
Programa de fabricació



Seguretat
Vàlvula de seguretat d'obertura total instantània (AIT)

EP EPAP APES ESCP CP

Mod. 496 EN Mod. 495 EN

Connexió:
DN1 x DN2: 

Material:

Connexió:
FR1 x FR2: 

Material:

Brida x Brida
20x32 a 200x300

Rosca femella x Rosca femella
3/4”x1 1/4” i 1”x1 1/2”

Fundició gris perlítica. PN-16
Fundició nodular. PN-40. 350ºC
Acer al carboni. PN-40
Acer inoxidable. PN-40
Metàl·lic

Fundició gris perlítica. PN-16
Fundició nodular. PN-40. 350ºC
Acer al carboni. PN-40
Acer inoxidable. PN-40
Metàl·licTancament: Tancament:

 La vàlvula treballa com un regulador automàtic 
d'alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica
existent en l'entrada de la vàlvula i es caracteritza per
la seva obertura total instantània.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1
Vàlvules de seguretat”.

La vàlvula treballa com un regulador automàtic 
d'alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica
existent en l'entrada de la vàlvula i es caracteritza per
la seva obertura total instantània.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1
Vàlvules de seguretat”.

Segons versió Segons versió

-60ºC a +450ºC -60ºC a +450ºC0,20 bar a 40,00 bar 0,20 bar a 40,00 barVapor / Gasos / Líquids Vapor / Gasos / Líquids
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EP AP ES CPEP AP ES CP

Mod. 486 ASME Mod. 485 ASME

Connexió:
NPS1 x NPS2: 

Material:

Brida x Brida
1”x 2” a 8”x10”

Acer al carboni. 150 lbs i 300 lbs
Acer inoxidable. 150 lbs i 300 lbs 
Metàl·lic

Acer al carboni. 300 lbs
Acer inoxidable. 300 lbs 
Metàl·licTancament:

Connexió:
FNPT1 x FNPT2: 

Material:

Rosca femella NPT x Rosca femella NPT 
3/4”x1 1/4” i 1”x1 1/2”

Tancament:

Segons versió

-20,2ºF a +842ºF 2,90 psi a 580,15 psi Vapor / Gasos / Líquids

Segons versió

La vàlvula treballa com un regulador automàtic 
d'alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica 
existent en l'entrada de la vàlvula i es caracteritza per la 
seva obertura total instantània.
Disseny segons codi ASME secció VIII Div.1.
Materials concordes al codi ASME secció II i ASTM.
Connexions seguint la norma ASME/ANSI B16.5.
Distància de centre a brida de conformitat amb API-526.

La vàlvula treballa com un regulador automàtic 
d'alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica 
existent en l'entrada de la vàlvula i es caracteritza per la 
seva obertura total instantània.
Disseny segons codi ASME secció VIII Div.1.
Materials concordes al codi ASME secció II i ASTM.
Connexions seguint la norma ASME B1.20.1. 

-20,2ºF a +842ºF 2,90 psi a 580,15 psi Vapor / Gasos / Líquids



Seguretat
Vàlvula  de seguretat d'obertura total instantània (AIT)

EP EPAP APES ESCP

Mod. 596 EN Mod. 696 EN

Connexió:
DN1 x DN2: 

Material:

Connexió:
DN1 x DN2: 

Material:

Brida x Brida
25x32 a 400x500

Brida x Brida
25x40 a 300x400

Acer al carboni
PN-25/40/63/100/160. PMS-62 bar 
Acer inoxidable
PN-25/40/63/100/160. PMS-62 bar 
Metàl·lic

Acer al carboni
PN-25/40/63/100/160. PMS-95 bar
Acer inoxidable
PN-25/40/63/100/160. PMS-95 bar
Metàl·licTancament: Tancament:

 La vàlvula treballa com un regulador automàtic 
d'alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica
existent en l'entrada de la vàlvula i es caracteritza per
la seva obertura total instantània.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1
Vàlvules de seguretat”.

La vàlvula treballa com un regulador automàtic 
d'alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica
existent en l'entrada de la vàlvula i es caracteritza per
la seva obertura total instantània.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1
Vàlvules de seguretat”.

Segons versió Segons versió

-60ºC a +450ºC -60ºC a +450ºC0,20 bar a 62,00 bar 0,20 bar a 95,00 barVapor / Gasos / Líquids Vapor / Gasos / Líquids
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CP

Mod. 695 EN Mod. 685 ASME

Connexió:
MR1 x FR2: 

Material:

Connexió:
MNPT1 x FNPT2: 

Material:

Rosca mascle x Rosca femella
3/8”x1/2” a 1”x1”

Rosca mascle NPT x Rosca femella NPT 
3/8”x1/2” a 1”x1”

Bronze. PMS-36 bar
Acer inoxidable. PN-40
PTFE (Tefló)
Cautxú de silicona
Fluorelastòmer (Vitó)

Bronze. PMS-522,14 psi
Acer inoxidable. 300 lbs
PTFE (Tefló)
Cautxú de silicona
Fluorelastòmer (Vitó)

Tancament: Cierre:

Segons versió

-60ºC a +200ºC 0,20 bar a 36,00 bar Vapor / Gasos / Líquids

Segons versió

-76ºF a +392ºF 2,90 psi a 522,14 psi Vapor / Gasos / Líquids

La vàlvula treballa com un regulador automàtic 
d'alleujament de pressió actuant per la pressió 
estàtica existent en l'entrada de la vàlvula 
i es caracteritza per la seva obertura total 
instantània.
Disseny segons “Norma internacional ISO 
4126-1 Vàlvules de seguretat”.

La vàlvula treballa com un regulador automàtic 
d'alleujament de pressió actuant per la pressió 
estàtica existent en l'entrada de la vàlvula 
i es caracteritza per la seva obertura total 
instantània.
Disseny segons codi ASME secció VIII Div.1.
Materials concordes al codi ASME secció II i ASTM.
Connexions seguint la norma ASME B1.20.1.

AP ESEP AS AP ESEP AS



Seguretat
Vàlvula de seguretat d'obertura total instantània (AIT)

Mod. 895 EN CRIOGÈNICA Mod. 885 ASME CRIOGÈNICA

Connexió:
MR1 x FR2: 

Material:

Connexió:
MNPT1 x FNPT2: 

Material:

Rosca mascle x Rosca femella
3/8”x1/2” a 1”x1”

Rosca mascle NPT x Rosca femella NPT
3/8”x1/2” a 1”x1”

Tancament: Tancament:

 La vàlvula treballa com un regulador automàtic 
d'alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica
existent en l'entrada de la vàlvula i es caracteritza per
la seva obertura total instantània.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1
Vàlvules de seguretat”.

La vàlvula treballa com un regulador automàtic 
d'alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica 
existent en l'entrada de la vàlvula i es caracteritza per la 
seva obertura total instantània.
Disseny segons codi ASME secció VIII Div.1.
Materials concordes al codi ASME secció II i ASTM.
Connexions seguint la norma ASME B1.20.1.

Segons versió Segons versió

-196ºC a +200ºC -320,8ºF a +392ºF0,20 bar a 36,00 bar 2,90 psi a 522,14 psiVapor / Gasos / Líquids Vapor / Gasos / Líquids

Bronze. PMS-36 bar
Acer inoxidable. PN-40
PTFE (Tefló)

Bronze. PMS-522,14 psi 
Acer inoxidable. 300 lbs 
PTFE (Tefló)

AP ESEP ASAP ESEP AS
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Mod. 995 EN Mod. 985 ASME Mod. 694 CLAMP

Connexió:
MR1 x FR2: 

Material:

Connexió:
DN1 x DN2: 

Material:

Rosca mascle x Rosca femella
3/8”x1/2” i 1/2”x1/2”

Brida clamp x Brida clamp
10 x15 a 25 x 25

Acer inoxidable. PN-160
PTFE (Tefló)
Cautxú de silicona
Fluorelastòmer (Vitó)

Acer inoxidable. PN-16
PTFE (Tefló)
Cautxú de silicona
Fluorelastòmer (Vitó)

Tancament: Tancament:

Segons versió Segons versió Segons versió

-60ºC a +200ºC -76ºF a +392ºF -60ºC a +200ºCGasos Gasos Vapor / Gasos / Líquids0,20 bar a 144,00 bar 2,90 psi a 2.088,57 psi 0,20 bar a 16,00 bar

La vàlvula treballa com un regulador automàtic 
d'alleujament de pressió actuant per la pressió 
estàtica existent en l'entrada de la vàlvula 
i es caracteritza per la seva obertura total 
instantània.
Disseny segons “Norma internacional ISO 
4126-1 Vàlvules de seguretat”.

La vàlvula treballa com un regulador automàtic 
d'alleujament de pressió actuant per la pressió 
estàtica existent en l'entrada de la vàlvula 
i es caracteritza per la seva obertura total 
instantània.
Disseny segons codi ASME secció VIII Div.1.
Materials concordes al codi ASME secció II i ASTM.
Connexions seguint la norma ASME B1.20.1.

La vàlvula treballa com un regulador automàtic
d'alleujament de pressió actuant per la pressió
estàtica existent en l'entrada de la vàlvula i 
es caracteritza per la seva obertura total 
instantània.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-
1 Vàlvules de seguretat”.
Connexions seguint la norma ISO 2852.

Connexió:

MNPT1 x FNPT2: 
Material:

Rosca mascle NPT x
Rosca femella NPT
3/8”x1/2” i 1/2”x1/2”

Acer inoxidable. 900 lbs
PTFE (Tefló)
Cautxú de silicona
Fluorelastòmer (Vitó)

Tancament:

AP ESEP ASAP ESEP AS AP ESEP AS



Seguretat
Vàlvula de seguretat 
d'obertura normal (AN)

Mod. 004Mod. 494 EN
EP AP ES CP

Dispositiu de descàrrega controlada CSPRS

Connexió:
DN1 x DN2: 

Material:

Brida x Brida
25x25 a 200x200

Fundició gris perlítica. PN-16
Fundició nodular. PN-40. 350ºC
Acer al carboni. PN-40
Acer inoxidable. PN-40
Metàl·licTancament:

La vàlvula treballa com un regulador automàtic 
d'alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica
existent en l'entrada de la vàlvula i es caracteritza per
una primera fase d'obertura progressiva i una posterior
obertura total instantània.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1
Vàlvules de seguretat”.

Segons versió

-60ºC a +450ºC 0,20 bar a 40,00 bar Vapor / Gasos / Líquids

Les vàlvules de seguretat amb dispositiu de descàrrega controlada 
CSPRS s'utilitzen, principalment, on les vàlvules convencionals 
d'acció directa per ressort no poden garantir els marges d'obertura 
i tancament que exigeixen unes condicions específiques de servei.
L'objectiu és assistir amb càrrega al tancament perquè la vàlvula 
romangui completament estanca fins a assolir la pressió d'obertura 
i / o accionar amb càrrega a l'obertura. Un cop evacua d'acord a un 
ajust previ, assistir amb càrrega al tancament, per aconseguir de 
nou el tancament amb l'estanquitat desitjada.
 
Amb això aconseguim:
 
 - Estabilitzar el funcionament en aplicacions crítiques d'una o 
diverses vàlvules.

 - Millorar el rendiment, precisió, repetibilitat i eficiència operativa.
 - Millora la histèresi obertura tancament.
 - Possibilitat de reduir les pèrdues de producte i minimitzar-les 
en el supòsit de treballar amb diverses vàlvules a pressions 
esglaonades, si les condicions ho permeten.

 - Incrementar la pressió de treball del sistema fins al 99,9% de la 
pressió d'obertura.

 
El dispositiu de descàrrega controlada CSPRS és aplicable a 
qualsevol vàlvula de seguretat del mercat i en especial als models 
VYC Mod.485, 486, 494, 495 i 496.



Se
gu

re
ta

t

Connexió:
MR1 x FR2: 

Material:

Rosca mascle x Rosca femella
1/2”x1” a 1 1/4” x 2”

Bronze. PMS-25 bar
Acer al carboni. PMS-25 bar
Acer inoxidable. PMS-25 bar
PTFE (Tefló)
Cautxú de silicona
Fluorelastòmer (Vitó)

Bronze. PMS-25 bar
Acer al carboni. PMS-25 bar
Acer inoxidable. PMS-25 bar
PTFE (Tefló)
Cautxú de silicona
Fluorelastòmer (Vitó)

Tancament:

Connexió:
DN1 x DN2:

Material:

Brida x Brida 
15x25 a 32x50

Tancament:

Segons versió

-60ºC a +250ºC -60ºC a +250ºC0,20 bar a 25,00 bar 0,20 bar a 25,00 barVapor / Gasos / Líquids

Segons versió

La vàlvula treballa com un regulador automàtic 
d'alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica
existent en l'entrada de la vàlvula i es caracteritza per
una primera fase d'obertura progressiva i una posterior
obertura total instantània.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1
Vàlvules de seguretat”.

La vàlvula treballa com un regulador automàtic 
d'alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica
existent en l'entrada de la vàlvula i es caracteritza per
una primera fase d'obertura progressiva i una posterior
obertura total instantània.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1
Vàlvules de seguretat”.

Vapor / Gasos / Líquids

Vàlvula de seguretat d'obertura normal (AN)

Mod. 295 EN Mod. 296 EN
AP APES ES

Dispositiu de descàrrega controlada CSPRS



Seguretat

Mod. 095 EN

Connexió:
MR1 x FR2: 

Material:

Rosca macle x Rosca femella
1/4”x1/4” a 4”x4”

Bronze/Llautó. PN-16
Mixta (Bronze/Llautó - A. inox.). PN-25
Acer inoxidable. PN-25
PTFE (Tefló)
Cautxú de silicona
Fluorelastòmer (Vitó)

Bronze/Llautó. PN-16
Mixta (Bronze/Llautó- A. inox.). PN-25
Acer inoxidable. PN-25
PTFE (Tefló)
Cautxú de silicona
Fluorelastòmer (Vitó)

Tancament:

La vàlvula treballa com un regulador automàtic 
d'alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica
existent en l'entrada de la vàlvula i es caracteritza per
la seva obertura progressiva a l'increment de pressió.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1
Vàlvules de seguretat”.

Segons versió

-60ºC a +250ºC 0,20 bar a 25,00 bar Vapor / Gasos / Líquids

Mod. 096 EN

Connexió:
DN1 x FR2:

Material:

Brida x Rosca femella
8x1/4” a 100x4”

Tancament:

La vàlvula treballa com un regulador automàtic 
d'alleujament de pressió actuant per la pressió estàtica
existent en l'entrada de la vàlvula i es caracteritza per
la seva obertura progressiva a l'increment de pressió.
Disseny segons “Norma internacional ISO 4126-1
Vàlvules de seguretat”.

Segons versió

-60ºC a +250ºC0 0,20 bar a 25,00 bar Vapor / Gasos / Líquids

AP APES ES

Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva (AP)
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Vàlvula de seguretat
trencadora
de buit

Vàlvula de seguretat
trencadora
de buit

Mod. 795 EN Mod. 785 ASME Mod.005 EN  ASME/ANSI  ASME/FNPT  
ASME/MNPT  ASME/SW ….altres a convenir

Connexió:
MR1 x 6ØB: 

Material:

Connexió:
MNPT1 x 6ØB: 

Material:

Rosca mascle x Admisió lliure
3/8”x6ØB a 1”x6ØB

Rosca mascle NPT x Admisió lliure
3/8”x6ØB a 1”x6ØB

Llautó. PN-16
Acer inoxidable. PN-16
Cautxú de silicona
Fluorelastòmer (Vitó)

Llautó. 150 lbs
Acer inoxidable. 150 lbs
Cautxú de silicona
Fluorelastòmer (Vitó)

Tancament: Tancament:

Segons versió Segons versió

-50ºC a +150ºC -58ºF a +302ºFGasos Gasos-0,05 bar a -0,40 bar -0,73 psi a -5,80 psi

La vàlvula actua com un regulador automàtic 
d'alleujament de depressió i evita que es 
produeixi el buit a l'interior d'instal·lacions o 
recipients a pressió.

La vàlvula actua com un regulador automàtic 
d'alleujament de depressió i evita que es 
produeixi el buit a l'interior d'instal·lacions o 
recipients a pressió.

Silenciadors de difusió multietapa 

Connexió:

DN:
R: 

Material:

Brida
Rosca mascle
Rosca femella
Rosca macle NPT
Rosca femella NPT
Extrem per a soldar SW
A convenir
A convenir

Acer al carboni

Segons versió

+540ºC A convenir

Durant el procés d'expansió de mitjans com-
pressibles com a vapor o gasos, un dels 
principals inconvenients és la contaminació 
acústica. El soroll s'origina en obrir la vàlvula 
i descarregar el fluid expansionat a velocitat 
sònica. Els silenciadors són la gran alternativa 
per atenuar el soroll, a la descàrrega de la vàlvu-
la, i deixar-ho a nivells permissibles.

S'apliquen en les plantes de les centrals elèctri-
ques, químiques, petroquímiques o similars. Per 
a la descàrrega de vàlvules de seguretat, vàlvules 
de control, ….en línies o equips de pressió que 
vehiculen mitjans compressibles, tipus vapor, 
aire, diòxid de carboni, heli, metà, nitrogen, oxi-
gen, altres gasos.

S'aconsegueixen reduccions sonores de més de 
50 dB sense materials d'absorció acústica addi-
cionals.



Retenció

Mod. 170 EN ASME/ANSI Mod. 172 EN ASME/ANSI

Connexió:
DN: 

Material:

Connexió:
DN: 

Material:

Muntatge entre brides
15 a 100

Muntatge entre brides
125 a 300

Bronze. PN-16
Acer al carboni. PN-40
Acer inoxidable. PN-40
Metàl·lic

Fundició gris perlítica PN-16
Bronze. PN-16
Acer al carboni. PN-40
Acer inoxidable. PN-40
Metàl·lic

Tancament:
Tancament:

Vàlvula de retenció a disc amb cèrcol de centratge
per a col·locació entre brides segons normes DIN,
UNE, ANSI, BS, etc. DN -15 a 100.
Llarg de muntatge reduït segons EN-558, sèrie 
bàsica 49.
 

Vàlvula de retenció a disc amb cèrcol de centratge
per a col·locació entre brides segons normes DIN,
UNE, ANSI, BS, etc. DN-125 a 300.
Llarg de muntatge reduït segons EN-558, sèrie
bàsica 49 i 51.

Segons versió Segons versió

-60ºC a +400ºC -60ºC a +400ºC40,00 bar 40,00 barVapor / Gasos / Líquids Vapor / Gasos / Líquids

Vàlvula de retenció a disc



Purgadors

Mod. 179 EN ASME/FNPT ASME/SW Mod. 041 EN ASME/FNPT ASME/SW

Connexió:

R:
Material:

Connexió:

R:
Material:

Connexió:
DN:

Material:

Rosca femella GAS
Rosca femella NPT
Extrems per a soldar SW
1/4” a 2”

Rosca femella GAS
Rosca femella NPT
Extrems per a soldar SW
1/2” a 1”

Brida x Brida
15 a 25

Llautó. PN-200
Acer al carboni. PN-250
Acer inoxidable. PN-250
Metàl·lic

Acer inoxidable. PMA. 63 bar
Metàl·lic

Acer inoxidable. PMA. 63 bar
Metàl·lic

Tancament:
Tancament:

Tancament:

Vàlvula de retenció de tancament per pistó mòbil amb
molla.

Segons versió

-60ºC a +400ºC 250,00 bar Vapor / Gasos / Líquids

Mod. 043 EN ASME/FNPT ASME/SW

Mod. 042 EN ASME/ANSI

Mod. 044 EN ASME/ANSI

041-042 sense filtre 043-044 amb filtre

Per extreure els condensats de vapor.
Aplicables en: canonades de vapor, màquines de planxar, 
bugaderies i tintoreries, dipòsits i recipients amb descàrrega de 
condensats, premses de plats múltiples, autoclaus de vulcanització, 
equips reductors de pressió, etc.

Segons versió

+400ºC 0,20 bar a 42,00 bar Vapor
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Vàlvula de retenció a pistó Purgador termodinàmic



Purgadors
Purgador a cubeta 
invertida

241 243 244 143 144

Per extreure els condensats de vapor saturat o 
sobreescalfat a mitjana i baixa pressió.
Aplicables en: canonades de vapor, bescanviadors de 
calor, plantes de control automàtic de temperatura,... en 
indústria química, petroquímica,... etc.

Connexió:

R:
Material:

Rosca femella GAS
Rosca femella NPT
1/2” a 1”

Fundició gris perlítica. PMS-14 bar
Metàl·licTancament:

Mod. 243 EN
ASME/FNPT ASME/SW

Mod. 244 EN
ASME/ANSI

Segons versió

+220ºC Vapor14,00 bar

Connexió:

R:
Material:

Rosca femella GAS
Rosca femella NPT
Extrems per a soldar SW
1/2” a 1”, 1 1/2” i 2”

Acer al carboni. PMS-14 bar
Metàl·licTancament:

Connexió:
DN:

Material:

Brida x Brida
15 a 25, 40 i 50

Acer al carboni. PMS-14 bar
Metàl·licTancament:

Mod. 241 EN ASME/FNPT Mod. 343 EN
ASME/FNPT

Per extreure els condensats de vapor 
saturat o sobreescalfat a baixa pressió.
Aplicables en: canonades de vapor 
(especialment en drenatges de parades), 
trasllat i emmagatzematge de petroli, 
assecadors industrials, calefacció, 
processos industrials, premses, dipòsits,... 
en indústria química, petroquímica,... etc.

Conexión:

R:
Material:

Rosca femella GAS
Rosca femella NPT
1/2” a 1”

Fundició gris perlítica. 
PN-16
Metàl·licTancament:

+220ºC 16,00 bar Vapor

Segons versió

Connexió:

R:

Material:

Rosca femella GAS
Rosca femella NPT
Extrems per a soldar SW
BP 1/2” i 3/4”
MP 1/2” i 3/4”
AP 1/2” a 1”

Acer al carboni. BP. PN-40
Acer al carboni. MP. PN-40
Acer al carboni. AP. PN-100
Metàl·licTancament:

Mod. 143 EN 
ASME/FNPT ASME/SW

Mod. 144 EN
ASME/ANSI
Connexió:

DN:

Material:

Brida x Brida
BP 15 a 25
MP 15 a 25
AP 15 i 25

Acer al carboni. BP. PN-40
Acer al carboni. MP. PN-40
Acer al carboni. AP. PN-100
Metàl·licTancament:

Per extreure els condensats de vapor.
Aplicables en: canonades de vapor, 
bescanviadors de calor,...per a
indústria química, petroquímica,... etc.

Segons versió

+450ºC 80,00 bar Vapor

Purgador a boia tancada Purgador bimetàl·lic



Per extreure els condensats de vapor saturat o sobreescalfat a
mitjana i baixa pressió.
Aplicables en: canonades de vapor, màquines de planxar, bugaderies 
i tintoreries, dipòsits i recipients amb descàrrega de condensats, olles 
de cocció, esterilitzadors, bescanviadors, premses de plats múltiples, 
autoclaus de vulcanització, calandres, equips reductors de pressió, etc.

+220ºC 22,00 bar Vapor

Detector ultrasònic 
de fuites
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Segons versió Segons versió

444 543443

Mod. 003Mod. 443 EN ASME/FNPT ASME/SW

Mod. 444 EN ASME/ANSI

Mod. 543 EN ASME/FNPT

Connexió:

R:
Material:

Rosca femella GAS
Rosca femella NPT
Extrems per a soldar SW
1/4” a 1”

Acer inoxidable. PMS-22 bar
Metàl·licTancament:

Connexió:
DN:

Material:

Muntatge entre brides
15 a 25

Acer inoxidable. PMS-22 bar
Metàl·licTancament:

Connexió:

R:
Material:

Rosca femella GAS
Rosca femella NPT
1/2”

Acer inoxidable. PMS-22 bar
Metàl·lic      Tancament:

Per a la detecció de fuites:
- En purgadors de condensats.
- En el tancament d'una vàlvula.

Comprovació de desgast en rodaments.
Solució de problemes mecànics en general.
Els ultrasons són direccionals i localitzables. En un ambient sorollós 
podem eliminar o bloquejar els ultrasons distorsionadors. Durant 
el control preventiu hem de col·locar l'estetoscopi adequadament 
i detectarem, de forma audible i visual, les fuites que ens estan 
afectant. Podrem prendre les accions correctives, salvaguardar el 
medi ambient, estalviar energia, temps i conseqüentment diners.

Compleix i excedeix els requisits de ASTM E1002-2005 per a la 
Detecció de Fuites.

0ºC +220ºC Vapor / Gasos / Líquids

Material: Plàstic ABS - Acer inoxidable

Purgador termostàtic



Reductores Mescladores

Connexió:
DN: 

Material:

Brida x Brida
15 a 25

Fundició nodular. PN-25
Acer al carboni. PN-40
Acer inoxidable. PN-40
Metàl·lic

Fundició nodular. PN-25
Acer al carboni. PN-40
Acer inoxidable. PN-40
Metàl·lic

Tancament:

Tancament:

Per a vapor i gasos. (Per a líquids consultar amb
el nostre departament tècnic).
Aplicables en: màquines de planxar, bugaderies
i tintoreries, olles de cocció, maquinària tèxtil,
cilindres assecadors, autoclaus, forns de vapor,
destil·leries, bescanviadors de calor, indústries
alimentàries, laboratoris químics, etc.
 

Segons versió

-60 a +230ºC Vapor/Gasos/Líquids

Vàlvula reductora de pressió 
a acció directa

Mod. 253 EN ASME/FNPT

Pistola Pl. 1 

Connexió:
R:

Material:

Rosca femella
1/2”, 3/4, 1” i 1 1/2”

Bronze. PN-16
PTFE (Tefló) Tancament:

Connexió:
R:

Material:

Rosca femella
1/2” 

Bronze (Recobert de cautxú sintètic)
Fluorelastòmer (Vitó)Tancament:

Segons versió

+187ºC 0,35 a 10,50 bar Vapor

Segons versió

+82ºC 28,00 bar Líquids

En instal·lacions amb disponibilitat de vapor, barregem
aquest amb aigua freda per obtenir, instantània i de la forma
més econòmica possible, aigua calenta.
Aplicable en indústria d'envasament, làctica, detergents,
escorxadors, embotits, hospitals,...etc.
Per a la neteja de sòls, vehicles, lavabos, dipòsits,
filtres...etc. En el procés de fabricació de productes ali-
mentosos, químics, paper, adobat de pells,...etc.

Vàlvula mescladora d'aigua-vapor

1,40 a 17,00 bar

Mod. 513 EN ASME/FNPT

Mod. 514 EN ASME/ANSI

Rosca femella GAS
Rosca femella NPT
1/2” a 1”

Connexió:

R: 
Material:



Flotador-Boies
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Mod. 150 EN ASME/ANSI

Mod. 151 EN ASME/MNPT

Mod. 152

Segons versió Segons versió

-60ºC a +200ºC -60ºC a +200ºC16,00 bar Líquids Líquids

Per a control de nivell de líquids en tancs,
dipòsits, etc.

Vàlvula mescladora d'aigua-vapor Vàlvula de flotador Boies

Material:
Planes:

Ø150x60.
Ø150x60.

Ø200x80 i Ø250x95.
Ø300x115 i Ø350x130.

Cilíndriques:
Ø40x50.
Ø40x50.

Ø60x120.
Ø60x120.

Esfèriques:
Ø60.
Ø60.
Ø90.

Ø105.
Ø110 i Ø150.
Ø200 i Ø300.

Roscada femella. M10
Lliscant (Ø8 mm. interior)
Roscada femella. M10
Roscada femella. M12

Roscada mascle. M4
Lliscant (Ø4 mm. interior)
Roscada femella. M6. (Amb o sense recobriment d'Epoxi)
Lliscant (Ø6 mm. interior). (Amb o sense recobriment d'Epoxi)

Espiga Ø4,5 mm.
Roscada femella. M4
Roscada femella. M10
Lliscant (Ø18 mm. interior)
Roscades femella. M10
Roscades femella. M12

Acer inoxidable

Connexió:

R:
Material:

Rosca mascle GAS
Rosca mascle NPT
3/8” a 2 1/2”

Acer inoxidable.PN-16
Cautxú de siliconaTancament:

Connexió:
DN:

Material:
Tancament:

Brida
15 a 65

Acer inoxidable.PN-16
Cautxú de silicona 



Instrumentació

Mod. 011 EN ASME/MNPT Mod. 147 EN ASME/FNPT ASME/SW

Evita avaries i desajustaments en els manòmetres.
Esmorteeix els canvis bruscs de pressió o cops d'ariet 
que provoquen desajustaments en els manòmetres.
Aïlla al manòmetre de temperatures extremes,
creant un espai d'aïllament tèrmic.
En el cas que treballi amb vapor, assegura que el 
manòmetre actuï per acció de l'aigua de condensació 
i no pel vapor.

Segons versió

-60ºC a +400ºC 51,70  bar Vapor/Gasos/Líquids

Connexió:

R:
Material:

Rosca femella GAS
Rosca femella NPT
Extrems per a soldar SW
1/4” a 2”

Llautó. PN-200
Acer al carboni. PN-250
Acer inoxidable. PN-250
Metàl·licTancament:

Per a líquids, gasos i vapor.
Aplicables en instal·lacions d'hidràulica, pneumàtica, calefacció,
vapor, indústries químiques, alimentàries, etc.

-60ºC +400ºC 250,00 bar Vapor/Gasos/Líquids

Segons versió

Tub de sifó. Per a manòmetres Vàlvula d'interrupció a punxó

Connexió:

R: 
Material:

Conexió:

R: 
Material:

Rosca mascle GAS
Rosca mascle NPT
1/4” a 1/2”

Rosca femella GAS
Rosca femella NPT
1/4” a 1/2”

Acer al carboni. B40
Acero inoxidable. CL300

Llautó
Acer inoxidable

Maniguet i femelles



Purga calderes

Connexió:
DN: 

Material:
Tancament:

Connexió:
DN: 

Material:
Tancament:

Brida x Brida
25 a 50

Brida x Brida
20 a 50

Acer al carboni. PN-40
Metàl·lic

Acer al carboni. PN-40
Metàl·lic

Mod. 460 EN ASME/ANSI Mod. 260 EN

+250ºC +250ºC40,00 bar 40,00 barVapor/Líquids Vapor/Líquids

Segons versió Segons versió

L'aigua de la caldera conté sals, la concentració 
de les quals augmenta per la contínua 
evaporació. Si no s'eliminen aquestes sals, en 
augmentar la densitat de l'aigua de la caldera es
formen bombolles i escumes.
Per evitar la formació d'incrustacions calcàries, 
és necessari un tractament adequat de l'aigua 
d'alimentació, conseqüentment certes sals 
es veuen alterades produint impureses que 
sedimenten en forma de llots i incrustacions, 
adherint-se a les parets o fons de la caldera 
i als tubs de combustió, conjuntament amb 
partícules de brutícia, restes d'elèctrodes, àcid 
carbònic, oxigen, etc. Això origina un alt índex 
de corrosió que pugues:
-Destruir la xapa de la caldera, ocasionant
alts costos de manteniment.
-Produir tensions tèrmiques, originant esquerdes
en la xapa i cordons de soldadura.
-Entorpir notablement la transmissió tèrmica, 
la qual cosa suposa un innecessari i excessiu 
consum de combustible.

L'aigua de la caldera conté sals, la concentració 
de les quals augmenta per la contínua 
evaporació. Si no s'eliminen aquestes sals, en 
augmentar la densitat de l'aigua de la caldera es
formen bombolles i escumes.
Per evitar la formació d'incrustacions calcàries, 
és necessari un tractament adequat de l'aigua 
d'alimentació, conseqüentment certes sals 
es veuen alterades produint impureses que 
sedimenten en forma de llots i incrustacions, 
adherint-se a les parets o fons de la caldera 
i als tubs de combustió, conjuntament amb 
partícules de brutícia, restes d'elèctrodes, àcid 
carbònic, oxigen, etc. Això origina un alt índex 
de corrosió que pugues:
-Destruir la xapa de la caldera, ocasionant
alts costos de manteniment.
-Produir tensions tèrmiques, originant esquerdes
en la xapa i cordons de soldadura.
-Entorpir notablement la transmissió tèrmica, 
la qual cosa suposa un innecessari i excessiu 
consum de combustible.

Vàlvula de tancament ràpid per a la purga de fangs i llots
Per a calderes de vapor  
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Purga calderes

Connexió:

Tensió:

Entrada aire 1/8”
Comandament i descàrrega tub Ø6/4 mm.
220 V.A.C.  ±10% 50/60 Hz.

Connexió:
DN: 

Material:
Tancament:

Brida x Brida
20 a 50

Acer al carboni. PN-40
Metàl·lic

Connexió:
DN: 

Material:
Tancament:

Brida x Brida
15 a 25

Acer al carboni. PN-40
Metàl·lic

Comandament programable per a 
la purga automàtica de fangs i llots.
MP-1 i MP-2

L'aigua de la caldera conté sals, la concentració de les quals 
augmenta per la contínua evaporació. Si no s'eliminen aquestes 
sals, en augmentar la densitat de l'aigua de la caldera es
formen bombolles i escumes.
Per evitar la formació d'incrustacions calcàries, és necessari un 
tractament adequat de l'aigua d'alimentació, conseqüentment 
certes sals es veuen alterades produint impureses que sedimenten 
en forma de llots i incrustacions, adherint-se a les parets o fons de 
la caldera i als tubs de combustió, conjuntament amb partícules 
de brutícia, restes d'elèctrodes, àcid carbònic, oxigen, etc. Això 
origina un alt índex de corrosió que pugues:
-Destruir la xapa de la caldera, ocasionant
alts costos de manteniment.
-Produir tensions tèrmiques, originant esquerdes
en la xapa i cordons de soldadura.
-Entorpir notablement la transmissió tèrmica, la qual cosa suposa 
un innecessari i excessiu consum de combustible.

Amb la vàlvula de purga contínua es realitza el procésde 
descàrrega d'una quantitat ajustable d'aigua de la caldera de
vapor, amb el que s'eliminen:
- Materials orgànics i sals minerals en dissolució. (Ions
calci, magnesi, sodi, potassi, ferro, bicarbonat, clorurs,
sulfats, nitrats,...etc).
- Materials en suspensió de caràcter sòlid. (Sorra, argila,
residus metàl·lics, residus de roques, matèria orgànica,...etc.).
Amb el procés de purga contínua s'eviten:
- Els danys ocasionats per la corrosió i perforació, amb els seus
elevats costos:
- Directes: Reposició o reparació de materials.
- Indirectes: Aturs, pèrdues de productes,...etc.
- Perills d'explosió de la caldera
I es redueixen:
- Les incrustacions i sediments per la precipitació de sals
càlciques i magnèsiques, que dificulten la transmissió tèrmica i
que originen l'innecessari i excessiu consum de combustible.
- La formació d'escumes degudes a l'excessiva concentració 
salina, amb els seus corresponents arrossegaments.

Segons versió Segons versió

+250ºC +300ºC40,00 bar 40,00 barVapor/Líquids Vapor/Líquids

Regulador de dessalinització

Vàlvula de tancament ràpid 
per a la purga automàtica de 
fangs  i llots
Per a calderes de vapor  

Vàlvula de purga contínua de sals 
Per a calderes de 
vapor   

260-A 260-AMP-2 MP-1

Mod. 260-A EN Mod. 560 EN ASME/ANSI



Connexió:
DN: 

Material:
Tancament:

Tensió servomotor:

Brida x Brida
15 a 25

220 V.A.C. ±10% 50/60 Hz.

Acer al carboni. PN-40
Metàl·lic

Connexió:

Material:

Circuit presa mostres: Tub Ø6/8mm.
Circuit de refrigeració: Rosca femella 1/2”

Acer inoxidable.
Circuit presa mostres. PMS-140 bar
Circuit de refrigeració. PMS-10 bar

El control d'un règim eficaç de purga de sals, fangs
i llots, en una caldera de vapor, exigeix una anàlisi
periòdica de l'aigua per verificar que aquesta es manté
dins de les salinitats i alcalinitats idònies que exigeix la 
legislació vigent.
Totes les vàlvules per a la purga contínua de sals (Mod.
560 i 560-A) van proveïdes d'aixeta per a la presa de 
mostres.
En extreure l'aigua de forma contínua 30-50mm. per 
sota del nivell mínim, el punt de recollida és idoni 
i no crea interferències en els dispositius de control i 
regulació de nivell.
La presa directa de mostres és incorrecta:
- Les pèrdues per expansió provoquen un augment de 
la densitat de l'aigua i falseja els resultats.
- Comporta un risc físic evident.
La premissa bàsica per efectuar una anàlisi correcta
consisteix a conduir les mostres des de l'aixeta de la
Vàlvula per a la purga contínua de sals al Dispositiu
refrigerador de mostres DRM-1 i rebaixar-les a 24-26ºC.

L'elèctrode de conductivitat EC-1, el regulador de dessalinització RD-1 i la vàlvula per 
a la purga contínua amb servomotor permeten el procés de dessalinització automàtic 
de l'aigua de calderes amb el que s'eliminen:
- Materials orgànics i sals minerals en dissolució. (Ions calci, magnesi, sodi,
potassi, ferro, bicarbonat, clorurs, sulfats, nitrats,...etc).
-Materials en suspensió de caràcter sòlid. (Sorra, argila, residus metàl·lics, residus de 
roques, matèria orgànica,...etc.).
Amb el procés de purga contínua s'eviten:
- Els danys ocasionats per la corrosió i perforació, amb els seus elevats costos:
-Directes: Reposició o reparació de materials.
-Indirectes: Aturs, pèrdues de productes,...etc.
- Perills d'explosió de la caldera.
I es redueixen:
- Les incrustacions i sediments per la precipitació de sals càlciques i magnèsiques,
que dificulten la transmissió tèrmica i que originen l'innecessari i excessiu consum
de combustible.
- La formació d'escumes degudes a l'excessiva concentració salina, amb els seus
corresponents arrossegaments.
Aquesta combinació de mesura, comparació i control assegura unes pèrdues mínimes
d'aigua i per tant permet un considerable estalvi d'energia.

Segons versióSegons versió

+340ºC+300ºC 140,00 bar40,00 bar Vapor/LíquidsVapor/Líquids

Connexió:
DN: 

Material:
Aixeta de purga:

Brida
20

Mod. 999 de 1/2” amb unió simple
Acer al carboni. PN-40

Col·lector conexió elèctrode

Tensió: 220 V.A.C. ±10% 50/60 Hz.

Amb armari de muntatge. ARD-1
Sense armari de muntatge. RD-1

Elèctrode de conductivitat EC1

Regulador de dessalinització

Connexió:
R: 

Material:

Rosca mascle
1”

PTFE (Tefló)-
Acer inoxidable. PMS-32 bar
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Dispositiu refrigerador de mostres 
Per a calderes de vapor 

Vàlvula de purga contínua automàtica de sals 
Per a calderes de vapor   

EC-1 560-A RD-1 ARD-1

Mod.560-A EN ASME/ANSI Mod.560 DRM-1 EN ASME/FNPT



Dispositius 
de control de nivell

Connexió:
Material:

Oscil·lació estàndard de nivell:
Boia:

Núm. màxim d'interruptors:

Connexió:
Tensió:

Connexió:

R:
Material:

Oscil·lació estàndard de nivell: 
Oscil·lació màxima de nivell:

Boia:
Núm. màxim d'interruptors:

Connexió:
DN:

Connexió (SC):
Material:

Oscil·lació màxima de nivell:
Boia:

Núm. màxim d'interruptors:
Distancia entre

centre de brides:
Espiell (CM):

Aixeta de purga:

Soport amb 2 bisos M.8 x... Brida
25
Brida amb 4 cargols M. 16x40495 mm.

Ø150x60 deslizante
1

M.4
220 V.A.C
Aplicable als Mod. 290, 291 i 076

3.000 mm.
30.000 mm.
Ø60x120 lliscant
1

120 mm.
Ø60x120
10

190 ó 250 mm.
F =Frontal. D =Dreta. I =Esquerra
Mod. 999 de 1/2” amb unió simple

Acer inoxidable

Acer inoxidable - Llautó. PMS-19 bar

Fundició gris perlítica. PN-16
Acer inoxidable. PN-16 (SC)

Mod. 291 EN ASME/MNPT

Mod. 262 EN/ASME

Aquest dispositiu garanteix un control, regulació i senyalització
automàtica, segura i fiable del nivell de líquids en: pous, dipòsits,
cisternes, etc.

Aquest dispositiu garanteix un control, regulació i senyalització
automàtica, segura i fiable del nivell de líquids en: calderes de
vapor, recipients a pressió, reescalfadors, processos, etc.

Segons versió Segons versió

-60ºC a +150ºC -60ºC a +300ºC19,00 bar 16,00 barLiquids Vapor/Liquids

Dispositiu de control automàtic 
de nivell a boia lliscant

Dispositiu de control automàtic
de nivell a boia 

290 CC CM SC291 262

Mod. 290 EN/ASME Mod. 076 EN/ASME

I   F   D

Rosca mascle GAS
Rosca mascle NPT
2 1/2”



Tensió:

Tensió:

220 V.A.C. ±10% 50/60 Hz.

220 V.A.C. ±10% 50/60 Hz.

Aquest dispositiu garanteix un control, regulació i senyalització electrònica,
segura i fiable del nivell de líquids electroconductors en: calderes de vapor
i aigua calenta, autoclaus, preescalfadors, recipients a pressió, dipòsits
de condensats i d'aigua d'alimentació, processos, etc.

Aquest dispositiu, en combinació amb una vàlvula motoritzada,
garanteix la regulació contínua i indicació de nivell , amb alarma de
nivell alt i baix en: calderes de vapor i aigua calenta, autoclaus,
preescalfadors, recipients a pressió, dipòsits de condensats i aigua 
d'alimentació, processos, etc.
Aplicable a calderes de vapor d'acord amb TDR-602, TDR-604
(24/72 hores) i EN-12953 Part 6 (24 hores).

Segons versió Segons versió

+238ºC +238ºC32,00 bar 32,00 barVapor/Líquids Vapor/Líquids

Regulador de nivell. RN-1
Regulador seguretat
de nivell mínim. RS-1

Regulador d'alimentació contínua.
RAC-1. RAC-2. RAC-3

Elèctrode d'alimentació contínua. EAC-1Elèctrode de nivell. EN-1
Elèctrode seguretat

de nivell mínim. ES-1
Connexió:

R:
Material:

Longitud estàndard de medició:

Rosca mascle
1”

700 mm

PTFE (Tefló)-
Acer inoxidable. PMS-32 bar

Col·lector connexió elèctrode
Connexió:

DN:
Material:

Núm. màxim d'elèctrodes:
Distància entre centre de brides:

Aixeta de purga:

Brida
25

1 ó 3
190 ó 250 mm.
Mod. 999 de 1/2”amb unión simple

Acer al carboni. PN-40

Connexió:
R:

Material:

Longitud estàndard de medició:

Rosca mascle
1”

300 a 1.500 mm.

PTFE (Tefló)-
Acer inoxidable. PMS-32 bar

Col·lector connexió elèctrode
Connexió:

DN:
Material:

Núm. màxim d'elèctrodes:
Distància entre centre de brides:

Aixeta de purga:

Brida
25

1 ó 3
190 ó 250 mm.
Mod. 999 de 1/2”amb unió simple

Acer al carboni. PN-40

Dispositiu de control electrònic 
de nivell a elèctrodes.  
Per a calderes de vapor

Dispositiu de control electrònic 
de nivell a elèctrode 
capacitatiu.
Per a calderes de vapor
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Mod. 176 EN ASME/MNPT Mod. 276 EN ASME/MNPT



Indicadors de nivell
Espiells

Connexió:

R: 
Material:

Rosca femella GAS 
Rosca femella NPT
Extrems per a soldar SW
1/2” a 1”

Acer al carboni. PN-40
Acer inoxidable. PN-40

Borosilicat
Grafit (Juntes)

Tipus: Transparència    45x10
63x10
63x15
80x12
80x20

100x15
100x25
125x20
125x30
150x25
150x30
175x25
175x30
200x30
250x30

Connexió:

R:
Material:

Rosca femella GAS 
Rosca femella NPT
Extrems per a soldar SW
1/2” a 2”

Acer al carboni. PN-40
Acer inoxidable. PN-40

Connexió:
DN:

Material:

Brida x Brida
15 a 200

Acer al carboni. PN-16. PN-40
Acer inoxidable. PN-40

Mod.265 EN ASME/FNPT ASME/SW Mod. 006

Mod.365 EN ASME/FNPT ASME/SW

Mod.366 EN ASME/ANSI

Per cerciorar-se del pas, adreça i estat del fluid en un tram de canonada. 
Ens ajuda a detectar bloquejos de vàlvules, filtres, i altres
equips de línia. Especialment permet verificar el correcte funcionament
dels purgadors de condensats i assegurar-se que no es produeixin
perdudes de vapor amb el consegüent cost associat. Per ella podem
observar viscositat, terbolesa i especialment el color d'un producte en
les diferents fases del seu procés productiu.
Aplicables en: canonades de vehiculació de líquids, vapor i els seus
condensats,... en qualsevol tipus d'indústria; química, petroquímica,
farmacèutica, alimentació,... etc.

Segons versió

-60ºC a +280ºC 40,00 bar Vapor/Gasos/Líquids

Permeten el control visual de fluids en tot tipus de recipients,
fins i tot a pressió, sota condicions tèrmiques i químiques
especials. Igualment la verificació de processos.
La qualitat dels espiells, satisfan les més dures exigències
de seguretat i garantia de la indústria en general.
Segons versió

+300ºC 40,00 bar Vapor/Gasos/Líquids

Material:

Espiells Cristalls circulars de transparència 
Per a espiells

Model 265

Model 366

Model 365



Mod. 666 EN ASME/ANSI
Aixetes de nivell

Mod. 466 EN ASME/ANSI
Aixetes de nivell

Aplicables a calderes, recipients, dipòsits, tancs...etc, per 
controlar el nivell de líquids, gasos i vapor.
Un espiell de reflexió poliprismàtica de múltiples ranures permet 
la lectura òptica de nivell, diferenciant clarament les fases 
líquides i gasoses dels fluids.

Aplicables a calderes, recipients, dipòsits, tancs...etc, per 
controlar el nivell de líquids, gasos i vapor.
Un espiell de reflexió poliprismàtica de múltiples ranures permet 
la lectura òptica de nivell, diferenciant clarament les fases 
líquides i gasoses dels fluids.

Segons versió Segons versió

-60ºC a +400ºC -60ºC a +400ºC40,00 bar 40,00 barVapor/Gasos/Líquids Vapor/Gasos/Líquids

Connexió: 
DN:

Material:

Tancament:
Aixeta de purga:

Brida
20 i 25

Mod. 999 de 3/8” amb unió simple

Mod. 999 de 3/8” amb unió simpleAixeta de purga:

Connexió: 
DN:

Material:

Tancament:

Brida
20 i 25

Connexió: 
Caixa nº:
Material:

Connexió: 
Caixa nº:
Material:

Espiga rodona Ø 20 mm.
0 al X

Espiga quadrada  ¨18 mm.
0 al X

Acer al carboni. PN-16. PN-40
Acer inoxidable. PN-40

Acer al carboni. PN-16. PN-40
Acer inoxidable. PN-40

Mod.166-ER EN ASME/ANSI
Caixa indicadora de nivell a espiga rodona

Mod.166-EC EN ASME/ANSI
Caixa indicadora de nivell a espiga quadrada

Indicador de nivell a espiga quadradaIndicador de nivell a espiga rodonda 
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Acer al carboni. PN-16
Acer al carboni. PN-40
Acer inoxidable. PN-40
Metàl·lic

Acer al carboni. PN-16
Acer al carboni. PN-40
Acer inoxidable. PN-40
Metàl·lic



Indicadors de nivell
Espiells

Mod. 066 Mod. 066-PM

Tipus:
Reflexió:

 
Transparència:

A5 prismes 0 al IX
B5 prismes 0 al IX
H5 prismes 0 al IX
A V al IX
B V al IX
H V al IX

Borosilicat
Cartró tipus Klingerit (Junta)
Grafit (Junta)

Material:

Permeten el control visual de nivells de líquids en tot tipus 
de recipients, fins i tot a pressió, sota condicions tèrmiques 
i químiques especials. Igualment la verificació de processos.
La qualitat dels espiells, satisfan les més dures exigències
de seguretat i garantia de la indústria en general.

Segons versió

+243ºC 100,00 bar Vapor/Gasos/Líquids

Tipus: A      I al X
B/H  I al X 

Mica moscovita naturalMaterial:

En combinació amb cristalls de transparència augmenten 
la vida d'aquests quan es treballa a altes pressions i 
temperatures. Igualment els protegeix de l'erosió, producte de 
l'efecte dels components químics corrosius, de les solucions 
alcalines, de les aigües de la caldera, del vapor, dels productes 
càustics, dels àcids hidrofluòrics, dels àcids fosfòrics calents i 
concentrats, dels hidròxids de sodi i potassi i d'altres mitjans 
contaminats, viscosos o corrosius. Aplicables en indicadors 
de nivell per a plantes generadores d'electricitat, estacions 
de potència tèrmica, refineries de petroli, petroquímiques, 
recipients a pressió, fertilitzants, plantes de sucre, papereres,...
etc.

Segons versió

+600ºC 392,00 bar Vapor/Gasos/Líquids

Cristalls de reflexió i transparència 
Per a indicadors de nivell

Làmines protectores de mica
Per a indicadors de nivell



Mod. 999 EN

Segons versió

-60ºC a +260ºC 56,00 bar Vapor/Gasos/Líquids

Connexió:
R: 

Material:
Tancament:

Rosca femella
3/8” i 1/2”

Llautó. PN-25
PTFE (Tefló)-Metàl·lic

Connexió:
R: 

Material:
Tancament:

Connexió:

R: 
Material:

Connexió:
R: 

Material:

Rosca mascle x Rosca femella
3/8” i 1/2”

Rosca mascle x Tub Ø 12/10
i Ø 15/13 mm.
3/8” i 1/2”

Rosca mascle
3/8” i 1/2”

Acer inoxidable. PMS-56 bar
PTFE (Tefló)-Metàl·lic

Acer al carboni
Acer inoxidable

Acer al carboni

Unió simple

Maniguet

Aixeta de purga 
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