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C ertificate No: 

88276-2010-AQ-BRA-RvA 

Initial certification date: 

26, November, 2010  

 

V alid: 

14, March, 2018 - 14, March, 2021 

 
This is to certify that the management system of 

PARKER HANNIFIN INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. 
Rod. Anhanguera, S/N Km 25.5, 05.275-000, São Paulo, SP, Brazil 
 
has been found to conform to the Quality Management System standard: 

ISO 9001:2015 
 
This certificate is valid for the following scope: 
Desenvolvimento e Fabricação de peças de vedação termoplásticas. 

Importação e Comercialização de produtos para condução e controle de f luídos e gases, para aplicações pneumáticas, 

hidráulicas e instrumentação, atendendo as faixas de média, alta e super alta pressão, incluindo os produtos: 

Válvulas (forjadas, laminadas e microfundidas) em aço inoxidável, duplex, superduplex, hastelloy, monel, aço carbono e 

latão, dos tipos: esfera, esfera por duplo bloqueio, esfera com atuador, tripartida, agulha, globo, retenção, alívio, 

multiplas, manifolds 2, 3 e 5 vias, acessórios para manifolds e distribuidores de f luxo. 

Conexões com perf is angulares (forjadas e laminadas) e perf is retos (partindo de barras) em aço inoxidável, aço 

carbono, latão e ligas especiais, dos tipos: roscadas, soldadas, f langeadas JIC, f lange, autoclave, compressão por 

simples e dupla anilha. 

Reguladores de pressão, f iltros, conexões e válvulas termoplásticas, válvulas diafragma, sistemas modulares para 

controle de f luídos, medidores e controladores de f luxo, rotâmetro, pressostatos, cilindros de amostragem. 

Tubos e multitubos metálicos, em aço inoxidável e outras ligas especiais 

Suporte e ferramentas para montagem de tubos. 

 

Componentes de refrigeração para uso residencial, comercial e industrial. Incluindo os produtos: 

Válvulas tipos: reguladora de pressão, sucção, evaporação e carter, expansão mecânica e elétrica, segurança, p/ 

manômetro, controle, bloqueio, sucção, solenóide, by pass, retenção, recuperação de calor e esfera (fechamento rápido) 

Sonda transdutora de nível, purgador de ar, bóia controladora de nível de óleo, manômetro, sensor de nível, bobina 

solenóide, controlador de degelo, visor de nível e bomba de líquido 

Filtros herméticos e f langeados, de cobre, aço, óleo, sucção. 

Detectores de vazamento de f luídos a base de cloro (Cl) e de acidez. 

Visores de líquido e pressostatos. 

Separadores e tanques de líquido em sistemas de refrigeração e climatização; 

Linha completa para  R 410A, f luído ecologicamente correto, amônia (NH3) e f luídos CFC, HCFC e HFC. 

 


