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Características

KVP – Válvulas reguladoras de pressão de evaporação

As KVPs são montadas na linha de sucção após o evaporador para manter uma pressão de evaporação 

constante e, portanto, uma temperatura constante na superfície do evaporador.  A regulagem é modu-

lante. Por meio de estrangulamento na  linha de sucção, a quantidade de gás refrigerante 'ca correspon-

dente à carga do evaporador.

· Refrigeração tradicional;

· Unidades de ar condicionado;

· Refrigeração de transporte.

· A KVP também pode ser usada para 

diferenciar as pressões de evaporação 

em dois ou mais evaporadores em sis-

temas com um compressor;

· Proteção contra pressão de evapo-

ração excessivamente baixa. 

A válvula se fecha quando a pressão 

no evaporador cai abaixo do valor 

ajustado.

· Ampla capacidade e faixa operacional;

· Faixa de regulagem: 0 a 5,5 bar;

·  Para uso com refrigerantes CFC, HCFC 

 e HFC.

Construção “hermética”

Projeto de amortecimento de pulsação

Projeto angular compacto para fácil 

instalação em qualquer posição

Fole de aço inoxidável 

Válvula Schrader 1/4 pol

para teste de pressão

Disponível com conexões 

de solda ODF e rosca

Regulagem de pressão ajustável e 

precisa com chave Allen

Aplicações Vantagens Fatos
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Válvulas reguladoras de pressão de evaporação - KVP

Dados técnicos e informações de pedidos

Tipo
Capacidade nominal em kW 1) Conexão rosca 2) 3)

Código
Conexão de solda 3)

Código
R22 R134a R404A/R507 R407C pol mm pol mm

KVP 12 4,0 2,8 3,6 3,7 ½ 12 034L0021 ½ - 034L0023

KVP 15 4,0 2,8 3,6 3,7 5⁄8 16 034L0022 5⁄8 16 034L0029

KVP 22 4,0 2,8 3,6 3,7 - - - 7⁄8 22 034L0025

KVP 28 8,6 6,1 7,7 7,9 - - - 11⁄8 - 034L0026

KVP 35 8,6 6,1 7,7 7,9 - - - 13⁄8 35 034L0032

1)  Capacidade nominal é a capacidade do regulador na 
– Temperatura de evaporação       te = −10 °C, 
– Temperatura de condensação     tc = +25 °C  
– Queda de pressão no regulador   ∆p = 0,2 bar, oLset =   
                    0,6 bar 

2)  Fornecida sem porcas. 
3)  As dimensões das conexões escolhidas não devem ser muito 

pequenas, pois velocidades do gás acima de 40 m/s na entrada 
do regulador podem produzir ruído de Muxo.

Válvula reguladora de pressão de evaporação


