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700 SIGMA EN/ES
As válvulas Bermad 700 SIGMA são de operação hidráulica, 
com corpo oblíquo em forma de globo e com um atuador 
único de câmara dupla, que pode ser desmontado do corpo 
como uma unidade completamente separada. 

O corpo hidrodinâmico das válvulas está desenhado para uma 
passagem de caudal desobstruída, providenciando uma 
excelente capacidade de modulação para aplicações com altos 
diferenciais de pressão. Consequentemente, estas válvulas 
conseguem atuar em condições de operação difíceis com 
reduzidos níveis de cavitação e ruído.

As válvulas Bermad 700 SIGMA cumprem com todos os standards 
de ligações flangeadas.

700 SIGMA EN – Válvula de passagem total com uma 
extraordinária capacidade de caudal permitindo a 
optimização de recursos e reduzindo custos energéticos

700 SIGMA ES - Desenhada para aplicações de regulação alcançando 
as melhores performances em condições de variação de velocidades 
de caudal nas condutas.

Características e opções

ֺ Atuador de Câmara Dupla

ֺ

ֺ

ֺ
ֺ
ֺ

■ Atuador pode ser desmontado do corpo como uma unidade separada.
■ Conversão simples "on-site" de atuador de Câmara Simples para Câmara Dupla e vice versa.
Corpo largo com design oblíquo em “Y”
Design hidrodinâmico para uma regulação de caudal eficiente com um mínimo de perdas de pressão e alta capacidade de 
resistência à cavitação. Canal de passgem sem obstruções. Capacidade 25% superior a outras válvulas em globo standard. 
Montagem do diafragma
■ O diafragma flexível, de tecido reforçado, é suportado na maioria da sua superfície.
■ As forças de alongamento sobre o diafragma estão limitada à zona ativa apenas. 
■ O difragma encontra-se totalmente protegido de pedras, madeiras e outros detritos pelo separador.
As válvulas podem ser operadas por todos os tipos de comandos: Hidráulicos, Eléctricos e Pneumáticos.
Válvulas de operação autonóma podendo funcionar sem qualquer fonte de energia externa.
Vasta gama de opcionais:
■ Direção única ou bidireccional
■ V-Port
■ Jaulas de cavitação (única ou dupla)
■ Indicador de posição

■ Indicador de limite (único ou duplo)
■ Transmissor de indicador de posição 

analógico
■ Vasta selecção de acessórios de controlo

700 Sigma EN 700 Sigma ES 
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Parafuso do Rolamento
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Especificações dos Materiais 

Número
Item Descrição Material (Standard) * Material (Água Potável) *

1 Indicador de posição (opcional) Aço inox 
2 Tampa Ferro fundido revestido com epoxy potável, EN 1563 or ASTM A-536
3 Anilha do diafragma Aço revestido a epoxy
4 Diafragma NBR reforçado com nylon EPDM reforçado com nylon
5 Separador Ferro fundido revestido com epoxy potável, EN 1563 or ASTM A-536
6 Rolamento Bronze Bronze e estanho
7 Eixo Aço inox, AISI 303 
8 Mola Anço inox, AISI 302
9 Disco de vedação Aço inox, AISI 410
10 Junta NBR EPDM / NBR
11 Base Aço inox, AISI 304
12 aço inox 316 ou compósito

Aço inox, AISI 304
13

V-Port
Válvula de disco
Corpo Ferro fundido revestido com epoxy potável, EN 1563 or ASTM A-536

NBR EPDM
Aço inox, AISI 316/304 

O-Rings
Parafusaria interna
Parafusaria externa Aço inox, AISI 316

* Outros materiais disponíveis sob consulta

http://www.bermad.com
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Modo On-Off

Modo Modulante de 2 Vias - Redutor de Pressão

Modo Modulante de 3 Vias - Redutor de Pressão

Posição fechada
A pressão da conduta atua na câmara 
de controlo superior da válvula criando 
uma força superior que leva a válvula 
a fechar com total estanquicidade

Posição fechada
O piloto ajustável em posição fechada
captura a pressão da conduta na câmara 
de controlo superior. A força resultante 
atua na válvula para a posição 
totalmente fechada garantindo total 
estanquicidade.

Posição fechada

 e introduz pressão a montante na câmara de 
controlo superior. A configuração de câmara 
dupla impulsiona o fecho total com caudal a 
zero.

O piloto responde à alta pressão a jusante 

Posição aberta
Ao descarregar a pressão da câmara de
controlo superior para a atmosfera ou 
outra zona de baixa pressão, leva a que 
a pressão na conduta atue no disco de 
vedação, levando a válvula a abrir

Posição modulante
O piloto observa alterações de pressão 
na conduta e atua, abrindo ou fechando. 
Este controla a pressão acumulada na 
câmara de controlo superior, levando a 
válvula a modular para uma posição 
intermédia e a manter o valor de pressão 
pré-definido.

 

Posição modulante
Quando a pressão a jusante é igual à 
definida, a mola do piloto atua para 

 bloquear todas as passagens e detém a 
válvula. O piloto responde a alterações 
na pressão a jusante e atua na válvula 
para manter a definição, dissipando ou 
pressurizando a câmara de controlo.

Posição aberta automática
Pressão da conduta atua na câmara de controlo 
inferior à medida que a pressão na câmara 
superior é dissipada. Este efeito, juntamente 
com a pressão da conduta a atuar no disco de 
vedação, produz uma força que impulsiona a 
válvula para a posição aberta. 

Posição aberta
O piloto aberto liberta pressão da câmara de 
controlo superior. A pressão da conduta atua 
na câmara de controlo inferior e no disco de 
vedação, movendo a válvula para a posição 
aberta.

Posição aberta
Quando a pressão a jusante é inferior à 
definida, a mola do piloto atua para dissipar a 
pressão na câmara de controlo, permitindo à 
válvula que abra totalmente. Este efeito 
minimiza a perda de pressão garantindo o 
valor máximo possível a jusante. O controlo de 
3 vias das válvulas de câmara dupla evita o 
risco de bloqueio hidráulico.
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Principle of Operation

On-Off Modes

Modulating Mode 
Pressure Reducing

Line pressure applied to the 
upper control chamber of the 
valve creates a superior force 
that moves the valve to the 
closed position and provides
drip-tight sealing.

Closed Position
The closed adjustable pilot valve 
traps line pressure in the upper
control chamber. The resulting 
superior force moves the valve 
to the fully closed position and 
provides drip-tight sealing.

Open Position
Discharging the pressure in 
the upper control chamber to 
atmosphere or some other 
lower pressure zone causes the 
line pressure acting on the seal-
disk to move the valve to the 
open position.

Modulating Position
The pilot valve senses line 
pressure changes and opens or 
closes accordingly. It controls the 
accumulated pressure in the valve 
upper control chamber, causing 
main valve to modulate to an 
intermediate position and maintain 
the preset pressure value.

Powered Open Position
Line pressure is applied to 
the lower control chamber as 
pressure in the upper control 
chamber is vented. This, 
together with the line pressure 
acting on the seal-disk, creates 
a force that powers the valve to 
the open position.

Open Position
The open pilot valve releases
line pressure from the upper
control chamber.
The line pressure acting on both 
the lower control chamber and 
the seal-disk, moves the valve 
to the open position.
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Principle of Operation

On-Off Modes

Modulating Mode 
Pressure Reducing

Closed Position
Line pressure applied to the 
upper control chamber of the 
valve creates a superior force 
that moves the valve to the 
closed position and provides
drip-tight sealing.

Closed Position
The closed adjustable pilot valve 
traps line pressure in the upper
control chamber. The resulting 
superior force moves the valve 
to the fully closed position and 
provides drip-tight sealing.

Open Position
Discharging the pressure in 
the upper control chamber to 
atmosphere or some other 
lower pressure zone causes the 
line pressure acting on the seal-
disk to move the valve to the 
open position.

Modulating Position
The pilot valve senses line 
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closes accordingly. It controls the 
accumulated pressure in the valve 
upper control chamber, causing 
main valve to modulate to an 
intermediate position and maintain 
the preset pressure value.

Line pressure is applied to 
the lower control chamber as 
pressure in the upper control 
chamber is vented. This, 
together with the line pressure 
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Open Position
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Princípios de Operação
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Obturadores Opcionais
As válvulas da série BERMAD 700 Sigma EN/ES têm várias opções de obturadores 
permitindo que estas apresentem características distintas. 

Disco - obturador standard para aplicações on-off e de altos caudais.

V-Port - válvula de estrangulamento com design único. Esta válvula muda o 
rácio do curso da válvula permitindo uma redução de pressão relativamente 
alta e mais precisa, estável e com resposta mais suave durante a regulação de 
pressão para altos caudais, reduzindo assim o ruído e as vibrações..

Todos os obturadores das válvulas da série BERMAD 700 SIGMA EN/ ES podem 
ser modificados antes ou depois de estas se encontrarem instaladas e em 
serviço.

Características dos Obturadores
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 = (P2-Pv) / (P1-P2)
Onde:

 = Sigma, index de cavitação, não dimensionado 
P1 = Pressão a montante, valor absoluto 
P2 = Pressão a jusante, valor absoluto
Pv = Pressão de vapor líquido, valor absoluto 

(Água, 18°C = 0.02 bar-a)
Notas:
1. Um fórmula de index de cavitação introduzida pela 

ISA é:
ISA = (P1-Pv) / (P1-P2) que iguala a +1

2. Os gráficos abaixo devem apenas ser usados com
um guia geral

3. Para aplicações óptimas de sistemas e válvulas de
controlo, por favor consulte-nos.

Cavitação
O fenómeno de cavitação tem um impacto significante no 
controlo da válvula e na performance do sistema.

Quando a pressão estática de um fluído atinge a pressão de 
vapor líquido, dá-se a formação e o crescimento de 
pequenas bolhas de vapor que explodem violentamente na 
base da válvula pela contra pressão de jusante.

A implosão destas bolhas geram forças de alta pressão, micro 
jatos e calor intenso, que correm os componentes da válvula 
e as condutas a jusante. Altos níveis de cavitação podem 
inclusivamente causar o estrangulamento da passagem de 
caudal.

O cálculo de cavitação pode ser efetuado com base na 
fórmula mais utilizada na indústria de válvulas hidráulicas:

Gráficos de Cavitação
700 SIGMA EN
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Jaula de Cavitação

Jaula de Cavitação Única - C1
A Jaula de Cavitação Única da BERMAD está desenhada para 
reduzir a cavitação, o ruído e a vibração em circunstâncias de 
operação com altos diferenciais de pressão, assim como 
redução de pressão inteligente.

Jaula de Cavitação Dupla - C2
A Jaula de Cavitação Dupla da BERMAD está desenhada para 
resistir à cavitação, dano por cavitação, ruído e vibração em 
circunstâncias de operação com extremos diferenciais de 
pressão, assim como redução de pressão inteligente.

Características Jaulas de Cavitação
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Materiais Standard:
Corpo e atuador: Ferro fundido dúctil
Parafusaria: Aço inoxidável
Partes internas: Aço inoxidável, bronze e aço revestido 
Diafragma: Borracha sintética reforçada com nylon
Juntas: Borracha sintética
Revestimento: Epoxy aplicado eletrostaticamente de RAL 
5005 (Azul) aprovado para água potável

700 SIGMA EN
Dados Técnicos
Forma: “Y” (Globo)
Pressão nominal: 25 bar; 400 psi
Ligações: Flangeada (standard)
Tipos de obturadores: Disco plano, V-port, Jaula de cavitação 
Temperatura de operação máx.: 60°C; 
Opcional alta temperatura: Disponível sob consulta

Dimensões e Pesos

Tamanho
inch 1.5" 2" 2.5" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 16"

mm 40 50 65 80 100 150 200 250 300 400

L
inch 9 9 11.3 12.1 13.7 18.7 23.4 28.5 33.2 42.9

mm 230 230 290 310 350 480 600 730 850 1100

W
inch 6 6.4 7 8.2 9.9 12.5 15.6 18.7 22.2 31.8

mm 155 165 180 210 255 320 400 480 570 815

h*
inch 3.2 3.4 3.6 4.2 5.1 6.4 7.5 8.9 10.6 13

mm 81 86 92 108 130 163 193 227 272 334

H*
inch 9.1 9.6 11.3 9.9 12.5 20 24.1 28.3 34.4 45.7

mm 234 246 290 252 318 514 618 725 881 1171

Peso*
lbs 27 29 41.4 61 102 211 346 562 885 2142

kg 12 14 20 28 47 96 158 256 403 974
Volume 
Câmara 
Controlo

Gallons 0.03 0.03 0.08 0.08 0.12 0.57 1.19 2.24 3.27 7.87

Litres 0.125 0.125 0.3 0.3 0.45 2.15 4.5 8.5 12.4 29.8

Curso Válv.
inch 0.63 0.63 0.87 0.98 1.06 1.97 2.44 2.76 3.94 5.28

mm 16 16 22 25 27 50 62 70 100 134

a inch 3/8‘’ NPT 1/2‘’ NPT 1‘’ BSP

b inch 1/8‘’ NPT 1/4‘’ NPT 3/8‘’ NPT 3/4‘’ BSP

c inch 1/4‘’ NPT 1/2‘’ NPT 3/4‘’ BSP

G inch 3/4‘’ G 2‘’ G 3’’ G

* Dimensões Máximas

Factores de Caudal

Tamanho
inch 1.5'' 2" 2.5" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 16"

mm 40 50 65 80 100 150 200 250 300 400

Disco Plano
Cv 66 72 113 150 231 624 1045 1709 2472 3812

Kv 57 62 98 130 200 540 905 1480 2140 3300

K 1.2 2.6 2.9 3.8 3.9 2.7 3.1 2.8 2.8 2.7

V-Port
Cv 53 55 84 118 162 523 886 1513 2241 3430

Kv 46 48 73 102 140 453 767 1310 1940 2970

K 1.9 4.3 5.3 6.2 8.0 3.9 4.3 3.6 3.4 4.6

ES

EN
a

b c G

L

H
W

h
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Cálculo de Diferencial de Pressão e Caudal

Kv = Coeficiente de caudal da válvula (caudal em m3/h a ∆P=1bar) 
Q = Caudal (m3/h)
∆P = Diferencial de pressão (bar)
Cv = 1.155 * Kv

Q=Kv*  ∆PKv=
∆P
Q ∆P= (   )Q 2

Kv

* Gráficos representam válvulas totalmente abertas. Utilize o programa de
dimensionamento da BERMAD para o cálculo da válvula correta a aplicar.
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Parafusaria: Aço inoxidável
Partes internas: Aço inoxidável, bronze e aço revestido 
Diafragma: Borracha sintética reforçada com nylon 
Juntas: Borracha sintética
Revestimento: Epoxy aplicado eletrostaticamente de RAL 
5005 (Azul) aprovado para água potável

700 SIGMA ES
Dados Técnicos 
Forma: “Y” (Globo)
Pressão nominal: 25 bar; 400 psi
Ligações: Flangeada (standard)
Tipos de obturadores: Disco plano, V-port, Jaula de cavitação 
Temperatura de operação máx.: 60°C; 
Opcional alta temperatura: Disponível sob consulta

Materiais Standard:
Corpo e atuador: Ferro fundido dúctil

Dimensões e Pesos 

Tamanho
inch 2.5" 3" 4" 5'' 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"

mm 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

L
inch 11.3 12.1 13.7 15.8 18.7 23.4 28.5 33.2 38.2 42.9 46.8 48.8 56.6

mm 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100 1200 1250 1450

W
inch 7.4 8.2 9.9 10.6 12.5 14.8 17.6 21.1 22.8 25.7 31.8 32 36

mm 190 210 255 270 320 380 450 540 585 660 815 815 920

h*
inch 3.8 4.2 5.1 5.5 6.4 7.5 8.9 10.3 11.7 13 14.1 16 19

mm 98 108 130 140 163 193 227 265 299 334 361 398 490

H*
inch 9.4 9.8 12.4 14.7 16.0 19.7 23.4 28.1 35.5 36.8 46.6 48 49

mm 242 252 318 375 411 506 600 721 909 943 1195 1220 1240

Peso*
lbs 39 48 82 133 172 273 435 673 1006 1132 2253 2386 2838

kg 18 22 38 62 78 125 198 306 457 515 1024 1085 1290

Volume 
Câmara 
Controlo

Gallons 0.03 0.03 0.08 0.12 0.13 0.57 1.19 2.24 3.27 7.87 7.87 7.87 7.87

Litres 0.125 0.125 0.3 0.45 0.5 2.15 4.5 8.5 12.4 29.8 29.8 29.8 29.8

Curso 
Válv.

inch 0.63 0.87 0.98 1.06 1.61 1.97 2.44 2.75 3.94 3.94 5.28 5.28 5.28

mm 16 22 25 27 41 50 62 70 100 100 134 134 134

a inch 3/8‘’ NPT 1/2‘’ NPT 1‘’ BSP

b inch 1/8‘’ NPT 1/4‘’ NPT 3/8‘’ NPT 3/4‘’ BSP

c inch 1/4‘’ NPT 1/2‘’ NPT 3/4‘’ BSP

G inch 3/4‘’ G 2‘’ G 3‘’ G

* Dimensões máximas

Factores de Caudal

Tamanho
inch 2.5" 3" 4" 5'' 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"

mm 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600

Disco Plano

Cv 69 75 165 248 456 705 1045 1756 2472 2599 3812 3812 3812

Kv 60 65 143 215 395 610 905 1520 2140 2250 3300 3300 3300

K 7.8 15.2 7.7 8.3 5.1 6.7 7.5 5.5 5.1 7.9 5.9 9.0 18.7

V-Port

Cv 59 64 142 211 388 599 888 1492 2145 2341 3430 3430 3430

Kv 51 55 123 183 336 519 769 1292 1857 2027 2970 2970 2970

K 10.8 21.2 10.4 11.4 7.0 9.3 10.4 7.6 6.8 9.8 7.3 11.1 23.0

a

b
c G

http://www.bermad.com
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Caudal - m3/h

* Gráficos representam válvulas totalmente abertas. Utilize o programa de
dimensionamento da BERMAD para o cálculo da válvula correta a aplicar.
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Gráfico de Caudal

Cálculo de Diferencial de Pressão e Caudal

Kv = Coeficiente de caudal da válvula (caudal em m3/h a ∆P=1bar) 
Q = Caudal (m3/h)
∆P = Diferencial de pressão (bar)
Cv = 1.155 * Kv

Q=Kv*  ∆PKv=
∆P
Q ∆P=

Q(   )
2

Kv
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700 SIGMA EN/ES
Opcões e Características Adicionais

Verificação de abertura independente - 2S

O opcional de verificação de abertura independente da BERMAD 
é um obturador integral de não retorno acionado por mola que 
permite um controlo e regulação total na direcção de caudal 
requerida, fechando de forma suave e estanque antes de 
qualquer alteração na direcção do caudal, independente do 
momento de regulação.

Sistema de segurança com backup - TC

O sistema de segurança com backup da BERMAD é um sistema 
válvula atuada de câmara tripla em que a terceira câmara opera 
como mecanismo de prevenção e segurança. Esta opção é 
recomendada em sistemas de água altamente sensíveis ou 
complexos, garantindo uma operação contínua.

Aplicação de caudalímetro - MT

Esta solução prevê a inserção de um caudalímetro 
electromagnético no canal de controlo a montante da 
válvula 700-Sigma EN/ES, adicionando a possibilidade de 
uma medição de caudal precisa.

http://www.bermad.com
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Indicador de posição - I

O indicador de posição da BERMAD fornece uma indicação 
visual da abertura e do comportamento de regulação de 
caudal da válvula.

Indicador único de limite - S

Permite a sinalização remota de uma válvula em posição 
fechada.

Indicador duplo de limite - SS

Permite a sinalização remota de uma válvula em posição 
fechada e em posição aberta.

http://www.bermad.com
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Limitador de abertura - M

Permite limitar a abertura da válvula de controlo ou, por 
motivo de segurança, garantir o fecho mecânico.

Transmissor de indicador de posição analógico - Q

Permite sinalizar remotamente a posição relativa da 
válvula.

Mola de elevação - L

A montagem da mola permite à válvula manter-se 
aberta em condições de zero pressão e para minimizar 
perdas de pressão.

http://www.bermad.com
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ISO 9001-2000

TA
T Y P E A P P R O V E D

NFPA®

CQS

INTERNACIONAL ISO 9001-2015 Certificação do Sistema de Qualidade

ISO 9001 INTERNACIONAL ISO 9001-2015 Certificação do Sistema de Qualidade
ISO 9001-2000

TA
T Y P E A P P R O V E D

NFPA®

CQS

WRAS, UK
O produto cumpre com os requisitos do Water 
Regulation Advisory Scheme of UK and BS 6920

ISO 9001-2000

TA
T Y P E A P P R O V E D

NFPA®

CQS

DVGW, Alemanha
Cumpre com o European Standard EN  
1074 – Válvulas para abastecimento de água e os 
Standards Alemães KTW and W270

ISO 9001-2000

TA
T Y P E A P P R O V E D

NFPA®

CQS

ACS, França Testes realizados com base no standard Sanitário Francês

ISO 9001-2000

TA
T Y P E A P P R O V E D

NFPA®

CQS

BELGAQUA, Bélgica
Produto cumpre com os Standards Belgas para 
equipamentos em contacto com água potável

ISO 9001-2000

TA
T Y P E A P P R O V E D

NFPA®

CQS
NSF USA

Produto cumpre com o NSF/ ANSI 61  
Std. – Válvulas para abastecimento de água

Bulgarcontrola, Bulgária
Cumpre com requisitos Sanitários da Bulgária e com 
normas EN 1074 European Standard para válvulas de 
abastecimento de água

PZH, Polónia Cumpre com normas Sanitárias da Polónia

AUSTRÁLIA AS 5081 
and water mark

Válvulas de controlo para abastecimento de água

RUSSIA Customs Union Válvulas para abastecimento de água

KOREA Válvulas para abastecimento de água

Standards Internacionais

http://www.bermad.com
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