
Séries de válvulas
para a indústria alimentícia e de bebidas, 
bem como para processos assépticos



Quem é a EVOGUARD?

A evoguard é especialista em componentes: 
Nosso programa de válvulas abrangente oferece a solução certa para todas 
as tarefas da tecnologia de processos. Todas as válvulas cumprem os mais 
elevados padrões de segurança e trabalham em serviço contínuo de forma 
absolutamente confiável.

A excelente funcionalidade de nossas válvulas se baseia na implementação 
de todas as especificações do design higiênico em nossos módulos de válvu-
las construídos completamente de raiz. Para além disso, utilizamos métodos 
modernos de construção e apresentação, para conceber nossas válvulas e 
otimizar seu rendimento. E, por último, mas não menos importante, nosso 
departamento de produção oferece as condições ideais para garantir a ele-
vada qualidade de nossas válvulas através de modernos centros de proces-
samento.

As válvulas são a base para um processo automatizado seguro.
Válvulas e componentes evoguard.

Visão geral de nossa gama de produtos

Válvulas agrupadas
Automatização

Válvula regu-
ladora 
Regular

Válvulas para 
proteger

Válvulas assépticas
Bloquear e separar

Válvulas higiênicas
Bloquear e separar

Sistemas de proteção 
do tanque e de 
limpeza

Cabeça de 
comando da 
válvula 
Reportar

Válvula de amos-
tragem/Sistema de 
amostragem
Amostragem

Bombas
Bomba centrí-
fuga higiênica

Válvulas ESL
Bloquear e separar
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Porquê a EVOGUARD?

A qualidade mais elevada no processo de fabricação
 ■ Produção da caixa da válvula por usinagem em material sólido de aço  

inoxidável
 ■ Possibilidade de retrospeção precisa e identificação de peças através de  

código matriz
 ■ Utilização de materiais testados com certificados de inspeção

Segurança no processo
 ■ Geometria otimizada da vedação, certificada pelo EHEDG
 ■ Caixa sem espaços mortos e espaços de instalação das vedações com o  

design ideal – para condições de produção higiênicas
 ■ Materiais de vedação segundo as especificações da 21 CFR da FDA e do  

regulamento (CE) Nº 1935/2004

Economia de energia incluída
 ■ Variantes de acionamento no conceito de módulos – adaptadas a sistemas 

com uma pressão do produto de 6, 10 ou 22,7 bar
 ■ Consumo econômico de ar de comando em válvulas de assento duplo com 

movimentos de elevação rápidos para a limpeza do compartimento de  
vazamento

 ■ Seções transversais livres relativamente ao diâmetro da tubagem

Manuseamento seguro no modo de produção diário
 ■ Montagem e desmontagem simples – sem ferramentas especiais 
 ■ Acionamentos isentos de manutenção em versão soldada
 ■ Troca de peças de reposição mais segura e rápida sem risco de aciden-

tes e troca de vedações

Consistente nos requisitos de segurança
 ■ Design segundo os requisitos da Diretiva CE «Máquinas» 2006/42/CE e 

da diretiva sobre equipamentos de pressão 2014/68/UE
 ■ Revisão do projeto pela TÜV SÜD (ensaio de pressão, de segurança, de  

resistência, etc.) 
 ■ Versão com estabilidade de pressão da carcaça das válvulas de assento 

com nível de pressão PN 25 



Válvulas para bloquear tubagens

Válvula regu-
ladora R

Válvula de 
desvio regula-

dora RC

Válvula Inline 
Shield SIS

Variantes: 

Válvula do 
fundo do 
tanque ST

Válvula  
de curso  

máximo SL

Válvula de 
descarga O

Válvula de  
desvio SC2

Válvula de  
desvio SC

Válvula de assento

Válvula borboleta B Válvula borboleta  
reguladora BR

Combinação

Variantes: 

Válvulas higiênicas
Válvulas de disco
Válvula de fechamento econômica na área de produto e CIP 

 ■ Prato articulado em versão maciça
 ■ Condução segura da portinhola graças às buchas na caixa
 ■ Vedação com volume reduzido e ranhuras de expansão para  

compensar a expansão por temperatura
 ■ Vedação à face da caixa com inclinação de entrada para uma  

passagem pela portinhola segura e suave para o material
 ■ Capacidade de vedação confiável em toda a gama de temperaturas
 ■ Design da vedação inovador e composição do elastômero segundo  

os resultados das investigações atuais
 ■ Montagem simples com diferentes variantes de ligação

Válvulas de assento
Adaptada objetivamente às condições do processo 

 ■ Prato de válvula com compensador:
 – picos de pressão reduzidos ao fechar no sentido do fluxo
 – assegura a passagem cuidadosa do produto graças a um cone

 ■ Batente metálico do disco da válvula para proteger a vedação
 ■ Prato de válvula aparafusado de duas peças com 

 – espaço de montagem definido para o anel de vedação 
 – montagem simples sem perigo de torção
 – Proteção contra infiltração traseira e remoção da vedação

 ■ Design da vedação do veio:
 – A função de raspagem impede a infiltração de sujeira
 – A geometria protege contra remoção

 ■ Alta pressão do produto até 22,7 bar
 ■ Prevenção de picos de pressão ao fechar



Variantes: 

Variantes: 

Válvula de assento SD

Válvula de assento SA

Válvula do fundo 
do tanque STD

Válvula regula-
dora RD

Válvula do fundo 
do tanque STA

Válvula  
reguladora RA

Tecnologia de membrana ESL
Válvulas de assento
Para bebidas sensíveis sem conservantes e bebidas distribuídas fora 
da cadeia de frio 

 ■ Versão economicamente atrativa, indicada para aplicações ESL
 ■ Desacoplamento rotativo entre o veio da válvula e o acionamento para  

movimentos de elevação do prato de válvula sem torção
 ■ Indicado para todos os produtos e produtos de limpeza (material de  

vedação: PTFE Compound)
 ■ Condições ideais de limpeza
 ■ Seções transversais livres relativamente ao diâmetro da tubagem
 ■ Concebido para até 500.000 ciclos de ligação

Fole de passagem de metal asséptico
Válvulas de assento
Em processos assépticos e estéreis

 ■ Separação hermética do interior da válvula por fole de passagem de metal
 ■ Fole de passagem com membro de suporte para:

 – Redução de vibrações no processo
 – Aumento do período de paragem do fole de passagem

 ■ Prato de válvula aparafusado de duas peças opcional:
 – Material vedante: EPDM/FKM/HNBR
 – espaço de montagem definido para o anel de vedação
 – montagem simples sem perigo de torção
 – Segurança contra infiltração traseira e remoção da vedação

 ■ Prato de válvula de uma peça opcional com anel de vedação  
(PTFE Compound)

 ■ Ligações para escoamento de vazamentos ou monitoração do fole  
de passagem

 ■ Desacoplamento rotativo entre o veio da válvula e o acionamento para  
um movimento de elevação do prato de válvula sem torção

 ■ Design da carcaça para uma limpeza ideal e passagem cuidadosa  
do produto



Válvula de vedação 
dupla D

Válvulas para a separação de fluidos hostis nas tubagens

Variantes: 

Válvulas higiênicas
Válvulas de vedação dupla
Separação de CIP, água ou gases 

 ■ Alternativa econômica às válvulas de assento duplo
 ■ Prato de válvula com duas vedações entre as tubagens na posição  

fechada
 ■ Compartimento de vazamento equipado com duas válvulas de  

lavagem para indicação do vazamento
 ■ Limpeza com admissão tangencial do fluido de lavagem
 ■ Prevenção de volume morto graças à vedação higiênica das válvula de 

lavagem diretamente no compartimento do produto
 ■ Design das vedações do veio, bem como da vedação do prato de  

válvula idêntico à da válvula de assento

Válvulas de assento duplo
Separação protegida contra picos de pressão 

 ■ Dois pratos de válvula, que trabalham independentemente um do outro 
para a vedação entre tubagens na posição fechada:

 – comutação sem vazamento
 – protegida contra picos de pressão até mín. 45 bar
 – versão por impulsos ou enxaguável para limpeza do compartimento 

de vazamento
 ■ Prato de válvula aparafusado:

 – espaço de montagem definido para os anéis de vedação
 – Montagem simples
 – Segurança contra infiltração traseira e remoção

 ■ Vedação de aplicação universal para vedação radial e axial 
 ■ Design das vedações do veio idêntico à da válvula de assento
 ■ Vedação dos pratos de válvula entre si no compartimento do produto 

através de uma vedação, direta e sem interstício
 ■ Acionamento com função de impulso integrada para tempos de ciclo  

rápidos e com baixo consumo de ar
Válvula de  

assento duplo 
ML por impulsos

Válvula de assento 
duplo MR por  
impulsos ou  
enxaguável

Válvula de  
assento duplo 

MF enxaguável

Válvula de  
assento duplo 
do fundo do 
tanque MT

Válvula de des-
vio de assento 

duplo MC



Válvula de assento duplo do fundo do 
tanque asséptica MTA

Válvula de assento duplo  
asséptica MA

Válvula de assento duplo MD

Variante: 

Tecnologia de membrana ESL
Válvulas de assento duplo
Separação segura para bebidas sensíveis sem conservantes e  
bebidas distribuídas fora da cadeia de frio

 ■ Versão economicamente atrativa, indicada para aplicações ESL
 ■ Segurança ao elevar o prato inferior da válvula com bloqueio adicional do 

prato superior da válvula
 ■ Indicado para todos os produtos e produtos de limpeza (material de  

vedação: PTFE Compound)
 ■ Condições ideais de limpeza
 ■ Seções transversais livres relativamente ao diâmetro da tubagem
 ■ Concebido para até 500.000 ciclos de ligação

Fole de passagem de metal asséptico
Válvulas de assento duplo assépticas
Separação segura nos processos assépticos e estéreis

 ■ Segurança ao elevar o prato inferior da válvula com bloqueio adicional do  
prato superior da válvula

 ■ Seções transversais livres relativamente ao diâmetro da tubagem
 ■ Válvula de lavagem em posição inclinada:

 – para proteção do fole de passagem
 – para a limpeza ideal do compartimento de segurança

 ■ Fole de passagem com membro de suporte:
 – Vibrações reduzidas no processo
 – Maior período de paragem do fole de passagem

 ■ Ligações para escoamento de vazamentos ou para monitoração do  
fole de passagem

 ■ Acionamento com funções de impulso adicionais para:
 – tempos de ciclo rápidos e consumo de ar reduzido
 – movimentos de elevação do prato de válvula sem torção
 – Desacoplamento rotativo entre o veio da válvula e o acionamento
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Dados técnicosVálvulas para amostragem
Válvula de amostragem/sistema 
de amostragem
Coleta de amostras de produto segura  
e estéril

 ■ Versão opcional como válvula instalada de 
forma fixa ou como sistema de amostra-
gem flexível

 ■ Versão da válvula com conector de união  
do tanque, extremidade soldada ou para a  
instalação em linha

 ■ Vedação do fole de passagem:  
PTFE-TFM 1705

 ■ Variantes de acionamento
 – Acionamento pneumático
 – Alavanca manual em versão de fecho  

automático
 – Volante para o ajuste fino

 ■ Supervisão através da utilização opcional  
de um detector de aproximação 

Cabeça de comando

 ■ Isento de manutenção 
 ■ Posicionamento rotacional de 360°
 ■ Carcaça robusta em aço inoxidável e  

material plástico
 ■ Reconhecimento claro dos estados de co-

mutação através de LED (verde, amarelo, 
vermelho)

 ■ Execução de ligação e válvulas de teste  
consoante os requisitos do cliente

 ■ Desmontagem simples sem desconexão  
de ligações elétricas e pneumáticas

Equipamento adicional

evoguard gMBH
Dr.-Hermann-Kronseder-Str. 1
93149 Nittenau
Alemanha

Telefone +49 9436 307 700
Fax  +49 9401 70 94 3700
E-mail info@evoguard.com
Internet www.evoguard.com

Válvulas higiênicas Tecnologia  
de membrana ESL

Fole de passagem de 
metal asséptico

Válvula 
borboleta

Válvula de 
assento

Válvula de 
assento 
duplo

Válvula de 
assento 

ESL

Válvula de 
assento 

duplo ESL

Válvula de 
assento 

asséptica

Válvula de 
assento 
duplo 

asséptica

Dimensão 
nominal

Métrica
DN25, DN40, DN50, DN65, DN80,  

DN100, DN125, DN150 
DN25, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125  

Polegada OD
1“ OD, 1,5“ OD, 2“ OD, 2,5“ OD, 3“ OD,  

4“ OD, 6“ OD
1“ OD, 1,5“ OD, 2“ OD, 2,5“ OD, 3“ OD, 4“ OD

Aciona-
mento

Acionamento manual X X X X

Acionamento  
pneumático X X X X X X X

Pressão

Pressão do produto 10 bar 6/ 10/ 22,7 
bar 10/22,7 bar 6/10 bar 6/10 bar

Pressão nominal Carcaça 
PN16

Carcaça 
PN25

Carcaça 
PN25 Carcaça PN25 Carcaça PN25

Vedação

EPDM
HNBR
FKM
VMQ

EPDM
HNBR
FKM

PTFE Compound
EPDM
HNBR
FKM

PTFE Compound

Pressão 
de ar Mín. 6 bar, máx. 8 bar

Material

Em contato com o 
produto 1.4404 (AISI 316 L)

Sem contato com o 
produto 1.4301 (AISI 304 L)

Superfície

Em contato com o 
produto Ra ≤ 0,8 μm

Sem contato com o 
produto Ra ≤ 1,6 μm


