido à característica de regulação 
de fluxo deste dispositivo, seu impacto 
na hidráulica do sistema deve ser cui-
dadosamente considerado, especial-
mente quando adaptado aos sistemas 
existentes.

Recursos
• Elimina qualquer drenagem neces-

sária do ar retido da câmara do dia-
fragma durante a instalação

• Controle preciso da pressão
• Interior e exterior revestidos com 

epóxi
• Diafragma de uma peça e uma parte 

móvel
• Serviço em linha
• Um subconjunto de válvula piloto 

fornece qualquer "pressão de 
ajuste" de saída; isso é; 90 a 175 psi 
(6,2 a 12,1 bar)

AVISO
As válvulas de redução de pressão da 
TYCO modelo PRV-1A descritas neste 
documento devem ter a instalação e a 
manutenção em conformidade com os 
padrões aplicáveis da NATIONAL FIRE 
PROTECTION ASSOCIATION (NFPA), 
além dos padrões de qualquer outra 
autoridade na jurisdição. Caso contrá-
rio, esses dispositivos poderão ter seu 
desempenho comprometido.

Conexão terminal

Conexões terminais disponíveis

Tamanho de válvula nominal 
pol. (DN)

2 (50) 3 (80) 4 (100) 6 (150) 8 (200)

Ranhura x ranhura ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Flange x Flange (ANSI) N/A ✓ ✓ ✓ ✓

Flange x Flange (PN)1 N/A ✓ ✓ ✓ ✓

OBSERVAÇÕES:
1. EMEA e APAC somente.



TFP1581_BP
Página 2 de 14

VÁLVULA
DE PISO

SECCIONAL

VÁLVULA
DE PISO

SECCIONAL

VÁLVULA DA
MANGUEIRA

PRV-1A

VÁLVULA DE
CONTROLE
SECCIONAL

SPRINKLERS

VÁLVULA DA
MANGUEIRA

PRV-1A

VÁLVULA
DE ALÍVIO

VÁLVULA
DE ALÍVIO

Z

VERIFICAÇÃO
DO COLETOR

DO RISER
OU DA ZONA

SPRINKLERS

VÁLVULA DE
RETENÇÃO

VÁLVULA DE
CONTROLE
SECCIONAL

VÁLVULA DE
RETENÇÃO

HEADER
PRINCIPAL

ESTAÇÕES
DE MANGUEIRA

DRENO
PRINCIPAL

RISER DO SPRINKLER
DE TUBO PNEUMÁTICO

RISER DO SPRINKLER
DE TUBO HIDRÁULICO

VÁLVULA DE
CONTROLE
PRINCIPAL

DRENO
PRINCIPAL

VÁLVULA DE
CONTROLE
PRINCIPAL VÁLVULA

DE ALÍVIO

PRV-1A

FIGURA 2 
APLICAÇÃO DE CONTROLE DE PISO SECCIONAL TÍPICA 

DA VÁLVULA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO MODELO PRV-1A 

FIGURA 1 
APLICAÇÃO DE HEADER PRINCIPAL TÍPICA 

DA VÁLVULA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO MODELO PRV-1A
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Item Descrição Qtde.

Polegadas ANSI de tamanho de válvula nominal (DN)

2 (DN50) 3 (DN80) 4 (DN100) 6 (DN150) 8 (DN200)

P/N P/N P/N P/N P/N

1 Corpo da válvula 1 N/S N/S N/S N/S N/S

2 Diafragma 1 545000020 545000030 545000040 545000060 545000080

3 Tampa do diafragma 1 N/S N/S N/S N/S N/S

4 Parafuso sextavado, curto 2a 545100001 545100002 545100003 545100004 545100003

5 Parafuso sextavado, longo 2 545100011 545100012 545100013 545100014 545100015

6 Arruela de elevação 2b N/A 545100021 545100022 545100023 545100022

7 Porca sextavada 2 545100031 545100032 545100033 545100034 545100033

8 Anel de içamento 2 545100041 545100041 545100041 545100041 545100041

9 Arruela lisa 2 N/A 545100024 545100025 545100026 545100025

OBSERVAÇÕES:
a. Parafuso hexagonal, curto, Qtde. 6 em conjuntos de 15 cm e 20 cm (6 e 8 pole-

gadas) (DN150 e DN200)
b. Arruela de elevação não usada em conjuntos de 5 cm (2 polegadas) (DN50)

c. N/S = Não substituível
d. Faça o pedido de peças de substituição apenas através dos nú-

meros de peça fornecidos, não substitua o parafuso sextavado, a 
porca sextavada, a arruela de elevação ou o anel de elevação por 
peças de hardware comuns

Polega-
das  

ANSI  
de tama-

nho  
de vál-

vula 
nominal  

(DN)

Especificação de  
perfuração do flange

Dimensões nominais em 
pol. (mm)

ANSI B16.1a 
(Classe 125)

A B N

3 
(80)

6,00 
(152,4)

0,75 
(19,0) 4

4 
(100)

7,50
(190,5)

0,75 
(19,0) 8

6 
(150)

9,50 
(241,3)

0,88 
(22,2) 8

8 
(200)

11,75 
(298,5)

0,88 
(22,2) 8

OBSERVAÇÕES:
a. Mesmo orifício que para ANSI B16.5 (Classe 150)  

e ANSI B16.42 (Classe 150)
b. Mesmo orifício que para BS 4504 Seção 3.2 

(PN16) e DIN 2532 (PN16)

Polega-
das  

ANSI  
de ta-
manho  
de vál-

vula 
nominal  

(DN)

Especificação de  
perfuração do flange

Dimensões nominais em 
pol. (mm)

ISO 7005-2 
(PN16)b

A B N

3 
(80)

6,30 
(160,0)

0,75 
(19,0) 8

4 
(100)

7,09 
(180,0)

0,75 
(19,0) 8

6 
(150)

9,45 
(240,0)

0,91 
(23,0) 8

8 
(200)

11,61 
(295,0)

0,91 
(23,0) 12
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Dim. A
Diâmetro do

círculo do parafuso

Dim. B
Diâmetro do

orifício do parafuso

Qtde. N
Número de

orifícios do parafuso

FIGURA 3 
CONJUNTO E PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DV-5A 

(Consulte a Figura 7 para obter o conjunto de guarnição da PRV-1A)

TABELA A 
ESPECIFICAÇÕES DE PERFURAÇÃO DO FLANGE
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CONDIÇÃO DE PRESSÃO DE AJUSTE INFERIOR

CONDIÇÃO DE PRESSÃO DE AJUSTE SUPERIOR

CÂMARA DO DIAFRAGMA

CÂMARA DO
DIAFRAGMA

FLUXO DE
ÁGUA DE PRESSÃO

DE ABASTECIMENTO

MENOR FLUXO
DE ÁGUA DE
PRESSÃO DE

AJUSTE REDUZIDA

MAIOR FLUXO
DE ÁGUA DE
PRESSÃO DE

AJUSTE REDUZIDA

FLUXO DE ÁGUA
DE PRESSÃO DE
ABASTECIMENTO

PORTA DO ABASTECIMENTO
DE ÁGUA A MONTANTE

PARA A VÁLVULA PILOTO P1

FLUXO DE ÁGUA DE PRESSÃO
AJUSTADA DA PORTA A

JUSANTE PARA E DA
VÁLVULA PILOTO P1

FLUXO DE ÁGUA DE PRESSÃO
AJUSTADA DA PORTA A

JUSANTE PARA E DA
VÁLVULA PILOTO P1

PORTA DO ABASTECIMENTO
DE ÁGUA A MONTANTE

PARA A VÁLVULA PILOTO P1

RESTRIÇÃO MAIOR
DO CANAL DE ÁGUA
DA VÁLVULA PRV-1A

RESTRIÇÃO MENOR
DO CANAL DE ÁGUA
DA VÁLVULA PRV-1A

MENOR TENSÃO
DE MOLA AJUSTADA

MAIOR TENSÃO
DE MOLA AJUSTADA

AJUSTE CONTÍNUO
DA PRESSÃO PARA

A CÂMARA DE
DIAFRAGMA

MAIOR FORÇA
NO DIAFRAGMA

DIMINUI O CANAL
DE ÁGUA DA

VÁLVULA PRV-1A

MENOR FORÇA NO
DIAFRAGMA AUMENTA

O CANAL DE ÁGUA
DA VÁLVULA PRV-1A

SENSOR DE PRESSÃO
(PORTA LATERAL)

DE E PARA A PORTA
A JUSANTE DA

VÁLVULA PRV-1A

AJUSTE CONTÍNUO
DA PRESSÃO PARA

A CÂMARA DE
DIAFRAGMA

ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS
DO ORIFÍCIO DE RESTRIÇÃO
(PERTO DA PORTA LATERAL)

ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS
DO ORIFÍCIO DE RESTRIÇÃO
(PERTO DA PORTA LATERAL)

SENSOR DE PRESSÃO
(PORTA LATERAL)

DE E PARA A PORTA
A JUSANTE DA

VÁLVULA PRV-1A

MENOS CICLOS
FREQUENTES DO

CONJUNTO DE VEDAÇÕES
DEVIDO A UMA TENSÃO

MAIOR DA MOLA
MANTÉM UMA PRESSÃO

MAIS ALTA NA
CÂMARA DE DIAFRAGMA

DE VÁLVULA PRV-1A

MAIS CICLOS
FREQUENTES

DO CONJUNTO DE
VEDAÇÕES DEVIDO

A UMA TENSÃO MENOR
DA MOLA MANTÉM UMA
PRESSÃO MAIS BAIXA NA
CÂMARA DE DIAFRAGMA

DE VÁLVULA PRV-1A

VÁLVULA
PILOTO P1

VÁLVULA
PILOTO P1

FIGURA 1 
OPERAÇÃO DA VÁLVULA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO MODELO PRV-1A
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CONDIÇÃO DE PRESSÃO DE AJUSTE INFERIOR CONDIÇÃO DE PRESSÃO DE AJUSTE SUPERIOR

GIRE O PARAFUSO DE
AJUSTE NO SENTIDO

ANTI-HORÁRIO PARA DIMINUIR
A PRESSÃO DE FLUXO DE ÁGUA

DA VÁLVULA PRV-1A

GIRE O PARAFUSO DE
AJUSTE NO SENTIDO

HORÁRIO PARA AUMENTAR
A PRESSÃO DE FLUXO DE ÁGUA

DA VÁLVULA PRV-1A
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PRESSÃO
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REDUZIDA
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PORTA DE
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PRESSÃO A JUSANTE
(EXTREMIDADE)

PORTA DE ENTRADA DO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM
RESTRIÇÃO (PERTO DA LATERAL)

PORTA DO MANÔMETRO
DE PRESSÃO AJUSTADA

TAMPA DE
PROTEÇÃO

PARAFUSO
DA TAMPA

PORTA DE
SAÍDA DA CÂMERA

DO DIAFRAGMA

SUPORTE DO
DIAFRAGMA

PORCA HEXAGONAL
DO DIAFRAGMA

SUPORTE
DA MOLA

PARAFUSO
DE AJUSTE

SUPORTE
DO SELO

CORPO
DO SELO

PLUGUE DO
CORPO

CORPO

DIAFRAGMA

ABERTURAMOLA

ANEL
EM O

TAMPA

SELO

ASSENTO

FIGURA 5 
VÁLVULA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO MODELO PRV-1A 

MONTAGEM E AJUSTE DA VÁLVULA PILOTO MODELO P1
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Dados técnicos
Aprovações
Listado na UL e C-UL (2 pol. e 6 pol. 
somente) 
Aprovado por FM

A Listagem na UL é baseada nos seguintes 
fatores:

• Requisitos de instalação mencionados 
na Norma para instalação de sistemas 
de sprinkler, NFPA 13 ou Norma 
para instalação de válvulas de tubo 
e mangueira, NFPA 14, conforme 
aplicável.

• Requisitos de inspeção, teste e 
manutenção mencionados na Norma 
para inspeção, teste e manutenção de 
sistemas de proteção contra incêndio à 
base de água, NFPA 25.

• Ajuste em campo da válvula modelo 
PRV-1A para fornecer pressões e fluxos 
de saída necessários para a aplicação 
fornecida.

• Teste da válvula modelo PRV-1A, após a 
instalação de acordo com NFPA 13 e/ou 
NFPA 14, conforme aplicável.

•  Teste da válvula modelo PRV-1A 
periodicamente após, de acordo com 
NFPA 25.

Nota: A aprovação na UL/C-UL baseia-se no 
uso da válvula de alívio de pressão CLA-VAL 
modelo 55L-60.

Pressão de entrada máxima
20,7 bar (300 psi)

“Pressão de ajuste” de saída de 
fábrica
8,6 bar (125 psi)

Faixa de “pressão de ajuste” de 
saída em campo
6,2 a 12 bar (90 a 175 psi)*

* = Os tamanhos de 2, 3, 6 e 8 pol. são classifica-
dos para uma pressão de ajuste de  5,5 a 12 bar 
(80 a 175 psi)

Perda de pressão com pressão 
de entrada acima da "pressão 
ajustada”
A pressão de entrada menos a pressão de 
ajuste da saída é igual à perda de pressão. 
Por exemplo, supondo que a pressão de 
fluxo de entrada seja de 15,5 bar (225 
psi) e a “pressão de ajuste” da saída de 
campo seja de 9,0 bar (130 psi), a perda de 
pressão é de 6,5 bar (95 psi).

Perda de pressão com pressão 
de entrada abaixo da "pressão 
ajustada”
Consulte os gráficos de A a E. Estes 
gráficos são um requisito da UL e devem 
ser usados apenas como referência.

Faixa de fluxo nominal
2 pol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 a 250 gpm
(DN50) . . . . . . . . . . . . . . .  (95 a 946 Lpm)

3 pol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 a 500 gpm
(DN80) . . . . . . . . . . . . . .  (95 a 1893 Lpm)

4 pol. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 a 1000 gpm
(DN100) . . . . . . . . . . . . .  (95 a 3785 Lpm)

6 pol. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 a 1300 gpm
(DN150) . . . . . . . . . . . . .  (95 a 4920 Lpm)

8 pol. . . . . . . . . . . . . . . . . 100 a 4000 gpm
(DN200) . . . . . . . . . . . .  (379 a 15141 Lpm)

Nota: A faixa de fluxo nominal é a faixa de 
fluxo testada pelas agências de aprova-
ção. Todas as válvulas são estanques e são 
capazes de operar a 0 gpm (0 Lpm).

Conexões terminais
• As conexões terminais flangeadas estão 

disponíveis conforme a Tabela A.

• As conexões terminais ranhuradas 
seguem as especificações de ranhura 
padrão do setor.

Materiais de construção de válvulas
Veja a figura 3

Corpo
Ferro dúctil revestido com epóxi, de acordo 
com ASTM A536-77, Grau 65-45-12

Tampa do diafragma 
Ferro dúctil revestido com epóxi, de 
acordo com ASTM A536-77, Grau 
65-45-12

Diafragma 
Tecido de poliéster reforçado, revestido 
com TEFLON, borracha EPDM conforme 
ASTM D2000

Prendedores da tampa do 
diafragma
Aço revestido de zinco e alumínio

Materiais de construção da 
guarnição
Veja a figura 7

Válvula piloto
Bronze fundido e aço inoxidável com 
tecido reforçado, borracha EPDM de 
acordo com o diafragma ASTM D2000

Manômetros 
Diâmetro de 95 mm (3 3/4 pol.), listado em 
UL e FM, 0 a 20,7 bar (300 psi)

Filtros, tubo e encaixes
Aço inoxidável

8 pol. (DN200)

6 pol. (DN150)

4 pol. (DN100)

3 pol. (DN80)

2 pol. (DN50)

22-3/8 pol.
(569 mm)

16-3/4 pol.
(425 mm)

13-3/4 pol.
(349 mm)

10-3/16 pol.
(260 mm)

27-7/16 pol.
(697 mm)

AS DIMENSÕES MOSTRADAS SÃO
APLICÁVEIS A TODAS AS

CONFIGURAÇÕES DE CONEXÃO
FINAL DISPONÍVEIS POR
TAMANHO DA VÁLVULA

FIGURA 6 
DIMENSÕES DE REMOÇÃO  
DA VÁLVULA PRV-1A VALVE
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Operação
Com referência à Figura 4, a pressão do 
abastecimento de água do sistema da 
cavidade de entrada da válvula modelo 
PRV-1A entra na câmara do diafragma 
através de um filtro.

O fluxo de saída da câmara de dia-
fragma através da válvula piloto é con-
trolado por uma mola de regulagem que 
é ajustada de fábrica e subsequente-
mente ajustável em campo, para a 
“pressão de ajuste” a jusante desejada 
que deve ser mantida. Uma linha de 
detecção conecta a saída da válvula 
piloto à tubulação do sistema a jusante 
da válvula modelo PRV-1A através da 
inserção do sensor de pressão na cavi-
dade de saída.

Quando a pressão a jusante subir 
acima da “pressão de ajuste” da mola, 
saia do fluxo da câmara do diafragma 
através da válvula piloto para a cavi-
dade de saída da válvula modelo 
PRV-1A e a pressão na câmara do dia-
fragma. Quando a pressão a jusante 
cai abaixo da “pressão de ajuste” da 
mola, o fluxo de saída da câmara do 
diafragma através da válvula piloto para 
a cavidade de saída da válvula modelo 
PRV-1A é retomada e a pressão na 
câmara do diafragma diminui.

O fluxo regulado através da válvula 
piloto diminui e aumenta a pressão 
na câmara do diafragma para abrir e 
fechar suficientemente a válvula modelo 
PRV-1A, conforme necessário, para 
regular a “pressão de ajuste” a jusante.

A sequência da operação é a seguinte: 

• Quando não há demanda de fluxo a 
jusante da válvula modelo PRV-1A, 
o assento é fechado, e o assento 
da válvula piloto é fechado. Com o 
assento da válvula piloto fechado, a 
pressão é retida na câmara do dia-
fragma para assentar o diafragma e 
a válvula modelo PRV-1A permanece 
fechada.

• Quando há uma demanda de fluxo a 
jusante da válvula modelo PRV-1A e a 
pressão de saída cai abaixo da “pres-
são de ajuste”, o assento da válvula 
piloto se abre para aliviar a pressão 
da câmara do diafragma, permitindo 
que a válvula modelo PRV-1A se abra.

• À medida que a demanda de fluxo 
continua a jusante da válvula Modelo 
PRV-1A e a “pressão de ajuste” é 
alcançada, o assento da válvula 
piloto fecha. À medida que o assento 
da válvula piloto se fecha para redu-
zir a abertura, a pressão fica presa na 
câmara do diafragma em um ponto 
que permite que o diafragma perma-
neça levantado do assento da válvula 
modelo PRV-1A para reter a “pressão 
de ajuste” a jusante.

• Caso a pressão a jusante comece a 
cair abaixo da “pressão de ajuste”, o 
assento da válvula piloto reabre para 
permitir uma diminuição da pressão 
na câmara do diafragma para permitir 
que a válvula modelo PRV-1A se abra 
mais e depois estabeleça novamente 
a “pressão de ajuste” a jusante.

• Quando a pressão a jusante está 
igual ou acima da “pressão ajustada” 
e assumindo que há uma demanda 
de fluxo a jusante da válvula modelo 
PRV-1A, o assento da válvula piloto é 
fechado para prender uma pressão 
suficiente na câmara de diafragma e 
permitir que a válvula modelo PRV- 
1A permaneça aberta para fornecer 
a "pressão de ajuste".

Considerações 
sobre projeto
Os seguintes itens devem ser consi-
derados e aplicados em conformidade 
para uma instalação que usará a válvula 
de redução de pressão Modelo PRV-1A:

• Ao planejar o posicionamento da 
válvula modelo PRV-1A, recomen-
da-se considerar a visualização dos 
manômetros. Também deve ser con-
siderado o posicionamento da vál-
vula modelo PRV-1A, de modo que 
a tampa do diafragma fique voltada 
para cima. Com a tampa voltada para 
cima, o acesso interno é mais facil-
mente alcançado.

• A válvula modelo PRV-1A deve estar 
em uma área de fácil acesso para fins 
de manutenção, não sujeita a tempe-
raturas congelantes e não sujeita a 
danos físicos.

• A válvula é projetada para serviço de 
água doce. Quando atmosferas cor-
rosivas e/ou abastecimentos de água 
contaminados estão presentes, é de 
responsabilidade do proprietário veri-
ficar a compatibilidade com a válvula 
redutora de pressão, a válvula piloto 
e a guarnição.

• A diferença entre a pressão de abas-
tecimento de água e a pressão de 
saída desejada (a jusante) deve ser 
de 1,7 bar (25 psi) ou maior por sua 
Aprovação FM ou 3,4 bar (50 psi) ou 
maior por sua Lista UL. O diferencial 
mantém o controle de precisão da 
pressão de descarga em toda a faixa 
de fluxo nominal.

• A cavitação pode ocorrer quando a 
pressão de entrada é maior que o 
dobro da "pressão de ajuste". Nesse 
caso, a pressão deve ser reduzida em 
duas etapas, usando duas válvulas 
modelo PRV-1A em série.

• Ao reduzir a pressão para um sis-
tema de sprinkler, uma válvula de alí-
vio de pressão de 3/4 pol. (DN15) ou 
maior deve estar localizada a jusante 
da válvula Modelo PRV-1A. A válvula 
de alívio de pressão deve ser ajus-
tada a uma pressão 0,7 bar (10 psi) 
menor que a classificação de pressão 
do componente com pressão nomi-
nal mais baixa a jusante da válvula 
modelo PRV-1A.

• Ao reduzir a pressão para um sistema 
de sprinkler, uma válvula indicadora 
listada deve ser fornecida no lado da 
entrada da válvula modelo PRV-1A.

• Ao reduzir a pressão para um sis-
tema de sprinkler, devem ser for-
necidos meios a jusante da válvula 
modelo PRV-1A para facilitar um teste 
de fluxo na demanda do sistema de 
sprinkler.



TFP1581_BP
Página 8 de 14

ITEM QTDE. DESCRIÇÃO HC 2 POL. (DN50) 3 POL. (DN80) 4 POL. (DN100) 6 POL. (DN150) 8 POL. (DN200)

1 1 VÁLVULA DE CONTROLE DE ÁGUA AUTOMÁTICA DV-5A  

2
1 VÁLVULA PILOTO P1, 0,125 POL. (3,2 mm) RESTRIÇÃO 545100068 545100068 545100068 545100068 —

1 VÁLVULA PILOTO P1, 0,250 POL. (6,4 mm) RESTRIÇÃO — — — — 545100101

3 2 MANÔMETRO HIDRÁULICO, 300 PSI / 2.000 kPa 92-343-1-005 92-343-1-005 92-343-1-005 92-343-1-005 92-343-1-005

4 1 CONJUNTO DE TUBULAÇÃO, TUBO DE INTERCONEXÃO 1 DV-5A P1 545100074 545100075 545100076 545100077 545100078

5 1 CONJUNTO DE TUBULAÇÃO, TUBO DE INTERCONEXÃO 2 DV-5A P1 545100079 545100080 545100081 545100082 545100083

6 1
ENCAIXES DE EXPANSÃO DE 1/4 POL., ADAPTADOR DE MANÔMETRO DE 1/2 
POL. NPT x TUBO DE 1/2 POL.

545100072 545100072 545100072 545100072 545100072

7 1 FILTRO DE ENCAIXES DE EXPANSÃO DE 1/2 POL. NPT x TUBO DE 1/2 POL. 545100073 545100073 545100073 545100073 545100073

8

1
ENCAIXES DE EXPANSÃO DE NPT 1/2 POL. x TUBO DE 1/2 POL. X 0,125 POL. 
(3,2 mm) RESTRIÇÃO

545100105
— — — —

1
ENCAIXES DE EXPANSÃO DE NPT 1/2 POL. x TUBO DE 1/2 POL. X 0,250 POL. 
(6,4 mm) RESTRIÇÃO

—
545100106

— — —

1
ENCAIXES DE EXPANSÃO DE NPT 1/2 POL. x TUBO DE 1/2 POL. X 0,406 POL. 
(10,3 mm) RESTRIÇÃO

— — 545100061 545100061 545100061

9 1 ENCAIXES DE EXPANSÃO DE NPT 1/2 POL. x TUBO DE 1/2 POL. 545100061 545100061 545100061 545100061 545100061

10 1 UNIÃO DE 1/2 POL.  ✓ 1/2 POL. 1/2 POL. 1/2 POL. 1/2 POL. 1/2 POL.

11 2 1/2 POL. x NIPLE FECHADO DE TUBO DE 1/2  ✓
1/2 pol. x 
FECHAR

1/2 pol. x 
FECHAR

1/2 pol. x 
FECHAR

1/2 pol. x 
FECHAR

1/2 pol. x 
FECHAR

12 1 PLUGUE DE TUBO DE CABEÇA DE SOQUETE DE 1/2 POL. ✓ 1/2 POL. 1/2 POL. 1/2 POL. 1/2 POL. 1/2 POL.

13 2 PLUGUE DE TUBO DE CABEÇA DE SOQUETE DE 3/4 POL. ✓ 3/4 POL. 3/4 POL. 3/4 POL. 3/4 POL. 3/4 POL.

14 1 PLUGUE DO TUBO ✓ 3/4 POL. 1 -1/4 pol. 2” 2” 2”

13

14

13

1211

11

1

10

3 2

8

9

74 1

A

5

6

3

4

7

FIGURA 7 
CONJUNTO DE GUARNIÇÃO 

DA VÁLVULA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO MODELO PRV-1A



TFP1581_BP
Página 9 de 14

Tamanho 
de válvula 
nominal 

pol.  
(DN)

D.E. 
Tamanho 

do 
tubo 
pol. 

(mm)

Dimensões nominais de instalação  
em pol.  
(mm)

Peso 
aprox. 

lb 
(kg)

A B C D E

2 
(50)

2,88 
(60,3)

10-3/16 
(260)

2,80 
(71,1)

11,09 
(281,7)

6,28 
(159,5)

8,94 
(227,1)

35,0 
(15,9)

3 
(80)

3,50 
(88,9)

13-3/4 
(349)

2,95 
(74,9)

12,77 
(324,4)

7,78 
(197,6)

8,94 
(227,1)

71,0 
(32,2)

4 
(100)

4,50 
(114,3)

16-3/4 
(425)

3,00 
(76,2)

14,12 
(358,6)

8,44 
(214,4)

8,44 
(214,4)

106,0 
(48,1)

6 
(150)

6,50 
(165,1) 22-7/16 

(569)
4,52 

(114,8)
15,41 
(391,4)

11,78 
(299,2)

10,94 
(277,9)

188,0 
(85,3)6,62

(168,3)

8 
(200)

8,62 
(219,1)

27-7/16 
(697)

5,29 
(134,4)

18,11 
(460,0)

14,78 
(375,4)

14,44 
(366,8)

338,0 
(153,3)

Tamanho 
de válvula 
nominal 

pol.  
(DN)

Dimensões nominais de instalação  
em pol.  
(mm)

Peso 
aprox. 

lb 
(kg)

A B C D E

3 
(80)

13-3/4 
(349)

4,00 
(101,6)

12,77 
(324,4)

7,78 
(197,6)

8,94 
(227,1)

83,0 
(37,6)

4 
(100)

16-3/4 
(425)

4,42 
(112,3)

14,12 
(358,6)

8,44 
(214,4)

8,44 
(214,4)

127,0 
(57,6)

6 
(150)

22-7/16 
(569)

5,41 
(137,4)

15,41 
(391,4)

11,78 
(299,2)

10,94 
(277,9)

215,0 
(97,5)

8 
(200)

27-7/16 
(697)

6,76 
(171,7)

18,11 
(460,0)

14,78 
(375,4)

14,44 
(366,8)

376,0 
(170,6)

B

A

C

D

E

A

C

B

D

E

FIGURA 8 
VÁLVULA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO MODELO PRV-1A 

CONEXÕES TERMINAIS DE RANHURA x RANHURA 
DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO NOMINAL

FIGURA 9 
VÁLVULA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO MODELO PRV-1A 

CONEXÕES TERMINAIS DE FLANGE x FLANGE 
DIMENSÕES DE INSTALAÇÃO NOMINAL
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Instalação
Nota: A válvula pode ser instalada em qual-
quer orientação, desde que os indicadores 
sejam legíveis a partir de uma posição segura 
e a válvula possa ser adequadamente inspe-
cionada de acordo com a NFPA 25.

A válvula de redução de pressão TYCO 
Modelo PRV-1A deve ser instalada com 
a seta de fluxo localizada na tampa do 
diafragma apontando na direção do 
fluxo pretendida. As dimensões da ins-
talação são fornecidas nas Figuras 8 e 9.

Antes da instalação da válvula modelo 
PRV-1A, as tubulações devem ser 
lavadas para remover todas as lima-
lhas, as incrustações e os materiais 
estranhos. Tenha cuidado para garan-
tir que a guarnição não seja danificada 
durante a instalação. 

AVISO
Não levante a válvula pela guarnição. 
Se isso ocorrer, a guarnição poderá ser 
danificada e prejudicar a operação do 
sistema. Faça as conexões de entrada 
e saída com base na direção da seta de 
fluxo fornecida na tampa do diafragma. 
A válvula não pode operar se estiver 
conectada ao contrário.

Não altere a guarnição. Alterar a com-
pensação anula a lista de aprovações 
da válvula e pode prejudicar o desem-
penho do sistema.

Colocando a 
válvula em 
serviço
Execute as etapas  a seguir para colocar 
a válvula de redução de pressão TYCO 
modelo PRV-1A em serviço.

ADVERTÊNCIA
O ajuste da pressão a jusante deve ser 
realizado apenas por pessoal experiente 
que entenda o impacto do ajuste da 
pressão a jusante e que assuma total 
responsabilidade pelo reajuste da con-
figuração de fábrica. A válvula piloto é 
fornecida com uma tampa de proteção, 
que após a remoção permitirá o ajuste 
em campo usando o parafuso de ajuste. 

De acordo com os requisitos da NFPA 
13, deve ser fornecido um meio a 
jusante da válvula Modelo PRV-1A 
para simular a demanda do sistema 
de sprinkler. No caso de estações de 
mangueira, a abertura de uma válvula 
de mangueira ou de várias válvulas de 
mangueira, conforme necessário, será 
necessária para simular a demanda do 
fluxo da mangueira.

Para os fins de instruções a seguir, uma 
abertura de uma "válvula de teste de 
fluxo" simula a demanda de sprinklers 
ou a demanda de fluxo de mangueira, 
conforme aplicável. A demanda de 
sprinkler ou fluxo de mangueira deve ser 
de pelo menos 50 gpm (190 Lpm) por 2  a 
válvulas de 6 pol. (DN50 a DN150) e 
pelo menos 100 gpm (380 Lpm) para 
válvulas de 8 pol. (DN200).

Não é necessário ventilar qualquer ar 
preso na câmara de diafragma.

Preenchendo o sistema
Etapa 1. Verifique se as válvulas de dre-
nagem a jusante estão fechadas e não 
há vazamentos.

Etapa 2. Abra uma válvula ou válvulas 
na suspensão do sistema, como uma 
conexão de teste de um inspetor em 
um sistema de tubulação úmida, para 
permitir que ou o escape de escape ao 
sistema ou sistema.

Etapa 3. Abra lentamente e selecione 
uma válvula de controle de abasteci-
mento de água que alimenta a válvula 
Modelo PRV-1A.

Etapa 4. Depois que o sistema estiver 
cheio de água, feche a válvula ou as 
válvulas que foram abertas na Etapa 2.

Etapa 5. Abra completamente a válvula 
principal de controle de abastecimento 
de água que alimenta a válvula modelo 
PRV-1A.

Ajustando a pressão a jusante

AVISO
Após qualquer ajuste de pressão a 
jusante, os seguintes itens devem ser 
registrados em uma etiqueta presa à 
válvula: 

• Local de instalação da válvula

• Pressão estática de entrada

• Pressão estática de saída

• Pressão residual de entrada

• Pressão residual de saída

• Fluxo de saída pretendido

A etiqueta não deve ser removida até 
que o sistema tenha sido aceito pela 
autoridade competente. Recomenda-
-se que a etiqueta não seja removida 
mesmo após a aceitação pela autori-
dade competente, a menos que outro 
meio de manutenção de registros seja 
mantido.

Etapa 1. Remova a tampa de proteção 
da válvula piloto, afrouxando primeiro 
o parafuso de fixação e, em seguida, 
desaparafusando a tampa de proteção.

Etapa 2. Abra a “válvula de teste de 
fluxo” para simular a demanda de 
sprinkler desejada ou a demanda de 
fluxo de mangueira.

Etapa 3. Se ocorrer um aumento 
no fluxo, tente sangrar o ar preso do 
sistema através da válvula de teste do 
inspetor e de qualquer outra válvula que 
possa ventilar o ar preso.

Etapa 4. Solte a contraporca no para-
fuso de ajuste da válvula piloto.

Etapa 5. Gire o parafuso de ajuste 
no sentido horário para aumentar a 
pressão de saída ou no sentido anti-ho-
rário para diminuir a pressão de saída.

Etapa 6. Após atingir o desempenho 
desejado, aperte a contraporca no 
parafuso de ajuste.

Etapa 7. Reduza lentamente o fluxo 
através da válvula fechando a “válvula 
de teste de fluxo” ao longo de pelo 
menos 30 segundos. Observe o manô-
metro de saída e compare com a 
"pressão de ajuste" necessária. Se a 
“pressão de ajuste” necessária não for 
alcançada, repita a Etapa 2 e proceda 
de acordo. Volte a colocar a tampa 
de proteção e aperte o parafuso de 
fixação.

AVISO
Após definir o PRV-1A para manu-
tenção, registre o local da instalação, 
pressão estática na entrada, pressão 
residual na entrada, pressão estática 
na saída, fluxo pretendido na saída e 
pressão residual na saída na etiqueta do 
campo de papel incluída com a guar-
nição da válvula. Prenda a etiqueta na 
frente da válvula.

ADVERTÊNCIA
Se a "válvula de teste de fluxo" for 
fechada rapidamente, poderá causar 
um aumento na pressão a jusante.

A válvula redutora de pressão está 
agora ajustada para serviço.

Devido à tolerância da mola na válvula 
piloto, pode ser necessário alternar 
entre condições residuais e estáti-
cas para atingir a “pressão de ajuste” 
desejada para as condições residuais 
e estáticas.

Cuidado e 
manutenção
A manutenção e a instalação da válvula 
de redução de pressão TYCO modelo 
PRV-1A devem ser feitas de acordo com 
essa seção: Antes do fechamento da 
válvula de controle principal do sistema 
de proteção contra incêndio para tra-
balho de manutenção no sistema que 
ela controla, obtenha autorização das 
autoridades competentes para desligar 
o sistema de proteção contra incêndio 
afetado e notifique todas as pessoas 
que possam ser afetadas por essa 
ação.
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AVISO
A inspeção, o teste e a manuten-
ção devem ser realizados de acordo 
com os requisitos da NFPA, e qual-
quer problema deve ser imediatamente 
corrigido.

Os proprietários dos sprinkles são res-
ponsáveis pela inspeção, pelos testes e 
pela manutenção dos respectivos dis-
positivos e sistema de proteção contra 
incêndio em conformidade com este 
documento, bem como com as normas 
aplicáveis da NFPA, por exemplo, NFPA 
25, além das normas de outras autori-
dades competente. Em caso de dúvida, 
entre em contato com o prestador de 
serviços de instalação ou o fabricante 
do produto.

Os sistemas de sprinkler automáticos 
devem ser inspecionados, testados e 
mantidos por um serviço de inspeção 
qualificado, de acordo com os requisi-
tos locais e/ou o código nacional.

A válvula redutora de pressão modelo 
PRV-1A não requer lubrificação, 
vedação ou manutenção preventiva; no 
entanto, recomenda-se a substituição 
do diafragma a cada cinco anos.

Testes de fluxo
Os testes de fluxo por NFPA são neces-
sários a cada cinco anos, momento em 
que a pressão de saída é comparada 
aos testes anteriores. Se necessário, a 
válvula do modelo PRV-1A pode ser rea-
justada seguindo a seção Colocação da 
válvula em serviço. Se a pressão dese-
jada não puder ser alcançada, o dia-
fragma e/ou a válvula piloto devem ser 
substituídos.

Substituição do diafragma
Antes de substituir o diafragma, a 
válvula de redução de pressão modelo 

PRV-1A deve ser retirada de serviço e 
drenada completamente. A aba do dia-
fragma é orientada perpendicularmente 
ao fluxo de saída. 

Ao reinstalar a tampa do diafragma, os 
elementos de fixação da tampa do dia-
fragma (parafusos hexagonais) devem 
ser apertados de maneira uniforme e 
segura usando uma sequência em dia-
gonal. Após o aperto, verifique nova-
mente para ter certeza de que todos os 
elementos de fixação da tampa do dia-
fragma estejam bem presos.

Após limpar e inspecionar o interior da 
válvula e substituir as peças, conforme 
necessário, reinstale a tampa do dia-
fragma seguindo as etapas a seguir 
para garantir que os prendedores da 
tampa do diafragma sejam apertados 
de maneira uniforme e segura.

Etapa 1. Verifique se o diafragma está 
orientado corretamente e se o arranjo 
de hardware adequado é utilizado ao 
montar as tampas do diafragma. Os 
arranjos de hardware diferem depen-
dendo do tamanho da válvula DV-5A.

Etapa 2. Ao usar os parafusos sextava-
dos longos pela primeira vez, o suporte 
da tampa do diafragma será fornecido 
antes da instalação dos parafusos sex-
tavados curtos. Alinhe o diafragma na 
orientação correta com o corpo da 
válvula e alinhe a tampa do diafragma 
na orientação correta com o corpo da 
válvula. Aperte manualmente todos os 
elementos de fixação.

Etapa 3. Usando a sequência de tração 
cruzada para garantir a uniformidade, 
aperte os parafusos sextavados longos 
e curtos com os valores de torque apro-
priados. Repita a sequência de tração 
cruzada duas a três vezes nas válvu-
las de torque incrementais até atingir 
as válvulas de torque encontradas na 
Tabela B.

Etapa 4. Inspecione para garantir que 
todos os parafusos sextavados estejam 
presos com segurança.

Etapa 5. Usando a união, prenda a 
PRV-1A à tampa do diafragma.

Etapa 6. Usando a união, fixe a guar-
nição PRV-1A

Etapa 7. Certifique-se de que as uniões 
e os encaixes de expansão dos niples 
do tubo estejam bem apertados.

Substituição da válvula piloto
Antes de remover a válvula piloto, a 
válvula modelo PRV-1A deve ser reti-
rada de serviço e drenada comple-
tamente. Ao instalar a válvula piloto 
de substituição, os componentes da 
guarnição devem ser recolocados exa-
tamente como estavam. Após reinsta-
lar a válvula piloto e antes de colocar 
novamente a válvula modelo PRV-1A 
em serviço, desaparafuse completa-
mente o parafuso de ajuste da válvula 
piloto de substituição, para obter uma 

“pressão de ajuste” mínima da saída. 
Em seguida, continue usando as instru-
ções na seção Colocando a válvula em 
serviço para colocar a válvula modelo 
PRV-1A em serviço.

AVISO
A válvula piloto não pode ser reparada 
em campo. Tentar reparar a válvula 
piloto pode torná-la ineficaz e prejudi-
car a operação do sistema.

Desaparafusar completamente o para-
fuso de ajuste da válvula piloto de 
substituição ajudará a evitar uma sobre-
pressurização acidental da tubulação do 
sistema antes de atingir a “pressão de 
ajuste” desejada.

Manutenção do filtro
Antes da manutenção do filtro, a válvula 
de redução de pressão modelo PRV-1A 
deve ser retirada de serviço e drenada 
completamente. Esteja preparado para 
pequenas quantidades de líquido resi-
dual ao desconectar qualquer peça 
de guarnição. Consulte as figuras 4 
e 5 para identificar peças e principais 
recursos.

Etapa 1. Afrouxe o encaixe de com-
pressão na linha de abastecimento.

Etapa 2. Desconecte o encaixe de 
compressão na linha de abastecimento 
na saída do filtro e gire a linha de abas-
tecimento para ter acesso.

Etapa 3. Remova o manômetro de 
entrada e a guarnição como subcon-
junto da saída do filtro. 

Nota: Ao remover, não segure no 
manômetro, afrouxe o subconjunto com 
uma chave inglesa na conexão mais 
próxima do filtro.

Etapa. 4 Remova o filtro do corpo da 
válvula.

Etapa 5. Desmonte o filtro para limpeza. 
Remova a arruela de pressão e deslize 
a tela para fora do corpo do filtro. Limpe 
a tela e o corpo.

Etapa 6. Remonte a tela no corpo e 
prenda com uma arruela de pressão.

Nota: Antes de instalar o filtro e o 
subconjunto do medidor e compensador, 
limpe todas as roscas de tubo NPT macho 
expostas e aplique fita TEFLON conforme 
necessário. Não aplique selante nas roscas 
macho do acessório de compressão 
separado. Não contamine a tela do filtro.

Etapa 7. Instale o filtro no corpo da 
válvula. Instale o medidor e o subcon-
junto da guarnição na saída do filtro.

Etapa 8. Reconecte o acessório de 
compressão da linha de abastecimento 
à guarnição de saída do filtro e aperte 
o acessório de compressão na linha de 
abastecimento.

Para obter mais informações sobre 
como colocar a válvula modelo PRV-1A 
em serviço, consulte a seção Colo-
cando a válvula em serviço.

Tamanho 
 de válvula 

nominal 
polegadas 

ANSI
(DN)

Torque 
lb-pés 
(N∙m)

Porcas
Parafusos 
hexagonais 

curtos

1-1/2 
(40)

44 
(59,7)

35 
(47,5)

2 
(50)

44 
(59,7)

35 
(47,5)

3 
(80)

188 
(254,9)

150 
(203,4)

4 
(100)

396 
(536,9)

316 
(428,4)

6 
(150)

265 
(359,3)

212 
(287,4)

8 
(200)

545 
(738,9)

436 
(591,1)

TABELA B 
TORQUE MÍNIMO  

DE PARAFUSOS DE TAMPA DE 
DIAFRAGMA
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GRÁFICO A 
VÁLVULA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO DE 2 POL. (DN50) PRV-1A 

QUEDA DE PRESSÃO MÍNIMA

GRÁFICO B 
VÁLVULA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO DE 3 POL. (DN80) PRV-1A 

QUEDA DE PRESSÃO MÍNIMA

GRÁFICO C 
VÁLVULA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO DE 4 POL. (DN100) PRV-1A 

QUEDA DE PRESSÃO MÍNIMA
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GRÁFICO D 
VÁLVULA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO DE 6 POL. (DN150) PRV-1A 

QUEDA DE PRESSÃO MÍNIMA

GRÁFICO E 
VÁLVULA DE REDUÇÃO DE PRESSÃO DE 8 POL. (DN200) PRV-1A 

QUEDA DE PRESSÃO MÍNIMA
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Garantia 
limitada
Para obter os termos e condições da 
garantia, visite www.tyco-fire.com.

Procedimento 
de pedido
América do Norte
Válvula de redução de pressão
Especifique: Tamanho (especifique), 
125 psi (8,6 bar) “Pressão de ajuste” de 
saída com (G x G ou F x F) Conexão, 
P/N (especifique):

• Tamanho da válvula

2, 3, 4, 6 ou 8 pol.

• “Pressão de ajuste” de saída de 8,6 
bar (125 psi)

• Tipo de conexão - Ranhurada ou 
flangeada

2 pol. G x G
2,37 pol. (60,3 mm)
Diâm. ext. da ranhura  . . . . . . . . . .55-001-2-020

3 pol. G x G
3,50 pol. (88,9 mm)
Diâm. ext. da ranhura  . . . . . . . . . .55-001-2-030

4 pol. G x G
4,50 pol. (114,3 mm)
Diâm. ext. da ranhura  . . . . . . . . . .55-001-2-040

6 pol. G x G
6,62 pol. (168,3 mm)
Diâm. ext. da ranhura  . . . . . . . . . .55-001-2-060

8 pol. G x G*
8,62 pol. (219,1mm)
Diâm. ext. da ranhura  . . . . . . . . . .55-001-2-080

3 pol. F x F
Flange ANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . .55-002-2-030

4 pol. F x F
Flange ANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . .55-002-2-040

6 pol. F x F
Flange ANSI. . . . . . . . . . . . . . . . . .55-002-2-060

8 pol. F x F*
Flange ANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . .55-002-2-080

* = FM somente.

Válvula de alívio de pressão
Especifique: Configuração do globo 
NPT com rosca de 3/4 pol. (DN20), 
válvula de alívio de pressão modelo 
CLA-VAL 55L-60, código de peça 
55L60270

Peças de válvula de substituição
Especifique: (descrição) para uso com 
(especifique) válvula de redução de 
pressão modelo PRV-1A, P/N (especi-
fique, consulte as figuras 3 e 7)

América do Sul, América Central  
e Hemisfério Oriental
Válvula de redução de pressão
Especifique: Tamanho (especifique), 
8,6 bar (125 psi) “Pressão de ajuste” 
de saída com conexão (G x G ou F x F), 
para válvulas ranhuradas especifique o 
tamanho do tubo de diâmetro externo 
(D.E.); para válvulas flangeadas espe-
cifique a perfuração do flange, P/N 
(especifique):

• Tamanho da válvula

2, 3, 4, 6 ou 8 pol.

• “Pressão de ajuste” de saída de 8,6 
bar (125 psi)

• Tipo de conexão - Ranhurada ou 
flangeada

• Para a flangeada, identifique as 
especificações de perfuração, 
conforme a seguir:

ANSI B16-1 (Classe 125)

ISO 7005-2 (PN16)

Nota: Consulte a Tabela A para obter 
as especificações dimensionais de 
perfuração de flange.
2 pol. G x G
2,37 pol. (60,3 mm)
Diâm. ext. da ranhura  . . . . . . . . . .55-001-2-020

3 pol. G x G
3,50 pol. (88,9 mm)
Diâm. ext. da ranhura  . . . . . . . . . .55-001-2-030

4 pol. G x G
4,50 pol. (114,3 mm)
Diâm. ext. da ranhura  . . . . . . . . . .55-001-2-040

6 pol. G x G
6,62 pol. (168,3 mm)
Diâm. ext. da ranhura  . . . . . . . . . .55-001-2-060

8 pol. G x G*
8,62 pol. (219,1mm)
Diâm. ext. da ranhura  . . . . . . . . . .55-001-2-080

3 pol. F x F
Flange ANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . .55-002-2-030

3 pol. F x F
Flange ISO (PN16)  . . . . . . . . . . . . 55-004-2-030

4 pol. F x F
Flange ANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . .55-002-2-040

4 pol. F x F
Flange ISO (PN16)  . . . . . . . . . . . . . 52-570-8-113

6 pol. F x F
Flange ANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . .55-002-2-060

6 pol. F x F
Flange ISO (PN16)  . . . . . . . . . . . . 55-004-2-060

8 pol. F x F*
Flange ANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . .55-002-2-080

8 pol. F x F*
Flange ISO (PN16)  . . . . . . . . . . . . 55-004-2-080

* = FM somente.

Válvula de alívio de pressão
Especifique: Configuração do globo 
NPT com rosca de 3/4 pol. (DN20), 
válvula de alívio de pressão modelo 
CLA-VAL 55L-60, código de peça 
55L60270

Peças de válvula de substituição
Especifique: (descrição) para uso com 
(especifique) válvula de redução de 
pressão modelo PRV-1A, P/N (especi-
fique, consulte as figuras 3 e 7)


