
V·lvula Dil˙vio controlada
pneumaticamente Modelo 400E-4M

DescriÁ„o

A v·lvula modelo 400E-4M È ideal para sistemas que utilizam linhas de projetores (bicos abertos) 
trabalhando em conjunto com uma linha pneum·tica fechada (pressurizada), de sprinklers, para a 
detecÁ„o tÈrmica de incÍndios. Isso permite que toda a rede de combate  permaneÁa seca atÈ a 
abertura da v·lvula. A v·lvula dil˙vio modelo 400E-4M È recomendada para sistemas que utilizam 
suprimento de ·gua corrosiva ou em sistemas onde n„o È desej·vel a detecÁ„o com ·gua (ex: 
temperatura com risco de congelamento).

OperaÁ„o

A v·lvula dil˙vio modelo 400E-4M È fechada atravÈs da press„o da linha aplicada na c‚mara de 
controle [1] por uma derivaÁ„o ‡ montante da v·lvula [2] , e È mantida fechada pelo dispositivo de 
dupla retenÁ„o e rearme manual [3], pelo piloto de drenagem local (PORV) [4] e pela v·lvula de 
acionamento manual local [5]. A press„o da ·gua desloca o diafragma atÈ o assentamento da v·lvula 
[6], vedando completamente a passagem de ·gua, e mantendo seca a tubulaÁ„o de descarga dos 
projetores. O piloto de drenagem local, PORV, È mantido fechado pela press„o de ar regulada pelo 
piloto [7].

Na condiÁ„o de incÍndio ou de teste, uma queda de press„o na linha pneum·tica abre o piloto de 
drenagem ñ PORV. A ·gua da c‚mara de controle È drenada atravÈs do PORV, ou pela v·lvula de 
acionamento manual local. O dispositivo de dupla retenÁ„o e rearme manual impede que a ·gua 
possa ser derivada para a c‚mara de controle, mantendo a v·lvula dil˙vio aberta, permitindo vaz„o 
de ·gua para os projetores e dispositivos de alarme.



V·lvula Aberta

V·lvula Fechada



CaracterÌsticas

ï Fornecida como um conjunto completo, sem necessidade de montagem de acessÛrios no campo.

ï Exige mÌnima manutenÁ„o.

ï Dotada de dispositivo de dupla retenÁ„o e rearme manual para fechamento da v·lvula somente 
no local.

ï Diafragma em peÁa ˙nica, dotado de disco rÌgido vulcanizado internamente.

ï Design simplificado

AplicaÁıes tÌpicas

ï Sistemas de espuma

ï Plataformas marÌtimas

ï Navios petroleiros

ï UtilizaÁ„o em ambientes com risco de congelamento



EspecificaÁıes

ï Corpo tipo globo, fabricado em ferro fundido nodular ASTM A536

ï Internos em aÁo inoxid·vel AISI 304

ï Componentes externos fabricados em lat„o (piloto de drenagem local, filtro Y, v·lvula esfera para 
acionamento manual, v·lvula esfera de duas vias e dispositivo de dupla retenÁ„o e rearme manual)

ï TubulaÁ„o externa e conectores fabricados em aÁo inoxid·vel AISI 316.

ï Diafragma em peÁa ˙nica, fabricado em nylon reforÁado com polisoprene e disco rÌgido vulcanizado 
internamente.

ï Passagem livre de fluÌdo, sem eixo ou guias.

ï Possibilita r·pida abertura da tampa, para manutenÁ„o no campo.

ï Extremidades flangeadas padr„o ANSI B16.42

ï DisponÌvel nos di‚metros de 2î, 2.1/2î, 3î, 4î, 6î, 8î, 10î e 12î

ï Press„o de trabalho m·xima: 17 kgf/cm² (250 psi)

ï Faixa de temperatura de trabalho: de 0,5ºC a 50ºC.

ï Pintura em poliuretano a pÛ na cor vermelho

ï Sistema ISO de qualidade assegurada.



Opcionais

ï Corpo em aÁo carbono ASTM A216-WCB, aÁo inoxid·vel AISI 316 ou Ni-Al-Bronze, com flanges ANSI 
B16.5.

ï Pintura em epoxy

ï Trim externo em aÁo inoxid·vel AISI 316, Monel + Al-Bronze ou Hastalloy C-276.

ï Diafragma em NBR ou EPDM.

ï V·lvulas de 2î e 2.1/2î disponÌveis com rosca NPT ou BSP

AprovaÁıes

ï A v·lvula dil˙vio modelo 400E-4M È listada UL, quando instalada com seus especÌficos componentes 
e acessÛrios.


