
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 elast meros 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 elast meros 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 elast meros 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

CONSULTE O CD PARA OBTER IN ORMA ES COMPLETAS SOBRE O PRODUTO
VISITE NOSSO SITE NA WEB PARA ACILIDADE DE PES UISA ON-LINE

www.bisvalves.co.uk
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