
VÁLVULA ESFERA API-6A
MODELO 200

A Válvula Esfera OILEQUIP API-6A Modelo 200 foi desen-
volvida para aplicações em Árvores de Natal, Cabeças de poço e
Manifolds para serviços com água, óleo e gás. Disponível com
as extremidades flangeadas, roscadas ou preparadas para
solda, oferecendo confiabilidade e segurança com altíssima
qualidade e tecnologia.

Não apresenta restrições à passagem do fluxo, não permitindo
turbulência ou perdas de carga. Dimensão interna de acordo
com a normaAPI-6A.

Para outras configurações de materiais e aplicações específicas consultar
nosso setor de Engenharia

Avedação entre sede e esfera funciona em ambos os sentidos
de passagem de fluxo.

A Haste e a Esfera são formadas por uma só peça,
proporcionando robustez e durabilidade no acionamento da
válvula.

Possui um sistema de rolamentos auto-lubrificantes que
reduzem a fricção entre a haste e os mancais. Utiliza sedes
totalmente confeccionadas de material termoplástico de alta
resistência, resultando num baixo torque para o acionamento
da válvula.

Possui um mecanismo de posicionamento e indicação de
posição com 90° de giro, que garante um preciso fechamento e
abertura da válvula.

Devido ao seu projeto compacto com mancais auto-
lubrificantes, dispensa lubrificação e manutenção, eliminando
as interrrupções de trabalho e defeitos por falta de lubrificação.

Dimensões:

Pressão de Trabalho:

Faixa de Temperatura:

Passagem Plena

Principais Materiais

Características

Bi-direcional

Haste/Esfera tipo Trunnion

Baixo Torque de Acionamento

Dispositivo de Posicionamento

Baixo Custo de Manutenção

Flangeada:
Roscada:
Para Solda:

Construção, materiais e testes de acordo com a Norma API-6A.

2 1/16", 3 1/8" e 4 1/16"

API 2.000 a 5.000 psi

0° a 120° C

2", 3" e 4" Line Pipe (LP)
2", 3" e 4"
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Dureza Controlada

Aço-liga Aço-liga API 60K
API 60K NACE MR0175

Aço Aço Inoxidável
Inoxidável NACE MR0175

Sedes

Vedações Buna N Viton

Termoplástico

Corpo

Haste/Esfera

StandardComponentes


