
Soluções para o controle de 
fluidos quimicamente agressivos

VÁLVULAS,
TUBULAÇÃO & 
ACESSÓRIOS 
TERMOPLÁSTICOS



Desde a sua concepção, a Policon tem como foco 
disponibilizar soluções de condução, controle e medição 
de fluidos para processos cujas condições de operação 
submetam o sistema como um todo a situações extremas.

Para aplicações industriais em plantas que lidem com 
processos químicos agressivos, uma excelente alterna�va 
para condução e controle são as válvulas, tubulações e 
acessórios em materiais termoplás�cos, e na Policon 
nossos clientes parceiros podem encontrar essas 
soluções, por meio da nossa parceria com a fabricante 
n o r t e - a m e r i c a n a  H a y w a r d  F l o w  S o l u � o n s .

Com ó�mo custo-bene�cio, considerável baixo custo de 
aquisição em comparação com ligas nobres metálicas, 
grande facilidade de instalação e alta disponibilidade para 
atendimento imediato, soluções em U-PVC, C-PVC, PP e 
PVDF garantem um funcionamento tranquilo e duradouro 
das instalações que lidam com fluidos quimicamente 
agressivos.
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Desde a sua concepção, a Policon tem como foco 
disponibilizar soluções de condução, controle e medição de 
fluidos para processos cujas condições de operação 
submetam o sistema como um todo a situações extremas.

Para aplicações industriais em plantas que lidem com 
processos químicos agressivos, uma excelente alterna�va 
para condução e controle são as válvulas, tubulações e 
acessórios em materiais termoplás�cos, e na Policon nossos 
clientes parceiros podem encontrar essas soluções, por 
meio da nossa parceria com a fabricante norte-americana 
Hayward Flow Solu�ons.

Com ó�mo custo-bene�cio, considerável baixo custo de 
aquisição em comparação com ligas nobres metálicas, 
grande facilidade de instalação e alta disponibilidade para 
atendimento imediato, soluções em U-PVC, C-PVC, PP e 
PVDF garantem um funcionamento tranquilo e duradouro 
das instalações que lidam com fluidos quimicamente 
agressivos.
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2 VIAS

1/4" a 6”

Conexão por solda de encaixe, rosca ou flange

Corpo em U-PVC, C-PVC, GFPP ou PVDF

Anéis de vedação em EPDM ou FPM

Sede em PTFE

Pressão nominal: PN 16

Montagem com lubrificante livre de silicone

Certificação NSF 61 e NSF 372 para U-PVC e C-PVC

Disponível com sistema de travamento da manopla

Disponível com extensão de haste

2 VIAS COM BASE PARA ATUADOR

1/4" a 6”

Conexão por solda de encaixe, rosca ou flange

Corpo em U-PVC ou C-PVC

Anéis de vedação em EPDM ou FPM

Sede em PTFE

Pressão nominal: PN 16

Base para atuador integral ao corpo da válvula

Certificada NSF 61 e NSF 372

Com sistema de travamento da manopla em 4 pontos

Disponível com extensão de haste

2 VIAS COM VENT

1/2" a 6”

Conexão por solda de encaixe, rosca ou flange

Corpo em U-PVC ou C-PVC

Anéis de vedação em FPM

Sede em PTFE

Pressão nominal: PN 16

Base para atuador integral ao corpo da válvula

Com orifício de ventilação de gases na esfera para 

uso com hipoclorito de sódio

Com sistema de travamento da manopla em 4 pontos

Disponível com extensão de haste

2 VIAS PROPORCIONAL

1/2" a 6”

Conexão por solda de encaixe, rosca ou flange

Corpo em U-PVC ou C-PVC

Anéis de vedação em EPDM ou FPM

Sede em PTFE

Pressão nominal: PN 16

Base para atuador integral ao corpo da válvula

Com esfera de orifício caracterizado para um melhor controle 

proporcional do fluxo

Com sistema de travamento da manopla em 4 pontos

Disponível com extensão de haste

VÁLVULAS ESFERA 2 VIAS DE USO INDUSTRIAL



3 VIAS VERTICAL

1/2" a 6”

Conexão por solda de encaixe, rosca ou flange

Corpo em U-PVC ou C-PVC

Anéis de vedação em EPDM ou FPM

Sede em PTFE

Pressão nominal: PN 10

Esfera em L simples, L duplo ou T

Montagem com lubrificante livre de silicone

Disponível com sistema de travamento da manopla

Disponível com extensão de haste

3 VIAS HORIZONTAL

1/2" a 6”

Conexão por solda de encaixe, rosca ou flange

Corpo em U-PVC ou C-PVC

Anéis de vedação em EPDM ou FPM

Sede em PTFE

Pressão nominal: PN 10

Esfera em L ou T

Montagem com lubrificante livre de silicone

Disponível com sistema de travamento da manopla

Disponível com extensão de haste

SEMI-LUG

2" a 12”

Montagem entre flanges com furo passante ou Lug

Corpo e disco em U-PVC, C-PVC ou GFPP

Sede em NBR, EPDM ou FPM

Eixo em 316 como padrão e disponível em Titânio ou 

Hastelloy

Pressão nominal: PN 10

Alavanca com 19 posições de travamento do curso

Face-a-face conforme ASME B16.10

Certificada NSF 61 e NSF 372 para U-PVC e C-PVC

Operação por alavanca ou caixa de engrenagem

Caixa de engrenagem disponível com corrente

Disponível com extensão de haste

GRANDES DIÂMETROS

14" a 24”

Montagem entre flanges com furo passante

Corpo e disco em U-PVC, C-PVC, PP-H ou PVDF

Sede em NBR, EPDM ou FPM

Eixo em 410 como padrão

Pressão nominal: PN 6 (14” e 16”), PN 5 (18”) e PN 3 (20” e 24”)

Operação por caixa de engrenagem

Disponível com extensão de haste

VÁLVULAS ESFERA 3 VIAS DE USO INDUSTRIAL

VÁLVULAS borboleta para USO INDUSTRIAL

65

PISTÃO DE CORPO EM Y

1/2" a 4”

Conexão por solda de encaixe, rosca ou flange

Corpo em U-PVC, C-PVC ou PVDF

Vedações em EPDM ou FPM

Pressão nominal: PN 10

Corpo monobloco ou tripartido com dupla união

Requer pressão diferencial mínima

Requer pressão mínima na saída para assentar o pistão

Cap com furo para fácil drenagem

WAFER INTEGRAL

2.1/2" a 8”

Conexão entre flanges com ou sem aba para parafusos

Corpo em U-PVC ou C-PVC

Vedações em EPDM ou FPM

Pressão nominal: PN 10

Design não requer uso de espaçador

Baixa perda de carga e alto coeficiente de vazão, 

economiza energia e desgaste da bomba

Disponível com mola em 316 ou Hastelloy

Em acordo com flanges ASME B16.5 Classe 150 e EN 

1092-1 PN 10

Instalação vertical e horizontal

ESFERA

1/4" a 6”

Conexão por solda de encaixe, rosca ou flange

Corpo em U-PVC, C-PVC ou PP-H

Vedações em EPDM ou FPM

Pressão nominal: PN 10 e PN 16 (U-PVC e C-PVC até 2”)

Certificada NSF 61 e NSF 372 para U-PVC e C-PVC

Instalação vertical e horizontal

Construção tripartida (dupla união e retenção de pé)

SWING BIPARTIDA

3" a 8”

Conexão por flanges

Corpo em U-PVC, C-PVC ou GFPP

Vedações em EPDM ou FPM

Pressão nominal: PN 10

Anéis O-ring nas extremidades da flange, não requerendo juntas de 

vedação/gaskets adicionais

Baixa perda de carga e alto coeficiente de vazão, economiza energia e 

desgaste da bomba

Dois orifícios de drenagem

Em acordo com flanges ASME B16.5 Classe 150 ou EN 1092-1 PN 10

Instalação vertical e horizontal

VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE USO INDUSTRIAL



TERMOPLÁSTICA

1/4" a 1”

Conexão por solda de encaixe, rosca ou flange

Corpo em U-PVC, C-PVC ou PVDF

Vedação em EPDM ou FPM

Pressão nominal: PN 10

Padrão em tensão 120 AC

Disponível nas tensões 12 DC, 24 DC, 12 AC, 24 AC e 

220 AC

Não requer pressão diferencial mínima para operar

Função: Normalmente Fechada (NF)

Bobina em poliéster resistente à corrosão

Conexão elétrica por conduíte de 1/2" ou Tipo SJ

MONOBLOCO

1/2" a 6”

Conexão por flange

Corpo em U-PVC ou C-PVC

Diafragma em EPDM, FPM ou EPDM/PTFE

Barreira de vapores em PVDF disponível para diafragma 

em PTFE

Pressão nominal: PN 10 (até 4”) e PN 5 (6”)

Indicador de posição integral

Com disponibilidade para atuação

DUPLA UNIÃO

1/2" a 2”

Conexão por solda de encaixe, rosca ou flange

Corpo em U-PVC ou C-PVC

Diafragma em EPDM, FPM ou EPDM/PTFE

Anéis de vedação em EPDM ou FPM

Barreira de vapores em PVDF disponível para diafragma em 

PTFE

Pressão nominal: PN 10

Indicador de posição integral

Com disponibilidade para atuação

MONOBLOCO

1/2" a 2”

Conexão por rosca NPT

Corpo em U-PVC, C-PVC, GFPP ou PVDF

Sede em PTFE

Anéis de vedação em FPM

Pressão nominal: PN 10

Controle de fluxo preciso, com haste com roscas de passo curto

Perfeita para dosagem, ajusta a vazão até gotas por minuto

VÁLVULAS SOLENOIDE DE USO INDUSTRIAL

VÁLVULAS DIAFRAGMA DE USO INDUSTRIAL

VÁLVULAS AGULHA DE USO INDUSTRIAL
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LABCOCK/STOPCOCK

1/4"

Conexão por rosca fêmea, rosca macho, espigão reto ou espigão cônico

Corpo em U-PVC

Anéis de vedação em EPDM

Pressão nominal: PN 10

Controle de fluxo preciso

Extraordinária vedação

Certificada NSF 61 e NSF 372

Fornecida com 6 terminações e com a chave hexagonal de montagem

INJEÇÃO DE QUÍMICOS

1/2" a 1”

Conexão por rosca NPT macho ou solda de encaixe

Corpo em U-PVC, C-PVC ou PVDF

Vedações em FPM ou EPDM

Pressão nominal: PN 10

Com válvula de retenção com mola de Hastelloy CTM embutida para prevenir 

fluxo de retorno para a linha de alimentação

Facilita injeção de químicos distantes do tubo ou da parede interna do tanque

Garante mistura rápida do químico e previne corrosão

VÁLVULAS DE AMOSTRAGEM de USO INDUSTRIAL

VÁLVULAS DE INJEÇÃO & INJECTION QUILLS

CONTROLE
1/4" a 2”
Conexão por rosca NPT
Corpo em U-PVC ou C-PVC
Vedações em FPM
Pressão nominal: PN 10
Haste com roscas de passo curto para ajuste de precisão
Perfeita para mudanças de direção e throttling
Design compacto que economiza espaço na instalação

VÁLVULAS angulares de uso industrial

TIPO DIAFRAGMA
1/4" a 4”
Conexão por solda de encaixe, rosca ou flange
Corpo em U-PVC, C-PVC, PP-H ou PVDF
Diafragma em FPM/PTFE ou EPDM/PTFE
Faixas de pressão de ajuste: 0,7 a 10 bar, 0 a 3,45 bar e 0,7 a 17 bar
Garante ótima performance ao aplicar contrapressão consistente em bombas
dosadoras, permitindo uma entrega previsível
Função anti-sifão
Corpo monobloco ou de dupla união
Fácil ajuste da pressão de ajuste

VÁLVULAS DE ajuste de contrapressão



TIPO DIAFRAGMA

1/4" a 4”

Conexão por solda de encaixe, rosca ou flange

Corpo em U-PVC, C-PVC, PP-H ou PVDF

Diafragma em FPM/PTFE ou EPDM/PTFE

Faixas de pressão de ajuste: 0,7 a 10 bar, 0 a 3,45 bar e 0,7 a 17 bar

Garante ótima performance ao aplicar contrapressão consistente em bombas dosadoras, 

permitindo uma entrega previsível

Função anti-sifão

Corpo monobloco ou de dupla união

Fácil ajuste da pressão de ajuste

VÁLVULAS DE ALÍVIO DE PRESSÃO

TIPO PISTÃO

1/2" a 2”

Conexão por rosca ou flange

Corpo em U-PVC ou C-PVC

Vedações em FPM ou EPDM

Faixa de pressão de ajuste: 5 a 75 psi

Ideal para fluidos de alta viscosidade

Com orifício para manômetro

Passagem angular

Manualmente ajustável

TIPO PISTÃO

1/4" a 1.1/2”

Conexão por rosca ou flange

Corpo em U-PVC ou C-PVC

Vedações em FPM ou EPDM

Faixa de pressão de ajuste: 5 a 75 psi

Ideal para fluidos de alta viscosidade

Com orifício para manômetro

Previne que a pressão de saída exceda a pressão de ajuste

Passagem reta

Manualmente ajustável

FILTROS Y

1/2" a 4”

Conexão por rosca ou flange

Corpo em U-PVC, PVC Translúcido, C-PVC ou PVDF

Vedações em FPM ou EPDM

Malha filtrante em PVC, C-PVC, PVDF, aço inox, Hastelloy, Monel ou Titânio

Malhas com diversos tamanhos de perfuração

Pressão nominal: PN 10

Instalação vertical ou horizontal

FILTRAGEM

109

FILTROS CARTUCHO

1.1/4" a 4”

Filtro de comprimento curto de 16” ou longo de 32”

Conjunto simples de 1 filtro (Simplex) ou duplo de 2 filtros (Duplex)

Conexão ao processo por solda de encaixe, rosca ou flange

Construção em U-PVC, C-PVC, GFPP Preto ou GFPP branco

Vedações em FPM ou EPDM

Tampas ergonômicas para desmontagem manual

Tampa com domo para descarte de líquido

Orifício de drenagem na base

Pressão nominal: PN 10

Vazões de filtragem de 100 ou 150 GPM

Bolsa sólida de peça única 

Disponível com manômetro com proteção

Disponível com manômetro de pressão diferencial e interruptor

FILTROS BOLSA

1.1/2" a 4”

Filtro de comprimento curto de 16” ou longo de 32”

Conjunto simples de 1 filtro (Simplex) ou duplo de 2 filtros (Duplex)

Conexão ao processo por solda de encaixe, rosca ou flange

Construção em U-PVC, C-PVC, GFPP Preto ou GFPP branco

Vedações em FPM ou EPDM

Tampas ergonômicas para desmontagem manual

Válvula de vent acoplada a tampa

Orifício de drenagem na base

Pressão nominal: PN 10

Vazões de filtragem de 100 ou 150 GPM

Bolsa sólida de peça única 

Disponível com manômetro com proteção

Disponível com manômetro de pressão diferencial e interruptor

FILTRAGEM

FILTROS CESTO

1/2" a 8”

Conjunto simples de 1 filtro (Simplex) ou duplo de 2 filtros (Duplex)

Conexão ao processo por solda de encaixe, rosca ou flange

Construção em U-PVC, C-PVC, GFPP Preto ou GFPP branco

Vedações em FPM ou EPDM

Malha filtrante em PVC, C-PVC, aço inox, Hastelloy, Monel ou Titânio

Malhas com diversos tamanhos de perfuração

Pressão nominal: PN 10

Disponível com manômetro para medição de pressão diferencial

Tampas ergonômicas para desmontagem manual

Orifícios de ventilação nas tampas e de dreno nos corpos facilmente operados 

manualmente

Fluxo de filtragem ininterrupto e limpeza sem parar o sistema na configuração duplex

VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO



ADAPTADORES PASSANTES PARA TANQUES

1/2" a 6”

Conexão ao processo por solda de encaixe ou rosca

Construção em U-PVC, C-PVC, PP-H ou GFPP

Vedações em FPM ou EPDM

Pressão nominal: PN 10

Corpo hexagonal para fácil montagem

Certificada NSF 61 e NSF 372 (U-PVC com EPDM)

Versão para tanques de parede grossa

Versão com orientação do orifício de passagem

Versões disponíveis com anel de compressão Tank-Tite, que 

evita a necessidade de reaperto em caso de expansão ou 

contração das paredes do tanque

ACESSÓRIOS PARA TANQUES

VÁLVULA DE ALÍVIO DE AR

3/4"

Conexão por solda de encaixe, rosca ou flange

Corpo em U-PVC e esfera em PP-H

Vedações em FPM ou EPDM

Pressão nominal: PN 10

Garante ventilação confiável do tanque

Design de esfera flutuante oca

QUEBRA-VÁCUO

Para montagem em linha de 3/4“ Schedule 80

Conexão por meio de um adaptador passante para tanque

Corpo em U-PVC

Vedações em FPM

Pressão nominal: PN 10

Garante ventilação confiável do tanque

Design especial para drenagem rápida

Compacto
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TRANSMISSOR DE VAZÃO

Magnético por inserção

Para tubos desde 1” até 12”

Sem partes móveis

Partes molhadas em PVC e cap em PVDF

Eletrodos em Hastelloy C

Anéis em EPDM

150 psi @ 23 °C

Faixa de vazão de 0,1 a 6 m/s

Eletrônica cega ou com indicação

Saída de 4-20 mA

+/- 1% de exatidão do F.E.

INSTRUMENTAÇÃO

TRANSMISSOR DE NÍVEL

idrostático

Até 10 metros

Vedações em FPM ou EPDM

Saída dupla de 4-20 mA

Relês programável 5 A, 250 V

Coletores abertos programáveis

Disponível com MODBUS RS485

Alimentação AC ou DC

+/- 0,2% de exatidão do F.E.

Pode ser usado em conjunto com o display indicador de nível

SELOS E PROTEÇÃO PARA MANÔMETROS

Construção em PVC, C-PVC, PP ou PVDF

Diafragma do selo em FPM

Faixas de indicação do manômetro: 0 a 30 psi, 0 a 60 psi e 0 a 

160 psi

Disponível com preenchimento de glicerina

Calibração certificada



Rua Gonçalo Zarco, 130 | Santo André
Entre em contato (11) 4425 – 0675

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS


