ARMATUREN
sem espaço morto e dispensa manutenção

TIPO “CONTIFLOW-TRF”
Sistema de coletor de amostra

O
V
NO

TUV

MANAGEMENT SERVICE

ISO 9001

CERTIFICAÇÃO

ISO 9001

INMETRO

QCS - 8812

CSQ 880

Sem espaço morto
Permite limpeza com PIG
Livre de manutenção
Sem interrupção de fluxo
Simples e segura de manusear
Menos pressão na amostra
Amostragem possível em condições de vácuo
Quantidade de amostra definida

5.3.3

Tipo “CONTIFLOW-TRF”
Sistema de coletor de amostra
160

Tipo “CONTIFLOW-TRF”
- Sem espaço morto
- Limpeza com PIG
- Sem interrupção no fluxo

103.5

- Simples e seguro de manusear

320

- Impossível operação incorreta
- Amostra despressurizada
- Quantidade de amostra definida VP = 25ml
- Design vertical e horizontal
- Conexão de amostra individual (ver prospecto 5.3.1)
Adaptador para garrafa de laboratório com
ISO-Thread GL45, sistema de agulhas, etc.

CONTIFLOW-TRF DN25
A "CONTIFLOW-TRF" DN 25 é um sistema de
amostra
absolutamente livre de cavidades.
Foi construído em cima de um desenho especial
com o macho revestido em PFA dispensando a
bucha de PTFE. Além do mais, essa construção
representa uma inovação no processo da tubulação
possibilitando a não interrupção do fluxo na hora da
coleta.

- Taxa de Temperatura -40°C à 200°C
- Design em bloco
- Face a face conforme DIN e ANSI
- Corpo do material 1.4571
- Revestimento em PFA, PFA condutivo, FEP, PVDF
- Fácil manutenção sem ferramentas especiais
No pedido:

Princípio de Operação

- Materiais especiais Titânio, Monel, Níquel, Hastelloy etc.
- Outros tamanhos (ANSI e DIN)

Tampa

A Enchimento do macho

Indicador de posição
Membrana
Macho
Revestimento PFA/FEP
PTFE - Adaptador

B Amostra (nesta posição é transportado)

Exemplo para consulta:
CONTIFLOW-DN25-PN40-1.4571-VP=25ml-VF=100ml
CONTIFLOW = Tipo, DN25 = Tamanho,PN40 = Classe,
1.4571 = Material do Corpo, VP=25ml = Quantidade de
amostra, VF=100ml = Volume do frasco
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Reservamos o direito de fazer alterações técnicos sem prévio aviso.

Anel de ajuste do macho

