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Ler o manual de instruções!

Em caso de erros de instalação e operação, o proprietário será 
responsabilizado!
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1 Notas para o leitor
Este manual de instruções contém informações e regras de conduta para 
a operação segura e correta do produto.

Tenha em atenção os seguintes princípios:

n	Leia todo o manual de instruções antes da colocação em funciona-
mento do aparelho.

n	Certifique-se de que qualquer pessoa que trabalhe com ou no produto 
leu o manual de instruções e cumpre as instruções.

n	Guarde o manual de instruções durante toda a vida útil do produto.
n	Entregue o manual de instruções a qualquer proprietário seguinte do 

produto.

1.1  Princípios de não-discriminação
Neste manual de instruções, sempre que a gramática permita a referên-
cia a pessoas, é usada a forma masculina. Isto serve para manter o texto 
neutro e facilmente legível. Mulheres e homens são abordados da mes-
ma forma. Pedimos a compreensão das leitoras para esta simplificação 
do texto.

1.2  Explicação das palavras de sinalização
Neste manual de instruções são usadas diferentes palavras de sinaliza-
ção em combinação com sinais de aviso. As palavras de sinalização indi-
cam a severidade dos possíveis danos físicos aquando do menosprezo 
pelo perigo:

Palavra de 
sinalização Significado

PERIGO
Significa um perigo iminente. O incumprimento 
desta indicação causa a morte ou danos físicos 
graves.

AVISO
Designa uma situação potencialmente perigosa. 
A inobservância desta indicação pode causar a 
morte ou danos físicos graves.

CUIDADO
Designa uma situação potencialmente perigosa. 
A inobservância desta indicação pode causar 
danos físicos ligeiros ou danos materiais.

NOTA
Designa um perigo, cuja inobservância poderá 
causar perigos para a máquina e o seu funciona-
mento.

Tab. 1:  Explicação das palavras de sinalização

1.3  Explicação dos sinais de aviso
Os sinais de aviso simbolizam o tipo e a fonte de um perigo iminente:

Sinais de aviso Tipo de perigo

Zona de perigo

Perigo devido a substâncias potencialmente 
explosivas

Perigo devido a substâncias corrosivas

Perigo de danos na máquina ou restrições de 
funcionamento

Tab. 2:  Explicação dos sinais de aviso

1.4  Identificação das indicações de aviso

As indicações de aviso ajudá-lo-ão a identificar perigos e a evitar conse-
quências adversas.

Uma indicação de aviso está identificada da seguinte forma:

Sinais de aviso PALAVRA DE SINALIZAÇÃO

Descrição do perigo.
Consequências em caso de inobservância.

ð	A seta identifica uma medida de segurança que deverá cumprir 
para evitar o perigo.

1.5  Identificação das instruções de ação
Os pré-requisitos de ação estão identificados da seguinte forma:

ü	Um pré-requisito de ação que deverá cumprir antes de poder dar 
início aos passos de ação.

@	Um meio operacional, como, por ex., ferramenta ou meio auxiliar, que 
é necessário para poder executar as instruções de ação.

As instruções de ação estão identificadas da seguinte forma:

è	Um passo de ação individual, o qual não é seguido por mais nenhum 
passo.

1. Primeiro passo de ação numa sequência de ações.

2. Segundo passo de ação numa sequência de ações.
4	Resultado do passo de ação anterior.

ü	A ação está terminada, o objetivo foi atingido.
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2 Segurança
2.1  Indicações gerais de aviso

As seguintes indicações de aviso deverão ajudá-lo a evitar perigos que 
podem ocorrer durante o manuseamento do produto. As medidas desti-
nadas a evitar os perigos aplicam-se em todos os casos, independente-
mente das ações concretas.

As instruções de segurança que alertam perante perigos, que podem 
ocorrer em determinadas atividades ou situações, podem ser encontra-
das nos respetivos subcapítulos.

PERIGO

Perigo de vida devido a explosões!
A utilização de aparelhos e guarnições sem certificação ATEX em 
zonas potencialmente explosivas pode causar explosões que 
representam perigo de vida.

ð	Nunca utilize aparelhos e guarnições sem certificação ATEX em 
zonas potencialmente explosivas.

AVISO

Queimaduras químicas ou outras queimaduras devido aos 
fluidos de dosagem!
No caso de trabalhos na cabeça doseadora, em válvulas e ligações, 
pode entrar em contacto com os fluidos de dosagem.

ð	Use equipamento de proteção individual suficiente.

ð	Lave a bomba doseadora com um líquido inócuo (por exemplo, 
água). Certifique-se de que o líquido é compatível com o fluido de 
dosagem.

ð	Despressurize as peças hidráulicas.

ð	Nunca olhe para extremidades abertas de tubagens e válvulas 
entupidas.

AVISO

Perigo devido a materiais inadequados!
Os materiais do produto e das peças hidráulicas da instalação devem 
ser adequados ao fluido de dosagem aplicado. Caso contrário, poderá 
ocorrer uma fuga do fluido de dosagem.

ð	Certifique-se de que os materiais aplicados são adequados ao 
fluido de dosagem.

ð	Certifique-se de que os lubrificantes, adesivos, materiais 
vedantes, etc., aplicados são adequados ao fluido de dosagem.

AVISO

Perigo devido a pressão demasiado elevada!
Todos os aparelhos e guarnições hidráulicas da instalação de 
dosagem têm de ser operados abaixo da pressão máxima admissível. 
Picos de pressão demasiado elevados podem causar o rebentamento 
de peças da instalação, podendo o fluido de dosagem que sai 
provocar danos físicos.

ð	Ajuste o nível da pressão de pré-tensão das válvulas de manuten-
ção da pressão e de descompressão apenas de modo que, em 
caso de fluxo máximo, não possa surgir um valor de pressão 
superior ao permitido para a bomba doseadora ou outros 
aparelhos.

ð	Não coloque válvulas de manutenção da pressão e de descom-
pressão, que não possuam uma pressão de pré-tensão livremente 
ajustável, em instalações de dosagem com condições operacio-
nais diferentes às das indicadas na encomenda. Para tal, tenha 
em atenção as indicações da placa de identificação.

ð	No caso de válvulas de manutenção da pressão e de descompres-
são com pressão de pré-tensão ajustável, ajuste as mesmas em 
função das condições operacionais da instalação após a 
instalação.

CUIDADO

Perigo na mudança do fluido de dosagem!
Uma mudança dos fluidos de dosagem pode provocar reações 
inesperadas, causando danos físicos ou materiais.

ð	Limpe bem o produto e as peças da instalação que entram em 
contacto com o fluido antes de proceder à mudança do fluido de 
dosagem.

CUIDADO

Elevado perigo de acidentes devido à falta de qualificação 
do pessoal!
As bombas doseadoras e os acessórios podem ser instalados e 
operados apenas por pessoal suficientemente qualificado, aplicando-
-se o mesmo à sua manutenção. A falta de qualificação aumenta o 
perigo de acidentes.

ð	Certifique-se de que todas as atividades são executadas apenas 
por pessoal qualificado na área.

ð	Evite que pessoas não autorizadas tenham acesso à instalação.
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NOTA

Danos devido a utilização incorreta enquanto válvula de 
manutenção da pressão
Danos devido a utilização incorreta enquanto válvula de manutenção 
da pressão

Válvulas de assento comandadas por molas em aço inoxidável 1.4571 
não podem ser utilizadas enquanto válvulas de manutenção da 
pressão. Uma utilização enquanto válvula de manutenção da pressão 
aumenta o desgaste e reduz a vida útil da válvula.

ð	Utilize válvulas de assento comandadas por molas em aço 
inoxidável 1.4571 exclusivamente enquanto válvulas de 
descompressão.

2.2  Perigos em caso de incumprimento das instruções 
de segurança
A inobservância das instruções de segurança pode pôr em perigo pes-
soas, bem como prejudicar o ambiente e danificar os aparelhos.

Em concreto, isto pode ter o seguinte significado:

n	Falha de funções importantes do produto
n	Falha dos métodos prescritos para a manutenção e conservação
n	Perigo para as pessoas devido a fluidos de dosagem perigosos
n	Perigo de danos para o ambiente por fugas de substâncias

2.3  Trabalho consciente da segurança
Para além das instruções de segurança constantes deste manual de ins-
truções, aplicam-se outras determinações de segurança que deverá ob-
servar:

n	Normas de prevenção de acidentes
n	Determinações de segurança e funcionamento
n	Determinações de segurança para o manuseamento de substâncias 

perigosas (particularmente as fichas de dados de segurança dos 
fluidos de dosagem)

n	Determinações ambientais
n	Normas e leis aplicáveis

2.4  Equipamento de proteção individual
Consoante o grau de risco do fluido de dosagem e do tipo de trabalhos a 
efetuar, deverá usar equipamento de proteção adequado. As informações 
sobre qual o equipamento de proteção necessário estão disponíveis nas 
normas de prevenção de acidentes e nas fichas de dados de segurança 
dos fluidos de dosagem.

Necessita, pelo menos, do seguinte equipamento de proteção:

Equipamento de proteção necessário

Óculos de proteção

Vestuário de proteção

Luvas de proteção

Tab. 3:  Equipamento de proteção necessário

Use o equipamento de proteção nas seguintes atividades:

n	Colocação em funcionamento
n	Trabalhos no produto em funcionamento
n	Colocação fora de serviço
n	Trabalhos de manutenção
n	Eliminação

2.5  Qualificação do pessoal
Todos os trabalhos no ou com o produto requerem conhecimentos e 
competências especiais por parte do pessoal.

Qualquer pessoa que trabalhe no produto deverá cumprir os seguintes 
pré-requisitos:

n	Participação em todas as formações oferecidas pelo proprietário
n	Pessoalmente adequado para a respetiva atividade
n	Suficientemente qualificado para a respetiva atividade
n	Instruído quanto ao manuseamento do produto
n	Familiarizado com os dispositivos de segurança e o seu funcionamen-

to
n	Familiarizado com o conteúdo deste manual de instruções, em 

especial com as instruções de segurança e as secções relevantes 
para a atividade

n	Familiarizado com as prescrições básicas de segurança no trabalho e 
prevenção de acidentes

Por norma, todas as pessoas deverão possuir uma das seguintes qualifi-
cações mínimas:

n	Técnico formado na área para proceder autonomamente aos 
trabalhos no produto

n	Instruções suficientes para executar trabalhos no produto sob a 
supervisão e instrução de um técnico formado
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Este manual de instruções faz a distinção entre os seguintes grupos de 
utilizadores:

2.5.1  Técnicos
Um técnico é uma pessoa que, dada a sua formação especializada, co-
nhecimentos e experiência, bem como conhecimento das determinações 
aplicáveis, está apto a executar os trabalhos a ele atribuídos, e identificar 
e evitar autonomamente possíveis perigos.

2.5.2  Pessoa instruída
Uma pessoa instruída é uma pessoa que foi instruída pelo proprietário 
acerca das tarefas a ela atribuídas, bem como de possíveis perigos 
aquando de um comportamento incorreto.

A tabela seguinte apresenta quais as qualificações que o pessoal deverá 
possuir para cada uma das atividades. Apenas pessoas que disponham 
da respetiva qualificação estão autorizadas a executar estas atividades!

Qualificação Atividades

Técnicos n	Montar
n	Instalar hidraulicamente
n	Instalar eletricamente
n	Efetuar a manutenção
n	Reparar
n	Colocar em funcionamento
n	Colocar fora de serviço
n	Eliminar
n	Eliminar avarias

Pessoa instruída n	Armazenar
n	Transportar
n	Operar
n	Eliminar avarias

Tab. 4:  Qualificação do pessoal
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3 Utilização correta

3.1  Notas acerca da responsabilidade pelo produto

A utilização incorreta do produto pode resultar em avarias no funciona-
mento do aparelho e na proteção prevista. Neste caso, perde o direito à 
reivindicação de responsabilidade!

Lembre-se de que nos casos seguintes, a responsabilidade recai sobre o 
proprietário:

n	O produto é operado de forma contrária à descrita no presente 
manual de instruções, em especial no que se refere às instruções de 
segurança, instruções de ação e ao capítulo “Utilização correta”.

n	O produto é operado por pessoas que não possuem qualificação 
suficiente para a atividade em questão.

n	Não são usadas peças de reposição ou acessórios originais.
n	São realizadas alterações não autorizadas ao aparelho.
n	O proprietário utiliza outros fluidos de dosagem do que os indicados 

aquando da encomenda.
n	O proprietário utiliza fluidos de dosagem em condições não discutidas 

com o fabricante, tais como, por exemplo, alteração da concentração, 
densidade, temperatura, impurezas, etc.

3.2  Finalidade de utilização

As válvulas de manutenção da pressão e de descompressão são guarni-
ções para instalações de dosagem. Consoante a função, são utilizadas 
para aumento da precisão de dosagem ou para proteção da instalação 
contra pressões demasiado elevadas.

3.2.1  Utilização enquanto válvula de manutenção da pressão

Na dosagem de líquidos, as válvulas de manutenção da pressão servem 
para criar uma contrapressão definida no lado de pressão de uma bomba 
doseadora.

Isto é necessário nas seguintes situações:

n	Existem pressões com fortes oscilações. Não é possível obter 
resultados de dosagem precisos sem uma válvula de manutenção da 
pressão.

n	A pressão no lado de aspiração é superior do que no lado de pressão.
n	Pretende-se dosear em tubagens isentas de pressão.

3.2.2  Utilização enquanto válvula de descompressão

As válvulas de descompressão cumprem funções de segurança impor-
tantes, para a proteção da bomba doseadora e das tubagens e guarni-
ções correspondentes. A bomba doseadora pode gerar um múltiplo da 
sua pressão nominal. 

Por vários motivos como, por exemplo, sujidade ou erros de operação, 
podem surgir tubos de pressão bloqueados. Uma válvula de descompres-
são abre, mediante a respetiva pressão, uma tubagem bypass, protegen-
do assim a instalação de danos devido a pressões demasiado elevadas.

3.3  Zonas potencialmente explosivas

As válvulas de assento comandadas por molas do tipo DN6, 200 bar e 
DN10, 250 bar podem ser aplicadas em zonas potencialmente explosi-
vas. Podem ser exclusivamente utilizadas enquanto válvulas de descom-
pressão.

Todas as restantes válvulas de manutenção da pressão e de descom-
pressão não podem ser aplicadas em zonas potencialmente explosivas.

3.4  Princípios
n	As válvulas de manutenção da pressão e de descompressão não 

podem ser utilizadas enquanto válvula de retenção.
n	As válvulas de manutenção da pressão e de descompressão não 

podem ser utilizadas enquanto guarnições de bloqueio.
n	Os dados relativos às condições de aplicação e ambientais (ver 5 

“Especificações técnicas” na página 10) deverão ser respeitados.
n	As restrições relativamente a viscosidade, temperatura e densidade 

dos fluidos de dosagem devem ser respeitadas. Os fluidos de 
dosagem só podem ser aplicados a temperaturas acima do ponto de 
congelação ou abaixo do ponto de ebulição do respetivo fluido.

n	A capacidade de fluxo indicada (ver 5 “Especificações técnicas” na 
página 10) aplica-se para um fluxo uniforme de água e outros 
líquidos, equiparáveis à água em termos de viscosidade e densidade, 
na dosagem com um amortecedor de pulsações suficientemente 
dimensionado. No caso de um fluxo irregular sem amortecedor de 
pulsações, a capacidade de fluxo pode ser consideravelmente inferior.

n	Os materiais do produto e das peças hidráulicas da instalação devem 
ser adequados ao fluido de dosagem aplicado. Aqui deve ter em 
atenção que a resistência destes componentes se pode alterar em 
função da temperatura do fluido e da pressão de serviço.

i Informações relativamente à aptidão de materiais em 
combinação com diferentes fluidos de dosagem podem ser 
consultadas na lista de resistência do fabricante.
As informações desta lista de resistência baseiam-se em 
dados dos fabricantes dos materiais e na experiência obtida 
aquando do manuseamento dos materiais.
Uma vez que a resistência dos materiais depende de muitos 
fatores, esta lista representa apenas uma orientação básica 
para a seleção dos materiais. Realize sempre um teste do 
equipamento com os produtos químicos aplicados por si, sob 
as respetivas condições operacionais.
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4 Descrição do produto
Placa de identificação

No aparelho encontram-se indicações que se referem à segurança e ao 
modo de funcionamento do produto. Estas deverão ser mantidas legíveis 
durante toda a vida útil do produto.

Lutz-Jesco GmbH     30900 Wedemark         
Am Bostelberge 19   Germany
Druckhalte/Überströmventil DN16 PN16
Material: X   X / XXX

12/2008S/N: 12345678
Made in Germany

45*

Fig. 1:  Placa de identificação Válvulas de manutenção da pressão e de descompressão

N.º Designação

1 Diâmetro nominal

2 Pressão nominal

3 Material do corpo/membrana

4 Número de série

5 Mês/ano de construção

Tab. 5:  Placa de identificação

5

2

3

4

1
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5 Especificações técnicas

Tipo de válvula Diâmetro 
nominal Material (corpo)

Pressão de 
serviço 

admissível
Pressão ajustável Temperatura 

máxima Quantidade de fluxo*

Válvula de 
manutenção da 
pressão e de 
descompressão 
(válvula de 
membrana 
comandada por 
mola)

DN6

PVC, PP, PVDF, aço 
inoxidável 1.4571

16 bar 0,5 - 16 bar
PVC: 35 °C 

PP/PVDF: 50°C 
Aço inoxidável: 50 °C

75 l/h

DN10 10 bar 0,5 - 10 bar 200 l/h

DN15 10 bar 0,5 - 10 bar 500 l/h

DN25 PP 10 bar 0,5 - 10 bar

PP: 50 °C 
Aço inoxidável: 50 °C

850 l/h

DN25
Aço inoxidável 

1.4571
16 bar 0,5 - 16 bar 850 l/h

DN32
PP, Aço inoxidável 

1.4571
10 bar 0,5 - 10 bar 1400 l/h

DN40
PP, Aço inoxidável 

1.4571
10 bar 0,5 - 10 bar 2250 l/h

DN50
PP, Aço inoxidável 

1.4571
10 bar 0,5 - 10 bar 3600 l/h

DN65 PP 10 bar 0,5 - 10 bar 5000 l/h

Válvula de 
descompressão 
(válvula de assento 
comandada por 
mola)

DN6

Aço inoxidável 
1.4571

200 bar

0,9 - 1,7 bar 
... 

121 - 200 bar 
(tenha em atenção 
as indicações da 

placa de identifica-
ção)

120 °C 40 l/h

DN10 250 bar

4 - 6 bar 
... 

200 - 250 bar 
(tenha em atenção 
as indicações da 

placa de identifica-
ção)

280 °C
480 l/h com 10 bar 

1500 l/h com 100 bar

Bloco de guarnições

DN6

PVC, PP, PVDF, aço 
inoxidável 1.4571 

16 bar 0,5 - 16 bar
PVC: 35 °C  

PP/PVDF: 50 °C 
Aço inoxidável: 50 °C

75 l/h

DN10 10 bar 0,5 - 10 bar 200 l/h

DN15 10 bar 0,5 - 10 bar 500 l/h

Tab. 6:  Especificações técnicas

* Válido para um fluxo uniforme de água e outros líquidos, cuja viscosidade e densidade são equiparáveis às da água.
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6 Dimensões
6.1  Válvulas DN6 - DN15 (válvulas de membrana comandadas por molas)
Todas as dimensões em milímetros (mm).

Fig. 2:  Desenho cotado Válvulas de manutenção da pressão e de descompressão DN6 - DN15 (válvulas de membrana comandadas por molas)

Diâmetro 
nominal Material A B C D E F H L

DN6

Plástico - -

21,5 5 60 71 125 - 140

~140

Aço inoxidável* - - 100

Aço inoxidável G1/4 12 41

DN10

Plástico

G3/8 12

18 7

92 112

125 - 150

50

Terminal 
Ø13

- 128

Ø20 16 90

Aço inoxidável
G3/8

18 72 90
49

G1/2 107

DN15

Plástico

G1/2 17

21

7 92 112

130 - 160

70

Terminal 
Ø16

- 156

Ø20 16 112

Ø25 19 120

Aço inoxidável
G1/2

25 18 140 - 165
74

G3/4 130

* com ligações de aperto da mangueira em PVDF

H
C

L

F E
D

F E
D

H

A

B
L

C
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6.2  Válvulas DN25 - DN65 (válvulas de membrana comandadas por molas)

Todas as dimensões em milímetros (mm).

Fig. 3:  Desenho cotado Válvulas de manutenção da pressão e de descompressão DN25 - DN65 (válvulas de membrana comandadas por molas)

Diâmetro 
nominal Material A B C D E F H L

DN25

Plástico

G1 20

31

- - 149 220 - 255

140

Ø32 22 200

Ø40 32 220

Aço 
inoxidável

G1 30 22 140

DN32

Plástico G1 1/4 22 31 - - 149 220 - 255 140

Aço 
inoxidável

DN32 - 24 100 18 140 160 200

DN40

Plástico G1 1/2 22 38 - - 159 240 - 270 152

Aço 
inoxidável

DN40 - 30 110 18 150 180 235

DN50

Plástico G2 27 38 - - 170 240 - 270 156

Aço 
inoxidável

DN50 - 38 125 18 165 185 260

DN65 Plástico G2 1/2 28 46 - - 190 260 - 295 172

H
F D

d

C
L

L

B

A

H
C

F
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6.3  Válvula de descompressão DN6 (válvulas de 
assento comandadas por molas)

Todas as dimensões em milímetros (mm).

Fig. 4:  Desenho cotado de válvulas de descompressão DN6 (válvulas de assento comandadas 
por molas)

6.4  Válvulas de descompressão DN10 (válvulas de 
assento comandadas por molas)

Todas as dimensões em milímetros (mm).

Fig. 5:  Desenho cotado de válvulas de descompressão DN10 (válvulas de assento 
comandadas por molas)
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6.5  Bloco de guarnições DN6

Todas as dimensões em milímetros (mm).

Fig. 6:  Desenho cotado de bloco de guarnições DN6

Diâmetro 
nominal Material A B C D E F G H L

DN6

Plástico - -

21,5 5 60 71

171

125 - 140

~320

Aço 
inoxidável*

- -

94

184

Aço 
inoxidável

G1/4 12 135

* com ligações de aperto da mangueira em PVDF

H
C

FE

ØD

H

A

C
FE

ØD

~G

~L

A

~G

~L
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6.6  Bloco de guarnições DN10 - DN15

Todas as dimensões em milímetros (mm).

Fig. 7:  Desenho cotado de bloco de guarnições DN6

Diâmetro 
nominal Material A B C D E F G H K M L

DN10

Plástico

G3/8

12

18,5

7

92 112 92

125 - 150

10 48 172

Aço 
inoxidável

18 72 90 118 - 50 204

DN15

Plástico

G1/2

16

21 92 112

112 130 - 160 12 66 222

Aço 
inoxidável

25 136 140 - 165 - 57 240

A

M

A B

A

~G

~L

H
C

FE

ØD

ØK

ØK

M ~G

A

~L

ØD

E F

A

C
H

Terminal de 
mangueira na versão 

PVDF

A
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7 Instalação
Princípios

Na montagem, tenha em atenção os seguintes princípios:

n	Tenha em atenção o sentido de fluxo da válvula de manutenção da 
pressão e de descompressão (ver Fig. 8).

Fig. 8:  Válvula com seta de sentido de fluxo

n	Monte as válvulas de assento comandadas por molas sempre na 
vertical. Todas as restantes válvulas de manutenção da pressão e de 
descompressão podem ser montadas em qualquer posição de monta-
gem.

n	Para ajustar a pressão de pré-tensão da válvula de manutenção da 
pressão e de descompressão às condições operacionais da instalação 
de dosagem, é necessária a montagem de um manómetro antes da 
válvula.

Instalação com válvula de manutenção da pressão e válvula de 
descompressão

No exemplo de instalação que se segue são aplicadas uma válvula de 
manutenção da pressão (3) e uma válvula de descompressão (4). O retor-
no do fluido de dosagem é feito para o tubo de aspiração. Neste caso, o 
tubo de aspiração não pode ter uma válvula de retenção ou uma válvula 
de pé. A válvula de descompressão deve ser instalada o mais próxima 
possível da cabeça doseadora.

 

Fig. 9:  Instalação com válvula de manutenção da pressão e válvula de descompressão

Pos. Designação

a Tubagem principal

b Injetor com válvula de bloqueio

c Válvula de manutenção da pressão

Tab. 7:  Identificação dos componentes

Pos. Designação

d Válvula de descompressão

e Recipiente de dosagem

f Tubo de pressão

g Bomba doseadora

h Consola de parede

i Válvula de bloqueio

j Tubo de aspiração

Tab. 7:  Identificação dos componentes

Instalação com válvula de descompressão e retorno para o recipien-
te
Também é possível uma instalação de uma válvula de descompressão 
com retorno para o recipiente de dosagem. A pressão no recipiente de 
dosagem não pode ser demasiado elevada, para que o fluido de dosagem 
de retorno possa ser recolhido.

Fig. 10:  Montagem na parede

Pos. Designação

a Tubagem principal

b Injetor com válvula de bloqueio

c Válvula de descompressão

d Recipiente de dosagem

e Tubo de pressão

f Bomba doseadora

g Consola de parede

h Válvula de bloqueio

i Tubo de aspiração

Tab. 8:  Identificação dos componentes
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8 Operação

Ajustar pressão de pré-tensão

Pré-requisito de ação:

ü	A completa instalação foi instalada hidráulica e, se aplicável, 
eletricamente.

ü	Todas as fixações mecânicas foram testadas quanto a uma 
capacidade de carga suficiente.

ü	Todas as peças hidráulicas foram testadas quanto a estanqueidade 
suficiente e sentido de fluxo correto.

ü	A instalação está equipada com um manómetro para a leitura da 
pressão de serviço.

ü	O manual de instruções foi lido e compreendido na íntegra.

i Aquando da primeira colocação em funcionamento, utilize 
água enquanto fluido de dosagem para verificar a estanquei-
dade da instalação. No entanto, verifique primeiro se poderá 
haver reações adversas entre o fluido de dosagem propria-
mente dito e a água.

Execute os seguintes passos:

1. Desaperte a contraporca na válvula de manutenção da pressão e de 
descompressão.

2. Rode o parafuso de ajuste da pressão no sentido oposto ao dos 
ponteiros do relógio, até se movimentar com facilidade.

3. Abra todas as guarnições de bloqueio.

4. Coloque a bomba doseadora em funcionamento. Aumente lentamen-
te para a capacidade de bombagem pretendida.

5. Rode o parafuso de ajuste da pressão lentamente no sentido dos 
ponteiros do relógio.

4	A pressão de serviço aumenta.

No caso de utilização enquanto válvula de manutenção da pressão:

6. Depois de a pressão de serviço pretendida ser atingida, rode a 
contraporca no sentido dos ponteiros do relógio, até deixar de ser 
possível soltar facilmente o parafuso de ajuste da pressão.

7. Verifique se a pressão de serviço ajustada se mantém constante a 
longo prazo.

No caso de utilização enquanto válvula de descompressão:

6. Aumente a tensão de pressão prévia até a válvula de descompressão 
deixar de abrir.

7. Rode o parafuso de ajuste da pressão aproximadamente mais uma 
volta, para evitar um eventual sobrefluxo devido a pressões de 
serviço oscilantes.

ü	Pressão de pré-tensão ajustada.
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9 Manutenção
Válvulas de manutenção da pressão e de descompressão são aparelhos 
fabricados de acordo com os mais elevados critérios de qualidade, com 
uma longa vida útil. Contudo, algumas peças estão sujeitas a desgaste 
devido às condições de funcionamento (por exemplo, membrana, assen-
tos das válvula, esferas das válvulas). Por isso, é necessário um controlo 
regular para assegurar um funcionamento duradouro. Uma manutenção 
regular do produto protege-o de interrupções no funcionamento.

NOTA

Restrições de funcionamento da válvula
Se a porca de capa for apertada manualmente, não é assegurada uma 
estanqueidade suficiente da membrana. Desta forma, não é possível 
suportar pressões elevadas.

ð	Aperte a porca de capa com uma ferramenta adequada. Não utilize 
ferramentas que possam danificar os componentes como, por 
exemplo, alicates extensíveis. No caso de não estar disponível 
uma ferramenta adequada, a válvula tem de ser pré-apertada em 
sentido longitudinal, por exemplo, num torno de bancada. De 
seguida, a porca de capa pode ser bem apertada de forma manual.

9.1  Válvulas DN6 - DN15 (válvulas de membrana 
comandadas por molas)

Fig. 11:  Vista explodida das válvulas de manutenção da pressão e de descompressão 
DN6 - DN15

Execute os seguintes passos:

1. Desaperte a contraporca (3), até o parafuso de ajuste da pressão (2) 
se movimentar facilmente.

i Faça uma medição da distância entre o parafuso de ajuste da 
pressão e o corpo da válvula, e anote o valor. Desta forma 
pode, após a substituição da membrana, ajustar a mesma 
pressão de pré-tensão.

2. Desaperte o parafuso de ajuste da pressão da tampa da válvula (4).

3. Desaperte a porca de capa (1).

4. Retire a tampa da válvula.

5. Retire a membrana (8), o prato da mola (7), a mola de compressão (6) 
e a arruela plana (5). As válvulas de manutenção da pressão e de 
descompressão com membranas em FPM (Viton) e EPDM possuem 
uma membrana. As válvulas de manutenção da pressão e de 
descompressão DN6 com membranas em EPDM-PTFE possuem 
duas membranas (10 e 11, Fig. 12).

Fig. 12:  Vista explodida das válvulas de manutenção da pressão e de descompressão DN6 
com membrana em EPDM-PTFE

6. Limpe o corpo da válvula (9).

7. Coloque uma membrana nova (8 ou 11) no corpo da válvula, com o 
lado revestido virado para baixo. Coloque uma membrana não-reves-
tida (10) por cima se a sua válvula de manutenção da pressão e de 
descompressão dispor de duas membranas.

8. Coloque a arruela plana, a mola de compressão e o prato da mola na 
tampa da válvula.

9. Coloque a tampa da válvula no corpo da válvula.

10. Aperte a porca de capa no corpo da válvula.

11. Aperte o parafuso de ajuste da pressão com a contraporca na tampa 
da válvula.

12. Ajuste a pressão de pré-tensão correta.

ü	Membrana substituída.

1

7

8

2

4

5

6

9

3

10

11
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9.2  Válvulas DN25 - DN65 (válvulas de membrana 
comandadas por molas)

Fig. 13:  Vista explodida das válvulas de manutenção da pressão e de descompressão 
DN25 - DN65

Execute os seguintes passos:

1. Desaperte a contraporca (2), até o parafuso de ajuste da pressão (1) 
se movimentar facilmente.

i Faça uma medição da distância entre o parafuso de ajuste da 
pressão e o corpo da válvula, e anote o valor. Desta forma 
pode, após a substituição da membrana, ajustar a mesma 
pressão de pré-tensão.

2. Desaperte o parafuso de ajuste da pressão da tampa da válvula (6).

3. Retire as quatro capas de proteção (3).

4. Desaperte as quatro porcas sextavadas (4).

5. Retire as quatro arruelas planas (5).

6. Retire a tampa da válvula.

7. Retire a membrana (10), o prato da membrana (9), a mola de 
compressão (8) e o prato da mola (7).

8. Limpe o corpo da válvula (11).

9. Coloque uma membrana nova no corpo da válvula, com o lado 
revestido virado para baixo.

10. Coloque o prato da mola, a mola de compressão e o prato da 
membrana na tampa da válvula.

11. Coloque a tampa da válvula no corpo da válvula.

12. Coloque as quatro arruelas planas.

13. Aperte as quatro porcas sextavadas. Aperte as mesmas uniforme-
mente em cruz. Binário recomendado: 8 Nm

14. Coloque as quatro capas de proteção nas porcas sextavadas.

15. Aperte o parafuso de ajuste da pressão com a contraporca na tampa 
da válvula.

16. Ajuste a pressão de pré-tensão correta.

ü	Membrana substituída.

1
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5

6

3
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10 Peças sobresselentes

10.1  Membranas

Diâmetro 
nominal

Material  
(corpo)

Material  
(membrana) N.º artigo

DN6 PVC, PP, PVDF, 
aço inoxidável 

1.4571

EPDM-PTFE, 
PTFE

81905
26391

EPDM 81898

FPM 81899

DN10 EPDM-PTFE 81655

81657 (para 
variante em 

PVDF)

DN15 EPDM-PTFE 81656

EPDM 81562

FPM 26394

DN25 - DN65 EPDM-PTFE 81662

EPDM 81263

FPM 81264

10.2  Vedações

Material Número de artigo Cor

EPDM 81824 Preto

FPM 81825 Verde

PTFE 81841 Branco

10.3  Apoios para válvulas de descompressão DN6

Para válvulas de descompressão em aço inoxidável (ver 6.3 “Válvula de 
descompressão DN6 (válvulas de assento comandadas por molas)” na 
página 13).

PVC Tamanho N.º artigo

0,9 - 90,99 FPM 80085

91 - 200 80792
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11 Declaração de incorporação

(DE) Einbauerklärung im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen (Anhang II B)
Hiermit erklären wir, dass die nachstehend beschriebene unvollständige Maschine alle grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/
EG erfüllt, soweit es im Rahmen des Lieferumfangs möglich ist. Ferner erklären wir, dass die speziellen technischen Unterlagen gemäß Anhang VII Teil 
B dieser Richtlinie erstellt wurden. Wir verpflichten uns, den Marktaufsichtsbehörden auf begründetes Verlangen die speziellen Unterlagen zu der unvoll-
ständigen Maschine über unsere Dokumentationsabteilung zu übermitteln. Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, 
wenn ggf. festgestellt wurde, dass die Maschine oder Anlage, in welche die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der 
Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen entspricht und die EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang II A ausgestellt ist.

(EN) Declaration of Incorporation according to EC directive 2006/42/EC on machinery (Annex II B)
Herewith we declare, that the partly completed machinery described below is complying with all essential requirements of the Machinery Directi-
ve2006/42/EC, as far as the scope of delivery allows. Additional we declare that the relevant technical documentation is compiled in accordance with 
part B of Annex VII. We commit to transmit, in response to a reasoned request by the market surveillance authorities, relevant documents on the partly 
completed machinery by our documentation department.The partly completed machinery must not be put into service until the final machinery into which 
it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of Directive 2006/42/EC on Machinery, where appropriate, and until the EC 
Declaration of Conformity according to Annex II A is issued.

(FR) Notice de montage dans le cadre de la directive européenne 2006/42/CE relative aux machines (annexe II B)
Nous expliquons ici que la machine incomplète décrite ci-après répond à toutes les exigences fondamentales de la directive relative aux machines 
2006/42/CE, pour autant que cela soit possible dans le cadre du volume de livraison.  Plus loin nous expliquons que les documents techniques spéciaux 
sont établis conformément à l‘annexe VII partie B de cette directive.  Pour ce qui est de notre service de documentation, nous nous engageons à com-
muniquer aux autorités de surveillance du marché les explications fondées des documents spéciaux pour la machine incomplète. La machine incomplè-
te doit d‘abord être mise en service, quand il est constaté que la machine ou l‘installation dans laquelle la machine incomplète doit être montée répond 
aux dispositions de la directive 2006/42/CE relative aux machines, et que la notice de conformité européenne est présentée conformément à l‘annexe II 
A.
(ES) Declaración de incorporación según la Directiva 2006/42/CE sobre máquinas (Anexo II B)
Por la presente declaramos que la siguiente cuasi máquina cumple con todas las disposiciones pertinentes de la Directiva 2006/42/CE de máquinas, 
siempre y cuando lo permita el volumen de suministro. También declaramos que la documentación técnica descrita en el anexo VII parte B se ha elabo-
rado conforme a la presente Directiva. Nos comprometemos a enviar los documentos de la cuasi máquina a las autoridades de vigilancia del mercado 
a través de nuestro departamento de documentación en respuesta a una previa solicitud motivada. La cuasi máquina no puede ponerse en servicio sin 
antes verificar que la máquina o el sistema en el que se instale la cuasi máquina, cumpla con las disposiciones de la Directiva 2006/42/CE de máquinas 
y con la declaración CE de conformidad según el anexo II A.

(PT) Declaração de Construção de acordo com a Directiva-CE 2006/42/CE de máquinas (Anexo II B)
Esclarecemos por meio deste que a máquina incompleta descrita a seguir segue os requerimentos da directiva de máquinas 2006/42/CE, contanto que 
sua utilização seja mantida dentro do escopo original. Esclarecemos ainda que a documentação técnica especial segue o disposto no Anexo VII Parte 
B de tal directiva. Comprometemo-nos a a cumprir com as exigências das autoridades de fiscalização que forem feitas a nosso departamento de docu-
mentação que estejam relacionadas a qualquer documentação da máquina incompleta. A máquina poderá ser colocada em operação, se necessário 
for, desde que seja verificado que o sistema ou a máquina na qual a máquina incompleta será instalada foi montada, em conformidade com a directiva 
2006/42/CE de máquinas e com à declaração de conformidade 2006/42/CE.

Bezeichnung des Gerätes: Druckhalteventile
Überströmventile

2006/42/EG

97/23/EG

-

Maschinenrichtlinie

Druckgeräterichtlinie

Machinery Directive

Pressure Equipment Directive 

Back-pressure valves
Pressure-relief valve
Soupape de contre-pression
Soupape de sécurité

DN6 PN10, DN10 PN10, DN15 PN10, DN6 PN16, DN25 – DN65 PN10, DN25 PN16

Válvulas de retención
Válvulas de sobrecarga

Désignation du matériel:

Designação do aparelho:

Typ / Type

Die unvollständige Maschine entspricht allen Bestimmungen der Richtlinie(n):
The partly completed machine is in conformity with all requirements of the directive(s):

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:
The following harmonised standards were applied:

Description of the unit:

Descripción de la mercancía:

Dokumentationsbevollmächtigter:

Lucjan Gogolin

Authorized person for documentation:

Adresse: siehe Adresse des Herstellers

Address: see manufacturer‘s addressLutz-Jesco, Wedemark, 01.03.2013

Head of Dosing Department

Leiter Dosiertechnik

Lucjan Gogolin

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany
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12 Carta de não objeção

Copiar a declaração, colocá-la no exterior da embalagem e enviar juntamente com o aparelho!

Carta de não objeção

Vimos por este meio entregar-lhes o seguinte aparelho doseador para reparação:

Aparelho e modelo:....................................................................... N.º artigo:.................................................................................

N.º encomenda: ............................................................................ Data de entrega:.......................................................................

Motivo da reparação: .................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Substância a transportar

Designação:.................................................................................. Irritante: Sim  Não

Propriedades: ............................................................................... Corrosivo: Sim  Não

Vimos por este meio assegurar que o aparelho foi totalmente limpo por dentro e por fora antes de enviado e que não contém substâncias 
químicas, biológicas e radioactivas prejudiciais à saúde, nem se evacuaram óleos do mesmo.

Se forem necessárias mais acções de limpeza por parte do produtor, assumiremos os custos das mesmas.

Vimos por este meio assegurar que as indicações mencionadas estão correctas e completas e que o envio foi efectuado de acordo com 
as prescrições legais.

Empresa / endereço:..................................................................... Telefone: ..................................................................................

..................................................................................................... Telefax: ....................................................................................

..................................................................................................... Email:.......................................................................................

N.º de cliente: ............................................................................... Pessoa de contacto: .................................................................

Data, Assinatura, Carimbo: ...........................................................
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13 Pedido de aplicação da garantia

Pedido de aplicação da garantia
È favor fotocopiar e enviar com o aparelho!

No caso de avaria do aparelho dentro do período de garantia, solicitamos a devolução do mesmo limpo, com o formulário de garantia 
totalmente preenchido.

Remetente

Empresa: ................................................................................................................. N.º tel.: .................................. Data:...........................

Endereço: ...................................................................................................................................................................................................

Pessoa de contacto:....................................................................................................................................................................................

N.º encomenda do fabricante: ................................................................................. Data de entrega: ........................................................

Modelo do aparelho: ............................................................................................... N.º de série: ...............................................................

Capacidade nominal /pressão nominal: .......................................................................................................................................................

Descrição da avaria: ...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Condições de utilização do aparelho
Local de utilização/Designação do equipamento: ........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Acessórios eventualmente usados: .............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Colocação em funcionamento (Data): ..........................................................................................................................................................

Tempo de marcha (horas de funcionamento aprox.): ...................................................................................................................................

É favor indicar as características da instalação e anexar um esquema simples com as indicações do material, do diâmetro, do compri-
mento e da altura.
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