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Quem  somos.

 A Bongas Brasil faz parte do Grupo  Italiano ENOLGAS, que possui mais 
de  60 anos  de expertise  no setor de VÁLVULAS & AUTOMAÇÃO. Operando  
no   mercado  nacional   desde   2002,   é   líder   em  atuadores  rotativos  
elétricos  e  pneumáticos.

 Os produtos  BONGAS  são  engendrados  no Brasil  e  na  Itália  e  sua 
produção  segue  as  melhores  tecnologias. O departamento de engenharia 
opera   ensaios   qualitativos  e  funcionais   na   entrada  e  saída  de  todos 
produtos  finalizados. É assegurada  a qualidade, a rastreabilidade, garantia 
de uso e assistência em todo território nacional.  

 Dotada de escritório comercial na cidade de São Paulo e site industrial 
de   produtos   em   São Roque,   garante   excelente   custo  benefício   aos 
clientes  além  de  viabilizar  a  pronta  entrega.

 O compromisso com a qualidade dos produtos, satisfação dos clientes, 
preservação ambiental e dos nossos colaboradores é constante e 
comprovada. A Bongas Brasil possui seus sistemas de gestão da qualidade, 
meio ambiente, segurança e saúde ocupacional certificados conforme os 
requisitos da normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 pelo 
organismo BRTÜV Avaliações de Qualidade Ltda, bem como possui alguns 
certificados especiais ou recomendações de órgãos importantes do país.
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A Bongas atende todos os segmentos industriais usuários de válvulas atuadas eletricamente. Nossa linha 
atende válvulas de variadas dimensões e é produzida seguindo as normas nacionais e internacionais.

ATUADORES ELÉTRICOS ROTATIVOS

Tensão: 12/24Vcc ou 24/110/220/380/440 Vca
Torque: 50 a 6000 Nm
Controle: ON/OFF ou Proporcional
Tempo de abertura: 25 a 50 seg
Temperatura de operação: -20 a +70°C
Grau de proteção: IP67 / IP68 / Exd
Acionamento manual (Volante opcional)
Dupla conexão elétrica 1/2’ Npt

Atuador elétrico Exd IIB T4
Tensão 110Vca/220Vca
Torque 18Nm
Controle ON/OFF com retorno fase 
Tempo de abertura 20s
Temperatura de operação: -20 a +70°C

 

Atuador elétrico em tecnopolímero
Tensão 12/24 Vdc 
Torque de 12 a 50Nm
Controle ON/OFF 
Tempo de abertura 4s à 35s
Temperatura de operação: -20 a +70°C
Grau de proteção IP54/65/67

SÉRIE 
TECNOPOLÍMERO

SÉRIE COMPACT

Abertura 
rápida

SÉRIE MICRO 
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https://bongas.com.br/atuadores_eletricos_ip_65/
https://bongas.com.br/atuadores_eletricos_ip_67/
https://bongas.com.br/


Display LCD
Botões de comando não intrusivos
Tempo de abertura: 25 a 50 seg
Torque: 160 a 6000 Nm

Display LCD
Botões de comando não intrusivos
Tempo de abertura: 25 seg
Torque: 50 a  200 Nm

E     EVOLUTION  é a série de atuadores inteligentes da Bongas, 
 que combinam custo benefício e alta performance.

E  EVOLUTIONSÉRIE ®

SÉRIE
INTEGRAL

SÉRIE 
FALHA SEGURA

Características da linha Evolution: 
Grau de proteção: IP67 / IP68 / Ex d IIB T4 Gb
Temperatura de operação: -20 a +70°C
Tensão: 24Vcc ou 24/110/220/380/440Vca
Controle: ON/OFF ou proporcional

SÉRIE COMPACT

Proteção de sobrecorrente e sobretorque 
Acionamento manual: Volante
Dupla conexão elétrica 1/2’ Npt
Opção Protocolo de Comunicação Modbus RTU/Profibus
Comando local e remoto

A  conexão  dos  cabos  na  parte inferior  
do atuador evita o acúmulo de impurezas 

 O Atuador elétrico com falha segura é uma 
tecnologia inovadora no Brasil. É um atuador 
dotado de dispositivo que retém a energia a fim 
de garantir a sua atuação na falta de 
alimentação elétrica. 
 O atuador é provido de bateria íon-lítio e pode 
ser acionado local ou remotamente colocando-o 
na posição necessária para que o processo 
industrial garanta a segurança da operação.

Tempo de abertura: 26 a 180 seg
Torque: 60 a  6000 Nm
Bateria auto recarregável inclusa

controle remoto

controle remoto

®
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https://bongas.com.br/atuadores-eletricos-inteligentes/
https://bongas.com.br/atuadores-eletricos-inteligentes/atuadores-eletricos-blue-e-compact
https://bongas.com.br/atuadores-eletricos-inteligentes/atuadores-eletricos-blue-e-battery
https://bongas.com.br/


PVC 

Tipo pistão cremalheira
Dupla ação / simples ação
Com indicador de posição e movimento
Torque: 18Nm a 9.500Nm
Pressão máxima de aplicação 8  Bar
Corpo em alumínio
Ângulo de atuação 0°a 90° +/- 5%
Temperatura de aplicação -20°C a 80°C

Tipo pistão cremalheira
Dupla ação / simples ação
Com indicador de posição 
Torque: 18Nm, 30Nm e 60Nm 
Pressão máxima de aplicação 8  Bar
Corpo em alumínio revestido em PVC 
Indicador de posição
Ângulo de atuação 0° a 90°
Temperatura de aplicação -20°C a 60°C

Tipo Scotch-Yoke
Simples ação / dupla ação
Volante para controle manual
Pressão: 3 Bar a 30 Bar
Temperatura de aplicação -20°C a 80°C
Torque de 700Nm a 24300Nm
Aplicação para altos torques

ATUADORES PNEUMÁTICOS ROTATIVOS

6

ALUMÍNIO

SCOTCH-YOKE

https://bongas.com.br/atuadores_pneumaticos_em_aluminio/
https://bongas.com.br/


VÁLVULA TRIPARTIDA

Duas viasTrês vias

VÁLVULA BORBOLETA

VÁLVULA MACHO

Válvula esfera monobloco
2 vias em latão 
3 vias em inox (T/L)
Válvula automatizável
PN 16 a 80
DN 15 a 80 (1/2” a 3”)
Temperatura -20° a 200°C (AI-304)
Temperatura -20° a 130°C (latão)
Vedação PTFE
Rosca BSP

Válvula esfera tripartida
Corpo inox(CF8) 
Acionamento por atuador ou alavanca
Classe 300/1000 WOG
DN 15 a 80 (1/2” a 3”)
Temperatura -20°C a 200°C
Vedação PTFE
Rosca BSP

Válvula borboleta monobloco wafer 
Corpo em ferro fundido
Disco em inox ou PTFE e sede em EPDM ou PTFE
Acionamento por atuador ou alavanca
Classe 150/300
DN 2” a 24”
Temperatura -20°C a 200°C
Norma de construção API609A/DIN

Válvula macho monobloco SIM �angeadas /rosqueadas /soldadas
Corpo em ferro fundido ASTM/Aço carbono/Aço inox 304-316*
Acionamento por atuador
Rosca Npt ou BSP
Acionamento por atuador, alavanca ou caixa redutora
Classe 150 Lbs de ½” a 14” 
Classe 300 Lbs de 2” 
Temperatura -20°C + 200°C
Válvula revestida internamente em PTFE (politetra�uoretileno)
* ligas especiais sob consulta

VÁLVULAS BASE ISO 5211

*Outras características não 
especi�cadas sob consulta
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https://bongas.com.br/valvulas-de-esfera
https://bongas.com.br/valvulas_borboleta/
https://bongas.com.br/


SOLENÓIDE 2 VIAS

SOLENÓIDE 3/2 E 5/2 VIAS

SOLENÓIDE EXD 3/2 E 5/2 VIAS 

VÁLVULAS DE PROCESSO

Corpo em latão ou inox(CF8) 
Diafragma EPDM, VITON ou NBR (Normal Fechado)
Tensão 24Vcc, 110Vca/ 220Vca
DN de 1 ⁄2” a 2” BSP
Pressão max 10 Bar
Temperatura de trabalho 0°C a 80°C
IP 65
Aplicações: água, óleo e gases 
Outras características não especi�cadas sob consulta

Válvula solenoide tipo NAMUR ou bloco
Tensão 12Vcc/24Vcc, 24Vca/110Vca/220Vca
IP 65
Temperatura de operação -20°C a 70°C
Outras características não especi�cadas sob consulta

Válvula solenóide tipo NAMUR para instalação em atuador pneumático rotativo.
Tensão 12Vcc/24Vcc, 24/220Vca
IP 65/ Exd IIB T4 Gb
Temperatura de operação -20°C a 70°C
Outras características não especi�cadas sob consulta

VÁLVULA DE ASSENTO INCLINADO

VÁLVULA DE ASSENTO INCLINADO

Válvula globo de assento inclinado normalmente aberto ou normalmente fechado
Corpo da válvula inox (CF8)
Corpo do atuador em tecnopolímero
Diafragma PTFE 
Pressão de controle 3-8  Bar
DN ½”, ¾”a 2”
Pressão máxima de operação 16 Bar 
Temperatura de trabalho -10°C a 180°C
Aplicações: água, gás natural, etanol, óleo, solventes 

Válvula globo de assento inclinado INOX (normalmente aberto/normalmente fechado)
Corpo da válvula inox (CF8M)
Corpo do atuador inox(CF8)
Diafragma PTFE 
Pressão de controle 3-10 Bar
DN de ½” a  2” rosca/solda
Pressão máxima 16 Bar
Temperatura de trabalho -10°C a 200°C
Aplicações: água, gás natural, etanol, óleo, solventes orgânicos, alcalinos e ácidos e 
vapor.

Corpo em latão
Diafragma VITON ou NBR (Normal Fechado)
Tensão 12/24vcc, 110/220Vca
DN  1⁄8”, ¼”, 3 ⁄8”, 1 ⁄2” BSP
Pressão max 10 bar
Temperatura de trabalho -5°C a 150°C
IP 65 
Outras características não especi�cadas sob consulta

SOLENÓIDE 2 VIAS COMPACTA 
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https://bongas.com.br/valvulas_solenoide/
https://bongas.com.br/valvulas_de_assento_inclinado/
https://bongas.com.br/valvulas_de_assento_inclinado/
https://bongas.com.br/


POSICIONADOR ROTATIVO

POSICIONADOR ROTATIVO 
COM INDICADOR DE POSIÇÃO 

E  RETORNO  DE  SINAL

INDICADOR DE POSIÇÃO

INDICADOR DE POSIÇÃO EXD

Indicador de posição para atuador pneumático APL210
Retorno de sinal do indicador em microswitch ou sensor de proximidade (indutivo)
IP67 a prova de tempo
Tensão de alimentação 24Vcc a 250Vca
Acoplamento de montagem conforme padrão Namur
Temperatura de operação -20°C a 80°C

Indicador de posição para atuador pneumático modelo APL500 e 510
Retorno de sinal do indicador em microswitch ou sensor de proximidade (indutivo)
IP67 a prova de explosão Exd IIB T4 Gb
Tensão de alimentação 24Vcc a 250Vca
Acoplamento de montagem conforme padrão Namur
Temperatura de operação -20°C a 80°C

Posicionador eletropneumático Rotativo
Sistema de controle 4-20 mA
Retorno de sinal do indicador em microswitch (SPDT)
IP66/EXD IIBT6
Indicador de posição local integrado no posicionador
Temperatura de trabalho -20°C a 70°C
Corpo em alumínio 
Montagem Namur
Histerese 1%

Posicionador eletropneumático Linear
Para atuador simples ou dupla ação
Sistema de controle 4-20 mA (opcional)
Retorno de sinal 4-20 mA
Prova de explosão Exd IIB T6
Temperatura de trabalho -20°C a 70°C
Corpo em alumínio  
Histerese 1%

Posicionador rotativo eletropneumático 
Simples ou dupla ação
Sistema de controle 4-20 mA
Retorno de sinal 4/20mA (Opcional)
IP66 ou Exd IIBT6
Temperatura de trabalho -20°C a 70°C
Corpo em alumínio
Montagem Namur 
Histerese 1%

FILTRO REGULADOR DE AR

Filtro regulador da pressão de ar com ou sem lubri�l
Corpo em alumínio ou polímero
Pressão até 10 bar (pressões maiores sob consulta)
Conexão ¼”
Com manômetro

POSICIONADOR LINEAR

ACESSÓRIOS PARA ATUADORES

*Outras características não especi�cadas sob consulta 9

https://bongas.com.br/posicionadores_rotativos/
https://bongas.com.br/posicionadores_lineares/
https://bongas.com.br/indicadores_de_posicao/
https://bongas.com.br/indicadores_de_posicao/
https://bongas.com.br/outros-acessorios-para-automacao/
https://bongas.com.br/


VÁLVULAS AUTOMATIZADAS

Conjunto de válvula macho montada 
em atuador elétrico proporcional linha 
Blue-E  Compact com controle 
local/remoto e acionamento manual 
através de volante.

Conjunto de válvula esfera 2 vias com corpo em 
latão rosca BSP seguindo base ISO 5211 montada 
em atuador pneumático linha Enolgas.
Utilizada para aplicações em indústrias em geral, 
automotivas e linha de processo.

Conjunto de válvula tripartida 2 vias com corpo 
em inox, conexão rosca BSP/NPT montada com 
atuador elétrico linha White-E  Compact com 
comando de controle proporcional 4-20 mA e 
acionamento manual por volante.

Conjunto de válvula borboleta base ISO 5211 
montada em atuador pneumático com controle 
proporcional através de posicionador 
eletropneumático rotativo. 

VÁLVULA ESFERA  2 VIAS 
COM ATUADOR PNEUMÁTICO

VÁLVULA MACHO COM 
ATUADOR ELÉTRICO

CONJUNTO DE VÁLVULA TRIPARTIDA 
2VIAS E ATUADOR ELÉTRICO 

CONJUNTO DE BORBOLETA  COM 
PNEUMÁTICO E POSICIONADOR 

®

®
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https://bongas.com.br/campanha_caminhoes_pipa
https://bongas.com.br/


Válvula reguladora de pressão e de vazão

Válvula gaveta com atuador pneumático

Válvula de controle com atuador elétrico White-E  Evolution  

Conjunto montado de válvula esfera de controle com 
orifício segmentado acoplada ao atuador elétrico 
White-E  Evolution visualização local através de 
display LCD comando local ou remoto e volante de 
acionamento emergencial.
 

Flow-O-Matic é uma válvula automatizada reguladora de 
vazão que pode ser gerenciada diretamente do aplicativo 
no smartphone. Este, conectado via WiFi,  permite regular 
a vazão e monitorar a temperatura além de de�nir os 
parâmetros de con�guração da válvula automatizada 
Flow-O-Matic.
Esse sistema possibilita uma economia considerável de 
recursos sem a necessidade de manutenções periódicas. 
Disponível nas versões de 1 ⁄2” a 1”.

Conjunto montado de válvula gaveta haste ascendente 
sede metálica com cilindro pneumático de dupla ação.
Materiai: ferro Fundido ASTM A-126 (classe 125lbs)

®

VÁLVULAS AUTOMATIZADAS
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Flow-O-Matic

®

https://bongas.com.br/


(11) 3093- 3967

visite o nosso 

Baixe nosso e-book gratuito de automação

https://www.facebook.com/Bongas-Brasil-Ltda-282739138424931/
https://www.linkedin.com/company/bongas-brasil-ltda./
https://bongas.com.br/automacao-de-valvulas-ebook-gratuito
https://bongas.com.br/blog/
https://bongas.com.br/

