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Válvula para Poço - Soldável 
 

Função: Reter água na tubulação e impedir que a bomba seja danificada 

por falta de água no início do processo de sucção. 

Aplicações: Indicada para a captação de água limpa, isenta de resíduos 

sólidos (barro, areia, etc.). 

 

1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

 

Norma de referência ABNT NBR 5626 – Instalação predial de água fria. 

Composição PVC rígido e flexível, elastômero, PEAD, POM. 

Pressão de trabalho 70 mca. 

Temperatura de trabalho 20ºC 

Cores disponíveis Azul. 

 
 

 

 

 

 

 

DIMENSÕES 

CÓD. 2602 2696 2604 2698 2607 

A Ø 25 mm Ø 32 mm Ø 40 mm Ø 50 mm Ø 60 mm 

B 75 mm 75 mm 85 mm 85 mm 85 mm 

C 112 mm 112 mm 132 mm 132 mm 132 mm 
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2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 

As válvulas Cipla possuem um design moderno, com excelente vedação, praticidade e funcionalidade. Não deixam gosto 

na água, não enferrujam e a instalação é por simples encaixe, resistentes a golpes de aríete e exposição direta ao sol.  

 

3. IMPORTANTE 

 

✓ A utilização das válvulas para poço e retenção Cipla na captação de outros líquidos ou produtos químicos deverão 

ser avaliadas cuidadosamente quanto à sua compatibilidade com as matérias primas utilizadas na produção dos 

componentes da válvula; 

✓ Recomenda-se a instalação a uma altura mínima de 30 cm do fundo dos locais de captação; 

✓ Recomenda-se instalação da válvula de retenção próximo à saída da motobomba em instalações com tubulação de 

recalque com altura superior a 15 metros. 

  

4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM 

 

✓ Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas; 

✓ A estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da 

luz solar. 

 

5. ITENS PARA REPOSIÇÃO 

 

5.1 REPARO VÁLVULA POÇO E RETENÇÃO 

  

Função: Controlar o fluxo de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. CARACTERÍSTICA DO PRODUTO 

O reparo da válvula Cipla, é um item de reposição que acompanha a parte interna das Válvulas, para efetuar o 

funcionamento do controle de vazão. Um produto resistente a corrosão, possui fácil instalação por simples encaixe.  

 

 

DIMENSÕES 

CÓD. 0463 0464 

A Ø 40 mm Ø 40 mm 

B 62 mm 70 mm 
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Nota:  

✓ A Cipla assegura a garantia desse produto, conforme previsto no CDC (código de defesa do consumidor), estendida 

por liberalidade do fabricante para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que o mesmo esteja 

instalado de forma adequada; 

✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações 

e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto; 

✓ Garantias estarão condicionadas a “comprovação” da não violação do produto e apresentação da NF de aquisição. 

 

ITEM EMB. CÓD. BARRAS PESO LÍQ. PESO BRUTO CUBAGEM 

2602 04 7896050326022 0,151 Kg 0,174 Kg 0,00312 m3 

2696 04 7896050326961 0,165 Kg 0,188 Kg 0,00323 m3 

2604 04 7896050326046 0,224 Kg 0,254 Kg 0,00580 m3 

2698 04 7896050326985 0,22 Kg 0,25 Kg 0,00607 m3 

2607 04 7896050326077 0,243 Kg 0,273 Kg 0,00580 m3 

0463 10 7896050304631 0,04 Kg 0,049 Kg 0,00157 m3 

0464 10 7896050304648 0,044 Kg 0,045 Kg 0,00179 m3 


