
V·lvula de alÌvio 
Modelo 730

DescriÁ„o

A v·lvula de alÌvio para bombas de incÍndio, È especialmente projetada para aplicaÁıes em sistemas 
de proteÁ„o contra incÍndio.  Esta v·lvula de alÌvio moduladora mantÈm , com precis„o, uma press„o 
constante no sistema, independentemente de variaÁıes de demanda, eliminando de forma confi·vel 
a press„o excessiva com alÌvio para a atmosfera, ou para a sucÁ„o da bomba.

A v·lvula de alÌvio de press„o È uma v·lvula auto - operada com a prÛpria press„o da linha, possui 
controle autom·tico com atuador do tipo diafragma e È operada atravÈs de um piloto hidr·ulico, o 
que permite uma operaÁ„o de alÌvio r·pida, precisa e confi·vel.

CaracterÌsticas

ï R·pida reaÁ„o de abertura, o que garante a seguranÁa do sistema.

ï Velocidade de fechamento ajust·vel, que elimina picos de press„o secund·rios.

ï Abertura precisa da v·lvula  moduladora que mantÈm a press„o desejada no sistema, mesmo com 
demanda vari·vel.

ï Fechamento com estanqueidade absoluta.

ï Press„o de alÌvio ajust·vel, n„o alterada pela contra - press„o.

ï Corpo da v·lvula com desenho hidrodin‚mico, que possibilita maior capacidade de vaz„o (cerca de 
30% superior ‡s v·lvulas de alÌvio tipo mola).

ï Alta resistÍncia a cavitaÁ„o.

ï Conjunto atuador unificado que permite facilidade na inspeÁ„o e r·pido acesso as peÁas internas.



EspecificaÁıes

ï Corpo no formato Angular ou Globo

ï Corpo e atuador fabricados em ferro fundido nodular ASTM 536

ï Partes internas fabricadas em aÁo inoxid·vel 

ï Diafragma e vedaÁıes em NBR

ï Trim externo em bronze e lat„o

ï Piloto redutor de press„o em bronze fundido e aÁo inoxid·vel

ï Extremidades flangeadas conforme padr„o Ansi B16.42 Classe 150

ï Faixa de Press„o de  trabalho: de 2 a 12 kgf/cm2

ï DisponÌvel nos di‚metros de 1.1/2" a 10" 

ï Pintura externa em poliuretano na cor vermelho

ï listado UL de 2" a 8"

ï AprovaÁ„o FM

Opcionais

ï Faixa de Press„o de trabalho: de 7 a 24 kgf/cm2

ï Outros materiais de fabricaÁ„o

ï Pintura em epoxi

ï Trim externo em aÁo inoxid·vel



Fluxograma do Sistema de AlÌvio

A v·lvula de alÌvio foi desenvolvida para ser instalada em uma derivaÁ„o  da tubulaÁ„o do sistema, 
entre a bomba de incÍndio e a v·lvula de retenÁ„o.   Quando a bomba de incÍndio È acionada, a 
v·lvula de alÌvio se fecha e permanece fechada enquanto a press„o do sistema n„o exceder  o ponto 
de ajuste do piloto.   Caso a press„o do sistema se eleve acima do ponto de ajuste, a v·lvula  de alÌvio 
se abre, liberando a press„o e o fluxo  excessivo para um coletor ou para a atmosfera, mantendo, de 
forma precisa, a press„o programada do sistema.

Quando a demanda do sistema de incÍndio se interrompe por completo, a v·lvula de alÌvio se abre 
para liberar toda a press„o e o fluxo da bomba, que pode ent„o ser desligada sem provocar quaisquer 
picos de press„o no sistema.   Quando a bomba para, a v·lvula de alÌvio se fecha lentamente, 
posicionando-se para o prÛximo ciclo.
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