
Ao escolher os Dispositivos de Campo 

Comerciais da Honeywell, você está obtendo 

produtos mais do que excepcionais. Você está 

escolhendo a linha de válvulas, atuadores, dampers, 

sensores, economizadores, variadores de frequência 

e controles de temperatura mais abrangentes do 

setor. Você está escolhendo serviço e suporte de 

classe mundial. A mais ampla rede de distribuição. 

Uma marca com tradição de liderança em controles 

HVAC. Escolha a Honeywell como seu parceiro para 

permitir sucesso do início ao fim do projeto.

Válvulas 
Um portfólio amplo de válvulas que 

fornece uma solução pronta para uso 

com controle preciso e custos de 

instalação reduzidos.

Atuadores 
Desempenho confiável e design 

avançado permitem instalação mais 

rápida e maior controle para a criação 

das aplicações mais críticas.

Economizadores, Sensores e 
Variadores de Frequência
Tecnologia avançada que cumpre 

os códigos rigorosos de construção, 

melhorando a experiência do usuário 

com informações de diagnóstico.

Projetados para o Sucesso

Seu Parceiro para os Componentes HVAC Comerciais da Honeywell
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Recursos Honeywell

Válvulas de Controle com Atuadores de MVN 

Válvulas de Controle de 
Fluxo Independente de 
Pressão
Famílias de Válvulas VRN com 
Rosca e VRW com Flange

Mantém fluxo sob pressões 
diferenciais variáveis.

Cartucho de controle de pressão 
integrada combina funções de 
equilíbrio e controle de circuito em 
um único pacote, resultando em 
temperatura consistente.

A haste, que pode receber 
manutenção em campo, e o cartucho 
regulador de pressão permitem fácil 
manutenção com custos de ciclo de 
vida reduzidos.

Válvulas de Controle 
Esfera
Famílias de válvulas VBN com 
rosca e VBF com flange

O encaixe descrito é parte integrante 
da esfera: Resulta em vida útil de 
serviço mais longa e capacidade 
operacional maior e diferencial de 
pressão

Encaixe de fluxo parabólico fornece 
fluxo com percentual equivalente 
para melhor controle. 

Haste sem empaque substituível 
em campo para fácil serviço em 
tubulação.

Atuadores de Válvula 
Rotatórios
Montagem com ou sem 
Atuadores MVN

Montagem de encaixe economiza 
tempo de instalação - sem 
necessidade de ferramentas. 

Design compacto economiza espaço 
permitindo instalação em áreas com 
espaço limitado. 

Etiquetas de identificação estão 
disponíveis; etiquetas com 
identificação permanente com 
número de modelo, CV e local de 
etiqueta.

Global Field Devices

Application And Selection Guide

CommerCial HVaC Components —  

engineered for suCCess

Download 

Guia de Aplicação e 
Seleção de Dispositivos 
de Campo Globais

Serviço de levantamento de 

quantitativos 

1-888-664-4092
E-mail – takeoff.service@honeywell.com

Links 

customer.honeywell.com

Para Vídeos de Treinamento 
de Dispositivos de Campo, 
consulte: 
buildingcontrols.honeywell.com

PRODUTOS EM DESTAQUE

Todas as Válvulas de Controle e Atuadores MVN têm Garantia de 5 Anos

http://customer.honeywell.com/en-US/Pages/default.aspx
http://www.buildingcontrols.honeywell.com/video_library

