
Smart in flow control.

SoluçõeS



AIR TORQUE – Líder mundial na 
fabricação de atuadores rotati-
vos compatíveis com todos os 
tipos de válvulas rotativas. Os 
destaques técnicos dos atuadores 
AIR TORQUE são: a possibili-
dade de regular externamente a 
posição final da válvula e a en-
grenagem envolvente que trans-
forma o movimento linear em 
movimento contínuo circular com 
baixo atrito.

SAMSON – Por mais de cem anos 
a SAMSON tem desenvolvido e 
fabricado equipamentos de con-
trole para a indústria. Desde sim-
ples válvulas auto operadas a vál-
vulas de controle altamente espe-
cializadas e aplicações críticas. A 
SAMSON possui em seu portfolio 
produtos fabricados desde mate-
riais e dimensões padrão até os 
feitos em ligas especiais e dimen-
sões sob consulta.

CERA SYSTEM – O uso da maté-
rias cerâmicos de alta perfor-
mance permite soluções onde os 
produtos mais convencionais atin-
gem seu limite máximo de resis-
tência ao desgaste, corrosão e 
suporte a temperaturas extremas. 
CERA SYSTEM é especialista em 
válvulas revestidas em material ce-
râmico tipo esfera, disco deslizante, 
componentes de tubulação e de-
senvolve produtos customizados.



LEUSCH – Válvulas para tubula-
ções de diâmetro até 3 metros 
são a principal competência 
deste fabricante especial.  Suas 
Válvulas Borboletas, de Controle 
ou On-Off, Válvulas de Esfera e 
Válvulas de Esfera Segmentada, 
que possuem vedações macias 
ou metálicas, são compatíveis 
tanto para temperaturas de 
– 196 °C  a + 1000 °C, como para 
pressões de até classe 2500.

Pfeiffer – A alta qualidade Pfeiffer 
garante um revestimento perfeito, 
sem vãos livres ou depressões 
para os revestimentos em PTFE & 
PFA para as válvulas de esferas e 
borboletas. Alem disso, a Pfeiffer 
fabrica com a mesma qualidade 
equipamentos para a tecnologia 
“PIG” e possui uma gama de pro-
dutos como válvulas esferas e bor-
boletas com vedações metálicas 
que completam o seu portfólio.

RINGO VÁLVULAS – É especia-
lista em válvulas de grandes diâ-
metros e altas pressões de traba-
lho para plantas de geração de 
energia e Oil & Gas. Sua linha de 
produtos inclui válvulas esfera, 
válvulas de controle, gaveta, 
globo, retenção, válvula de es-
trangulamento, válvulas de fluxo 
axial assim como válvulas espe-
ciais para sub-sea, duplo bloqueio 
e dreno.



SAMSOMATIC – Pequenos siste-
mas turn-key e serviços em consul-
toria, gerenciamento de projeto, 
fabricação, comissionamento e va-
lidação são core business da 
SAMSOMATIC. Válvulas solenoide 
de segurança intrínseca com baixo 
consumo de energia e chaves limite 
de curso para controlar e monito-
rar atuadores em áreas agressivas 
bem como sistemas de segurança 
instrumentados estão entre seu 
range de produtos.

VETEC – A válvula de controle 
Maxifluss da VETEC agrega as 
propriedades das válvulas de 
controle do tipo borboleta e do 
tipo esfera. Devido à excentrici-
dade do obturador rotativo, que 
somente entra em contato com a 
sede quando a válvula está fe-
chada, ela apresenta um alto 
fator de rangeabilidade.

STARLINE – Válvulas de aço for-
jado em tamanhos de NPS ¼ até 
12” e classe ANSI 150# a 2500# 
assim como classes de pressão 
API 6A. São utilizadas principal-
mente em aplicações especiais 
como upstream, criogenia e servi-
ços com alta temperatura. Graças 
a sua qualidade superior, 
STARLINE é uma fornecedora de 
ponta para todas as companhias 
de Oil & Gas e Gestoras de EPC.



+

SAMSON oferece soluções en-
genheiradas a partir de um único 
provedor, por exemplo, válvulas 
com acessórios, como as válvu-
las solenoide da SAMSOMATIC, 
uma subsidiária SAMSON. Vál-
vulas de Controle automatizadas 
com posicionadores usando todos 
protocolos comuns e sistemas bus 
e podendo ser facilmente integra-
das dentro dos sistemas de contro-
le de processos. 

SAMSON desenvolve e fabrica 
equipamentos de controle para 
atender a todos requisitos, de vál-
vulas esfera forjadas a by-pass de 
válvulas instaladas em turbinas a 
vapor.
SAMSON é um único ponto de 
compras para um range pleno de 
equipamentos de controle de alta 
qualidade e estado-da-arte usa-
dos em processos industriais.

Os benefícios falam por si pró-
prios:

SAMSON oferece aos clientes 
um grande número de válvulas 
engenheiras e serviços de um 
único fornecedor.

Engenharia Inteligente em Válvulas de uma Única Fonte
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