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MODELO 7000Válvulas de Alívio para Sprinklers 

Especificações
• Corpo em bronze fundido com mola interna em aço inoxidável;
• Alça externa para limpeza da sede em caso de vazamentos;
• Pressão de trabalho de 175 psig (12,3 kgf/cm²);
• Diâmetro nominal ½”;
• Aprovações UL e FM.

Opcionais
• Outras pressões de trabalho;
• Diâmetro nominal de ¾”.

Nota: a pressão de trabalho indica o range funcional da válvula durante as manobras automáticas de abertura e fechamento. O range de abertura 
da válvula está entre 90% a 105% da pressão nominal, acontecendo em qualquer ponto deste ranque. O fechamento acontece a 80% da pressão 
nominal.

Atenção: as válvulas de alívio devem ser instaladas em locais de fácil acesso para a manutenção. Assegure-se que as válvulas sejam instaladas 
de modo que não fiquem isoladas, mantendo-as operacionais o tempo todo. Nunca utilize qualquer válvula para controlá-la ou plugue em sua 
saída.

Descrição do Produto
As Válvulas de Alívio de Pressão Modelo 7000 foram especialmente desenvolvidas 
para sistemas de sprinklers sujeitos à variações de pressão estática da tubulação, 
devido a golpes e variações da temperatura, mantendo a pressão do sistema 
compatível com os demais componentes.

As Válvulas de Alívio Modelo 7000 cumprem com os requerimentos da NFPA 13 
(Standard for Installation of Sprinklers System) e com a norma nacional ABNT 
NBR 10897 (Sistemas de proteção contra incêndios por chuveiros automáticos 
– Requisitos). Elas são fabricadas em material robusto e resistente à corrosão, 
possuem pressão de ajuste de 175 psig e aprovação FM, além de serem listadas 
pela UL.
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Nota

Nos empenhamos em manter as informações sobre nossos produtos sempre atualizadas e corretas. No entanto, não podemos prever todos os 
usos e aplicações, nem antever todas as exigências ou situações específicas.
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida ou para informações adicionais, entre em contato com a 
ARGUS: www.argus-engenharia.com.br ou argus@argus-engenharia.com.br.
Matriz Vinhedo/SP (19) 3826-6670 – Filial Belo Horizonte (31) 2519-5555 – Filial Rio de Janeiro (21) 2440-1496.
Todos os direitos Reservados: Argus - Produtos e Sistemas Contra Incêndio ltda.


