Válvulas de Controle Valtek® FlowTop
Programa de entrega rápida “Quick Ship”
Minimize paradas com rápido e fácil
acesso a válvulas de controle
Confiabilidade e rapidez são críticos durante uma manutenção de rotina ou um
reparo emergencial. Cada hora parada pode resultar em significativas perdas de
produção. A Flowserve do Brasil, localizada em São Caetano do Sul (SP), oferece
o programa de entregas rápidas “Quick Ship” da FlowTop para fornecer válvulas
de controle com menor prazo de entrega de tal forma que nossos clientes possam
minimizar as custosas paradas de produção.
O programa proporciona aos nossos clientes a oportunidade de comprar válvulas
de controle FlowTop testadas e de qualidade de qualquer lugar da América
Latina em prazos de até 1 semana. Ordens de venda para entrega rápida
são despachadas no menor prazo possível utilizando-se os recursos locais e
infraestrutura da fábrica da Flowserve do Brasil.
O programa de entrega rápida consiste de:
• Válvulas de controle FlowTop
• Prazos de entrega:
1 semana ou menos de 1 a 5 válvulas
3 semanas ou menos de 6 a 15 válvulas
Por favor, consulte a próxima página para as configurações disponíveis do produto.

Principais vantagens:
Maximizada capacidade de resposta
Válvulas FlowTop em configurações padrão podem ser
montadas, testadas e despachadas em menos de uma
semana, minimizando tempos de parada e permitindo um
rápido retorno à operação normal.

Produtos de alta qualidade
Com o programa de entrega rápida “Quick Ship” você
poderá obter um produto de qualidade e testado pela
Flowserve. Todas as válvulas são fornecidas com
certificados de testes hidrostáticos, pneumáticos e
funcionais.

Suporte local e serviços
Centros de Resposta Rápida distribuídos em toda a região
da América Latina estão capacitados com engenheiros e
técnicos altamente qualificados de forma a proporcionar a
nossos clientes serviços técnicos e suporte de engenharia
de inquestionável qualidade.

Configurações disponíveis no programa de entrega rápida “Quick Ship”
Diâmetros

1, 1½, 2, 3, 4, 6 in

Classe de Pressão

ANSI 150 & 300
Aço Carbono A216 WCC

Material do Corpo

Aço Inox A351 CF8M

Acabamento do Flange

Padrão, FR- Ranhura Espiral - (125 - 250 μ in)

Materiais dos Internos

Aço Inox 410 SS Recozido, Aço Inox 316

Tipos de interno

Padrão Sem Balanceamento

Característica de Controle
Classe de Vedação

Igual Porcentagem Modificada e Linear
Padrão Classes IV & V

Gaxetas

Padrão PTFE

Pintura

Padrão Flowserve Prime Cinza - RAL 7032

Atuador

Pneumático - sem opcionais, na cor branca, FlowAct tamanhos 253 / 503 / 701

Acessórios

Posicionador - Logix™ 420 – Código 611666.999.000 (420-06-W1D-31), Conexões NPT,
Manômetros em Aço Inox e Indicador Local LCD - Certificação INMETRO / FM
Filtro Regulador de Ar, Corpo Alumínio, 1/4 in NPT, 5 μ

Certificados

Conformidade, Matéria Prima 3.1 para Corpo, Castelo, Obturador e Sede.
Testes: Hidrostático, Pneumático e Funcional.

Contate a Flowserve para maiores detalhes e opções adicionais de
entrega relacionadas ao programa de entrega rápida “Quick Ship”.

Válvula FlowTop de 2 in instalada
numa cervejaria artesanal
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