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Componentes e soluções de sistemas  
para a indústria de cloro-álcali
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Nossas melhores referências na área de mercados industriais mostram que entendemos as suas 
necessidades. Com a nossa gama de produtos abrangente atendemos os requisitos de aplicações 
como tratamento de água, limpeza de salmoura e eletrólise, assim como, tratamento e manuseio de 
cloro, bem como ácidos e soluções alcalinas: Nosso grande sortimento flexível atende os requisitos 
específicos destes setores industriais.

Soluções baseadas em aplicações  
para seu projeto
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Soluções GEMÜ de uma mão
Nós, como fornecedor de sistemas, podemos atender suas necessidades 
individuais com máxima flexibilidade. Nossa rede de vendas globalizada garante 
reações rápidas, um serviço local e um gerenciamento de projeto coordenado.

Segurança da instalação como prioridade
Nós usamos somente material selecionado, que é continuamente controlado pelo 
nosso sistema de gestão de qualidade. Isto também é certificado por institutos 
externos.

Parceiros de Euro Chlor
A empresa Euro Chlor representa os interesses dos produtores de cloro-álcali 
na Europa, se empenha nos processos testados nas áreas segurança, saúde e 
proteção do meio ambiente e incentiva a utilização econômica e social de cloro-
álcali e dos numerosos ramos industriais dependentes deste.
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Exemplos de aplicação

Tratamento de água
Instalações de cloro-álcali usam água limpa para tratamento 
e diluição da salmoura, assim como, para o enxágue. A água 
não tratada tem de ser tratada e limpa ainda antes de chegar 
ao processo. Partículas suspensas, íons metálicos diluídos 
e impurezas orgânicas podem ser removidas com a ajuda de 
filtros de leito mistos, micro-filtração e trocadores de íons. 
Aqui, muitos planejadores de instalações e construtores 
de skid apostam na tecnologia GEMÜ testada. Nós, como 
especialistas de aplicações, colocamo-nos à disposição para 
lhe aconselhar e apoiar na seleção de válvulas e do material.

Produção e recuperação de salmoura
A pureza da salmoura é um fator principal para a qualidade 
do processo e do produto. Tanto mais isto vale para células 
de membrana, nas quais o grau de ação e a vida útil da 
célula é influenciada de forma decisiva pelas impurezas no 
eletrólito. Nesta área são realizados vários ciclos de limpeza: 
saturamento de sal, precipitação, clarificação, filtração e 
limpeza dos trocadores de íons. Além disso, a salmoura 
usada (anolito) é recuperada do eletrolisador e realimentada 
no circuito. Os subprodutos, como os cloratos etc., têm de 
ser removidos do fluxo diluído ainda antes de atingir o ciclo 
de tratamento da salmoura.
O aparecimento de ligações de cloro e substâncias sólidas 
tem de ser considerada cuidadosamente na seleção dos 
materiais de construção, sendo que nesta área de aplicação 
aparecem simultaneamente abrasão e corrosão. 

Eletrólise
Desde as células de mercúrio de gerações mais antigas até as 
células de diafragma e as células de membranas atuais muito 
modernas, as tecnologias de eletrolisadores melhoraram 
continuamente em relação à sua eficiência, segurança e 
impacto ambiental. Demais desenvolvimentos na construção 
são obtidos na cooperação entre fabricantes de dispositivos 
e clientes finais. Cada tecnologia de eletrolisador traz 
consigo diferentes desafios e complicações. Trata-se de uma 
aplicação exigente, que requer elevados padrões de segurança 
e uma construção minuciosa. 
Devido à aplicação de alta tensão, pode ser que a válvula 
diretamente junto ao eletrolisador ter que ser de plástico. A 
GEMÜ possui no seu sortimento válvulas borboleta e válvulas 
de diafragma de PVC, PVDF e PP, adequadas perfeitamente 
para este tipo de aplicações.
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Exemplos de aplicação

Tratamento e manuseio com cloro
Gás de cloro quente e úmido do eletrolisador é resfriado. 
A água é retirada através da lavagem com ácido sulfúrico 
concentrado. Em seguida, o gás de cloro seco pode ser 
comprimido e liquidificado para armazenagem. Nesta cadeia 
de processo diferencia-se entre cloro "seco" e "úmido", que 
influencia consideravelmente na seleção do material. Devido 
a razões de corrosão, são, no caso do cloro seco, admissíveis 
somente aço C e ligas como hastelloy. No caso do cloro 
úmido, o material adequado/ideal é a liga de titano de grau 7 
(com paládio). Um outro aspecto importante é a permeação 
do gás de cloro através de muitos materiais, podendo causar 
corrosões indesejadas nas áreas vizinhas.
As válvulas de diafragma GEMÜ com diafragmas de 
3 camadas e um pino fixador de titano de grau 7 foram 
desenvolvidas especialmente para os desafios da 
problemática na permeação.

Tratamento e manuseio com soluções alcalinas
A solução alcalina (católito) da célula eletrolítica possui uma 
concentração de 25–30 % de NaOH. Além disso, pode conter 
cloretos. A solução alcalina é resfriada e aumentada a sua 
concentração. 
No caso de válvulas que têm contato com solução alcalina 
concentrada podem haver falhas de operação devido à 
eflorescência. Tubulações de soluções alcalinas podem ser 
providas com calefação para se evitar uma cristalização. 
Para as válvulas deste caso de aplicação é muito importante 
considerar um deadleg mínimo e boas condições de limpeza.
Tanto as válvulas de plástico (PP, PVC), como também as 
válvulas com revestimento de borracha, são adequadas para 
o manuseio com soluções alcalinas no caso de aparecimento 
de cloridos.

Passo do processo Características do processo Materiais possíveis para válvulas e guarnições
Tratamento de água Água, ácidos e líquidos alcalinos para fins de limpeza, 

adição de sais (p.ex. FeCl3) para a limpeza
Plástico (PP, PVC, ...) ou metal (aço) para corpos das válvulas;  
elastômeros (principalmente EPDM) para vedações

Tratamento e  
limpeza de salmouras

Manuseio com substâncias sólidas (sal, precipitantes); 
água neutra tratada, lodos, ácidos ou soluções alcalinas 
para recuperação através da troca iônica

Plástico ou metal para corpos de válvulas; revestimento de 
borracha para eventual abrasão; geralmente EPDM como material 
de vedação; válvulas borboleta com disco revestido (Rilsan, Halar)

Recuperação de anolito Possivelmente temperaturas mais elevadas, ambiente 
ácido e alcalino. Atenção: Anolito contém cloro e por isso 
se necessita de válvulas de diafragma para cloro!

Corpo da válvula de plástico ou de metal; material de revestimento 
interior possível: PVDF, PTFE, PFA, TFM

Eletrólise Temperaturas mais elevadas (aprox. 90 °C); alta tensão na 
célula de eletrólise

Corpo da válvula de plástico (PVC, PVDF, PP) conforme faixa 
de temperatura; para o caso eventual de cloro: necessita-se de 
válvulas de diafragma para cloro

Tratamento e  
manuseio com cloro

Temperaturas elevadas até baixas (> 15 °C), ambiente 
ácido; diferenciação entre cloro úmido e seco;  
liquidação pode proceder com -35 °C (1 bar) ou 18 °C (7-
12 bar)

No caso de cloro úmido: corpo da válvula de plástico ou de metal 
com revestimento interior de plástico; possível são PFA, PVC, PVDF; 
revestimento de borracha também possível; o metal usual no caso 
de cloro úmido é titano de grau 7

Tratamento e manuseio  
com soluções alcalinas

Elevado teor de pH, soluções quentes, no caso de 
resfriamentos podem aparecer precipitações

Corpo de plástico (PP, PVC) e de metal possível (aquando se conta 
com temperaturas mais elevadas), material do revestimento interior 
pode ser borracha ou plástico; PVDF não pode ser usado no caso de 
elevados teores de pH 

Seleção do material
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Não há setor em que os requisitos a válvula sejam tão diversificados como nas aplicações industriais. 
Nossa experiência de várias décadas influencia diretamente no novo desenvolvimento e no 
desenvolvilento posterior de nossas válvulas. Por isso, as válvulas GEMÜ foram até agora também 
comprovadamente testadas neste setor exigente.

Os produtos GEMÜ são usados a nível mundial na área do 
tratamento de água e na tecnologia de esgoto, na indústria 
química, na geração de energia e sistemas ambientais, nas 
indústrias de engenharia, na indústria papeleira, nas usinas 
siderúrgicas e de metal, na mineração e extração de minérios 
e no acabamento superficial, assim como em muitas outras 
áreas.
A gama de produtos específicos inclui válvulas de diafragma, 
válvulas globo e de controle, válvulas borboleta, válvulas 

de esfera e válvulas solenoide - sempre na versão metálica 
ou plástica, assim como, acessórios para os sistemas de 
medição e controle. Graças à sua ampla gama de aplicações, 
a GEMÜ faz das válvulas um confiável all-rounder. As 
válvulas de bloco multivias plásticas ou metálicas GEMÜ são 
utilizadas com sucesso no caso de soluções de sistemas 
customizadas em tecnologias de instalações e de processos 
industriais. 

Exemplos de produtos conforme área de aplicação
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Devido ao grande sortimento de materiais, as válvulas borboleta GEMÜ podem ser usadas 
universalmente para aplicações cloro-álcali. Sua estrutura possibilita uma combinação arbitrária de 
disco, sede e corpo. As válvulas, em todos os diâmetros nominais, convencem como válvulas borboleta 
com face a face curta e elevados coeficientes de vazão. Para todas as válvulas borboleta GEMÜ estão 
à disposição diversos atuadores motorizados, manuais e pneumáticos.

GEMÜ R480 Victoria GEMÜ R490 Edessa

Válvulas borboleta metálicas  
GEMÜ R480 Victoria e GEMÜ 490 Edessa

De vida útil longa  
Torques reduzidos 
graças às buchas 
revestidas com 
PTFE

Smart  
Material da sede 
na condição de 
instalação legível, 
capacidade CONEXO

Made by GEMÜ  
Produção própria e 
revestimento epóxi de 
alta qualidade  
comparável a  
ISO 12944 C5

Com fluxo otimizado  
Disco de design  
estreito para 
melhores valores 
de Kv

Seguras 
Sede 
otimizada para 
estanqueidade 
tecnicamente 
perfeita

Seguras  
Versão autorizada para 
ATEX na área  
interior e exterior

Bom planejamento 
Disco e eixo de uma 
fundição com sistema 
de vedação apoiado 
em mola de prato

Robustas  
Revestimento 
epóxi 120-µm 
como padrão, 
demais sob 
consulta

Superiores 
Assento TFM como 
upgrade para PTFE 
padrão com melhor 
permeação

Eficientes  
Baixo torque graças 
à geometria de sede 
esférica, aplicável  
em vácuo

GW-R480 GW-490In
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Áreas de aplicação para

GEMÜ R480 Victoria, com sede em borracha

• Tratamento de água DI antes do tratamento da 
salmoura

• Tratamento da salmoura e salmoura clara  
 

 

• Tubulação de descarga, transporte e 
armazenagem de soda cáustica 

• Resfriamento do gás de hidrogênio 

• Resfriamento do eletrolisador

GEMÜ 490 Edessa, vedação PTFE

• Utilização de anolito  

• Solução de soda cáustica concentrada quente

• Resfriamento

 - Preparação de uma solução de salmoura 
saturada

 - Nível de precipitação
 - Filtração e limpeza para clarificar a 

solução de salmoura saturada (não 
salmoura clorada)

 - Degradação e produção de clorato 
 - Remoção de cloro e salmoura esgotada 
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Uma das grandes vantagens das válvulas de diafragma é, entre outras, que somente dois componentes 
entram em contato com o fluido de operação: o diafragma e o corpo da válvula. O diafragma cuida por 
uma separação hermética entre o fluido de processo e todas as demais peças móveis.
Graças ao revestimento interior de plástico de alta qualidade, os tipos GEMÜ são adequados para 
fluidos que levam partículas e fluidos abrasivos, podendo ser aplicados também no caso de fluidos 
voláteis e altamente corrosivos, e na indústria de cloro-álcali com elevadas temperaturas do fluido.

Válvulas de diafragma de metal com diafragma de 3 camadas 
GEMÜ 695, 675 de passagem angular

GEMÜ 675 GEMÜ 695

também disponível com atuador pneumático

Áreas de aplicação para

GEMÜ 675 e 695 de passagem angular 

• Manuseamento de cloro puro, úmido, melhor com diafragma de 3 camadas GEMÜ código 71
• Utilização de anolito  

 
 

• Tubulação de descarga, transporte e armazenagem de soda cáustica 

• Solução alcalina da célula e recuperação da solução alcalina na célula na utilização de católito
• Linha H2SO4 para drenagem de cloro úmido 
• Ácido clorídrico como subproduto 

 - Degradação e produção de clorato 
 - Remoção de cloro e salmoura usada 

Manejáveis 
Volante ergonômico 
robusto

Made by GEMÜ  
Produção 
própria e 
revestimento 
de borracha, de 
PFA ou PP de 
alta qualidade 

Flexíveis  
Revestimento 
de alta 
qualidade 
conforme 
ISO 12944 
ou definição 
pelo cliente 
possível 

Muito modernas   
Elementos de 
fixação de aço inox 
com revestimento 
baseado em PTFE

GW-675 GW-695In
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Características

• A camada PVDF com 1 mm de grossura oferece um ótimo 
bloqueio contra permeação*

• Boa resistência contra cloro úmido**

• Pino de fixação de titano de grau 7 oferece uma resistência  
testada contra corrosão em relação a cloro, bromo e seus  
derivados

• Instalação simples e definida devido ao pino roscado  
sinterizado com batente de rosca incorporado 

• O diafragma não possui furos para vazamentos no encosto 
de EPDM, para melhorar as propriedades de permeação

• O conceito de design testado GEMÜ oferece todas as  
características de qualidade GEMÜ, como comportamento 
de assento otimizado, alta resistência ao desgaste e 
rastreabilidade

* testado externamente e confirmada com base na DIN EN 1779
** testado externamente e confirmada com base na ISO 1817

O diafragma GEMÜ código 71 é um diafragma tricomponente, desenvolvido para a utilização nas 
aplicações industriais. O diafragma é construído de uma placa de PTFE, uma camada intermediária de 
PVDF e um encosto de EPDM. O diafragma apresenta ótimas propriedades de permeação contra gases. 
Devido à sua camada intermediária de PVDF e do seu pino de fixação de titano, o diafragma é muito 
resistente a cloro úmido. Assim é particularmente adequada para a aplicação em processos críticos na 
indústria de cloro-álcali.

Diafragma GEMÜ código 71 
Diafragma tripartido PTFE/PVDF/EPDM

Áreas de aplicação para

Diafragma GEMÜ código 71 

• Cloro puro, úmido
• Utilização de anolito  

 
 

• Solução alcalina
• Ácidos, agentes de oxidação e sais

 - Degradação e produção de clorato 
 - Remoção de cloro e salmoura usada 
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Válvulas de diafragma de metal na versão de passagem reta 
GEMÜ 655 e 656

GEMÜ 655 GEMÜ 656

também disponível com atuador pneumático

As válvulas de diafragma de passagem reta com revestimento interno de fabricação própria da GEMÜ 
são versáteis, já que podem suportar tanto fluidos agressivos como também altas temperaturas. São 
utilizadas, por exemplo, no tratamento de água, indústria química, indústria papeleira e mineração. 
Em especial, fluidos altamente viscosos, como pastas e líquidos com alto teor sólido ou fibras têm, 
devido à sua passagem plena quase completa, uma vantagem sobre outras válvulas de bloqueio 
convencionais.

Made by GEMÜ  
Desenvolvimento, 
produção e controle de 
qualidade próprios da 
empresa

Robustas  
Corpos de 
metal de alta 
qualidade 
disponíveis 
com vários 
revestimentos

Com fluxo 
otimizado  
Elevado 
coeficiente de 
vazão graças 
ao diâmetro 
interior 
máximo

Desenho em 
corte de uma 
válvula de 
diafragma de  
passagem reta 
GEMÜ 655 

Constantes 
Revestimento de 
alta qualidade 
com controle 
de qualidade 
rigorosa

GW-655 GW-656In
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Áreas de aplicação para

GEMÜ 655 de metal na versão de passagem reta

• Concentração de salmoura e pré-filtração 

• Lodos de salmoura 

• Manuseamento, resfriamento e armazenagem de soluções de soda cáustica

• Para fluidos abrasivos, tal como água salgada
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A GEMÜ oferece uma ampla linha de produtos de válvulas de plástico de alta resistência. Devido a 
sua grande seleção de material, as válvulas de diafragma GEMÜ são ideais para fluidos químicos 
corrosivos, presentes frequentemente em processos de cloro-álcali. Demais vantagens das válvulas de 
diafragma de plástico GEMÜ destacam-se pela construção bem planejada das próprias válvulas. Com 
os corpos da válvula com fluxo otimizado pode ser realizado um design compacto do sistema.

Válvulas de diafragma plásticas  
GEMÜ R677 e R690 com corpo da válvula High Flow

GEMÜ R677 GEMÜ R690

também disponível com atuador pneumático

Resistentes 
Atuador de plástico 
puro resistente à 
corrosão

Made by GEMÜ  
Desenvolvimento, 
produção e controle de 
qualidade próprios da 
empresaCompactas 

Corpo da válvula 
High Flow 
para menores 
tamanhos do 
atuador

Robustas  
Parafusos de aço inox A2 
com cobertura de plástico 
para proteção contra 
corrosão

GW-R677 GW-R690In
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Áreas de aplicação para

GEMÜ R677 e R690 de plástico de passagem angular  

• Recomendadas para o contato direto com eletrolisador 

• Produção de cloro 

• Salmoura saturada e limpa 

• Solução alcalina 

• Utilização de anolito: Remoção de cloro e salmoura usada 

• Utilização de católito: Solução alcalina da célula e recuperação da solução alcalina na célula 

• Trocador iônico 
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Uma tendência crescente em relação à eletrificação também se nota na indústria de processos. Na 
GEMÜ oferecemos uma grande variedade de válvulas com acionamento elétrico. Nisso, colocamos à 
disposição diversos sistemas de atuadores e tipos de válvulas. Há mais de 55 anos desenvolvemos 
atuadores eletromagnéticos, bem como, motorizados e assim, expandimos continuamente nosso 
Know-how.

GEMÜ eSyDrive, eSyStep e eSyLite  
Atuadores motorizados

Vista geral

GEMÜ 343 
eSyDrive

GEMÜ 549 
eSyDrive

GEMÜ 649 
eSyDrive

GEMÜ R649 
eSyDrive

GEMÜ 639 
eSyStep

GEMÜ 629 
eSyLite

GEMÜ R629 
eSyLite

GEMÜ 519 
eSyLite

GEMÜ R639 
eSyStep

GEMÜ 533 
eSyStep

No caso dos atuadores motorizados, 
o controlador é em grande 
parte integrada completamente. 
Em ambientes estéreis ou 
considerando-se sua vida útil, 
estes atuadores representam uma 
alternativa ideal para a válvula de 
controle.  
Como opção, os técnicos de 
serviço da GEMÜ poderão colocar 
o respectivo posicionador em 
operação no local de utilização.
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As válvulas globo são aplicáveis para fluidos limpos e líquidos, e para gases e vapores. Devido ao 
movimento linear e as boas características mecânicas, assumem frequentemente as tarefas de 
automatização. Particularmente nos diâmetros nominais menores são muito bem adequadas para 
ciclos rápidos de acionamento e altas frequências de acionamento. Na conexão com posicionadores e 
instrumentos medidores correspondentes, são estas as melhores válvulas de controle nas aplicações 
cloro-álcali.

Válvulas globo e de controle 
Sistemas de medição e controle para válvulas lineares e rotativas

Áreas de aplicação para

Válvulas globo de metal e sistemas de controle  

• Produção de H2 da aplicação de católito

• Instalações de dosagem para o tratamento de salmoura, precipitantes,  
floculantes para a limpeza da salmoura 

• Água de resfriamento, água fria, água desionizada

• Tubulações de calefação, aplicações com vapor

Válvulas de esfera de metal

Válvula globo de assento inclinado
GEMÜ 514

Válvula de esfera  
GEMÜ B42

Posicionador  
GEMÜ 1434 μPos

Combi switchbox com  
válvula piloto integrada 
GEMÜ 4242

Posicionador  
GEMÜ 1435 ePos

Sensor duplo indutivo
GEMÜ LSF

Para válvulas lineares Para válvulas rotativas

Posicionador  
GEMÜ 1436 cPos

Switchbox
GEMÜ LSC

Válvula de diafragma 
GEMÜ R690

Válvula borboleta  
GEMÜ R481



16

A tabela a seguir fornece uma vista geral sobre as funções das válvulas mais adequadas para os 
respectivos processos ou fluidos. Além destas categorias, também fornecemos válvula para aplicações 
especiais.

Sortimento GEMÜ numa vista geral

Sistemas de controle Medidor de vazão

Critério
Válvulas de diafragma Válvulas globo Válvulas borboleta

Critério
Válvulas de esfera Válvulas globo 

de diafragma Válvulas solenoide de processos

Metal Plástico Metal Metal Plástico Metal Plástico Plástico Metal Plástico
FLUIDO FLUIDO
Gasoso     – Gasoso    – –

Vapor  –   – Vapor    – –

Líquido      Líquido     

Viscoso      Viscoso     

Com partículas, abrasivo   –   Com partículas, abrasivo – – – – –

Granular   –   Granular – – – – –

Agressivo (conforme material)   –   Agressivo (conforme material) –   – 

PROCESSO PROCESSO
Design Multi-port disponível    – – Design Multi-port disponível     –

Pigável – – – – – Pigável   – – –

Regulável    Nos diâmetros nominais maiores Regulável  –  – –

Temperatura do fluido até 100 °C até 80 °C até 185 °C até 230 °C até 90 °C Temperatura do fluido até 220 °C até 100 °C até 150 °C até 60 °C até 60 °C

Pressão de operação até 10 bar até 10 bar até 40 bar até 40 bar até 10 bar Pressão de operação até 137 bar até 16 bar até 6 bar até 20 bar até 6 bar

Ciclos de acionamento frequentes    – – Ciclos de acionamento frequentes – –   

	 Bem adequada
	 Condicionalmente adequada
–	Não adequado

	 Bem adequada
	 Condicionalmente adequada
–	Não adequado

Demais acessórios de processos 
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Válvulas de retenção Filtro de linha, pressão e sensor de temperatura

Critério
Válvulas de diafragma Válvulas globo Válvulas borboleta

Critério
Válvulas de esfera Válvulas globo 

de diafragma Válvulas solenoide de processos

Metal Plástico Metal Metal Plástico Metal Plástico Plástico Metal Plástico
FLUIDO FLUIDO
Gasoso     – Gasoso    – –

Vapor  –   – Vapor    – –

Líquido      Líquido     

Viscoso      Viscoso     

Com partículas, abrasivo   –   Com partículas, abrasivo – – – – –

Granular   –   Granular – – – – –

Agressivo (conforme material)   –   Agressivo (conforme material) –   – 

PROCESSO PROCESSO
Design Multi-port disponível    – – Design Multi-port disponível     –

Pigável – – – – – Pigável   – – –

Regulável    Nos diâmetros nominais maiores Regulável  –  – –

Temperatura do fluido até 100 °C até 80 °C até 185 °C até 230 °C até 90 °C Temperatura do fluido até 220 °C até 100 °C até 150 °C até 60 °C até 60 °C

Pressão de operação até 10 bar até 10 bar até 40 bar até 40 bar até 10 bar Pressão de operação até 137 bar até 16 bar até 6 bar até 20 bar até 6 bar

Ciclos de acionamento frequentes    – – Ciclos de acionamento frequentes – –   

	 Bem adequada
	 Condicionalmente adequada
–	Não adequado

	 Bem adequada
	 Condicionalmente adequada
–	Não adequado
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Como seu parceiro, gostaríamos que possa aproveitar plenamente o potencial da sua instalação. Por 
isso, além do nosso programa padrão, também oferecemos modificações extremas até conceitos de 
válvulas individuais e customizadas. 

Modificação ou novo desenvolvimento – nosso sistema 
modular com módulos padrão testados permitem uma 
grande flexibilidade para possibilidades de configuração 
individual.
Na pesquisa por componentes de instalações confiáveis,  
os nossos engenheiros, no caso de um novo 
desenvolvimento, usam em primeiro lugar os módulos 
testados do nosso portfólio padrão.  
Se necessário, combinam as novas tecnologias com 
componentes já testados. Isto garante segurança, sendo ao 
mesmo tempo econômico.

Tire suas vantagens: 

• Mais de 50 anos de experiências e Engineering-Know-how 
no desenvolvimento de válvulas customizadas

• Assistência pessoal em mais de 50 países a nível mundial

• O sortimento de produtos e o sistema modular da GEMÜ

• Desempenho máximo na fabricação com parque de 
máquinas modernas 

SIL 
IEC 61508 / IEC 61511

Sa
fety Integrity Level TA-Luft

(especificação técnica 
alemã de qualidade 
do ar)

Soluções personalizadas
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Programa padrão abrangente
com uma grande seleção de princípios de 
funcionamento, materiais e normas de conexão

Novo desenvolvimento
em estreita cooperação entre clientes e nossos 
engenheiros experientes

Modificação do produto
otimizada conforme aplicações, como 
por exemplo, com revestimentos 
especiais ou seleção de material 
ampliada

Consulte-nos!
Poderá encontrar ainda muito 
mais além do programa de 
produtos padrão da GEMÜ.
Entre em contato conosco 
para uma assistência 
individual. 



GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG 
Fritz-Müller-Straße 6–8 · DE-74653 Ingelfingen-Criesbach  
Tel. +49 (0)7940 123-0 · info@gemue.de www.gemu-group.com
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