
Válvula Básica VA-200 e VA-600

As Válvulas de Controle Auto Operadas de Câmara Dupla VA 200 e 
VA 600 da Valloy têm como principal característica o corpo em Y com 
passagem plena, permitindo fluxo mais livre e uniforme. Sua 
característica principal reside em que seu projeto é de passagem livre 
total, ou seja, DN de entrada, de saída e do obturador são iguais, 
proporcionando área de passagem semelhante em todo o circuito 
hidráulico.

Diferenciadas pela classe de pressão (PN 16 para a série 600 e PN 
25 para a série 200), são fabricadas para atender as diversas normas 
de flanges, nos diâmetros que variam de 25 mm a 600 mm (outros 
diâmetros sob consulta).

As Válvulas VA 200 e VA 600 são constituídas basicamente de 3 
conjuntos:

• corpo em peça única em ferro fundido nodular;
• conjunto acionador composto de: câmara do diafragma, diafragma,
eixo, obturador e mola;
• sistemas de pilotos com tubos em cobre ou com sensores para
automação.

Esses conjuntos foram projetados para operar em sistemas contínuos 
e em condições críticas, garantindo precisão e confiabilidade.

Todas as peças da Válvula são protegidas com pintura eletrostática 
epóxi com material atóxico, diminuindo consideravelmente a 
manutenção e aumentando a durabilidade do produto.

As Válvulas de Controle Auto Operadas de Câmara Dupla 
da Valloy possuem o seu diafragma e vedação do obturador em 
poliuretano atóxico, proporcionando excelente capacidade de 
vedação, alta sensibilidade de reação aos comandos, inerte aos 
químicos em suspensão na água, não apresenta perda de 
elasticidade durante sua vida útil, inexistência de manutenção pela 
alta durabilidade, custos de manutenção e operacionais de ajustes 
reduzidos ou inexistentes.

As Válvulas de Controle Auto Operadas VA 200 e VA 600 podem ser 
configuradas para controlar pressão, vazão, níveis em reservatório e 
proteger tubulações contra transientes hidráulicos (outras aplicações 
sob consulta).

Os acessórios disponíveis são:
• obturador tipo “V-port”
• indicador de posição
• transmissor de posição
• limitador de fluxo
• ventosa
• chaves micro switch.
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