VÁLVULAS DE SEGURANÇA E ALÍVIO

Informações Gerais
As válvulas de Segurança e Alívio Fluid Controls do Brasil
foram projetadas para proteger automaticamente equipamentos e
instalações contra sobrepressões, assegurarando confiabilidade
em seu processo de fabricação. Todas as válvulas são
inspecionadas e obedecem rigorosamente as especificações
estabelecidas pelas normas ASME e API, apresentando ainda:

Vasta gama de aplicações:
- Diversos processos industriais: Vapor, gases e líquidos;
- Cuidadosamente testadas e aprovadas;
- Combinações de materiais e vedações, de modo a atender as
mais exigentes, severas e variadas aplicações.

Projetadas e fabricadas de modo a proporcionar:
- Facilidade e simplicidade de seleção e dimensionamento;
- Resistência a tensões provenientes da tubulação de descarga;
- Simplicidade e precisão de regulagens e ajustes;
- Alinhamento perfeito, garantindo máxima estanqueidade;
- Baixas distorções técnicas;
- Intercâmbiabilidade de componentes;
- Facilidade para manutenção;
- Longa vida útil;
- Robustez.

TERMO DE GARANTIA
A Fluid Controls do Brasil, garante pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da emissão da respectiva
nota fiscal, todos os produtos no que se refere a defeitos de fabricação, tanto de materiais utilizados na
industrialização, como aqueles gerados pela de mão-de-obra empregada. Estes defeitos estão contemplados
pelo Termo de Garantia, desde que não tenham sido violados os lacres, EXCLUINDO-SE, também, da
garantia danos e defeitos provenientes de desgaste natural dos componentes, erosões, corrosões, danos gerados
pela má aplicação dos produtos, manuseio e armazenamento inadequado, bem como defeito pertinente a
instalação e manutenção realizada por pessoas não habilitadas. Sempre que for constatada qualquer
irregularidade com nossos produtos, dentro do prazo da Garantia, o cliente deverá enviar um relatório sobre a
ocorrência, estando o produto sujeito a inspeção por parte da equipe técnica da Fluid Controls do Brasil.
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