
Redutora Eco 

(Com membrana, sem união, fêmea - fêmea, polida) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Dados técnicos e desempenhos 
 

Corpo e bocais:                      Latão ST UNI EM 12165 CW617N 
Calota:                                     PA 66 (FV 30%) 
Membrana e guarnições:     EPDM 70 WRAS 
Mola:                                        Aço 
Conexão:                                 3/4 “  
 
Pressão máxima de trabalho na entrada:        25bar 
Pressão de calibração a montante:                   1-6 bar 
Pressão de Calibração de fábrica:                      3 bar 
Temperatura mínima de funcionamento:        5°C 
Temperatura máxima fluido:                             70°C 
Fluidos utilizáveis:                                                água 
 



 Instalação (Fig. A) 
 

Durante a montagem deve ser respeitada a regulamentação local assim como as 
diretivas gerais e as instruções de montagem: 

 
- O lugar de montagem deve ser reparado do gelo e bem acessível: desaconselha-se 

portanto a instalação em ralos de descarga. 
- Válvulas de interceptação instaladas a montante e a jusante de redutor de pressão 

facilitam a sua manutenção ou eventual substituição. 
- A instalação de dispositivos específicos capazes de absorver os golpes de aríete é 

recomendada para prevenir quebras anómalas dos redutores de pressão em instalações que 
poderão estar sujeitas a este fenômeno. 

 
 Montagem (Fig. A, B) 

 
1. Antes de efetuar a instalação do redutor de pressão, lave cuidadosamente a 

instalação e descarregue o ar que ficou nas tubagens abrindo todas as 
torneiras de abastecimento. 

2. Instale as válvulas de interceptação a montante e a jusante para facilitar as 
operações de manutenção. 

3. Respeite o sentido do movimento do fluido indicado pela seta de direção 
presente no corpo (Fig. A). 

4. Evite tensões e efeitos de torção ou flexão durante a montagem. 
5. Feche a válvula de interceptação 2 a jusante. 
6. Leia o valor (calibração de fábrica 3 bar). 
7. Efetue a calibração. 

 
 Calibração (Fig. B, C) 

 
1. Remova, com ajuda de uma chave de fenda, o capuz de proteção 3 (Fig. B). 
2. Utilize uma chave hexagonal CH 5 virando no sentido horário para aumentar a 

pressão a montante, no sentido contrário ao ponteiro do relógio para diminuir, 
até alcançar o valor desejado (Fig. C): uma rotação de 360° corresponde a uma 
variação de cerca de 0,4 bar. 

3. Introduza o capuz de proteção 3. 
 

Para diminuir a pressão abra a tampa no ralo de descarga para o manômetro ou um 
serviço se o manômetro estiver instalado. 
 

 Manutenção (Fig. D, E, F) 
Controle periódico 
 

1. Feche a válvula 2 (Fig. A). 
2. Controle com um manômetro a pressão jusante com abastecimento nulo: a 

pressão deve aumentar, se a pressão não estiver estável e cresce lentamente, 
é preciso efetuar como descrito no parágrafo “Manutenção obturador”. 

3. Abra devagar a válvula 2. 
 
 
 
 



 Manutenção (Fig. D, E, F) 
 
Operação a cargo de pessoal qualificado. 
A frequência (recomendada 1-3 anos) depende das condições de trabalho 
locais. 

1. Feche a válvula 1 (Fig. A). 
2. Despressurize o lado de saída (por ex. por meio de uma torneira). 
3. Utilize uma chave hexagonal CH 5 rodando no sentido contrário ao ponteiro do 

relógio até descarregar a mola (Fig. C). 
4. Feche a válvula 2 (Fig. A). 
5. Desparafuse e remova a calota (Fig. D). 
6. Extraia, com a ajuda de uma pinça, o cartucho obturador 4 (Fig. E, F). Verifique 

as condições dos elementos de vedação, se necessário substitua as peças 
defeituosas. Lubrifique com graxa de silicone. 

7. Remova no sentido inverso. 
8. Calibre a pressão a jusante como descrito no parágrafo “Calibração”. 

Não utilizar detergentes que contêm solventes. 
 

 Anomalias funcionais 
 

 Incremento da pressão a jusante do redutor na presença de um boiler 
Este problema ocorre, devido ao superaquecimento da água, e consequente aumento 

de volume, provocado pelo boiler, é reduzido pela instalação de um vazo de expansão (entre o 
redutor e o boiler) que “absorve” o incremento de pressão (Fig. G). 

 
 O redutor não mantem o valor de calibração 

Este problema ocorre geralmente pela presença de impurezas que, pousando no 
alojamento de retenção, provocam infiltrações e, por conseguinte, incrementos de pressão a 
jusante. A solução é constituída preventivamente pela instalação de um filtro a montante do 
redutor e, sucessivamente, pela manutenção e limpeza do cartucho. 

 
 Saída de água pela calota 

O problema ocorre devido a um afrouxamento ou defeito na membrana presente no 
cartucho obturador introduzido na válvula, exige a substituição da mesma. Para a reparação é 
necessário solicitar a intervenção de pessoal especializado e seguir as indicações do parágrafo 
“Manutenção obturador”. 

 
 Nenhuma ou pouca pressão no serviço 

O caso em que a geração deste problema é causado pelas válvulas de interceptação 
não totalmente abertas, tem solução imediata: é suficiente verificar a posição da maçaneta. 
No caso em que seja verificado que o problema é gerado pelo redutor não configurado na 
pressão desejada, é suficiente seguir as indicações contidas no parágrafo “Calibração”. 

 
 Segurança  

A instalação do redutor deve ser executada por parte de pessoal qualificado de acordo 
com as normas técnicas vigentes. 

O redutor de pressão deve ser utilizado somente segundo o seu destino de uso e o 
sector de uso indicado nas presentes instruções de uso. 

Se o redutor de pressão não estiver instalado, colocado em serviço e mantido 
corretamente pode não funcionar corretamente e causar danos a coisa e/ou pessoas. 

Não esforce mecanicamente as conexões de ligação ao redutor de maneira excessiva 
ou hidráulicas que danificam coisas e/ou pessoas. 


