
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). ornecido com conector DIN436 0 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). ornecido com conexão de conduíte Kopex . 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. 
 OBSERVA O - A classificação da pressão é reduzida com gazes

Paragem e medição
Paragem (desligamento) das válvulas

Válvulas de paragem, construídas em aço inoxidável. ornece 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. ornece 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 micr metro. Design de haste não giratória. Várias 
opções de portas e de vedações estão disponíveis. 
 OBSERVA O - A classificação da pressão é reduzida com gazes

Válvulas de medição com retenção, construídas em aço inoxidável. ornece 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.
 OBSERVA O - A classificação da pressão é reduzida com gazes

Medição com válvulas de retenção

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
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