
VÁLVULAS CHUVEIROS LAVA OLHOS CONTATO

VÁLVULAS

KV-130
Válvula para bojo com 

nuca fixa e bico para 
mangueira

KV-130A
Válvula para 

cuba hospitalar 
com nuca 

giratória 
acionada com o 

cotovelo

KV-130E
Válvula para 

cuba com nuca 
giratória e bico 

arejador

KV-130G
Válvula para 

cuba com bico 
para mangueira e 

nuca giratória

KV-130P
Válvula de parede para 

cuba com bico para 
mangueira e nuca 

giratória

KV-140
Válvula para 

cuba com nuca 
giratória 

KV-140A
Válvula para 

cuba com nuca 
giratória e bico 
para mangueira

KV-170
Válvula para 

cuba com 
registro para 

destilador



KV-160
Misturador para 
cuba com bico 

arejador

KV-160A
Misturador para 
cuba com nuca 
giratória e bico 
para mangueira

KCD-50
Válvula para capela 

com comando à 
distância para bojo

KV-180
Válvula 

hospitalar de 
acionamento 

com o pé

KCD-70
Válvula para 
capela com 
comando à 

distância e bico 
lateral 

KV-110
Válvula para 

bancada, painel 
ou parede

KV-100
Válvula para 

painel e bancada 
ou parede

KV-120
Válvula dupla 

para bancada 

KV-120A
Válvula dupla 

para castelo ou 
parede 

KV-150
Válvula para 

castelo

110

100



KCD-60
Válvula para capela com comando à distância e 
bico vertical 

Informações Técnicas:Acabamento: Latão cromado ou pintado em epóxi, inox 304/316 polido, PVC 
ou PP. 

• Vedação: Registro tipo esfera ou agulha, com sede em teflon. 
• Bicos: Tipo arejador ou escalonado para adaptação de mangueira com diâmetro interno entre 1/4" 

ou 1/2". 
• Conexão: Niple com rosca de 1/2" BSP externa e 1/4 NPT interna, ou 3/8" BSP externa. 
• Fixação: Feita através de contraporca com anel o-ring para evitar infiltração de água no mobiliário. 
• Uso: Água, Vácuo, Vapor, Gás (todos), Ar comprimido. 
• Identificação de Fluídos: Através de volantes e anéis coloridos conforme norma DIN 12920. 

KCP



CHUVEIROS

Chuveiros com Lava-Olhos de emergência acoplados , acionamento manual ou automático, 
crivo de 300mm em aço inox. Lava-olhos com filtro de linha, regulador de vazão/pressão, cuba 
de 300mm em aço inox. Tubulação e conexões galvanizadas com pintura Epóxi, ou totalmente 
em aço inox.
Garantia de 2 anos.

KCP - Chuveiro de 
Parede

KCLO-Chuveiro / Lava-
Olhos 

KCLO-A Chuveiro / 
Lava-Olhos 

Automático de 
Plataformas 

independentes

KCLO-SA Chuveiro / 
Lava-Olhos-Semi 

Automático 

KCC-Chuveiro de 
Coluna

KCC-A Chuveiro de 
Coluna

Automático 



LAVA OLHOS

Lava-Olhos individuais de emergência, manual ou automático.Acionado por válvula de esfera 
com diâmetro de 1/2" com filtro de linha, regulador de vazão/pressão, cuba de 300mm em aço 
inox. Tubulação e conexões galvanizadas com pintura em Epóxi, ou totalmente em aço inóx.
Garantia de 2 anos.

KLOC-A Lava-Olhos de 
coluna automatico 

KLOC-Lava-Olhos de 
coluna 

KLOP Lava-Olhos de Parede KLOB-Lava-Olhos de 
Bancada 

E mail :kingvendas@kingcomercial.com.br 

Fones: (19) 3267-9611/3269-1432/ 3227-3697 Fax:(19) 3269-3828 

Skype:ID king.comercial Fone skype:(19)3230-9959 Nextel ID 99*11447/8 

voltar contato

http://www.kingcomercial.com.br/
https://www.kingcomercial.com.br
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