
A controladora de nível máximo e mínimo com piloto flutuador 4 

vias, é uma válvula automática projetada para controlar o nível 

máximo e mínimo em reservatórios ou tanques. A abertura e o 

fechamento são comandados por uma piloto de 4 vias que 

permite uma operação segura, mesmo com baixas pressões no 

sistema. Esta válvula opera totalmente aberta ou totalmente 

fechada, diminuindo a cavitação e aumentando sua 

durabilidade.

A válvula é instalada externamente ao reservatório, facilitando 

eventuais manutenções.

Através de um indicador de posição e uma chave fim de curso, é 

possível monitorar a abertura  e fechamento da válvula.

Válvula Controladora de Nível Máximo e Mínimo ON-OF F

APLICAÇÕES

Em reservatórios ou tanques em geral.

DADOS TÉCNICOS
� Pressão máxima: 160mca

� Pressão mínima: 5mca

� Temperatura: Até 80oC

� Fluido de utilização: Água 

� Extremidades:  Rosqueadas ou flangeadas 

� Diâmetros: 2 -16’’

� Corpo da válvula: Ferro fundido 

� Assento: Ferro fundido 

� Revestimento: Poliéster ou epóxi

� Mola: Aço inoxidável AISI 304

� Corpo do piloto: Aço inox e latão

� Diafragma: Borracha natural reforçada

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Válvula de controle de nível máximo e mínimo, com corpo, tampa e assento em ferro fundido, revestimento em poliéster ou epóxi, 

mola interna em aço inox AISI 304, vedações em borracha natural reforçada com malha de nylon, extremidades rosqueadas

conforme norma BSPT ou flangeadas conforme norma ABNT NBR 7675, temperatura até 80oC, pressão máxima de entrada até

160mca, pressão mínima 5 mca, filtro externo tipo Y para proteção do circuito de comando e piloto 4 vias ON-OFF, modelo 450-66, 

marca BERMAD. 

� Passagem plena, garante maior vazão         

� Fechamento garantido, evita desperdício 

� Possibilita o ajuste  dos níveis máximo e mínimo

� Pode ser instalada fora do reservatório

� Permite a sinalização de abertura e fechamento
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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. Considerar 10 cm livres ao redor da 

válvula para futuras manutenções.

Outros diâmetros sob consulta

69292012101475Peso

1401121008978554638R (mm)

336253230208185205159150An (mm)

445342310278255260233211A (mm)

415320250205205255210180L (mm)

6”4”3”2.1-2”2”3”2.1-2”2”Tamanho

Dimensões  e Pesos FlangeRosca
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