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Dados técnicos
• Fluido: água
• Faixa de temperatura: 5÷70 °C
• Pressão máxima de temperatura: 16 bar
• Faixa de ajuste: 0,3÷4 bar (calibração predefinida: 1,5 bar)
• Precisão: ± 0,2 bar
• Capacidade de filtragem: 300 μm
• Escala do manómetro (apenas para R150MY003): 0÷4 bar
• Ligações:
- Entrada: 1/2”M com ligador
- Tomada: 1/2”F
- Manómetro: 1/4”F

Materiais
• Corpo: Latão CW617N - UNI EN12165
• Tampa superior e botões vermelhos: PA66 GF 20
• Haste de ajuste: aço inoxidável AISI304
• Juntas: EPDM
• Cartucho: POM
• Filtro: aço inoxidável
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Legenda

1 Corpo do grupo de enchimento

2 Filtro

3 Cartuchos

4 Anel anti-desmontagem

5 Tampa superior com escala de pré-ajuste

6 Válvua de corte

7 Válvula de retenção

8 Manómetro (apenas para R150MY003; ligação para R150MY013) 

Descrição
A válvula R150M é um dispositivo para ser instalado na tubagem de adução 
de água em sistemas de aquecimento / arrefecimento em circuito fechado 
com função de enchimento automático.

Versões e códigos dos produtos
Código do produto Tamanho Versão

R150MY003 1/2”M x 1/2”F Com manómetro

R150MY013 1/2”M x 1/2”F Sem manómetro

Principais características
• A válvula R150M otimiza os tempos de funcionamento, permitindo 
predefinir a pressão do fluido antes de encher o sistema.

B

A

Legenda

A Escala graduada em bar

B Indicador de calibração

• Cartucho removível e filtro para fácil limpeza e manutenção.
• Função anticalcário: o alojamento do retentor é feito com um material sintético 
de baixo coeficiente de atrito e haste de ajuste em aço inoxidável.
• Ajuste da pressão com sede compensada.

R150M
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Funcionamento
O fluido entra na unidade de enchimento R150M e carrega o circuito até à 
pressão necessária (pressão de calibração).

Quando o sistema atinge a pressão desejada, o bujão (A) fecha sem deixar 
entrar qualquer fluido. A válvula de retenção (B) evita que a água do sistema 
retorne para as condutas principais de água.

A

B

A unidade de enchimento R150M reintegra automaticamente a água na 
instalação quando a pressão cair abaixo do valor de calibração, até restaurar 
a pressão desejada.
A função de enchimento automático pode ser desativada fechando 
completamente a válvula de corte (C).

C

Instalação
A unidade de enchimento R150M pode ser instalada em tubos verticais 
e horizontais. Não pode ser instalada de cabeça para baixo (conexão do 
manómetro para baixo).

Atenção
Recomendamos instalar uma válvula de interceção antes do grupo 
de enchimento para limpar e reparar o cartucho e o filtro.

Manutenção
Para limpar periodicamente e inspecionar ou substituir todo o cartucho, 
execute as etapas descritas abaixo:
1) Intercetar o grupo de enchimento (instalar uma válvula de interceção antes 
do grupo).
2) Ajustar a pressão de calibração no valor mínimo (girar o botão de ajuste no 
sentido ani-horário).
3) Remover a tampa superior com uma chave hexagonal de 40 mm, 
certificando-se de que a mola e o anel anti-desmontagem não saiam.
4) Fechar a válvula de corte completamente para remover facilmente o 
cartucho.
5) Usar alicates para remover o cartucho de cima para limpar / substituir.

6) Remover o filtro para limpar / substituir.
7) Abrir completamente a válvula de enchimento e volte a montar os 
componentes na ordem inversa.
8) Recalibrar a unidade para a pressão desejada.
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Exemplo de instalação

CALDEIRA

R950W

R730G

R74A
R626

VES

R555

R146M
R146I

R586P

R950

CIRCULADOR

R150M

Dimensões

A B

E
F

C G
D H

Cód. de 
Produto Versão A x B C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G

[mm]
H

[mm]

R150MY003 Com manó-
metro

1/2”M x 1/2”F 121 64,5 154 61 54 27

R150MY013 Sem manó-
metro

1/2”M x 1/2”F 121 64,5 154 61 54 27

Especificações do produto
R150M
Unidade de enchimento automática para instalação em tubos de adução 
de água em sistemas de aquecimento / arrefecimento de circuito fechado. 
UNI EN12165 - CW617N corpo em latão. PA66 GF 20 tampa superior. Haste 
de ajuste em aço inoxidável AISI304. Juntas EPDM. Cartuchos POM. Filtro de 
aço inoxidável. Possibilidade de predefinir a pressão do fluido do sistema. 
Cartucho removível e filtro para fácil limpeza e manutenção. Função anti-
calcário e ajuste compensado da pressão. Fluido: água. Faixa de temperatura: 
5÷70°C. Entrada máxima de pressão: 16 bar. Faixa de ajuste: 0,3 ÷ 4 bar 
(calibração predefinida: 1,5 bar). Precisão: ± 0,2 bar. Escala de manómetro 
(apenas para R150MY003): 0 ÷ 4 bar. Capacidade de filtragem: 300 μm. 
Ligações: entrada: 1/2 “M com ligador; Saída: 1/2 “F; Medidor de pressão: 1/4 “F.
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Informações adicionais
Para obter informações adicionais, consulte: www.giacomini.pt,  www.climatizacaoradiante.pt ou entre em contato: '(+351) 229 286 860 *giacomini.portugal@giacomini.com. Este folheto 
é meramente informativo. A GIACOMINI Portugal mantém o direito de fazer modificações por motivos técnicos ou comerciais, sem aviso prévio, aos itens descritos neste folheto. A informação 
descrita neste folheto técnico não isenta o utilizador de seguir cuidadosamente os regulamentos e normas existentes sobre o bom acabamento. GIACOMINI Portugal . Rua de Martinhães, 263 . 
4485-188 Gião VCD- VILA DO CONDE . Portugal


