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Controle de fluxo superior

A Belimo oferece uma gama de combinação de válvulas borboleta e 
de esfera adequada para sistemas de distribuição de água potável. As 
combinações de válvulas para água potável são certificados para 
NSF 61 através dos métodos e valores definidos no NSF 372. As 
válvulas são operadas por um atuador rotativo por controle padrão 
abre/fecha ou ponto flutuante que move a posição da válvula ditada 
pelo sistema de controle. Transporte seguro e controle o fluxo de 
água potável e limpa com uma gama de Cvs em operação. As válvulas 
de água potável são ideais para aplicações de água doméstica, 
incluindo fechamento de água e tanques de água.
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As combinações de válvulas de esfera e válvulas borboleta para água 
potável foram projetadas e fabricadas para um desempenho confiável 
e sem problemas, oferecendo um controle de fluxo superior e 
confiabilidade duradoura. A Belimo oferece uma série de válvulas de 
controle para água potável, válvulas de esfera e borboleta que 
proporcionam uma taxa zero de vazamento para evitar a perda de 
energia e reduzir os custos operacionais. Ideal para aplicações de 
água domésticas.

 Confiabilidade
  Projetada a partir de materiais da mais alta qualidade 

para durabilidade e desempenho confiável do sistema.

 Eficiência de instalação
  Fornecida como uma unidade compacta e sem manu-

tenção para fácil instalação.

 Vazamento zero
  O projeto de fechamento proporciona vazamento zero, 

eliminando perdas de energia e garantindo uma 
operação confiável.

“As válvulas para água 
potável são certificadas 
pela NSF e incorporam 
nosso mesmo 
desempenho comprovado, 
confiabilidade e entrega 
rápida."

Daniel Holland, Gerente de produtos

Válvula de água potável 
com atuador

Conexão do 
tubo

Tamanho  
Polegadas  

[mm]
Cv

Cv
90°
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60°

N.º do modelo da válvula
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NPT

½ [15] 32 EXT-82050-PWV-NPT CQ CQK

¾ [20] 49 EXT-82075-PWV-NPT LR LF

1 [25] 81 EXT-B2100-PWV-NPT LR LF

Flange

ASME / ANSI

125 / 150

2 [50] 115 44 EXT-LD14102BE1AX AM GR AF GK

2½ [65] 196 75 EXT-LD14125BE1AX AM GR AF / GK GK

3 [80] 302 116 EXT-LD14103BE1AX GM DR GK GK

4 [100] 600 230 EXT-LD14104BE1AX DR DR DK DK

5 [125] 1022 392 EXT-LD14105BE1AX DR DR DK DK

6 [150] 1579 605 EXT-LD14106BE1AX DR DR DK DK

8 [200] 3136 1202 EXT-LD14108BE1AX PR PR PK PK

10 [250] 5340 2047 EXT-LD14110BE1AX SY SY
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Assistência excepcional

Há mais de 40 anos a Belimo foca com êxito nos mercados de 
aquecimento, ventilação e ar condicionado, oferecendo soluções de 
qualidade que aumentarão a eficiência energética, reduzirão o custo 
de instalação com os prazos de entrega mais rápidos da indústria. 
Nossos produtos inovadores sempre foram projetados para ajudar a 
alcançar objetivos de um jeito melhor, mais rápido e econômico. 
Investir em novas tecnologias é fundamental para o nosso sucesso e 
a Belimo continuará a oferecer produtos para ajudar as empresas a 
ter sucesso.
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Garantia de 2 Anos

Qualidade testada

Assistência estendida

Lista completa de produtos

Suporte global

Entrega no prazo

BELIMO Américas
EUA, América Latina e Caribe: www.belimo.us 
Canadá: www.belimo.ca 
Brasil: www.belimo.com.br
Belimo em todo o mundo: www.belimo.com


