
O PRODUTO CERTO PARA A SUA APLICAÇÃO 35 anos
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Fábrica 1 - Válvulas sob encomenda 
Cajamar - São Paulo - Brasil

Fábrica 2 - Válvulas Seriadas
Cajamar - São Paulo - Brasil

Fábrica 3 - Válvulas Especiais
Three River - Michigan - USA

Fábrica 4 - Fundação de aço
Caieiras - São Paulo - Brasil

Fábrica 5 - em construção
Franco da Rocha - São Paulo - Brasil
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mas assegurando longa vida útil, com 

ciclos de operações acima de 250.000.
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Principais Aplicações em Indústrias
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Mandrilhadora CNC



Válvula borboleta tri-excêntrica metal x metal estanque, com conjuntos de elementos de vedação removíveis para
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VÁLVULAS
PRESSURE
SEAL

GAVETA,
GLOBO E
RETENÇÃO

Fundidas e
Forjadas

ASME Classes
600 - 4500#

Bitolas
½ - 24”
(15 - 600mm)
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O Produto Certo para sua Aplicação

VÁLVULAS INDUSTRIAIS
PARA CO-GERAÇÃO,
TERMELÉTRICAS,
CALDEIRAS E TURBINAS

Isolamento
By-Pass de turbina e condicionadoras
By-Pass de pré-aquecedores
Proteção de bombas centrífugas
Bloqueio de extração de turbinas tipo angular e retenção
Bloqueio da alimentação de turbinas
Partida de caldeiras
Escape da turbina
Alívio da tubulação de escape
Gaveta
Globo
Retenção
Globo para bloqueio e dreno de serviço severo
Descarga de caldeira
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Descarga de caldeira

Visor de nível
Indicador e alarme eletrônico de nível
Visor de nível
Indicador e alarme eletrônico de nível

VálvulasVálvulas

AcessóriosAcessórios
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Catálogo Institucional

Válvulas Globo, Gaveta e
Retenção Tampa Pressure
Seal

Válvulas By-Pass de Turbina e
Condicionadora de Vapor

Válvulas globo para bloqueio e
dreno para  serviço severo modelo
DURBLOCK "T" e "Y"

DURBLOCK
VÁLVULA
GLOBO DE 
BLOQUEIO 

 

 

 Para Serviço Severo

 Para Altas Pressões

 Corpo Peça Única

 Vedação Metal x Metal

  (Stellite®)

 Zero Vazamento

 Construção: “Y” e “T”

  (ASME B16.34)

 Conexões Soldadas: 

         SW - ANSI B16.11

         BW - ANSI B16.25

 ASME Classes:

 1700, 2700 e 4500 #

 Bitolas: 1/2” a 3” 

 (DN 15mm à 80mm)
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35 anos

VISOR DE NÍVEL
PARA CALDEIRAS
DUALCOLOR
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Indicação em DUAS CORES

    Fácil leitura.

    Verde para a água.

    Vermelho para o vapor.

Elementos tipo PORT �
    Maior segurança.

    Longa vida útil. 

Manutenção Mínima

    Molas prato especiais compensam 

    a dilatação térmica e mantém a correta 

    compressão sobre o vidro e a gaxeta.

Para Caldeiras que operam com 

até 207 bar (3000 psi) de pressão.

Atende o código ASME Boiler Pressure

Code para Leitura Direta do nível no

balão.

    Par. 60.1.1 exige dois visores de 

    leitura direta em cada caldeira que 

    opera a pressão acima de 2,8 MPa.

Válvula de retenção para 
proteção de turbinas

VÁLVULA DE RETENÇÃO 
COM FECHAMENTO RÁPIDO 
ASSISTIDO PARA PROTEÇÃO 
DE TURBINAS A VAPOR

·A solução para evitar o contra-fluxo 
  na extração de turbinas a vapor

·Assegura o fechamento imediato 
  (menor que 0,5 segundo), em caso 
  de “Trip” da turbina.

·Bitolas: 4” à 60”

·Classes de Pressão: Até 2500#

·Projeto e Construção: ASME B16.34

·Conexões: Solda de topo (BW) ou 
  Flanges ANSI e DIN

·Tecnologia Internacional

·Maximiza a eficiência energética e 
  minimiza a perda de carga

·Fabricação 100%  no Brasil

·Assistência técnica permanente
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Válvulas de recirculação para
proteção de bombas centrífugas
modelo NVM, VRM-HPM e NVL
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VÁLVULA DE CONTROLE
AUTOMÁTICO DA
RECIRCULAÇÃO, PARA 
PROTEÇÃO DE BOMBAS
CENTRÍFUGAS, MODELO NVM

A melhor solução para o controle da VAZÃO 
MÍNIMA em bombas centrífugas de baixa e 
média pressão.

Um sistema completo com CINCO 
características e .Benefícios

Bitolas: 1" a 30"

Classes de Pressão: 150# a 600#

Projeto e Construção: ASME B16.34

Conexões: Flanges ASME, DIN, BS e JIS

Válvula de retenção no fluxo 
principal - 

Medição da vazão da bomba 
para o processo - 

Controle MODULANTE da recirculação -

Redução da pressão escalonada no ramal
de recirculação - 
Auto operada e compacta - 

Instalação simplificada e 
econômica.

Assegura a perfeita 
proteção da bomba contra operação a 
vazão abaixo da vazão mínima.

Evita variações bruscas da vazão através
da bomba.

Evita cavitação e ruído
Tem resposta

imediata e evita a necessidade de 
alimentação externa

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -
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VÁLVULA DE DESCARGA 
ATMOSFÉRICA, PARTIDA E 
“VENT” PARA CALDEIRAS

·Projetada para SERVIÇO SEVERO 
CONTÍNUO (nível de ruído  <=85dBA) 

·Bitolas de entrada: de 2” à 12”

·Rangeabilidade de até 1:100

·Classes de Pressão: Até 2500#

·Projeto e Construção: ASME B16.34

·Vedação classe VI (shutt-off)

·Conexões: Solda de Topo (BW) ou 
Flanges ANSI e DIN

·Tecnologia Alemã com 90 anos de 
experiência

·Fabricação 100% no Brasil

·Assistência técnica permanente

·Elimina custo adicional de abafadores

·O funcionamento silencioso permite 
a abertura a qualquer hora, elimina 
reclamações ambientais e trabalhistas.

Válvula de descarga atmosférica
Partida e “Vent” para caldeiras

Válvulas, Gaveta
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Válvulas Globo, Gaveta 
e Retenção Tampa 
Aparafusada

35 anos35 anos35 anos

Válvulas Guilhotina Faca Passante,
Faca não Passante, Vedação
Unidirecional e Bidirecional

abrasão, erosão e  

interna.  

serviço severo. 

pneutorques. 

confiabilidade. 

baioneta e reta.  

35 anos 

A  desenvolveu a mais completa  linha de 
válvula para fundo de tanques e reatores, com um modelo 
especifico   para   cada   aplicação.   Quando   necessário, 
nossos    engenheiros    adaptarão    a    válvula    à    sua 
necessidade.

DURCON-VICE 

Válvula    FUNDO    DE 
TANQUE com vedação
interna    ou     externa

Os   modelos   de   válvulas  para  Fundo  de  Tanque  com 
vedação  interna  ou  externa  se  destinam a aplicações de 
fluídos  não  viscosos  e  sem  sólidos  em suspensão, pois 
para   fluídos  viscosos  e  com   sólidos  em  suspensão  é 
recomendado   o  uso  de  nossa  válvula  Modelo  FT  Tipo 
Pistão (Ver catálogo especifico) 

* Construção  compacta,  minimiza  a elevação do fundo de 
   tanque ou reator.
* Bloqueio com sede dupla ou soft.
* Bitolas  diferenciadas para a entrada e a saída da válvula, 
   facilita o escoamento do fluído.
* Isola   o   fundo  de  tanque  ou  reator  do  processo  para 
  permitir uma limpeza de qualidade do tanque ou reator.
* Vários acionamentos. Manual, Pneumático ou Elétrico.
* No modelo com vedação externa a penetração  no  reator 
   facilita a descarga do fluído.

INTRODUÇÃO

APLICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Válvulas fundo de tanque
vedação interna e externa,
Tipo pistão e amostragem

tempo de troca infinitamente 

Válvula de Bloqueio Absoluto
para Fluidos Convencionais
e Slurry Service

Sistema Eletrônico de
Indicação de Nível e 
Alarme - Modelo Durnivel

As  válvulas  do tipo  globo para  purga, cumprem
com  os  requisitos  do  código  ASME  para  caldeiras,  secção 1, 
que     determinam    as   pressões   permissíveis,    materiais   de
fabricação e instalação das mesmas.
A   principal   função  da válvula quando  aplicada  nas  purgas de 
caldeiras,   vasos    pressurizados   e   equipamentos   afins  é  de 
descarregar   o   lodo   e   sais   originados   na  decantação   dos 
materiais em suspensão na água de alimentação.
Assim,    estas    válvulas    são   operadas   periodicamente,   em
condições  bastantes  severas, devido  aos  altos   diferenciais de  
pressão  que  podem  causar  a  erosão,  abrasão  e cavitação da 
válvulas.
As  válvulas  devem  suportar   também   a  corrosão  dos  ácidos
utilizados na limpeza das caldeiras.
O  conjunto  Disco-Assento,  tem  o  dispositivo TRANS-O-FLOW, 
que ao transferir o controle da velocidade para longe da  área  de  
vedação,    elimina   os   efeitos     indesejáveis    da    erosão,   e  
assegura longa  vida  útil  livre  de  vazamentos.
Considerando    assim   as   condições   severas   de   serviço,   a

 utiliza   a mais  avançada tecnologia na solução 
de todos os problemas citados.

*    Purga periódica de caldeiras, vasos e equipamentos afins. 

*   O    disco     assenta     em     diferentes     posições    evitando 
    desgastes    localizados,   proporcionando     assim    vedações 
    perfeitas. 
*   Materiais   extra  duros  (stellite)  na  sede  e  disco,   garantido
    longa vida útil.
*   Atuação  manual, elétrica   ou  pneumática.
*   Gaxetas    especiais   para   altas   temperaturas    mantém    a
    estanqueidade sem interferir na operação das válvulas.
*   Vedações    perfeitas,    o    projeto    da    mesma    separa    a
    superfície    de   sede  e  de  controle,   eliminando   os   efeitos
    da erosão.

DURCON-VICE

DURCON-VICE  

Válvula GLOBO de
DESCARGA Modelo GP

INTRODUÇÃO:

APLICAÇÕES: 

VANTAGENS:
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INTRODUÇÃO:
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Válvulas para Purga Contínua
e Intermitente de Caldeira 
modelos GP e ADP

Válvula Retenção Dupla 
Portinhola, Portinhola
Simples e Tilting Disc
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• Projetada para Serviço 
  Contínuo

• Tecnologia Alemã

• 90 Anos de Experiência

• Rangeabilidade até 1:100

• Longa Vida Útil

• Para Turbinas até 1000 MW

• Fabricação 100% no Brasil

• Manutenção e treinamento
  permanente

VÁLVULA
BY-PASS DE
TURBINA E
CONDICIONADORA
DE VAPOR

35 anosO PRODUTO CERTO PARA A SUA APLICAÇÃO


