
TERMINAIS DE VÁLVULAS 
PENTAIR SÜDMO
Um processo de sucesso já se inicia na elaboração do projeto 
e na composição das válvulas, formando unidades funcionais 
de grande porte. Neste contexto, deve ser dada atenção, além 
da pura funcionalidade do equipamento, também a inúmeros 
outros aspectos importantes:
•  Seleção dos componentes adequados
•  Posição correta da montagem de todos os componentes  
    individuais
•  Disposição sem espaço morto
•  Espaço livre  no fundo e na cúpula
•  Capacidade de esvaziamento total
•  Disposição com possibilidade para soldagem orbital
•  Redução do número de cordões de solda
•  Compensação de dilatações térmicas
•  Fixação e estabilização satisfatória dos componentes
•  Captação e drenagem de fugas
•  Acessibilidade para trabalhos de manutenção

Estes são apenas alguns parâmetros que deverão ser 
considerados durante o planejamento, a seleção de 
componentes, o projeto e a fabricação de terminais de vál-
vulas da Südmo. Como resultado, voce terá uma unidade 
que poderá ser integrada em sua instalação num reduzido 
espaço de tempo. O layout profissional, em combinação com 
a máxima qualidade de processamento, permitem a limpeza 
ideal e asseguram a qualidade do seu produto. Enfim, o 
manuseio simples de todos os componentes da Südmo, em 
conjunto com a configuração do terminal de válvulas, permite 
uma manutenção rápida e eficaz.
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VANTAGENS PARA OS CLIENTES
•  Pacote completo com uma boa relação custo/benefício
•  Várias décadas de experiência na concepção e concretização
•  Modelo compacto
•  Instalação simples e rápida
•  Integração perfeita no comando de processo (por ex.   
    IntelliTop2.0 com 24 VDC, interface AS, DeviceNet, ou 110 VAC)
•  Inúmeras opções variáveis sob consulta dos nossos peritos
•  Acesso fácil para manutenção (por ex. com plataformas ou  
   escadas)
•  Extraordinária qualidade do cordão de solda WIG conforme DIN  
   EN 287
•  Fabricação de terminais de válvulas em conformidade com a  
   Instrução Normativa para Equipamentos sob Pressão 97/23/CE

FOOD & BEVERAGE SÜDMO MANIFOLDS



PENTAIR SÜDMO GMBH
INDUSTRIESTRASSE 7, 73469 RIESBÜRG, GERMANY   INFO.SUEDMO@PENTAIR.COM   WWW.FOODANDBEVERAGE.PENTAIR.COM

All Pentair trademarks and logos are owned by Pentair. All other brand or product names are trademarks or registered marks of their respective owners.  
Because we are continuously improving our products and services, Pentair reserves the right to change specifications without prior notice.
Pentair is an equal opportunity employer.
sudmo-manifolds-leaflet-2110-pt © 2021 All Rights Reserved.

TUDO NO MESMO LOCAL - TERMINAIS DE VÁLVULAS DA PENTAIR 
SÜDMO

7. TERMINAL DE   
     VÁLVULAS PRONTOA 8. EMBALAGEM 9. TRANSPORTE

4. MONTAGEM DA  
     TUBULAÇÃO

5. MONTAGEM DOS INSER- 
      TOS DE VÁLVULAS 6. CABEAMENTO

3. TUBULAÇÃO2. ESTRUTURA1. DESIGN

SÜDMO 
MANIFOLDS FABRICAÇÃO
DE TERMINAIS DE VÁLVULAS


