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A. Introdução 

Este manual tem por objetivo apresentar as 

especificações, procedimentos de instalação, 

operação e manutenção de válvula de 

descarga contínua série 1100. As válvulas de 

descarga contínua série 1100 Zanardo são 

válvulas do tipo agulha, utilizadas em serviços 

de controle de vazão para altos diferenciais 

de pressão, conseqüentemente sujeitas aos 

efeitos da erosão, abrasão e cavitação. A 

válvula série 1100 foi projetada utilizando 

tecnologia avançada no projeto da sede e do 

obturador, bem como materiais apropriados 

resultando numa válvula sem similar para 

aplicação em altos diferenciais de pressão. 

 

B. Armazenagem 

 

As seguintes informações deverão ser 

seguidas para que a válvula esteja em 

condições no momento do uso: 

 

 Evite vibrações, choques e manuseios 

bruscos. 

 Manter a válvula sempre embalada até 

o momento de sua instalação, evitando 

possíveis danos no acionamento ou na 

vedação da válvula. 

 As válvulas devem ser armazenadas em 

local coberto, limpo e seco. 

 

C. Manuseio 

Os internos de uma válvula de descarga 

continua foram usinados com precisão para 

manter o perfeito alinhamento e 
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funcionamento. As válvulas Zanardo foram 

100% testadas antes de embaladas e 

enviadas para o seu destino final por isso: 

 Carregue e descarregue 

cuidadosamente 

 Não danifique a embalagem, ela é a 

proteção da válvula. 

 As válvulas deverão ser sempre que 

possível, cobertas para transporte. 

 Evite choques, vibrações e manuseios 

bruscos, garantindo a qualidade e 

funcionamento do produto. 

 

D. Instalação 

 

“Antes de instalar a Válvula, verificar se a 

classe de pressão, temperatura, fluido e 

demais acessórios está de acordo com as 

especificações contidas na Ficha de Dados 

da mesma (Data Sheet)”. 

 

Procedimento: 

 

1- É de suma importância efetuar limpeza 

na tubulação antes da instalação da 

válvula, pois impurezas podem danificar 

o contato entre a sede e o obturador  

causando o vazamentos. 

 

 

 

         
Figura 1 

 

2- Instalar a válvula de maneira que a 

mesma fique preferencialmente na 

posição vertical conforme a figura 1. 

 

3- Efetuar a solda da tubulação no corpo 

conforme normas aplicáveis. 

 

4- O fluxo deve obedecer à direção 

indicada pela seta do corpo. 

 

5- O mostrador graduado deve estar 

nitidamente visível. 
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E. Operação 

 

As válvulas de descarga continua S1100 

Zanardo, foram projetadas para acionamento 

manual através do manipulo, controlando a 

abertura e o fechamento através da 

graduação  no disco marcador de curso. As 

sub-divisões gravadas no disco marcador de 

curso estão relacionadas diretamente com a 

vazão da válvula, variam conforme as 

características construtivas e condições de 

fluxo que estão descritas na ficha de cálculo e 

especificações da válvula (Data Sheet). 

 

F. Manutenção 

 

A manutenção criteriosa e bem feita é o 

ponto principal para o prolongamento da 

vida útil da válvula. 

 

 
A manutenção deve ser feita a cada 24 
meses pela empresa fabricante Zanardo 
 

 

 

G. LISTA DE PEÇAS

 

 

 
Rua Buritis, 201 – Parque Industrial II 

CEP 16012-170 – Araçatuba – Sp – Brasil 
Fone/Fax: +55 (18) 3117-1195 

WWW.ZANARDO.COM.BR 

Item Qtd. Nome da peça 

1 1 Castelo 
2 1 Porca do acionamento 
3 1 Haste do acionamento 
4 1 Manípulo 
5 1 Flange prensa gaxeta 
6 1 Obturador 
7 1 Corpo 
8 1 Porca do prensa gaxeta 
9 2 Prisioneiro do prensa gaxeta 

10 1 Assento da gaxeta 
11 1 Kit gaxeta 
12 1 Prensa gaxeta 
13 1 Disco marcador 
14 1 Sede 

De acordo com nossa política de melhoria continua, as informações contidas neste manual estão sujeitas a 

alteração sem prévio aviso. 

 


