
Ligue Para Nosso Escritório Para Obter Informações Sobre Novos Produtos. Obrigada Por Usar Nossos Produtos.

❏ Listagem no Underwriters Laboratory -UL/aprovado FM
❏ Molas de aço inoxidável e corpo de bronze.
❏ Molas e discos dirigidos internamente para melhorar o

assentamento.
❏ A manivela de descarga integral permite a utilização da pressão

do sistema para remover detritos ou resíduos que causem
vazamento pela base da válvula e pelo disco.

❏ Conexões de entrada e saída de 1/2" IPT.
❏ A de 175 PSI está listada no UL/aprovado FM e é normalmente

fornecida.
❏ As de 165 PSI a 205 PSI acham-se agora disponíveis para

aplicações especiais.  Outros ajustes de pressão também estão
disponíveis.

A AGF Manufacturing, Inc. oferece uma grande variedade de produtos para uma ampla diversidade de condições de trabalho.
Ligue para o nosso escritório para obter aconselhamento sobre produtos adaptados para resolver condições específicas de trabalho.

MODELO 7000

UL Listed Pressure Relief Valve EX 4533 (N)
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VÁLVULA DE ALÍVIO DA PRESSÃO
PARA SISTEMAS DE SPRINKLERS CONTRA INCÊNDIO

A AGF Manufacturing, Inc. apresenta uma válvula de alívio listada no UL/aprovado FM, especificamente
para sistemas de sprinklers de combate contra incêndio. Esta válvula alivia o excesso de pressão no
sistema, causado por aumentos momentâneos da pressão ou mudanças na temperatura. O Modelo
7000 preenche as condições da NFPA 13 (Par 4-6. 1.2.3 e Par. 3-1.2). Esta unidade está projetada para
ser usada com sistemas de quadriculados retangulares, mais baixo (downstream) das válvulas de redução
da pressão e dispositivos.  É uma exigência essencial das nossas válvulas modelos 1011/1011T & 3011.

É importante lembrar que a classificação de pressão da válvula
indica os limites da pressão para a abertura e fechamento da
válvula. As válvulas de alívio standard devem ABRIR em limites de
pressão entre 90% e 105% da sua classificação. As válvulas devem
FECHAR a uma pressão acima de 80% dessa classificação.

A válvula de alívio deve ser instalada onde haja fácil acesso para
manutenção, mas também de tal forma  que possa ser isolada
para conserto e/ou substituição. Deve-se tomar cuidado para que
a válvula de alívio NÃO POSSA ser isolada do sistema quando este
estiver em funcionamento. A válvula de alívio NUNCA deve ter
válvula de interrupção ou tampão mais abaixo da conexão
de saída.

Entre em contato
conosco pela Internet:A B C

1 3/4" 1" 3 5/16"
43.97mm 25.03mm 82.84mm

NOME DO PROJETO:
ARQUITETO:
ENGENHEIRO:
EMPREITEIRO:

AGF MANUFACTURING COMPANY
100 Quaker Lane
Malvern, PA 19355 USA
Tel: (610) 240-4900
Fax: (610) 240-4906
www.testandrain.com
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