
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

iltros Duplex, construídos em aço inoxidável. iltro 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.
 OBSERVA O - 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.
 OBSERVA O - 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.

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
V A L V E S

O uia do especificador                  Página 3Page 10 V A L V E S 09/11Página 10 V A L V E S

CONSULTE O CD PARA OBTER IN ORMA ES COMPLETAS SOBRE O PRODUTO



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.
 OBSERVA O - 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.
 OBSERVA O - 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.
 OBSERVA O - 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.
 OBSERVA O - A classificação da pressão é reduzida com gazes

 Filtros em linha

iltros 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.
 OBSERVA O - A classificação da pressão é reduzida com gazes

  Filtros

 Filtros em linha (fácil substituição)

 Filtros Simplex

iltros Simplex, construídos  em aço inoxidável. iltro 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.

iltros 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.
 OBSERVA O - 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.
 OBSERVA O - 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.
 OBSERVA O - 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.
 OBSERVA O - 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 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
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