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   Atitude do Brasil  LTDA – Representante exclusivo São Paulo 
Válvula Redutora de Pressão “JOGOFE”® 

 

FINALIDADE 
Reduzir pressões de acordo com as necessidades do projeto, tanto em dinâmica, quanto em estática, de fluidos e 
gases no interior de um duto, sem o auxílio de fontes externas de energia. 
 

CARACTERÍSTICAS 
Seu funcionamento se faz por diferença de área, comandado pelo movimento do próprio fluido, mantendo a pressão de 
jusante sempre reduzida em relação à de montante. 
O equipamento Standard suporta pressão limite de 200 mca e atende a relações de redução desde 10% até 5 vezes a 
pressão de entrada. 
O sistema de redução é automático, dispensando regulagem. 
SIDEVI® - Sistema de Identificação de Demanda de Vazão Inteligente. 
Dispositivo inédito em válvulas redutoras de pressão, que aciona a abertura da válvula conforme a demanda de vazão 
solicitada à jusante, fechando-a quando o consumo é interrompido. 
 

APLICAÇÕES 
Empregadas em instalações hidráulicas prediais, adutoras, sistemas de irrigação, instalações industriais, navais, e, 
onde se faz necessária à redução de pressão, como medida de segurança e economia.  
 

VANTAGENS 
A válvula JOGOFE® vai de encontro com todas as necessidades na área de saneamento e abastecimento predial, foi 
desenvolvida visando alta resistência e baixa manutenção, desta forma alem da aplicação de matéria-prima nobre 
como: bronze, aço inox, a válvula JOGOFE® é a única totalmente automática e que atua sem a presença de molas, 
regulagens ou diafragmas, partes frágeis que são pontos fracos de equipamentos obsoletos. 
O fato de não possuir regulagens, evita a ação de vândalos e até mesmo curiosos que alteram o funcionamento de 
válvulas mecânicas, problemas muito comum com equipamentos instalados em áreas públicas. 
O Dispositivo SIDEVI® além de funcionar como um registro de segurança é capaz de atenuar a ação dos “Golpes de 
Aríete”. 

Modelos Verticais ( Ideal para tubulação vertical ) 
 

VERSÃO BRONZE 
 

• Produzidas nos diâmetros de 3/4” até 2”, totalmente usinados em BRONZE. 

• Anéis de vedação, em BUNA-N. 

• Extremidades rosqueadas (BSP) 

• Temperatura máxima de trabalho: 90º C. 

• Pressão máxima de trabalho: 20 kgf/cm² ou 280 psi (200 mca). 

• Para pressões acima de 20 kgf/cm², consultar especificamente. 
 

 
Dimensões estruturais (mm) e gráfico de perda de carga (h x Q) 

 

DN REDUTORA DE PRESSÃO 
Pol mm Largura Altura Peso (Kg) 

3/4 ” 19 54 71 0.800 

1” 27 70 101 1.050 

1 1/4 ” 35 102 116 3.100 

1 1/2 ” 40 102 116 3.200 

2” 53 126 131 4.900 
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VERSÃO MISTA (FERRO / BRONZE OU FERRO / INOX) 
 

• Produzidas nos diâmetros de 2 1/2” até 8”, usinado em BRONZE, reforçado 
externamente em FERRO FUNDIDO ASTM 126 ou FERRO NODULAR. 

• Pistão, câmara, sede e intermediária usinados em BRONZE, (versão 
ferro/bronze) ou AÇO INOX (versão ferro/inox). 

• Anéis de vedação, em BUNA-N. 

• Extremidades rosqueadas (BSP) até 3” e Flangeadas (ANSI PN 16) a partir de 
4”. 

• Temperatura máxima de trabalho: 90º C. 

• Pressão máxima de trabalho: 20 kgf/cm² ou 280 psi (200 mca). 

• Para pressões acima de 20 kgf/cm², consultar especificamente. 
 

Dimensões estruturais (mm) e gráfico de perda de carga (h x Q) 
 

DN REDUTORA DE PRESSÃO 
Pol mm Largura Altura Peso (Kg) 

2 1/2 ” 65 178 201 11.700 

3 ” 78 200 216 17.400 

4 ” 100 255 235 24.400 

6 ” 150 380 400 68.200 

8 ” 200 480 500 167.900 
 

 

 
 

Modelos Horizontais ( Ideal para tubulação horizontal ) 
 

VERSÃO MISTA (FERRO/ BRONZE OU FERRO/ INOX) 
 

• Produzidas nos diâmetros de 2” até 8”, usinado em BRONZE, reforçado 
externamente em FERRO FUNDIDO ASTM 126 ou FERRO NODULAR. 

• Pistão, câmara, sede e intermediária usinados em BRONZE TM-23 
(versão ferro/ bronze) ou em AÇO INOX (versão ferro/ inox); 

• Anéis de vedação, em BUNA-N; 

• Extremidades rosqueadas (BSP) de 2” e Flangeadas (ANSI PN 16) a 
partir de 3; 

• Temperatura máxima de trabalho: 90º C; 

• Pressão máxima de trabalho: 20 kgf/cm² ou 280 psi (200 mca). 

• Para pressões acima de 20 
kgf/cm², consultar especificamente. 

 
 

Dimensões estruturais (mm) e gráfico de perda de carga (h x Q) 
 

DN REDUTORA DE PRESSÃO 
Pol mm Comp. Largura Altura Peso (Kg) 

2 ” 53 179 140 125 7.700 

3 ” 78 312 206 179 28.900 

4 ” 100 382 253 201 49.600 

6 ” 150 510 380 320 115.200 

8 ” 200 640 480 440 255.000 
 

 

 


