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para líquidos corrosivos e ultrapuros

®

■ PVC ■ Corzan™ CPVC

■ Polipropileno

■ PTFE ■ Kynar® PVDF

■ Válvulas
■ Acionadores
■ Protetores do medidor
■ Visores
■ Bombas dosadoras

Fabricado nos EUA



Regulador diferencial da série “PRD” 
Regula o diferencial de pressão por meio de filtros,
instrumentos etc., para garantir que a pressão que
entra no segmento protegido do sistema não exceda
a pressão de saída. Essa válvula minimiza a queda de
pressão e melhora o desempenho ao mesmo tempo
em que protege os filtros ou instrumentos da alta
pressão. Tamanhos de 1/4” a 3” em PVC, Polipropileno
Natural e outros materiais mediante solicitação.

REGULADOR DE PRESSÃO DAS SÉRIES “PRH” e “PRHM” 
Reduz com precisão e regula pressões de entrada
constantes ou variáveis e mantém uma pressão
máxima de saída predeterminada constante.
Reconhecido como o equipamento de melhor
desempenho do setor para a obtenção de fluxo
máximo com o mínimo de queda na pressão
predeterminada. Configuração de regulador de
5 a 125 PSI; algumas combinações de tamanho/
material têm menos alcance. Tamanhos de 1/4” a 3”
em PVC, Polipropileno Natural e PVDF; de 1/4” a 11/2”
em CPVC e PTFE.

ABERTURA GRADUAL DAS SÉRIES “RVT” e “RVD”
Evita sobrepressões, mantém
contrapressões ou derivação
automática em vasos de pressão
e tubulação. O padrão em linha
da série RVDM (não exibida)
contém um diafragma giratório
sem fricção para operações
delicadas. A série RVT é um
projeto de padrão angular.
Configurações de 5 a 100 psi. Fail
Dry®, de 1/2” a 2”. Projeto do
diafragma de padrão angular da
série RVD (não exibida) 1/8” a 1/2”
NPT, de 50 a 150 PSI. Série RVTX
fornecida com rosca 3” NPT.

VÁLVULAS DE ALÍVIO DE PRESSÃO, DE DERIVAÇÃO e DE ANTISSIFÃO também conhecidas como reguladores de contrapressão

DIAFRAGMA DE POLITETRALFLUORETILENO
(PTFE) DA SÉRIE “RVDT”

O diafragma PTFE oferece
o que há de mais moderno
e atualizado em resistência
à corrosão, com vedação
anticontaminação totalmente
versátil. Elastômeros secos.
Recurso de segurança Fail Dry®

patenteado. Para aplicações
com água, líquidos altamente
agressivos e ultrapuros. PVC,
CPVC, Polipropileno, PVDF
(Kynar®), PTFE. Tamanhos:
De 1/4” a 2”.

VÁLVULA TRIPLA DA SÉRIE “TRVDT” 
A terceira porta oferece
tubulação conveniente para
aplicações de derivação.
O diafragma de PTFE oferece
o que há de mais moderno
e atualizado em resistência
à corrosão e vedação anticon-
taminação. Elastômeros secos.
Recurso de segurança Fail Dry®

patenteado. Para aplicações
com água, líquidos altamente
agressivos e ultrapuros. PVC,
CPVC, Polipropileno, PVDF
(Kynar®), PTFE. Tamanhos: De
1/2” a 1”.

VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO

REGULADORES ULTRAPUROS DAS SÉRIES “PRH-U”
e “UPR” 
O que há de mais moderno e atualiza-
do em reguladores de pressão de
alta pureza. O PRH-U apresenta
estrutura Kynar 740 usinada, com
elastômero EPDM sem íons de
metal e ajuste não ascendente.
O UPR tem um diafragma
TFM convoluto sem fixadores

externos, tendo sido projetado para atender às
especificações SEMI F-57. Regulador PRH-U com configuração de 10
a 125 PSI, tamanhos de 1/4” a 3”. Configuração do UPR de 5 a 100 PSI,
tamanhos 1/4” a 2”. Tanto o PRH-U como o UPR incluem opções de tipos
de pinos-guia. Também incluem limpeza de pré-montagem POM
patenteada, enxágue a frio/a quente durante 16 horas e limpeza de
classe final 100 e procedimento de bolsas duplas.

REGULADOR DE PRESSÃO DE AR CARREGADO DA SÉRIE “PRA” 
ESTABILIZADOR DE PRESSÃO DA SÉRIE “PRS”

Rendimento superior aos reguladores
carregados por mola, com uma maior resposta
às alterações de pressão; a pressão é mantida
sem prejudicar o fluxo. Incorpora o recurso de
segurança Fail Dry® patenteado. Configurações
do regulador de 5 a 125 PSI. Tamanhos de 1/4”
a 3”. Utilizado com Stabilizer® patenteado da

série PRS, a PRA funciona com redução praticamente
zero da pressão de ajuste. O desempenho supera
o das válvulas de controle incomuns, mas com um
custo muito menor.

VÁLVULAS DE RETENÇÃO DO DIAFRAGMA DE
USO ESPECIAL das séries “CK” e “CKD”

A série CK é uma válvula
PTFE usinada que
apresenta o mesmo design
do diafragma normalmente
fechado como a série CKM,
disponível nos tamanhos
3/4” e 1”. A série CKD
é uma válvula de retenção
do diafragma normalmente
aberta, ideal para pressão
ou fluxo ultrabaixos
e requer 0,5 PSI para

o fechamento. Tamanhos 1/4” e 1/2” em PVC,
Polipropileno Natural, PTFE e PVDF. 

VÁLVULAS DE RETENÇÃO E DISJUNTORES A VÁCUO

VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE DIAFRAGMA DA
SÉRIE “CKM” e VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE
FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA SÉRIE “CKS” 

Válvulas de retenção
à prova de vazamento
evitam o fluxo reverso
de água e de líquidos
extremamente corrosivos
e ultrapuros. Projetos
autovedantes permitem
a montagem em qualquer
posição. Diafragma com
moldagem exclusiva nos

tamanhos 1/2”, 3/4” e 1”; gatilho autoguiado
em 11/2”, 2” e 3”. Ambos os estilos são
normalmente fechados – sem exigência de
pressão inversa. Operam silenciosamente
e assentam no mesmo local o tempo todo.
PVC, CPVC, Polipropileno, PVDF.

DISJUNTORES A VÁCUO das séries “VBM”
e “VBS”

Os disjuntores a vácuo
de proteção eliminam
a sifonagem ou colapso
indesejados de tanques
de armazenamento.
O diafragma com moldagem
sensível oferece uma
operação normalmente
fechada e responderá a um
mínimo de vácuo, contudo,
não são recomendados
para proteção de tanques

de paredes finas. Tamanhos 1/2”, 3/4” e 1”
NPT. A nova série VBS apresenta um design
normalmente fechado, maior capacidade
nos tamanhos 11/2”, 2” e 3” NPT.
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ACIONADA POR PILOTO DA SÉRIE “PS” 
Capacidade de alta pressão e de alto fluxo.
O projeto acionado por piloto requer um
diferencial de 5 PSI ao longo da válvula.
Suporta uma carga de pressões de entrada
de 5 a 140 psi e contrapressões de até 70 PSI.
Cvs de 5,2 a 80. Projeto de segurança 
Fail-Dry® patenteado. Vedação do tipo
barreira de fole PTFE. Para soluções de todos
os tipos. Tamanhos de 1/2” a 3”. PVC, CPVC,
Polipropileno Natural, PVDF.

OPERAÇÃO DIRETA, COMPACTA DA SÉRIE “EAST” 
Este design de ação direta e compacto
fornece uma solução de custo eficaz para
aplicações classificadas de alta pressão,
onde o espaço é limitado. Projeto de
segurança Fail-Dry® patenteado. Para
praticamente soluções de todos os tipos:
ácidas, cáusticas, solventes, soluções de
cloro e líquidos ultrapuros. Ciclo de vida
2.000.000. Tamanhos 1/4” e 1/2”. Cv de 0,5 com
orifício de 3/16”; 0,8 com orifício 1/4”. PVC,
CPVC, Polipropileno Natural, PVDF.

VÁLVULAS SOLENOIDES

VÁLVULAS SOLENOIDE DE USO ESPECIAL DA SÉRIE “EASY-NO” e “THP”
A série EASY-NO normalmente aberta, de
ação direta, fecha-se quando energizada.
Projetadas para aplicações que devem ter
fluxo contínuo em caso de falha de
alimentação. Adequada para serviço de
pressão, drenagem ou vácuo com pressões de
até 70 psi. A série THP de ação direta é uma
válvula multiúso adequada para entrada e
contrapressões a 100 PSI, mas pode funcionar
como uma válvula tripla, normalmente aberta ou
normalmente fechada. A EASY-NO e a THP estão
disponíveis nos tamanhos 1/4” e 1/2” em PVC. 

FOLES PTFE DE OPERAÇÃO DIRETA DA SÉRIE “EASMT” e “EASYMT”
Válvula de ação direta para aplicações de uso
pesado com praticamente todas as soluções
(ácidos, cáusticos etc.) O projeto de “foles”
exclusivos fornece uma vedação de barreira
dinâmica e evita fuga de emissões. Ciclo de vida
2.000.000. Projeto de segurança Fail-Dry®.
Tamanhos de 1/4” a 1”. Cv de 1,1 a 4,7, orifício de
3/8” a 11/16”. PVC, CPVC, Polipropileno reforçado
com fibra de vidro, PVDF.

Série “ABV” e “ABR” DUPLA e série “TABV” e “TABR” 
VÁLVULAS ESFÉRICA DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO POR AR DE 3 VIAS
DE ou DE RETORNO ACIONADO POR MOLA

Construção termoplástica de engenharia
robusta – Ideal para ambientes corrosivos.
Compacta. Montagem leve para redução de
pressão sobre a tubulação. Fixação simples
aos entalhes de montagem da estrutura da
Válvula de Esfera True Blue™. Comando
manual padrão na maioria dos modelos.
Opções de retorno acionado por mola.
Paradas de limite e interruptores de limites

disponíveis. Tamanhos ABV de 1/2” a 3”, ABR de bastidor e pinhão
para os tamanhos de 1/4” a 4”.

VÁLVULAS ESFÉRICAS MANUAIS DE UNIÃO DUPLA TRUE-BLUE™ DA
SÉRIE “MBV”

Essa válvula de alta tecnologia oferece
vedação hermética e facilidade de giro com
esfera perfeitamente usinada e polida.
Projetada com munhão para manter
a esfera centrada, eixo reforçado para
eliminar rupturas da vedação e vedações
duplas para garantir confiabilidade. As
sedes PTFE são retrocarregadas com os

anéis O para torque reduzido e maior vida útil da sede. Cada válvula
é fabricada pronta para aceitar o acionamento em poucos minutos
sem ferramentas especiais ou trocas e são construídas para ter um
longo ciclo de vida. PVC, CPVC, PP e PVDF; 3 vias da série TMBV
disponível em PVC e CPVC Tamanhos: Tomada métrica de 1/2” a 4”;
NPT, IPS, BSP. 

VÁLVULA ESFÉRICAS DE REDUÇÃO LATERAL SÉRIE “LMBV”
O adaptador revolucionário da
válvula esférica elimina a fraqueza
inerente a quedas laterais; instala-se
facilmente na peça em T sem
acessórios adicionais. É também um
substituto ideal para as dispendiosas
válvulas Te (zero dead-leg).
Tamanhos da válvula esféricas de

1/2” a 2”. Adaptadores em T padrão de 3/4” a 3”; para outros
tamanhos, consulte a fábrica. Disponível em PVC, CPVC, PVDF
e polipropileno natural, soquete ou fusão de extremidade.

VÁLVULAS ESFÉRICAS

VÁLVULAS ESFÉRICAS DE CONTROLE Série “ZC” com FLUXO PERSONALIZÁVEL 
Válvula esférica com acionamento manual ou elétrico e controle de fluxo suave. A esfera
ZC especialmente cortada pode ser utilizada com o Acionador 4-20 mA (0-10 VCC) DA
SÉRIE EBVA para fornecer controle preciso quando selecionado com um ângulo esférico
em V padrão e até mesmo com um fluxo linear com projeto “Batwing” de patente
pendente. Os cortes personalizados disponíveis para atender às necessidades exatas de
fluxo para praticamente qualquer aplicação. Oferecido de 1/2” a 4” em PVC, CPVC,
Polipropileno Natural e PVDF. 

VÁLVULAS ESFÉRICA DE 3 VIAS ACIONADA
ELETRICAMENTE Série “EBVA” 2 VIAS e Série
“TEBVA” 3 VIAS
Acionador multitensão com sensor de auto-
tensão, com opção CA ou CC. Motor para uso
pesado, térmico, de condensação e protegido
contra excesso de torque com tempo de ciclo
de 5,5 segundos em tamanhos menores. Proje-
tado para atender aos padrões IP65 à prova de
intempéries. Construção de plástico totalmente
robusta – ideal para ambientes corrosivos.
Design compacto com delimitação manual,

luzes padrão de posição e de status. Fixação simples aos entalhes de
montagem da estrutura da válvula. Disponível com recurso à prova de
falha e 4-20 mA ou 0-10 VCC opções de controle digitais. Dois tamanhos
de atuadores para a linha de válvulas de 1/2” a 4”.
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VÁLVULAS DE VENTILAÇÃO A AR E GÁS

VÁLVULA DE DESGASEIFICAÇÃO CONTÍNUA DA SÉRIE “DGV”
Para descarregar quantidades vestigiais de gás quando
ocorrer durante a operação do sistema. A boia de
polipropileno fecha a válvula com o aumento do líquido
e abre-se quando a câmara de flutuação se enche de
gás. Sem componentes metálicos internos ou externos;
ideal para ambientes agressivos. Pressão máxima de
operação de 100 PSI. Materiais da estrutura em PVC,
CPVC, Polipropileno Natural ou PVDF com conexão 1/2”
NPT; porta de ventilação 1/8” NPT.

VÁLVULA DE LIBERAÇÃO DE AR DA SÉRIE “ARV”
Para ventilação de alta capacidade de gás na
inicialização do sistema. O gatilho autoguiado único
garante a emissão mínima de líquido do sistema
e vedações mais confiáveis que os projetos do tipo
esfera. Fecha-se a 0 PSI enquanto o líquido estiver
presente; vedação hermética a 10-15 PSI. PVC
e CPVC nas conexões 1/2”, 3/4” e 1” NPT.

VÁLVULAS DE FECHAMENTO

VÁLVULAS DE FECHAMENTO DA SÉRIE “BAT”, “BLT” e “BST”
AUTOMÁTICA, ACIONADA A AR

As válvulas de fechamento duplas
do tipo globo apresentam um
projeto de eixo PTFE, projeto Fail
Dry® e cilindro de ar de acrílico
transparente que mostra a posição
da válvula, todas padrão. Válvulas
para de uso ultrapesado com
décadas de desempenho robusto
comprovado. A série BAT é de
dupla ação, utiliza ar para abrir
e para fechar. A série BLT utiliza a

pressão do processo de líquido para abrir e ar para fechar.
A série BST funciona com ar versus mola, normalmente
fechada ou normalmente aberta. Tamanhos de 1/2” a 2”. 

VÁLVULA DE DIAFRAGMA PTFE OPERADA
A AR, DA SÉRIE “BSDA”

Ciclo de vida longo e design
compacto. Excelente para
água, líquidos de pureza ultra-
alta ou altamente corrosivos.
Diafragma PTFE com elastô-
meros secos. Projeto de
ciclagem infinita. As conexões

podem ser de soquete fêmea, de rosca fêmea,
de pinos-guia ou de abertura acampanada.
Recurso de segurança Fail Dry® patenteado.
Cavidades lisas internas para evitar deadleg.
Conexão de ar 1/8” NPT. O padrão é retorno
acionado por mola normalmente fechada.
Tamanhos de 1/2” a 2” em PVC. 

VÁLVULAS DE FECHAMENTO COMPACTA
DA SÉRIE “BSR” DE ALTA PRESSÃO 

As válvulas operadas
a ar BSR são normal-
mente fechadas, ideal
para aplicações de
pureza e corrosivas.
Apresenta vedação
hermética de projeto

com baixa fricção, metais secos.
Tamanhos 1/2” e 3/4”. Cv de 2,5 e 5,0;
máx. de 150 PSI; serviço de vácuo
disponível.

VÁLVULAS PINCH DA SÉRIE “HSA” e “ATS”
Manga “pinch” de válvulas
operadas a ar para interromper
o fluxo; ideal quando suspensões
ou partículas podem impedir
o fechamento hermético em
uma sede regular e projeto de

vedação. A HSA é um projeto em linha que fecha uma
manga articulada de patente pendente moldada de
EPDMh2, conexões de 1/2” a 1” de PVC, CPVC,
POLIPROPILENO NATURAL ou PVDF. Os usuários de pinças
HTA fornecem tubulação com diâmetro de 3/8” a 1/2”.

VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDA DA SÉRIE “IDA”
Dreno montado para esva-
ziamento em vórtice rápido
de uma pia ou tanque. A IDA
é disponibilizada com o ar de
dupla ação por ar ou pelo
projeto de retorno acionado

por mola normalmente fechado. O projeto de
alta capacidade fornece até o dobro da taxa
de fluxo das válvulas de descarga típicas;
permanece hermética com até 25” do
cabeçote. Tamanhos 4”, 5” e 6” em PVDF,
POLIPROPILENO ou PVC. 

VÁLVULAS DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO
DA SÉRIE “MFR”

Válvulas operadas pela
mão ou pelo pé MFR
normalmente fechada
operadas são a resposta
para aplicações onde
a mão ou as mãos devem

ser mantidas livres para outras funções.
O retorno por mola automático fecha a
vedação hermética da válvula. Projeto de
baixa fricção; metais secos. Tamanhos
1/2” e 3/4”. Cv de 2,5 e 5,0; máx. de
150 PSI; serviço de vácuo disponível.

PROTEÇÕES DO MEDIDOR, INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE

PROTEÇÕES DO MEDIDOR DE QUÍMICOS DA SÉRIE “GGS”
VEDAÇÃO DE DIAFRAGMA EM MINIATURA DA SÉRIE “GGME”
As opções de vedação de barreira PTFE ou Viton
protegem os instrumentos de corrosão e entupimento,
mantendo a alta precisão. A conexão hexagonal de
aço do medidor exclusivo (seca) elimina a ruptura.
Disponível com ou sem medidores de pressão ou vácuo
de aço inoxidável de 21/2”. Entrada 1/2”. Conexão do
medidor 1/4” ou 1/2”. Vedação compacta do diafragma
da série GGME também para pressão ou vácuo. 

PROTEÇÕES DO MEDIDOR ULTRAPURO DA SÉRIE “GGMU”
O design exclusivo em linha elimina
os “dead legs” que podem abrigar
o crescimento de bactérias e contamina-
ção. Material termoplástico despigmen-
tado; FKM ou EPDM sem íons de metal.
O carretel de elastômero flexível especial
separa o líquido do sistema a partir do
líquido de enchimento do medidor
e garante leitura precisa. Adaptável
a sistemas de tubulações existentes.
Tamanhos: De 1/2” a 2”.PRESSÓSTATO DA SÉRIE “SWT”

Utilizado para sinalizar o equipamento quando
a pressão em um sistema de tubulação sobe
ou desce a uma pressão predeterminada;
ajusta-se facilmente ao parafuso de ajuste.
Pressão máxima de operação de 150 psi.
Características do projeto NEMA 4X, venti-
lação de segurança Fail-Dry® patenteada,
diafragma PTFE (elastômeros secos) e garra
totalmente de plástico. O interruptor de
terminal Amp 16/3 de ação rápida é padrão;
opções de interruptores de 25 Amp e de

3 Amp de banda morta baixa. Todos são reconhecidos pela UL
e aprovados pela CSA. PVC com conexão 1/2” NPT.

INDICADOR TRIPLO DA SÉRIE “PT-SS”
Medidor de pressão e temperatura multifuncional
com sonda de baixo perfil extra. Indicado para
aplicações que podem resistir ao metal úmido.
Caixa de aço e conexão de aço inoxidável;
múltiplas faixas de pressão disponíveis na face
do medidor 21/2” ou 3”.
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MULTIPORTA DA SÉRIE “S”
Válvula seletora compacta
fornecida em 2 vias, 3 vias,
4 vias e 5 vias assim como
sondagens de múltiplas
pilhas. Ideal para uso em
laboratório ou outras
aplicações que podem ser
escolhidas entre várias
fontes de líquidos. Manual

ou acionada, fornecida em PVC, CPVC,
POLIPROPILENO, PVDF ou PTFE de tamanhos
1/4” ou 1/2”.

VÁLVULAS DE DESVIO E MULTIPORTAS

DE DESVIO OPERADO A AR DA SÉRIE “F” e “BFS”
As válvulas de desvio ou
amostragem triplas do
tipo globo apresentam
eixo equilibrado, projeto
Fail Dry® e cilindro de ar
de acrílico transparente
que mostra a posição da
válvula, todas padrão.
Válvulas para uso
ultrapesado com déca-
das de desempenho

robusto comprovado. BFS de tamanhos 1/2”
em PVC ou polipropileno natural; F é de 3/4” a
2” em PVC.

DESVIO COMPACTA OPERADA A AR DA SÉRIE
“TUCA”

A válvula de desvio ou de
amostragem de 3 vias também
pode ser utilizada para combinar 2
entradas em 1 saída. Inclui
ventilação de alerta Fail Dry®.
Tamanhos 1/4” e 1/2” em PVC,
Polipropileno Natural, PTFE e PVDF.

INDICADOR DE NÍVEL DA SÉRIE “GL”
Verificação visual rápida do nível do
tanque. A GL tem exterior acrílico com
cilindro interno Pyrex® adequado para
produtos químicos e aplicações de alta
pureza. Comprimentos de 1 a 4 pés, PVC,
polipropileno natural ou PTFE conexões
em 1/2” ou 3/4” NPT.

INDICADORES DE FLUXO E NÍVEL

INDICADORES DE FLUXO COM VISOR DAS
SÉRIES “GX” E “GY”

Para indicação positiva e segura
do fluxo e clareza de líquidos
corrosivos ou ultrapuros.
Disponível com serpentinas de
vinil para ajudar a detectar o
fluxo. A série “GX” tem apenas
uma parte de cilindro acrílico em
prol da economia. A série “GY”
tem um cilindro externo de

acrílico protegendo um cilindro interno Pyrex.
Tamanhos de 1/2” a 3” NPT.

VISEIRAS DO TIPO WAFER DA SÉRIE “GYW”
Oferece indicação segura
e positiva de fluxo ou clareza
de líquidos corrosivos ou
ultrapuros em grandes
sistemas de tubulação.
Construção com parede dupla.

Ajusta-se entre os flanges de acoplamento
padrão. Tamanhos do tubo de 11/2” a 8”.

SENSOR DE PROXIMIDADE DA SÉRIE “RS”
Interruptor de Palheta CA ou CC com
luzes indicadoras projetados para uso
com bomba dosadora VPA. Catalogado
pela CSA e lavagem compatível com
a norma NEMA-6. 

VÁLVULAS DE FLUXO CONSTANTE

ENCHIMENTO/MEDIÇÃO

CONTROLES DE FLUXO DA SÉRIE “FC”
As válvulas automáticas à prova de violação mantêm
um fluxo constante, independentemente das
alterações de pressão de admissão entre 15
e 100 PSI. Sem metal em contato com o líquido.
Mantém as vazões predeterminadas de 1/4
a 120 GPM. Tamanhos de 1/4” a 3”.

CILINDRO DUPLO DA SÉRIE “VPA”, BOMBA DOSADORA E DE
ENCHIMENTO OPERADA A AR
As bombas de autoescorva fornecem quantidades exatas
de líquidos altamente corrosivos. Apresenta projeto Fail
Dry®. Operada pneumaticamente, com taxas de descarga
ajustáveis. Capacidades de 7, 10, 32 e 128 onças por curso.
Outras capacidades disponíveis mediante solicitação.
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■ VÁLVULAS
ESFÉRICAS

■ VÁLVULAS
BORBOLETA

■ VERIFICAÇÕES
DE ESFERA

■ VÁLVULAS DE DIAF-
RAGMA DO TIPO
REPRESAMENTO

■ REGISTROS DE
LABORATÓRIO

■ FILTROS DE TELA EM
“Y”

A linha Blue Standard é a solução da Plast-O-Matic Valves para as
exigências de válvulas termoplásticas quando o preço está acima
de tudo. Se, no momento, você especificar válvulas de plástico
para água, importadas ou produzidas em massa, v, aplicações
corrosiva ou de alta pureza, a Blue Standard oferece a mesma
qualidade e níveis de desempenho, com a vantagem dos serviços
técnicos, testes e apoio da Plast-O-Matic.

PRODUTOS DE ENGENHARIA PERSONALIZADA

BASTÕES DA SÉRIE “PCWS” “PCWR”
Conjuntos robustos e reforçados
para aplicações de processo de
resfriamento de água que reúne
válvulas, medidores, fluxômetro

e conectores em
“bastões” compactos
que são praticamente
indestrutíveis e reduzem
drasticamente os

custos de instalação. A lateral de
suprimento do PCWS apresenta regulador de
pressão e manômetro, e a lateral de retorno
do PCWR apresenta fluxômetro e válvula de
estrangulamento. É personalizável com
qualquer combinação 
de válvulas e conexões.

VÁLVULAS IMPORTADAS BLUE STANDARD

CONCEITO FAIL- DRY®

Fail Dry® é um recurso de segurança de
projeto patenteado da Plast-O-Matic que
descreve o conceito único de ter uma
câmara ventilada que separa duas seções
vedadas de uma válvula ou bomba. Em caso
de falha da vedação inferior (primária), uma
vedação superior (secundária) continuará
a manter seca a operação do meio. Somente
controles com o recurso Fail Dry® patenteado
oferecem essa proteção exclusiva. O Fail
Dry® permite que uma válvula ou bomba
permaneça em funcionamento após uma
falha da vedação primária, mantendo, assim,
o ciclo do processo ou a operação do
sistema até que a manutenção possa ser
programada. Isso evita desligamentos
emergenciais dispendiosos.

VÁLVULAS “X” e “Q”
Além de nossa linha
de produtos padrão,
a Plast-O-Matic
é empregado para
fornecer válvulas
e controles perso-
nalizados a nossos
clientes. Foram
ilustrados vários
exemplos dessas

unidades termoplásticas especializadas as
quais foram concebidas, projetadas e fabrica-
das para fornecer soluções para aplicações
especializadas. Solicite informações do
Programa de Produtos Especiais.

1384 Pompton Avenue, Cedar Grove, New Jersey 07009
(973) 256-3000 • Fax: 973256-4745 • www.plastomatic.com
Depósito na California: 4054 Brewster Way • Riverside, CA 92501
(951) 686-2852 • Fax: (951) 686-6328 
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MATERIAIS DE ESTRUTURA PADRÃO
A maioria dos produtos Plast-O-Matic está disponível nas
configurações de Classe 1, Tipo 1 Geon® PVC, Corzan® CPVC, Kynar®

PVDF, e Polipropileno Natural Não Pigmentado A maioria dos
produtos também é oferecida em PTFE, enquanto os produtos
moldados estão disponíveis em fibra de vidro de Polipropileno
e Halar® ECTFE. Para outros termoplásticos disponíveis, consulte
a fábrica.

MATERIAIS DE VEDAÇÃO
As vedações de elastômero incluem EPDM, FKM Viton®, FFKM, Aflas.
As vedações termoplásticas incluem PFA, MFT e PTFE. Um
orçamento de materiais especiais e personalizados, incluindo
Kalrez®, Chemraz® e formulações personalizadas pode ser envaido,
mediante solicitação. A Plast-O-Matic também oferece uma série de
elastômeros proprietários, incluindo f99® para aplicações 99%
sulfúricas, EPDMh2® para aplicações de válvula de estrangulamento
e muitos outros.

ESTRUTURA E MATERIAIS DE VEDAÇÃO

CONEXÕES PADRÃO E OPCIONAL

■ NPT

■ SOQUETE

■ FLANGE

■ PINO-GUIA

■ JIS

■ ABERTURA
ACAMPANADA

■ BSP

■ MÉTRICA

■ PERSONALIZADA

■ UNIÃO DUPLA
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