
Contatos

Válvulas de
A BiS oferece uma ampla linha de válvulas de desligamento 
e de medição em aço inoxidável para uso em uma  
variedade de meios de operação. 
A linha inclui válvulas de fechamento  
para uso em isolamento contra vazamento  
e válvulas de medição para controle de fluxo  
ou de velocidade, com e sem funções de retenção  
de fluxo inverso.

Os designs estão disponíveis até 1.379 bar  
(20.000 psi), com um grande número de  
opções de instalação, incluindo válvulas  
com portas e com cartuchos. Novas na  
linha, as válvulas de fechamento estão,  
agora, disponíveis em configurações que  
correspondem aos layouts de portas padrão 
do setor para válvulas de pressão média.
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Tamanho nominal Pressão máxima* Tipo de válvula

Válvulas de desligamento

*  Consulte as fichas de dados completos das válvulas para classificação de pressão de modelos específicos
**  OD de tubulação de pressão média nominal

Válvulas de medição

Medição com retenção
(ajuste de micrômetro)

Medição com retenção
(ajuste de tambor)

Compensado por pressão
Válvulas de controle de fluxo

1/8”
1/4”
3/8”

   1/4”**
   3/8”**
 9/16”**

1,379 bar (20,000 psi)
862 bar (12,500 psi)
862 bar (12,500 psi)
1,379 bar (20,000 psi)
1,379 bar (20,000 psi)
1,379 bar (20,000 psi)

BNV10
BNV25

BNV25/37
BNV44AE
BNV56AE
BNV81AE

1/8”
1/4”
1/4”
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)
552 bar (8,000 psi)
552 bar (8,000 psi)
552 bar (8,000 psi)

VFMF25/12
VFMF25
FMF25
MF25
MF37
MF50
MF75

MF100

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)

CMF25
CMF37
CMF50
CMF75

CMF100

1/4”
3/8”
1/2”

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

IMC25
IMC37
IMC50

3/8”
1/2”

690 bar (10,000 psi)
690 bar (10,000 psi)

PCFR50/37
PCFR50

Válvulas de desligamento

		Construídas em aço inox para uso com uma ampla variedade de  
meios de operação

	Design de haste não giratória para reduzir a gripagem da base

	Os vedações de haste de elastômero eliminam a necessidade  
 de glândulas apertadas

	Disponíveis com portas em linha, estilo cartucho, para instalação  
 em coletor e com layouts de porta padrão do setor para se  
 adequar às aplicações de tubulação de pressão média

Válvulas de medição

	Ajuste no estilo micrômetro ou de tambor para controle de fluxo preciso

	Opções de controle de medição muito fino (VFMF) e controle  
 de medição fino (FMF)

	Modelos disponíveis com a válvula de retenção para medição  
 unidirecional

					Os modelos compensados por pressão fornecem  
                        fluxo constante com diferenciais de pressão variáveis

Válvulas de controle de fluxo


