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Web: www.bisvalves.co.uk

Distribuidores globais
Consulte www.bisvalves.co.uk para obter detalhes abrangentes de contato



Bem-vindo à Bis Valves

A BiS é uma empresa reconhecida internacionalmente, com mais de 50 anos de experiência no design e na fabricação 
de uma ampla linha de válvulas de controle de fluxo e de pressão de aço inoxidável de orifício pequeno para líquidos 
e gases de alta pressão.

Operando em uma variedade de setores, somos um fornecedor líder para o setor de Petróleo e gás offshore para 
aplicações de superfície, submarinas e de perfuração em que a qualidade, a confiabilidade e a segurança são vitais.

Com uma ampla linha de produtos padrão e um serviço de design sob medida, nossa meta é fornecer as soluções 
certas para suas aplicações.

Mercados
A BiS tem um forte perfil e uma forte presença no mercado 
internacional de petróleo e de gás offshore em aplicações 
de superfície e submarinas. Os produtos são criados, 
principalmente, para o mercado de válvulas de controle de 
fluxo baixo e de alta pressão, em que as demandas para 
pressões mais altas e para confiabilidade nos ambientes 
mais extremos constantemente elevam o nível do design. 
Trabalhando com materiais de aço inoxidável a materiais 
mais exóticos, como inconel ou titânio, nos orgulhamos 
de encontrar a solução certa para qualquer que seja 
a aplicação.

Como fornecedor para o mercado de petróleo e gás, nossos 
produtos são amplamente especificados para uso em uma 
variedade de aplicações, incluindo unidades de energia 
hidráulica, trabalho sobre sistemas de controle e sistemas 
de injeção química. Como provedora de solução, a BiS 
também faz o design, fabrica e fornece coletores integrados 
completos, para atender às necessidades específicas de 
nossos clientes.

Nossos produtos de controle de pressão e de fluxo padrão 
montados em coletores e em cartucho também são 
adequados e especificados para uma ampla gama de 
setores, incluindo  hidráulico relacionada à água, distribuição 
de combustível, fabricação de metal, controle de gás 
industrial e controle de processos.

A BiS Valves também tem ampla experiência no fornecimento 
de produtos para aplicações submarinas e de perfuração, 
como controle de boca do furo, desligamento de emergência 
e veículos operados remotamente. Uma forte equipe de 
design, com o suporte do mais recente equipamento de teste, 
é bem capacitada para o desenvolvimento dos produtos 
sob medida, geralmente necessários para aplicações 
submarinas.

Tecnologia
Juntamente com nossa ampla linha de produtos padrão, 
a BiS tem a capacidade de criar e fabricar o produto 
especial que é perfeito para seu sistema. 

Usando nossa experiência com fluidos, materiais e vedações, 
nossa equipe de engenheiros hidráulicos usa ferramentas de 
design por computador para desenvolver as soluções certas. 
Os designs podem ser qualificados para uso via instalações 
de teste internas, que podem incluir testes de fluxo, de 
pressão, ambientais e hiperbáricos, além de testes especiais 
por meio de instalações externas, quando necessário.

Atendimento ao cliente
Em um mercado competitivo, reconhecemos a importância 
do atendimento ao cliente, quer suas necessidades sejam 
de uma única válvula de nossa linha padrão, ou de grandes 
quantidades de vários produtos para um projeto específico 
ou para um design sob medida. Nossa equipe busca, 
constantemente, fornecer aos clientes um serviço eficiente 
e rápido, prazos competitivos, entregas no prazo e produtos 
criados, fabricados, montados e testados de acordo com 
procedimentos rígidos de controle de qualidade.

Temos reputação de prazos curtos e nossos métodos 
flexíveis de fabricação nos capacitam para responder 
às necessidades mais urgentes do cliente.

Rede de distribuidores internacionais
A BiS Valves comercializa e oferece suporte à sua linha de 
produtos por meio de uma rede de distribuidores, sediados 
em países estratégicos. 
Consulte o verso do folheto para ver as localizações globais.



Bem-vindo à Bis Valves

A BiS é uma empresa reconhecida internacionalmente, com mais de 40 anos de experiência no design e na fabricação 
de uma ampla linha de válvulas de controle de fluxo e de pressão de aço inoxidável de orifício pequeno para líquidos 
e gases de alta pressão.

Operando em uma variedade de setores, somos um fornecedor líder para o setor de Petróleo e gás offshore para 
aplicações de superfície, submarinas e de perfuração em que a qualidade, a confiabilidade e a segurança são vitais.

Com uma ampla linha de produtos padrão e um serviço de design sob medida, nossa meta é fornecer as soluções 
certas para suas aplicações.

www.bisvalves.co.uk

Design, fabricação, testes e qualidade

Design
Todos os produtos da BiS Valves têm o suporte de uma equipe de 
engenheiros de design hidráulico. Além de fazer melhorias contínuas 
na linha atual e de criar novos produtos, a equipe está pronta 
a ajudá-lo a encontrar a solução certa para sua aplicação.

Nosso serviço de design pode incluir fazer modificações simples 
em válvulas existentes, para torná-las uma solução exata para 
suas necessidades ou também o desenvolvimento de uma válvula 
completamente nova.

Uma das nossas soluções mais populares são coletores hidráulicos, 
nos quais podemos incorporar várias válvulas em uma única unidade. 
Isso melhora a instalação, reduzindo o número de conexões caras 
necessárias, o que torna a manutenção mais fácil, pois a tubulação 
não precisa ser removida quando uma válvula precisa de 
manutenção, minimizando possíveis pontos de vazamento no sistema.

Também podemos oferecer serviços de consultoria de design e temos 
recursos para trabalhar com o cliente na criação de novos produtos 
e sistemas, desenvolvendo assim seus designs existentes. Entre em 
contato conosco para obter detalhes

Fabricação
A fabricação dos produtos da BiS Valves é realizada, na maior 
parte, na nossa própria fábrica, próximo a Winborne, Dorset, onde 
temos amplas instalações para usinagem, dedicadas a aproximar 
a tolerância de fabricação das peças das válvulas de aço inoxidável. 
Para atingir os altos níveis de integridade de posicionamento 
necessários pelas aplicações que exigem baixo vazamento do 
setor de petróleo e gás offshore, técnicas sólidas de fabricação 
e de montagem são essenciais e são ainda mais vitais ao lidar com 
materiais mais exóticos, como monel, inconel, hastelloy e titânio.

Testes
A BiS Valves tem uma lista ampla e cada vez maior de recursos 
de teste internos, para testes de produção e para trabalho de 
qualificação.

Isso inclui testes hidráulicos para 1379 bar (20.000 psi), testes de 
queda de fluxo e de pressão e testes de queda de pressão e de 
vazamento. Os meios de teste incluem óleo mineral, água, vários 
glicóis e nitrogênio. Nossos recursos, que são ampliados por meio de 
testes externos quando necessário, também incluem testes de gás 
de alta pressão, testes ambientais, instalações hiperbáricas e testes 
de choque e de vibração.

Qualidade
Como empresa ISO 9001:2008, nosso objetivo é ser seu parceiro 
e fornecedor preferencial, fornecendo as soluções de produtos 
fabricadas para atender às suas exatas necessidades, com entrega 
no prazo e compromisso para suporte enquanto durar a vida útil do 
produto e, acima de tudo, temos compromisso com os padrões de 
qualidade exigidos no cenário comercial atual. Continuaremos a 
atingir isso concentrando todo nosso pessoal na manutenção dos 
padrões estabelecidos por nosso sistema de qualidade e por meio 
da melhoria e da inovação contínuas de nossos produtos, designs, 
fabricação e sistemas comerciais.

Na BiS, a qualidade é de vital importância , incluindo cuidado 
especial  para garantir que o produto seja bem acabado 
e dimensionalmente correto. Cada lote de componentes 
é inspecionado por nosso departamento de qualidade, antes de 
ser liberado para montagem ou para o cliente, garantindo que 
acertemos da primeira vez.
As aprovações de nosso sistema de gerenciamento de garantia de 
qualidade incluem:

■ BS EN ISO 9001:2008 - Sistemas de qualidade 

■ Diretiva ATEX 2014/34/EU - Equipamento para uso em 
 atmosferas possivelmente explosivas

■ Diretiva de equipamentos de pressão 2104/68/EU (PED)

Mercados
A BiS tem um forte perfil e uma forte presença no mercado 
internacional de petróleo e de gás offshore em aplicações 
de superfície e submarinas. Os produtos são criados, 
principalmente, para o mercado de válvulas de controle de 
fluxo baixo e de alta pressão, em que as demandas para 
pressões mais altas e para confiabilidade nos ambientes 
mais extremos constantemente elevam o nível do design. 
Trabalhando com materiais de aço inoxidável a materiais 
mais exóticos, como inconel ou titânio, nos orgulhamos 
de encontrar a solução certa para qualquer que seja 
a aplicação.

Como fornecedor para o mercado de petróleo e gás, nossos 
produtos são amplamente especificados para uso em uma 
variedade de aplicações, incluindo unidades de energia 
hidráulica, trabalho sobre sistemas de controle e sistemas 
de injeção química. Como provedora de solução, a BiS 
também faz o design, fabrica e fornece coletores integrados 
completos, para atender às necessidades específicas de 
nossos clientes.

Nossos produtos de controle de pressão e de fluxo padrão 
montados em coletores e em cartucho também são 
adequados e especificados para uma ampla gama de 
setores, incluindo  hidráulico relacionada à água, distribuição 
de combustível, fabricação de metal, controle de gás 
industrial e controle de processos.

A BiS Valves também tem ampla experiência no fornecimento 
de produtos para aplicações submarinas e de perfuração, 
como controle de boca do furo, desligamento de emergência 
e veículos operados remotamente. Uma forte equipe de 
design, com o suporte do mais recente equipamento de teste, 
é bem capacitada para o desenvolvimento dos produtos 
sob medida, geralmente necessários para aplicações 
submarinas.

Tecnologia
Juntamente com nossa ampla linha de produtos padrão, 
a BiS tem a capacidade de criar e fabricar o produto 
especial que é perfeito para seu sistema. 

Usando nossa experiência com fluidos, materiais e vedações, 
nossa equipe de engenheiros hidráulicos usa ferramentas de 
design por computador para desenvolver as soluções certas. 
Os designs podem ser qualificados para uso via instalações 
de teste internas, que podem incluir testes de fluxo, de 
pressão, ambientais e hiperbáricos, além de testes especiais 
por meio de instalações externas, quando necessário.

Atendimento ao cliente
Em um mercado competitivo, reconhecemos a importância 
do atendimento ao cliente, quer suas necessidades sejam 
de uma única válvula de nossa linha padrão, ou de grandes 
quantidades de vários produtos para um projeto específico 
ou para um design sob medida. Nossa equipe busca, 
constantemente, fornecer aos clientes um serviço eficiente 
e rápido, prazos competitivos, entregas no prazo e produtos 
criados, fabricados, montados e testados de acordo com 
procedimentos rígidos de controle de qualidade.

Temos reputação de prazos curtos e nossos métodos 
flexíveis de fabricação nos capacitam para responder 
às necessidades mais urgentes do cliente.

Rede de distribuidores internacionais
A BiS Valves comercializa e oferece suporte à sua linha de 
produtos por meio de uma rede de distribuidores, sediados 
em países estratégicos. 
Consulte o verso do folheto para ver as localizações globais.



Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

3/8”

1/4”

1/4”

414 bar  (6,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

690 bar  (10,000 psi)

690 bar  (10,000 psi)

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Somente líquidos

Somente líquidos

2/3DS25

2/3DS37

2/3DS20/25

CS20

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”, 3/8”

1/4”, 3/8”

1/2”, 3/4”

1/2”, 3/4”

690 bar  (10,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

690 bar  (10,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

Somente líquidos

Líquidos e gases

Somente líquidos

Líquidos e gases

BNV25

BNV25-G

BNV50

BNV50-G

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

552 bar  (8,000 psi)*

552 bar  (8,000 psi)*

552 bar  (8,000 psi)*

552 bar  (8,000 psi)*

552 bar  (8,000 psi)*

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

MF25

MF37

MF50

MF75

MF100

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

552 bar  (8,000 psi)*

552 bar  (8,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

CMF25

CMF37

CMF50

CMF75

CMF100

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

N/A N/A N/A SW

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

N/A N/A N/A STEX1

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

N/A N/A N/A KC

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

N/A N/A N/A HC

                           Guia de                       referência                           Guia de                       referência
  Atuadores
 Propulsores de solenóide (hirschmann)

Propulsor de solenóide, com componentes de aço inoxidável expostos externamente. Pode ser usado com uma variedade de válvulas solenóide BiS 
(consulte as fichas de dados do catálogo completo para obter detalhes). Fornecido com conector DIN43650 O propulsor não é vendido separadamente.

 Propulsores de solenóide (conduíte)

Propulsor de solenóide, com componentes de aço inoxidável expostos. Pode ser usado com uma variedade de válvulas solenóide BiS (consulte as fichas 
de dados do catálogo completo para obter detalhes). Fornecido com conexão de conduíte Kopex ½”. O propulsor não é vendido separadamente.

 Propulsores de solenóide (área perigosa ATEX)

Propulsor de solenóide, com componentes de aço inoxidável expostos. Pode ser usado com uma variedade de válvulas solenóide BiS (consulte as fichas de dados do catálogo 
completo para obter detalhes). Aprovado para uso em atmosfera potencialmente explosivas. Classificado como IIC D EEX O propulsor não é vendido separadamente.

Propulsor de solenóide, com componentes de aço inoxidável expostos externamente. Pode ser usado com uma variedade de válvulas solenóide BiS 
e é adequado para ambientes submarinos. Verifique a aplicação com o departamento técnico da BiS. O propulsor não é vendido separadamente.

 Propulsores de solenóide (submarino)

  Solenóide
 Válvulas solenóide

Válvulas solenóide, construídas, principalmente, em aço inoxidável. Válvulas de atuação direta que incorporam tecnologia de spool 
balanceado para permitir o uso bidirecional. Criadas, principalmente, para uso na superfície, mas há variantes disponíveis para uso 
submarino, entre em contato com a fábrica. Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis. Vários propulsores de solenóide 
estão disponíveis. 
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

  Paragem e medição
 Paragem (desligamento) das válvulas

Válvulas de paragem, construídas em aço inoxidável. Fornece desligamento apertado por meio de ajuste aproximado para operação 
rápida. Design de haste não giratória. Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis.

 Válvulas de medição

Válvulas de medição, construídas em aço inoxidável. Fornece controle de fluxo compensado não de pressão, que pode ser completamente 
ajustado dentro de uma determinada faixa, por meio de um ajuste com trava no estilo micrômetro. Design de haste não giratória. Várias 
opções de portas e de vedações estão disponíveis. 
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

Válvulas de medição com retenção, construídas em aço inoxidável. Fornece um controle de fluxo compensado sem pressão em uma 
única direção e permite o fluxo livre na outra direção por meio da válvula de retenção. Design de haste não giratória. Várias opções de 
portas e de vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

 Medição com válvulas de retenção

CONSULTE O CD PARA OBTER INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE O PRODUTO
VISITE NOSSO SITE NA WEB PARA FACILIDADE DE PESQUISA ON-LINE

www.bisvalves.co.uk
V A L V E S
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Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

N/A

N/A

N/A

690 bar  (10,000 psi)

690 bar  (10,000 psi)

34.5 bar  (500 psi)

Somente líquidos

Somente líquidos

Líquidos e gases

H0

H1

H3

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

L

DL

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

N/A N/A N/A C0

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

N/A N/A N/A C1

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

1/4”

3/8”

3/8”

1/2”

1/2”

1”

1”

690 bar  (10,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)*

690 bar  (10,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)*

690 bar  (10,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)*

241 bar  (3,500 psi)

690 bar  (10,000 psi)*

Somente líquidos

Líquidos e gases

Somente líquidos

Líquidos e gases

Somente líquidos

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

3B25

3B25-G

S-3B37

S-3B37-G

3B50

3B50-G

3BHF100

3BLF100

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

3/8”, 1/2” 690 bar  (10,000 psi) Somente líquidos PCFR50

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

3/8”

1/2”

552 bar  (8,000 psi)

552 bar  (8,000 psi)

552 bar  (8,000 psi)

Somente líquidos

Somente líquidos

Somente líquidos

IMC25

IMC37

IMC50

s

                           Guia de                       referência                            Guia de                       referência
  Paragem e medição

Válvulas de medição com retenção (design em linha), construídas em aço inoxidável. Fornece um controle de fluxo compensado sem 
pressão em uma única direção e permite o fluxo livre na outra direção por meio da válvula de retenção. A válvula pode ser adaptada para 
se adequar a vários tipos de características de medição de fluxo. Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis.

  Controle direcional de três portas

 Válvulas reguladoras de fluxo compensadas por pressão

Válvulas de controle de fluxo compensado por pressão, construídas em aço inoxidável. A válvula oferece um fluxo relativamente constante 
em uma única direção, independentemente da pressão diferencial na válvula. Adequada para uso somente com fluidos não corrosivos. 
Várias faixas de fluxo ajustáveis, opções de portas e opções de vedações disponíveis.

 Válvulas de controle direcional de três portas

Válvulas de controle direcional de três portas, construídas em aço inoxidável. Tecnologia de spool balanceado. A pressão de serviço não 
afeta as pressões de comutação. Uma válvula bidirecional também pode ser usada como uma válvula de duas portas. Atuadores de 
came pneumáticos, hidráulicos e com alavanca, além de várias opções de peça e opções de lavre estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

 Medição com a válvula de retenção (em linha)  Atuadores hidráulicos

Atuadores hidráulicos construídos em aço inoxidável. Criado para ser usado com uma fonte de pressão piloto. Pode ser usado com uma 
variedade de válvulas de controle direcional BiS e com válvulas de retenção operadas por piloto (consulte as fichas de dados do catálogo 
completo para obter detalhes). Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis. Os atuadores não são vendidos separadamente.

  Atuadores

 Atuadores com rolete de came

Atuadores com came construídos, principalmente, em aço inoxidável. Podem ser usados com uma variedade de válvulas de controle 
direcional BiS e com válvulas de retenção operadas por piloto, onde é necessária uma operação por meio de um mecanismo mecânico 
(consulte as fichas de dados do catálogo completo para obter detalhes). Os atuadores não são vendidos separadamente.

 Atuadores com pino de came

Atuadores com pino de came construídos em aço inoxidável. Podem ser usados com uma variedade de válvulas de controle direcional BiS 
e com válvulas de retenção operadas por piloto, onde é necessária uma operação por meio de um mecanismo mecânico (consulte as 
fichas de dados do catálogo completo para obter detalhes). Os atuadores não são vendidos separadamente.

Atuadores com alavanca construídos em aço inoxidável. Podem ser usados com uma variedade de válvulas de controle direcional BiS e 
com válvulas de retenção operadas por piloto, onde é necessária uma operação manual (consulte as fichas de dados do catálogo 
completo para obter detalhes). Versões com detentor ou sem detentor disponíveis. Os atuadores não são vendidos separadamente.

 Atuadores com alavanca

CONSULTE O CD PARA OBTER INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE O PRODUTO
VISITE NOSSO SITE NA WEB PARA FACILIDADE DE PESQUISA ON-LINE

www.bisvalves.co.uk
V A L V E S
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Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

3/8”

690 bar  (10,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

Somente líquidos

Somente líquidos

4R25

4R37

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

3/8”

3/8”

690 bar  (10,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)*

Somente líquidos

Líquidos e gases

S-6B37

S-6B37-G

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1¼”

1½”

1/4”

1/4”

3/8”

1/2”

1/2”

3/4”

1”

1¼”, 1½”, 2”

621 bar  (9,000 psi)*

621 bar  (9,000 psi)*

621 bar  (9,000 psi)*

621 bar  (9,000 psi)*

621 bar  (9,000 psi)*

483 bar  (7,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)*

1,379 bar  (20,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)*

1,379 bar  (20,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)*

621 bar  (9,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

C25

C37

C50

C75

C100

C125

C150

NR25

NR25 (20K)

NR37

NR50

NR50 (20K)

NR75

NR100

NR200

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

N/A

N/A

N/A

N/A

10.3 bar  (150 psi)

10.3 bar  (150 psi)

10.3 bar  (150 psi)

10.3 bar  (150 psi)

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

A1

A2

A3

A4

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

1/4”

828 bar  (12,000 psi)

828 bar  (12,000 psi)

Somente líquidos

Somente líquidos

260PR

520PR

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

3/8”, 1/2” 414 bar  (6,000 psi) Líquidos e gases 3SV25

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/2” 414 bar  (6,000 psi) Somente líquidos DF50

                           Guia de                       referência                           Guia de                       referência
  Filtros
 Filtros Duplex

  Bombas
 Bombas de pistão giratório H.P.

Bombas de pistão radial de alta pressão, construídas, principalmente, em aço carbono. Adequada para aplicações de baixo fluxo de alta 
pressão, como a manutenção da pressão em bancos acumuladores. Adequada para uso com óleos minerais, mas podem ser usadas com 
certos glicóis (entre em contato com a fábrica).

 Atuadores de ar com diafragma

Atuadores de ar com diafragma construídos em aço inoxidável. Criados, principalmente, para uso com uma fonte de pressão pneumática, 
mas também podem ser usados com uma fonte de pressão hidráulica. Podem ser usados com uma variedade de válvulas de controle 
direcional BiS e com válvulas de retenção operadas por piloto, para atingir pressões de atuação baixas (consulte as fichas de dados do 
catálogo completo para obter detalhes). Os atuadores não são vendidos separadamente.

  Atuadores

  Detecção de pressão
 Válvulas de detecção

Filtros Duplex, construídos em aço inoxidável. Filtro da linha principal de pressão alta. O filtro está disponível com um indicador ejetável para 
mostrar quando o elemento está se tornando bloqueado e também está disponível com um indicador ejetável visual com uma instalação 
de derivação. O filtro é adequado para aplicações em que um fechamento não pode ser tolerado. O elemento pode ser alterado no 
sistema, enquanto o outro filtro ainda está sendo usado. Vários tamanhos de classificação em mícrons estão disponíveis. Várias opções de 
portas e de vedações estão disponíveis.

  Controle direcional de quatro portas

  Válvulas de controle direcional giratórias de quatro portas

Válvulas de controle giratórias de quatro portas, construídas, principalmente, em aço inoxidável. Tecnologia de vedação de metal 
cisalhado para boa resistência à contaminação. Adequada para uso apenas com líquidos não corrosivos. Várias configurações de fluxo, 
opções de portas e de vedações estão disponíveis.

  Retenção e fechamento

 Válvulas de controle direcional de quatro portas

Válvulas de controle direcional de quatro portas, construídas em aço inoxidável. Tecnologia de spool balanceado. A pressão de serviço 
não afeta as pressões de comutação. Várias opções de atuador, de portas e de vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

 Válvulas de retenção

Válvulas de retenção, construídas em aço inoxidável. Tecnologia reguladora de pressão lacrada para vazamento quase zero. Várias 
variantes de pressão de abertura disponíveis mediante solicitação. Versões disponíveis para uso com fluidos mais corrosivos. Várias opções 
de portas e de vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

Válvulas de detecção de pressão, construídas em aço inoxidável. Usadas, principalmente, para enviar um sinal de piloto pneumático para 
atuar outra válvula quando o estado de um serviço de detecção se eleva ou cai além de uma pressão pré-determinada. Várias opções 
de detecção de pressão, de portas e de vedações estão disponíveis.
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Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1¼”

1½”

2”

828 bar  (12,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)*

621 bar  (9,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

F25

F37

F50

F75

F100

F125

F150

F200

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”
3/8”
1/2”
1/2”
1”

552 bar  (8,000 psi)*
552 bar  (8,000 psi)*
552 bar  (8,000 psi)*
552 bar  (8,000 psi)*
552 bar  (8,000 psi)*

Líquidos e gases
Líquidos e gases
Líquidos e gases
Líquidos e gases
Líquidos e gases

EF25
EF37
EF50

EF50-DP
EF100

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/2” 414 bar  (6,000 psi) Somente líquidos SF50

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

1/4”, 3/8”, 1/2”

690 bar  (10,000 psi)

552 bar  (8,000 psi)*

Somente líquidos

Líquidos e gases

SV25

SV50

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4” 250 bar  (3,625 psi)* Líquidos e gases CV25

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

690 bar  (10,000 psi)*

690 bar  (10,000 psi)*

690 bar  (10,000 psi)*

690 bar  (10,000 psi)*

690 bar  (10,000 psi)*

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

CC25

CC37

CC50

CC75

CC100

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/2” 414 bar  (6,000 psi)* Líquidos e gases NR50M

                           Guia de                       referência                           Guia de                       referência
  Retenção e fechamento
 Válvulas de retenção (montadas em u m coletor)

Válvulas montadas em coletores, construídas  em aço inoxidável. O design da válvula incorpora tecnologia de vedação com material macio 
para o melhor desempenho contra vazamentos.  São ideais para aplicações em coletores. Várias opções de vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

 Válvulas de retenção de cartucho

Válvulas de retenção de cartucho, construídas  em aço inoxidável. Tecnologia reguladora de pressão lacrada para vazamento quase zero. 
São ideais para aplicações em coletores. Várias opções de vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

 Válvulas de retenção de ar

Válvulas de retenção de ar, construídas  em aço inoxidável. Tecnologia reguladora de pressão lacrada para vazamento quase zero.  Design 
compacto pequeno que ventila diretamente para a atmosfera. Várias variantes de pressão de abertura disponíveis. Várias opções de 
vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - Diferencial de pressão inversa máxima

 Válvulas de fechamento

Válvulas de fechamento, construídas  em aço inoxidável. Adequadas para aplicações em que é necessária uma redundância dupla de linhas de 
controle. Design não baseado em mola, a válvula percebe a mais alta das duas pressões. Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

 Filtros em linha

Filtros em linha, construídos  em aço inoxidável. Esses filtros são usados para proteção de dispositivo de componentes vitais e devem ser 
usados em conjunto com o filtro da linha principal. Design de malha rígida, adequado para uso em uma ampla variedade de meios. Vários 
tamanhos de classificação em mícrons estão disponíveis. Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

  Filtros

 Filtros em linha (fácil substituição)

 Filtros Simplex

Filtros Simplex, construídos  em aço inoxidável. Filtro da linha principal de pressão alta. O filtro está disponível com um indicador ejetável para 
mostrar quando o elemento está se tornando bloqueado e também está disponível com um indicador ejetável visual com uma instalação de 
derivação. Vários tamanhos de classificação em mícrons estão disponíveis. Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis.

Filtros em linha, construídos  em aço inoxidável. Esses filtros são usados para proteção de dispositivo de componentes vitais e devem ser 
usados em conjunto com o filtro da linha principal. Design de malha rígida, adequado para uso em uma ampla variedade de meios. Design 
do filtro de fácil substituição. O elemento pode ser limpo ou substituído sem interromper o trabalho da tubulação. Vários tamanhos de 
classificação em mícrons estão disponíveis. Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes
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Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4” 276 bar  (4,000 psi) Somente líquidos SV25C

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

3/8”

3/4”

1/8”

1/8”

1,379 bar  (20,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)

276 bar  (4,000 psi)

1,379 bar  (20,000 psi)

Líquidos e gases

Somente líquidos

Líquidos e gases

Somente líquidos

V1-37

MS75

SVA12

B1-12

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

3/8”, 1/2” 414 bar  (6,000 psi) Somente líquidos 2XPC50

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/2” 1,379 bar  (20,000 psi) Somente líquidos M1-50

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”

1½”

414 bar  (6,000 psi)*
414 bar  (6,000 psi)*
414 bar  (6,000 psi)*
414 bar  (6,000 psi)*
414 bar  (6,000 psi)*
414 bar  (6,000 psi)*

Líquidos e gases
Líquidos e gases
Líquidos e gases
Líquidos e gases
Líquidos e gases
Líquidos e gases

R25
R37
R50
R75
R100
R150

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

3/8”

414 bar  (6,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

Líquidos e gases

Líquidos e gases

ER25

ER37

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

1/2”

1,034 bar  (15,000 psi)

1,034 bar  (15,000 psi)

Somente líquidos

Somente líquidos

RL25M

RL50M

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

3/4”

1,034 bar  (15,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

Somente líquidos

Somente líquidos

RL25C

PRV75C

                           Guia de                       referência                           Guia de                       referência

  Fluxo em excesso
 Válvulas de fluxo em excesso (ajustável externamente)

Válvulas de fluxo em excesso ajustáveis externamente, construídas em aço inoxidável. Criadas para fechar uma linha de fluxo, no caso de 
uma quebra ou ruptura de um cano downstream ou de uma mangueira. A válvula também pode ser usada em aplicações em que o fluxo 
em excesso deve ser evitado. Ajustável externamente, para que a válvula possa ser regulada depois da instalação. Várias opções de 
portas, de regulagem e de vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

 Válvulas de fluxo em excesso (ajustável internamente)

 Válvulas de descompressão (montadas em u m coletor)

 Válvulas de descompressão de cartucho

Válvulas de descompressão de cartucho, construídas  em aço inoxidável. Esfera rígida em design de posicionamento para o melhor desempenho 
de vazamento. Válvula de descompressão de estilo convencional para aplicações de descompressão de alta pressão. São ideais para aplicações 
em coletores. Várias especificações de vedações e de construção estão disponíveis, para se adequar a uma ampla gama de aplicações.

  Descompressão

Válvulas de fluxo em excesso ajustáveis internamente, construídas em aço inoxidável. Criadas para fechar uma linha de fluxo, no caso de 
uma quebra ou ruptura de um cano downstream ou de uma mangueira. A válvula também pode ser usada em aplicações em que o fluxo 
em excesso deve ser evitado. Várias opções de portas, de regulagem e de vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

  Retenção e fechamento
 Válvulas de fechamento de cartucho

Válvulas de fechamento de cartucho, construídas  em aço inoxidável. Adequadas para aplicações em que é necessária uma redundância dupla. 
Design não baseado em mola, de posicionamento rígido. A válvula percebe a mais alta das duas pressões. Várias opções de vedações estão disponíveis.

  Válvula de retenção operada por piloto
 Válvulas de retenção operadas por piloto

Válvulas de retenção operadas por piloto, construídas em aço inoxidável. Esfera rígida ou regulador de pressão em design de 
posicionamento para o melhor desempenho de vazamento. Variantes macias e rígidas estão disponíveis. Vários métodos de atuação estão 
disponíveis, incluindo pneumático e mecânico por  meio de alavanca. Várias relações de pilotos estão disponíveis, para se adequar a uma 
ampla gama de aplicações. Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

  Válvulas de retenção operadas por dois pilotos

 Válvulas de retenção de descompressão

Válvulas de retenção de descompressão, adequadas para aplicações em que o choque deve ser reduzido quando uma linha de volume 
preso de alta pressão é aberta. Vários métodos de atuação estão disponíveis, incluindo pneumático e mecânico por  meio de alavanca. 
Várias opções de relações de pilotos estão disponíveis.

Válvulas de retenção operadas por dois pilotos, construídas em aço inoxidável. Esfera rígida no design de posicionamento Adequada para 
aplicações de cilindro de atuação dupla, onde permitirá que o cilindro se mova quando instruído, mas travará em uma posição quando a 
válvula de controle direcional retornar para a posição central. Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis.

Válvulas de descompressão que podem ser montadas em coletor, construídas em aço inoxidável. Esfera rígida em design de posicionamento 
para o melhor desempenho de vazamento. Válvula de descompressão de estilo convencional para aplicações de descompressão de alta 
pressão. Várias especificações de vedações e de construção estão disponíveis, para se adequar a uma ampla gama de aplicações.
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Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”

1/4”

40 bar  (580 psi)
40 bar  (580 psi)
40 bar  (580 psi)
40 bar  (580 psi)
28 bar  (406 psi)

138 bar  (2,000 psi)

Líquidos e gases
Líquidos e gases
Líquidos e gases
Líquidos e gases
Líquidos e gases
Líquidos e gases

TS25
TS37
TS50
TS75

TS100
HTS25

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4” 40 bar  (580 psi) Líquidos e gases TS25C

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

1/4”

3/8”

3/8”

1/2”

1/2”

3/4”

3/4”

1”

1”

1,034 bar  (15,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

1,034 bar  (15,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

1,034 bar  (15,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

1,034 bar  (15,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

207 bar  (3,000 psi)

207 bar  (3,000 psi)

Somente líquidos

Líquidos e gases

Somente líquidos

Líquidos e gases

Somente líquidos

Líquidos e gases

Somente líquidos

Líquidos e gases

Somente líquidos

Líquidos e gases

RL25

RL25-G

RL37

RL37-G

RL50

RL50-G

RL75

RL75-G

RL100

RL100-G

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1/4”

1/4”

40 bar  (580 psi)

40 bar  (580 psi)

40 bar  (580 psi)

40 bar  (580 psi)

40 bar  (580 psi)

40 bar  (580 psi)

40 bar  (580 psi)

40 bar  (580 psi)

18 bar  (261 psi)

19 bar  (275 psi)

138 bar  (2,000 psi)

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

BS25

BS37

BS50

BS75

S25

S37

S50

S75

S100

SM25UF

HS25

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/8” 138 bar  (2,000 psi) Líquidos e gases SVT12

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/2”

3/4”

207 bar  (3,000 psi)

379 bar  (5,500 psi)

Somente líquidos

Somente líquidos

UL75/50

UL75

                           Guia de                       referência                           Guia de                       referência
  Válvula de retenção                       operada por piloto

 Válvulas de retenção operadas por alavanca

Válvulas de retenção operadas por alavanca, construídas em aço inoxidável. O design da válvula incorpora tecnologia de vedação com 
material macio para o melhor desempenho contra vazamentos. São ideais para aplicações de sobreposição manual. Design compacto 
pequeno Várias opções de vedações estão disponíveis.

  Descompressão
 Válvulas de descompressão de segurança (abertura para a atmosfera)

Válvulas de descompressão de segurança com abertura para a atmosfera, construídas   em aço inoxidável (variantes BS em latão). O 
design da válvula, na maior parte, incorpora tecnologia de vedação com elastômeros para o melhor desempenho contra vazamentos. 
Capacidades de descarga alta são obtidas pelo estilo de ejeção característico da válvula. Opções de porta de entrada BSP e NPT estão 
disponíveis. Não foram criadas para uso com meio corrosivo ou perigoso.

  Descompressão

Válvulas de descompressão de segurança de cartucho, construídas  em aço inoxidável. O design da válvula incorpora tecnologia de 
vedação com elastômeros para o melhor desempenho contra vazamentos. Capacidades de descarga alta são obtidas pelo estilo de 
ejeção característico da válvula. São ideais para aplicações em coletores. Várias opções de vedações estão disponíveis.

  Válvulas de descompressão

Válvulas de descompressão, construídas em aço inoxidável. Esfera rígida em design de posicionamento para o melhor desempenho de 
vazamento. Válvula de descompressão de estilo convencional para aplicações de descompressão de alta pressão. Várias especificações 
de portas, vedações e de construção estão disponíveis, para se adequar a uma ampla gama de aplicações.

Válvulas de descompressão de segurança, construídas  em aço inoxidável. Porta de exaustão rosqueada. O design da válvula, na maior 
parte, incorpora tecnologia de vedação com elastômeros para o melhor desempenho contra vazamentos. Capacidades de descarga 
alta são obtidas pelo estilo de ejeção característico da válvula. Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis.

 Válvulas de descompressão de segurança Válvulas de descarga

Válvulas de descarga, adequadas para aplicações de descarga de bombas. Vários métodos de atuação estão disponíveis, incluindo 
pneumático e mecânico por  meio de alavanca ou pressionando um botão. Algumas variantes também podem ser operadas remotamente. 
Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis.

 Válvulas de descompressão de segurança de cartucho
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Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”

1/4”

40 bar  (580 psi)
40 bar  (580 psi)
40 bar  (580 psi)
40 bar  (580 psi)
28 bar  (406 psi)

138 bar  (2,000 psi)

Líquidos e gases
Líquidos e gases
Líquidos e gases
Líquidos e gases
Líquidos e gases
Líquidos e gases

TS25
TS37
TS50
TS75

TS100
HTS25

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4” 40 bar  (580 psi) Líquidos e gases TS25C

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

1/4”

3/8”

3/8”

1/2”

1/2”

3/4”

3/4”

1”

1”

1,034 bar  (15,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

1,034 bar  (15,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

1,034 bar  (15,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

1,034 bar  (15,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

207 bar  (3,000 psi)

207 bar  (3,000 psi)

Somente líquidos

Líquidos e gases

Somente líquidos

Líquidos e gases

Somente líquidos

Líquidos e gases

Somente líquidos

Líquidos e gases

Somente líquidos

Líquidos e gases

RL25

RL25-G

RL37

RL37-G

RL50

RL50-G

RL75

RL75-G

RL100

RL100-G

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1/4”

1/4”

40 bar  (580 psi)

40 bar  (580 psi)

40 bar  (580 psi)

40 bar  (580 psi)

40 bar  (580 psi)

40 bar  (580 psi)

40 bar  (580 psi)

40 bar  (580 psi)

18 bar  (261 psi)

19 bar  (275 psi)

138 bar  (2,000 psi)

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

BS25

BS37

BS50

BS75

S25

S37

S50

S75

S100

SM25UF

HS25

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/8” 138 bar  (2,000 psi) Líquidos e gases SVT12

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/2”

3/4”

207 bar  (3,000 psi)

379 bar  (5,500 psi)

Somente líquidos

Somente líquidos

UL75/50

UL75

                           Guia de                       referência                           Guia de                       referência
  Válvula de retenção                       operada por piloto

 Válvulas de retenção operadas por alavanca

Válvulas de retenção operadas por alavanca, construídas em aço inoxidável. O design da válvula incorpora tecnologia de vedação com 
material macio para o melhor desempenho contra vazamentos. São ideais para aplicações de sobreposição manual. Design compacto 
pequeno Várias opções de vedações estão disponíveis.

  Descompressão
 Válvulas de descompressão de segurança (abertura para a atmosfera)

Válvulas de descompressão de segurança com abertura para a atmosfera, construídas   em aço inoxidável (variantes BS em latão). O 
design da válvula, na maior parte, incorpora tecnologia de vedação com elastômeros para o melhor desempenho contra vazamentos. 
Capacidades de descarga alta são obtidas pelo estilo de ejeção característico da válvula. Opções de porta de entrada BSP e NPT estão 
disponíveis. Não foram criadas para uso com meio corrosivo ou perigoso.

  Descompressão

Válvulas de descompressão de segurança de cartucho, construídas  em aço inoxidável. O design da válvula incorpora tecnologia de 
vedação com elastômeros para o melhor desempenho contra vazamentos. Capacidades de descarga alta são obtidas pelo estilo de 
ejeção característico da válvula. São ideais para aplicações em coletores. Várias opções de vedações estão disponíveis.

  Válvulas de descompressão

Válvulas de descompressão, construídas em aço inoxidável. Esfera rígida em design de posicionamento para o melhor desempenho de 
vazamento. Válvula de descompressão de estilo convencional para aplicações de descompressão de alta pressão. Várias especificações 
de portas, vedações e de construção estão disponíveis, para se adequar a uma ampla gama de aplicações.

Válvulas de descompressão de segurança, construídas  em aço inoxidável. Porta de exaustão rosqueada. O design da válvula, na maior 
parte, incorpora tecnologia de vedação com elastômeros para o melhor desempenho contra vazamentos. Capacidades de descarga 
alta são obtidas pelo estilo de ejeção característico da válvula. Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis.

 Válvulas de descompressão de segurança Válvulas de descarga

Válvulas de descarga, adequadas para aplicações de descarga de bombas. Vários métodos de atuação estão disponíveis, incluindo 
pneumático e mecânico por  meio de alavanca ou pressionando um botão. Algumas variantes também podem ser operadas remotamente. 
Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis.

 Válvulas de descompressão de segurança de cartucho
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Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4” 276 bar  (4,000 psi) Somente líquidos SV25C

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

3/8”

3/4”

1/8”

1/8”

1,379 bar  (20,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)

276 bar  (4,000 psi)

1,379 bar  (20,000 psi)

Líquidos e gases

Somente líquidos

Líquidos e gases

Somente líquidos

V1-37

MS75

SVA12

B1-12

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

3/8”, 1/2” 414 bar  (6,000 psi) Somente líquidos 2XPC50

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/2” 1,379 bar  (20,000 psi) Somente líquidos M1-50

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”

1½”

414 bar  (6,000 psi)*
414 bar  (6,000 psi)*
414 bar  (6,000 psi)*
414 bar  (6,000 psi)*
414 bar  (6,000 psi)*
414 bar  (6,000 psi)*

Líquidos e gases
Líquidos e gases
Líquidos e gases
Líquidos e gases
Líquidos e gases
Líquidos e gases

R25
R37
R50
R75
R100
R150

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

3/8”

414 bar  (6,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

Líquidos e gases

Líquidos e gases

ER25

ER37

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

1/2”

1,034 bar  (15,000 psi)

1,034 bar  (15,000 psi)

Somente líquidos

Somente líquidos

RL25M

RL50M

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

3/4”

1,034 bar  (15,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

Somente líquidos

Somente líquidos

RL25C

PRV75C

                           Guia de                       referência                           Guia de                       referência

  Fluxo em excesso
 Válvulas de fluxo em excesso (ajustável externamente)

Válvulas de fluxo em excesso ajustáveis externamente, construídas em aço inoxidável. Criadas para fechar uma linha de fluxo, no caso de 
uma quebra ou ruptura de um cano downstream ou de uma mangueira. A válvula também pode ser usada em aplicações em que o fluxo 
em excesso deve ser evitado. Ajustável externamente, para que a válvula possa ser regulada depois da instalação. Várias opções de 
portas, de regulagem e de vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

 Válvulas de fluxo em excesso (ajustável internamente)

 Válvulas de descompressão (montadas em u m coletor)

 Válvulas de descompressão de cartucho

Válvulas de descompressão de cartucho, construídas  em aço inoxidável. Esfera rígida em design de posicionamento para o melhor desempenho 
de vazamento. Válvula de descompressão de estilo convencional para aplicações de descompressão de alta pressão. São ideais para aplicações 
em coletores. Várias especificações de vedações e de construção estão disponíveis, para se adequar a uma ampla gama de aplicações.

  Descompressão

Válvulas de fluxo em excesso ajustáveis internamente, construídas em aço inoxidável. Criadas para fechar uma linha de fluxo, no caso de 
uma quebra ou ruptura de um cano downstream ou de uma mangueira. A válvula também pode ser usada em aplicações em que o fluxo 
em excesso deve ser evitado. Várias opções de portas, de regulagem e de vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

  Retenção e fechamento
 Válvulas de fechamento de cartucho

Válvulas de fechamento de cartucho, construídas  em aço inoxidável. Adequadas para aplicações em que é necessária uma redundância dupla. 
Design não baseado em mola, de posicionamento rígido. A válvula percebe a mais alta das duas pressões. Várias opções de vedações estão disponíveis.

  Válvula de retenção operada por piloto
 Válvulas de retenção operadas por piloto

Válvulas de retenção operadas por piloto, construídas em aço inoxidável. Esfera rígida ou regulador de pressão em design de 
posicionamento para o melhor desempenho de vazamento. Variantes macias e rígidas estão disponíveis. Vários métodos de atuação estão 
disponíveis, incluindo pneumático e mecânico por  meio de alavanca. Várias relações de pilotos estão disponíveis, para se adequar a uma 
ampla gama de aplicações. Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

  Válvulas de retenção operadas por dois pilotos

 Válvulas de retenção de descompressão

Válvulas de retenção de descompressão, adequadas para aplicações em que o choque deve ser reduzido quando uma linha de volume 
preso de alta pressão é aberta. Vários métodos de atuação estão disponíveis, incluindo pneumático e mecânico por  meio de alavanca. 
Várias opções de relações de pilotos estão disponíveis.

Válvulas de retenção operadas por dois pilotos, construídas em aço inoxidável. Esfera rígida no design de posicionamento Adequada para 
aplicações de cilindro de atuação dupla, onde permitirá que o cilindro se mova quando instruído, mas travará em uma posição quando a 
válvula de controle direcional retornar para a posição central. Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis.

Válvulas de descompressão que podem ser montadas em coletor, construídas em aço inoxidável. Esfera rígida em design de posicionamento 
para o melhor desempenho de vazamento. Válvula de descompressão de estilo convencional para aplicações de descompressão de alta 
pressão. Várias especificações de vedações e de construção estão disponíveis, para se adequar a uma ampla gama de aplicações.
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Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1¼”

1½”

2”

828 bar  (12,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)*

621 bar  (9,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

F25

F37

F50

F75

F100

F125

F150

F200

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”
3/8”
1/2”
1/2”
1”

552 bar  (8,000 psi)*
552 bar  (8,000 psi)*
552 bar  (8,000 psi)*
552 bar  (8,000 psi)*
552 bar  (8,000 psi)*

Líquidos e gases
Líquidos e gases
Líquidos e gases
Líquidos e gases
Líquidos e gases

EF25
EF37
EF50

EF50-DP
EF100

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/2” 414 bar  (6,000 psi) Somente líquidos SF50

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

1/4”, 3/8”, 1/2”

690 bar  (10,000 psi)

552 bar  (8,000 psi)*

Somente líquidos

Líquidos e gases

SV25

SV50

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4” 250 bar  (3,625 psi)* Líquidos e gases CV25

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

690 bar  (10,000 psi)*

690 bar  (10,000 psi)*

690 bar  (10,000 psi)*

690 bar  (10,000 psi)*

690 bar  (10,000 psi)*

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

CC25

CC37

CC50

CC75

CC100

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/2” 414 bar  (6,000 psi)* Líquidos e gases NR50M

                           Guia de                       referência                           Guia de                       referência
  Retenção e fechamento
 Válvulas de retenção (montadas em u m coletor)

Válvulas montadas em coletores, construídas  em aço inoxidável. O design da válvula incorpora tecnologia de vedação com material macio 
para o melhor desempenho contra vazamentos.  São ideais para aplicações em coletores. Várias opções de vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

 Válvulas de retenção de cartucho

Válvulas de retenção de cartucho, construídas  em aço inoxidável. Tecnologia reguladora de pressão lacrada para vazamento quase zero. 
São ideais para aplicações em coletores. Várias opções de vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

 Válvulas de retenção de ar

Válvulas de retenção de ar, construídas  em aço inoxidável. Tecnologia reguladora de pressão lacrada para vazamento quase zero.  Design 
compacto pequeno que ventila diretamente para a atmosfera. Várias variantes de pressão de abertura disponíveis. Várias opções de 
vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - Diferencial de pressão inversa máxima

 Válvulas de fechamento

Válvulas de fechamento, construídas  em aço inoxidável. Adequadas para aplicações em que é necessária uma redundância dupla de linhas de 
controle. Design não baseado em mola, a válvula percebe a mais alta das duas pressões. Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

 Filtros em linha

Filtros em linha, construídos  em aço inoxidável. Esses filtros são usados para proteção de dispositivo de componentes vitais e devem ser 
usados em conjunto com o filtro da linha principal. Design de malha rígida, adequado para uso em uma ampla variedade de meios. Vários 
tamanhos de classificação em mícrons estão disponíveis. Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

  Filtros

 Filtros em linha (fácil substituição)

 Filtros Simplex

Filtros Simplex, construídos  em aço inoxidável. Filtro da linha principal de pressão alta. O filtro está disponível com um indicador ejetável para 
mostrar quando o elemento está se tornando bloqueado e também está disponível com um indicador ejetável visual com uma instalação de 
derivação. Vários tamanhos de classificação em mícrons estão disponíveis. Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis.

Filtros em linha, construídos  em aço inoxidável. Esses filtros são usados para proteção de dispositivo de componentes vitais e devem ser 
usados em conjunto com o filtro da linha principal. Design de malha rígida, adequado para uso em uma ampla variedade de meios. Design 
do filtro de fácil substituição. O elemento pode ser limpo ou substituído sem interromper o trabalho da tubulação. Vários tamanhos de 
classificação em mícrons estão disponíveis. Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes
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Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

3/8”

690 bar  (10,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

Somente líquidos

Somente líquidos

4R25

4R37

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

3/8”

3/8”

690 bar  (10,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)*

Somente líquidos

Líquidos e gases

S-6B37

S-6B37-G

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1¼”

1½”

1/4”

1/4”

3/8”

1/2”

1/2”

3/4”

1”

1¼”, 1½”, 2”

621 bar  (9,000 psi)*

621 bar  (9,000 psi)*

621 bar  (9,000 psi)*

621 bar  (9,000 psi)*

621 bar  (9,000 psi)*

483 bar  (7,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)*

1,379 bar  (20,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)*

1,379 bar  (20,000 psi)*

828 bar  (12,000 psi)*

621 bar  (9,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

C25

C37

C50

C75

C100

C125

C150

NR25

NR25 (20K)

NR37

NR50

NR50 (20K)

NR75

NR100

NR200

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

N/A

N/A

N/A

N/A

10.3 bar  (150 psi)

10.3 bar  (150 psi)

10.3 bar  (150 psi)

10.3 bar  (150 psi)

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

A1

A2

A3

A4

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

1/4”

828 bar  (12,000 psi)

828 bar  (12,000 psi)

Somente líquidos

Somente líquidos

260PR

520PR

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

3/8”, 1/2” 414 bar  (6,000 psi) Líquidos e gases 3SV25

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/2” 414 bar  (6,000 psi) Somente líquidos DF50

                           Guia de                       referência                           Guia de                       referência
  Filtros
 Filtros Duplex

  Bombas
 Bombas de pistão giratório H.P.

Bombas de pistão radial de alta pressão, construídas, principalmente, em aço carbono. Adequada para aplicações de baixo fluxo de alta 
pressão, como a manutenção da pressão em bancos acumuladores. Adequada para uso com óleos minerais, mas podem ser usadas com 
certos glicóis (entre em contato com a fábrica).

 Atuadores de ar com diafragma

Atuadores de ar com diafragma construídos em aço inoxidável. Criados, principalmente, para uso com uma fonte de pressão pneumática, 
mas também podem ser usados com uma fonte de pressão hidráulica. Podem ser usados com uma variedade de válvulas de controle 
direcional BiS e com válvulas de retenção operadas por piloto, para atingir pressões de atuação baixas (consulte as fichas de dados do 
catálogo completo para obter detalhes). Os atuadores não são vendidos separadamente.

  Atuadores

  Detecção de pressão
 Válvulas de detecção

Filtros Duplex, construídos em aço inoxidável. Filtro da linha principal de pressão alta. O filtro está disponível com um indicador ejetável para 
mostrar quando o elemento está se tornando bloqueado e também está disponível com um indicador ejetável visual com uma instalação 
de derivação. O filtro é adequado para aplicações em que um fechamento não pode ser tolerado. O elemento pode ser alterado no 
sistema, enquanto o outro filtro ainda está sendo usado. Vários tamanhos de classificação em mícrons estão disponíveis. Várias opções de 
portas e de vedações estão disponíveis.

  Controle direcional de quatro portas

  Válvulas de controle direcional giratórias de quatro portas

Válvulas de controle giratórias de quatro portas, construídas, principalmente, em aço inoxidável. Tecnologia de vedação de metal 
cisalhado para boa resistência à contaminação. Adequada para uso apenas com líquidos não corrosivos. Várias configurações de fluxo, 
opções de portas e de vedações estão disponíveis.

  Retenção e fechamento

 Válvulas de controle direcional de quatro portas

Válvulas de controle direcional de quatro portas, construídas em aço inoxidável. Tecnologia de spool balanceado. A pressão de serviço 
não afeta as pressões de comutação. Várias opções de atuador, de portas e de vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

 Válvulas de retenção

Válvulas de retenção, construídas em aço inoxidável. Tecnologia reguladora de pressão lacrada para vazamento quase zero. Várias 
variantes de pressão de abertura disponíveis mediante solicitação. Versões disponíveis para uso com fluidos mais corrosivos. Várias opções 
de portas e de vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

Válvulas de detecção de pressão, construídas em aço inoxidável. Usadas, principalmente, para enviar um sinal de piloto pneumático para 
atuar outra válvula quando o estado de um serviço de detecção se eleva ou cai além de uma pressão pré-determinada. Várias opções 
de detecção de pressão, de portas e de vedações estão disponíveis.
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Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

N/A

N/A

N/A

690 bar  (10,000 psi)

690 bar  (10,000 psi)

34.5 bar  (500 psi)

Somente líquidos

Somente líquidos

Líquidos e gases

H0

H1

H3

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

L

DL

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

N/A N/A N/A C0

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

N/A N/A N/A C1

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

1/4”

3/8”

3/8”

1/2”

1/2”

1”

1”

690 bar  (10,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)*

690 bar  (10,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)*

690 bar  (10,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)*

241 bar  (3,500 psi)

690 bar  (10,000 psi)*

Somente líquidos

Líquidos e gases

Somente líquidos

Líquidos e gases

Somente líquidos

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

3B25

3B25-G

S-3B37

S-3B37-G

3B50

3B50-G

3BHF100

3BLF100

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

3/8”, 1/2” 690 bar  (10,000 psi) Somente líquidos PCFR50

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

3/8”

1/2”

552 bar  (8,000 psi)

552 bar  (8,000 psi)

552 bar  (8,000 psi)

Somente líquidos

Somente líquidos

Somente líquidos

IMC25

IMC37

IMC50

s
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  Paragem e medição

Válvulas de medição com retenção (design em linha), construídas em aço inoxidável. Fornece um controle de fluxo compensado sem 
pressão em uma única direção e permite o fluxo livre na outra direção por meio da válvula de retenção. A válvula pode ser adaptada para 
se adequar a vários tipos de características de medição de fluxo. Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis.

  Controle direcional de três portas

 Válvulas reguladoras de fluxo compensadas por pressão

Válvulas de controle de fluxo compensado por pressão, construídas em aço inoxidável. A válvula oferece um fluxo relativamente constante 
em uma única direção, independentemente da pressão diferencial na válvula. Adequada para uso somente com fluidos não corrosivos. 
Várias faixas de fluxo ajustáveis, opções de portas e opções de vedações disponíveis.

 Válvulas de controle direcional de três portas

Válvulas de controle direcional de três portas, construídas em aço inoxidável. Tecnologia de spool balanceado. A pressão de serviço não 
afeta as pressões de comutação. Uma válvula bidirecional também pode ser usada como uma válvula de duas portas. Atuadores de 
came pneumáticos, hidráulicos e com alavanca, além de várias opções de peça e opções de lavre estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

 Medição com a válvula de retenção (em linha)  Atuadores hidráulicos

Atuadores hidráulicos construídos em aço inoxidável. Criado para ser usado com uma fonte de pressão piloto. Pode ser usado com uma 
variedade de válvulas de controle direcional BiS e com válvulas de retenção operadas por piloto (consulte as fichas de dados do catálogo 
completo para obter detalhes). Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis. Os atuadores não são vendidos separadamente.

  Atuadores

 Atuadores com rolete de came

Atuadores com came construídos, principalmente, em aço inoxidável. Podem ser usados com uma variedade de válvulas de controle 
direcional BiS e com válvulas de retenção operadas por piloto, onde é necessária uma operação por meio de um mecanismo mecânico 
(consulte as fichas de dados do catálogo completo para obter detalhes). Os atuadores não são vendidos separadamente.

 Atuadores com pino de came

Atuadores com pino de came construídos em aço inoxidável. Podem ser usados com uma variedade de válvulas de controle direcional BiS 
e com válvulas de retenção operadas por piloto, onde é necessária uma operação por meio de um mecanismo mecânico (consulte as 
fichas de dados do catálogo completo para obter detalhes). Os atuadores não são vendidos separadamente.

Atuadores com alavanca construídos em aço inoxidável. Podem ser usados com uma variedade de válvulas de controle direcional BiS e 
com válvulas de retenção operadas por piloto, onde é necessária uma operação manual (consulte as fichas de dados do catálogo 
completo para obter detalhes). Versões com detentor ou sem detentor disponíveis. Os atuadores não são vendidos separadamente.

 Atuadores com alavanca

CONSULTE O CD PARA OBTER INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE O PRODUTO
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Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

3/8”

1/4”

1/4”

414 bar  (6,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

690 bar  (10,000 psi)

690 bar  (10,000 psi)

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Somente líquidos

Somente líquidos

2/3DS25

2/3DS37

2/3DS20/25

CS20

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”, 3/8”

1/4”, 3/8”

1/2”, 3/4”

1/2”, 3/4”

690 bar  (10,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

690 bar  (10,000 psi)

414 bar  (6,000 psi)

Somente líquidos

Líquidos e gases

Somente líquidos

Líquidos e gases

BNV25

BNV25-G

BNV50

BNV50-G

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

552 bar  (8,000 psi)*

552 bar  (8,000 psi)*

552 bar  (8,000 psi)*

552 bar  (8,000 psi)*

552 bar  (8,000 psi)*

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

MF25

MF37

MF50

MF75

MF100

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

552 bar  (8,000 psi)*

552 bar  (8,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

414 bar  (6,000 psi)*

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

Líquidos e gases

CMF25

CMF37

CMF50

CMF75

CMF100

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

N/A N/A N/A SW

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

N/A N/A N/A STEX1

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

N/A N/A N/A KC

Tamanho nominal Pressão Meio Tipo de válvula

N/A N/A N/A HC
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  Atuadores
 Propulsores de solenóide (hirschmann)

Propulsor de solenóide, com componentes de aço inoxidável expostos externamente. Pode ser usado com uma variedade de válvulas solenóide BiS 
(consulte as fichas de dados do catálogo completo para obter detalhes). Fornecido com conector DIN43650 O propulsor não é vendido separadamente.

 Propulsores de solenóide (conduíte)

Propulsor de solenóide, com componentes de aço inoxidável expostos. Pode ser usado com uma variedade de válvulas solenóide BiS (consulte as fichas 
de dados do catálogo completo para obter detalhes). Fornecido com conexão de conduíte Kopex ½”. O propulsor não é vendido separadamente.

 Propulsores de solenóide (área perigosa ATEX)

Propulsor de solenóide, com componentes de aço inoxidável expostos. Pode ser usado com uma variedade de válvulas solenóide BiS (consulte as fichas de dados do catálogo 
completo para obter detalhes). Aprovado para uso em atmosfera potencialmente explosivas. Classificado como IIC D EEX O propulsor não é vendido separadamente.

Propulsor de solenóide, com componentes de aço inoxidável expostos externamente. Pode ser usado com uma variedade de válvulas solenóide BiS 
e é adequado para ambientes submarinos. Verifique a aplicação com o departamento técnico da BiS. O propulsor não é vendido separadamente.

 Propulsores de solenóide (submarino)

  Solenóide
 Válvulas solenóide

Válvulas solenóide, construídas, principalmente, em aço inoxidável. Válvulas de atuação direta que incorporam tecnologia de spool 
balanceado para permitir o uso bidirecional. Criadas, principalmente, para uso na superfície, mas há variantes disponíveis para uso 
submarino, entre em contato com a fábrica. Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis. Vários propulsores de solenóide 
estão disponíveis. 
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

  Paragem e medição
 Paragem (desligamento) das válvulas

Válvulas de paragem, construídas em aço inoxidável. Fornece desligamento apertado por meio de ajuste aproximado para operação 
rápida. Design de haste não giratória. Várias opções de portas e de vedações estão disponíveis.

 Válvulas de medição

Válvulas de medição, construídas em aço inoxidável. Fornece controle de fluxo compensado não de pressão, que pode ser completamente 
ajustado dentro de uma determinada faixa, por meio de um ajuste com trava no estilo micrômetro. Design de haste não giratória. Várias 
opções de portas e de vedações estão disponíveis. 
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

Válvulas de medição com retenção, construídas em aço inoxidável. Fornece um controle de fluxo compensado sem pressão em uma 
única direção e permite o fluxo livre na outra direção por meio da válvula de retenção. Design de haste não giratória. Várias opções de 
portas e de vedações estão disponíveis.
* OBSERVAÇÃO - A classificação da pressão é reduzida com gazes

 Medição com válvulas de retenção
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BiS Valves
Especialista em controles 
de fluidos

AUSTRÃLIA
BRASIL
BRUNEI DARUSSALÃ
EGITO
FINLÂNDIA
FRANÇA
ITÁLIA
KUWAIT
HOLANDA
NORUEGA
CATAR
CINGAPURA
ÁFRICA DO SUL
ESPANHA
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
EUA
IÉMEN

Contatos
BiS VALVES LTD
Sede Unit 17 - 23, Kingfisher Park, Collingwood Road, West Moors, Wimborne, Dorset, BH21 6US, UK
Instalações de fabricação Unit 82 - 83, Three Legged Cross, Wimborne, Dorset, BH21 6SU, UK
 
Número de telefone: +44(0) 1202 896322 
Número de fax: +44(0) 1202 896718

E-mail: salesadmin@bisvalves.co.uk 
Web: www.bisvalves.co.uk

Distribuidores globais
Consulte www.bisvalves.co.uk para obter detalhes abrangentes de contato




