
Válvula para controle preciso em condições extremas de vazão e/ou elevados diferenciais de 
pressão. Disponível do DN100 ao 1000 nos PNs 10, 16 e 25. Projeto hidrodinâmico que propor-
ciona uma elevada capacidade de vazão, baixa geração de ruído e vibrações. Revestimento 
interno e externo em epóxi pó com espessura mínima de 250 mm e componentes internos 
confeccionados em aço inoxidável. Pode ser fornecida com cilindro anti-cavitação, tornando-se 
um produto ideal para entradas de reservatórios, descarga livre e controles de perdas.

Válvula de Fluxo Anular (Agulha)

Válvulas EURO 20

Válvulas de gaveta com cunha revestida de borracha, padrão construtivo e conforme Norma
NBR14968. Disponível do Dn50 ao 400 em diversos modelos, inclusive com haste ascendente*.
Revestimento em epóxi pó com aplicação eletrostática, passagem integral sem cavidade de
encunhamento, vedação 100% estanque, menor torque de manobra, eliminação das perdas
de água no sistema de vedação da haste e manutenção sem interrupção do abastecimento.
*disponível nos DNS 80, 100, 150 e 200. Testes hidrostáticos realizados conforme NBR 14968.

Válvula Borboleta

Norma Construtiva AWWA C- 504. Disponível do DN75 ao 2000, nos PNs 10 e 16: para aplica-
ção em bloqueio, regulagem ou controle, com acionamento manual, elétrico ou hidro-
pneumático. Possui vedação automática, 100% estanque nos dois sentidos de fluxo.

Válvula Controle

Válvula tipo globo de múltipla função, auto-operada hidraulicamente através de câmaras e 
diafragma. Disponível do DN50 ao 700, nos PNs 10, 16 e 25: telecomando à distância, 
controle de bomba, redução e sustentação de pressão, vazão, nível, altitude, etc.

Ventosa

Comporta

Ventosa de tríplice e simples função. Disponível nos PNs 10, 16 e 25. Fabricada em ferro
fundido dúctil e revestimento interno e externo de epóxi pó aplicação eletrostática.

Norma Construtiva AWWA C501. Comporta confeccionada em ferro fundido. Disponível do
Dn200 ao 2500 com vedação em duplo sentido do fluxo. Passagem quadrada ou circular,
revestimento em epóxi poliamida. Para reservatórios, barragens, sistemas de efluentes,
trabalhando até 23 m.c.a.



Confeccionadas em ferro fundido dúctil, revestimento interno e externo 
em epóxi pó com aplicação eletrostática. São luvas (Ultralink) e adapta-
dores (Ultraquick) de larga tolerância. Ideais para instalação de equipa-
mentos flangeados e para a união de materiais diferentes como ferro 
fundido dúctil e cinzento, fibrocimento, PVC e aço.

Luvas e Adaptadores de Larga Tolerância

Junta de Desmontagem Travada Axialmente

Confeccionada em ferro fundido dúctil e com revestimento interno e
externo de epóxi. Utilizada em tubulações flangeadas e instalada 
próximo a válvulas e equipamentos com a finalidade de facilitar monta-
gens e desmontagens para manutenção.

Hidrante
Confeccionados de acordo com a norma Brasileira NBR 5667-1 de 2006. 
Destinam-se ao suprimento de água para combate a incêndio. Comercia-
lizado nas versões simples e completo.


