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KIT VÁLVULA DE 3 VIAS

KIT VALVOLA 3 VIE

1. Advertências preliminares

1. Preliminary instructions

Estas instruções são parte integrante do manual do aparelho
no qual o KIT é instalado. Consulte este manual para as
ADVERTÊNCIAS GERAIS e REGRAS FUNDAMENTAIS DE SEGURANÇA.

This instruction booklet is an integral part of the manual
of the device on which you install the kit. In that manual,
please refer to the WARNINGS and the BASIC SAFETY RULES.

Em algumas partes do manual são utilizados os símbolos:

The following symbols are used in this publication:

ATENÇÃO = para ações que exigem cautela
especial e preparação adequada.

WARNING = actions requiring special care and
appropriate training.

PROIBIDO = para ações que não devem
absolutamente ser executadas.

DO NOT = actions that MUST ON NO ACCOUNT be
carried out.

2. Versões

2. Versions

Códigos
20035946
20035948
20035947
20035949

Codes
Kit válvula de 3 vias para instalações de 2 tubos
mod. 15-36
KIT válvula de 3 vias para instalações de 4 tubos
mod. 15-36
KIT válvula de 3 vias para instalações de 2 tubos
mod 38-65.
KIT válvula de 3 vias para instalações de 4 tubos
mod. 38-65

20035946

3-way valve kit for 2-pipe systems mod. 15-36

20035948

3-way valve kit for 4-pipe systems mod. 15-36

20035947

3-way valve kit for 2-pipe systems mod. 38-65

20035949

3-way valve kit for 4-pipe systems mod. 38-65

3. Kit composition

3. Conteúdo do kit
1 Tubo isolado entrada bateria esquerda + respetivos O-Ring
2 Tubo isolado saída bateria esquerda + respetivos O-Ring
3 Tubo isolado entrada bateria direita + respetivos O-Ring
4 Tubo isolado saída bateria direita + respetivos O-Ring
5 Corpo da válvula fria 3/4” ou 1/2” - Corpo da válvula quente
6 Junta piana 1/2” ou 3/4”
7 Cabeça eletrotérmica
8 Abraçadeiras
9 Invólucro isolante da válvula
10 Instruções de instalação
11 Tubo isolado entrada bateria esquerda quente + respetivos
O-Ring
12 Tubo isolado saída bateria quente + respetivos O-Ring
13 Tubo isolado entrada bateria direita quente + respetivos O-Ring

1 Insulated pipe for left coil inlet + corresponding O-rings
2 Insulated pipe for left coil outlet + corresponding O-rings
3 Insulated pipe for right coil inlet + corresponding O-rings
4 Insulated pipe for right coil outlet + corresponding O-rings
5 3/4” or 1/2” cold water valve body - Hot water body
6 1/2” or 3/4” flat seal
7 Thermoelectric valve head
8 Clips
9 Insulating valve shell
10Installation instruction
11 Insulated pipe for left hot water coil inlet + corresponding O-rings
12 Insulated pipe for hot water coil outlet + corresponding O-rings
13 Insulated pipe for right hot water coil inlet + corresponding
O-rings
I Use items 1 - 3, 2 - 4, 11 - 13 alternately depending on
the unit hydraulic connections (RH or LH).

Os componentes 1 - 3, 2 - 4, 11 - 13 são alternativos,
consoante das ligações hidráulicas da unidade (esquerda
ou direita).
Circuito frio 2 e 4 tubos
Cooling circuit for 2 and 4 pipes
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Circuito quente apenas 4 tubos
Heating circuit for 4 pipes only
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4. Montagem para 2 e 4 tubos

4. Assembly for 2 and 4 pipes

Monte os tubos no corpo da válvula (5), tal como indicado
na figura 2 e 4 para as máquinas com ligações à esquerda
e na fig. 3 e 5 para as máquinas com ligações à direita.

Assemble pipes to the valve body (5) as shown in fig. 2 and
4 for machines with LH connections and in fig. 3 and 5 for
machines with RH connections.

Preste especial atenção à posição da válvula indicada
pela seta presente no corpo da válvula, respeitando-a.

Pay attention to the correct valve position shown by
the arrow printed on the valve body.

Monte o grupo da válvula do circuito quente só depois
de ter concluído a montagem do grupo da válvula do
circuito frio.

Assemble the hot circuit valve assembly only after
applying the gel of cold circuit valve assembly.

Durante a montagem, verifique a presença dos O-Rings
inseridos na pasta do tubo do lado da bateria e insira
as juntas planas entre o tubo e a válvula de modo a
assegurar uma estanquidade perfeita.
Remova a tampa de plástico colocada na parte superior
da válvula e instale a cabeça eletrotérmica (7).
Não aperte os tubos antes de todo o grupo estar
montado na bateria.
Monte o grupo na bateria, tem como indicado na figura
6.
Certifique-se também durante esta operação da
presença dos O-Rings.
Aperte os encaixes que entram na bateria ao binário de
30 Nm.
Aperte as porcas que bloqueiam os tubos ao corpo da
válvula ao binário de 30 Nm.
Ligue as tubagens de entrada e saída H2O e certifiquese de que não há fugas nas ligações.
Isole o corpo da válvula com o invólucro (9), certifiquese de que não há partes do tubo não isoladas perto do
invólucro.
Instale as abraçadeiras (8) para assegurar um fecho
perfeito do invólucro isolante.
Ligue o cabo elétrico da cabeça eletrotérmica (7) ao
quadro elétrico, de acordo com o esquema interno do
mesmo.
No caso de ligações para baterias de 2 tubos, a ligação
quente não se aplica.

During assembly, check that the O-rings are properly
installed on the pipe on the coil side and insert the flat
seals between the pipe and the valve so that perfect
sealing is guaranteed.
Remove the plastic plug from the valve top and apply
the thermoelectric valve head (7).
Do not tighten the pipes before assembling the whole
group to the coil.
Assemble the group to the coil as shown in fig. 6.
Also during this operation, check that the O-rings are
properly installed.
Tighten the nipples to the coil to 30 Nm.
Tighten the nuts locking the pipes to the valve to 30 Nm.
Connect the inlet and outlet water pipes and check there
are no leaks from the connections.
Insulate the valve body using the shell (9) and make sure
no pipe sections without insulation are near the shell.
Apply the clips (8) for proper closing of the insulating
shell.
Connect the electric cable from the thermoelectric valve
ead (7) to the electric panel following the diagram
attached to the panel inside.
Hot connection
connections.
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Circuito frio de 2 e 4 tubos (direita)
Cooling circuit for 2 and 4 pipes (right)

Circuito frio de 2 e 4 tubos (esquerda)
Cooling circuit for 2 and 4 pipes (left)
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Circuito quente apenas 4 tubos (direita)
Heating circuit for 4 pipes only (right)

Circuito quente apenas 4 tubos (esquerda)
Heating circuit for 4 pipes only (left)
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Circuito frio
Circuito quente
Entrada da água no circuito frio
Saída da água do circuito frio
Entrada da água no circuito quente
Saída da água do circuito quente

Cooling circuit
Heating circuit
Cooling circuit water inlet
Cooling circuit water outlet
Heating circuit water inlet
Heating circuit water outlet

Bateria de 2 tubos
2 pipe coils
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4 pipe coils
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RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 22378
www.riello.it
Sendo a nossa empresa orientada por uma política de melhoria contínua de toda a produção, as características estéticas e dimensionais, dados técnicos, equipamentos e acessórios são suscetíveis de variação.
As the manufacturer is constantly improving its products, the aesthetic or dimensional features, the technical data,
the equipment and accessories indicated could be subject to variations.
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