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VÁLVULA MULTI POINT 

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E TROCA DA VÁLVULA DE SEGURANÇA 

 
 

1. Instalação no tanque: 
 

1.1. Colocar vedante na rosca da Válvula sendo fita ou pasta teflon. 
1.2. Posicionar corretamente a Válvula no tanque e iniciar o rosqueamento 

lentamente com a mão e após sentir que a mesma se encontra firme utilizar 

uma chave fixa para o aperto no tanque. 
1.3. Proceder a fixação conforme o desenho ao lado e seu encaixe no coletor da 

válvula. 
1.4. Retirar as duas tampas da lateral conforme foto abaixo e abrir o “fuso” no 

sentido anti-horário até o final. 

1.5. Instalar novamente a tampa lateral conforme foto abaixo e confirmar a 
indicação na cor verde indicando que as duas válvulas de segurança estão com 

o fluxo de passagem abertos. 
   

                             FUSO ABERTO                                                        FUSO FECHADO 
                         INDICAÇÃO VERDE                                                INDICAÇÃO VERMELHO             

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Troca da Válvula de segurança: 

 
2.1. Retirar a tampa da lateral da válvula de segurança que será trocada ou será requalificada 

conforme foto abaixo e fechar o “fuso” no sentido horário até o final percebendo o pequeno 
aperto na vedação. 

2.2. Abrir a válvula de alívio conforme a foto ao lado até verificar o esgotamento total de vapor de 
GLP dentro do coletor da válvula Multi-point. 

2.3. Com duas chaves fixas, uma segura o coletor e com a outra retirar a válvula de segurança 
rotacionando no sentido anti-horário e conforme foto ao lado. 

2.4. Instalar a válvula de segurança nova ou a requalificada e abrir novamente o 
“fuso” conforme item 1.4.  

2.5. Para a retirada da segunda válvula de segurança fazer novamente os 
procedimentos acima do item 2. 

2.6. Após o término deixar sempre as duas válvulas de segurança em 
funcionamento mantendo o “fuso” aberto e confirmando nas tampas as 
cores verdes. 

2.7. Ao termino da montagem de cada Válvula de Segurança fazer os testes de 

vazamento no eixo (em posição “aberta”) e no prensa estopa e caso ocorre 
o vazamento fazer o aperto no prensa estopa conforme fotos abaixo. 
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