
www.danfoss.com.br/flexline

ICV com flanges  
A substituição ficou fácil
A Danfoss apresenta a válvula ICV com flanges como  
um substituto absoluto para suas válvulas PM. Compacta,  
leve e de fácil instalação, a nova ICV cumpre grande parte  
dos benefícios da Flexline™ ICV, além de ter flanges que 
tornam a substituição mais fácil.

UM
Corpo  
de válvula – 
três insertos  
funcionais
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A troca das suas válvulas PM antigas nunca foi tão fácil 
Agora, tudo é uma questão de retirar as antigas válvulas PM e instalar as 
novas válvulas ICV com flanges. 

Ao fazer isso, você aumentará o tempo de vida da sua instalação de 
refrigeração. O resultado? Uma redução de custo e energia.

Obtenha os benefícios da linha Flexline™ ICV e 
também das flanges

 ■ Direcione a substituição das válvulas PM sem precisar cortar ou soldar

 ■ Fácil instalação durante os projetos de renovação

 ■ Manutenção fácil e rápida

 ■ Projeto resistente à corrosão

 ■ Não precisa ser desmontado antes de comissionar

 ■ Um corpo de válvula

 ■ Três insertos intercambiáveis: pistão, válvulas motorizadas ou válvulas de  
dois estágios

 ■ Alto desempenho em regulagem com uma porta em V exclusiva

 ■ Peças de reposição e acessórios para todos os produtos em apenas uma 
única compra

 ■ Qualidade e confiança comprovada Danfoss

 ■ Troque sua válvula PM por uma ICM ou ICLX e obtenha menos queda  
de pressão

 ■ Substitua as antigas válvulas motorizadas (MEV e MRV) por uma ICM

1. Remova:
Remova a antiga válvula PM deixando 
as flanges no lugar.

2. Encaixe
Fixe a nova válvula ICV às flanges 
existentes – não é necessário nenhuma 
modificação adicional

3. Customize
Encaixe o inserto da válvula motorizada, 
o inserto do servo da válvula ICS ou o 
inserto do servo da válvula de dois estágios.



ICS (piloto)

ICM (motorizada)

ICLX (em dois estágios)

Um corpo de válvula –  
três insertos funcionais



Uma solução de fácil encaixe: 
Nova ICV com flanges
A nova ICV com flanges é completamente flexível devido ao seu conceito 
modular – um corpo de válvula e três insertos funcionais: a válvula piloto 
da ICS, a válvula motorizada e a válvula de dois estágios da ICLX.  
Com um número menor de peças, é possível reduzir significativamente os 
serviços de reparação e manutenção.
Uma plataforma modular
Como parte do nosso processo 
contínuo de inovação, a Danfoss 
eliminou progressivamente a válvula PM 
e a substituiu pela inovadora família de 
válvulas Flexline™. As válvulas Flexiline™ 
ICV oferecem uma plataforma modular 
com apenas um corpo de válvula 
comum e três insertos para a válvula 
piloto, válvula ICM motorizada e a 
válvulas de dois estágios, tornando 
mais fácil para planejar, projetar e montar 

sua instalação de refrigeração. Com as 
conexões soldadas, a linha de válvulas 
Flexiline™ ICV torna a instalação mais 
fácil usando poucos componentes e 
também diminuindo a necessidade de 
peças de reposição.
Porém, modernizar uma instalação de 
refrigeração por inteira nem sempre  
é uma escolha fácil. Às vezes, é mais 
rápido e econômico apenas substituir 
as válvulas PM já existentes. 

Sem a necessidade de cortes ou 
soldagem
Agora, Danfoss completou a linha 
Flexline ™ ICV com uma nova válvula  
ICV com flange, que vai encaixar 
perfeitamente onde sua válvula PM 
costumava ficar - sem ter a necessidade 
de cortar ou soldar. 
Com a ICV com flange você perceberá 
os benefícios da linha Flexline™ ICV:  
Flexibilidade e facilidade de instalação  
e manutenção. A ICV com flanges está 
disponível em cinco tamanhos: ICV 25 
PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM e 
ICV 65 PM.



N° de código Tamanho

027H2119 ICV 25 PM

027H3129 ICV 32 PM

027H4128 ICV 40 PM

027H5127 ICV 50 PM

027H6128 ICV 65 PM

Visão geral do produto
Refrigerantes: 
Aplicável ao HCFC, HFC não inflamável, NH3 e CO2 

Pressão máx. de trabalho: 
28 bar (406 psi)

Faixa de temperatura: 
–60/+120°C (–76/+248°F)

Tipo de conexão: 
Flanges

Mais informações? 
Você está pronto para atualizar sua instalação de refrigeração com a nova ICV com flanges? Entre em contato com  
seu distribuidor local para mais detalhes. Para qualquer pergunta técnica, visite: www.danfoss.com.br/flexline 
Você também pode entrar em contato com o escritório de vendas da Danfoss na sua região. 

Substitua suas  
 válvulas PM 

SEM
corte ou soldagem
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Coolselector® 2 - Novo software de cálculo para Refrigeração Industrial
Coolselector®2 é o seu novo software de seleção e cálculo da Danfoss, desenvolvido 
para tornar mais fáceis e rápidos todos os processos de seleção para os projetos de 
refrigeração industrial. O Coolselector® 2 é uma ferramenta única de cálculo e 
suporte para contratistas e projetistas de sistema, que oferece cálculos de queda de 
pressão, análise de tubulações e projetos de válvulas, além de gerar relatórios de 
desempenho. Substitui o conhecido software DIRcalc™ e oferece várias novas 
funcionalidades.

Aplicativo Danfoss RI
Este aplicativo irá facilitar a busca de peças de reposição relevantes para uma 
determinada válvula de refrigeração industrial da Danfoss. Além disso, também 
apresenta todos os produtos e benefícios da linha Flexiline™ SVL – com um jogo 
divertido incluso.

Faça o download dos símbolos do 3D CAD
Com o catálogo on-line em nosso site, é possível fazer o download dos símbolos  
e ilustrações do 3D CAD para ajudar no desenho de plantas de refrigeração.

Ferramenta de aplicação RI
Com essa apresentação interativa em PowerPoint, é possível explorar todos os 
detalhes de uma planta de amônia em duas fases. Você também encontrará 
recortes de desenhos detalhados e informações nas válvulas na instalação,  
bem como links para os vídeos, literatura e animações de produtos.

Manual de aplicação
O Manual de Aplicação é desenvolvido para ajudar você em cada etapa ao trabalhar 
com sistemas de refrigeração industrial. Dentre muitos outros fatores, contém 
exemplos de como selecionar métodos de controle para diferentes sistemas de 
refrigeração, projetos e quais componentes escolher. 

Visite o site www.danfoss.com/IR-tools e descubra todas as ferramentas que você 
precisa.

Danfoss Refrigeração Industrial
Um mundo de conhecimento em 
apenas um clique
Procure a Danfoss se você quer combinar componentes de qualidade com conhecimento 
especializado e suporte. Experimente essas ferramentas gratuitas para tornar o seu 
trabalho mais fácil.


