
Válvulas de Controle para
Refrigeração Industrial
Catálogo CC-11c/US - Agosto 2010



SELEÇÃO IMPRÓPRIA, FALHA OU USO IMPRÓPRIO DOS PRODUTOS E/OU SISTEMAS DESCRITOS NESTE 
CATÁLOGO OU NOS ITENS RELACIONADOS PODEM CAUSAR MORTE, DANOS PESSOAIS E/OU DANOS 

MATERIAIS.

Este documento e outras informações contidas neste catálogo da Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda. e seus Distribuidores 
Autorizados, fornecem opções de produtos e/ou sistemas para aplicações por usuários que tenham habilidade técnica. É 
importante que você analise os aspectos de sua aplicação, incluindo conseqüências de qualquer falha, e revise as informações 
que dizem respeito ao produto ou sistemas no catálogo geral da Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda. Devido à variedade de 
condições de operações e aplicações para estes produtos e sistemas, o usuário, através de sua própria análise e teste, é 
o único responsável para fazer a seleção final dos produtos e sistemas e também para assegurar que todo o desempenho, 
segurança da aplicação e cuidados sejam atingidos.

Os produtos aqui descritos com suas características, especificações e desempenhos são objetos de mudança pela Parker 
Hannifin Ind. e Com. Ltda., a qualquer hora, sem prévia notificação.

!
ADVERTÊNCIA

Catálogo CC-1c/US





































































































www.parker.com

Parker Hannifin
A Parker Hannifin
A Parker é a líder global na fabricação de componentes destinados aos 
mercados de movimento e controle do movimento, dedicada a oferecer 
excelência no serviço ao cliente, de modo que os resultados sejam 
alcançados com o trabalho em conjunto.

Reconhecida em todo o mundo por seu alto padrão de qualidade, a Parker 
disponibiliza suas tecnologias para facilitar o trabalho de quem está nos 
setores agrícola, móbil, industrial e aeroespacial, sendo o único fabricante 
a oferecer aos seus clientes uma ampla gama de soluções pneumáticas, 
hidráulicas e eletromecânicas.

No Mundo
Atuando em 43 países, a Parker conta com mais de 57.000 colaboradores 
diretos e possui a maior rede de distribuição autorizada nesse campo de 
negócio, com mais de 8.400 distribuidores, atendendo mais de 417.000 
clientes em todo o mundo.

Tecnologias de Movimento e Controle

Fluid & Gas Handling
Conectores rígidos e flexíveis para direcionar 
o fluxo de fluidos críticos, atendendo aos 
mercados agrícola, industrial, naval, transportes, 
mineração, construção civil, florestal, siderurgia, 
refrigeração, combustíveis, óleo e gás.

Aerospace
Líder em desenvolvimento, projeto, montagem 
de sistemas e componentes de apoio para a 
maioria das aeronaves em uso atualmente, 
atuando no setor aeronáutico, militar, aviação 
geral e executiva, sistemas de armas terrestres, 
mísseis e veículos lançadores. 

Hydraulics
Líder mundial em melhoria de desempenho 
de maquinários, com uma linha completa 
de componentes e sistemas hidráulicos para 
máquinas e equipamentos dos setores industrial, 
aeroespacial, agrícola, construção civil, 
mineração, transporte e energia.

Climate Control
Componentes e sistemas para controle de 
fluidos para refrigeração que proporcionam 
conforto e praticidade aos mercados agrícola, 
de refrigeração, alimentos, bebidas e laticínios, 
resfriamento de precisão, saúde, processamento, 
supermercados e transportes.

Pneumatics
Líder no fornecimento de sistemas e 
componentes pneumáticos, de alta tecnologia, 
que aumentam a precisão e produtividade 
dos clientes nos setores agrícola, industrial, 
construção, mineração, óleo e gás, transporte, 
energia, siderurgia, papel e celulose.

Electromechanical
Líder no fornecimento de sistemas e 
componentes eletromecânicos, de alta 
tecnologia, que aumentam a precisão e 
produtividade dos clientes nos setores da
saúde, automobilístico, automação industrial, 
máquinas em geral, eletrônica, têxteis, 
fios e cabos.

Process Control
Líder global em projeto, manufatura e 
distribuição de componentes vitais aos setores 
químico/refinarias, petroquímico, usinas de 
álcool e biodiesel, alimentos, saúde, energia, 
óleo e gás.

Filtration 
Sistemas e produtos de filtração e separação 
que provêm maior valor agregado, qualidade 
e suporte técnico aos clientes dos mercados 
industrial, marítimo, de transporte, alimentos e 
bebidas, farmacêutico, óleo e gás, petroquímica e 
geração de energia.

Sealing & Shielding
Vedações industriais e comerciais que melhoram 
o desempenho de equipamentos nos mercados 
aeroespacial, agrícola, militar, automotivo, 
químico, produtos de consumo, óleo e gás, 
fluid power, industrial, tecnologia da 
informação, saúde e telecomunicações. 

No Brasil
A Parker projeta, fabrica e comercializa produtos para o controle do 
movimento, fluxo e pressão. 

Presente nos segmentos industrial, móbil e aeroespacial, a Parker atua 
com as linhas de automação pneumática e eletromecânica; refrigeração 
industrial, comercial e automotiva; tubos, mangueiras e conexões; 
instrumentação; hidráulica; filtração e vedações. 

No segmento aeroespacial, a Parker supre seus clientes com a mais 
completa linha de componentes e sistemas hidráulicos e pneumáticos. 

Além disso, a Parker conta com 1.550 colaboradores diretos e mais de 300 
distribuidores autorizados, oferecendo completa integração das linhas 
de produtos, material de apoio e treinamento, qualidade e rapidez no 
atendimento e assistência técnica em todo o país. 



Distribuidor Autorizado Parker

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.
Divisão Refrigeração
Via Anhanguera, Km 25,3
05276-977 - São Paulo - SP, Brasil
fone 11 3915 8500
fax 11 3915 8578
www.parker.com
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Parker Hannifin

Localidades

Divisão Aeroespacial
Estrada Municipal Joel de Paula, 900
Distrito Eugênio de Mello
12247-004 São José dos Campos, SP
Tel.: 12 4009-3500
Fax: 12 4009-3608

Divisão Automação
Divisão Climatização e Controles Industriais
Divisão Fluid Connectors
Divisão Instrumentação
Av. Lucas Nogueira Garcez, 2181
Esperança - Caixa Postal 148
12325-900 Jacareí, SP
Tel.: 12 3954-5100
Fax: 12 3954-5262

Divisão Filtros
Estrada Municipal Joel de Paula, 900
Distrito Eugênio de Mello
12247-004 São José dos Campos, SP
Tel.: 12 4009-3500
Fax: 12 4009-3519

Divisão Hidráulica
Av. Frederico Ritter, 1100
Distrito Industrial
94930-000 - Cachoeirinha, RS
Tel.: 51 3470-9144
Fax: 51 3470-6909

Divisão Seals
Rodovia Anhanguera Km 25,3
Perus
05276-977 - São Paulo, SP
Tel.: 11 3915-8500
Fax: 11 3915-8516
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