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untuk cairan korosif & ultramurni
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Regulator Diferensial Seri “PRD”
Mengendalikan perbedaan pada filter, instrumen, dll. guna
memastikan agar tekanan yang masuk ke dalam segmen
sistem yang terlindung tidak sampai melebihi tekanan
output. Katup ini berfungsi untuk meminimalkan
penurunan tekanan dan juga meningkatkan performa
sekaligus melindungi filter maupun instrumen lain dari
tekanan berlebih. Ukuran 1/4” hingga 3” untuk PVC, Polipro
Alami, maupun bahan lain sesuai permintaan.

REGULATOR TEKANAN Seri “PRH” dan Seri “PRHM”
Mampu secara akurat mengurangi dan mengendalikan
tekanan inlet tetap maupun bervariasi, serta
mempertahankan tekanan pengaturan outlet maksimum
yang telah ditentukan secara konstan. Diakui sebagai
peranti terbaik dalam bidang industri ini untuk aliran
maksimum dengan tingkat penurunan tekanan
pengaturan yang minimal. Pengaturan regulator mulai
dari 5 hingga 125 PSI; beberapa kombinasi ukuran/bahan
memiliki rentang yang lebih kecil. Ukuran 1/4” hingga 3”
untuk PVC, Polipro Alami dan PVDF; 1/4” hingga 11/2”
untuk CPVC dan PTFE.

Seri BUKAAN BERTAHAP “RVT” DAN “RVD”
Mencegah terjadinya tekanan
berlebih, mempertahankan tekanan
balik maupun pelintasan otomatis
di dalam bejana dan sistem
pemipaan. Pola sejajar Seri RVDM
(tidak ditunjukkan) memiliki
diafragma gelinding bebas gesekan
yang dirancang untuk operasi
sensitif. Seri RVT merupakan
desain dengan pola bersudut.
Pengaturan mulai dari 5 hingga
100 PSI. Fail Dry®, 1/2” hingga 2”.
Desain diafragma pola bersudut
pada Seri RVD (tidak ditunjukkan)
dengan NPT 1/8” hingga 1/2”,
50 hingga 150 PSI. Sedangkan Seri
RVTX hadir dengan NPT 3”.

KATUP PELEPAS TEKANAN, PELINTAS, & ANTI-SIFON juga dikenal sebagai Regulator Tekanan Balik

Seri DIAFRAGMA PTFE “RVDT”
Diafragma PTFE memberikan
Pilihan terbaik untuk ketahanan
terhadap korosi, penyegelan yang
bebas kontaminasi, serta
keserbagunaan katup secara
umum. Elastomer bebas basah.
Fitur pengaman Fail Dry® yang
telah dipatenkan. Untuk aplikasi
pada air, cairan ultramurni, serta
cairan beragresivitas tinggi.
Berbahan PVC, CPVC,
Polipropilena, PVDF (Kynar®), dan
PTFE. Ukuran: 1/4” hingga 2”.

Seri KATUP TIGA ARAH “TRVDT”
Celah ketiga pada katup memberikan
kemudahan pemipaan untuk aplikasi
pelintasan. Diafragma PTFE
memberikan ketahanan terhadap
korosi dan penyegelan bebas
kontaminasi yang terbaik. Elastomer
bebas basah. Fitur pengaman Fail
Dry® yang telah dipatenkan. Untuk
aplikasi pada cairan ultramurni
maupun cairan beragresivitas tinggi.
Berbahan PVC, CPVC, Polipropilena,
PVDF (Kynar®), dan PTFE. Ukuran: 1/2”
hingga 1”.

KATUP PENGENDALI TEKANAN

REGULATOR ULTRAMURNI Seri “PRH-U” dan “UPR”
Regulator tekanan ultramurni terbaik saat
ini. PRH-U memiliki fitur bodi Kynar
740 yang dimesinkan dengan elastomer
EPDM bebas ion serta pengaturan
bebas kenaikan. UPR memiliki
diafragma TFM berpilin tanpa
komponen pengencang eksternal
dan dirancang untuk memenuhi
spesifikasi SEMI F-57.
Pengaturan regulator PRH-U

mulai dari 10 hingga 125 PSI, dengan ukuran 1 /4” hingga 3”.
Pengaturan regulator UPR mulai dari 5 hingga 100 PSI, dengan ukuran 1 /4”
hingga 2”. Baik PRH-U maupun UPR dilengkapi dengan berbagai pilihan tipe
keran. Juga termasuk prosedur pembersihan pra-perakitan POM yang telah
dipatenkan, pembilasan suhu dingin/panas 16 jam, serta prosedur
pembersihan akhir Class 100 dan kantung ganda.

REGULATOR TEKANAN BERMUATAN UDARA Seri “PRA”
STABILIZER TEKANAN Seri “PRS”

Kinerjanya mengungguli regulator bermuatan
pegas dengan kemampuan respons yang lebih
baik terhadap perubahan tekanan; mampu
mempertahankan tekanan tanpa mengorbankan
aliran. Dilengkapi dengan fitur pengaman Patented
Fail Dry® . Pengaturan mulai dari 5 hingga 125 PSI.
Ukuran 1/4” hingga 3”. Bila digunakan bersama

Stabilizer® Seri PRS, regulator PRA ini akan bekerja tanpa
ada penurunan tekanan pengaturan sama sekali.
Performanya mampu menyaingi katup pengendali papan
atas jenis lain namun dengan biaya yang jauh lebih
rendah.

KATUP SEARAH DIAFRAGMA FUNGSI KHUSUS
Seri “CK” dan “CKD”

Seri CK adalah katup PTFE
yang dimesinkan dan memiliki
desain diafragma berpenutup
normal yang sama dengan
Seri CKM, tersedia dalam
ukuran 3/4” dan 1”. Seri CKD
merupakan katup searah
diafragma berpenutup normal
yang ideal untuk tekanan atau
aliran ultrarendah, hanya
membutuhkan tekanan
sebesar 0,5 PSI untuk

menutup. Ukuran 1/4” dan 1/2” dengan bahan
PVC, Polipro Alami, PTFE, maupun PVDF. 

KATUP SEARAH & KATUP PEMBOCOR UDARA

KATUP SEARAH DIAFRAGMA Seri “CKM” & KATUP
SEARAH PENUTUP OTOMATIS Seri “CKS” 

Katup searah tahan bocor yang
mampu membalikkan aliran air,
cairan sangat korosif, serta
cairan ultramurni. Desain
penyegelan sendiri
memungkinkan pemasangan di
posisi mana pun. Diafragma
yang dicetak secara unik
dengan ukuran 1/2”, 3/4”, dan
1”; katup poppet berpemandu

otomatis dengan ukuran 11/2”, 2”, dan 3”. Kedua
model tersebut berpenutup normal – tidak
membutuhkan tekanan balik. Mampu beroperasi
secara hening dan berada di lokasi yang sama
setiap waktu. PVC, CPVC, Polipro, PVDF.

KATUP PELEPAS HAMPA UDARA Seri “VBM” dan “VBS”
Katup pelepas hampa udara
pelindung ini mampu
mengeliminasi gejala sifonisasi
atau gagalnya tangki
penyimpanan. Diafragma yang
dibentuk secara sensitif ini mampu
memberikan operasi penutupan
secara normal dan akan bereaksi
terhadap kehampaan udara
minimum; walau begitu, peranti ini
tidak direkomendasikan sebagai
pelindung tangki berdinding tipis.

Ukuran NPT 1/2”, 3/4” dan 1”. Seri baru VBS
menawarkan fitur desain berpenutup normal dan
kapasitas yang lebih tinggi dengan ukuran NPT 11/2”,
2”, dan 3”.
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Seri “PS” BERSISTEM OPERASI PEMANDU 
Kemampuan tekanan dan aliran tinggi. Desain
yang dioperasikan pemandu ini membutuhkan
nilai diferensial di sepanjang katup sebesar 5 PSI
Diklasifikasikan untuk tekanan inlet 5 hingga
140 PSI, tekanan balik hingga 70 PSI CV mulai
dari 5,2 hingga 80. Desain pengaman Fail-Dry®

yang telah dipatenkan. Segel tipe pembatas
bellow PTFE. Sebagai solusi untuk aplikasi apa
pun Ukuran 1/2” hingga 3”. PVC, CPVC, Polipro,
PVDF.

Seri “EAST” KECIL, PENGOPERASIAN LANGSUNG 
Desain yang kecil dan beroperasi langsung
memberikan solusi hemat biaya bagi aplikasi
kelas tekanan tinggi yang biasanya ruangan
pengoperasiannya terbatas. Desain pengaman
Fail Dry® yang telah dipatenkan. Untuk larutan
berjenis apa pun: asam, kaustik, pelarut, klorin,
maupun cairan ultramurni. Daur pemakaian
hingga 2.000.000 kali. Ukuran 1/4” dan 1/2”.
Cv 0,5 dengan bukaan 3/16”; 0,8 dengan
bukaan 1/4”. PVC, CPVC, Polipro, PVDF.

KATUP SOLENOID

KATUP SOLENOID FUNGSI KHUSUS 
Seri “EASY-NO” dan Seri “THP”
Terbuka dalam kondisi normal, Seri EASY-NO
berfitur operasi langsung ini akan menutup bila
disalurkan energi. Dirancang untuk aplikasi yang
harus memerlukan aliran tetap saat terjadi kegagalan
elektris. Cocok untuk fungsi tekanan, pengurasan,
maupun hampa udara dengan tekanan hingga 70 PSI.
Seri THP dengan fitur pengoperasian langsung
adalah katup serbaguna yang ideal untuk inlet dan
tekanan balik hingga 100 PSI; peranti ini dapat
berfungsi sebagai katup tiga arah, katup berposisi

normal terbuka, maupun katup berposisi normal tertutup. Baik EASY-NO
maupun THP tersedia dalam ukuran 1/4” dan 1/2” dengan bahan PVC. 

BELLOW PTFE BERSISTEM OPERASI LANGSUNG Seri “EASMT” dan
“EASYMT”
Katup yang mampu beroperasi langsung untuk
aplikasi fungsi berat dengan semua jenis larutan
(asam, kaustik, dll.). Desain “Bellows” yang unik
memberikan segel pembatas dinamis yang mampu
mencegah terjadinya kebocoran emisi. Daur
pemakaian hingga 2.000.000 kali. Desain pengaman
Fail Dry® yang telah dipatenkan. Ukuran 1/4” hingga
1”. Cv mulai dari 1,1 hingga 4,7, bukaan mulai dari
3/8” hingga 11/16”. PVC, CPVC, Polipro berisi kaca,
PVDF.

Seri “ABV” dan “ABR” dua arah dan Seri “TABV” dan “TABR”
KATUP BOLA BERAKTUASI PNEUMATIK BERPEMBALIK PEGAS atau UDARA
KE UDARA TIGA ARAH

Konstruksi termoplastik yang direkayasa agar
kokoh – ideal untuk lingkungan kerja korosif.
Berukuran kecil. Perakitan berbobot ringan untuk
tekanan pemipaan yang lebih rendah. Mudah
dipasangkan ke baut pemasang pada bodi Katup
Bola True Blue™. Fitur pembatalan manual
standar pada hampir semua model. Pilihan
Pengembali Pegas. Tersedia dengan fitur
Penghentian Batas dan Sakelar Batas. Ukuran
ABV untuk 1/2” hingga 3”, ABR Rack and Pinion
untuk ukuran 1/4” hingga 4”.

KATUP BOLA TRUNION MANUAL TRUE-BLUE™ Seri “MBV” 
Katup terekayasa ini menawarkan penyegelan
kedap gelembung dan pemutaran yang mudah
dengan bola katup halus yang dipoles dan
dimesinkan secara sempurna. Didesain dengan
trunnion agar bola tetap lurus, batang yang
diperkuat untuk mengeliminasi kerusakan,
serta penyegel ganda untuk menjamin
keandalan. Dudukan PTFE disangga dengan

ring tipe O untuk mengurangi torsi serta usia dudukan yang lebih panjang.
Setiap katup dibuat sedemikian rupa agar siap menerima aktuasi hanya
dalam beberapa menit tanpa perlu perkakas atau perubahan khusus, serta
memiliki daur hidup yang panjang. PVC, CPVC, PP, dan PVDF; Seri TMBV
tiga arah tersedia dengan bahan PVC dan CPVC dan ukuran:
1/2” hingga 4”; NPT, IPS, BSP, Soket Metrik. 

KATUP BOLA PENURUN LATERAL SERI “LMBV”
Adaptor katup bola yang revolusioner
mengeliminasi kelemahan yang biasa terjadi
pada titik lateral; dapat dipasangkan ke
adaptor “T” dengan mudah tanpa
pengepasan tambahan. Juga dapat menjadi
pengganti ideal untuk katup anti-stagnasi
fluida yang berharga mahal. Ukuran Katup
Bola mulai dari 1/2” hingga 2”. Fitur adaptor

ukuran 3/4” hingga 3” standar; konsultasikan ke pabrik untuk ukuran lain.
Tersedia dengan bahan PVC, CPVC, PVDF, dan polipropilena alami, dengan
penggabungan soket atau ujung belakang.

KATUP BOLA

KATUP BOLA PENGENDALI Seri “ZC” dengan ARUS YANG DAPAT DISESUAIKAN 
Katup bola beraktuasi manual maupun elektrik dengan kontrol aliran yang lancar. Bola ZC yang
dibentuk secara khusus ini dapat digunakan bersama Aktuator Seri EBVA 4-20 mA (0-10 VDC)
untuk memperoleh pengendalian akurat bila disandingkan dengan sudut V-Ball standar; arus
linier yang merata dengan suatu desain bernama “Batwing” yang tengah menunggu hak paten.
Tersedia dengan potongan berdesain khusus guna memenuhi kebutuhan aliran fluida secara
akurat untuk jenis aplikasi apa pun. Tersedia dalam ukuran 1/2” hingga 4” dengan bahan PVC,
CPVC, Polipro Alami, and PVDF. 

Seri “EBVA” dua arah dan Seri “TEBVA” KATUP
BOLA SISTEM AKTUASI ELEKTRIK TIGA ARAH
Aktuator multi-voltase dengan pendeteksian
voltase otomatis, tersedia dengan pilihan AC atau
DC. Terlindung dari gejala thermal, kondensasi, dan
kelebihan torsi; motor tangguh dengan waktu siklus
5,5 detik pada model-model berukuran yang lebih
kecil. Dirancang untuk memenuhi standar tahan air
IP65. Konstruksi keseluruhan berbahan plastik yang
kokoh – ideal untuk lingkungan kerja korosif.
Desain berukuran kecil dilengkapi fitur standar
pembatalan manual, lampu indikator posisi, dan

lampu indikator status. Mudah dipasangkan ke baut pemasang pada bodi
katup. Tersedia dengan pilihan pengendali digital anti gagal 4-20 mA atau
0-10 VDC. Dua pilihan ukuran aktuator untuk ukuran katup 1/2” hingga 4”.
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KATUP PELEPAS UDARA & GAS

KATUP PELEPAS GAS BERKELANJUTAN SERI “DGV”
Berfungsi mengeluarkan sisa-sisa gas yang dihasilkan saat
sistem beroperasi. Pelampung Polipro akan menutup katup saat
level cairan meningkat, dan membukanya saat bilik katup terisi
oleh gas. Tanpa komponen logam internal maupun eksternal;
ideal untuk lingkungan pengoperasian yang berat. Tekanan
pengoperasian maksimum sebesar 100 PSI. Katup berbahan
PVC, CPVC, Polipro Alami, atau PVDF dengan sambungan NPT
berukuran 1/2”; celah pelepas NPT berukuran1/8”.

KATUP PELEPAS UDARA SERI “ARV”
Untuk pelepasan gas kapasitas tinggi pada pemulaian
sistem. Fitur katup poppet dengan sistem pemanduan sendiri
yang unik menjamin kadar emisi cairan sistem pada level
minimum serta daya penyegelan yang lebih andal dibanding
desain-desain bola katup lainnya. Mampu menutup pada
tekanan 0 PSI selama cairan masih ada; kondisi kedap
gelembung diperoleh pada tekanan 10-15 PSI. Sambungan
NPT berbahan PVC dan CPVC dalam ukuran 1/2”, 3/4” dan 1”.

KATUP PENUTUP

KATUP PENUTUP Seri “BAT”, “BLT”, dan “BST”
OTOMATIS, DIOPERASIKAN DENGAN UDARA

Katup penutup tipe bola dua arah
memiliki fitur-fitur standar seperti
desain batang PTFE, desain Fail
Dry®, serta silinder udara akrilik
transparan yang menunjukkan
posisi katup. Katup yang sangat
tangguh dengan performa tahan
banting yang telah terbukti selama
beberapa dekade. Seri BAT adalah
katup berfungsi ganda yang
menggunakan udara untuk

membuka dan menutupnya. Seri BLT menggunakan tekanan
proses cairan untuk membuka, dan udara untuk menutupnya.
Seri BST menggunakan udara dan pegas, dan menutup atau
membuka secara normal. Ukuran 1/2” hingga 2”. 

KATUP DIAFRAGMA PTFE SISTEM OPERASI
UDARA Seri “BSDA”

Daur hidup yang panjang serta
desain berukuran kecil. Sangat
baik untuk air, cairan kemurnian
ultratinggi atau cairan yang
sangat korosif. Diafragma PTFE
tanpa elastomer yang basah.
Desain jutaan daur. Sambungan

dapat menggunakan soket feminin, ulir feminin,
keran, atau baut berulir. Fitur pengaman Fail Dry®

yang telah dipatenkan. Rongga internal yang halus
untuk mencegah stagnasi fluida. Sambungan
udara NPT berukuran 1/8”. Pengembali pegas
posisi normal menutup sebagai peranti standar.
Ukuran 1/2” hingga 2” dengan bahan PVC. 

KATUP PENUTUP TEKANAN TINGGI SISTEM
OPERASI UDARA BERUKURAN KECIL
Seri “BSR” 

Katup sistem operasi
udara BSR normalnya
dalam keadaan tertutup,
ideal untuk aplikasi
kemurnian dan korosif.
Memiliki fitur segel kedap

gelembung dengan desain gesekan rendah,
tanpa komponen logam yang basah. Ukuran
1/2” dan 3/4”. Cv 2,5 dan 5.0; tekanan maks.
150 PSI, tersedia fungsi hampa udara.

KATUP JEPIT Seri “HSA” dan “HTA”
Katup sistem operasi udara
“menjepit” bagian lengannya untuk
memutus aliran; ideal bila fluida kental
atau butiran berpotensi menghambat
penutupan kedap gelembung di dalam
desain dudukan dan segel reguler.

HSA memiliki desain sejajar yang mampu menutup lengan
berartikulasi dalam proses Hak Paten yang dibentuk dari EPDMh2,
dengan ukuran sambungan 1/2” hingga 1” berbahan PVC, CPVC,
polipro alami, atau PVDF. HTA menjepit pemipaan yang dipasok
pengguna dengan ukuran diameter mulai dari 3/8” hingga 1/2”.

KATUP PEMBUANG CEPAT SERI “IDA”
Telah dipasangi saluran
pembuang untuk pengosongan
cepat dengan mekanisme
pusaran pada wadah atau
tangki. IDA tersedia dalam
desain fungsi ganda udara dan
udara, serta desain

pengembalii pegas posisi normal tertutup. Desain
kapasitas tinggi memberikan laju aliran hingga
dua kali lebih besar dibanding katup pembuang
biasa; tetap kedap gelembung dengan pangkal
kepala hingga 25”. Tersedia dalam ukuran 4”, 5”,
dan 6” dengan bahan PVDF, polipro, atau PVC. 

KATUP SISTEM TUTUP SENDIRI MANUAL 
Seri “MFR”

Normalnya dalam keadaan
tertutup, katup MFR yang
dioperasikan dengan tangan
atau kaki ini merupakan
jawaban untuk aplikasi yang
mengharuskan salah satu
atau kedua tangan tetap

bebas untuk melakukan fungsi-fungsi lainnya.
Pengembali pegas otomatisnya menutup segel
kedap gelembung katup Desain gesekan
rendah; tanpa komponen logam yang basah.
Ukuran 1/2” dan 3/4”. Cv 2,5 dan 5.0; tekanan
maks. 150 PSI, tersedia fungsi hampa udara.

PELINDUNG ALAT UKUR, INSTRUMENTASI & PENGENDALI

PELINDUNG ALAT UKUR KIMIA SERI “GSS”
SEGEL DIAFRAGMA MINIATUR SERI “GGME”
Pilihan segel pembatas berbahan PTFE or Viton melindungi
instrumen dari korosi dan penyumbatan sekaligus
mempertahankan akurasi yang tinggi. Sambungan alat
ukur heksagonal berbahan besi yang unik (bebas basah)
mengeliminasi kerusakan. Tersedia dengan atau tanpa alat
ukur tekanan atau hampa udara berbahan baja tahan karat
dengan ukuran 21/2”. Inlet berukuran 1/2”. Sambungan alat
ukur 1/4” atau 1/2”. Segel diafragma berukuran kecil dari
Seri GGME juga untuk tekanan atau hampa udara. 

PELINDUNG ALAT UKUR ULTRAMURNI SERI “GGMU”
Desain sejajar yang unik mengeliminasi
“stagnasi fluida” yang bisa menjadi tempat
bagi pertumbuhan bakteri dan kontaminasi.
Bahan termoplastik tanpa pigmen; EPDM
bebas ion berbahan FKM atau logam. Sepul
elastomer fleksibel khusus memisahkan
cairan sistem dengan cairan isi alat ukur,
serta menjamin pengukuran yang akurat.
Dapat beradaptasi dengan sistem pemipaan
yang ada. Ukuran: 1/2” hingga 2”.

SAKELAR TEKANAN SERI “SWT”
Digunakan untuk memberi sinyal kepada peralatan saat
tekanan di dalam sistem pemipaan melebihi atau kurang
dari tekanan pengaturan; dapat disesuaikan dengan
mudah menggunakan sekrup penyesuai. Tekanan
pengoperasian maksimum sebesar 150 psi. Memiliki fitur-
fitur desain NEMA 4X, celah pengaman Fail-Dry® yang
telah dipatenkan, diafragma PTFE (elastomer tidak basah),
serta pegangan yang seluruhnya terbuat dari plastik.
Sakelar terminal 16 Amp/3 dengan mekanisme pengancing
merupakan peranti standar; Sakelar 25 Amp dan sakelar
diferensial rendah 3 Amp merupakan peranti pilihan.
Kesemuanya telah diakui oleh UL dan disetujui oleh CSA.
Berbahan PVC dengan sambungan NPT berukuran 1/2”

ALAT UKUR TRIDICATOR SERI “PT-SS”
Pengukur tekanan dan suhu dalam satu alat dengan
batang uji berprofil ekstrarendah. Cocok untuk
aplikasi yang tahan terhadap logam basah. Rangka
besi dan sambungan baja; rentang tekanan ganda
yang tersedia dengan profil alat ukur 21/2” atau 3”.
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KATUP MULTIPORT Seri “S”
Katup pemilih berukuran kecil
ditawarkan dalam desain dua
arah, tiga arah, empat arah,
lima arah, dan desain
penggurdian multi-tumpukan.
Ideal untuk pemakaian di
laboratorium atau aplikasi
lainnya berdasarkan pilihan

sumber cairan yang digunakan. Sistem manual
atau teraktuasi, ditawarkan dengan bahan PVC,
CPVC, polipro, PVDF, atau PTFE berukuran 1/4”
atau 1/2”.

KATUP PEMBELOK & MULTIPORT

PEMBELOK SISTEM OPERASI UDARA Seri “F” &
“BFS”

Pembelok tipe bola tiga
arah atau katup
pengambilan sampel
memiliki fitur-fitur
standar seperti batang
yang seimbang, desain
Fail Dry®, serta silinder
udara akrilik transparan
yang menunjukkan posisi
katup. Katup yang

sangat tangguh dengan performa tahan banting
yang telah terbukti selama beberapa dekade.
Ukuran BFS 1/2” berbahan PVC atau polipro
alami; sedangkan ukuran F 3/4” hingga 2” dengan
bahan PVC.

PEMBELOK BERUKURAN KECIL BERSISTEM
OPERASI UDARA Seru “TUCA”

Pembelok tiga arah atau katup
pengambilan sampel juga dapat
digunakan untuk menggabungkan
dua inlet ke dalam satu outlet.
Termasuk celah peringatan Fail
Dry®. Ukuran 1/4” dan 1/2” dengan
bahan PVC, Polipro Alami, PTFE,
atau PVDF.

INDICATOR LEVEL Seri “GL”
Untuk verifikasi visual secara cepat
terhadap level cairan pada tangki. GL
memiliki eksterior berbahan akrilik dengan
silinder bagian dalam berbahan Pyrex® yang
cocok untuk aplikasi dengan bahan kimia
keras dan cairan dengan kadar kemurnian
tinggi. Panjang mulai dari 1 hingga 4 kaki
dengan sambungan PVC, polipro alami, atau

PTFE dengan NPT berukuran 1/2” atau 3/4”.

INDIKATOR ALIRAN & LEVEL

INDIKATOR ALIRAN GELAS PENDUGA Seri “GX”
dan Seri “GY”

Untuk pengindikasian aliran
secara aman dan positif serta
kejernihan cairan korosif atau
ultramurni. Tersedia dengan pita
vinyl untuk membantu mendeteksi
aliran. Seri “GX” hanya memiliki
sebuah dinding silinder akrilik
agar ekonomis. Seri “GY” memiliki
sebuah silinder bagian luar

berbahan akrilik yang melindungi silinder bagian
dalam berbahan Pyrex. Ukuran NPT 1/2” hingga 3”.

GELAS PENDUGA WAFER Seri “GYW”
Menawarkan pengindikasian
aliran secara aman dan positif
atau kejernihan cairan korosif
atau ultramurni dalam sistem
pemipaan yang lebih besar.
Konstruksi dinding ganda.

Ukurannya pas di antara flens standar yang
menjadi pasangannya. Ukuran pipa 1/2” hingga 8”.

SENSOR JARAK Seri “RS”
Sakelar Reed AC atau DC dengan lampu indikator
dirancang untuk digunakan dengan pompa
pengukuran VPA. Terdaftar di CSA dan kompatibel
dengan pencucian tekanan tinggi NEMA-6. 

KATUP ALIRAN KONSTAN

PENGISIAN / PENGUKURAN

PENGENDALI ALIRAN Seri “FC”
Katup otomatis dan anti rusak mempertahankan aliran
secara konstan walaupun tekanan pada inlet berubah
antara 15 dan 100 PSI. Tidak ada komponen logam yang
bersentuhan dengan cairan. Mempertahankan aliran
yang telah ditentukan sebelumya mulai dari 1/4 hingga
120 GPM. Ukuran 1/4” hingga 3”.

POMPA PENGUKURAN DAN PENGISIAN BERSISTEM OPERASI
UDARA BERSILINDER RANGKAP Seri “VPA”
Pompa yang mampu mengisi sendiri memberikan kuantitas
cairan berdaya korosi tinggi secara tepat. Dengan fitur desain
Fail Dry® . Dioperasikan secara pneumatis dengan debit
pengeluaran yang dapat disesuaikan. Kapasitas 7, 10, 32 dan
128 ons per langkah. Kapasitas lain tersedia berdasarkan
permintaan.
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n KATUP BOLA
n KATUP KUPU-KUPU
n KATUP UJI BOLA
n KATUP DIAFRAGMA

TIPE WEIR
n KATUP LABCOCK
n KATUP SARINGAN Y

Jajaran produk Blue Standard adalah solusi dari Plast-O-Matic Valve
untuk kebutuhan katup termoplastik dengan harga terjangkau. Jika Anda
tengah menentukan pilihan pada katup plastik impor atau yang
diproduksi secara masal untuk aplikasi air, korosif, maupun kemurnian
tinggi, Blue Standard akan memberikan tingkat kualitas dan performa
yang sama baiknya, dengan keunggulan layanan teknis, pengujian, dan
dukungan dari Plast-O-Matic.

®

100 c 30B

PRODUK-PRODUK HASIL REKAYASA KHUSUS

BATANG SERI “PCWS” dan “PCWR”
Perakitan berdaya tahan tinggi dan
diperkuat untuk aplikasi air pendingin
proses memadatkan katup, alat ukur,
pengukur aliran, serta sambungan

menjadi “batangan”
berukuran kecil yang benar-
benar tidak bisa rusak
sehingga akan menekan

biaya pemasangan secara signifikan.
Sisi pasokan PCWS memiliki fitur

pengatur tekanan dan alat ukur tekanan; sisi
kembali PCWR memiliki fitur pengukur aliran dan
katup penutup. Dapat disesuaikan dengan
kombinasi katup dan sambungan apa pun.

KATUP IMPOR BLUE STANDARD

KONSEP FAIL- DRY®

Fail Dry® merupakan sebuah desain fitur
keselamatan terpaten dari Plast-O-Matic yang
mengilustrasikan suatu konsep unik mengenai
penggunaan sebuah bilik bercelah yang
memisahkan dua bagian bersegel dari sebuah
katup atau pompa. Apabila terjadi kegagalan
pada segel bagian bawah (primer), sebuah segel
bagian atas (sekunder) akan terus menjaga agar
media pengoperasian tetap kering. Hanya
pengendali yang dilengkapi dengan fitur terpaten
Fail Dry® yang menawarkan perlindungan unik
ini. Fail Dry® memungkinkan sebuah katup atau
pompa untuk tetap berfungsi bahkan setelah
segel primernya gagal, dengan demikian daur
proses maupun sistem pengoperasian peranti
tersebut dapat tetap bekerja hingga langkah
pemeliharaan dapat dilakukan. Ini menghindari
penghentian operasi secara darurat yang
merugikan.

KATUP “X” dan “Q”.
Selain jajaran
produk standar
kami, Plast-O-Matic
dipercaya untuk
menyediakan
berbagai produk
katup dan
pengendali yang
dibuat secara
khusus untuk para

pelanggan kami. Di sini dapat dilihat sejumlah
contoh unit termoplastik khusus yang telah
dirancang, direkayasa, dan diproduksi guna
menyediakan solusi bagi berbagai aplikasi
khusus pula. Mintalah informasi mengenai
Program Produk Khusus kami.

1384 Pompton Avenue, Cedar Grove, New Jersey 07009
(973) 256-3000 • Faks: (973) 256-4745 • www.plastomatic.com
Gudang California: 4054 Brewster Way • Riverside, CA 92501
(951) 686-2852 • Faks: (951) 686-6328 
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BAHAN BODI STANDAR
Sebagian besar produk Plast-O-Matic tersedia dengan bahan-bahan
Kualitas 1, Tipe 1 Geon® PVC, Corzan® CPVC, Kynar® PVDF, dan
Polipropilena Non-pigmen Alami. Hampir semua produk juga ditawarkan
dengan bahan PTFE, sedangkan produk-produk cetakan tersedia dengan
bahan Polipro Berisi Kaca dan Halar® ECTFE. Jenis-jenis termoplastik
lainnya juga tersedia, silakan konsultasikan dengan pabrik kami.

BAHAN SEGEL
Segel Elastomer meliputi EPDM, FKM Viton®, FFKM, Aflas. Segel
termoplastik meliputi PFA, TFM, dan PTFE. Bahan-bahan spesial dan
khusus, termasuk Kalrez®, Chemraz®, sedangkan untuk formulasi khusus
akan dikutip berdasarkan permintaan. Plast-O-Matic juga menawarkan
beberapa macam elastomer terpaten, termasuk f99® untuk aplikasi sulfida
99%, EPDMh2® untuk aplikasi katup jepit, dan jenis-jenis lainnya.

BAHAN BODI & SEGEL

SAMBUNGAN STANDAR & PILIHAN

n NPT

n SOKET

n FLENS

n KERAN

n JIS

n BAUT ULIR

n BSP

n METRIK

n PESANAN KHUSUS

n TRUNION


