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Fabricado no Reino Unido

A COMPANHIA  

PRODUTOS PADRONIZADOS 
DE ALTA PRESSÃO 

A Hale Hamilton é líder em design, manufatura, fornecimento 
e suporte de equipamento de controle de fluidos de alto 
desempenho – projetado para operar em condições críticas e 
satisfazer os requisitos técnicos exigentes em todo o mundo. 

A Companhia foi fundada em 1947 e o nosso principal patrimônio 
é o conhecimento, experiência e compromisso com os nossos 
funcionários. Através desta expertise disponibilizamos um pacote 
abrangente de produtos e sistemas de preços competitivos, de 
imbatível qualidade, entregues no prazo e com um suporte 
completo de serviços e peças sobressalentes.

Alguns dos nossos atributos mais importantes são a competência 
no design de válvulas, engenharia de sistemas e gerenciamento de 
projetos. 

A Hale Hamilton opera com um sistema de gerenciamento de 
qualidade e possui a acreditação ISO9001:2000.

Estação de Trabalho 3D CAD

Centro de Maquinagem 
Matsura H405

Reguladores e Controladores   
São disponíveis dois tipos 
básicos de controladores 
de pressão: controladores 
carregados por cúpula e 
reguladores carregados com 
mola.    

Válvulas de Retenção Manual  
Uma ampla gama de válvulas 
de retenção, adequadas para 
pressões que variam desde 
zero até 414 bar (6.000psi).Válvulas Solenóides  

A companhia projeta e 
fabrica válvulas solenóides 
especializadas em aplicações 
de defesa. A linha de produtos 
inclui  válvulas solenóides de 2 
e 3 vias, diretas, operadas por 
piloto e operadas por pilotos 
balanceadas.

Válvulas de Descarga
Pressões, que variam de 
0.03 bar (0.45psi) a mais 
de 550 bar (8.000psi) são 
acomodadas pela nossa 
gama de válvulas de 
descarga.

Válvulas Anti-retorno  
Nossa gama padronizada 
de válvulas anti-retorno 
possuem uma base 
chanfrada com um anel 
em forma de “O” para 
assegurar o bloqueio total 
de vazamentos com uma 
via de fluxo eficiente. 

Válvulas de Manutenção de 
Contrapressão   
Fornecemos as opções de válvulas 
com diafragmas montados com 
molas ou pistons montados com 
molas, que oferecem controle 
de precisão da contrapressão de 
sistemas hidráulicos ou a gás.  

Filtros    
A Hale Hamilton oferece 
filtros de linha do tipo 
bronze sinterizado ou de 
fio de aço inoxidável em 
torno de um suporte de 
latão. 

Torno Semi-CNC
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APLICAÇÕES NAVAIS        
Estações Redutoras
Uma estação redutora é um sistema de válvulas de controle, 
geralmente incorporado em um único bloco de bronze 
alumínio níquel forjado, ou aço inoxidável, que  atende ao 
controle de segurança e de redução de ar armazenado de 
alta pressão para uma pressão inferior para se adequar a uma 
aplicação específica. As aplicações típicas incluem dar partida 
ao motor principal ou geradores a diesel.  

Sistemas Pneumáticos e Hidráulicos 
Uma gama completa de produtos e  sistemas 
associados ao manejo de armas, torpedos e 
descarga de armas em geral.

Sistema de Inflação de Capuz 
O Sistema de Inflação de Capuz consiste em um 
regulador básico de pressão, um controlador principal 
de pressão e uma conexão de carga.  No centro do 
sistema está o controlador de pressão HIS. Esta 
válvula é montada numa torre de escape de 
submarino e acompanha a pressão crescente à 
medida que o alagamento tem lugar. 
Seu papel é reagir às diferentes pressões da torre, 
atendendo à necessidade do conjunto de imersão de escape 
do submarino e mantendo o suprimento de ar do submarinista 
no processo de escape. 

Sistema de Respiração Embutido 
O nosso Sistema de Respiração Embutido 
consiste em todas as válvulas necessárias 
para controlar o suprimento dedicado de ar 
limpo usado durante um escape planejado do 
submarino.  Todo o sistema mede a pressão 
do compartimento de escape, mantendo 
um suprimento positivo constante de ar aos 
submarinistas que se preparam para abandonar 
o submarino. 

Caça Minas de Desempenho Único – 
foto cortesia do VT Group

Sauro Class – foto cortesia da Marinha Italiana

HMS Vanguard – foto cortesia de BAE SYSTEMS

D
EF

ES
A

 

Válvulas de Casco e Descarga
As válvulas de casco permitem a transferência crítica segura 
de fluidos através do casco de pressão do submarino. O 
desenho pode ser configurado para se adequar a qualquer 
requisito de comprimento e dimensão do orifício, e estas 
válvulas podem ser fornecidas com uma roda manual ou 
um mecanismo de abertura “fora de alcance”. As diferentes 
válvulas de casco da Hale Hamilton são instalados em todos 
os submarinos do Reino Unido, incluindo o Astute Class, e 
em muitos outras embarcações de todo o mundo. 
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SISTEMAS DE DEFESA
AUTOCARGA  
A vasta experiência da Hale Hamilton 
com o design de plantas industriais de 
enchimento de cilindros foi desenvolvida 
para fornecer aos usuários do setor 
militar um produto com carregamento de 
garrafões consistente, rápido e seguro, 
removendo assim o perigo de excesso de 
pressão e superaquecimento. 

A autocarga oferece enchimento 
automático de cilindros para 
situações de batalhas navais, 
controle de danos e requisitos de 
ar para respiração. Múltiplas 
saídas permitem o 
carregamento de 
cilindros a diferentes 
pressões. 

Unidade de Carga Portátil 
Há duas versões disponíveis, a versão a 
nitrogênio é adequada para a inflação de 
pneus de aviões e carregamento de suporte 
de suspensão. A versão a oxigênio permite o 
enchimento de garrafões a bordo. 

A unidade é autônoma e de fácil uso, mas, 
talvez mais importante, é leve e robusta. 

Aplicações em Terra
A companhia supre equipamento para o sistema 
de suspensão de altura de veículos militares e 
é um fornecedor estabelecido do tanque principal 
de batalha Challenger 2.

São também fornecidas válvulas para o uso em 
canhões Field Howitzer; válvulas hidráulicas 
especiais são usadas para baixar e elevar o canhão 
da sua posição de disparo do chão para a sua 
posição de reboque. 

Destroyer Tipo 45 – foto cortesia de BAE SYSTEMS
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Hale Hamilton Limited 
Cowley Road

Uxbridge
Middlesex
UB8 2AF
England

+44 (0) 1895 457551/ 542/ 566 
+44 (0) 1895 457951/ 942/ 958

defsales@halehamilton.com
 www.halehamilton.com

UFH Gun – foto cortesia de 
BAE SYSTEMS
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Harrier – foto cortesia de BAE SYSTEMS


