
•Válvula de alarme ROLLAND 

•Câmara de retardo em INOX 

•Circuito de Bypass 
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DESIGNAÇÃO 

POSTO DE COMANDO DA REDE DE SPRINKLERS HÚMIDA DE 

3”, 4”, 6” e 8” 

Aprovações 

FM, APSAD, LPCB  

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 

 
Sempre que um Sprinkler é atuado (rebentamento da ampola), a pressão da rede de sprinklers torna-se menor que a pressão de 

alimentação. Neste caso, a válvula de clapeta do posto de comando abre, permitindo a passagem de água. Esta passagem de água 

contínua, actua o gongo hidráulico que produz o som de alarme. 

Para o controlo de pequenas variações de pressão existe um bypass que evita os alarmes “ falsos”. 

O sistema tem uma segunda proteção para alarmes intempestivos: a Câmara de retardo. 

Em determinadas circunstâncias podem produzir-se variações de pressão superiores aos que o bypass consegue absorver, fazendo 

com que a clapeta da válvula se abra momentaneamente, fechando-se em seguida. Neste caso, quando a clapeta se abre, um 

pequeno caudal de água passará através de orifícios calibrados localizados na garganta da válvula onde assenta a clapeta, até à 

câmara de retardo, onde se acumulará e será drenada sem que se produza um falso alarme.  

Existe também um circuito de teste, que permite verificar a funcionalidade de todo o sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

•Manómetros de verificação de pressão (0-16 Bar) 

•Gongo hidráulico 

•Circuito de descarga  

COMPONENTES 

•Posto de comando de 3”: Ref. SPC01 

•Posto de comando de 4”: Ref. SPC02 

•Posto de comando de 6”: Ref. SPC03 

•Posto de comando de 8”: Ref. SPC04 

REFERÊNCIAS 
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Legenda: 

 

1   -  Tubo Galvanizado de ½” 

2   -  Tubo em Inox de ½” 

3   -  Casquilho em Latão Niquelado de ½” 

4   -  Joelho em Latão Niquelado de ½”  

5   -  Joelho Galvanizado de ½” 

6   -  União de Junção de ½”   

7   -  Casquilho Duplo de União de ½”  

8   -  “T” de Canto Galvanizado de ½” 

9   -  Válvula de Macho Esférico de ½” 

10 -  “T” de União Galvanizado de ½” 

11 -  “T” de Redução Galvanizado de ¾” - ½”  

12 -  Tubo Galvanizado de ¾” 

13 -  Joelho Galvanizado de ¾” 

14 -  Câmara De Retardo em Inox    

15 -  Válvula Anti-Retorno de ½” 

16 -  Manómetro 0-16 Bar com Glicerina  

17 -  Redução ¾” – ½ ”   

18 – Tubo Galvanizado de 1” 

 

 

19 - Joelho Galvanizado de 1” 

20 - Válvula de Macho Esférico de 1” 

21 - Casquilho de União de 1”  

22 - “T” de União Galvanizado com Redução 1” – ½”  

23 -  Gongo Hidráulico – Unidade de Sinalização Sonora 

24 -  Válvula de Alarme de 3”, 4”, 6” e 8” (ver referências pag.1)  

* -  Com Tamponamento e Furo de Passagem de 4mm 

Posicionamento das Válvulas: 

 

Em Funcionamento 

 

A  -  Fechada   

B  -  Aberta 

C  -  Fechada 

 

Em Teste 

 

A  -  Aberta 

B  -  Fechada 

C  -  Fechada 

Saída para  

esgoto 

Saída para  

esgoto 


