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Dados técnicos
• Pressão máxima de trabalho (PN): 16 bar.
• Regulação da pressão de saída: de 1 a 5,5 bar.
• Pressão de saída ajustada de fábrica: 3 bar.
• Temperatura de trabalho: 0 °C (sem congelação) até 130 °C.
• Fluidos compatíveis: água, soluções de glicol (com 50% de concentração 

máxima de glicol), ar comprimido.
• Em conformidade com a norma EN 1567.
• Classe de som I - Lap [dB (A)] < 20.

Materiais
• Corpo: CW617N (UNI EN 12165) latão niquelado.
• Pistão: tecnopolímero reforçado com fibra de vidro.
• Juntas: EPDM.
• Mola: EN10270-1 SM aço galvanizado.

Diagramas de caudal
Caudal de água nominal, relativo a uma velocidade de 2 m/s, para cada 
diâmetro de acordo com os requisitos da norma EN 1567.

Código do produto Ligações Caudal [m3/h] Caudal [l/min]

R153CX003 1/2” 1,27 21,16

R153CX004 3/4” 2,27 37,83
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Funcionamento

Um pistão aciona o movimento do obturador, como consequência das 
duas forças opostas: a pressão da água da parte inferior do tubo a jusante 
do redutor (que tende a fechar a válvula), empurrada a partir do topo por 
uma mola devidamente carregada em relação ao trabalho da pressão em 
jogo (que tende a abrir a válvula). A válvula abre quando, na sequência da 

Descrição
A válvula redutora de pressão, modelo R153C é uma válvula automática que 
reduz e estabiliza a pressão de um fluido num tubo de distribuição de água de 
acordo com um valor predefinido. O seu tamanho reduzido, o funcionamento 
silencioso e a sede interna de autolimpeza tornam esta válvula ideal para 
utilização em pequenos sistemas como apartamentos e casas unifamiliares 
(de acordo com EN 806-2 e EN 805) ou como dispositivo de segurança em 
caldeiras ou distribuidores de bebidas automáticos. A superfície niquelada, 
além de lhe dar uma aparência agradável, protege contra a corrosão e 
incrustações calcárias. A válvula possui uma capacidade de fluxo elevada, 
mesmo com as suas dimensões reduzidas, de modo a ser usada diretamente 
em redes de distribuição principais, onde a pressão da água alcança até 
16 bar. A estrutura interna do pistão garante rigidez, resistência e uma 
precisão de regulação melhorada graças à sede compensada. Os o-rings, em 
elastómero de peróxido EPDM com baixo coeficiente de atrito, são duráveis 
e requerem apenas intervenções de manutenção limitadas. O acabamento 
interno do corpo e as dimensões alargadas da passagem permitem um fluxo 
elevado mesmo com uma pequena extração de água. Este produto está em 
conformidade com as normas estabelecidas pelas autoridades sanitárias 
europeias para o transporte de fluidos alimentares e água potável.

Nota.
O manómetro instalado no redutor de pressão indica a pressão 
reduzida do fluido de saída.

Versões e códigos dos produtos

Accessórios
R225Y012: manómetro de ligação radial, ligação Rp 1/4 “, Ø 52 mm, 
escala 0 a 10 bar.

Código do produto Ligações

R153CX003 1/2”

R153CX004 3/4”

R153C
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solicitação de caudal, a pressão abaixo do pistão diminui ou a ação de pressão 
da mola prevalece; a abertura da válvula é proporcional ao fluxo instantâneo 
que a atravessa.
Uma vez que o fluxo é interrompido, assim que a água contida no tubo a 
jusante atinge uma pressão capaz de superar a ação de impulsão da mola 
de retorno, o obturador sobe para fechar a válvula. A pressão de regulação 
é obtida aparafusando o regulador que aplica mais ou menos compressão 
à mola.
A sede compensada nos redutores de pressão Giacomini permite manter 
o valor ajustado mesmo com fortes variações de pressão na entrada: a 
pressão a montante empurra o obturador na posição aberta, mas também 
empurra o pino da câmara de compensação na direção oposta, obtendo 
um equilíbrio substancial.

Instalação
Recomendamos instalar um filtro antes do redutor para eliminar todas as 
impurezas na água que podem depositar-se na sede do redutor e causar falhas.
Ao instalar o redutor de pressão na entrada de caldeiras, aquecedores de 
água quente, fornos ou tanques de água quente, um vaso de expansão deve 
ser instalado após o redutor, mesmo que uma válvula de retenção esteja 
previamente instalada.
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Legenda

1 Redutor de pressão, R153C

2 Válvula de retenção de disco, R60

3 Vaso de expansão

4 Caldeira / Termoacumulador

5 Filtro, R74A

Dimensões
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Cód. produto Ligações A B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]

R153CX003 1/2” 49 34 83 35 48

R153CX004 3/4” 50 34 88 36,5 51,5

Especificações do produto
R153C
Redutor de pressão compacto de pistão com sede compensada em 
conformidade com a norma EN 1567. Ligações roscadas fêmea-fêmea de 
1/2”e 3/4” (ISO 228/1). Ligação do manómetro Rp 1/4”(ISO 7/1). Corpo em 
latão niquelado, pistão em tecno polímero, juntas EPDM. Fluidos compatíveis: 
água, soluções de glicol (com 50% de concentração máxima de glicol), ar 
comprimido. Temperatura máxima de trabalho 130 °C. Pressão máxima de 
trabalho 16 bar. Regulação da pressão de saída de 1 a 5,5 bar.

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


