
Válvula de Alívio e Segurança 

APLICAÇÕES

Em estações de bombeamento, sistemas de 
incêndio, estações redutoras de pressão e redes de 
distribuição em geral.

� Corpo da válvula: Ferro fundido Nodular

� Diafragma: Borracha natural reforçada

� Assento: Aço Inox AISI 303 

� Revestimento: Epóxi 

� Mola: Aço inox AISI 303

� Corpo do piloto: Latão forjado
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Válvula de alívio de pressão e segurança, corpo e atuador em ferro nodular, revestimento em epóxi, mola interna, assento e disco 

de fechamento em aço inox AISI 304, vedações em borracha natural reforçada com malha de nylon, extremidades flangeadas

conforme norma ABNT NBR 7675, temperatura até 80oC, pressão máxima de entrada 250mca, pressão mínima 7mca, filtro 

externo tipo y para proteção do circuito de comando, piloto de alívio automático, modelo 730,  marca BERMAD. 

A válvula de alívio e segurança é projetada para aliviar 

pressões excessivas, protegendo sistemas hidráulicos e 

equipamentos contra sobre-pressões e rupturas.

Seu corpo hidrodinâmico e o piloto automático, permitem 

uma abertura rápida e estável ao menor acréscimo de 

pressão.

Após eliminar os excedentes de pressão, a válvula se 

fecha automaticamente.

Através de um indicador de posição e uma chave fim de 

curso, é possível monitorar a abertura da válvula ou 

acionar um alarme.

DADOS TÉCNICOS
� Pressão máxima: 250 mca

� Pressão mínima: 7mca

� Faixa de ajuste: 10 – 250 mca

� Temperatura: Até 80oC

� Fluido de utilização: Água 

� Extremidades:  Flangeadas 

� Diâmetros: 2 - 32’’

� Protege todo o sistema hidráulico contra possíveis sobre-pressões e rupturas

� Abre ao menor acréscimo de pressão, acima da pressão ajustada

� Permite regulagem e manutenção no próprio local                

� Permite indicação e sinalização de abertura

� Alta capacidade de fluxo



Até 70 m3/h3”

Até 45 m3/h2-1/2”

Até 35 m3/h2”

Vazão recomendada DN

Até 400 m3/h8”

Até 250 m3/h6”

Até 120 m3/h4”

Vazão recomendada DN

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO
A válvula pode ser instalada na posição horizontal ou vertical. Recomenda-se a 

instalação de registros de bloqueio a montante e jusante da válvula, bem como 

um filtro na entrada para bloqueio de sólidos.

Outros diâmetros sob consulta.

1267638231412Peso

1701401121008978R (mm)

440370273250228205An (mm)

681590462409346335H (mm)

500415320250222210L (mm)

8”6”4”3”2-1/2”2”Tamanho
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Dimensões e Pesos
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