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� Altamente durável e resistente à cavitação

� Assento inclinado, não acumula detritos

� Diafragma protegido, opera sem contato com o fluxo

� Permite regulagem e manutenção no próprio local                

� Manômetro incorporado à válvula

As redutoras de pressão são dispositivos que, 

instalados nas redes de distribuição de água, reduzem 

a pressão de entrada a uma pressão de saída estável, 

independente das variações de vazão e pressão do 

sistema. O piloto redutor detecta a pressão a jusante e 

modula a abertura da válvula, mantendo a pressão no 

valor pré-estabelecido. Quando não há consumo, a 

válvula se fecha automaticamente.

A válvula redutora modelo 720 possui um conceito 

inovador, onde o atuador e o assento são inclinados, 

esta característica impede o acumulo de detritos na 

sede de fechamento, ao mesmo tempo que facilita o 

escoamento com mínima perda de carga e ruídos.

Suas peças internas fabricadas em aço inox e seu 

assento elevado, garantem uma alta durabilidade, sem 

paradas frequentes para manutenções. Outra 

característica diferenciada da válvula modelo 720, 

relaciona-se ao diafragma que fica em uma área 

protegida, sem contato com o fluxo do sistema. 

A Bermad não recomenda a instalação de válvulas 

redutoras pilotadas em série, consulte nosso 

departamento comercial.

APLICAÇÕES

Em estações redutoras de pressão, proteção de 

equipamentos e redes de distribuição em geral, 

que requeiram o controle de pressão.

DADOS TÉCNICOS
� Pressão máxima: 250 mca

� Faixa de ajuste: 5 – 250 mca

� Temperatura: Até 80oC

� Fluido de utilização: Água 

� Extremidades:  Flangeadas 

� Diâmetros: 2 - 32’’

� Velocidade: Até 5 m/s

� Relação de ajuste máximo: 4 : 1 (Valores superiores, 
consular o fabricante)

� Corpo e atuador: Ferro fundido nodular

� Diafragma: Borracha natural reforçada

� Assento: Aço Inox AISI 304

� Revestimento: Epóxi

� Molas: Aço inoxidável AISI 304

� Corpo do piloto: Latão forjado

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Válvula redutora de pressão pilotada, corpo e tampa e ferro nodular, revestimento em epóxi, mola interna, assento e conjunto de 

fechamento em aço inoxidável 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 até 250 mca, faixa para ajuste de pressão 

de 5 a 250 mca,  manômetro para aferição da pressão de saída incorporado, filtro externo tipo Y para proteção do circuito de 

comando, registro agulha para controle do tempo de fechamento, modelo 720, marca BERMAD. 
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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.

Outros diâmetros sob consulta.

m3/h

1267638231412Peso

1701401121008978R (mm)

440370273250228205An (mm)

681590462409346335H (mm)

500415320250222210L (mm)

8”6”4”3”2-1/2”2”Tamanho
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