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Água potável - o produto mais importante
da humanidade
A água potável é o elemento mais importante
para o nosso corpo e respectiva alimentação.
Como o tratamento e o transporte estão
sujeitos a controlos rigorosos, cada consumidor privado, público ou industrial é fornecido
por água potável de grande qualidade.
Mas o que é que acontece por trás do contador de água?
Água quente parada dentro de depósitos
antigos e má concepção de tubagens favorecem o aparecimento e desenvolvimento de
germes nocivos.
Por esta razão, o decreto para água potável
de 2011 dá muita importância à prevenção. O
desenvolvimento destes microorganismos
terá de ser evitado através da implementação
de medidas durante o projecto e instalação.
O utilizador é responsável pela observação
das instruções. O engenheiro e instalador são
responsáveis pela instalação e pela operação
da mesma de acordo com as regras, i.e. segundo as normas e directrizes.
Prevenção durante o projecto
Durante o projecto e instalação de tubagens
de água quente, terá de se garantir:
- Caudal suficiente em todas as secções do
sistema
- Volume de água mínimo possível na rede
de tubagens
- Temperatura da água quente superior a
57ºC nas torneiras e superior a 55ºC no fim
das tubagens mas não superior a 25ºC nas
tubagens de água fria vizinhas (isolamento
das tubagens!).

Aprovações

Válvulas “Aquastrom” de passagem livre e
KFR, feitas de bronze
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Fonte de água em bronze
Passeio público em Düsseldorf

O projecto e cálculo de um sistema de circulação de água quente saudável de acordo
com as regras aprovadas baseia-se nas
seguintes normas e regulamentos:
- DIN EN 806-3 (processo simplificado cálculo do diâmetro interior das tubagens;
versão alemã EN 806-2/2006)
- DIN 1988-3 (dimensionamento de
tubagens de água fria e quente)
- Folhas de cálculo DVGW – W 551 e W 553
(dimensionamento de tubagens)
- VDI 6032 (projecto, instalação, operação e
manutenção de sistemas de água potável)
- Decreto para água potável
(TrinkV. 2001: Decreto para agua potável de
consumo humano)
Prevenção na prática
Oventrop fornece válvulas de regulação e circulação, tal como filtros de modo a garantir e
manter a água potável sã:
- para uma circulação óptima em todas as
secções do sistema
- para uma gama de temperaturas segura
em toda a rede de tubagens
- para uma desinfecção térmica “inteligente”
e automática através de um aumento de
temperatura muito curto (pelo menos
3 minutos, superior a 70ºC em cada
secção parcial)
um sinal de qualidade
Válvulas e controladores para instalações de
água potável estão sujeitos a regras estritas
que estão definidas na norma DIN 1988. O
material não pode prejudicar a qualidade da
água – mesmo no longo prazo. A libertação
de constituintes da liga de bronze está limitada segundo o decreto alemão para água
potável (TrinkwV.).
As válvulas de bronze Oventrop “Aquastrom”
de passagem livre e KFR respeitam estes
requisitos.
A válvula termostática de bronze “Aquastrom
VT” com pré-regulação para tubagens cumpre as exigências das folhas de cálculo DVGW
– W 551 para pequenas e grandes
instalações. É necessário uma aprovação.
A válvula balanceadora “Aquastrom C” com
termostáto e bujão cego de bronze permite
um balanceamento hidráulico manual dos
ramais.
A válvula de bronze termostática “Aquastrom
T Plus” para tubagens cumpre as exigências
das folhas de cálculo DVGW para pequenas e
grandes instalações.
Bronze é um material que combina várias
características e além destas oferece as
seguintes vantagens:
- higienicamente seguro
- resistente à corrosão
- anti-envelhecimento
- resistente à temperatura
- 100% reciclável
A experiência milenar no uso deste material,
torna-o seguro, o que está historicamente
provado.

Higiene nas tubagens de água potável
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Tem de se garantir que as condições nos
sistemas de circulação de água potável e nas
tubagens evitam a concentração da legionella
que é muito perigosa para a saúde.
Sistemas de distribuição de água quente,
onde a água quente terá de estar constantemente disponível nas torneiras, tem um circuito de água quente que tem de ser mantido
continuamente. Para o funcionamento dos
chamados sistemas de circulação, as regras
descritas nas folhas de cálculo DVGW –
W551 e W553 tem de ser seguidas de modo
a evitar problemas de saúde.
Os sistemas de distribuição de água quente
tem de funcionar de forma a que a água
quente saia do aquecedor de água potável a
uma temperatura mínima de 60ºC e regresse
com uma perda de temperatura máxima de
5ºC.
As folhas de cálculo DVGW recomendam que
o funcionamento de um sistema de circulação ocorra a uma temperatura mínima da
água de 57ºC no fim de cada linha de retorno.
O caudal necessário é calculado de acordo
com a folha de cálculo DVGW - W553 e é
ajustado (regulado) na válvula termostástica
com pré-regulação de caudal residual
“Aquastrom VT” ou na válvula balanceadora
“Aquastrom C” instalada em cada ramal.
Se for necessária uma desinfecção, a temperatura da água tem de aumentar para um
valor superior a 70ºC. De acordo com a folha
de cálculo DVGW - W551, esta temperatura
de desinfecção terá de ser mantida pelo
menos durante 3 minutos em cada ponto de
circulação – torneiras.
As válvulas termostáticas “Aquastrom VT” e
“Aquastrom T Plus” fornecem o caudal
necessário em cada ramal e permitem a
desinfecção térmica. Contrariamente à
“Aquastrom T Plus” com caudal residual fixo,
a válvula “Aquastrom VT” não permite
apenas pré-regular (ajustar) a temperatura
mas também pré-regular o caudal residual.
1 Válvula termostática “Aquastrom VT” feita
de bronze com pré-regulação de caudal
durante a fase operacional para tubagens
PN 16, sem zona morta.
2 Válvula termostática “Aquastrom T Plus”
feita de bronze com pré-regulação para
balanceamento hidráulico durante o
“start-up” nas tubagens PN16, sem zona
morta.
3 Válvula balanceadora “Aquastrom C” feita
de bronze com termómetro para a regulação
manual do caudal residual, sem zona morta.
4 Válvula para amostras “Aquastrom P” feita
de bronze / aço inoxidável, com vedante
metal-metal, para ensaios higiénico-microbiológicos de acordo com a folha de cálculo
DVGW - W551, o decreto para água potável e
o VDI 6023.
5 Ilustração de um sistema
Balanceamento hidráulico e térmico de um
sistema de circulação de água quente com a
“Aquastrom VT” e “Aquastrom C”.
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Válvula termostática “Aquastrom VT” com
pré-regulação de caudal residual para tubagens

Gama de controlo ajustável
50ºC – 65 ºC
Pré-regulação de fábrica
57 ºC

Caudal [l/h]

DN
kv (m3/h)
15
0.03 - 0.1
20
0.1 - 0.25
6 posições diferentes de
pré-regulação

Caudal de desinfecção

Gama de
desinfecção >
70 °C

Caudal residual
variável

Água potável (ºC)
Ao atingir a temperatura
nominal de regulação, a
válvula limita o caudal
ao caudal residual.

A válvula abre
cerca de 6ºC
depois de atingir o
caudal residual
mínimo.

Ao atingir a temperatura
de desinfecção, a válvula
limita o caudal ao caudal
residual novamente.

1

2

A válvula “Aquastrom VT” de bronze é uma
válvula termostática e balanceadora com
pré-regulação de caudal residual em tubagens de água potável de acordo com as
folhas de cálculo DVGW - W551 e W553.
A válvula combina 2 funções:
1) Controlo térmico
Gama de controlo máximo: 50ºC até 65ºC
Gama de controlo
recomendada:
55ºC até 60ºC
Precisão de controlo:
± 1°C
Para uma temperatura constante préajustada (e.g. 57ºC) , a válvula reduz o caudal para um valor residual que terá de ser
determinado de acordo com as folhas de
cálculo DVGW e que é ajustado na válvula.
Adicionalmente, a válvula termostática
“Aquastrom VT” permite a desinfecção térmica através de um aumento ou redução
controlada do caudal residual.
2) Balanceamento hidráulico
De modo a garantir um sistema de circulação de água potável seguro e higiénico,
terá de se efectuar um balanceamento de
acordo com a folha de cálculo DVGW –
W553.
Para ter as temperaturas exigidas em cada
ramal do sistema de circulação, o caudal
residual pode ser pré-regulado na “Aquastrom VT” em cada ramal independentemente da temperatura ajustada. A válvula
tem 6 posições diferentes de pré-regulação. Os ajustes de fábrica VE 6 (DN 15 kv
0.1, DN 20 kv 0.3) obedecem às especificações da norma (preliminar) VP 554.
A “Aquastrom VT” está equipada com uma
válvula de isolamento de esfera (de corte)
com câmara sempre cheia com água, sem
zona morta e um termómetro para o controlo da temperatura da água no ramal.
Além disso, a integração num sistema centralizado de gestão de edifícios é possível
com a ajuda de um sensor PT 1000 (acessório, nº do item 420 55 92 ).
A válvula é selada e fornecida com caixas
isoladoras (protecção anti-fogo classe B1).
Certificação DVGW.
1 Linhas características “Aquastrom VT”
durante a fase de operação e desinfecção.
2,3 “Aquastrom VT” com manípulo para a
temperatura e caudal residual, indicador de
temperatura e caixa isoladora (fornecimento
adicional).
4 Esquema de tubagens de circulação de
água quente com válvulas reguladoras
“Aquastrom VT” e “Aquastrom C” para
higiene, conforto e poupança.

3
Válvulas de regulação
e.g. “Aquastrom VT”
e válvulas balanceadoras
“Aquastrom C”

Aquecedor
de
água
potável

4
4

Legenda:
Fornecimento de água quente
Tubagem de circulação
Fornecimento de água fria
Ramal ST

no ramal 12: “Aquastrom C”

Válvula balanceadora “Aquastrom C”
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As válvulas balanceadoras “Aquastrom C”
(certificação DVGW) estão instaladas nas
tubagens dos sistemas de água potável e
servem para fazer o balanceamento
hidráulico entre os vários circuitos.
O caudal residual pré-regulado na “Aquastrom C” resulta do cálculo de acordo com
a folha de cálculo DVGW –W553.
O balanceamento é conseguido através de
uma pré-regulação com posição de
memória. A válvula é instalada no retorno
dos ramais de circulação.
Quando se instalam as válvulas termostáticas “Aquastrom VT” com pré-regulação
de caudal residual durante a fase de operação ou “Aquastrom T Plus” com préregulação (balanceamento hidráulico
durante a operação de arranque) nos
ramais individuais de circulação, a válvula
balanceadora “Aquastrom C” deve ser
instalada no ramal mais afastado e consequentemente menos privilegiado hidraulicamente. Isto é devido a razões de segurança se a temperatura necessária no
ponto de circulação não for alcançada e
precisar de ajustamento de acordo com a
folha de cálculo DVGW –W553.
O corpo da válvula é feito de bronze, a
haste e o obturador são de latão resistente
à deszincagem (DZR).
Vantagens:
- regulação precisa até com caudais
muito baixos
- instalação simples e operação fácil
- só uma válvula para 5 funções:
Pré-regulação
Corte
Indicação de temperatura (gama de
medição 20 – 100 ºC)
Drenagem
Medição (Tomadas de pressão, ver
acessórios)
- sem zona morta
- certificação DVGW, SVGW, KIWA e ACS
Modelos:
Gama de pressões
PN 10 para água potável até 95 ºC alternativamente aquecimento central e sistemas
de arrefecimento entre -20ºC e +150ºC
PN 16 (rosca macho) / PN 25 (rosca
fêmea)
Modelo rosca macho:
nº. do item 420 71 04-10
Modelo rosca fêmea:
nº. do item 420 81 04-10
1 “Aquastrom C” com rosca macho e
fêmea
2 “Aquastrom C” com rosca macho e conjuntos de tubos de ligação para vários
tipos de instalação de tubagens, e.g.
- ligação soldada com tubos de cobre
- casquilho de pressão para tubos de aço
inoxidável
- acessórios de pressão “Cofit P” para
tubo compósito Oventrop “Copipe”
3 “Aquastrom C” com válvula de drenagem (ligação de mangueira para drenagem)
4 A válvula balanceadora “Aquastrom C” é
fornecida com caixa isoladora
- Protecção anti-fogo classe B1
- Condutividade térmica = 0,04 W/m.K
- Temperatura máxima 90ºC
5 Exemplo de instalação
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Válvula termostática “Aquastrom T plus” com
pré-regulação para tubagens

Gama de controlo recomendada
55 ºC – 60ºC

Gama de
desinfecção >
70 ºC

Caudal de desinfecção

Caudal residual de acordo com a VP 554

Caudal [l/h]

Gama de controlo ajustável
40ºC – 65 ºC

Água potável (ºC)

Ao atingir a temperatura
nominal de regulação, a
válvula limita o caudal ao
caudal residual.

A válvula abre cerca
de 6ºC depois de
atingir o caudal
residual mínimo.
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Acima de 73ºC aprox.,
a válvula limita o
caudal ao caudal
residual novamente.

Controlo da temperatura
A válvula termostática “Aquastrom T plus” é
pré-regulada para funcionar a 57ºC e pode
na maioria dos casos funcionar sem qualquer regulação ou ajuste adicional. Algumas
temperaturas diferentes de circulação
poderão ser ajustadas dentro da gama de
controlo de 40ºC até 65 ºC. Contudo, recomenda-se uma gama entre 55ºC e 60ºC.
Se a temperatura exceder a pré-regulação,
o caudal está limitado a um caudal mínimo
fixo de acordo com a VP 554.
Desinfecção térmica (função antilegionella)
Geralmente, a desinfecção térmica é desencadeada pelo controlador do aquecedor de
água potável.
A temperatura da água aumenta para um
valor superior a 70ºC no sistema. À volta de
6ºC acima da temperatura de regulação, o
caudal mínimo aumenta para o caudal de
desinfecção dentro da válvula “Aquastrom T
Plus”.
Se a temperatura continuar a aumentar, o
caudal é estrangulado novamente a 73ºC
para o caudal mínimo. Desta forma, o balanceamento hidráulico é também mantido
durante a fase de desinfecção. O valor de
pré-regulação poderá ser lido com a tampa
de segurança montada.
Limitação do caudal / regulação dos
ramais
A válvula termostática “Aquastrom T Plus”
funciona automaticamente. O caudal máximo pode ser limitado adicionalmente com a
ajuda de uma válvula reguladora de ajuste
instalada atrás das válvulas de balanceamento. Serão mantidos os limites da préregulação, no caso da válvula balanceadora
for fechada para manutenção. Depois de se
remover o termómetro, o ramal pode ser
drenado com o auxílio da válvula de drenagem integrada com ligação de mangueira.
Modelos
A válvula termostática de bronze “Aquastrom T Plus” com pré-regulação para tubagens está disponível nas dimensões DN 15
/ DN 20 / DN 25 com ligação roscada
macho ou fêmea em ambas as portas, sem
zona morta.
A válvula obedece à DVGW VP 554 e é
fornecida com caixa isoladora.
- Protecção anti-fogo classe B1
- Condutividade térmica = 0,04 W/m.K
- Temperatura máxima 90ºC
Certificação DVGW, KIWA, SVGW, HRAS e
ACS
1 Linhas características da regulação da
temperatura.
2 Ampliação da regulação do termóstato.
3 A “Aquastrom T plus” é fornecida com
caixa isoladora.
4 A “Aquastrom T plus” com sensor PT1000
para controlo da temperatura via sistemas
centralizados de gestão de edifícios (acessórios nº do item 420 55 92)

Água
potável
quente

Balanceamento hidráulico
Válvula para amostras “Aquastrom P”

Tubagens de circulação de água potável

Água potável fria

Água
potável
quente

1

Tubagens de circulação de água potável

Água potável fria

Água
potável
quente

2

Tubagens de circulação de água potável

Água potável fria

3

4

Uma determinação correcta (e.g. cálculo através do software “OVplan”) da distribuição de
caudais em todos os ramais é necessária
para garantir um funcionamento perfeito do
sistema de circulação de água quente. As
perdas de carga tem de ser tomadas em consideração de forma a manter a temperatura a
57ºC mesmo no último ramal (de acordo com
a folha de cálculo DVGW –W551).
A distribuição dos caudais de água quente
necessários em todos os ramais do sistema
de circulação é garantido através da préregulação da válvula termostática de regulação “Aquastrom VT” ou da válvula balanceadora “Aquastrom C”.
Num sistema de circulação de água quente
com válvulas “Aquastrom VT” montadas (válvula termostática com pré-regulação de caudal residual para tubagens PN16, ver página
4), uma válvula balanceadora “Aquastrom C”
está sempre instalada no último ramal para
auxiliar a regulação da temperatura requerida
durante a fase de operação e desinfecção. O
caudal na tubagem principal do sistema de
circulação pode ser influenciado pelas diferentes possibilidades de regulação da “Aquastrom C”.
Um controlo de temperatura é realizado com
a ajuda do termómetro na “Aquastrom C”.
(Mesmo procedimento quando se usa a válvula termostática de regulação “Aquastrom T
plus”.)
Válvulas para amostras devem ser adicionalmente montadas na tubagem de água fria à
entrada, do aquecedor de água potável, da
bomba de circulação e também no ponto mais
longe da tubagem. Isto permite um controlo
micro-biológico e higiénico nos edifícios públicos de acordo com as folhas de cálculo
DVGW e o decreto de água potável.
1 Ilustração de um sistema de circulação
A válvula balanceadora “Aquastrom C” para
manter o caudal necessário no último ramal
quando combinada com a válvula termostática “Aquastrom VT” com pré-regulação de
caudal residual.
2 Ilustração de um sistema de circulação
Válvula termostática de regulação “Aquastrom T Plus” e válvula balanceadora “Aquastrom C” para manter o caudal necessário no
último ramal.
3 Ilustração de um sistema de circulação
Balanceamento com a válvula balanceadora
estática “Aquastrom C” quando se calculam
as tubagens de acordo com a folha de cálculo DVGW –W553.
4 Válvula para amostras “Aquastrom P” para
análise higiénica e micro-biológica em edifícios públicos, outros fornecedores de água
potável ou piscinas de acordo com a folha de
cálculo DVGW –W551, VDI 6023 e o decreto
de água potável.
O corpo da válvula e a haste são de bronze, o
cotovelo de descarga é de aço inoxidável.
Materiais resistentes ao fogo. Vedante metalmetal de acordo com a VDI 6023. Operação
da haste com chave Allen 5 mm incluída.
Dimensão 1/4’’ nº item 420 91 02
Dimensão 3/8’’ nº item 420 91 03
5 Válvula balanceadora de bronze “Aquastrom C” PN16 com termómetro e caixa isoladora para tubagens com a válvula para
amostras resistente ao fogo para testes de
acordo com a DVGW –W551, VDI 6023 e o
decreto de água potável.
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“Regumaq X-30 / XZ-30”
Estações de aquecimento de água potável

1

2
1
2
3
4

Fornecimento do depósito
Retorno ao depósito
Fornecimento de água quente
Fornecimento de água fria

2

3

Depósito
de acumulação

1

4

água quente

água fria

3

Q primário (l/min.)

Quantidade de caudal, aquecimento de água potável de 10ºC até 45 ºC

Temperatura do depósito de acumulação

Q secundário (l/min.)
4
8

“Regumaq X-30”
As estações Oventrop “Regumaq” são conjuntos de produtos controlados electronicamente
com permutador de calor para o aquecimento
higiénico da água potável no processo. A água
potável só é aquecida quando é necessária, i.e.
“just in time”. Logo um reservatório de água
potável não é necessário.
Com esta gama de produtos, é possível conceber sistemas ideais:
As estações são especialmente adequadas
para casas de família e habitações múltiplas.
Estão ligadas aos depósitos que são aquecidos através da energia solar, combustíveis sólidos, gás ou gasolina.
PN 10 (a 20ºC) até 120ºC
Dependente da temperatura e do caudal do
circuito de água potável (circuito secundário), a
bomba de circulação do circuito de inércia (buffer side) (circuito primário) é regulável em termos de velocidade.
A placa do permutador de calor pode ser lavada com a ajuda das torneiras de enchimento e
drenagem integradas no circuito primário e
secundário. Devido à turbulência do escoamento, é conseguido um efeito de limpeza
que evita a contaminação.
O circuito de água potável está protegido por
uma válvula de segurança de 10 bar.
Os componentes do sistema de permutador de
calor tem ligações vedantes planas, são prémontados numa placa e são testadas as fugas.
“Regumaq XZ-30”
A estação Oventrop “Regumaq XZ-30” para o
aquecimento da água potável é idêntica à
estação “Regumaq X-30”, mas o conjunto de
produtos para o funcionamento em sistemas
de circulação vem com uma bomba de circulação adicional para o circuito de água potável.
O controlador é ligado aos componentes eléctricos internos e serve para controlar as seguintes funções adicionais:
- Modo de operação “Demand”: A função de
circulação é activada se a água ficar a
correr por um período curto.
- Modo de operação “Cycle”: A bomba de
circulação funciona de acordo com o que
foi pré-regulado.
- Modo de operação “On”: A bomba de
circulação funciona permanentemente.
- Modo de operação “Off”: A bomba de
circulação é desligada.
- O tempo de operação pode ser por opção
determinado dependendo da temperatura
de retorno.
- Três pontos de comutação (interruptores)
dentro do correspondente modo de operação podem ser programados cada dia.
1 Estação “Regumaq X-30” com controlador
electrónico para o aquecimento da água
potável
2 Estação “Regumaq XZ-30” para aquecimento da água potável com controlador electrónico
e circulação de água potável adicional
3 Ilustração de um sistema “Regumaq X-30”
4 Capacidade na torneira (Q secundário) da
estação “Regumaq” dependendo da temperatura do depósito de acumulação.
Exemplo (ver ilustração 4):
Se a temperatura de 45ºC é regulada no controlador, poderá atingir-se um caudal de 30
l/min (Q secundário) na torneira com uma temperatura de 60ºC dentro do depósito de
acumulação e um caudal de 25 l/min no
circuito primário.
O caudal primário é modificado pela bomba no
circuito do depósito de acumulação que é
activada pelo controlador.

“Regumaq XK”
Conjunto de controladores em cascata
para aquecimento de água potável
Conjunto de controladores em cascata
“Regumaq XK”
consistindo em controladores em cascata e
actuadores com válvula de esfera para o
fornecimento de água potável.
O conjunto de controladores em cascata
permite aumentar a capacidade de descarga das estações “Regumaq X-30” e “Regumaq XZ-30” até 120 l/min.
Modelos:
- Conjunto para controlar 2 estações
“Regumaq X/ XZ-30”
Capacidade de descarga: 60 l/min com
uma temperatura de água quente de
50º C e uma temperatura de água fria de
10º C
1 actuador com válvula de esfera
- Conjunto para controlar 3 estações
“Regumaq X/ XZ-30”
Capacidade de descarga: 90 l/min com
uma temperatura de água quente de
50º C e uma temperatura de água fria de
10º C
2 actuadores com válvula de esfera
- Conjunto para controlar 4 estações
“Regumaq X/ XZ-30”
Capacidade de descarga: 120 l/min com
uma temperatura de água quente de
50º C e uma temperatura de água fria de
10º C
3 actuadores com válvula de esfera
1 “Regumaq XZ-30” com “Regumaq XK”
2 Ilustração de um sistema
1

Depósito de
Pufferacumulação

speicher

Água
potável
friaTWK

Água potável quente
TWW

2
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“Aquastrom”
Válvulas de bronze de passagem livre, FR e KFR

1

2

3

4

5

6
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As válvulas “Aquastrom” de passagem livre e
também as válvulas FR e KFR são usadas em
instalações de água potável de acordo com a
norma DIN 1988. A válvula de passagem livre
(F) serve para cortar (seccionar) tubagens de
água.
A válvula FR está equipada adicionalmente
com uma válvula de sentido único (antiretorno) com uma pressão de abertura
baixa. As válvulas que abrem se uma pressão de 10 mbar for ultrapassada, são especialmente adequadas em sistemas de circulação para evitar a auto-circulação.
O castelo da válvula KFR está equipado
com uma função integrada de sentido único
e pode ser substituída para efeitos de
manutenção ou trocada por um castelo de
passagem livre e vice-versa sem desmontar
a tubagem. O modelo de suporte de escoamento é especialmente silencioso (aborção
do ruído segundo a norma DIN EN ISO
3822, grupo de produtos 1).
As válvulas são certificadas segundo a
DVGW.
Todos os componentes funcionais estão
localizados no manípulo. Como tal, as válvulas instaladas são facilmente acessíveis e
permitem uma fácil operação.
Materiais recicláveis, o bronze pode ser fundido e reutilizado. A composição do plástico
(poliamida) está indicada na parte de dentro
do manípulo.
Vantagens:
- operação fácil devido à localização das
tomadas de teste e drenagem (ao lado
do manípulo).
- válvula e acoplamentos feitos de bronze
resistente à corrosão.
- certificação DVGW.
- vedação da haste sem manutenção.
- haste interna DN25 e acima
- DN 65 e acima: escala do curso integrado
no manípulo, i.e. boa visualização da
posição da válvula.
- baixo peso
- Válvulas FR com pressão de abertura
baixa (Pabert ≥10 mbar)
- castelo pode ser substituído, sendo possível a conversão de uma válvula KFR
numa de passagem livre e vice-versa.
- válvulas muito silenciosas durante o funcionamento
- Adequado até PN 16
Modelos:
- ambas as portas com rosca fêmea de
acordo com a EN 10226
- ambas as portas com ligações soldadas
- ambas as portas com rosca macho de
acordo com a DIN ISO 228
- na dimensão DN 65 e acima, ambas as
portas com rosca macho ou flangeadas
- todos os modelos disponíveis com ou
sem tomadas de drenagem
Prémio:
Design Award Switzerland
1 válvulas “Aquastrom” de passagem livre e
KFR
2 válvulas “Aquastrom” de passagem livre e
KFR com ambas as portas de casquilho de
pressão
3,4 válvulas “Aquastrom” de passagem livre
e KFR de grandes dimensões (DN 65-80)
Modelos: rosca macho de acordo com a
DIN ISO 228 e flangeada de acordo com a
DIN EN 1092
5 Exemplo de instalação
6 “Aquastrom FR” com uma válvula de
sentido único integrada

Válvulas de sentido único “Aquastrom R” com tomadas de
teste para tubagens
Válvulas de esfera para água potável “Optibal TW”

1

1,2 Válvula de sentido único de bronze
“Aquastrom R” com tomadas de teste de
acordo com a DIN EN 13959. Devido à
pressão de abertura baixa (Pabert ≥10
mbar) também é adequada para tubagens
de circulação, sem zona morta.
Partes de plástico certificadas segundo
DVGW, SVGW, ACS, KIWA e WRAS.
3 Ilustração de um sistema
4,5 Válvulas de esfera para água potável
“Optibal TW” de bronze, com escoamento
de acordo com a DIN EN 13828, tomadas
de drenagem 1/4’’ em ambos os lados,
esfera sempre rodeada por água, sem zona
morta.
Também disponível com casquilho de pressão para ligação directa a tubagens de
cobre de acordo com a EN 1057 e tubagens
de aço inoxidável “Nirosan”.
6 Ilustração de um sistema

2

Água potável quente

Tubagens de circulação de água potável

Água potável fria

3

4

5

6
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Válvulas de descarga (embutidas) “Aquastrom” (UP)
“Aquastrom UP-F”, “Aquastrom UP-KFR”
e válvulas de circulação “Aquastrom UP-Therm”

1

Água potável
TWW quente
Água
potável quente
TWW

Tubagens de circulação
TWZde água potável

3
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Tubagens de circulação de
água potável
TWZ

TWW quente
Água potável

Tubagens de circulação de
água potável
TWZ

2

Água
TWW potável quente
Tubagens
TWZ de circulação de água potável

As válvulas de descarga (embutidas)
“Aquastrom” (UP) são usadas em
instalações de água potável de acordo com
a DIN 1988.
As válvulas são adequadas para instalações
com multi-andares em tubagens de água
quente, fria e de circulação para:
- corte
- protecção com função integrada de
sentido único
- regulação
Modelos:
- válvulas de descarga (embutidas)
“Aquastrom UP-F”
Aplicação: Instalações de água potável
PN 16, temperatura máxima da água 90 ºC
- válvulas de descarga (embutidas)
“Aquastrom UP-KFR”
Aplicação: Instalações de água potável
PN 16, temperatura máxima da água 90 ºC
- válvulas de descarga (embutidas)
de circulação “Aquastrom UP-Therm”
Aplicação: Instalações de água potável
PN 10 para tubagens de circulação de
acordo com a folha de cálculo W551 e
W553.
Todos os modelos estão disponíveis com:
- ambas as portas com rosca fêmea de
acordo com a EN 10226-1
- ambas as portas com rosca macho de
acordo com a DIN ISO 228
- ambas as portas com casquilho de pressão para sistemas SANHA, GEBERIT,
VIEGA
Marcações coloridas no castelo:
Vermelho: água quente
Azul:
água fria
Violeta: circulação de água quente
Devido à sua construção modular, as válvulas podem ser instaladas em tectos falsos
ou sob gesso. Nas paredes, é possível com
a ajuda de um suporte que está dispoível
como acessório.
As válvulas de descarga (embutidas) Oventrop distinguem-se umas das outras através
do seu corpo para aplicações universais.
Cabeças intermutáveis permitem uma conversão rápida de uma válvula de passagem
livre numa KFR ou em válvulas de circulação.
As válvulas de descarga (embutidas) estão
disponíveis com um manípulo standard
cromado ou um castelo de segurança para
edifícios públicos. A protecção cromada
previne adulteração. A válvula só pode ser
regulada com uma chave Allen de 5 mm
que está incluída no fornecimento.
Vantagens:
- todos os componentes em contacto com
o fluído são de bronze
- sem zona morta
- haste interna
- a baixa histerese dos módulos de circulação induz uma sensibilidade alta à
mudança de temperatura
- módulo de circulação com corte
- aplicações até PN16
1 Válvulas de descarga (embutidas) “Aquastrom UP” para instalações em tectos falsos
ou sob gesso, assim como válvula de circulação (UP-Therm)
2 Válvulas de descarga (embutidas) de circulação “Aquastrom UP-Therm” com corte para
o balanceamento hidráulico em sistemas de
circulação de água potável com multi-andares.
3 Ilustração de um sistema com válvulas de
circulação “Aquastrom UP-Therm”

“Aquamodul”
Sistema de distribuição de água potável
Ligação Contador
de água
Wasserzähler

Sistema de distribuição de água potável “Aquamodul”

Ligação ao
Contador de
água

Obrigatório de
acordo com a DIN
1988: Filtragem

6

13

Possivelmente exigido
Ligação a válvulas Extensão
e acessórios,
ambas as portas
com vedantes
planos rosca
macho 1¼ ‘’
(e.g. redutor de
pressão

Ligação a
purificadores
de água

Distribuição:
– acessórios
– válvulas de corte e acessórios
– distribuidores

14

7

12
OV 25
DN QC

5

Por escolha
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3

8
OV
DN 25

OV
DN25

1
8

OV
DN25 /15

2

OV
DN25/15

4

10

OV 25
DN QC

5
10

11
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O Sistema de distribuição Oventrop para
água potável de bronze (PN16) permite uma
instalação rápida das tubagens num sistema
de distribuição de água doméstico. Os componentes são ligados usando parafusos
com vedação plana. O distribuidor de
1’’ tem uma porca colar 1¼ ‘’ na porta de
entrada e é rosca macho na porta de saída.
A dimensão é 140 mm.
Para ligar as colunas, as peças T (pos. 1 e 2)
estão equipadas com porcas colares e são
adequadas para uma ligação directa de válvulas de corte e acessórios com vedação
plana rosca macho 1¼ ‘’, 1’’ ou ¾ ‘’ (pos. 5).

Uma estação de água doméstica adequada
(pos. 6) ou um filtro de água (pos. 7) podem
ser incorporadas directamente no sistema.
A peça de ligação EAS de um tubo (pos. 8)
serve para ligar os filtros auto-laváveis e de
água Oventrop com a peça de ligação de
um tubo (pos. 9). Purificadores de água ou
dispositivos de descarga podem ser ligados
através da válvula de bypass (pos. 11).
As extensões (pos. 3), tampas de descompressão (pos. 10), uniões (pos. 12) e acessórios de ligação para todas as tubagens
standard (pos. 14) estão também
disponíveis.

Vantagens:
- corpos em bronze
(todas as partes que estarão em contacto
com a água não são de latão)
- instalação simples e rápida
- podem-se ligar todas as válvulas e acessórios com vedação plana rosca macho
1¼ ‘’
- podem-se ligar todas as válvulas de corte
e acessórios com vedação plana rosca
macho 1¼ ‘’, 1’’ ou ¾ ‘’
- podem-se ligar todas as tubagens de
materiais standard
- podem-se usar todos os dispositivos de
fixação de tubagens standard para 1’’

Exemplo: Sistema de distribuição de água potável com filtro de água “Aquanova Compact”
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Filtros de água “Aquanova”
Filtros de água auto-laváveis “Aquanova”

1

2

No seu percurso desde as tubagens até ao
consumidor final, a água potável pode ficar
poluída por partículas sujas que podem prejudicar o funcionamento das válvulas, dos
chuveiros, das máquinas de lavar loiça, dos
aquecedores de água, etc. assim como
causar corrosão nas instalações domésticas.
De acordo com a DIN 1988, os filtros de
água e auto-laváveis Oventrop “Aquanova”
asseguram a qualidade da água potável e
evitam o possível mau funcionamento das
instalações domésticas.
Os filtros de água Oventrop “Aquanova”
estão equipados com um filtro substituível.
Os materais usados são higienicamente
seguros e cumprem o decreto para água
potável.
Os filtros são certificados DVGW e ACS e
protegidos por patentes.
Modelos:
- Filtro de água “Aquanova Compact” com
rosca macho ou fêmea
- Filtro de água “Aquanova Compact E”
com peça de ligação giratória para
instalações horizontais e verticais
- Filtro de água “Aquanova Magnum” com
rosca macho ou fêmea
Prémios
para “Aquanova Compact”
ISH Frankfurt
”Design Plus”
Design Award Switzerland

3

4

5

6

7
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Os filtros auto-laváveis Oventrop “Aquanova” são usados em instalações de água
potável de acordo com a DIN 1988. A
manutenção é assegurada pela auto-lavagem do filtro (o manípulo tem de ser rodado
várias vezes).
Os materais usados são higienicamente
seguros e cumprem o decreto para água
potável.
Os filtros auto-laváveis são certificados
DVGW e protegidos por patentes.
Modelos:
- Filtro auto-lavável “Aquanova
Compact R”
- Filtro auto-lavável “Aquanova
Compact RE” com peça de ligação
giratória para instalações horizontais e
verticais
- Filtro auto-lavável “Aquanova Meta R”
com rosca macho ou fêmea com ou sem
manómetro de pressão
A superfície do filtro “Aquanova Compact R
+ RE” está desenhada para o seu interior. A
contaminação é facilmente acessível com a
ajuda de um copo de filtro de plástico transparente (Trogamit T). A construção dos filtros está protegida por patentes.
Os filtros auto-laváveis “Aquanova Meta R”
tem um copo de filtro de latão.
1 Filtro de água “Aquanova Compact”
2 Filtro de água “Aquanova Compact” de
bronze
3 Filtro de água “Aquanova Magnum”
4 Filtro de água “Aquanova Compact E”
5 Filtro auto-lavável “Aquanova Compact R”
6 Filtro auto-lavável “Aquanova
Compact RE”
7 Filtro auto-lavável “Aquanova Meta R”
com pontas rosca macho

Mais produtos para sistemas de água potável
1 Válvula termostática “Aquastrom T” PN16
de bronze para tubagens de circulação para
regulação, pré-regulação e corte, sem zona
morta.
A válvula mantém a temperatura da água
praticamente constante dentro das tubagens de circulação.
A gama de controlo é ajustável entre 30ºC e
70ºC. Pode ser limitada, trancada e regulada a qualquer valor. A válvula também é
pré-regulável e pode ser fechada, e.g. para
trabalhos de manutenção.
Prémio:
Good Design Award Japan

1

2

2 Válvula termostática de mistura “BrawaMix” de bronze para limitar (ajustável) a temperatura da água doméstica, sem zona
morta. Permite limitar a temperatura da
água doméstica nas tubagens até uma
máximo de 50ºC. A válvula está equipada
com uma função integrada de protecção
(fail-safe), i.e. o fornecimento de água quente é fechado automaticamente se o fornecimento de água fria é interrompido.
3 Válvula balanceadora “Hydrocontrol R” de
bronze com pré-regulação para o balanceamento hidráulico de instalações de água
potável. Dimensões DN 15 até DN 32.
Modelos: ambas as portas com rosca
fêmea de acordo com a DIN e BS ou com
rosca macho com porcas colares.
Prémios:
International Design Award
Baden-Württemberg
Good Design Award Japan

3

4

5

6

Industrial Design Forum Hanover
Award iF
4 Estação de água doméstica – unidade
compacta com filtro auto-lavável, redutor de
pressão, manómetro de pressão e ligação
rosca macho, certificada DVGW, sem zona
morta. Para instalações horizontais e verticais. A limpeza é assegurada pela auto-lavagem do filtro.
5 Válvula de bypass DN25, PN10
para usar em instalações de amaciamento
(“softening installations”) de água potável
para uso industrial, comercial e doméstico.
Corpo de latão. Sem zona morta. Duas válvulas permitem fechar a entrada e saída do
amaciador da água, uma válvula bypass
com corte, uma válvula que permite que
água sem tratamento seja recolhida como
amostra assim como uma tomada para a
ligação de uma válvula de drenagem estão
integrados no bypass.
6 Válvula de bypass de mistura DN25-DN 50,
PN10
para usar em instalações de amaciamento
(“softening installations”) de água potável
para uso industrial, comercial e doméstico.
Corpo de bronze. Sem zona morta. Uma vez
regulada, a válvula de bypass de mistura
mantém automaticamente a dureza da água
misturada independentemente da variação
de consumo e pressão. A válvula de bypass
de mistura é instalada no tubo de bypass do
amaciador de água.
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Serviços
1 A Oventrop apoia os seus parceiros, no
que diz respeito a planeamento, cálculo e
balanceamento hidráulico.
Material informativo actualizado, tais como
catálogos, folhas de informação técnica e
gama de produtos assim como também
CDs, réguas de cálculo e software estão
disponíveis.
2 Imagem do actual programa sanitário
Oventrop “OV plan”.
3 Régua de cálculo Oventrop/Wilo “Balanceamento hidráulico em tubagens de circulação de água quente potável” para um
dimensionamento rápido das válvulas de
regulação e bombas.

1

Mais informação pode ser encontrada no
catálogo “Produtos”, assim como na internet, sob a designação de gama de produtos
12 (Product Range 12).
Sujeito a modificações técnicas sem aviso
prévio.

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefone +49 (0) 29 62 82-0
Fax
+49 (0) 29 62 82-450
E-Mail
mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.de
Para uma visão da nossa presença global visite
www.oventrop.de
4
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