Válvulas, sistemas de medição
e controle

Grupo GEMÜ

Graças à sua força de criação visionária e proximidade
com clientes, a GEMÜ é, a nível mundial, um dos fabricantes
líderes de válvulas e sistemas de medição e controle.
Conseguimos atingir esse status devido a grandes
investimentos em pesquisas e desenvolvimentos
orientados a aplicações. Após mais de 55 anos de
crescimento saudável, Gert Müller, filho do fundador Fritz
Müller, gerencia hoje nossa empresa familiar junto com
seu primo Stephan Müller.

50+
Equipe GEMÜ
2200+
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Países

Filiais &
parceiros de longa data

Com nossa ampla gama de produtos, fornecemos
soluções para os mais diferentes setores industriais.
Para mais proximidade ao cliente, agimos em três
unidades gerenciais estratégicas:

Business Unit Pharma, Food & Biotech

Business Unit Industry

Business Unit Semiconductor
www.gemu-group.com
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Válvulas de diafragma

Características
• Facilidade de limpeza (deadleg mínimo)
• Separação hermética do fluido ao atuador
• Direção de fluxo opcional
Fluidos de operação típicos
• Fluidos neutros e corrosivos
• Líquidos: água, água farmacêutica, produtos sanitários
e assépticos, fluidos de limpeza, fluidos lamacentos e
produtos químicos
• Vapor: vapor ultra puro, vapor saturado, vapor utilitário
• Lamas, pós e poeiras
• Fluidos de ultra pureza até fluidos abrasivos com
elevado teor de sólidos em suspensão
Detalhes técnicos
• Diâmetros nominais
- plástico: DN 4 até 100
- metal: DN 4 até 300
• Temperatura do fluido
- plástico: até 150 °C
- metal: até 100 °C
• Pressão de operação: até 10 bar
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Atuadores
• Manual
• Pneumático
• Motorizado
Configurações do corpo
• Versão de passagem reta
• Versão de passagem angular
- corpo de duas vias
- configurações soldadas
- corpo em T
- corpo I
- corpos multi vias
Materiais do corpo
• Plástico (ABS, PFA, PP, PVC, PVDF)
• Metal (bronze, ferro fundido cinzento e nodular)
• Aço inox (1.4408, 1.4435, 1.4539)
• Também com revestimento interior de plástico
Vedações
• Diafragma monocomponente: CR, EPDM, FKM, IIR, NBR, NR
• Diafragma bicomponente: PTFE/EPDM, PTFE/FKM
• Diafragma tricomponente: PTFE/PVDF/EPDM
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Soluções bloco M

Características
• Design flexível, customizado e com drenagem otimizada
• Design conforme GMP
• Construção compacta com áreas mortas
sensivelmente reduzidas
• Maior segurança do produto
• Validação rápida e simples devido à ausência de
costuras de solda interiores e combinação num corpo
da válvula
Fluidos de operação típicos
• Líquidos: água, água farmacêutica, produtos sanitários
e assépticos, fluidos de limpeza
• Vapor: vapor ultra puro, vapor saturado, vapor utilitário
• Fluidos neutros e corrosivos
• Fluidos limpos e fluidos abrasivos com elevado teor de
sólidos em suspensão
• Líquidos e gases
• Fluidos lamacentos e produtos químicos
• Produtos de limpeza, produtos de lavagem
• Ácidos e soluções alcalinas
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Detalhes técnicos
• Diâmetros nominais: DN 4 até 150
• Temperatura do fluido: 100 °C
• Pressão de operação: 0 até 10 bar
Atuadores
• Manual
• Pneumático
• Motorizado
Configurações do corpo
• Customizado
• Modular ampliável
Materiais do corpo
• Aço inox (1.4435, 1.4539)
• Plástico (PFA, PTFE, PP-H, PVC-U, PVDF)
Vedações
• Diafragma monocomponente: CR, EPDM, FKM, IIR, NBR, NR
• Diafragma bicomponente: PTFE/EPDM, PTFE/FKM
• Diafragma tricomponente: PTFE/PVDF/EPDM
• PD: PTFE, 1.4435/FKM/PTFE
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Válvula fundo de tanque

Características
• Versões para fundo do tanque, parede do tanque ou
tampa do tanque disponível
• Design customizado possível
• Solda fácil no fundo do tanque possível com cordão
de solda integrado
• Deadleg mínimo e com drenagem otimizada
• Apta para processos de CIP/SIP
Detalhes técnicos
• Diâmetros nominais: DN 4 até 150
• Temperatura do fluido: até 100 °C
• Pressão de operação: até 10 bar
Atuadores
• Manual
• Pneumático
Materiais do corpo
• Aço inox (1.4435, 1.4539)
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Sistemas de tomada de amostra

Características
• Adequado para tomada de amostra sem contaminações
• Possibilidade de materiais especiais e requisitos
de teste customizados
• Construção compacta para instalação em espaços
muito restritos
• Deadleg mínimo e com drenagem otimizada
• Apta para processos de CIP/SIP
Detalhes técnicos
• Diâmetros nominais: DN 4 até 15
• Temperatura do fluido: até 100 °C
• Pressão de operação: até 10 bar
Atuador
• Manual
• Pneumático
Materiais do corpo
• Aço inox (1.4435, 1.4539)
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Soluções Single-Use

Característica
• Hermeticamente isolado da área em contato com o fluido
Produção & gerenciamento de qualidade
• Fabricação e montagem em sala limpa da classe
de limpeza 8 conforme EN ISO 14644-1 com controle
de acesso e de contaminação
• Fabricação conforme GMP
• Planta de produção registrada na FDA (Food & Drug
Administration – Administração de alimentos e
medicamentos)
• Conforme TSE/BSE
• Validação de transporte conforme ISTA
Materiais em contato com o fluido
• Pureza conforme USP- & EP
• Compatibilidade ISO 10993
• Utilização de plásticos conforme FDA
• Esterilização conforme ISO 11137
• Esterilização por radiação via raio x ou radiação gama
(dose de radiação certificada > 25 kGy)
Fluidos de operação típicos
• Ácidos, soluções alcalinas, fluidos de tampão,
soluções salinas
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Tecnologia de válvulas Single-Use
• Válvulas de diafragma
- Diâmetros nominais: 1/4“ (DN 8) até 1“ (DN 25)
- Pressão de operação até 4,9 bar
- Temperatura do fluido: 5 até 40 °C
- Configurações do corpo: corpo de duas vias,
corpo de passagem angular, corpo em T,
blocos de válvulas multivias customizados
- Versões do atuador: manual, pneumático, motorizado
• Válvulas mangote
- Diâmetros nominais: 1/4“ (DN 8) até 1“ (DN 25)
- Pressão de operação até 6 bar
- Versões do atuador: pneumático, motorizado
Componentes Single-Use
• Misturadores
• Placas distribuidoras
• Fittings
• Blocos de sensores
• Componentes customizados
Flowpath Single-Use
• Confecção customizada
• Configurável de forma individual

www.gemu-group.com
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Válvulas globo de diafragma

Características
• Apta para processos de CIP/SIP e autoclavável
(somente versões em aço inox)
• Característica de controle linear e de igual percentagem disponível
• Separação hermética do atuador do fluido graças aos
diafragmas de vedação
• Elevados números de comutação
• Diversos tipos de conexões para corpos de válvulas disponível
• Construções de blocos individuais possível
• Design compacto
• Sem “efeito Lift” proporcionado pela aplicação
da tecnologia PD GEMÜ
Fluidos de operação típicos
• Fluidos neutros e corrosivos
• Líquidos e gases
Detalhes técnicos
• Diâmetros nominais:
- plástico: DN 4 até 25
- metal: DN 8 até 65
• Temperatura do fluido:
- plástico: até 200 °C
- metal: até 160 °C
• Pressão de operação: até 10 bar

12

Atuadores
• Manual
• Pneumático
• Motorizado
Configurações do corpo
• Corpo de duas vias
• Corpo de passagem angular
• Corpos multi-vias
Materiais do corpo
• Aço inox (1.4435)
• Plástico (PP, PVDF, PVC, PTFE)
Vedações
• PTFE
• 1.4435/FKM/PTFE

www.gemu-group.com
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Válvulas globo

Características
• Ciclos rápidos de acionamento
• Elevadas frequências de comutação
• Ótimas características de controle
Fluidos de operação típicos
• Líquidos: água, glicol, lubrificante de refrigeração,
soda cáustica
• Vapor: vapor utilitário, vapor saturado
• Gases: ar, nitrogênio, oxigênio
Detalhes técnicos
• Diâmetros nominais: DN 6 até 150
• Temperatura do fluido: até 185 °C*
• Pressão de operação: até 40 bar
* temperaturas mais elevadas sob consulta
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Atuadores
• Manual
• Pneumático
• Motorizado
Configurações do corpo
• Corpo de assento reto
• Corpo de assento inclinado
• Corpo de 3/2 vias
• Válvula globo angular de 90°
Materiais do corpo
• Aço inox (1.4408, 1.4435)
• Metal (bronze fundido, ferro fundido nodular)
• Plástico (PVC-U, PVDF)
• Adicionalmente: Grande seleção de pacotes de gaxetas

www.gemu-group.com
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Válvulas de esfera

Características
• Elevados valores de fluxo
• Elevadas pressões de operação
• Temperaturas altas
Fluidos de operação típicos
• Líquidos: água, glicol, lubrificantes de refrigeração
• Gases: ar, ar comprimido
• Aplicável em fluidos limpos e não cristalizantes
Detalhes técnicos
• Diâmetros nominais: DN 8 até 150
• Temperatura do fluido: até 220 °C
• Pressão de operação: até 137 bar
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Atuadores
• Manual
• Pneumático
• Motorizado
Configurações do corpo
• Corpo de duas vias
• Corpo de 3/2 vias
Opções de esferas
• Passagem plena e reduzida
• Diversora em „T“ ou „L“
Materiais do corpo
• Aço inox (1.4404, 1.4408, 1.4435)
• Plástico (ABS, PP, PVC, PVDF)
Material da vedação
• PTFE

www.gemu-group.com
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Válvulas borboleta

Características
• Amplo espectro de diâmetros nominais
• Face a face curta
• Peso baixo
• Tempo de operação rápido
• Instalação simples e custos reduzidos de manutenção
Fluidos de operação típicos
• Líquidos: água, óleos, ácidos, soluções alcalinas,
agentes tensioativos, solventes, agentes de
aquecimento/refrigeração
• Gases: vapor, ar, nitrogênio, gás natural, gases nobres,
vapores de exaustão
• Materiais sólidos: material a granel
Detalhes técnicos
• Diâmetros nominais: DN 15 até 1600
• Temperatura do fluido: até 230 °C
• Pressão de operação: até 40 bar
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Atuadores
• Manual
• Pneumático
• Motorizado
Formas do corpo
• Wafer
• Lug
• U-Section
Materiais do corpo
• Metal (ferro fundido cinzento e nodular, aço carbono,
bronze, alumínio, aço inox)
• Plástico (PVC-U, PP)
• Adicionalmente: Grande seleção de material do disco
Vedações
• Com sede em borracha: CR, CSM, ECO, EPDM, FKM, NBR,
SBR, silicone
• Vedação de PTFE: PTFE/EPDM, PTFE/FKM,
PTFE/silicone, PTFE/EPDM, PTFE/FKM, PTFE/silicone

www.gemu-group.com
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Válvulas solenóide de processos

Características
• Elevado ciclo de acionamento possível
• Muito sensível a contaminações
• Resistente à corrosão
• Válvula de dosagem ideal para pequenas até
mínimas quantidades
• Direção de fluxo preferencial por cima do assento
Fluidos de operação típicos
• Fluidos neutros e corrosivos
• Líquidos e gases
Detalhes técnicos
• Diâmetros nominais: DN 8 até 50
• Temperatura do fluido: até 150 °C
• Pressão de operação: até 20 bar
Configurações do corpo
• Corpo de duas vias
Materiais do corpo
• Plástico (PVC, PVDF)
• Metal (bronze)
• Aço inox (1.4408)

20

Válvulas de controle de pressão

Características
• Todas as peças em contato com o fluido de plásticos
muito resistentes
• Não necessitam de alimentação auxiliar
• De baixa manutenção
• Pode ser instalada independentemente da posição
Detalhes técnicos
• Diâmetros nominais: DN 10 até 100
• Temperatura do fluido: até 100 °C
• Pressão de operação: até 10 bar
Configurações do corpo
• Corpo de duas vias
• Corpo em T
Materiais do corpo
• Plástico (PP, PVC, PVDF)

www.gemu-group.com
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Válvulas de retenção
e filtros
Características
• Componentes universais para a montagem
de tubulações
• Instalação simples e manutenção simples
• Grande seleção de princípios de funcionamento
e materiais
Detalhes técnicos
• Diâmetros nominais: DN 6 até 600
• Temperatura do fluido: até 400 °C
• Pressão de operação: até 40 bar
Configurações
• Válvulas de retenção de metal e de plástico
• Válvula de retenção na versão de assento inclinado
de metal
• Filtro de plástico
Materiais do corpo
• Metal (aço inox, aço carbono galvanizado, ferro
fundido nodular)
• Plástico (PP, PVC, PVDF, PTFE)
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Tecnologia de ligação

Características
• Mais de 1000 adaptações diferentes
• Tubos de alta qualidade
• Produzidos sob condições de sala limpa
de acordo com a norma DIN 16901-140
• Grande confiabilidade
Detalhes técnicos
• Diâmetros nominais: DN 4 até 32
• Temperatura do fluido: até 250 °C
• Pressão de operação: até 6 bar
Materiais
• Tubo/adaptações (PFA)
• Porca união (PFA, PTFE, PVDF)

www.gemu-group.com
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Posicionadores e controladores
de processo
Características
• Controle de precisão para temperatura, pressão, fluxo
e nível possível
• Versões para atuadores rotativos ou lineares
pneumáticos assim como atuadores motorizados
• Montagem direta ou montagem remota
• Versões com comunicação fieldbus
Detalhes técnicos
• Coeficiente de vazão: 15 Nl/min até 300 l/min
• Faixa de medição linear: até 75 mm
• Faixa de medição radial: até 90°
• Tipos de comunicação: DeviceNet, Profibus, ProfiNet
Configurações
• Posicionador eletropneumático
• Posicionador eletropneumático com controlador de
processo integrado
• Controlador
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No caso dos atuadores pneumáticos, nossos
posicionadores e controladores de processo são
instalados, testados e fornecidos como sistema global.
Recebe todos os componentes juntos, e ainda
economiza tempo no fornecimento e na entrega, na
montagem da instalação local e na documentação.
No caso dos atuadores motorizados, o controlador é em
grande parte integrado 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.

www.gemu-group.com
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Indicadores elétricos de posição e
combi switchboxes
Características
• Para monitorar válvulas lineares e rotativas
• Monitoramento dos valores limite e/ ou feedback
contínuo da posição da válvula
• Programação manual ou automática de pontos de
interrupção durante a inicialização
• Combi switchboxes com válvula piloto integrada
• Versão ATEX
• Versões com comunicação fieldbus
Detalhes técnicos
• Faixa de medição linear: até 75 mm
• Faixa de medição radial: até 90°
• Tipos de comunicação: AS-Interface, DeviceNet, IO-Link
Configurações
• Sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR)
• Microswitch
• Sensor de proximidade de 3 fios
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Válvulas piloto

Características
• Projeto robusto
• Bobina fácil de trocar
• Opção: LED integrado
Detalhes técnicos
• Diâmetros nominais: DN 2 até 7
• Temperatura do fluido: até 60 °C
• Pressão de operação: até 10 bar
Configurações
• Válvulas individuais
• Blocos de válvulas
• Válvulas Manifold

www.gemu-group.com
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Aparelhos de medição

Características
• Alta precisão de medição
• Operação simples
• Versões com comunicação fieldbus
Configurações
• Rotâmetro (princípio de área variável)
• Medidores de vazão elétricos
• Medidores da temperatura
• Medidores de pressão
Faixas de medição
• Líquidos: 0,5 até 1.150.000 l/h
• Gases: 0,2 até 450 Nm³/h
• Temperatura: -40 até 150 °C
• Pressão: 0 até 40 bar
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GEMÜ Systems

Como fabricante de válvulas, sistemas de medição e
controle não vendemos somente produtos padrão. Nós
ainda oferecemos apoio nos seus requisitos individuais
desde a consulta sobre peças individuais customizadas
e conjuntos já montados, até o desenvolvimento conjunto
de sistemas.
Nossa oferta
• Análises precisas das condições gerais e dos requisitos
• Busca por ideias com ajuda das mais modernas
ferramentas de construção
• Conceitos CAD, impressão em 3D, bancadas de testes e
construção de protótipos
• Configurações de válvulas customizadas
• Produção de amostras e pequenas quantidades
• Otimizações de processos e versões especiais
• Apoio no processo de aquisição

www.gemu-group.com
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Presença a nível mundial

AUSTRALIA
GEMÜ Australia Pty. Ltd
Phone: +61-2-43 23 44 93
Fax: +61-2-43 23 44 96
mail@gemu.com.au
AUSTRIA
GEMÜ GmbH
Phone: +43 22-36 30 43 45-0
Fax:+43 22-36 30 43 45-31
info@gemue.at
BELGIUM
GEMÜ Valves bv/srl
Phone: +32 2 702 09 00
Fax: +32 2 705 55 03
info@gemue.be
BRAZIL / LATAM
GEMÜ Indústria de Produtos
Plásticos e Metalúrgicos Ltda.
Phone: +55 41 3382 2425
Fax: +55 41 3382 3531
gemu@gemue.com.br
CANADA
GEMÜ Valves Canada Inc.
Phone: +1-450-902-2690
Fax: +1-404-3 44 4003
info@gemu.com
CHINA
GEMÜ Valves (China) Co., Ltd
Phone: +86-21-2409 9878
info@gemue.com.cn
DENMARK
GEMÜ ApS
Phone: +45 70 222 516
info@gemue.dk
FRANCE
GEMÜ S.A.S
Phone: +33-3 88 48 21 00
info@gemu.fr
INTERCARAT
Phone: +33-3 88 48 21 20
sales@intercarat.com
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GERMANY
GEMÜ Gebr. Müller
GmbH & Co. KG
Phone: +49 (0)7940-12 30
Fax: +49 (0)7940-12 31 92
(Domestic)
Fax: +49 (0)7940-12 32 24
(Export)
info@gemue.de
Inevvo solutions GmbH & Co. KG
Phone: +49 (0)7940-12 38 681
info@inevvo-solutions.com
GREAT BRITAIN / UK
GEMÜ Valves Ltd.
Phone: +44-19 25-82 40 44
Fax: +44-19 25-82 80 02
info@gemu.co.uk
HONG KONG
GEMÜ (Hong Kong) Co., Ltd.
Phone: +852 6873 8280
Fax: +852 6873 8280
info@gemue.com.cn
INDIA
GEMÜ India Branch Office
Phone: +91 (79) 6818 1400
Fax +91 (79) 6818 1499
sales@gemu.in
INDONESIA
Gemu Valves Pte Ltd
(Indonesia Representative Office)
Phone: +62 (21) - 6231 0035
Fax +62 (21) - 2907 4643
info@gemu.co.id
IRELAND
GEMÜ Ireland Ltd
Phone: +353 (0)21 4232023
Fax: +353 (0)21 4232024
info@gemu.ie
ITALY
GEMÜ S.r.l.
Phone: +39-02-40044080
Fax: +39-02-40044081
info@gemue.it

JAPAN
GEMÜ Japan Co., Ltd.
Phone: +81-52-936-2311
Fax: +81-52-936-2312
info@gemu.jp

TAIWAN
GEMÜ Taiwan Ltd.
Phone: +886-3-550-7265
Fax: +886-3-550-7201
office@gemue.tw

MALAYSIA
GEMU VALVES MALAYSIA
SDN. BHD.
Phone: +(603)- 7832 7640
Fax: +(603)- 7832 7649
info@gemu.com.sg

UNITED STATES
GEMÜ Valves Inc.
Phone: +1-678-5 53 34 00
Fax: +1-404-3 44 93 50
info@gemu.com

MEXICO
GEMU Valvulas S.A. de C.V.
German Centre
01210 Mexico, D.F
Phone: +52 55 7090 4161
+52 55 7090 4179

Fábricas da GEMÜ
Filiais da GEMÜ

RUSSIA
OOO „GEMÜ GmbH“
Phone: +7(495) 662-58-35
Fax: +7(495) 662-58-35
info@gemue.ru
SINGAPORE
GEMÜ Valves PTE. LTD.
Phone: +65-65 62 76 40
Fax: +65-65 62 76 49
info@gemu.com.sg
SOUTH AFRICA
GEMÜ Valves Africa Pty. Ltd
Phone: +27 11 462 7795
Fax: +27 11 462 4226
info@gemue.co.za
SWEDEN
GEMÜ Armatur AB
Phone: +46-31-996500
order@gemu.se
SWITZERLAND
GEMÜ GmbH
Phone: +41-41-7 99 05 05
Fax: +41-41-7 99 05 85
info@gemue.ch

Adicionalmente posee GEMÜ
una red mundial de socios.
Datos de contacto:
www.gemu-group.com/
pt_BR/contatos/

GEMÜ Vertriebs AG
Phone: +41-41-7 99 05 55
Fax: +41-41-7 99 05 85
vertriebsag@gemue.ch

www.gemu-group.com
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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

