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60%
menos estoque 

graças à flexibilidade da 
linha com uma única 
plataforma.

Uma
especificação

para toda a plataforma. Aprovada 
para temperaturas de –60°C a 
+150°C (–76°F a +302°F), até 52 
bar (754 psi), e adequada para 
todos os refrigerantes, inclusive 
CO2.

Uma plataforma
Múltiplas opções
A nova linha de componentes para Refrigeração Industrial - Flexline™ SVL – tem por base o bem sucedido conceito 
de plataformas modulares das válvulas ICF e ICV da família Flexline™. Flexibilidade é a palavra-chave e com base 
em um corpo comum (angular ou reto), os insertos proporcionam cinco diferentes funções na plataforma SVL . 

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE



Danfoss Flexline™ SVL
A nova linha flexível de componentes  
para Refrigeração Industrial
A nova Flexline™ SVL oferece flexibilidade, simplicidade e eficiência. O elemento principal 

da plataforma é o corpo comum, disponível nas versões angular e reta. Todos os cinco 

módulos de função (bloqueio; regulagem; bloqueio e retenção; retenção; filtro) se 

encaixam no mesmo corpo e possuem a mesma especificação, facilitando o projeto  

e a montagem do seu sistema.

Benefícios da nova plataforma Flexline™ SVL
Uma única especificação facilita bastante a seleção da válvula correta para a sua 

aplicação. 

•	 Aprovada para temperaturas de –60°C a +150°C (–76°F a +302°F), e pressão de até  

52 bar/754 psi.

•	 Adequada para sistemas subcríticos de CO
2
 e de bomba de calor.

•	 Homologações para todas as regiões e países, pendentes apenas para Coreia e Japão.

Um corpo comum permite a troca fácil e rápida entre as funções. 

•	 Se, por alguma razão, um componente tiver sido montado no local errado no 

sistema, a situação poderá ser rapidamente resolvida substituindo-se o inserto. 

As peças de reposição compartilhadas e o seu design modular reduzem a complexidade 

e os custos de estoque, permitindo ao mesmo tempo uma manutenção fácil e rápida.

•	 A seleção de peças de reposição é mais fácil devido à necessidade de menos 

códigos em estoque para abranger todas as configurações possíveis. 

•	 Com múltiplas aplicações para uma determinada peça de reposição (único código 

de referência), seu estoque será muito mais útil e flexível.  

Novo código por cores
A plataforma Flexline™ SVL inclui tampas coloridas para uma fácil identificação da função 

da válvula: tampas vermelhas para válvula de bloqueio SVA (padrão ou com haste 

estendida); tampas amarelas para válvulas de regulagem REG-S; e tampas verdes com 

marcações para válvulas de bloqueio e retenção SCA-X e válvulas de retenção CHV-X. 

Etiqueta em alumínio com nome gravado a laser, na cor correspondente, montada na 

tampa da válvula.

Sistema de vedação de última geração
O novo sistema de vedação inclui componentes estáticos e dinâmicos que garantem 

uma vedação única e segura sob todas as condições de operação, com todos os 

refrigerantes aprovados e temperaturas especificadas. Como resultado, a SVL 

proporciona uma operação de abertura e fechamento segura, além de elevada 

confiabilidade.

Nova especificação
Toda a plataforma Flexline™ SVL está coberta por uma única especificação melhorada.

Faixa de temperatura:  

•	 –60°C a +150°C/–76°F a +302°F

Máxima Pressão de Trabalho: 

•	 52 bar/754 psi

Válvulas com máxima pressão 

de trabalho de até 65 bar/943 psi na  

área de alta temperatura (–10ºC a +150°C/  

+14ºF a +302°F) são uma opção. Entre em  

contato com a Danfoss.

A nova plataforma Flexline™ SVL

Tipo de válvula Tamanhos [DN]

mm pol.

SVA-S/SVA-L Válvulas de bloqueio 6  - 200 ¼  - 8

REG-SA/REG-SB Válvulas de regulagem 10 - 65 3/8 - 2½

SCA-X Válvula de bloqueio e retenção 15 - 125 ½  - 5

CHV-X Válvulas de retenção 15 - 125 ½  - 5

FIA Filtros 15 - 200 ½  - 8

Nova especificação

–60 °C
–76 °F

150 °C
302 °F

Área aprovada

opção de 65 bar
52 bar 
754 psi

65 bar 
943 psi

–10 °C
14 °F



Válvulas de bloqueio SVA
padrão e com haste 
estendida

Válvulas de Regulagem 
REG-S

As válvulas de bloqueio SVA para a nova plataforma 
estão disponíveis na versão padrão e com haste 
estendida.

Sistema de vedação
O novo projeto do sistema de vedação é padrão para toda a plataforma 

Flexline™ SVL. A gaxeta de alumínio colocada abaixo da sobreposta de 

vedação, em conjunto com o anel em PTFE acionado por mola, permite 

que a sobreposta de vedação seja utilizada com refrigerantes inflamáveis 

e de alta pressão. 

Vedação principal
A vedação principal fica em contato com o refrigerante. Em alumínio ou 

PTFE, esta vedação suporta de forma eficaz qualquer refrigerante. 

Vedação secundária
A vedação secundária serve para apoio e consiste em dois o-rings.

Gaxeta da tampa
As novas válvulas de bloqueio SVA-S e SVA-L incluem um projeto de 

gaxeta plana conhecida da já existente plataforma SVA-HS. O material 

da gaxeta é fibra sem amianto, já conhecida e de eficiência comprovada 

pelos produtos da linha ICV. 

Função de fixação do cone
Uma função de fixação foi adicionada para limitar de forma eficaz  

a rotação do cone durante a vibração do sistema, evitando assim  

o desgaste do conjunto do pistão.

As novas válvulas de regulagem REG-S apresentam 
um projeto de inserto que lhes permite serem 
instaladas no corpo padrão SVL. 

Capacidade
Em termos de capacidade, as válvulas REG-S foram alteradas para 

melhor atender às necessidades dos nossos clientes. As válvulas estão 

disponíveis em duas versões diferentes - uma de cone A e uma de 

cone B (consulte a tabela). O cone A é concebido para as linhas de 

expansão, enquanto o cone B foi projetado com finalidade de 

regulagem, por exemplo, em linhas de líquido. 

Desempenho de regulagem
O ajuste das válvulas REG-S para a capacidade correta está mais simples 

e preciso com a nova plataforma Flexline™ SVL. O curso para ajuste da 

regulagem foi simplesmente aumentado para permitir um desempenho 

melhorado. Além disso, um novo projeto de cone foi desenvolvido para 

garantir uma regulagem precisa.

Tabela de capacidade
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Rotações do eixo

Nova bucha de vedação

Haste estendida

Projeto 
do inserto

Novo projeto 
do cone
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Valor-Kv [m3/h] Valor-Cv [gal EUA/min]

REG-SA REG-SB REG-SA REG-SB

DN 10 0,15 0,6 0,18 0,7
DN 15 1,5 5 1,75 5,85
DN 20 1,5 5 1,75 5,85
DN 25 7 20 8,19 23,4
DN 32 7 20 8,19 23,4
DN 40 7 20 8,19 23,4
DN 50 45 52,6
DN 65 80 93,6

Mola de disco

Vedação secundária

Gaxeta da  
tampa

Gaxeta
de alumínio

Anel de vedação 
em PTFE



Os filtros FIA disponíveis na plataforma Flexline™ 
SVL são idênticos aos filtros FIA da linha já existente. 

Os filtros FIA são cuidadosamente projetados para garantir condições 

de fluxo favoráveis. O programa de peças flexíveis dos filtros está alinhado 

com a linha completa da plataforma Flexline™ SVL. 

Captura de tela separador

Filtros FIA

Projeto do inserto SCA-X/CHV-X

Carcaça SVL padrão

Projeto de pistão otimizado

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tela de uma simulação CFD

As válvulas SCA-X e CHV-X para a plataforma SVL 
foram projetadas com um novo inserto que lhes 
permite encaixe na carcaça SVL padrão. 

As válvulas SCA-X e CHV-X possuem as mesmas características de abertura 

dos projetos já existentes, fato que foi alcançado com o uso de programas 

de simulação avançados que ajudaram a moldar os novos projetos, 

garantindo um encaixe perfeito. Estas válvulas possuem envelope de 

aplicação estendido, com temperaturas e pressão mais elevadas em 

comparação aos projetos anteriores. Além disso, o novo sistema de 

vedação é um grande avanço.

  

Válvulas de bloqueio e 
retenção SCA-X 
Válvulas de retenção CHV-X
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Conhecimento técnico internacional
Apoio local 

Apoiados pelos mais de 60 anos de experiência na produção de válvulas e controladores 
para aplicações de refrigeração industrial, a Danfoss é uma parceira de confiança para quem 
procura componentes de qualidade. 

O nosso conhecimento técnico internacional e o suporte local que disponibilizamos oferecem 
os melhores produtos e manutenção possíveis. 

Danfoss FlexlineTM

Simples. Eficiente. Flexível. 

Projetada para fornecer simplicidade inteligente, eficiência com economia de tempo,  
e flexibilidade avançada, a série FlexlineTM inclui três categorias populares de produtos:

 

Todos os produtos desta linha têm por base um projeto modular sem funcionalidade no 
corpo. Esta configuração reduz a complexidade desde a fase de concepção até a instalação, 
comissionamento e manutenção, aspectos fundamentais para baixar os custos do ciclo de vida 
útil - e obter economia significativa. 

Visite www.danfoss.com.br/flexline para obter mais informações sobre a plataforma 
FlexlineTM. 

Flexline™ SVL
– Componentes de linha

Flexline™ ICF
– Blocos de válvulas completos

Flexline™ ICV
– Válvulas de controle
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