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1. INTRODUÇÃO
Tendo sua principal aplicação na área industrial, esta válvula possui construção 
em duas partes (corpo e tampa), caracterizando-se pela aparência robusta e pela 
confiabilidade em severas condições de uso.

2. INSTALAÇÃO DA VÁLVULA DE CORTE DE FLUXO 417

Quando a válvula for instalada, acione a alavanca movimentando diversas vezes em 
rápidas sucessões para exalar o ar aprisionado no cilindro. Assim, a válvula estará 
pronta para uso.

Foto 1. Acione a válvula através da alavanca 
para exalar o ar aprisionado no cilindro.

Foto 2. Ao puxar a alavanca para trás, o 
pistão abre a passagem para o fluxo.

3. MANUTENÇÃO DA VÁLVULA 417

3.1. Ferramentas necessárias.
  • Chave de boca fixa de 11/16”.
  • Chave de boca fixa de 3/8”. 
  • Chave Allen de 5/16”.
  • Chave de fenda simples.  
  • Chave inglesa. 
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3.2. Manutenção da válvula 417 
1. Em alguns casos, ocorre o desgaste do selo no pistão da válvula ocasionando 
vazamentos. Para a troca do selo da válvula, retire os parafusos com uma chave de boca 
fi xa de 11/16” e remova a tampa cuidadosamente, pois ela está sob pressão da mola.

2. Retire a mola da sede da válvula, puxando-a.

Imagem 1. Ferramentas para uso na manutenção e regulagem da válvula 417.

Foto 3. Retire todos os parafusos da 
tampa da válvula.                            

Foto 4. Abra a tampa cuidadosamente. 

3. O subconjunto do pistão da válvula poderá ser retirado, empurrando a alavanca de 
acionamento para frente. 
(Nota: É preciso cuidado ao fazer a remontagem do guia do disco mantendo os diâ-
metros concêntricos.)
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Foto 5. Acione a alavanca para frente 
e libere o conjunto de pistão.                                                                        

Foto 6. Retire o subconjunto do pistão 
cuidadosamente da válvula.     

Anel O’ring do pistão

Mola

                      Pistão

Selo do pistão                                                                   

Guia do pistão                                                                   

Foto 7. Pistão de acionamento.
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4. Em seguida, retire os 3 parafusos da base 
do guia com a chave allen de 1/4”.

Foto 8. Gire a chave allen em sentido 
anti-horário.                 

Foto 9. Puxe a guia, separando do
pistão.     

5. Utilizando uma chave de boca fixa de 
11/16”, desrosqueie a sede de cobre em 
sentido anti-horário, soltando o garfo.

 Foto 10. Retire o selo para a troca.

6. Com isso, o subconjunto do pistão 
estará livre para a troca do selo.
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Anel O’ring

Foto 11. Faça a troca do anel o’ring após a remontagem.    

7. Siga as instruções no sentindo contrário para montar novamente o subconjun-
to do pistão.
(Nota: Ao fazer a remontagem da válvula é recomendado a colocação de um novo 
anel do pistão.)

4. INSTRUÇÕES DE AJUSTE DA VÁLVULA DE CORTE 
DE FLUXO 417
CUIDADO: Remova a pressão da linha antes de iniciar o ajuste da velocidade de fecha-
mento. 

4.1. Modelo Válvula 417 de 4 polegadas
1. Remova a tampa da válvula. 
2. Usando uma chave de fenda simples:

A)  Para o corte de fl uxo mais lento, gire 
o parafuso  indicado na foto abaixo, no 
sentido horário.

Foto 12. Sentido horário para corte 
mais lento. 

B) Para ajuste no corte fl uxo mais rápido, 
gire a agulha no sentindo anti-horário.

Foto 13. Gire em sentido anti-horário 
para o corte mais rápido.
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4.2. Modelo Válvula 417 de 3 polegadas
1. Remova somente o tampão usando uma chave de 1”. 
2. Solte a porca de fi xação da agulha.
3. Ajuste a velocidade de fechamento.
4. Aperte novamente a porca de fi xação.
5. Instale novamente o tampão.

A)  Para o corte de fl uxo mais lento, 
gire o parafuso  indicado na foto a se-
guir, no sentido horário.

NOTA: A válvulas de corte fl uxo 417 são enviadas de nossa fábrica com agulha 
desparafusada em 1-1/2 voltas, aproximadamente na posição média.

B) Para ajuste no corte fl uxo mais rápido, 
gire a agulha no sentindo anti-horário.

Foto 14. Válvula 417 de 3 polegadas. Foto 15. Tampão.

Porca de fixação Agulha

Foto 16. Sentido horário para corte 
mais lento. 

Foto 17. Gire em sentido anti-horário 
para o corte mais rápido.



10

5. COMPONENTES DA VÁLVULA DE CORTE DE FLUXO 417

5.1. Válvula 417 de 4 polegadas
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Componentes da válvula de corte de fluxo 
417 (4”)

-
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5.2. Válvula 417 de 3 polegadas
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-

Componentes da válvula de corte de fluxo 
417 (3”)
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6. Instruções de montagem do controle
remoto (1000-R-3 E 4)

Fixe uma ponta da barra na alavanca de acionamento da válvula e a outra ponta da barra 
na alavanca de controle remoto, com parafuso e porca 5/16”.  
  

Foto 18. Barra fixada na alavanca da válvula até a alavanca de controle remoto.

7. VÁLVULA QUEBRA-VÁCUO – 476 SA
A válvula quebra vácuo assegura um completo e rápido esvaziamento do produto da 
tubulação, já que é projetada para abrir a um vácuo de ½ onça. 

Caso ocorram vazamentos através da rosca de fixação da válvula de quebra-vácuo, 
desrosqueie a mesma da válvula 417 com uma chave inglesa, troque a fita veda rosca 
ou use PTFE líquido e a rosqueie novamente na válvula.

Foto 20. O quebra-vácuo.Foto 19. Válvula quebra-vácuo instalada.

Alavanca de controle remoto

Alavanca de 
acionamento 
da válvula

Quebra- 
vácuo
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8.CONCLUSÃO 
A Redlands é certificada ISO 9001 desde setembro de 2002. A certificação 
representa o compromisso de serviço que assumimos com todos os nossos 
clientes e colaboradores, além de solidificar nossa posição de liderança neste 
segmento de mercado. 

Agradecemos por adquirir os equipamentos Redlands.

Para qualquer esclarecimento ou dúvidas adicionais, favor contate a nossa 
engenharia e assistência técnica.
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