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INTRODUÇÃO

Através de anos de experiência de aplicações em campo,
pesquisa e desenvolvimento, projetamos produtos que
cumprem os requisitos rígidos da atual indústria de
controle de fluxo. A Bray conquistou uma reputação
de excelência por criar produtos de valor e qualidade
superiores, fornecendo atendimento personalizado ao
cliente e realizando entregas pontuais. Nosso sucesso
sempre foi o resultado direto de nossa série totalmente
integrada de válvulas borboleta e produtos de controle.
Robustos e confiáveis, nossos produtos são fabricados
para proporcionar anos de serviço livres de problemas.

Os produtos da Bray são usados em uma
grande variedade de indústrias no mundo
inteiro, incluindo:
• Química
• Bebidas
• Cervejarias/Vinícolas
• Farmacêutica
• Alimentícia
• Refinarias e campos de petróleo
• Transporte
• Água deionizada
• Marítima
• Papel e celulose
• Mineração
• Energia/Dessulfurização de gases
de escape (FGD)
• Energia nuclear
• Irrigação
• Tratamento de água e esgoto
• Têxtil
• Dessalinização
• Produção de aço
• Açúcar/etanol
• Ar condicionado, ventilação e
aquecimento - HVAC

Qualidade e precisão dos
produtos

As fábricas da Bray possuem certificação nos padrões
ISO 9001, garantindo a qualidade dos produtos, a
manufatura de precisão e a integridade dos processos
internos. As bases da garantia de qualidade de alto nível
da Bray Controls são as diretrizes e procedimentos de
controle de qualidade submetidas, revistas e aprovadas
em conformidade com os critérios estabelecidos na
ISO 9001:2000 e nas Diretrizes da UE.

"A Bray Controls tem o
enfoque e o compromisso
de satisfazer às expectativas
e necessidades de seus
clientes, enquanto melhora
continuamente a efetividade
de seu gerenciamento de
qualidade."
• Todas as válvulas Bray são submetidas a testes
de pressão em 110% da pressão nominal para
garantir a vedação estanque.
• Todos os atuadores são calibrados e submetidos
a testes cíclicos antes da remessa. Os atuadores
pneumáticos também passam por testes de
pressão para garantir a ausência de vazamentos.
• Rastreabilidade dos materiais - Fornecemos
certificação para todas as válvulas sob solicitação
para todos os componentes de retenção de pressão.
• Identificação positiva de materiais - Todos os
materiais são submetidos a testes PMI para
verificar seus certificados de rastreabilidade.
Veja a lista completa das aprovações
e certificações no site www.braycontrols.com.
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Benefícios do projeto

1

Nenhum contato com o FLUIDO de processo
através de dois conceitos construtivos fundamentais:

A. Conexão Interna Disco/Haste A Bray oferece três conexões disco-haste: em duplo D, estriada e de chaveta
dupla. Estes tipos de conexões sem qualquer contato com o fluido de processo, dispensa uso de parafusos ou pinos cônicos
para conexão disco/haste.

1. Duplo D: partes planas usinadas com
precisão na haste e no disco.
Tamanhos 2”– 20” (50mm–500mm)

2. Estriada: estrias macho na
haste e fêmeas no disco.
Tamanhos padrão 22”– 48” (550mm–1200mm)
Tamanhos selecionados 54”– 120” (1400mm–3000mm)

3. Chaveta dupla: rasgos de chaveta
usinados no nas chaves correspondentes do
disco na haste
Tamanhos selecionados54”– 120” (1400mm–3000mm)

A desmontagem da conexão interna da Bray é
realizada simplesmente puxando-se a haste para
fora do disco. A usinagem de precisão da conexão
entre o disco e a haste minimiza a histerese e
produz acoplamentos de força máxima. Todos
os projetos de haste possuem um recurso à prova
de expulsão.
B. Projeto da Sede O tipo de construção da
sede Bray proporciona um isolamento completo
do corpo e da haste em relação ao fluido de
processo, através do envolvimento total da sede
sobre a região interna do corpo. Projetado para
vedação com flanges deslizantes do tipo slip-on
e de pescoço (weld-neck).

1

COMPATIBILIDADE
INTERNACIONAL Os flanges para

montagem da válvula em topo cumprem os padrões
ISO 5211, adaptando-se para operadores manuais
e atuadores energizados. Todas as válvulas Bray
possuem pescoços estendidos que permitem um
isolamento da tubulação de no mínimo 2” (50,8 mm).
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Macho e fêmea

3

MONTAGEM DO ATUADOR

Devido a um conceito modular de projeto, todos
os atuadores Bray, inclusive atuadores manuais tipo
alavanca, caixas de redução, atuadores pneumáticos e
elétricos, são montados diretamente sobre as válvulas
Bray de sede resiliente. Não é necessário o uso de
suportes. Isso permite uma instalação simples no campo,
minimiza a possibilidade de problemas de alinhamento
e reduz a altura total.

Opções de revestimento externo

1

REVESTIMENTO DO CORPO EM
POLIÉSTER

Os produtos padrão Bray incluem corpos de válvula com pintura
em poliéster, proporcionando excelente resistência à corrosão e
ao desgaste na superfície da válvula. A pintura em poliéster da
Bray é um acabamento duro na cor vermelha brilhante.
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Revestimento SEACORR:

Epóxi FDA pigmentado com aço inoxidável 316L Floco
disponível para ambientes corrosivos conforme testado por teste
de borrifação de sal ASTM-B por 2000 horas.

•Resistente a substâncias químicas
Resiste a uma grande variedade de substâncias químicas,
inclusive ácidos e álcalis diluídos, solventes à base de
petróleo, álcoois, graxas e óleos. Oferece também resistência
notável à umidade e à água.
•Resistência às Intempéries
Resistente à radiação ultravioleta.
•Resistente à Abrasão
Excelente resistência à abrasão.

•Resistente a Impactos

Suporta o impacto sem se lascar ou rachar.

2Revestimento de Nylon 11:

O Nylon 11 também possui resistência superior à corrosão e
vem sendo usado com sucesso em muitas aplicações, como água,
cimento, alimentos e água do mar.
•Resistência às Intempéries
O revestimento de nylon 11 da Bray foi testado com
borrifação de sal por mais de 2000 horas e utilizado em
trabalhos de imersão em água do mar por mais de 25 anos
sem nenhuma deterioração do revestimento, resultando em
ausência de corrosão dos componentes metálicos revestidos.
•Resistente à Abrasão
Excelente resistência à abrasão.

•Resistente a Impactos

Excelente - sem lascas ou rachaduras.
São disponíveis outros materiais de revestimento
especificados pelo cliente.
Consulte nosso representante local Bray
para sua aplicação específica.
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MATERIAIS DAS SEDES

EPDM

(curado com peróxido)

EPDM é a abreviatura de Monômero de Etileno Propileno
Dieno. Na indústria em geral, pode-se ver outras abreviações
ou nomes comerciais usados no lugar de EPDM, como EPT,
Nordel, ECD ou EPR. Geralmente, estes materiais são os
mesmos do EPDM.
EPDM é um material padrão para sedes oferecido nas válvulas
borboleta Bray de sede resiliente. Este é o material de sede mais
universal e econômico oferecido pela Bray, ou seja, pode ser
empregado em uma maior variedade de aplicações do que o
BUNA-N. Também de maior significância é o fato de que todos
os materiais EPDM de sede comercializados pela Bray são de
grau alimentício. As sedes EPDM de grau alimentício da Bray
são perfeitamente adequadas para aplicações sanitárias, bem
como para usos industriais. O EPDM também está disponível
como revestimento para os discos da série 20.

BUNA-N

(branca e preta)

BUNA-N é o nome comumente utilizado para Borracha
Nitrílica Sintética. O nitrilo é um copolímero de acrilonitrila
e butadieno. Algumas vezes, o BUNA-N é chamada de NBR,
Nitrilo ou Hycar. O BUNA-N é um excelente material de
sede para aplicações gerais e particularmente adequado para
trabalhos com hidrocarbonetos. O BUNA-N é um material de
sede padrão da Bray e possui grau alimentício, adequando-se
assim às aplicações sanitárias. O BUNA-N também é disponível
como revestimento em discos da série 20.

FKM

FKM é a designação ASTM D1418 para Elastômeros de
Hidrocarboneto Fluorados (fluorelastômeros), como Viton®
(DuPont). O FKM possui algumas características de destaque,
como sua resistência superior a ácidos, óleo e temperatura em
relação aos materiais padrão de fabricação de sedes.

POLIURETANO

As sedes de uretano são usadas principalmente por sua capacidade
de resistir ao desgaste abrasivo. O uretano pode ser usado em
uma variedade razoavelmente ampla de aplicações. O uretano
suporta impactos severos, recupera sua forma original após
distorções e resiste à abrasão melhor do que outros elastômeros
como o EPDM e a BUNA-N.
A disponibilidade de materiais de sede depende do tamanho
e da série da válvula. Consulte seu representante local Bray
para sua aplicação específica.
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MATERIAIS DAS SEDES

EPDM revestido em PTFE (Padrão ou
Alta Temperatura)

A sede de EPDM revestido de PTFE consiste em um
revestimento PTFE que forma as faces e o caminho de fluxo
da sede, e é moldado em um apoio de elastômero EPDM.
Somente a superfície inerte e não aderente do revestimento
PTFE é exposta aos fluidos do processo. O apoio de EPDM
age como um suporte resiliente ao PTFE relativamente rígido.
Estas sedes geralmente são usadas quando as sedes BUNA-N
e EPDM não são quimicamente adequadas, especialmente em
trabalhos corrosivos.

PTFE VIRGEM

Todas as sedes PTFE e discos encapsulados da Bray são
moldados em puro material PTFE virgem segundo as seguintes
especificações: espessura de 1/8” (3 mm), gravidade específica de
2,16 e cristalinidade de 68%. A força de atração molecular inerente
do PTFE proporciona uma excelente resistência a substâncias
químicas, alta temperatura e desgastes. O PTFE processado
sinterizado oferece uma menor permeabilidade em relação a
materiais processados por fusão como o PFA. Combinadas com
as especificações rígidas dos materiais da Bray, estas propriedades
proporcionam uma ótima proteção contra a permeação de
materiais da linha.

PTFE CONDUTIVO

As sedes e discos Bray de PTFE condutivo estão disponíveis para
instalação em áreas da fábrica em que a proteção contra
explosões seja importante. Este material foi projetado para
prevenir descargas eletrostáticas nocivas. Como última palavra
em segurança e confiabilidade, a Bray combinou a proteção
contra descargas eletrostáticas e as excelentes propriedades
de resistência química do PTFE. A sede e o disco condutivos
de PTFE possuem uma espessura mínima de 1/8” (3 mm),
fornecendo uma proteção excelente contra a permeação dos
materiais da linha.

UHMWPE

As sedes e discos UHMWPE apresentam excepcional resistência
química e são a opção ideal para aplicações químicas altamente
abrasivas. A capacidade natural do alto peso molecular do
UHMWPE de repelir sólidos impede os danos causados por
partículas do fluido sobre as superfícies das sedes das válvulas.
A disponibilidade de materiais de sede depende do tamanho
e da série da válvula. Consulte seu representante local Bray
para sua aplicação específica.
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Séries 20/21 1”-20” (25mm-500mm)
Pressões Nominais
Vedação bidirecional estanque Flanges/disco a jusante na posição fechada
Disco/haste metálicos
Sede
resiliente Disco/haste de molde resiliente
Sede
PTFE

1-20” (25-500mm)

10,3 Bar

2-20” (50-500mm)

10,3 Bar

Disco/haste metálicos

2-12” (50-500mm)

10,3 Bar

Disco/haste moldados em PTFE

2-20” (50-500mm)

7 Bar

Serviço em final de linha - Corpos tipo lug Nenhum flanges/disco a jusante na
posição fechada

1-12” (25-300mm)

Todas as válvulas

5,2 Bar

14-20” (350-500mm) 3,4 Bar

Corpo: 17,2 Bar CWP
Limites de velocidade Para serviços nos modos on/off:
Líquidos 9 m/s

As válvulas da séries 20/21 não apenas ultrapassa
os elevados padrões requeridos nas aplicações
sanitárias e suas características e capacidades
de vazão inerentes. A válvula Bray da série 20 é
uma versão tipo wafer com orifícios localizadores
de flanges, e a série 21 é a versão tipo lug que
acompanha os requisitos de serviço em final de
linha e outros requisitos de flange.
• Aplicações químicas e sanitárias
• Disco/haste em peça única
• Baixa perda de carga e alto CV

Gases 54 m/s

BUCHA DA HASTE: Bucha de acetato não corrosivo para
serviços pesados absorve os esforços radiais do atuador.
VEDAÇÃO DA HASTE: Formato do selo de vedação tipo copo em
duplo "U" da haste, auto-ajustável, fornece uma vedação positiva nos dois
sentidos, impedindo que substâncias externas entrem no orifício da haste.
DISCO/HASTE: Construção em uma só peça. A borda do disco é usinada
esfericamente e polida manualmente para produzir uma vedação estanque,
de torque mínimo e com vida mais longa para a sede. A configuração do
disco/haste proporciona naturalmente uma proteção completa contra a
entrada de partículas e a proliferação de bactérias, proteção que
é requerida para aplicações sanitárias. Para uma resistência
superior à erosão e à abrasão, o disco/haste em peça única
é totalmente revestido em EPDM ou BUNA-N. O perfil
estreito do disco proporciona um Cv muito mais elevado
(até 50% maior que a maioria dos formatos de disco)
e maior recuperação de pressão, resultando assim em
menores perdas de carga localizadas, e tornando a válvula
mais eficiente em termos de energia.
VEDAÇÕES primária e secundária:
Estas vedações evitam que o fluido da linha de
processo entre em contato com a haste ou o
corpo. A vedação primária é obtida por um
encaixe de interferência da parte plana da sede
moldada com a calota do disco. A vedação
secundária é obtida em virtude do diâmetro
da haste ser maior do que o diâmetro do
orifício de passagem da haste na sede.
Sede: O projeto da sede Bray no perfil
macho/fêmea diminui o torque e proporciona
um isolamento completo do corpo em relação
ao fluido na linha. A sede também apresenta
um O-ring moldado que elimina o uso de juntas
de flange.
CORPO: As válvulas tipo lug ou wafer em duas peças
proporcionam facilidade na montagem e manutenção. O
revestimento em Nylon 11, que proporciona uma excelente
resistência à corrosão, é padrão para as válvulas de 1" - 8"
(25,4 mm - 203,2 mm) e está disponível em tamanhos maiores
sob consulta. O revestimento de poliéster é padrão para os corpos
de 10" - 20" (254 mm - 508 mm).
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Todas as válvulas Bray são submetidas a testes de pressão em 110% da pressão nominal para garantir a
vedação estanque.
SELEÇÃO DE MATERIAIS PADRÃO
Nome

Material

Corpo

Ferro fundido
Ferro dúctil
Aço inoxidável 316
Alumínio

Disco/
Haste

Metálico:
Microfundido integral 1" - 12" (25,4 mm - 304,8 mm)
Aço inoxidável 316
Hastelloy® C-22
Diâmetros de 14" - 20" (355,6 mm - 508 mm)
Disco de aço inoxidável 316 com haste em aço inoxidável 316
Disco em Hastelloy® com haste em Hastelloy®
Moldado em borracha:
Microfundido integral 2" - 12" (50,8 mm -304,8 mm)
Moldado em EPDM em peça única Disco de aço inoxidável com
BUNA-N moldado em peça única Disco/haste em aço inoxidável
Diâmetros de 14" - 20" (355,6 mm - 508 mm)
Moldado em EPDM sobre disco de aço inoxidável com haste em aço inoxidável
Moldado em BUNA-N sobre aço inoxidável com haste em aço inoxidável
Moldado em PTFE:
Microfundido integral 2" - 12" (50,8 mm -304,8 mm)
Moldado em PTFE em peça única Disco/haste em aço inoxidável
Revestimento em Halar®:
Microfundido 2” - 12” (50,8 mm -304,8 mm)
Revestido em Halar® em peça única Disco/haste em aço inoxidável
Diâmetros de 14" - 20" (355,6 mm - 508 mm)
Revestido em Halar® sobre disco de aço inoxidável com haste em aço
inoxidável

Sede

BUNA-N - grau alimentício
EPDM - grau alimentício
FKM*
BUNA-N branca - grau alimentício
EPDM com revestimento de PTFE

A disponibilidade de materiais depende do tamanho e da série da válvula. Existem outros
materiais disponíveis.
Consulte seu representante local da Bray para sua aplicação específica.
*FKM é a designação ASTM D1416 para Elastômeros de Hidrocarbonetos Fluorados (também chamados
fluorelastômeros).

Halar® é uma marca registrada da Ausimont U.S.A., Inc.
Hastelloy® é uma marca registrada da Haynes International, Inc.
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Séries 22/23

2" 24" (50mm - 600mm)

Pressões Nominais
Vedação bidirecional estanque Flanges/disco a jusante na posição fechada
Todas as válvulas

2-24” (50-600mm)

10,3 Bar

Serviço em final de linha - Corpos tipo lug Nenhum flange/disco a jusante na
posição fechada

Todas as válvulas

2-12” (50-300mm)

5,2 Bar

350-600mm

3,4 Bar

Corpo: 17,2 Bar CWP
Limites de velocidade Para serviços nos modos on/off:
Líquidos 9 m/s

Gases 54 m/s

Faixas de temperatura
PTFE: 0ºF(-18ºC) min. – 392ºF(200ºC) max
UMMWPE: 0ºF(-18ºC) min. – 185ºF(85ºC) max

Pesquisas extensivas de campo e trabalhos de
engenharia desenvolveram esta válvula de última
geração, que proporciona uma excelente vedação
(vedação bidirecional estanque) e altos valores de
Cv. A série 22/23 é fabricada em uma variedade de
materiais, como PTFE, aço inoxidável, UHMWPE e ligas
especiais para atender a uma ampla variedade de aplicações.
Assim como em todos os produtos Bray’, a manufatura de
precisão e a qualidade excepcional permanecem as chaves
para um recorde comprovado de uma longa vida útil.
PESCOÇO: O projeto com pescoço
estendido em todos os tamanhos de
válvula permite 2” (50,8 mm) de
isolamento da tubulação e fácil
acesso para montagem de atuadores.
ORIFÍCIOSDELOCALIZAÇÃO
DE FLANGES: Os orifícios de
localização na versão tipo wafer
proporcionam um alinhamento rápido
e preciso durante a instalação
da válvula, eliminando a
interferência do disco com o
ID da tubulação adjacente.
HASTE À PROVA
DE EXPULSÃO: Um
ressalto é usinado na parte
superior da haste. A haste
e o disco são compactados
durante a fabricação para
que se tornem uma peça,
e assim o projeto é uma
conexão de acionamento
positiva disco-haste.
DISCO: O disco de PTFE
possui uma espessura mínima
de 1/8” (3 mm) de PTFE puro
e virgem, encapsulado sobre aço
inoxidável.
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BUCHA DA HASTE SUPERIOR: Para absorver os
esforços radiais do atuador é fornecido uma bucha na haste
superior presa por um anel de aço inoxidável. Fabricada em acetato
como material padrão, ou em PTFE como alternativa.
VEDAÇÃO SUPERIOR DA HASTE: A vedação superior da
haste impede a entrada de contaminação do ambiente através do
orifício de passagem da mesma.
CORPO: O corpo de construção bipartida do tipo wafer ou lug é
revestido em epóxi. Todos os corpos são em plena conformidade
com as classes de pressão nominais ASME 150# e DIN 3840.
ROLAMENTOS: MANCAIS DE GUIA: São fornecidos dois
mancais de aço impregnados com PTFE,para um alinhamento de
precisão das partes superior e inferior da haste.
VEDAÇÃO PRIMÁRIA: A vedação primária é obtida por um
encaixe de interferência entre as calotas planas do disco e as
partes planas da sede.
PROJETO DA SEDE: O projeto da sede reduz o torque de abertura
e fechamento, ao mesmo tempo em que reduz o desgaste das partes
em contato. As curvaturas usinadas na superfície interior da sede
minimizam as forças de contato entre o disco e a sede à medida
que o disco se aproxima ou se abre a partir da posição fechada.
Esta geometria exclusiva de sede permite torques menores e reduz
o desgaste da sede.
Energizador da sede: Um energizador resiliente da
sede estende-se internamente em todo o seu contorno, inclusive
nas regiões planificadas. Isso proporciona uma força uniforme
suficiente para garantir a vedação estanque.

Todas as válvulas Bray são submetidas a testes de pressão em 110% da pressão nominal para garantir
a vedação estanque.
CÁPSULA DE VEDAÇÃO: (vedação secundária)
Esta cápsula de vedação isola completamente o
corpo e a haste da válvula dos meios da linha. A
cápsula de vedação é fabricada com PTFE virgem
e envolve o energizador interno. A cápsula se
encaixa na parte fêmea, usinadas nas partes planas
das calotas do disco. Quando comprimida entre
o disco e a sede durante a montagem, a cápsula
fica energizada, exercendo pressão para cima e
para baixo sobre as superfícies do disco e da sede.

SELEÇÃO DE MATERIAIS PADRÃO
Nome

Material

Corpo

Ferro dúctil
Aço inoxidável
Aço carbono

Disco

Aço inoxidável
Moldado em PTFE sobre aço inoxidável
Moldado em UHMWPE sobre
aço inoxidável
Hastelloy®
Titânio

Haste superior

Aço inoxidável PH 17-4

Haste inferior

Aço inoxidável PH 17-4

Sede

Bucha

VEDAÇÕES DO CORPO: (bidirecionais): As juntas
de PTFE reforçado são colocadas entre as metades do
corpo. Estas vedações eliminam a contaminação por
condições ambientais externas e potenciais regiões de
vazamento pelos fluidos de processo.

ACESSÓRIOS

• Cabo de aterramento é oferecido para
proteção contra o acúmulo de cargas estáticas.
O cabo é montado sobre o corpo da válvula.

Acetal
PTFE

Vedação superior da
haste

Buna-N
FKM*

Cápsula de vedação (2)

PTFE/FKM

Mancal

PTFE / Aço

Energizador da sede (2)
Parafuso do corpo (2)

• Orifício roscado pode ser fornecido no
pescoço do corpo abaixo da vedação da haste,
para instalação de detectores de vazamento ou
instrumentos.

PTFE
PTFE condutivo
UHMWPE

Silicone
FKM*
Aço inoxidável

Retentor

Aço inoxidável

Vedação do corpo (2)

PTFE reforçado

Etiqueta de
identificação

Aço inoxidável

A disponibilidade de
materiais depende do
tamanho e da série da
válvula. Existem outros
materiais disponíveis.
Consulte seu representante
local da Bray para sua
aplicação específica.
*FKM é a designação ASTM D1418
para Elastômeros de Hidrocarbonetos
Fluorados (também chamados
fluorelastômeros).
Hastelloy® é uma marca registrada da
Haynes International, Inc.

11

Série 30/31 2" - 20" (50mm-500mm)
Pressões nominais
Vedação bidirecional estanque - Disco Padrão*
Flanges/disco a jusante na posição fechada

S30/31

Disco padrão*

2-12” (50-300mm)

12 Bar

14-20” (350-500mm)

10,3 Bar

Serviço em final de linha - Corpos tipo lug/disco padrão*
Nenhum disco/flange a jusante na posição fechada

S31

2-12” (50-300mm)

5,2 Bar

14-20” (350-500mm)

3,4 Bar

Corpo: 17,2 Bar CWP
*Para aplicações de baixa pressão, a Bray oferece um disco padrão de diâmetro
reduzido para diminuir os torques de abertura e estender a vida da sede,
aumentando assim o desempenho da válvula e reduzindo os custos do atuador.
Limites de velocidade Para serviços
nos modos on/off:
Líquidos 9 m/s

Construção de alta resistência tipo haste passante
permite fácil desmontagem e reduz falhas relacionadas
entre disco/haste.
VEDAÇÕES primária e secundária: Estas
vedações evitam que o fluido da linha de processo entre
em contato com a haste ou o corpo. A vedação primária
é obtida por um encaixe de interferência da parte plana
da sede moldada com a calota do disco. A vedação
secundária é obtida em virtude do diâmetro da
haste ser maior do que o diâmetro do orifício
de passagem da haste na sede.
HASTE: Conexão em duplo "D" de
precisão disco-haste aciona o disco
sem necessidade de parafusos ou
pinos. A conexão em duplo "D"
de tolerância estreita que aciona
o disco da válvula é um recurso
exclusivo das válvulas Bray. A
desmontagem da haste Bray é
apenas uma questão de puxar a
haste para fora do disco.
Sede: O formato da sede Bray
em macho e fêmea diminui o
torque e proporciona um
isolamento completo do corpo
em relação aos meios da linha.
A sede também apresenta um
O-ring moldado que dispensa o
uso de juntas de flanges.

Gases 54 m/s

SISTEMADERETENÇÃODOSINTERNOS:Ahasteéretida
nocorpopormeiodeumexclusivoanelretentoremaçoinoxidável
Spirolox®, uma arruela de pressão e dois C-rings, fabricados
em bronze como padrão ou em aço inoxidável sob consulta. O
anel retentor pode ser facilmente removido por uma ferramenta
manual padrão. A montagem da retenção da haste
impede a expulsão acidental da haste durante
a operação da válvula.
BUCHA DA HASTE: Bucha de acetato
não corrosivo para serviços pesados
absorve o impulso lateral do atuador.
VEDAÇÃO DA HASTE: O formato
da vedação tipo copo em duplo "U" é
auto-ajustável e fornece uma vedação
positiva em ambas as direções.
PESCOÇO: O comprimento
estendido do pescoço permite
montagem em tubulação com
isolante de até 2” (50,8 mm) de
espessura, sendo facilmente
acessível na montagem de
atuadores.
DISCO: O disco é usinado
esfer icamente e polido
manualmente para proporcionar
uma vedação bidirecional estanque,
torque mínimo e uma vida mais
prolongada para a sede.
CORPO: De construção integral,
tipo wafer ou lug. Revestimento em
poliéster para uma excelente resistência
à corrosão. Pintura em poliéster para uma
excelente resistência à corrosão. Revestimento em
nylon 11 disponível também como opcional.
Spirolox ® é uma marca registrada da Kaydon Ring and Seal, Inc.

12

Todas as válvulas Bray são submetidas a testes de pressão em 110% da pressão nominal para garantir
a vedação estanque.
SELEÇÃO DE MATERIAIS PADRÃO S30/31
Nome

Material

Corpo

Ferro fundido
Ferro dúctil
Aço carbono
Alumínio

Disco

Alumínio-bronze
Revestimento em ferro dúctil
Ferro dúctil revestido em nylon 11
Ferro dúctil revestido em Halar®
Aço inoxidável 304
Aço inoxidável 316
Aço inoxidável duplex
Aço inoxidável duplex super
Hastelloy®

Haste

Aço inoxidável 416
Aço inoxidável 304
Aço inoxidável 316
Monel K500

Série 31H
2”-20” (50mm-500mm)

As válvulas tipo lug da Série 31H são
perfuradas e roscadas para compatibilidade
com os flanges ASME Classe 125/150 e PN16.

Pressões nominais
Vedação bidirecional estanque
e serviço em final de linha
2-20” (50-500mm)

17,2 Bar

Corpo: 17,2 Bar CWP
Limites de velocidade Para serviços
nos modos on/off:
Líquidos 9 m/s

Sede

BUNA-N - grau alimentício
EPDM - grau alimentício
FKM*
BUNA-N branca - grau alimentício
EPDM colado
BUNA-N colado

A disponibilidade de materiais depende do tamanho
e da série da válvula. Existem outros materiais
disponíveis. Consulte seu representante local da
Bray para sua aplicação específica.
*FKM é a designação ASTM D1418 para elastômeros de hidrocarbonetos
fluorados (também chamados fluorelastômeros).
Hastelloy® é uma marca registrada da Haynes
International, Inc.
Halar® é uma marca registrada
da Ausimont U.S.A., Inc.

Gases 54 m/s

SELEÇÃO DE MATERIAIS PADRÃO 31H
Corpo

Ferro fundido
Ferro dúctil

Disco

Bronze-alumínio
Ferro dúctil revestido em nylon 11
aço inoxidável 316

Haste

Aço inoxidável 416

Sede

EPDM colado
BUNA-N colado

A disponibilidade dos materiais depende do
tamanho e série da válvula. Existem outros
materiais disponíveis. Consulte seu representante
local Bray para sua aplicação específica.
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Séries 31U 2”-20” (50mm-500mm)
Pressões Nominais
Vedação bidirecional estanque e serviço em final de linha
2-20” (50-500mm)

20 Bar

Corpo: 20 Bar CWP
Limites de velocidade Para serviços nos modos on/off:
Líquidos 9 m/s

A Bray Controls oferece válvulas borboleta de sede
resiliente de alta pressão e alta qualidade para atender
aos requisitos dos mercados industrial e marítimo da
atualidade. Esta válvula é especificamente projetada
para proteção contra fogo em ambientes terrestres e
marítimos em que a certificação aplicável é a D.O.T. 54
(Departamento de Comércio do Reino Unido). A série
31U foi desenvolvida para suportar altas velocidades
de escoamento e altas pressões diferenciais
através da válvula.
PESCOÇO: O comprimento estendido do pescoço
permite a colocação de isolante na tubulação,
sendo assim acessível à montagem de atuadores.
CORPO: Configuração dos flanges do tipo
lug em peça única, com opção de ferro dúctil
ou aço carbono revestidos em poliéster ou
níquel-alumínio-bronze sem revestimento.
Todos os corpos possuem furação
para compatibilidade com ASME
125-150, PN 10/16 ou outros
padrões internacionais de
flanges.
HASTE: As partes superior e
inferior de grande resistência
da haste incorporam uma
conexão de acionamento de disco
em duplo "D" de estreita tolerância.
Isso elimina a exposição dos
componentes de retenção da haste
ao fluido de processo, permitindo
uma fácil desmontagem para
manutenção, diferentemente
dos parafusos e pinos
cônicos.
DISCO: A peça fundida é
usinada esfericamente e polida
manualmente para proporcionar uma
vedação bidirecional estanque com torque
mínimo e uma vida útil prolongada para a sede.
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Gases 54 m/s

PROJETO MODULAR: Todas as caixas de redução e
atuadores elétricos e pneumáticos Bray são montados
diretamente na válvula, sem necessidade de suportes.
BUCHA DA HASTE: Bucha de acetato não corrosivo
para serviços pesados absorve os esforços laterais.
VEDAÇÃO DA HASTE: Anel de retenção
da haste e C-rings patenteados impedem a
remoção acidental da haste durante
serviços de campo.
PROJETO DA SEDE:
A sede resiliente Bray
revestida do tipo macho/
fêmea oferece um torque
menor do que muitas
outras válvulas no mercado
atualmente,
e
proporciona
isolamento completo de todos
os componentes das válvulas em
relação ao fluido de processo
(exceto o disco) por meio
de uma construção com
revestimento total. A sede
inclui um O-ring nas
bordas da mesma moldado,
eliminando toda a necessidade
de juntas entre flanges.
VEDAÇÕES
primária
e
secundária:
Estas
vedações
impedem que o fluido de processo entre
em contato com a haste ou o corpo. A
vedação primária é obtida por um encaixe
por interferência das partes planas da sede
moldada com as calotas planas do disco. A
vedação secundária é obtida pelo diâmetro da
haste que é maior que o diâmetro do orifício de
passagem da haste na sede.

Todas as válvulas Bray são submetidas a testes de pressão em 110% da pressão nominal para garantir
a vedação estanque.
SELEÇÃO DE MATERIAIS PADRÃO
Nome

Material

Corpo

Aço carbono
Níquel-alumínio-bronze
Ferro dúctil

Disco

Aço inoxidável 316
Monel K500
Níquel-alumínio-bronze

Haste

Aço inoxidável 17-4PH
Monel K500
Aço inoxidável

Sede

BUNA-N colado

A disponibilidade dos materiais depende do tamanho e série da válvula. Existem
outros materiais disponíveis. Consulte seu representante local da Bray para sua
aplicação específica.
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Série 3A 2”-20” (50mm-500mm)
Pressões Nominais
Vedação bidirecional estanque e serviço em final de linha
2-12” (50-300mm)
14-20” (350-500mm)

Disco padrão

12 Bar

Disco reduzido

3,4 Bar

Disco padrão

10,3 Bar

Disco reduzido

3,4 Bar

Corpo: 17,2 Bar CWP
Limites de velocidade Para serviços nos modos on/off:
Líquidos 9 m/s

Gases 54 m/s

passagem da haste na sede.
A válvula Bray da série 3A/3AH é de construção flangeada e pode
ser usada para serviço em final de linha. Uma grande vantagem do
projeto das linhas de válvulas Bray é a compatibilidade internacional.
A mesma válvula é compatível com a maioria dos padrões de flange
mundiais - ASME classe 125/150, BS 10 Tabelas D e E, BS 4504 NP
10/16, DIN ND 10/16, AS 2129 e JIS10. As válvulas também são
projetadas em conformidade com os flanges Tabela 2 da ISO
5752 (tabela 13 da EN 558) face a face e flanges de montagem
de atuador ISO 5211. Portanto, uma mesma construção de
válvula pode ser empregada em diferentes mercados em
nível mundial.
M ONTAG E M DO R ETE NTO R DA
VÁLVULA: A haste é retida no corpo por
meio de um anel retentor exclusivo em aço
inoxidável®, uma arruela de pressão e dois
C-rings, fabricados em bronze como padrão,
ou aço inoxidável sob consulta. O anel de
retenção pode ser facilmente removido
com uma ferramenta manual padrão. O
tipo de retenção da haste impede sua
expulsão acidental durante serviços de
campo.
BUCHA DA HASTE: Bucha de acetato
não corrosivo para serviços pesados
absorve os esforços radiais do atuador.
VEDAÇÃO DA HASTE: O projeto da
vedação tipo copo em duplo "U" é autoajustável, proporcionando vedação positiva
em ambos os sentidos e impedindo a entrada de
substâncias externas através no orifício da haste.
PESCOÇO ESTENDIDO: O comprimento estendido
do pescoço permite a aplicação de isolante na tubulação com
espessura de 2” (50,8 mm), sendo facilmente acessível para a montagem
de atuadores.
VEDAÇÕES primária e secundária: Estas vedações impedem
que o fluido de processo entre em contato com a haste ou o corpo. A
vedação primária é obtida por um encaixe de interferência da parte plana
da sede, moldada com a calota do disco. A vedação secundária é obtida
através
da haste
que éRing
maior
queInc.
o diâmetro do orifício de
Spirolox ® édo
umadiâmetro
marca registrada
da Kaydon
and Seal,
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DISCO: Usinado esfericamente e polido manualmente para
proporcionar uma vedação bidirecional estanque, torque mínimo e
uma vida útil prolongada para a sede.

Todas as válvulas Bray são submetidas a testes de pressão em 110% da pressão nominal para garantir
a vedação estanque.
SELEÇÃO DE MATERIAIS PADRÃO - Série 3A/3AH
Nome

Material

Corpo

Ferro fundido
Ferro dúctil
Aço carbono

Disco

Alumínio-bronze
Revestimento em ferro dúctil
Ferro dúctil revestido em nylon 11
Ferro dúctil revestido em Halar®
Aço inoxidável 304
Aço inoxidável 316
Aço inoxidável duplex
Aço inoxidável duplex super
Hastelloy®

Haste

Aço inoxidável 416
Aço inoxidável 304
Aço inoxidável 316
Monel K500

Sede

Sede resiliente de
alta pressão

Série 3AH
As válvulas flangeadas da série 3AH são
perfuradas e roscadas para estarem em
conformidade com os flanges ASME classe
125/150 e PN16.

EPDM colado
BUNA-N colado
Revestimento em FKM*

A disponibilidade de materiais depende do tamanho e
da série da válvula. Existem outros materiais disponíveis.
Consulte seu representante local Bray para sua aplicação
específica.
*FKM é a designação ASTM D1418 para elastômeros de hidrocarbonetos
fluorados (também chamados fluorelastômeros);
Hastelloy® é uma marca registrada da Haynes International, Inc.
Halar ® é uma marca registrada da Ausimont U.S.A., Inc.

Pressões nominais
Vedação bidirecional estanque
e serviço em final de linha
2-20” (50-500mm)

17,2 Bar

Corpo: 17,2 Bar CWP
Limites de velocidade Para serviços
nos modos on/off:
Líquidos 9 m/s

Gases 54 m/s
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Séries 32/33 e 35/36
Pressões Nominais
Vedação bidirecional estanque Flanges/disco a jusante na posição fechada
Série 32 (tipo wafer)

22-36” (550-900mm)

5,2 Bar

Série 33 (tipo wafer)

22-36” (550-900mm)

10,3 Bar

Série 35 (totalmente flangeado)

22-120” (550-3000mm)

5,2 Bar

Série 36 (totalmente flangeado)

22-120” (550-3000mm)

até 10,3 Bar

Serviço em final de linha Nenhum disco/flange a jusante na posição fechada
Série 35 (totalmente flangeado)

22-120” (550-3000mm)

2,1 Bar

Série 36 (totalmente flangeado)

22-120” (550-3000mm)

3,4 Bar

Corpo : 17,2 Bar CWP
Limites de velocidade Para serviços nos modos on/off:
Líquidos 9 m/s

Esta série de válvulas apresenta muitas das características
e benefícios de construção das válvulas menores da Bray,
como altos valores de Cv, exposição mínima das
peças ao fluido de processo, maior confiabilidade
e recorde comprovado de longa vida útil.
corpo: De construção integral, totalmente
flangeado. Todos os corpos são perfurados
de modo a compatibilizarem com
ASME 125/150, PN 10 e outros
padrões internacionais de flanges.
Também estão disponíveis corpos
do tipo wafer.
Disco: Primeiramente, os
discos de grande dureza são
fundidos, as bordas vedantes
são usinadas esfericamente e
depois polidas manualmente,
ou então o disco inteiro é
revestido em nylon 11. O
perfil simétrico do disco
aumenta os valores de
CV, reduz a turbulência e
aumenta a recuperação
da pressão.
sede: O método de
retenção sede/corpo tipo
macho/fêmea substituível
constitui o projeto mais
avançado da indústria. O
O-ring moldado elimina
a necessidade de juntas nas
flange. A sede isola o corpo
e a haste da válvula do fluido
de processo e foi desenvolvida
especialmente para vedar com flanges
sobrepostas ou de pescoço (weld-neck).
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Gases 54 m/s

HASTE À PROVA DE EXPULSÃO: Um anel de
retenção, instalado entre a parte fêmea da haste e um
ressalto de retenção, proporciona a retenção completa
da haste no caso improvável de uma falha interna.
SISTEMA DE ENGAXETAMENTO
AJUSTÁVEL:
O projeto permite o ajuste em campo
do engaxetamento da haste sem
a remoção dos acionamentos
manuais ou atuadores. O
avançado engaxetamento de
hastes auto-ajustável do tipo
V impede que substâncias
externas adentrem o
orifício da haste superior.
VEDAÇÕES
primária e
secundária:
Estas vedações
impedem que o fluido
de processo ent re
em contato com a
haste ou o corpo. A
vedação primária é
obtida por um encaixe
de interferência da parte
plana da sede moldada
com as partes planas na
calota do disco. A vedação
secundária é obtida pelo
diâmetro da haste que é maior
do que o diâmetro do orifício de
passagem da haste na sede.
MANCAL RADIAL:
Para absorver os impulsos radiais do
atuador e minimizar o torque de atrito
nos mancais, são utilizados mancais radiais
de alta resistência.
MANCAL DE ESCORA VERTICAL: Um mancal
de bronze vertical elimina o deslocamento do disco em
virtude do peso conjunto da haste e do disco.

22”-120” (550mm-3000mm)

Todas as válvulas Bray são submetidas a testes de pressão em 110% da pressão nominal
para garantir a vedação estanque.
SELEÇÃO DE MATERIAIS PADRÃO

Conexões Disco - Haste
Estriada: estrias macho na haste
e fêmea no disco.
Tamanhos padrão 22”– 48” (550mm–1200mm)
Tamanhos selecionados 54”– 120”
(1400mm–3000mm)

Chaveta dupla: rasgos de
chaveta usinados no disco nas chaves
correspondentes da haste
Tamanhos selecionados 54”– 120”
(1400mm–3000mm)

Nome

Material

Corpo

Ferro fundido
Ferro dúctil
Aço carbono
Aço inoxidável 316

Disco

Ferro dúctil revestido em Nylon 11
Aço inoxidável 316
Aço inoxidável 304
Bronze-alumínio
Monel®
Hastelloy®
Aço inoxidável duplex
Aço inoxidável superaustenítico

Haste

Aço inoxidável 416
Aço inoxidável 304
Aço inoxidável 316
Aço inoxidável PH 17-4
Monel®
Aço inoxidável duplex
Aço inoxidável superaustenítico

Sede
Válvulas de 54" (1400 mm)
e maiores fornecidas com sedes
revestidas

EPDM
BUNA-N
FKM*

Engaxetamento

BUNA-N

Mancais
Mancal radial

Bronze impregnado com lubrificante
Aço inoxidável encapsulado em PTFE
Bronze

A disponibilidade de materiais depende do tamanho e série da válvula. Existem
outros materiais disponíveis. Consulte seu representante local Bray para sua
aplicação específica.

*FKM é a designação ASTM D1418 para elastômeros de hidrocarbonetos fluorados (também chamados
fluorelastômeros).
Hastelloy® é uma marca registrada da Haynes International, Inc.
Halar ® é uma marca registrada da Ausimont U.S.A., Inc.
Monel® é uma marca registrada da The International Nickel Company, Inc.

SEDES BRAY COM ENCAIXE MACHO/FÊMEA
As sedes removíveis dos concorrentes expõem o
corpo, a haste e o orifício da haste no disco ao fluido
de processo, causando assim falha prematura devida
à corrosão. Os custos com a necessidade de materiais
mais resistentes aumentam significativamente
naquelas aplicações altamente corrosivas.

A sede da Bray isola o fluido de processo do contato
com o corpo e com a haste, aumentando assim a vida útil
da válvula e diminuindo os custos ao longo do tempo.

Sede
Bray

Sede
do concorrente
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Série 36H 22”-60” (550mm-1500mm)
Pressões Nominais
Vedação bidirecional estanque Flanges/disco a jusante na posição fechada
22-60” (550-1500mm)

16 Bar

Serviço em final de linha Nenhum disco/flange a jusante na posição fechada
22-60” (550-1500mm)

10,3 Bar

Corpo: 17,2 Bar CWP
Limites de velocidade Para serviços nos modos on/off:
Líquidos 9 m/s

Gases 54 m/s

SELEÇÃO DE MATERIAIS PADRÃO
Nome

Material

Corpo

Ferro dúctil

Disco

Revestimento em nylon 11, ferro dúctil
Aço inoxidável 316
Aço inoxidável 304
Bronze-alumínio
Monel®
Hastelloy®

A Bray Controls orgulha-se em oferecer uma linha de válvulas
borboleta de alta pressão, qualidade superior e que atende muitas
das exigências atuais da indústria de processamento. As válvulas
flangeadas da série 36H suportam 16 Bar em serviço bidirecional
em final de linha. As válvulas flangeadas da série 36H possuem
furação e roscas em conformidade com flanges ASME Classe
125/150 e PN10.

Aço inoxidável duplex
Aço inoxidável superaustenítico
Haste

Aço inoxidável 304
Aço inoxidável 316
Aço inoxidável PH 17-4

Disco: A superfície de vedação da borda do disco é usinada
esfericamente e polida manualmente para proporcionar uma
vedação bidirecional estanque com torque mínimo e vida útil
da sede prolongada.
Sede: O projeto da sede com encaixe do tipo macho/fêmea,
colado ao corpo foi desenvolvido para vedar com flanges
sobrepostas(slip-on) ou de pescoço (weld-neck). A sede envolve
completamente o interior da válvula, isolando assim o corpo do
fluido de processo. O O-ring moldado da sede proporciona uma
vedação entre a válvula e os flanges da tubulação. Não se deve
utilizar juntas de flange com esta válvula.
VEDAÇÕES primária e secundária: Estas vedações
impedem que o fluido de processo entre em contato com a haste
ou o corpo. A vedação primária é obtida por um encaixe de
interferência da parte plana da sede moldada com as partes
planas das calotas do disco. A vedação secundária é obtida
através do diâmetro da haste que é maior que o diâmetro do
orifício de passagem da haste na sede.
Haste: Fica completamente isolada do fluido de processo.

Todas as válvulas Bray são submetidas a testes de pressão
em 110% da pressão nominal para garantir a vedação
estanque.
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Aço inoxidável 416

Monel®
Aço inoxidável duplex
Aço inoxidável superaustenítico
Sede

EPDM colado
BUNA-N colado

Engaxetamento
Mancais
Mancal radial

BUNA-N
Bronze impregnado com lubrificante
Bronze

A disponibilidade de materiais depende do tamanho e da série da válvula.
Existem outros materiais disponíveis. Consulte seu representante local Bray
para sua aplicação específica.

Hastelloy® é uma marca registrada da Haynes International, Inc.
Monel® é uma marca registrada da The International Nickel Company, Inc.

32" - 60" (800mm-1500mm)

Série 35F

Pressões Nominais
Vedação bidirecional estanque Flanges/disco a jusante na posição fechada
32-60” (800-1500mm)

5,2 Bar

Serviço em final de linha Nenhum disco/flange a jusante na posição fechada
32-60” (800-1500mm)

2,1 Bar

Corpo: 17,2 Bar CWP
Limites de velocidade Para serviços nos modos on/off:
Líquidos 9 m/s

Gases 54 m/s

SELEÇÃO DE MATERIAIS PADRÃO
Nome

Material

Corpo

Ferro fundido
Ferro dúctil

Disco

Hastelloy®
Aço inoxidável duplex
Aço inoxidável superaustenítico

Haste

Aço inoxidável 304
Aço inoxidável 316

Sede

EPDM colado
BUNA-N colado

Engaxetamento

BUNA-N

Mancais

Bronze

Mancal radial

Bronze

A disponibilidade de materiais depende do tamanho e da série da válvula.
Existem outros materiais disponíveis. Consulte seu representante local Bray
para sua aplicação específica.

Hastelloy® é uma marca registrada da Haynes International, Inc.

As válvulas borboleta Bray de grandes diâmetros da série
35F são especificamente construídas para serviços com alta
quantidade de cloretos. A Bray selecionou cuidadosamente
os materiais e características das válvulas de modo a otimizar
seu desempenho sem sacrificar o rendimento do sistema. As
válvulas da série 35F oferecem uma confiabilidade de robustez
em uma construção de menor peso.
Corpos: Flangeados em corpo integral. Todos os corpos são
perfurados de modo a serem compatíveis com ASME 125, PN
16 e outros padrões internacionais de flange.
Haste à prova de expulsão: O sistema de retenção
retém a haste no caso improvável de alguma falha interna.
VEDAÇÕES primária e secundária: Estas vedações
evitam que o fluido da linha de processo entre em contato com a
haste ou o corpo. A vedação primária é obtida por um encaixe
de interferência da parte plana da sede moldada com a calota do
disco. A vedação secundária é obtida em virtude do diâmetro
da haste ser maior do que o diâmetro do orifício de passagem
da haste na sede.
SISTEMA DE ENGAXETAMENTO AJUSTÁVEL: O
projeto permite o ajuste em campo do engaxetamento da haste
sem a remoção dos acionamentos manuais ou dos atuadores
pneumáticos ou elétricos. O engaxetamento avançado e autoajustável tipo-V da haste impede que substâncias externas
adentrem o orifício da haste superior.
Conexões internas disco/haste: Protege os
componentes da haste eliminando a necessidade de parafusos e
pinos cônicos no disco.
Perfil estreito do disco: Proporciona um CV mais
elevado e maior recuperação de pressão do que as tradicionais
válvulas de grande diâmetro, resultando em menores perdas
de carga.

Todas as válvulas Bray são submetidas a testes de
pressão em 110% da pressão nominal para garantir a
vedação estanque.
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ATUADORES E ACESSÓRIOS
Série 70 Elétrico
Torque

300 to 18,000 lb-ins (34-2030 Nm)

Voltagem

VAC: 24, 120, 220
VDC: 12, 24

Gabinete padrão

NEMA 4, 4X

À prova de explosões: NEMA 4, 4X, 7 e 9
O atuador da série 70 é potente e compacto, de altura
reduzida e recursos de fácil utilização pelo usuário.
• Volante manual desengatável
• Indicador de posição local de grande visibilidade
• Interface digital disponível
• Controle modulado opcional baseado em microprocessador

Série 73 Elétricos
Torque

100 to 600 lb-ins (11-70 Nm)

Voltagem

VAC: 120, 220
VDC: 12, 24

Gabinete padrão

NEMA 4, 4X, IP65

O atuador elétrico da série 73 é de baixo custo para válvulas rotativas.
•
•
•
•
•

Impulsionado por um motor de indução reversível, de capacitor bipartido permanente.
Todos os motores de CA são fornecidos com freio interno do motor
Sistema de engrenagem reta para serviço pesado
Aquecedor disponível para prevenir danos aos componentes causados por condensação
Indicação de posição por LED

Série 92/93 Pneumáticos
Os atuadores pneumáticos Bray são do tipo pinhão
e cremalheira, e são disponíveis em duas versões:
de dupla-ação e retorno por mola.
• Pressão nominal máxima de 9,7 Bar e faixa de temperatura de -20°F (-29°C) to +200°F
(+95°C)
• Dois parafusos de ajuste independente de limitação de curso e uma came no eixo de saída
para permitir um ajuste bidirecional preciso do movimento, tanto nas posições aberta
quanto fechada para válvulas de um quarto de volta (ajuste com limite de +5º a -5º)
• Orifícios integrais
• Unidades padrão possuem corpos em alumínio anodizado com protetores de extremidade
revestidos em poliéster.
• Materiais e revestimentos especiais disponíveis para ambientes corrosivos
• Acessório NAMUR compatível

ATUADOR de aço inoxidável
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LIMITADOR DE CURSO

RETORNO POR MOLA

ATUADORES E ACESSÓRIOS

SÉRIE 50 - Monitores de posição de válvula

SÉRIE 52 - Monitores de estado da válvula

SÉRIE 63 - solenoides de 3 e 4 vias

• 10 amps a 125 ou 250 volts de CA

• ProxSensor consiste de 2 sensores de
proximidade em um gabinete compacto e
totalmente selado.

• Invólucro padrão à prova d'água (NEMA
4, 4X) e à prova de explosões (NEMA 7,9)

• Chaves de curso internas pré-cabeadas
para um bloco terminal

• São disponibilizadas versões de CA, CC,
intrinsecamente seguras e de rede de
barramento.

• Conexões NPT e IP65 DIN oferecidas com
molas simples e duplas

SÉRIE 6A
Posicionadores eletropneumáticos

Comunicação em
barramento serial

• Controle de vazão preciso comandado por
microprocessador e comunicação avançada

• A Bray oferece diversos produtos com
comunicação em barramento serial.

• Para utilização com atuadores de dupla ação
ou simples ação

• Múltiplos protocolos disponíveis. Consulte
seu representante local Bray.

Operadores Manuais

SÉRIE 1 - Alavanca e placa dentada

SÉRIE 4 - Caixa de redução

SÉRIE 5 - Caixa de redução desmembrável
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EUA

BRASIL
CANADÁ

 SEDE MUNDIAL - Bray International, INC. - EUA
ALEMANHA
ÍNDIA
MÉXICO
PACÍFICO
PERÚ

Manufaturas Globais,
Serviços Perto de Você
Para atendê-lo localmente, cada região mantém uma

POLÔNIA

rede de vendas e serviços certificada pela fábrica
REINO UNIDO

para todos os produtos Bray International.

VIETNÃ

EUA

 Bray CONTROLS - CHINA - Escritório e Manufatura

CANADÁ

Todas as declarações, informações técnicas e recomendações deste
boletim destinam-se apenas ao uso geral. Consulte os representantes
ou a fábrica da Bray para os requisitos específicos e seleção de
materiais para sua aplicação planejada. O direito de alterar ou
modificar o projeto dos produtos ou os produtos sem aviso prévio
é reservado. Patentes concedidas e requeridas mundialmente.
Bray® é uma marca registrada da
Bray International, Inc.
© 2011 Bray International. Todos os direitos reservados.
B-1050_PL_Resilient_2011-06 (BEL_2011-06)
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