
MANUAL DO PRODUTO

Válvula Antitransbordamento com Tubulação

PRODUTO

CÓDIGO

200985
MATERIAL

Instruções de Instalação
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Remover lacre e elástico do acionador de nível.   

4 5 6

Montar conjunto da Válvula Antitransbordamento 
no tanque. Atenção com o acionador de nível para 
que não ocorra danos no momento da montagem.

Fixar tubo de descarga inferior já cortado 
conforme tanque instalado,  na parte inferior da 
Válvula Antitransbordamento. Fixação com 3 

Montar Pegador na Coifa conforme altura desejada, 
de acordo com o tubo de carga superior. 

Instruções Normativos para Instalação
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     A Válvula Antitransbordamento foi desenvolvida de acordo com a norma NBR-15005 para ser aplicada em tanques 
subterrâneos fabricados de acordo com as normas NBR 16161 e  NBR 16713. 
    Projetada para operar em descarga por gravidade, atua restringindo o fluxo em dois estágios. No primeiro restringe a 10% da 
vazão da Válvula Antitransbordamento e no segundo reduz a 5L/min, permitindo esgotar o combustível remanescente na 
mangueira de descarga.

    Ao final da instalação, instalar a placa de identificação
 referente ao produto  201175, no interior da câmara 
 de descarga de combustível, de forma que as marcações 
 sejam visíveis para a inspeção.  
    Recomenda-se utilizar abraçadeira para lacre em aço 
 inox.
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- A Válvula Antitransbordamento não requer operação específica para seu funcionamento, por isso, siga corretamente os passos para 
  instalação da válvula.
- Para manutenção, seguir o cronograma de acordo com o equipamento onde a mesma foi instalada, observando os anéis de vedação
 assim como os componentes da mesma. Verificar se a boia está com seu movimento livre para um correto funcionamento.

2

Instruções de Utilização e Manutenção

Alumínio

Válvula Antitransbordamento

Tubo de Descarga Inferior

Furos de fixação

Pegador

Coifa

Conj. Válv. 
Antitransbordamento

Chapa de Entrada 
do Tanque
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