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6.5 Procedimento adicional para válvulas com sede de corpo PTFE/metal
Para auxiliar a capacidade de vedação, pode ser necessário aquecer a sede do corpo a fim de poder
formar o perfil do selo do disco. Isto é devido às características do fluxo a frio do PTFE.
6.5.1 Válvulas até e incluindo 6" NB
a. Montar os novos componentes, conforme descrito no processo anterior.
b. Ajuste a válvula para a posição totalmente fechada.
c. Usando água a ferver, derrame água suficiente para dentro do furo da frente da válvula para cobrir o
retentor do corpo da sede (item 4). Isso irá amolecer o laminado de PTFE e permitir que o material
flua.
d. Aguarde cerca de 2‐3 minutos até que o calor faça efeito e, em seguida, volte a apertar os parafusos
da sede do corpo (item 24) e parafusos do selo do disco (item 22) com os torques especificados no
desenho GA.
e. Aguarde até que a sede do corpo da válvula arrefeça antes de abrir a válvula.
6.5.2 Válvulas 8” NB e maiores
a. Devido à quantidade de calor necessário para amolecer o PTFE, é necessário um método mais direto
de aquecimento.
b. Montar os novos componentes, conforme descrito no processo anterior.
c. Ajuste a válvula para a posição totalmente fechada.
d. Usando uma chama (por exemplo, tocha de gás) aplique calor na área do retentor da sede do selo do
disco e do corpo.
e. Certifique‐se que o calor é aplicado uniformemente e não concentrado em uma posição por um
longo período de tempo.
f. Pare a aplicação de calor assim que o retentor da sede do corpo esteja muito quente ao toque.
g. Volte a apertar os parafusos da sede do corpo (item 24) e do selo do disco (item 25) com os torques
especificados no desenho GA.
h. Aguarde a válvula esfriar (frio ao toque) antes de a abrir.
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Seção 7 ‐ GARANTIA DO PRODUTO
1.

Cobertura da garantia

"Produtos" significa os itens constantes na ordem de compra dos Compradores e o conhecimento de venda da Tomoe Valve Ltd (UK) com um
número de série que consta no certificado de teste do produto fornecido e certificado de conformidade, fornecido com a mercadoria.
"Tomoe Valve Ltd (UK)" significa Tomoe Valve Ltd, com sede no Reino Unido, de acordo com o número de registro e endereço indicado
acima.
"Comprador" significa o comprador dos Produtos que efetua uma ordem de compra na Tomoe Valve Ltd (UK).
"Usuário Final" significa o usuário dos Produtos, se o usuário não for o Comprador.
A garantia protege os Produtos contra defeitos de material ou falha mecânica durante o período de garantia indicado abaixo e está
sujeita às exclusões detalhadas na seção 4 exclusões de garantia.
Se os Produtos não estiverem em conformidade com as garantias estabelecidas acima, a Tomoe Valve Ltd. (UK) deve, por sua conta,
risco e discrição ou:
•
•

Reparar ou substituir os Produtos defeituosos
Ou dar um crédito ou um reembolso total do preço pago pelo Comprador pelos Produtos defeituosos.

Esta garantia e quaisquer reclamações ou litígios relacionados com ela, são regidos pela lei inglesa e galesa e as partes submetem‐se à
jurisdição exclusiva dos tribunais ingleses e galeses.

2.

Período da Garantia

•
•

18 meses a partir da data da remessa ou 12 meses da instalação (o que ocorrer primeiro).
Todos os produtos fora da garantia, devolvidos para reparo ou renovação; os Produtos reparados ou renovados deverão
assegurar estarem livres de defeitos de materiais e falhas mecânicas por 90 (noventa) dias a contar do envio dos Produtos por
Tomoe Valve Ltd (UK).

3.

Reclamações de Garantia

Em caso de suspeita de defeito o Comprador/ Usuário Final deve:
•
•
•

Enviar uma notificação por escrito, sobre qualquer defeito, à Tomoe Valve Ltd (UK) no prazo de 30 dias a partir do momento em
que o usuário descubra ou deveria ter descoberto o defeito.
O Comprador/ Usuário Final deve dar à Tomoe Valve Ltd (UK) uma oportunidade razoável, após receber a notificação, para
examinar quaisquer produtos defeituosos.
Sempre que possível, e para investigar a reclamação tão rápido e simples quanto possível, a notificação deverá incluir:
ƒ
o número de série da válvula (localizado na plaqueta de identificação da válvula)
ƒ
uma descrição do problema/defeito
ƒ
condições do processo (temperatura, pressão, meios de linha)
ƒ
localização geográfica da válvula
ƒ
dados de contato dos representantes relevantes do Comprador/Usuário Final

A decisão de Tomoe Valve Ltd (UK) em todas as matérias regidas por esta garantia e, em particular, mas não se limitando, a natureza e a
causa de qualquer defeito ou falha será conclusiva e vinculativa para o Comprador/Usuário Final.
A reparação ou substituição dos Produtos defeituosos não altera a cobertura ou estende o período da garantia.
Nota: Um Usuário Final dos Produtos (se o Usuário Final não é o Comprador) pode fazer uma reclamação de garantia estando sujeito às
condições desta garantia, mas Tomoe Valve Ltd (UK) reserva‐se no direito de ter uma autorização por escrito do Comprador antes de iniciar
qualquer reparo.
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4.

Exclusões da Garantia

Esta garantia não cobre o seguinte:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

5.

As questões decorrentes da inobservância das instruções de instalação, desenhos de produtos, instruções de manutenção ou
instalação inadequada.
As questões decorrentes, no todo ou em parte, da alteração ou modificação do Produto (s) por qualquer outra parte que não a
Tomoe Valve (UK) ou seu representante autorizado.
Defeitos não reportados à Tomoe Valve Ltd (UK), dentro do período de garantia aplicável.
Defeitos resultantes de mau uso, negligência ou acidente por qualquer outra parte que não a Tomoe Valve Ltd (UK) ou seu
representante autorizado.
Tomoe Valve Ltd (UK) não se responsabiliza pela qualidade, desempenho ou adequação de qualquer hardware (incluindo mas
não limitado ao referido software e sistemas operacionais de equipamentos), fabricado por um terceiro. Tais itens podem estar
cobertos por uma garantia do fabricante do equipamento original (por exemplo, caixa de engrenagens ou atuador).
Se qualquer defeito for atribuível a uma posterior utilização do produto após o Comprador ter descoberto ou deveria ter
descoberto o defeito.
Se qualquer defeito for imputável a um desgaste natural, abuso, uso indevido em um determinado ambiente ou com finalidade
para a qual o produto não foi projetado ou previsto.
Se o Comprador altera ou repara o produto, sem o consentimento por escrito da Tomoe Valve Ltd.
Esta garantia pode ser usada somente por o primeiro Comprador e não é transferível de um usuário para outro.

Limitações da Garantia

TOMOE VALVE LTD (UK) NÃO É RESPONSÁVEL POR QUAISQUER PERDAS OU DANOS INDIRETOS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO,
MAS NÃO LIMITADO A PERDA DE DADOS, LUCROS, NEGÓCIOS, BOA VONTADE OU DE OUTRA FORMA) OU QUAISQUER
RECLAMAÇÕES DE TERCEIROS EXCETUANDO REPARAÇÃO, RENOVAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS.
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As Válvulas Tomoe podem ser
encontradas em funcionamento em
uma vasta gama de indústrias em
todo o mundo, tanto onshore como
offshore, fornecendo os mais altos
níveis de estanqueidade e resistência
ao desgaste, dando uma contribuição
valiosa para a eficiência global do
processo.
- Tratamento de Água
- Processamento Químico
- Alimentos & Bebidas
- Processamento de Açúcar
- Petróleo & Gás
- Offshore
- Petroquímica
- HVAC
- Geração de Energia
- LNG
- Ferro & Aço
- Marinha
- Cimento
- Manipulação de Pó
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