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A versátil gama de kits hidrônicos Pettinaroli para trocadores de calor, vigas frias e outras unidades terminais hidrônicas oferece 
importantes benefícios comparado aos produtos padrão presentes no mercado para especificadores, engenharia, instaladores, 
construtoras, engenheiros de arranque e prédios.

O conjunto de válvulas possui enfoque modular para cumprir com todos os requisitos de lavagem e retrolavagem, equilíbrio de vazão, 
isolamento e controle de temperatura de cada unidade terminal.

Nossos kits hidrônicos pré-fabricados e com garantia de fábrica asseguram tudo o que é necessário para uma conexão bem-
sucedida e oferecida em um pacote único. Além disso, a montagem e testes externos reduzem drasticamente o tempo de 
instalação e praticamente eliminam qualquer tipo de erro.

Nossos equipamentos estão disponíveis com válvulas de controle dinâmicas independentes de pressão (picv) / manuais
/ automáticas, oferecendo também diversos níveis de funcionalidade para atender a todas as necessidades e orçamentos de cada 
projeto com um nível de qualidade que é sinônimo do nome Pettinaroli.

Kits hidrônicos para unidades terminais   
PCS

DISEGNERS E PRESCRIBERS

Menos componentes para cada projeto.
Flexibilidade no tipo de tubos especificados.
Escolha da localização da válvula, juntamente com o terminal ou montado em tubo.
Maior controle direto de qualidade.

INSTALADORES

Tudo o que é necessário para a montagem bem-sucedida de da unidade terminal é fornecido em um pacote cm código 
exclusivo. Menos componentes a serem solicitados para cada projeto, menos fornecedores, menos atrasos e erros na obra, 
economia de tempo e de dinheiro sem necessidade de estocar produtos.
Cada kit pode ser etiquetado e identificado individualmente para cada unidade terminal. Os kits hidrônicos podem ser posicionados 
no sentido horizontal ou vertical.
As conexões Eurocono permitem que se utilizem diversos tipos de tubos e diâmetros nas seções que conectam as unidades 
terminais.

ARRANQUE E MANUTENÇÃO

O filtro de nossa Filterball®, pode ser acessado facilmente, sem necessidade de drenagem.
Todas as válvulas necessárias para o arranque terminal ficam em um mesmo local.
As caixas isolantes (também disponíveis com a norma RITE) podem ser abertas e fechadas em poucos segundos, sem danificar o 
revestimento dos tubos.
As válvulas de balanceamento dinâmico reduzem o tempo de inicialização da lavagem e verificação de fluxo.
As válvulas independentes de pressão oferecem total controle de temperatura e limite para vazão máxima.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

√  KITS HIDRÔNICOS PARA UNIDADES TERMINAIS (trocadores de calor, vigas resfriadas e unidades de tratamento de ar)

√  ECONOMIA DE TEMPO COMPARADO À COMPRA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS

√  ECONOMIA DE TEMPO PARA A MONTAGEM NA OBRA DO CONJUNTO DE VÁLVULAS

√  ECONOMIA DE TEMPO PARA O ISOLAMENTO NA OBRA DE TODOS OS ELEMENTOS

     (isolantes disponíveis na norma RITE)

√  KITS HIDRÔNICOS 100% TESTADOS NA FÁBRICA, COM A GARANTIA PETTINAROLI 

√  TECNOLOGIA PATENTEADA E 100% MADE IN ITALY

√  CONFIGURAÇÃO FLEXÍVEL E PERSONALIZADA

√  SEM LAVAGEM E LIMPEZA ATRAVÉS DA VÁLVULA (100% seguro)

√  ELIMINAÇÃO DE ERROS E ATRASOS NA OBRA

√  UM ÚNICO FORNECEDOR E UM CÓDIGO EXCLUSIVO, SEM PRECISAR ESTOCAR PRODUTOS

EQUIPAMENTO ISOLADO E LIMPEZA DO TUBO PRINCIPAL 

LIMPEZA DIRETA

RETROLAVAGEM PASSANDO PELO RETORNO

LISTA DE KIT PARA ARRANQUE 

Ventilação

Drenagem
Válvula de controle 
independente da 
pressãoDesvio e 

isolamento

Torneira de pressão na 
entrada da unidade terminal

Filterball: filtro e válvula
de isolamento

Torneiras de pressão



XT600 60/40mm

XT601 60/40mm

XT700 70mm

XT701 70mm

XT702 70mm

Desvio de limpeza com válvula picv série 91, Filterball com filtro e válvula de corte 
para isolamento.

60/40 mm distância entre centros

Capacidade do filtro 700 µm

70 mm distância entre centros

Capacidade do filtro 700 µm

70 mm distância entre centros

Capacidade do filtro 700 µm

70 mm distância entre centros

Capacidade do filtro 700 µm

Desvio de limpeza com válvula picv série 91, Filterball com filtro e válvula de corte 
para isolamento.

Desvio de limpeza com válvula picv série 91, Filterball com filtro e válvula de 
corte para isolamento, drenagem, ventilação e torneiras de pressão na válvula de 
balanceamento antes e depois do trocador de calor.

Desvio de limpeza com válvula picv DYNASTY série 92, Filterball com filtro e 
válvula de corte para isolamento

ØØ

1/2” x 150 l/h (0,66 GPM)
1/2” x 600 l/h (2,64 GPM)
1/2” x 780 l/h (3,43 GPM)

     

ØØ

1/2” x 150 l/h (0,66 GPM)
1/2” x 600 l/h (2,64 GPM)
1/2” x 780 l/h (3,43 GPM)
3/4” x 1000 l/h (4,40 GPM)
3/4” x 1500 l/h (6,60 GPM)

     

ØØ

1/2” x 150 l/h (0,66 GPM)
1/2” x 600 l/h (2,64 GPM)
1/2” x 780 l/h (3,43 GPM)
3/4” x 1000 l/h (4,40 GPM)
3/4” x 1500 l/h (6,60 GPM)

     

ØØ

1/2” x 150 l/h (0,66 GPM)
1/2” x 450 l/h (1,98 GPM)
1/2” x 850 l/h (3,74 GPM)
3/4” x 1000 l/h (4,40 GPM)
3/4” x 1850 l/h (8,15 GPM)
1” x 3/4” x 2500 l/h (11,01 GPM)
1” x 3/4” x 3300 l/h (14,53 GPM)

     

Desvio de limpeza com válvula picv série 91, Filterball com filtro e válvula de 
corte para isolamento, drenagem, ventilação e torneiras de pressão na válvula de 
balanceamento antes e depois do trocador de calor.

60/40 mm distância entre centros

Capacidade do filtro 700 µm

ØØ

1/2” x 150 l/h (0,66 GPM)
1/2” x 600 l/h (2,64 GPM)
1/2” x 780 l/h (3,43 GPM)

     



XT704 70mm

XT800 80mm

XT801 80mm

XT850 80mm

XT851 80mm

70 mm distância entre centros

Capacidade do filtro 700 µm

80 mm distância entre centros

Capacidade do filtro 700 µm

80 mm distância entre centros

Capacidade do filtro 700 µm

80 mm distância entre centros

Capacidade do filtro 700 µm

80 mm distância entre centros

Capacidade do filtro 700 µm

Desvio de limpeza com válvula picv DYNASTY série 92, Filterball com filtro e 
válvula de corte para isolamento, drenagem, ventilação e torneiras de pressão na 
válvula de balanceamento antes e depois do trocador de calor.

Desvio de limpeza com válvula picv série 91, Filterball com filtro e válvula de corte 
para isolamento.

Desvio de limpeza com válvula picv série 91, Filterball com filtro e válvula de 
corte para isolamento, drenagem, ventilação e torneiras de pressão na válvula de 
balanceamento antes e depois do trocador de calor.

Desvio de limpeza com válvula picv série 93, Filterball com filtro e válvula de corte 
para isolamento.

Desvio de limpeza com válvula picv série 93, Filterball com filtro e válvula de 
corte para isolamento, drenagem, ventilação e torneiras de pressão na válvula de 
balanceamento antes e depois do trocador de calor

ØØ

1/2” x 150 l/h (0,66 GPM)
1/2” x 450 l/h (1,98 GPM)
1/2” x 850 l/h (3,74 GPM)
3/4” x 1000 l/h (4,40 GPM)
3/4” x 1850 l/h (8,15 GPM)
1” x 2500 l/h (11,01 GPM)
1” x 3300 l/h (14,53 GPM)

     

ØØ

3/4” x 1000 l/h (4,40 GPM)
3/4” x 1500 l/h (6,60 GPM)
1” x 1000 l/h (4,40 GPM)
1” x 1500 l/h (6,60 GPM)

     

ØØ

3/4” x 600 l/h (2,64 GPM)
3/4” x 780 l/h (3,43 GPM)
3/4” x 1000 l/h (4,40 GPM)
3/4” x 1500 l/h (6,60 GPM)

     

ØØ

1” x 3/4” X 2200 l/h (9,69 GPM)
1” x 3/4” X 2700 l/h (11,89 GPM)
1” x 3/4” X 3000 l/h (13,21 GPM)
1” x 1” X 2200 l/h (9,69 GPM)
1” x 1” X 2700 l/h (11,89 GPM)
1” x 1” X 3000 l/h (13,21 GPM)

     

ØØ

1” x 2200 l/h (9,69 GPM)
1” x 2700 l/h (11,89 GPM)
1 1/4” x 2700 l/h (11,89 GPM)
1 1/4” x 3000 l/h (13,21 GPM)

     



ATUADORES

ATUADORES TERMOELÉTRICOS

ATUADORES TERMOELÉTRICOS

ATUADOR ELETROMECÂNICO

ATUADOR ELETROMECÂNICO

Código Voltagem Vazão Para picv Observações

Código Voltagem Vazão Para picv Observações

Código Voltagem Vazão Para picv Observações

A54202 230V 4 mm 91 / 92 (1/2”-3/4”) com adaptador e cabo de 1 metro incluídos.

A54204 230V 4 mm 91 / 92 (1/2”-3/4”)
com adaptador e cabo de 1 metro incluídos. Micro 
auxiliar de 4 fios.

A54402 24V 4 mm 91 / 92 (1/2”-3/4”) com adaptador e cabo de 1 metro incluídos.

A54404 24V 4 mm 91 / 92 (1/2”-3/4”)
com adaptador e cabo de 1 metro incluídos. Micro 
auxiliar de 4 fios.

A55102 120V 5 mm 91 / 92 (1/2”-3/4”) com adaptador e cabo de 1 metro incluídos.

A56102 120V 6,5 mm 93 / 92 (1”) com adaptador e cabo de 1 metro incluídos.

A56202 230V 6,5 mm 93 / 92 (1”) com adaptador e cabo de 1 metro incluídos.

A56402 24V 6,5 mm 93 / 92 (1”) com adaptador e cabo de 1 metro incluídos.

V542O2 230V 4 mm 91 / 92 (1/2”-3/4”) com adaptador e cabo de 1 metro incluídos.

V544O2 24V 4 mm 91 / 92 (1/2”-3/4”) com adaptador e cabo de 1 metro incluídos.

A544P3 0-10V 4 mm 91 / 92 (1/2”-3/4”)
Atuador proporcional 24V (0-10V) com adaptador e
cabo de 1 metro inclusos.

A564P3 0-10V 6,5 mm 93 / 92 (1”) Atuador proporcional 24V (0-10V) com adaptador e
cabo de 1 metro inclusos.

VA7481 24V 6,3 mm 91 / 92 / 93
Atuador elétrico, 3 pontos. Adaptador não incluso 
Art. 0A7010 para as séries 91 / 92 (1/2” e ¾”). Art.
0A748X para as séries 92 (1”) e 93

VA7481 230V 6,3 mm 91 / 92 / 93
Atuador elétrico, 3 pontos. Adaptador não incluso 
Art. 0A7010 para as séries 91 / 92 (1/2” e ¾”). Art.
0A748X para as séries 92 (1”) e 93

VA7482 0-10V 6,3 / 3,2 mm 91 / 92 / 93
Atuador elétrico, 3 pontos. Adaptador não incluso 
Art. 0A7010 para as séries 91 / 92 (1/2” e ¾”). Art.
0A748X para as séries 92 (1”) e 93

Código Voltagem Vazão Para picv Observações

VM060 0-10V 6,5 mm 91 / 92 / 93

Sistema de reconhecimento de curso da válvula de 
controle.
Atuador proporcional 0-10V, fail safe e sinal de 
feedback com adaptador incluso

VM000 0-10V 6,5 mm 91 / 92 / 93

Sistema de reconhecimento de curso da válvula de 
controle.
Atuador proporcional 0-10V, sinal de feedback com 
adaptador incluso.

ON/OFF PWM N.C.



ISOLANTES

Caixa isolante para todas as séries XT (para aquecimento) Caixa isolante para todas as séries XT (para resfriamento)

IHV ICV

MÚLTIPLA ESCOLHA DE 
MANGUEIRAS FLEXÍVEIS

Conexão wireless, fácil de baixar.

FLEXÍVEIS ACESSÓRIOS E INSTRUMENTOS

MANÔMETROS PARA A LEITURA 
DA PRESSÃO DIFERENCIAL E DE 
FLUXO
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Via Pianelli, 38 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) - ITALY
Tel. +39 0322 96217 - Fax +39 0322 96546
info@pettinaroli.com - www.pettinaroli.com

Jomar Group
Warren - USA

Hydronic Components HCI
Warren - USA

Pettinaroli Middle East
Dubai - UAE 

Pettinaroli Suisse
Montreux - SUI

TSM Galvanocromo
Gozzano - ITA 

Pettinaroli Denmark
Middelfart - DEN

Pettinaroli France
Carmaux - FRA

Pettinaroli UK - Marflow Hydronics
Birmingham - UK 

FRATELLI PETTINAROLI
S.Maurizio d’Opaglio - ITA 


