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Manutenção

Válvulas Redutoras de Pressão 

O serviço de manutenção preventiva nas válvulas

redutoras de pressão deve ser realizado pelo menos uma

vez ao ano para as válvulas de água fria e a cada seis

meses para as de água quente.

Estes equipamentos normalmente tem sua vida útil

“estimada” em torno de 10 a 20 anos dependendo de

cada fabricante, desde que as manutenções previstas

aconteçam regularmente por empresa/profissional

qualificado, caso contrário será inevitável a precoce

substituição por válvulas novas, portanto sempre

recomendamos que seja realizada anualmente, evitando

custos elevados e desnecessários com a ruina dos

equipamentos e do sistema hidráulico.



PREVENTIVA 

São providências que buscam prevenir

e/ou evitar qualquer anormalidade no

funcionamento das VÁLVULAS

REDUTORAS DE PRESSÃO, inclui-se aí a

atividade rotineira de inspeção física,

previamente programada, em busca de

sinais de deterioração.

É a de melhor relação custo x benefício.



PROBLEMAS COM A AUSÊNCIA

OU INEFICIÊNCIA DAS VRPs

✓ RUPTURA de conexões, engates flexíveis dos 

lavatórios, etc. em material PVC;

✓ PANES frequentes em máquinas de lavar louça, roupa, 

aquecedores, filtros, etc.;

✓ TROCA prematura de reparos de torneiras, reparos 

registros, válvulas de descarga.

✓ VAZAMENTOS constantes e consumo excessivo de 

água na conta da concessionária local;

✓ Válvulas de descarga LIBERANDO água 

continuamente;

✓ PANE no chuveiro e misturador de água quente/fria;

✓ FALTA de água nos pontos de utilização;

✓ DESCONFORTO no banho. 



04/02/20

19
5

DICAS IMPORTANTES 

1. Monitorar quinzenalmente as leituras de pressões

nos relógios manômetros juntamente das válvulas

redutoras de pressão;

2. Ficar atento e respeitar sempre as pressões de

SAÍDA nas VRPs estabelecidas e determinadas em

projetos;

3. Consumo excesso de água na conta da

concessionária, pode estar relacionado com a

desregularem das válvulas redutoras de pressão;

4. Sempre a Manutenção PREVENTIVA anual é a que

traz melhor relação custo x benefício para o

condomínio;



Lembramos ao senhores(as), da importância de se

fazer periodicamente a Manutenção PREVENTIVA nas

V.R.Ps, assegurando desta forma seu perfeito

funcionamento, visando a proteção das instalações

hidráulicas, periféricos e a vida útil das válvulas.

Toda e qualquer irregularidade constatada nestes

equipamentos, deve ser acionado imediatamente o

departamento de manutenção para intervenção

imediata no sistema, sem comprometimento das

instalações hidráulicas e desconforto aos usuários.

ADMINISTRADOR / SÍNDICO 



CONTEM COM OS 

NOSSOS SERVIÇOS,

consulte-nos sem 

compromisso!!  

ABRAÇOS!!

A Direção


