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VASO DE EXPANSÃO

Válvula de pré-carga protegida

Câmara de ar pré-carregada

Membrana EPDM que evita qualquer contato
entre a água e a superfície interna do tanque,

ralando a pureza do líquido do circuito
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Conexão de Água

Vaso de aço carbono paralonga vida

A tinta epóxi-poliéster externa evita ferrugem
e corrosão

Todos os vasos modelos VR, VRV, VS e VSV saem da fábrica testados, controlados e certificados

Uma vez que o tanque é conectado ao sistema, a temperatura aumenta e, com ele, também aumenta
o volume de água que começa a encher a membrana

O volume de água continua se expandindo até que a temperatura máxima de trabalho seja atingida.
Nesta fase, a membrana ocupa quase todo o espaço dentro do tanque. A membrana de ar pressurizado
evita qualquer contato entre a água e a superfície interna do tanque.

Gradualmente, a temperatura diminui e o volume de água também. Devido à pressão da almofada de ar,
a água começa a sair do tanque até que a membrana atinja seu volume inicial.
Nesse ponto, um novo ciclo começa.



O principal objetivo de um tanque de expansão é compensar a variação do volume de água devido à variação da temperatura
nos sistemas de aquecimento. Por exemplo, a água que aquece de 0º a 100º C aumenta seu volume em cerca de 4,5%.
Isso signi�ca que deve haver um espaço dentro do sistema que possa manter o volume excedente de água.
Este espaço é o tanque de expansão.

Como escolher o Vaso de Expansão

O aumento do volume de água é absorvido pelo tanque. Isso signi�ca que o volume do tanque deve ser maior que a expansão
total possível do sistema de aquecimento. O volume pode ser calculado usando a seguinte fórmula:

Volume útil

Onde:

e = coe�ciente de expansão da água; é a diferença entre a expansão da água em sua temperatura máxima e a expansão da
água em sua temperatura mínima quando o sistema não está funcionando (geralmente Tmax = 90ºC e Tmin = 10ºC
portanto e = 0,0359; conforme tabela abaixo).

c = capacidade total do sistema (geralmente entre 10 e 20 litros para cada 1000kcal/h de energia da caldeira)

Para calcular o tamanho exato do tanque a ser instalado, use a seguinte fórmula:

Onde:
   =Volume interno do tanque
   =Pressão de pré-carga do tanque (bar)
   =Pressão máxima definida na válvula de segurança, considerando a diferença de altura entre a válvula e o tanque (bar)

Considerar a informação de calibração de 0,3 bar abaixo
da pressão do sistema, conforme Item do modelo abaixo. 

Exemplo de Cálculo

litros

Dados do sistema:
e = 0,0359
C = 400 litros
    = 1,5 bar
    = 3 bar

* De qualquer forma, adotaremos a medida mais próxima do valor calculado.

Temperatura da água Coeficiente de dilatação Temperatura da água Coeficiente de dilatação
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Vaso de expansão com membrana substituível para sistemas de aquecimento fechados.

Temperatura 
de trabalho

Cor de acabamento
externo Membrana de

borracha

Modelo Código Altura Diâmetro Comp
Pressão máxima

de trabalho
Pressão de pré-carga

padrão Embalagem Conexão
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* Tanques em caixa única disponíveis mediante solicitação com sobretaxa de preço

MODELO VR

OBS: As cores variam de acordo com disponibilidade do produto em estoque
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VASO DE EXPANSÃO

Tirante para manter a 
membrana fixa

Câmara de ar 
pré-carregada

Membrana EPDM que evita o contato entre 
água e metal, impedindo a oxidação e  
garantindo a pureza do líquido do circuito.

Conexão de água

Válvula pré-carregada 
protegida

Tinta epóxi-poliéster externa 
que evita ferrugem e corrosão

Tanque de aço duplo. Invólucro de 
aço profundo para maior resistência

Todos os nossos tanques de água fria são fabricados, testados 
e certificados pela nossa empresa.

Uma vez conectada ao sistema de água, a bomba começa a aumentar a 
pressão, deixando a água encher a membrana.

Quando a pressão atinge seu valor limite máximo, as bombas param. Dentro do tanque 
existe a maior quantificação de água possível. Obviamente, a membrana está dilatada e 
ocupa quase todo o volume do tanque. Se o sistema exigir água, ela começa a fluir para 
fora do tanque sem usar a bomba, mas apenas explorando a pressão da membrana.

O processo avança e a membrana esvazia até que a pressão atinja seu valor limite 
mínimo. Nesta fase, a membrana está de volta às suas dimensões iniciais, a bomba 
inicia novamente e um novo círculo começa. Como o tanque sempre concede o fluxo 
máximo de água, as inserções da bomba são reduzidas ao mínimo.
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A principal função do vaso de expansão é fornecer água a uma pressão selecionada, independentemente da pressão de fornecimento, 
limitando o número de inserções da bomba. O agente motor que torna isso possível é constituído por uma reserva de ar (ou nitrogênio) 
sob pressão armazenada entre a membrana e a parede metálica do vaso. Essa almofada é comprimida com o aumento da pressão, 
deixando a água entrar no tanque e armazenando-a sob pressão.

Como dimensionar o vaso de expansão

Para o dimensionamento do vaso de expansão, utilize a 
seguinte fórmula:

Em que teremos que levar em conta:
    Coeficiente de acordo com a bomba (ver tabela)
    Fluxo médio da bomba (expresso em litros/minuto)
    Pressão máxima de calibração da Abomba (bar)
    Pressão mínima de calibração da bomba (bar)
    Pressão de pré-carga do navio (bar)

Atenção - Considerar essa informação para todos os modelos!
Lembrar-se de calibrar o vaso 0,3 BAR abaixo da pressão de 
potência da bomba

litros*

Com um sistema com características de potência da bomba de 4 HP

litros/minuto

* De qualquer forma, adote a medida mais 
próximas do valor calculado por excesso

Potência da Bomba      Coeficiente



VA
SO

 D
E 

EX
PA

N
SÃ

O
SÉRIE - VA

Vaso de expansão com membrana intercambiável para circuito de água sanitária.

Temperatura de 
trabalho:

Cor da pintura 
externa: Membrana 

em borracha:

Modelo            Código              Altura       Diâmetro    Comprimento      Pressão máxima           Pressão de pré-carga                     Embalagem              Conexão
                                                                                                                                  de trabalho                               padrão

* Vaso disponível em embalagem única a pedido, com custo adicional

Em conformidade com a diretiva:
2014/68/UE

OBS: As cores variam de acordo com disponibilidade do produto em estoque
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SÉRIE - VAV

Vaso de expansão com membrana intercambiável para circuito de água sanitária.

Temperatura de 
trabalho:

Cor da pintura 
externa: Membrana 

em borracha:

Modelo            Código              Altura       Diâmetro    Comprimento      Pressão máxima           Pressão de pré-carga                      Embalagem              Conexão
                                                                                                                                  de trabalho                               padrão

Em conformidade com a diretiva:
2014/68/UE

OBS: As cores variam de acordo com disponibilidade do produto em estoque
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Vaso de expansão com membrana intercambiável para circuito de água sanitária.

Temperatura de 
trabalho:

Cor da pintura 
externa: Membrana 

em borracha:

Modelo            Código              Altura       Diâmetro    Comprimento      Pressão máxima           Pressão de pré-carga                      Embalagem              Conexão
                                                                                                                                  de trabalho                               padrão

Em conformidade com a diretiva:
2014/68/UE

Temperatura de 
trabalho:

Cor da pintura 
externa: Membrana 

em borracha:

Modelo            Código              Altura       Diâmetro    Comprimento      Pressão máxima           Pressão de pré-carga                   Embalagem               Conexão
                                                                                                                                  de trabalho                               padrão

Em conformidade com a diretiva:
2014/68/UE

OBS: As cores variam de acordo com disponibilidade do produto em estoque

OBS: As cores variam de acordo com disponibilidade do produto em estoque
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SÉRIE - VAO

Vaso de expansão com membrana intercambiável para circuito de água sanitária.

Temperatura de 
trabalho:

Cor da pintura 
externa: Membrana 

em borracha:

Modelo            Código              Altura       Diâmetro    Comprimento      Pressão máxima           Pressão de pré-carga                      Embalagem              Conexão
                                                                                                                                  de trabalho                               padrão

Contraflange de aço inoxidável AISI 304 disponível sob pedido.

Em conformidade com a diretiva:
2014/68/UE

OBS: As cores variam de acordo com disponibilidade do produto em estoque



Condições de venda

O comprador compromete-se a verificar os produtos e a embalagem assim que a entrega for feita. Se for constatado o defeito de fabricação e isso for notificado 
nos termos da lei italiana (7 dias após a descoberta do mesmo), o comprador terá que enviar as peças defeituosas à sede da Emmeti Brasil, para substituir os 
materiais defeituosos. O comprador após a substituição não terá direito a nenhuma compensação, desconto ou compensação adicional além dessa
substituição. No caso de a Emmeti não ser informada de quaisquer defeitos originados nos produtos dentro de 7 dias a partir da data mostrada no documento 
de entrega, será assumido que os produtos em si não possuem defeitos / defeitos e, portanto, a empresa não aceitará reclamações sobre o produto.
De fato, a empresa não assume responsabilidade por itens danificados após a entrega.

O vaso de expansão tem uma garantia de 12 meses a partir da emissão da NF de compra. A data nos documentos de compra prevalecerá nesse sentido. Esta 
garantia está condicionada à instalação correta do produto, de acordo com as normas vigentes e também com as instruções fornecidas no manual anexo ao 
produto. As partes concordam expressamente que a garantia será anulada no caso de intervenções de terceiros relacionadas a produtos defeituosos. De fato, 
a Emmeti não assume a responsabilidade pela substituição e/ou reparo realizado por terceiros, em seus produtos. Em qualquer caso, a garantia é limitada à 
mera substituição ou reparo gratuito do produto, com exclusão de qualquer outro direito à compensação, desconto para compensação adicional. Não são 
permitidas reclamações de qualquer tipo relacionadas ao reparo/substituição de produtos defeituosos. Cada produto devolvido sob garantia permanecerá em
propriedade exclusiva da Emmeti. 

Todas as imagens e desenhos técnicos deste manual são meramente indicativas. A Emmeti se reserva o direito de fazer alterações de qualquer tipo sem aviso 
prévio, o que, em seu julgamento inquestionável, leva a melhorias no próprio produto.
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