
Sistema de Proporcionamento
V·lvula Balanceadora 
Modelos BP e ILBP

DescriÁ„o

As v·lvulas balanceadoras s„o parte integral dos sistemas de proporcionamento de press„o 
balanceada e s„o designadas para realizar o balanceamento entre as pressıes de concentrado de 
espuma e de ·gua, na entrada dos proporcionadores RC, atravÈs do controle da press„o do 
concentrado de espuma na entrada da v·lvula. O balanceamento È obtido atravÈs da regulagem 
do volume de concentrado de espuma com retorno do excedente para o tanque de estocagem de 
LGE.

A v·lvula balanceadora possui uma c‚mara de diafragma dividida em duas partes, sendo a parte 
superior com ·gua e a parte inferior com LGE. Essas ·reas s„o divididas por um diafragma flexÌvel.

O conjunto do diafragma possui um eixo que se move para aumentar ou diminuir a ·rea de descarga 
da v·lvula.

A v·lvula sente as pressıes de LGE e de ·gua no proporcionador. Caso ocorra uma elevaÁ„o na 
press„o de ·gua, a press„o na c‚mara superior da v·lvula aumenta, ocasionando o fechamento na 
·rea de passagem da v·lvula. Em contrapartida, se ocorrer uma queda na press„o de ·gua, tambÈm 
ocorrer· uma queda na press„o da c‚mara superior forÁando o acionamento do eixo para cima, 
causando a abertura lenta do orifÌcio de passagem da v·lvula, atÈ que as pressıes se equalizem. A 
operaÁ„o da v·lvula È direta e n„o requer ativaÁ„o manual.

AplicaÁıes

Controle de press„o dos proporcionadores dos sistemas de press„o balanceada



CaracterÌsticas

ï Pode ser utilizada com ·gua doce ou ·gua salgada

ï Provida de diafragma fabricado em nylon reforÁado com disco de aÁo inoxid·vel vulcanizado 
internamente, garantindo robustez, para o isolamento das c‚maras superior e inferior

ï Conjunto do diafragma com guias superior e inferior, somente com partes mÛveis

ï Corpo em bronze com internos em aÁo inoxid·vel, com grande resistÍncia a condiÁıes corrosivas 
e compatÌvel com todos os tipos de LGE

ï DisponÌvel nos di‚metros de 1.1/2" e 2.1/2"

ï C‚maras superior e inferior dotadas de orifÌcios de º" NPT opostas em 180º para facilitar a 
instalaÁ„o das conexıes.

Dados TÈcnicos

Materiais de construÁ„o

ï Corpo: Bronze ASTM B584

ï C‚mara do Diafragma: Bronze ASTM B584

ï Eixo: AÁo Inoxid·vel AISI 303

ï Disco do diafragma: AÁo Inoxid·vel

ï Diafragma: Buna-N reforÁado

ï O-rings: Buna-N

ï Press„o de trabalho m·x: 250 psi (17 kgf/cm2)

ï Temperatura m·x: 66ºC

ï Acabamento: Natural

ï Conex„o:	 1.1/2" NPT, com vaz„o de 10 a 135 gpm (38 a 511 lpm)	

2.1/2" NPT, com vaz„o de 10 a 250 gpm (38 a 946 lpm)

ï Acabamento: Natural

ï Peso:	 1.1/2": 16    kg	

2.1/2": 16,3 kg

AprovaÁıes

ï UL (Underwriters Laboratories)

ï FM approved

ï USCG


