
R
E
V
28
11
16

Posição de instalação: tubulação horizontal;
Sentido do fluxo: unidirecional;
Pressão máxima: 10kgf/cm²;
Temperatura máxima: 80°C;
Tipo e capacidade dos contatos elétricos: contato microruptor bipolar reversível (1 X DPDT)
até 250 Vca – 15 A;
PrProva de umidade com tampa em ABS;
Por ocasião da montagem da chave de fluxo na tubulação, observar para que a palheta fique 5mm
acima da face interna da parede do tubo;
Projetada para sinalizar qualquer fluxo de água, num sistema de tubulação com água constante,
igual ou maior que a descarga de um chuveiro (sprinkler), não deve ser utilizada para sistemas
com tubulações secas;
Dispõe de acessório para retardar acloplamento (retardador pneumático);

AplicAplicável tubulações ≥ ø2”.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

Sistema de palheta, haste e diafragma; o fluxo movimenta a palheta, desloca o diafragma e a haste
aciona os contatos elétricos tipo microruptor.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO:

Esta chave pode ser instalada em tubulação horizontal. Deverá ser 
previsto um trecho reto com 1 metro no mínimo, antes e depois de 
qualquer componente que modifique o sentido do fluxo.

Em caso de existência de bomba elétrica na tubulação, considerar 
a distância mínima de 2 metros, antes e depois da bomba, a fim de
evitar o efeito de turbilhão causado pela mesma; desatarraxar as 
porcas e soltar o grampo.

FuFurar a tubulação com o diâmetro citado, conforme tabela (vide ca-
tálogo). Introduzir a palheta flexível, enrolada, pelo furo e colocar o 
berço sobre o tubo, observando-se que o anel de borracha (“o” ring) 
assente perfeitamente. Colocar o grampo,  fixando-o com as 
porcas. Observar o posicionamento da chave de forma que a flecha 
no berço fique no sentido do fluxo.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO:

Própria para sinalizar presença de fluxo em sistemas de
tubulações de água para incêndio.

APLICAÇÕES:

CHAVE DE FLUXO COM PALHETA
MODELO 018


