
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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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                       referênciaGuia 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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