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Série 200

Válvulas Plásticas de Controle Hidráulico/Elétrico para sistemas de irrigação 
residenciais, comerciais e agrícolas.
As válvulas de controle da Série 200 da BERMAD estão disponíveis no padrões 
Globe (¾”-2”) ou Angle (1½”-2”).  Essas válvulas de controle apresentam 
desempenho hidráulico superior, com tecnologia de ponta em sistemas 
hidráulicos e plásticos.

Características e Vantagens

 Válvula Plástica Globo/Angular

� Amplos orifícios de passagem, dificulta obstruções e entupimentos

� Única peça móvel

� Alta capacidade de fluxo

� Altamente durável, resistente a produtos químicos e cavitação

 Diafragma Flexível Equilibrado e Vedação

� Abre completamente

� Fechamento seguro a prova de vazamento

 Design Simples

� Inspeção simples em linha
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200 Series Valves

Introduction

The BERMAD 200 Series is a line of plastic hydraulic/electric control valves 
for residential, commercial and agricultural irrigation systems.
This diaphragm actuated hydraulically operated plastic control valve 
combines simple and reliable construction with good hydraulic 
performance. These automatic water control valves are designed 
for vertical or horizontal installation and are available in Globe or Angle
patterns in diameter sizes of ¾”-2”.

The IR-200 valves are divided into two main types – Hydraulic Valve and 
Electric Valve. The Electric Valve control circuit is internal providing some 
signi�cant bene�ts such as:
�  No external tubes and accessories
�  Compact and protected construction
�  Self-cleaning ori�ce for reliable valve operation, even with brackish water.

The IR 200 Series Valves are durable plastic valves.  The valve body, cover, 
and seal disk assembly construction material uses  Glass-Filled Nylon to 
meet rough service conditions obtaining high chemical and cavitation 
resistance.

The valve body design includes a full bore seat with unobstructed �ow 
path, free of any in-line ribs, supporting cage, or shafts. Its seal disk 
assembly includes a �exible, carefully balanced and peripherally supported 
diaphragm and a rugged guided plug with elastomeric sealing surface. This 
internal design enables:
�  High �ow rate with low head loss 
�  Smooth valve opening and closing 
�  Accurate and stable regulation
�  Low opening and actuation pressure
�  No diaphragm erosion and distortion
�  Same diaphragm and spring fully meet the valve’s operating pressure 

range requirements

The IR-200 Series Valves use  valve di�erential pressure to power the 
diaphragm assembly to open or close . The lower side of the diaphragm, 
which serves to cushion the closing of the valve, is exposed to downstream 
pressure through a peripheral passageway. The pressure in the control 
chamber varies, resulting from the action of a solenoid or a regulating pilot. 
This varying pressure modulates the valve to open or close.

200 Series 
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Válvulas Série 200

A Série 200 da BERMAD é uma linha de válvulas plásticas de controle 
hidráulicas/elétricas para sistemas de irrigação residencial, comercial e 
agricultural.
Essas válvulas plásticas de controle, acionadas por diafragma e 
operadas hidraulicamente, acumulam as vantagens de um modelo 
simples e confiável e bom desempenho hidráulico. Essas válvulas de 
controle automático de água são desenvolvidas para instalação vertical 
ou horizontal, e estão disponíveis nos padrões Globe ou Angle e nos 
diâmetros ¾”-2”.

As válvulas IR-200 se dividem em dois tipos principais: Válvulas 
Hidráulicas e Válvulas Elétricas. O circuito de controle das Válvulas 
Elétricas é interno, o que propicia alguns benefícios significativos como:
 Ausência de tubos externos e acessórios
 Estrutura compacta e protegida
  Orifício autolimpante para operação segura da válvula, mesmo com 

água salobra.

As válvulas da Série IR 200 são válvulas de plástico duráveis. O material 
usado na montagem e estrutura do corpo, da tampa e do disco de 
vedação da válvula usa Nylon com fibra de vidro para conferir resistência 
em situações de operação difícil, o que garante a alta resistência a 
produtos químicos e cavitação.

O modelo do corpo da válvula inclui uma passagem integral e 
desobstruída de fluxo, sem quaisquer aletas, gaiola de apoio ou eixos.  
A estrutura do seu disco de vedação inclui um diafragma flexível, 
cuidadosamente equilibrado, com apoio lateral e uma vela rígida com 
guias e superfície de vedação elastomérica. O modelo interno permite:
 Alta taxa de fluxo com baixa perda de carga
 Abertura e fechamento fácil da válvula
 Regulação precisa e estável
 Baixa pressão de abertura e acionamento
 Ausência de erosão e distorção do diafragma
  Diafragma e mola em conformidade com o exigido pelos valores da 

pressão de funcionamento da válvula

As válvulas da Série IR-200 usam pressão diferencial para fazer com que 
a estrutura do diafragma abra e feche. A parte mais baixa do diafragma, 
que serve de amortecer para o fechamento da válvula, é exposta à 
pressão a jusante através da passagem periférica. A pressão na câmara 
de controle varia, como resultado da ação de um solenoide ou piloto de 
regulagem. Essa pressão variante modula a abertura e o fechamento da 
válvula.

Introdução
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Product Parts Features, Hydraulic Valve
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[2.1]
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[1] Fastening Bolts &  Nuts

 6 Stainless Steel bolts and nuts fasten valve cover to body, 
ensuring quick in-line inspection and service.

[2] Valve Cover (Hydraulic Type)

 Simple and light construction enables quick in-line inspection 
and service.  
[2.1] Flow Stem

[3] Auxiliary Closing Spring

 One single spring fully meets valve requirements for operating 
pressure range, ensuring low opening pressure and secured 
closing.

[4] Seal Disk Assembly (Hydraulic Type)

 The seal disk assembly includes a �exible, carefully balanced, 
and peripherally supported diaphragm and a rugged guided 
plug with elastomeric sealing surface. This internal design 
enables:

 �  High �ow rate with low head loss 
 �  Smooth valve opening and closing 
 �  Accurate and stable regulation
 �  Low opening and actuation pressure
 �  No diaphragm erosion and distortion
 �  Same diaphragm and spring fully meet the valve’s  

  operating pressure range requirements

[5] Valve Body (Hydraulic Type)

 Glass-Filled Nylon to meet rough service conditions obtaining 
high chemical and cavitation resistance. Full bore seat with 
unobstructed �ow path, free of any in-line ribs, supporting 
cage, or shafts

200 Series 
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Características das Peças dos Produtos, Válvula Hidráulica

[1] Parafusos e Porcas de Fixação
Seis parafusos e porcas de aço inoxidável fixam a tampa da 
válvula ao corpo, possibilitando a inspeção e manutenção 
em linha.

[2] Tampa da Válvula (do Tipo Hidráulica)
Estrutura simples e leve que permite inspeção e 
manutenção rápida em linha. 
[2.1] Haste de Fluxo

[3] Mola Auxiliar de Fechamento
Uma única mola supre todas as necessidades relativas à 
faixa de pressão de funcionamento da válvula, garantindo 
baixa pressão de abertura e fechamento seguro.

[4]  Estrutura do Disco de Vedação (do Tipo 
Hidráulica)
A estrutura do disco de vedação inclui um diafragma 
flexível, cuidadosamente equilibrado, com apoio lateral 
e uma vela rígida com guias e superfície de vedação 
elastomérica. O modelo interno permite:
 Alta taxa de fluxo com baixa perda de carga
 Abertura e fechamento fácil da válvula
 Regulação precisa e estável
 Baixa pressão de abertura e acionamento
 Ausência de erosão e distorção do diafragma
  Diafragma e mola em conformidade com o requerido 

pelos valores da pressão de funcionamento da válvula

[5] Corpo da Válvula (do Tipo Hidráulica)
Nylon com fibra de vidro para adequação a condições 
ruins de funcionamento, com alta resistência a substâncias 
químicas e cavitação. Passagem integral e desobstruída 
de fluxo, sem quaisquer aletas, gaiola de apoio ou eixos.



BERMAD Irrigação
Série 200

BERMAD Irrigation

6

Product Parts Features, Electric Valve

[2.4]

[2.1]

[1 ]

[2.3]

[3]

[4]

[5.1]

[5]

[4.1]

[2.2]

[1 ]

[1] Fastening Bolts &  Nuts

 6 Stainless Steel bolts and nuts fasten valve cover to body, 
ensuring quick in-line inspection and service.

[2] Valve Cover (Electric Type)

 Simple and light construction enables quick in-line inspection and 
service.  
 [2.1] 2-Way Solenoid Actuator

 [2.2] Manual Override Handle
 [2.3] Needle - Restricts inlet �ow & eliminates internal restriction 

clogging.
 [2.4] Flow Stem 

[3] Auxiliary Closing Spring

 One single spring fully meets valve requirements for operating 
pressure range, ensuring low opening pressure and secured 
closing.

[4] Seal Disk Assembly (Electric Type)

 The seal disk assembly includes a �exible, carefully balanced, 
peripherally supported diaphragm and a rugged guided plug with 
elastomeric sealing surface. This internal design enables:

 �  High �ow rate with low head loss 
 �  Smooth valve opening and closing 
 �  Accurate and stable regulation
 �  Low opening and actuation pressure
 �  No diaphragm erosion and distortion
 �  Same diaphragm and spring fully meet the valve’s operating  
  pressure range requirements

 [4.1] Internal Restriction

[5] Valve Body (Electric Type)

 Glass-Filled Nylon to meet rough service conditions obtaining 
high chemical and cavitation resistance. Full bore seat with 
unobstructed �ow path, free of any in-line ribs, supporting cage,  
or shafts.  
[5.1] Internal Control Circuit Outlet 
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[1] Parafusos e Porcas de Fixação
Seis parafusos e porcas de aço inoxidável fixam a tampa da 
válvula ao corpo, possibilitando a inspeção e manutenção em 
linha.

[2] Tampa da Válvula (do Tipo Elétrica)
Estrutura simples e leve que permite inspeção e manutenção 
rápida em linha. 
[2.1] Solenoide Acionador de 2 Vias 
[2.2]  Cabo de Controle Manual 
[2.3]  Agulha - Restringe o fluxo de entrada e elimina 

entupimento da restrição interna.
[2.4] Haste de Fluxo

[3] Mola Auxiliar de Fechamento
Uma única mola supre todas as necessidades relativas à faixa 
de pressão de funcionamento da válvula, garantindo baixa 
pressão de abertura e fechamento seguro.

[4]  Estrutura do Disco de Vedação (do Tipo 
Elétrica)
A estrutura do disco de vedação inclui um diafragma flexível, 
cuidadosamente equilibrado, com apoio lateral e uma vela 
rígida com guias e superfície de vedação elastomérica. O 
modelo interno permite:
 Alta taxa de fluxo com baixa perda de carga
 Abertura e fechamento fácil da válvula
 Regulação precisa e estável
 Baixa pressão de abertura e acionamento
 Ausência de erosão e distorção do diafragma
  Diafragma e mola em conformidade com o requerido pelos 

valores da pressão de funcionamento da válvula
[4.1] Restrição Interna

[5] Corpo da Válvula (do Tipo Elétrica)
Nylon com fibra de vidro para adequação a condições ruins de 
funcionamento, com alta resistência a substâncias químicas 
e cavitação. Passagem integral e desobstruída de fluxo, sem 
quaisquer aletas, gaiola de apoio ou eixos. 
[5.1] Saída do Circuito de Controle Interno

Características das Peças dos Produtos, Válvula Elétrica
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Technical Data
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Padrão Globe Angle

Tamanho DN20 DN25 DN40 DN50 DN40 DN50
L (mm) 110 110 160 170 80 85
H (mm) 115 115 180 190 190 210
R (mm) 22 22 35 38 40 60
W (mm) 78 78 125 125 125 125
Peso* (Kg) 0,35 0,33 1,0 1,1 0,95 0,91
VDCC** (L) 0,015 0,015 0,072 0,072 0,072 0,072

* Sem o cabo de controle de �uxo
**Volume de Deslocamento da Câmara de Controle (litro)

Padrão Globe Angle

Tamanhos DN 20 25 40 50 40 50

KV (m³/h) 9 10,5 37 47 41 52

200 Series 
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Informações Técnicas

Dimensões e Pesos

Especificações Técnicas

Padrões e Tamanhos Disponíveis:
Globe: DN: 20, 25, 40 e 50
Angle: DN: 40 e 50
Conexões Terminais Disponíveis:
BSP-T; Roscas NPT fêmeas 
Valor de Pressão: 10 bar
Faixa de Pressão de Funcionamento: 0.7-10 bar

Materiais Padrão:

 Corpo e Tampa: Nylon Reforçado
 Peças de Metal: Aço Inoxidável
 Diafragma: NBR [Buna-N]
 Vedações: NBR [Buna-N]
 Mola: Aço Inoxidável
 Parafusos da Tampa: Aço Inoxidável

Gráfico de Fluxo

“Perda Adicional de Carga” no Circuito de 2 Vias (o valor de V é 2 m/s): 0,3 bar
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Principais Modelos e Aplicações

A maioria dos engenheiros está familiarizada com as 
Principais Características das válvulas de controle 
(Redução da Pressão, Manutenção da Pressão, Redução 
e  Manutenção da Pressão e etc.), Características Adicionais 
(Controle por Solenoide, Controle Hidráulico Remoto e etc.), 
bem como os critérios de seleção para escolher o dispositivo 
certo para as necessidades de um Projeto de Irrigação.
Os itens abaixo apresentam informações adicionais para a 
seleção do tipo de circuito de controle adequado:
# 2 Vias
# 3 Vias
# 2/3 Vias (Servo).

Considere as informações abaixo como um guia para 
seleção do tipo de circuito de controle:

 Controle de 2 Vias

Use quando houver necessidade de controle de alta 
precisão, com fornecimento de água limpa ou água suja com 
sedimentos. Funciona bem em condições de fluxo dinâmico 
ou estático.  Observe que o uso do circuito de controle de 2 
Vias implica em uma pequena perda adicional de carga em 
válvulas com fluxos de baixo a médio (“V” abaixo de 2 m/s).

 Controle de 3 Vias (marcação = X)

Use em situações em que a qualidade da água for limpa ou 
suja com baixo teor de matéria orgânica. O controle de 3 Vias 
permite que a válvula se abra completamente, se necessário, 
durante períodos de alto fluxo de irrigação, quando há 
necessidade de abertura da válvula com perda mínima de carga.

 Servo Controle de 2/3 Vias (marcação = b)

Use em situações em que a qualidade da água for limpa ou 
suja com sedimentos ou matéria orgânica.
O piloto servo de 2/3 Vias pode ser considerado o ápice 
da precisão e capacidade de regulação e é necessário em 
condições de água suja. Recomendado especialmente para 
redução da pressão em sistemas de irrigação com Fita de 
Gotejamento (não compensado).

Comparativo dos Circuitos de Controle:
Circuito de Controle de 2 Vias ............................Padrão
 Regulação precisa online com resposta rápida
 Ponto de regulação muito baixo
 Altíssima precisão
 Requer restrição
  Pequena perda adicional de carga na válvula com 

fluxos de baixo a médio (“V” abaixo de 2 m/s)
Circuito de Controle de 3 Vias .....................................X
  Abertura completa com baixa pressão de 

fornecimento
Circuito de Controle de 2/3 Vias ..................................b
  Ponto de regulação muito baixo (uso de fita de 

gotejamento)
 Altíssima precisão
 Restrição Dinâmica Integrada
 Limite de Pressão a Montante – 4 bar; 60 psi
  Pequena perda adicional de carga na válvula com 

fluxos de baixo a médio (“V” abaixo de 2 m/s)
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205-M

Válvula básica com fecho mecânico

Valvula básica com fecho mecânico

205-Z

Válvula On/OFF  com Seletor 3 posições ( Saguiv) 

Válvula para abertura e fechamento local, acionada por Seletor de 3 Posições. Aceita Comando a distância (Sinal 
hidráulico) quando o Seletor de encontra na Posição Auto.
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220-Z

Válvula Redutora de Pressão com Comando Local (Saguiv)

Válvula que reduz a Pressão de entrada a uma Pressão de Saída controlada, menor que a pressão de entrada, 
independente das variações que possam ocorrer na pressão de entrada. É montada com um Piloto Regulador de 
Pressão, escolhido conforme as condições de operação necessárias para a Válvula.  Acionada por Seletor de 3 
Posições. Aceita Comando a distancia (Sinal hidráulico) quando o Seletor de encontra na Posição Auto.

220-55

Válvula Redutora de Pressão Elétrica

Válvula que reduz a Pressão de entrada a uma Pressão de Saída controlada, menor que a pressão de entrada, 
independente das variações que possam ocorrer na pressão de entrada. É montada com um Piloto Regulador de 
Pressão, escolhido conforme as condições de operação necessárias para a Válvula. Válvula com acionamento elétrico 
montada em circuito externo 3 vias..
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210-2W

Válvula Elétrica Básica (2W)

Válvula com operação elétrica, através de solenoides 2 Vias, instaladas  diretamente na válvula.  (Válvula NC)

210-3W

Válvula Elétrica (3W)

 Válvula com operação elétrica, através de solenoides 3 vias, instaladas em circuito externo (Válvula NC ou NO).
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Todos  os  d i re i tos  reservados .
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BERMAD No Mundo
Com representações em todos os continentes e em mais de 86 

países, a BERMAD é líder indiscutível em válvulas de controle, 

com amplas redes de treinamento e distribuição de peças em 

todo o globo. Onde você estiver, a BERMAD está.

BERMAD Sedes Internacionais:

• BERMAD Austrália

• BERMAD Brasil

• BERMAD Chile

• BERMAD China

• BERMAD Colômbia

• BERMAD Itália

• BERMAD México

• BERMAD Peru

• BERMAD  RU

• BERMAD EUA

Europa  Ásia  Austrália  África  América


