Válvulas Automáticas de Controle e Fluxo
As válvulas automáticas são utilizadas em processos de automação ou acionamento remoto
para controle de fluxo de líquidos e gases, e também nos processos de dosagem onde o
controlador de dosagem acionará a válvula para o inicio do processo de dosagem
proporcionando o escoamento do fluido e fechando a válvula quando o volume programado
for escoado.

Válvula Pneumática
Extremamente robusta e com acionamento rápido pode ser utilizada nos dois sentidos do
fluxo, fechando no mesmo sentido, em condições em que é necessário o rápido fechamento
da válvula, ou contra o sentido do fluxo, indicado para inibir golpes de aríete na tubulação,
pois dessa forma o acionamento da válvula vai desacelerando a velocidade do fluxo.
Atuação através de ar comprimido com pressão de operação de 4 a
10 Bar de pressão.
Acionamento através de comando elétrico disponível nas tensões de
110, 220, 24 ou 12 volts sob solicitação.
Diâmetros de ⅜”, ½”, ¾”, 1”, 1.¼”, 1.½”, 2” rosca BSP com corpo
em bronze ou aço inox, vedações de teflon e eixo de acionamento
em aço inox.
Dispositivo de indicação do status da válvula, aberta ou fechada.
Opera com fluidos viscosos até 600 cSt e gases a alta temperatura
em linhas com pressão até 10 Bar, (16 bar sob solicitação).
Extremamente versátil e robusta possui alta vida útil podendo trabalhar com fluidos com
sólidos em suspensão, possui kit reparo para substituição da vedação do pistão de abertura e
fechamento da válvula.

Característica Técnicas
Instalação

Vertical, horizontal ou inclinada.

Pressão de linha

Até 10 Bar (16 Bar sob solicitação).

Pressão de ar comprimido p/ operação

Range de 4 a 10 bar, regulado e isento de impurezas e óleo.

Temperatura ambiente

- 30ºC até 60ºC

Temperatura do fluido

- 30ºC até 180ºC

Material do corpo

Bronze ou Aço Inox 316
Haste e embolo – Aço Inox
Sede de vedação – PTFE
Vedação pneumática do pistão - Grafite
Pneumático, opera juntamente com válvula solenóide de
três vias para acionamento através de comando elétrico de
220 Vac, 110 Vac, 24 Vdc ou 12 Vdc.

Material Interno
Acionamento

Sentido do Fluxo
1.

Sentido do fluxo com fechamento a favor do
pistão,
privilegiando
acionamento
de
fechamento rápido e garantindo a vedação,
condição sugerida para fluxos viscosos ou com
sólidos em suspensão.

2.

Sentido do fluxo com fechamento contra o
pistão, desacelerando o fluxo gradativamente
inibindo a condição de golpe de aríete,
condição sugerida para processos de alta vazão
e líquido com boa fluidez, como a água.

Componentes da Válvula
1.

Mola de retorno a condição normal (NA ou NF)

2.

Sede de vedação da válvula

3.

Assento da vedação

4.

Entrada de ar comprimido para acionamento da válvula

5.

Controle do pistão

6.

Haste de movimentação

7.

OBS: Condição do sentido do fluxo de 1 para 2 apenas para válvulas NF, condição de
2 para 1 para ambas versões NA e NF.

Dimensional

Corpo em Bronze

Corpo em Aço Inox

