
PT

Válvula de Alívio da Pressão

Manual de Assistência

IMPORTANTE! NÃO DESTRUIR

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO .

É da responsabilidade do cliente que todos os operadores e técnicos de manutenção leiam e 

compreendam este manual.

Contacte o seu representante local Carlisle Fluid Technologies para obter cópias adicionais deste 

manual.
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PTDescrição do Produto / Objeto da Declaração: Smart PRV 104111, 104167, 104168, 104200, 

104201, 104202, 104111-E4, 104253-E4

Directiva ATEX 2014/34/EU

ao cumprir os seguintes documentos estatutários e normas harmonizadas:

EN 1127-1:2011 Atmosferas explosivas - Prevenção de explosão - Conceitos básicos

EN 13463-1:2009 Aparelhos não eléctricos destinados a utilização em atmosferas potencialmente explosivas - 

Método básico e requisitos 

EN 13463-5:2011 Aparelhos não eléctricos destinados a utilização em atmosferas potencialmente explosivas - 

Protecção por segurança construtiva "c"

Desde que tenham sido cumpridas todas as condições de utilização/instalação segura contidas nos 

manuais do produto e que também tenha sido instalado de acordo com quaisquer códigos de conduta 

locais aplicáveis.

Assinado por e em nome da Carlisle Fluid 

Technologies UK Ltd:

D Smith Diretor de Vendas (EMEA)

26/4/16 Bournemouth,BH11 9LH,UK

Carlisle Fluid Technologies UK Ltd, 

Ringwood Road, 

Bournemouth, BH11 9LH. UK

Declaração de Conformidade EU

Este Produto foi concebido para ser utilizado 

com:

Materiais à base de solventes e água

Adequado para ser utilizado em área 

perigosa:

Zona 1

Nível de Protecção: II 2 G X 

Detalhes e papel do organismo notificado: Element Materials Technology (0891)

Esta declaração de 

conformidade/incorporação é emitida sob a 

exclusiva responsabilidade do fabricante:

O objeto da declaração acima descrita está em conformidade com a legislação de harmonização 

relevante da União:
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AVISO PROP 65. AVISO: este produto contém químicos conhecidos 

no estado da Califórnia como causadores de cancro e defeitos 

congénitos ou outros danos no aparelho reprodutor.

PROCEDIMENTO DE 

DESCOMPRESSÃO. Siga sempre o 

procedimento de descompressão 

indicado no manual de instruções do 

equipamento.

DAR A DEVIDA ATENÇÃO À ALTA PRESSÃO. A alta pressão pode 

provocar lesões graves.  Alivie toda a pressão antes de efectuar a 

manutenção. A pressão de uma pistola, fugas nas mangueiras ou 

componentes em ruptura podem injectar fluido no seu corpo e 

causar uma lesão extremamente grave. MANTER AS PROTECÇÕES DO 

EQUIPAMENTO NO LUGAR. Não utilize 

o equipamento se os dispositivos de 

segurança tiverem sido removidos.CARGA ESTÁTICA. O fluido pode desenvolver uma carga estática 

que tem de ser dissipada através de uma adequada ligação à terra 

do equipamento, os objectos a pulverizar e todos os outros objectos 

condutores de electricidade na área de distribuição. Uma inadequada 

ligação à terra ou faíscas podem dar origem a uma situação perigosa 

e resultar em incêndio, explosão ou choque eléctrico e outras lesões 

graves.

NUNCA MODIFICAR O 

EQUIPAMENTO. Não modifique o 

equipamento, a não ser que o 

fabricante dê a sua aprovação por 

escrito.

USAR ÓCULOS DE SEGURANÇA. Não usar óculos de segurança com 

protecção lateral pode resultar em graves lesões oculares ou 

cegueira.

PERIGO DE PROJECÇÃO. Pode ficar 

ferido devido a líquidos ou gases que 

sejam libertados sob pressão ou 

detritos que circulem pelo ar.

DESACTIVAR, DESPRESSURIZAR, DESLIGAR E BLOQUEAR TODAS 

AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A MANUTENÇÃO. A falha 

em desactivar, desligar e bloquear todas as fontes de alimentação 

antes de efectuar a manutenção do equipamento pode provocar 

lesões graves ou morte.
SABER ONDE E COMO DESLIGAR O 

EQUIPAMENTO EM CASO DE 

EMERGÊNCIA.

Leia os seguintes avisos antes de utilizar este equipamento.

LER O MANUAL. Antes de utilizar o equipamento de acabamento, 

leia e compreenda todas as informações de segurança, 

funcionamento e manutenção disponibilizadas no manual do 

utilizador.

EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO. O 

equipamento automático pode 

começar a funcionar de repente sem 

qualquer aviso.

Nesta ficha de componente, as palavras AVISO, ATENÇÃO e NOTA são utilizadas para dar ênfase a importantes 

informações de segurança da seguinte forma: 

ATENÇÃO

NÍVEIS DE RUÍDO. O nível sonoro ponderado A da bomba e do 

equipamento de pulverização pode ultrapassar 85 dB(A), 

dependendo das definições do equipamento. Os níveis de ruído 

efectivos estão disponíveis mediante pedido. Recomenda-se a 

utilização de protecção auditiva sempre que o equipamento estiver a 

ser utilizado.

CUIDADO NOTA

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar 

em lesão pessoal grave, morte ou danos materiais 

substanciais.

Perigos ou práticas não seguras que podem 

resultar em lesão pessoal ligeira, danos 

materiais ou do produto

Importantes informações sobre instalação, 

funcionamento ou manutenção.

INSPECCIONAR O EQUIPAMENTO DIARIAMENTE. Inspeccione 

diariamente o equipamento para detectar eventual desgaste ou 

peças partidas. Não utilize o equipamento, se não tiver a certeza do 

seu estado.

FORMAÇÃO DO OPERADOR. Todos os 

funcionários têm de receber formação 

antes de começarem a utilizar o 

equipamento de acabamento.

PERIGO DE MÁ UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. A má utilização do 

equipamento pode provocar a ruptura ou o mau funcionamento do 

equipamento ou ainda que seja ligado inesperadamente, resultando 

em lesões graves.
AVISO DE PACEMAKER. Está na 

presença de campos magnéticos que 

podem interferir no funcionamento de 

determinados pacemakers.

PERIGO DE ESMAGAMENTO. As peças 

em movimento podem esmagar e 

cortar. Os pontos de esmagamento 

são quaisquer áreas onde existam 

peças em movimento.

É DA RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR DISPONIBILIZAR ESTAS INFORMAÇÕES AO 

OPERADOR DO EQUIPAMENTO.

ATENÇÃO
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Partes Húmidas Aço Inoxidável, PTFE e PEEK

104253-E4

104167, 104200

Válvula de descompressão montada na bomba

2'' Sanitário

Válvula de descompressão montada na bomba

1 1/2'' Sanitário

Válvula de descompressão montada na bomba

1'' Sanitário

104168, 104201

N.º Peça

Especificações

N.º Peça Especificações

104111, 104253, 

104111-E4, 104253-

E4, 104167, 104168

Pressão de Funcionamento 22 bar

Partes Húmidas Aço Inoxidável, PTFE e PEEK

104200, 104201, 

104202, 104202-E4

Pressão de Funcionamento 16 bar

104111-E4

104202-E4

Ligação de entrada de fluido / Ligação de saída de fluido
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NOTAS
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NOTA IMPORTANTE

Descrição Geral

NOTA IMPORTANTE

A válvula foi concebida para ser utilizada com tintas e fluidos à base de solventes e água do ramo automóvel e 

industrial.

A válvula de descompressão inteligente é uma solução mecânica para a prevenção de sobrepressão da bomba 

inteligente e do sistema de pintura.

Se o sistema atingir uma pressão elevada, as válvulas foram concebidas para derivar o material diretamente 

para a entrada da bomba, como resultado os componentes húmidos permanecem húmidos em todos os 

momentos. 

A vantagem de manter os componentes húmidos constantemente húmidos;

é que não permite que os fluidos sequem e que o desempenho das válvulas seja afetado.

A válvula de descompressão é um dispositivo meramente mecânico destinado a complementar o sensor elétrico 

principal recomendado que tem de ser regulado a uma pressão inferior à da válvula. 

Remova completamente a válvula de descompressão do sistema para permitir que a válvula de descompressão 

assente.

Investigue e rectifique a falha.

A válvula regressa automaticamente às definições originais, pronta para utilização no arranque do sistema.

A recirculação de fluidos vai aumentar o calor no fluido/bomba e originará danos no produto e bomba.

A válvula é um dispositivo de segurança concebido para operar quando a bomba ultrapassa a pressão, pelo que 

recomendamos a inspeção e substituição das peças após 10 operações.
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Dimensões Contorno

104253-E4 & 104202-E4 - (2'' Sanitário)

As setas indicam a entrada da bomba, 

as portas restantes são ligadas diretamente à 

bomba/coletores.

Saída da Secção de 

Fluido

Saída da Bomba

Entrada da Bomba

Entrada do 

Coletor da 

Bomba
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104167 & 104200 - (1'' Sanitário)

As setas indicam a entrada da bomba, 

as portas restantes são ligadas diretamente à bomba/coletores.

Dimensões Contorno
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104168 & 104201 - (1 1/2'' Sanitário)

Dimensões Contorno

As setas indicam a entrada da bomba, 

as portas restantes são ligadas diretamente à bomba/coletores.
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104167/104200 & 104168/104201

104253-E4 & 104202-E4

Instalação

Válvulas de descompressão Inteligentes montadas na bomba como mostradas são montadas diretamente na 

bomba entre a saída da bomba e os coletores.
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Instalação

VD em Funcionamento normal (Fechada)

VD Acionada (Aberta)
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Conjunto da Válvula de Alívio da Pressão - 104168/104201/104253

2 162830

1 162750 VEDANTE DO EIXO 2 

OBSERVAÇÕES

1

5 193851 CAIXA DO VEDANTE PRINCIPAL

ITEM N.º PEÇA. DESCRIÇÃO QTD.

1

3 162832

1

4

7 193854 BOTÃO DA MOLA 1

8 194886

1 

193850 CORPO DE RETENÇÃO DO EIXO

6 193852 CAPA

1 

1

12 194887 1
104200, 104201, 

104202, 104202-E4

13 162744 1 

11 194587 1 104167, 104200

11 193726 E4 VD MONTADA NA BOMBA

10 193860 CONJUNTO DA HASTE DA VD

Ø23.52 x 1.78 ANEL DE RETENÇÃO

14 195634 TAMPÃO

11 194588 1 104168, 104201

Ø25.12 x 2.62 ANEL DE RETENÇÃO

Ø32.99 x 2.62 ANEL DE RETENÇÃO

MOLA BEGE

(variante de 22 bar)

MOLA CINZENTA

(variante de 16 bar)

1.5'' CORPO PRINCIPAL DA VD

1'' CORPO PRINCIPAL DA VD

BOTÃO DA MOLA 

(variante de 16 bar)

1

104111, 104202, 

104253 104111-E4, 

104253-E4 & 

104202-E4

1 

1 

104200, 104201, 

104202, 104202-E4

9 193859 CAIXA DO ENCAIXE

8 194099 1
104111, 104167, 

104168, 104253

1
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Lubrifique o 

orifício interno

Perda de 

pressão no 

sistema

Retire/Instale a caixa do encaixe (193859) 

com a ferramenta n.º 172912.

NÃO

tente remover a caixa do encaixe sem a 

ferramenta dedicada.

CHAVE

LOCTITE

BINÁRIO

ORDEM DE DESMONTAGEM 

(Inverter para montar)

LUBRIFICANTE SINTÉTICO

(AGMD-010)

LUBRIFICAR
(N.º PEÇA 502375)
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Verifique se a bomba/sistema mantém a pressão definida, caso contrário, consulte 

deteção de falhas

Se no modo Inteligente, verifique se a bomba mantém a velocidade definida, caso 

contrário, consulte deteção de falhas

Semanalmente
Faça a inspeção visual do furo de deteção de fugas para se certificar de que não 

existem fugas

Manutenção

A vida útil e, consequente, duração esperada antes da substituição de peças numa válvula são grandemente 

afetadas por três fatores principais:

Número de operações

Duração da operação

Abrasividade do Fluido Bombeado

Se a válvula for operada devido a sobrepressão da bomba, os vedantes, cabeça da válvula e encaixe são 

grandemente afetados, pelo que recomendamos que possua kits de anel de retenção e vedante e revisão da 

válvula como peças de substituição.

Especificações Funcionamento

Diariamente

6 Mensal

Faça a inspeção visual do conjunto da haste da válvula (193860) e caixa do 

encaixe (193859) para verificar se há desgaste, verifique também se existem 

fugas internas e material.

Agenda de manutenção
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Detecção de Falhas

Fuga no furo de deteção de fugas 

no corpo principal da válvula

A válvula tem fuga devido a 

desgaste/dano, e o sistema 

inteligente está a tentar compensar.

Posible Causa Solução

Perda de pressão no sistema

A válvula tem fuga devido a 

desgaste/dano, perda de pressão 

devida a fuga de fluido da válvula 

para os coletores.

Verifique se há desgaste ou dano na 

cabeça da válvula e caixa do encaixe

A bomba aumenta a velocidade (no 

modo Inteligente)

Verifique se há dano nos vedantes 

do eixo e haste da válvula, substitua 

as peças se adequado

Verifique se há desgaste ou dano na 

cabeça da válvula e caixa do encaixe

a. Vedantes do eixo danificados 

(162750)

b. Anel de retenção danificado 

(162832)

c. Conjunto da haste danificado 

(193860)

Sintoma
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Lista de Peças Sobressalentes 

Peças e Kits de Substituição Recomendados para VD Inteligentes 

N.º de Kit N.º Peça Descrição Observações



Verifique a lista de peças principais para obter detalhes do conteúdo individual do kit

Nota:

As Peças/Kits de Substituição são compatíveis com todas as Válvulas de Descompressão Inteligentes.

172912 Ferramenta de remoção da caixa do encaixe

# 172912 Ferramenta de Remoção do Encaixe

 250750 Kit de Revisão da Válvula

250749 Kit de Anel de Retenção e Vedante

NOTA IMPORTANTE

Se for encomendado o kit de revisão da válvula, será também necessária a ferramenta de remoção do encaixe 

(172912) para remover a caixa do encaixe (193859) do corpo da válvula. 

NÃO

tente remover a caixa do encaixe sem a ferramenta dedicada.
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E2-15

194591 194591 194591

194900

194901

104167

194591 194594 194594

250760

Utilize kits de modernização (ver acima) quando atualizar uma bomba com manípulo de três peças 

(manípulos compostos de dois cotovelos e um manípulo).

E2-30 104168

Tenha em atenção, que o kit também contém a junta e abraçadeiras sanitárias adequadas

* Denota Variantes de 16 bar

** Kits de substituição completos concebidos para substituir todos os manípulos e cotovelos (ver 

abaixo), adequados para serem utilizados ao atualizar uma bomba que tenha manípulos de uma peça 

ou especiais.

 ** Todos os manípulos e cotovelos incluídos.

104167 194590 194589 194589

Ver figura 1 e 2

250758 E2-30 104168

E2-60 104168 194593 194591 194591

Kits de Modificação da Bomba Inteligente

250759* E2-40 104201*

194902 E2-40 104201*

194903 E2-60 104168

 ** Todos os manípulos e cotovelos incluídos.

 ** Todos os manípulos e cotovelos incluídos.

 ** Todos os manípulos e cotovelos incluídos.

 ** Todos os manípulos e cotovelos incluídos.

104253-E4

250788 E4-60 104253-E4 192791 194930 194931

NOTA IMPORTANTE

194942 E4-60

N.º de Kit
Bomba 

Inteligente

Válvula de 

Redução 

de Pressão

Novo cotovelo sanitário a ser instalado

1 2 3

250757 E2-15
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Figura 2

Kits de Modificação da Bomba Inteligente

Mostrada E2-15 para referência, E2-30, 40 e 60 semelhantes à bomba E2-15 como mostrada.

Figura 1

PRV

2

1

3

3

2
1

PRV
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NOTAS
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Industrial/Automóvel

Este produto está abrangido pela garantia limitada da Carlisle Fluid Technologies para 

materiais e fabrico. A utilização de quaisquer peças ou acessórios de qualquer origem que 

não a Carlisle Fluid Technologies anulará quaisquer garantias. O não seguimento, de forma 

razoável, de qualquer instrução de manutenção indicada pode invalidar qualquer garantia.

Para obter informações específicas sobre a garantia, contacte a Carlisle Fluid Technologies.

A Carlisle Fluid Technologies é líder global em tecnologias inovadoras de acabamento. A Carlisle Fluid 

Technologies reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, as especificações do equipamento.

DeVilbiss®, Ransburg®, MS®, BGK® e Binks® são marcas comerciais registadas da Carlisle Fluid 

Technologies, Inc.

© 2020 Carlisle Fluid Technologies,Inc.

China
Tel.: +86 21-3373 0108

Fax: +86 21-3373 0308

Japão
Tel.: +81 (0)45 785 6421

Fax: +81 (0)45 785 6517

Austrália
Tel.: +61 (0)2 8525 7555

Fax: +61 (0)2 8525 7575

Américas
Chamada gratuita: +1-888-992-4657

Fax gratuito: +1-888-246-5732

Chamada gratuita: +1-800-445-3988

Fax gratuito: +1-800-445-6643

Para obter as informações mais recentes sobre os nossos produtos, visite www.carlisleft.com

Europa, África, 

Médio Oriente, 

Índia

Tel.: +44 (0)1202 571 111

Fax: +44 (0)1202 573 488

Todos os direitos reservados.

Para obter assistência técnica ou para localizar um distribuidor autorizado, contacte um dos agentes de vendas e 

apoio ao cliente internacionais indicados abaixo.

Região Acabamento Automóvel

POLÍTICA DE GARANTIA

77-3243 R1.5 20/20 www.carlisleft.com


