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INDICAÇÕES 

 
Água, Óleo, Ar ou Gás, com Picos de até 90°C (194°F). 

 
TRANSPORTE E ARMAZENAGEM 

 
Manter as válvulas em sua embalagem original em local limpo e seco enquanto não forem instaladas. 

 
Cuidado ao levantar peso.  Levante as válvulas mais pesadas somente com equipamento apropriado.  

 
INSTALAÇÃO 

 
Recomenda-se todo o cuidado para evitar que entrem quaisquer sujeiras e corpos estranhos na válvula 
durante a estocagem e manipulação. É indispensável instalar um filtro de sedimentos antes da válvula 
(item 2 no esquema abaixo). Depois de limpa e inspecionada, é conveniente fazer passar um jato de 
vapor ou ar pela válvula aberta. 
Observar a posição de instalação vertical com a direção do fluxo obedecendo a seta fundida no corpo. 
Nas válvulas roscadas, usar pouco ou nenhum vedante na rosca. A válvula de redução deve ser instalada 
bem próxima ao ponto de consumo. Deve ser drenada a linha próximo a válvula de redução, para que 
esta receba vapor ou ar bem seco. O esquema de instalação abaixo representa a maneira mais 
recomendada em instalações industriais (não residenciais). 
 
Verifique se a válvula é adequada às condições de pressão e temperatura do fluído. 

 
A válvula redutora de pressão deverá ser instalada na rede principal, entre duas válvulas de bloqueio 
para facilitar a regulagem e as manutenções periódicas. A válvula deve ser instalada com a seta 
indicadora no corpo apontando na direção do fluxo.  

 

 
 
 

1 – válvula gaveta 6 – manômetro de pressão secundária 

2 - filtro 7 – tubo sifão 

3 – válvula redutora 8 – manômetro de pressão primária 

4 – tubo sifão 10 – válvula de segurança 

5 – torneira de manômetro 11 – válvula gaveta 
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REGULAGEM DE PRESSÃO 

 
Antes de abriar a válvula gaveta (1), soltar completamente o parafuso de regulagem (12). Nessas 
condições, a pressão de saída será mínima ou nula. Abrir lentamente as válvulas gaveta (1 e 11). Apertar 
o parafuso de regulagem até o manômetro (6) marcar a pressão secundária desejada. Fixar o parafuso 
com a contraporca. Assim ajustada, a válvula manterá automaticamente estável a pressão de saída. 
Regular também a válvula se segurança (10) para abrir com pressão ligeiramente superior a secundária. 
 
Para aumentar a pressão de saída : Girar o parafuso de regulagem, no sentido horário até que atinja a 
pressão desejada. 
 
Para diminuir a pressão de saída : Girar o parafuso de regulagem, no sentido anti-horário até que atinja a 
pressão desejada. 

 
FUNCIONAMENTO 

 
Função Redutora de Pressão: Reduz uma pressão de entrada mais alta e variável em uma pressão mais 
baixa e constante de saída, independente das variações de vazão. 
 
Função Retenção: Fechar quando houver fluxo reverso, ou seja, quando a pressão de montante é menor 
que a pressão de jusante. 
 
Pressionada pelo parafuso de regulagem, a mola age sobre o diafragma mantendo aberta a passagem 
pela Válvula. Quando a pressão de saída, sob o diafragma, atinge o valor determinado pelo ajuste, 
supera a tensão da mola e a Válvula se fecha. Caindo a pressão, a Válvula abre-se novamente repetindo-
se automaticamente a operação. 
 

PRESSÃO DE SERVIÇO

ENTRADA ATÉ:                                                     10,30 BAR ( 150 PSI)

SAIDA REGULÁVEL DE:                                       0,34 BAR (5 PSI)

                                        A:                                       6,20 BAR (90 PSI)

DIFERENÇA MÍNIMA DE PRESSÃO:               0,48 BAR (10 PSI)  
 
IMPORTANTE: De conformidade com a pressão de saída desejada, a Válvula é equipada com uma das 
seguintes molas: 
 

0,34 a 1,03 BAR 5 a 15 PSI

0,70 a 2,10 BAR

1,03 a 4,10 BAR

1,40 a 6,20 BAR

10 a 30 PSI

16 a 60 PSI

20 a 90 PSI
 

 
 
MANUTENÇÃO 
 

De acordo com a norma ABNT NBR 5626 item 7.5 :"O funcionamento adequado da válvula redutora de 
pressão deve ser verificado periodicamente, de preferência, através da leitura de um manômetro aferido," 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, orienta a importância de fazer periodicamente A 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS VÁLVULAS.  
 
As manutenções deverão ser feitas por empresas autorizadas, para validação de Garantia. A NIAGARA se 
reserva o direito de verificar as instalações como prévio requisito para outorgar o presente Garantia.  
 
Esta manutenção pode ser feita sem interromper o funcionamento da instalação, utilizando o sistema de “by-
pass”  cujo sistema normalmente fica fechada. 

 
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
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Válvulas Niagara tem garantia de 12 meses em uso ou 18 meses em estoque contra defeitos de fabricação, a 
partir da data da Nota Fiscal.  A garantia não cobre o uso e/ou instalação da válvula em condições 
inadequadas. 
 
Nota:  Não aceitamos devoluções sem a prévia consulta com o nosso Departamento de Vendas. 
 
 
Desenho / Peças / Material de construção 
 
Pos Item Qtd Material 

1 Corpo 1 
ASTM A-126 Cl B – Ferro 
Fundido 

2 Tampa 1 
ASTM A-126 Cl B – Ferro 
Fundido 

3 Tampa fundo  
ASTM A-126 Cl B – Ferro 
Fundido 

4 Garfo 1 ASTM A-351 Gr. CF8 

5 Contra sede 1 ASTM A-351 Gr. CF8 

6 Disco diafragma 1 ASTM A-536 Cl 65T 

7 Guia Mola 1 SAE-1020 

8 Diafragma 1 NBR+malha 

9 Disco vedação 1 NBR 

10 Mola principal 1 Aço mola 

11 Mola auxiliar 1 AISI-302 

12 
Parafuso 
regulagem 

1 SAE-1020 galvanizado 

13 
Porca 
travamento 

1 SAE-1020 galvanizado 

14 Anel o´ring 1 NBR 

15 Porca garfo 1 SAE-1020 galvanizado 

16 Sede 1 TM-23 

17 Parafuso corpo 8 SAE-1020 galvanizado 

18 Porca 6 SAE-1020 galvanizado 

19 Parafuso 4 SAE-1020 galvanizado 

20 
Arruela contra 
sede 

1 AISI-304 

21 Parafuso fixação 1 AISI-304 

22 Bucha guia 1 TM-23 
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