
Redutores de pressão automotores Série 44 
 

Tipo 44-1 B · Válvula Redutora de Pressão 

Tipo 44-6 B · Válvula de Descarga de Pressão 
 

Aplicação 

Gamas de 0.2 a 20 bar em válvulas de dimensão G ½, G ¾ e G 1  
e também em DN 15, 25, 40 e 50 · Pressão nominal PN 25 · 
Adequadas para ar até 150 °C, azoto até 200 °C, outros gases até 
80 °C e líquidos até 150 °C 

 
 
 
 

Os redutores de pressão consistem numa válvula e num actuador 
operado por fole com ajuste da pressão a controlar (set point). 

 

 
Tipo 44-1 B Válvula Redutora de Pressão: 

A válvula fecha quando a pressão a jusante aumenta. 

Tipo 44-6 B Válvula de Descarga de Pressão: 

A válvula abre quando a pressão a montante aumenta. 

 

Características especiais 

• Redutor de pressão sem energia auxiliar e com baixa manutenção 

• Ampla gama de controlo com fácil ajuste 

• Válvula de sede única, ajustada por mola, sem equilíbrio de 
pressão ou equilibrada por fole metálico 

• Operada por fole em aço inoxidável 

• Modelo compacto e em particular de baixa altura 

• A montagem é possível em qualquer posição 

• Corpo da válvula em bronze, ferro fundido esferoidal ou aço 
inoxidável 

• Cumpre com os regulamentos TA-Luft referentes à emissão de 
fugas baseado em VDI 2440 

 
Versões 

Redutores de pressão com actuadores para gamas de 0.2 a 20 bar  · 
Válvulas com extremos roscados em bronze ou aço inoxidável com 
rosca fêmea de G ½, G ¾ ou G 1 · Versões flangeadas em aço 
inoxidável DN 15 a DN 25 · Versões flangeadas em ferro fundido 
esferoidal DN 15, 25, 40 e 50 

Tipo 44-1 B Válvula Redutora de Pressão (Figs. 1, 3) · Redutor 
com válvula em PN 25 para líquidos até 150 °C, ar até 150 °C, 
azoto até 200 °C e outros gases até 80 °C 

Tipo 44-6  B  Válvula de Descarga de Pressão (Fig. 2) · Redutor 
com válvula em PN 25 para líquidos até 150 °C, ar até 150 °C, 
azoto até 200 °C, outros gases até 80 °C e vapor até 200 °C 

 
Versões especiais

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 · Tipo 44-6 B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 · Tipo 44-1 B Válvula 
Redutora de Pressão, corpo em 
aço inoxidável flangeado 

Componentes internos em FPM (FKM), ex. para utilização com 
óleos minerais  · Corpos em ferro fundido esferoidal com as 
zonas de contacto com o fluido em metal não ferroso · Versão 
sem PTFE · Versão para gases inflamáveis disponível sob pedido 
· Redutor preparado para ligação de um manómetro ou linha de 
controlo de pressão exterior (roscada G 1/8) · Corpo em aço 
inoxidável com componentes internos em FFKM (FFPM) · Versão 
com os materiais de acordo com a norma FDA · Com ajuste 
eléctrico do set-point (até G 1 ou DN 25) para set-points até 10 
bar · Com ajuste pneumático do set-point (até G 1 ou DN 25) · 
Versão para controlo de pressão diferencial (até G 1 ou DN 25) · 
Tipo 44-6 B apropriado para vapor 
 

Válvula de Descarga de 
Pressão, corpo em bronze 
(versão com extremos 
roscados) 
 
 
 

 
 
Fig. 3 · Tipo 44-1 B Válvula 
Redutora de Pressão, corpo 
em ferro fundido esferoidal, 
flangeada
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1 Corpo da válvula 6 Fole de equilíbrio 
2 Obturador 7 Mola (s) de set-point 
3 Sede 8 Ajuste de set-point 
4 Furação para controlo de (ajuste manual) 

 
5

pressão 
Fole de comando 

9 Parafuso de set-point

Princípio de funcionamento 

O fluido passa pela válvula no sentido indicado pela seta 
existente no corpo. A posição do obturador determina o caudal 
que passa na área livre entre o obturador (2) e a sede (3). 

A válvula redutora de pressão Tipo 44-1 B abre quando a pressão 
diminui. A válvula fecha quando a pressão a jusante (p2) excede 
o valor de controlo ajustado (set-point). 

A válvula de descarga de pressão Tipo 44-6 B fecha quando a 
pressão diminui. A válvula abre quando a pressão a montante 
(p1) ultrapassa o valor de controlo ajustado (set-point). 

 

 
Em ambas as versões, a pressão a ser controlada é transmitida por 
uma furação interna (4) no corpo da válvula (1) até ao fole de 
comando (5) onde é convertida numa força de posicionamento. 
Esta força é utilizada para mover o obturador da válvula de 
acordo com o ajuste na mola(s) (7) de set-point e da regulação do 
ajuste de set-point (8) ou do parafuso de set-point (9). Isto aplica-
se a uma gama de ajuste de 8 a 20 bar assim como a versões com 
corpos em aço inoxidável ou ferro fundido esferoidal (DN 40 e 
50).
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  5  Tipo 44-6 B Válvula de Descarga de Pressão – Extremos roscados 
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Tipo 44-1 B Válvula Redutora de Pressão – Extremos roscados 

7 

 
 

9 

 
Corpo em aço inoxidável/ferro fundido esferoidal 

(apenas DN 40 e 50) e set-point de 8 a  20 bar, ajuste 
por parafuso de caixa hexagonal 

 
 
 

Versão especial 
Ligação para manómetro ou 
linha de controlo externa, 
roscada G 1/8 

 

Versão em aço inoxidável 
Ligação para linha de controlo de fuga 

 
 
 
 
 

Versão em aço inoxidável  
Ligação de limpeza (Versão especial) 

 

 
Versão especial para corpo em aço inoxidável · ligação de limpeza 

 
 
 
 
 

Tipo 44-1 B Válvula Redutora de Pressão 
Corpo flangeado (ferro fundido esferoidal) 

 
Fig. 4 · Diagramas funcionais 
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Tabela 1 · Dados Técnicos · Todas as pressões em bar (relativas) 

Redutor 

Tipo

Válvula Redutora de Pressão 

44-1 B 
Válvula de Descarga de Pressão 

44-6 B 
 
 
Ligação 

Corpo em aço inoxidável/bronze G ½, G ¾, G 1 rosca fêmea 
Corpo em aço inoxidável Corpo flangeado em DN 15 e 25

Corpo em ferro fundido esferoidal Corpo flangeado em DN 15, 25, 40 e 50

Pressão nominal PN 25 
 
 

Temperatura máxima permissível 

Líquidos 150 °C 
Gases não inflamáveis, ar 80 °C 
Vapor – 200 °C

Azoto 200 °C 
 

Pressão diferencial máxima 
permissível L'p 

G ½ to G 1 · DN 15 e  25 16 bar 
DN 40 e 50 8 bar 

Gama de controlo continuamente ajustável 0.2 a 2 bar · 1 a 4 bar · 2 a 6 bar · 4 a 10 bar · 8 a 20 bar 1)

Estanquicidade de acordo com IEC 60534-4 ≤ 0.05 % do coeficiente de Kvs

Temperatura ambiente máxima permissível 60 °C 
1) Esta gama de controlo não está disponível para DN 40 e  50 

 

 
 

Tabela 2 · Valores do coeficiente de KVS e xFZ 
Corpo com extremos roscados 

 

Ligação G ½ G ¾ G 1 
 

KVS 
Versão standard 3.2 1) 4 1) 5 1)

Versão especial 
(sem equilíbrio de pressão) 

 
0.25  2) · 0.4 · 1 1) · 2.5 

Valor de xFZ 0.60 0.55

 
Corpo flangeado 

 

Dimensão nominal DN 15 DN 25 DN 40 DN 50 
 

KVS 
Versão standard 3.2 1) 5 1) 16 20

Versão especial 
(sem equilíbrio de pressão) 

 
0.25  2) · 0.4 · 1 1) · 2.5 8 2) 

Valor de xFZ 0.60 0.55 0.4 
1) Redutores com o corpo em aço inoxidável e vedação macia em FFKM (FFPM) também disponível como versão especial 
2) Apenas no Tipo 44-1 B com vedação metálica 

 
Tabela 3 · Materiais 

Corpo Bronze 
CC491K/CC499K 

Ferro fundido esferoidal 
EN-JS1049 

Aço inoxidável 
1.4408 

Sede Aço inoxidável 1.4305 1.4404
 

 
Obturador 

Tipo 44-1 B · Tipo 44-6 B Bronze resistente a deszincificação com vedação macia 1) 1.4404 com vedação metálica 
ou macia 2) 

 
Tipo 44-6 B (vapor) Bronze resistente a deszincificação com vedação macia em 

PTFE ou metálica 1) 
1.4404 com vedação macia em 

FKM/PTFE ou  metálica 
Fole de equilíbrio 1.4571 1.4571

Mola do obturador 1.4310 1.4310

Mola(s) de ajuste de gama 1.7104 (55SiCr6) 1.4310

Fole de comando 1.4571 1.4571

Caixa das molas EN AC-44300-DF (alumínio vazado) 1.4408
 
Ajuste de set point 

 
Ajuste manual em PETP com 30% de fibra de vidro 3) Parafuso de caixa hexagonal 

em 1.4571 
1) Redutores com corpo em ferro fundido esferoidal e interiores em metais não-ferrosos: obturador em 1.4404 com vedação metálica ou macia 
2) EPDM, FFKM (FFPM) ou PTFE 
3) Gama de set point de 8 a 20 bar: Parafuso de caixa hexagonal em 1.4571
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Tabela 4 · Versões e coeficientes de Kvs 
 

 

 
Versão com 

Obturador · Vedação macia  
 
Obturador · Sede metálica

 
EPDM/FPM (FKM) Aço inoxidável com 

FFKM (FFPM)
PTFE 

Coeficientes 

Kvs 
Tipo 44-1 B 0.25  · 1 · 2.5 · 3.2 · 4 · 5 1 · 3.2 · 4 · 5 – 0.25  · 0.4 · 1

Tipo 44-6 B 1 · 2.5 · 3.2 · 4 · 5 1 · 3.2 · 4 · 5 3.2 · 4 · 5 0.4 · 1 
 
 
 
 

Tabela 5 · Materiais de selagem e temperaturas máximas do fluido 
 

Selagem do obturador Fluido · Temperatura máxima 
 

EPDM 
Água · Até 150 °C 
Ar sem óleo · Até 80 °C 
Azoto · Até 80 °C 

 
FPM (FKM) 

Óleo mineral · Até 150 °C 
Ar · Até 150 °C          
Azoto · Até 200 °C 

PTFE 1) Vapor · Até 200 °C
 

FFKM (FFPM) Líquidos · Até 150 °C 
Gases  · Até 80 °C 

1) Apenas no Tipo 44-1 B 

 
Instalação 

Ter em atenção o seguinte: 

–   A direcção do fluido tem de ser a mesma da seta existente no 
corpo da válvula. 

–   Os redutores de pressão podem ser montados em qualquer 
posição que seja necessário. 

Para mais detalhes consultar a EB 2626-1 e a EB 2626-2. 
 

Diagrama de caudais para água 
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Fig. 5 · Diagrama de caudais para água 
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Tabela 6 · Pesos e dimensões 
Redutores com extremos roscados · Bronze ou aço inoxidável 1.4408 

 

Ligação G ½ G ¾ G 1 
Rosca fêmea G ½“ ¾“ 1“

Comprimento L 65 mm 75 mm 90 mm

Dimensão entre lados da porca SW 34 mm 34 mm 46 mm

Peso aproximado  Bronze/aço inoxidável 1.0 kg 1.1 kg 1.5 kg

 
 
 

Dimensões do redutor com extemos roscados em mm 
 

Corpo: bronze SW 
L L 

SW 

 

45  
25 

G 
 

G 
 
 
 
 

130 
(170)1) 

165 
(205)1) 

 

 
 
 
 
 
 

Ø90 
 
 

Tipo 44-1 B Válvula Redutora de Pressão 

Valores entre parenteses são para 
redutores na gama de 8 a 20 bar 

 
Ø90 

 
Tipo 44-6 B Válvula de Descarga de Pressão 

 
1)   Gama de set point de 8 a 20 bar; set point ajustado na porca de caixa hexagonal 

 
L 

Corpo: aço inoxidável 
 

SW  SW 

 
46  45 

 
G  G 

 

 
 
 
 

155 
(205) 

 
155 

(205) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ø90 

Tipo 44-1 B Válvula 
Redutora de Pressão 

 
Valores entre parenteses são para 
redutores na gama de 8 a 20 bar 

Ø90 
 

Tipo 44-6 B Válvula de 
Descarga de Pressão 

 
Fig. 6 · Dimensões 
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Tabela 7 ·  Pesos e dimensões 
Redutores com o corpo flangeado · Ferro fundido esferoidal EN-JS1049 · A ç o  i no x i d áv e l  1.4408 

 

Dimensão Nominal DN 15 DN 25 DN 40 DN 50 
Comprimento L 130  mm 160  mm 200  mm 230  mm 
Altura H1 155  mm 155  mm 245  mm 245  mm 
Altura H2 – – 95 mm 95 mm 
Peso aproximado 2.6 kg 4.2 kg 7 kg 8 kg 

 
 
 
 

Dimensões do redutor com o corpo flangeado em mm 
 
 
 

Corpo: aço inoxidável Corpo: ferro fundido esferoidal EN-JS1049 
 

 
L 

 
L 

 

 
 

H2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H1 
H1 

Versões em DN 15 e 25 
com ajuste manual, 
DN 40 e 50, assim como a 
gama de 8 a 20 bar, com 
ajuste por parafuso de 
caixa hexagonal  

 
 
 

Tipo 44-1 B Válvula Redutora de Pressão 
Tipo 44-6 B Válvula de Descarga de Pressão 

Tipo 44-1 B Válvula Redutora de Pressão 
Tipo 44-6 B Válvula de Descarga de Pressão 

 
 
 
 
 
 

Fig. 7 · Dimensões 
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Texto de encomenda 

Tipo 44-1 B Válvula Redutora de Pressão para líquidos ou gases 

ou 
Tipo 44-6 B Válvula de Descarga de Pressão para líquidos, vapor e gases 
Material do corpo: bronze, aço inoxidável ou ferro fundido esferoidal 
Versão com extremos roscados G … ou corpo flangeado DN … 
Gama de controlo (set point) … bar,  Coeficiente de Kvs ... 
Obturador com selagem: EPDM, FKM (FPM), FFKM (FFPM), PTFE, metálica 

Versão para vapor (Tipo 44-6 B, versão especial) 

Opcionalmente, versão especial …



 

2
0

1
2

-1
1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especificações sujeitas a alteração sem aviso. 
 
 
 
 

SAMSON AG · MESS- UND REGELTECHNIK 
Weismüllerstraße  3 · 60314 Frankfurt am Main · Germany 
Phone: +49 69 4009-0 · Fax: +49 69 4009-1507 
Internet: http://www.samson.de 
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