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TRANSPORTE E ARMAZENAGEM 
 
A. Manter as válvulas tamponadas em local limpo e seco enquanto não forem instaladas. 
 
B. Cuidado ao levantar peso.  Levante as válvulas mais pesadas somente com equipamento apropriado. 

Retenção dupla portinhola, a partir de 8”  possui olhal específico para levantamento. 
 
INSTALAÇÃO 
 
A. A limpeza da tubulação, para eliminar respingos de solda, ferrugem e outros sedimentos , deve ser feita 

antes de instalar a válvula. 
 
B. Verifique se a válvula é adequada às condições de pressão e temperatura do fluído. 
 
C.  A válvula deve ser instalada com a seta indicadora no corpo apontando na direção do fluxo.  
 
D. Verifique se o(s) obturador(es) está (ao) livre (s) e desimpedido (s).  
 
E. Verificar o correto alinhamento da tubulação e da furação dos flanges.  Não corrija o alinhamento da 

tubulação usando a instalação da válvula. 
 
F. Apertar os parafusos ou estojos alternadamente, em lados diametralmente opostos, evitando o aperto 

excessivo. 
 
MANUTENÇÃO 
 
A. As peças da válvula portinhola (braço, disco, eixo e junta) e da válvula dupla portinhola (disco e molas), 

podem ser adquiridas na Niagara caso apresentem desgaste após determinado tempo  de uso. 
 
B. Se for necessário abrir a válvula para trocar os componentes internos, certifique-se que a mesma esteja 

sem pressão. 
 
C. Use sempre peças de reposição originais, são a sua garantia de segurança. 
 
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
A. As válvulas da Niagara tem garantia de 12 meses em uso ou 18 meses em estoque contra defeitos de 

fabricação, à partir da data da Nota Fiscal.  A garantia não cobre o uso da válvula em condições 
inadequadas. 

 
B. Para obter maiores detalhes sobre a sua válvula ou se necessitar de assistência técnica, favor informar o 

diâmetro e o código de rastreabilidade que é composto de 2 letras e 3 números e se encontra em baixo 
relevo no flange da válvula (para retenção tipo dupla portinhola favor informar o número da ordem de 
fabricação que consta na placa de identificação da válvulas.  

 
Nota:  Não aceitamos devoluções sem a prévia consulta com o nosso Departamento de Vendas. 

 


