RESOLVENDO
PROBLEMAS DE
MANUSEIO DE
MATERIAL SECO
QUE NENHUMA
OUTRA
VÁLVULA
É CAPAZ

Válvula de câmara de compressão
de flap duplo
AKA Válvula de duplo pêndulo, válvula de gaveta dupla, porta com aba dupla, válvulas de descarga dupla, válvulas de gaveta
oscilante, válvulas de gotejamento - todos os nomes usados para se referir ao produto que inventamos há mais de 60 anos.
O equipamento pode ter outros nomes, mas existe apenas uma válvula de câmara de compressão de flap duplo da Plattco!
A principal razão pela qual as empresas compram as válvulas de flap duplo da Plattco é a tecnologia de câmara de
compressão - essencial para ter um sistema de produção restrito. As válvulas de câmara de compressão de flap duplo
da Plattco são projetadas para criar uma vedação que elimina as emissões, a passagem e o ar fugitivo em seus sistemas,
ao mesmo tempo em que continua a transmitir material seco.

SOLUÇÃO DE MANUSEIO
DE MATERIAL SECO

As válvulas de câmara compressão de flap duplo são
mais comumente usadas em aplicações industriais para
aplicações de manuseio de material a granel seco,
desde pós finos a partículas grandes de formato
irregular volumosas com vários tipos de equipamentos
operando sob pressão positiva ou negativa.
O objetivo principal é descarregar um fluxo de material
enquanto mantém uma câmara compressão em um
ponto de transição, preservando o diferencial de
pressão acima e abaixo da válvula no sistema. As
válvulas de câmara compressão de flap duplo da
Plattco são superiores às alternativas para materiais
volumosos ou abrasivos que possam obstruir ou
danificar uma câmara de compressão rotativa.

COMO FUNCIONA
As válvulas de flap duplo da Plattco operam usando duas
câmaras distintas. Primeiro, a câmara superior abre para
permitir que o material coletado caia na válvula inferior.
A válvula superior então fecha novamente para evitar
vazamento de ar fugitivo e de passagem através da
válvula. Em segundo lugar, a câmara inferior abre para
permitir que o material passe completamente através da
válvula para o sistema abaixo. A válvula inferior então
fecha novamente para evitar o vazamento de ar fugitivo
e de passagem. Em seguida, ele circula continuamente
para manter um fluxo constante de material e manter
uma vedação positiva no sistema. Uma válvula está
sempre na posição fechada, o que permite que a válvula
de câmara de compressão de flap duplo da Plattco
mantenha uma vedação positiva.
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Série S8 / Perfil Baixo (também disponível em estilo PCV para controle de poluição)
Aplicações sob 14 kPa / 1,4 Bar
Carretel de expansão
de capacidade
(mm de altura): 50-70

Tamanhos de entrada / saída
(mm): 50, 200, 250, 300, 400, 450

Materiais de Assento
e Lingueta: Ni-Hard, Plattalloy
650, Ni-Resist, Aço Inoxidável
Desenho do Assento
e Lingueta: Clássico,
knife edge [faca]

Operadores: Pneumático,
Atuador Rotativo, Elétrico,
Hidráulico, Gravidade

Vedações do eixo:
Embalagem de grafite padrão,
anéis de lanterna, injetável,
mecânica (patenteada)

Materiais do Corpo
da Válvula: Ferro Fundido,
Ni-Resist, Aço Fundido,
Aço Inoxidável

Temperatura máxima
do material:
1000o C

Pressão diferencial máxima
(acima e abaixo da válvula):
100 Kpa (opções de pressão
mais alta em algumas aplicações)

Fácil manutenção:
O interior da válvula (incluindo o assento e lingueta) pode ser alcançado através de tampas de acesso nos corpos das
válvulas (as tampas Camlock opcionais oferecem acesso ainda mais rápido).
O assento e a lingueta (que proporcionam a vedação) podem ser rapidamente substituídos sem mover a válvula
ou retirá-la de serviço.
Os rolamentos do eixo montados na parte externa permitem a circulação do ar, são fáceis de alcançar e manter,
permite fácil ajuste ou substituição da vedação do eixo.
O cartucho modular da abertura de vedação torna fácil e rápido alterar ou ajustar a vedação do eixo para condição
como nova em linha.
Vários recursos que facilitam a manutenção, como:
 Buchas de desgaste de substituição em linha nos braços
 Eixos de aço inoxidável
 Parafusos de ajuste do assento externo
 Tampões para remoção dos pinos da lingueta
 Conexões e braços com chave proporcionam
 Cilindros de ar para serviço pesado
posicionamento preciso

Opções disponíveis:
Jatos de arrefecimento a ar
Proteção térmica do cilindro de ar
Tampas de acesso Camlock
Protetores do eixo do cilindro
Defletores de poeira
Juntas de expansão

Válvula direcional de quatro vias
Rolamentos de alta temperatura
Interruptor limitador mecânico
Compartimentos NEMA
Relação de engrenagem opcional
Sensor de proximidade

Vedações do rolamento
da extremidade do eixo
Proteções de segurança
Temporizadores
Cilindros de ar Viton
Interruptor de velocidade zero

Plattco

Corporation
Quando seu processo é crítico, quando as condições são exigentes,
quando sua válvula precisa funcionar, ela precisa ser uma válvula Plattco.

Série H / A Estreia
Tamanhos de
Entrada / Saída (MM)
150,200,250,300,400,450,600

Carretel de expansão
de capacidade
(MM em altura) 50-70

Materiais de Assento
e Lingueta: Ni-Hard, Plattalloy
650, Ni-Resist, Aço Inoxidável

Desenho do Assento
e Lingueta: Clássico,
knife edge [gume]

Materiais do Corpo da Válvula:
Ferro Fundido, Ni-Resist,
Aço Fundido, Aço Inoxidável
Operadores: Pneumático,
Atuador Rotativo, Elétrico,
Hidráulico, Gravidade

Temperatura máxima
do material: 1000o C

Vedações do eixo:
Embalagem de grafite padrão,
anéis de lanterna, injetável,
mecânica (patenteada)

Pressão diferencial
máxima (acima e abaixo da
válvula): 290 kPa/2,90 Bar

Fácil manutenção:
O interior da válvula (incluindo assento e lingueta) pode ser alcançado através de tampas de acesso dianteiro e traseiro
nos corpos das válvulas (as Tampas Camlock opcionais oferecem acesso ainda mais rápido).
O assento e a lingueta (que proporcionam a vedação) podem ser rapidamente substituídos sem mover a válvula
ou retirá-la de serviço.
Os rolamentos do eixo montados na parte externa permitem a circulação do ar, são fáceis de alcançar e manter,
permite fácil ajuste ou substituição da vedação do eixo.
O cartucho modular da abertura de vedação torna fácil e rápido alterar ou ajustar a vedação do eixo para condição
como nova em linha.
Vários recursos que facilitam a manutenção, como:
 Buchas de desgaste de substituição em linha nos braços
 Eixos de aço inoxidável
 Tampões para remoção dos pinos da lingueta
 Parafusos de ajuste do assento externo
 Cilindros de ar para serviço pesado
 Conexões e braços com chave proporcionam
posicionamento preciso

Opções disponíveis:

Jatos de arrefecimento a ar
Proteção térmica do cilindro de ar
Tampas de acesso Camlock
Protetores do eixo do cilindro
Defletores de poeira
Juntas de expansão

Válvula direcional de quatro vias
Rolamentos de alta temperatura
Interruptor limitador mecânico
Compartimentos NEMA
Relação de engrenagem opcional
Sensor de proximidade

Vedações do rolamento da
extremidade do eixo
Proteções de segurança
Temporizadores
Cilindros de ar Viton
Interruptor de velocidade zero

Plattco

Corporation
Quando seu processo é crítico, quando as condições são exigentes,
quando sua válvula precisa funcionar, ela precisa ser uma válvula Plattco.

Válvulas Plattco versus Válvulas Rotativas
Comparação

Válvulas Válvulas
Plattco Rotativas

Exigência de amplitude
muito limitada
Custo inicial
Retorno sobre o investimento
Verdadeira câmara de ar
Desempenho
sustentável em condições
corrosivas / abrasivas /
de alta temperatura

Válvula Plattco
Uma lingueta está sempre fechada na
válvula Plattco, bloqueando o fluxo de ar,
criando uma verdadeira câmara de ar.

Baixa manutenção / longa vida
Renovação rápida e fácil
“como nova” em linha
Capacidade de medição

Perda de ar excessiva
causando obstrução
do produto
Compartimento
em ferro fundido
padrão

Rotor de
extremidade aberta
de aço-carbono leve

Antiobstrução
e entupimento
Múltiplas opções
de acionamento

Válvula Rotativa

CARACTERÍSTICAS DE CAPACIDADE
Capacidades a 6 ciclos/minuto para válvulas abaixo de 406 mm
e 4 ciclos/minuto para válvulas de 406 mm e superiores

SÉRIE H, VÁLVULAS SÉRIE R
Tamanho
da Válvula
(pol/mm)

Altura
Padrão
(mm)

Capacidade
padrão
(m3/hora)

8” / 203,2
10” / 254,0
12” / 304,8
16” / 406,4
18” / 457,2
24” / 609,6

814,4
916,0
1119,2
1527,2
1679,6
2238,4

2,55
4,25
8,49
11,46
15,28
40,75

750,9

SISTEMA MÉTRICO

6” / 152,4

1,70

50,8
2,12
3,28
5,55

76,2
2,35
3,68
6,17

10,07
13,47
17,83

10,87
14,46
19,10

45,28

47,54

Altura
Padrão
(mm)

357,2

6” / 152,4
8” / 203,2
10” / 254,0
12” / 304,8
16” / 406,4
18” / 457,2

Capacidade
padrão
(m3/hora)

408,0
509,6
611,2
816,0
917,6

Altura do carretel (mm)
152,4 203,2
254
304,8

457,2

609,6

2,55
4,19
6,71
12,06
15,45
20,38
49,81

3,48
5,32
9,03
14,83
21,79
27,37
60,45

5,32
8,18
13,81
21,51
34,53
42,08
83,46

7,16
11,04
18,56
28,27
47,23
56,80
106,44

9,03
13,90
23,35
34,87
59,97
81,51
129,42

4,10
6,28
10,61
17,04
26,04
32,26
68,12

4,73
7,24
12,20
19,78
30,28
37,58
75,79

Capacidades a 6 ciclos/minuto para válvulas abaixo de 406 mm
e 4 ciclos/minuto para válvulas de 406 mm e superiores

SÉRIE S8, VÁLVULAS SÉRIE PCV
Tamanho
da Válvula
(pol/mm)

101,6

0,48

50,8
0,91

76,2
1,10

101,6
1,30

Altura do carretel (mm)
152,4 203,2
254
304,8
4,39
3,71
3,06
2,38

457,2
6,40

609,6
8,38

0,96
1,87
2,94
4,53
7,08

1,67
3,03
4,53
6,54
9,62

2,04
3,62
5,32
7,56
10,90

2,41
4,19
6,51
8,55
12,17

3,74
6,45
9,28
15,17
19,16

6,59
11,24
15,93
27,90
33,88

9,42
15,99
22,64
40,61
48,56

12,28
20,77
29,32
53,35
63,31

4,70
8,04
11,49
19,41
24,06

5,63
9,62
13,73
23,66
28,95

As válvulas da Plattco usam uma variedade de ligas para materiais de construção. As seguintes classificações de temperatura
se aplicam: Ferro Fundido = 400 C, Ni-Resist 650 C, Aço Inoxidável 980 C.

SISTEMA IMPERIAL

SÉRIE H, VÁLVULAS SÉRIE R
Tamanho
da
Válvula

Altura
Padrão
(polegadas)

6"

29 9/16"

Capacidade
padrão
(cf/hora)

Capacidades a 6 ciclos/minuto para válvulas abaixo de 16" e 4 ciclos/minuto para válvulas de 16" e superiores

Altura do carretel (em polegadas)
2"

3"

4"

6"

8"

10"

12"

18"

24"

60

75

83

90

123

145

167

188

253

319

8"

32 1/16"

90

116

130

148

188

222

256

289

390

491

10"

36 1/16"

150

196

218

237

319

375

431

488

656

825

12"

44 1/16"

300

356

384

426

524

602

699

760

999

1232

16"

60 1/8"

405

476

511

546

770

920

1070

1220

1669

2119

18"

66 1/8"

540

630

675

720

967

1140

1313

1487

2007

2527

24"

88 1/8"

1440

1600

1680

1760

2136

2407

2678

2949

3761

4573

SÉRIE S8, VÁLVULAS SÉRIE PCV

Capacidades a 6 ciclos/minuto para válvulas abaixo de 16" e 4 ciclos/minuto para válvulas de 16" e superiores

Tamanho
da
Válvula

Altura
Padrão
(polegadas)

Capacidade
padrão
(cf/hora)

2"

3"

4"

6"

8"

10"

12"

18"

24"

6"

14 1/16"

17

32

39

46

84

108

131

155

226

296

Altura do carretel (em polegadas)

8"

16 1/16"

34

59

72

85

132

166

199

233

333

434

10"

20 1/16"

66

107

128

148

228

284

340

397

565

734

12"

24 1/16"

104

160

188

230

328

406

485

563

800

1036

16"

32 1/8"

160

231

267

302

536

686

836

986

1435

1885

18"

36 1/8"

250

340

385

430

677

850

1023

1197

1716

2237

As válvulas da Plattco usam uma variedade de ligas para materiais de construção. As seguintes classificações de temperatura
se aplicam: Ferro Fundido = 750 F, Ni-Resist 1200 F, Aço Inoxidável 1800 F.
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Séries MT |

Válvulas gaveta de alta ciclagem

VISÃO GERAL
As válvulas de manutenção da Plattco prolongam
a vida da sua válvula e permitem que sua equipe
de manutenção realize reparos preventivos com
segurança e facilidade, sem ter que retirar a válvula
de serviço. As válvulas da Plattco usam vários materiais
diferentes em sua construção para obter a melhor
combinação de funcionalidade e custo.
Nossa válvula gaveta mais econômica, projetada
para aplicações de fechamento de material de fluxo
de gravidade. A válvula é construída com nossos
recursos de válvula gaveta padrão de suportes de
válvulas de rolamento de gaveta, área de abertura de
deslocamento e vedação de gaxeta ao redor da válvula
de passagem. Esses recursos permitem que essa válvula
funcione em aplicações de serviço médio, nas quais
somente funcionará uma válvula tipo gaveta.

PROJETADA COMO
NENHUMA OUTRA
Nossas válvulas são projetadas especificamente
para lidar com materiais secos, pós finos, pelotas,
materiais fibrosos ou volumosos granulados
e grandes. As aberturas de deslocamento em
nossas válvulas, combinadas com nossas ligas
exclusivas, superam os desafios de obstrução
e acúmulo de material, permitindo o fechamento
positivo do ar e do material.
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EXCELÊNCIA NO DESIGN
• Variedade de tamanhos disponíveis a partir de
4 polegadas / 100 MM a 36 polegadas / 914MM.
• Válvula de perfil baixo com uma altura total de
válvula de 4 polegadas / 100 mm em toda a linha
de produtos para permitir que a válvula se ajuste
em espaços apertados.
• A válvula estará sempre totalmente fechada, mesmo
sob uma cabeça de material (o recurso de abertura
de deslocamento permite o fechamento total).
• A válvula guilhotina pode cortar o material ao
fechar (borda de ataque chanfrada da válvula).
• O desenho da tampa protege as peças móveis.
• Vedações da válvula com retentores de vedação
ajustáveis: várias gaxetas de cabo de grafite
com retomada ajustável.
• Veda acima da válvula para proporcionar
interrupção do material quando a válvula
estiver fechada.

• Gaxeta de vedação da válvula e vedação da gaxeta
do cabo para eliminar a possibilidade de retorno do
material para dentro da tampa da válvula, evitando
o derramamento para a atmosfera.
• Rolamentos da gaveta de apoio sob a válvula para
proporcionar um deslocamento suave e preciso
da válvula.
• Padrões e alturas específicas de flanges podem
ser acomodados com transições de flange.
• A vedação da haste elimina a poeira no ar
e protege o eixo do cilindro de ar ou a haste
da volante manual.
• Variedade de atuação disponível, incluindo
pneumático, elétrico, hidráulico, macaco
e volante manual.
• Vários acessórios disponíveis, incluindo
interruptores indicadores, proteções, pacotes
de controle e reguladores de filtro.

PARÂMETROS OPERACIONAIS

OPÇÕES PERSONALIZADAS

• Opera em temperaturas de até 750F/400C
e até 1 PSI/0,01 BAR

Nosso desenho inovador oferece uma excelente
seleção de operadores manuais, pneumáticos,
hidráulicos ou elétricos para atender às suas demandas
específicas. Nossas opções personalizáveis permitem
aos nossos clientes a capacidade de se adaptar de um
para o outro no campo, à medida que as condições
da fábrica mudam.

• Pó seco e material granulado

POR QUE USAR UMA
VÁLVULA PLATTCO?
Empresas de todo o mundo escolhem as
válvulas de manutenção da Plattco porque:
• Fecham e vedam de modo eficiente
e confiável com relação ao material
• Oferecem manutenção conveniente e barata
por décadas de operação como nova
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VÁLVULA GUILHOTINA MT

Folha Comparativa
VÁLVULA GUILHOTINA DO CONCORRENTE
O produto fica preso
e comprimido
Vedação

Movimento da Válvula

Vazamentos
de poeira
do produto
nas vedações

Entupimentos de produto nas guilhotinas
Válvula guilhotina

VÁLVULA GUILHOTINA PLATTCO MODELO MT

Área de deslocamento para
fornecer fechamento
completo sem possibilidade
de obstrução do material

Vedações da válvula com
retentor ajustável evitam
vazamento do produto.
As vedações podem ser
substituídas facilmente
com facilidade através das
coberturas de acesso da tampa
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A válvula desliza em
cima de rolamentos da
gaveta que impedem
o entupimento
e a obstrução da
parede do corpo

Vedação Mecânica do Eixo

A Vedação Airlock® Original e Incomparável, inventada pela Plattco para
atender às necessidades do cliente

Vedação Mecânica do Eixo
de Alta Pressão da Plattco

Excelência em Design:

Nossos conjuntos de vedação mecânica do eixo para
material seco superam todos os outros. Os benefícios
de nossas vedações não podem ser igualados por
nenhum concorrente.

• Veda até 40 psi (2,75 bar).

Nossa vedação mecânica de alta pressão
patenteada coloca as válvulas da Plattco em uma
classe própria quando se trata das vedações mais
eficazes e estanques disponíveis.

• Não requer lubrificação ou manutenção
programada.

A vedação mecânica do eixo é uma opção que
oferecemos em nossos modelos projetados para
lidar com aplicações de alta pressão.

• Apresenta um cartucho independente.

Quando a manutenção de uma vedação de válvula
industrial é fundamental para o seu processo,
a vedação mecânica de alta pressão das válvulas
de câmara de compressão de flap duplo da Plattco
é absolutamente imbatível.

• Elimina os danos causados pelo corte de ar.
• A substituição da vedação do eixo não é mais
necessária com a vedação mecânica do eixo
da Plattco.

• Não é necessário ar para as vedações do eixo.
• Fácil substituição, pode ser feita em linha.
• A vedação pode ser reconstruída em fábrica
para muitos anos mais de desempenho superior
a uma fração do custo.
• Elimina problemas ambientais das emissões para
a atmosfera.
Classificado para temperaturas de até 400ºF (200ºC)
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Série HT |

Válvulas guilhotina de alta temperatura

A Plattco oferece válvulas guilhotina
personalizáveis para as aplicações de alta
temperatura mais exigentes.
Fornecendo uma solução de manuseio de material
seco que melhora a confiabilidade em condições
críticas até 1900F, utilizando ligas resistentes ao
calor altamente projetadas, a primeira luva isolante
flutuante do setor que protege o compartimento
do calor extremo e apoiada pela experiência da
Plattco em serviço de suporte técnico e de campo
sob demanda.

VISÃO GERAL
Projetado para o seu sistema, classificado como
1900F ou mais, resistência comprovada a choques
térmicos e exposição térmica prolongada, os
clientes escolheram as válvulas da série HT de alto
desempenho da Plattco para aplicações críticas
em torrefadores, fundições, fornalhas e caldeiras
para fechamento confiável e seguro de materiais.
Quando uma válvula deve funcionar para manter
sua planta em funcionamento, você pode confiar
em uma válvula guilhotina de alta temperatura
da Plattco.

PROJETADA COMO
NENHUMA OUTRA

Nossas válvulas são projetadas especificamente
para lidar com material seco acima de 1900F.
A primeira luva isolante do setor fornece proteção
contra o estresse criado a partir de temperaturas
elevadas. As válvulas da Plattco usam diversos
materiais diferentes em sua construção para obter
a melhor combinação de funcionalidade e valor.
A abertura de deslocamento em nossas válvulas
supera os desafios de obstrução e acúmulo de
material, permitindo o fechamento positivo
de ar e material.
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EXCELÊNCIA NO DESIGN
• Variedade de tamanhos disponíveis a partir
de 4 polegadas / 100mm.
• As “super ligas” usadas na construção dessas
válvulas permitem que elas suportem
temperaturas elevadas dos materiais sem
a necessidade de refratários.
• O design do corpo da placa fabricada permite
flexibilidade na altura e padrão de flange da
válvula para atender às necessidades específicas
do cliente.
• A única e exclusiva luva isolante fundida flutuante
permite que a válvula trabalhe com materiais
incandescentes sem a possibilidade de rachar
o compartimento.
• Todos os projetos são submetidos à análise de
elementos finitos térmicos e estruturais para
garantir que as válvulas suportarão a aplicação.
• Uma tampa inferior inclinada e uma abertura
de deslocamento exclusiva são incorporadas
no compartimento para evitar atolamentos,
obstruções e acúmulos de material.
• Pinos de suporte de válvula ajustáveis permitem
o ajuste da válvula para fornecer a melhor
vedação possível em temperaturas extremas,
bem como uma atuação suave.
• Peças removíveis e substituíveis em linha, como:
pinos, guilhotina (válvula) e buchas de vedação
permitem uma manutenção rápida e fácil.
• Vários acessórios disponíveis, incluindo
interruptores indicadores, proteções de
segurança, pacotes de controle e reguladores
de filtro.
• Variedade de tipos de atuação disponível,
incluindo pneumático, elétrico, hidráulico,
macaco e volante.

PARÂMETROS OPERACIONAIS
• Pode ser projetado para operar até 1900F/1040C

POR QUE USAR UMA
VÁLVULA PLATTCO?
Com mais de 120 anos em atividade, a Plattco
tornou-se sinônimo de válvulas. Nossos
departamentos de engenharia e tecnologia usam
anos de experiência, juntamente com a análise
de elementos finitos, para fornecer a melhor
solução possível de manuseio de materiais.
Com uma fundição e uma oficina mecânica
no local, oferecemos a capacidade única de
personalizar o material e o design da sua
válvula ou portões para um assento
e funcionamento ideais.
A rigorosa garantia de qualidade e os testes
de material garantem uma instalação e partida
sem problemas, e o suporte de classe mundial
ao cliente, tecnologia e serviços de campo da
Plattco oferecerá uma tranquilidade para anos
de serviço sem preocupações.

RESULTADOS COMPROVADOS

“Onde outros falharam, a Plattco se destaca”
• Aplicação de usina em serviço por 3 anos
repetidamente observando picos de temperatura
ambiente a 1450F em menos de um minuto.
Apresentou mais de 3000 ciclos térmicos
sem necessidade de manutenção.
• Ciclos de aplicação de fundição de níquel 20 vezes
por ano, expostos a uma temperatura de 1650F
por 288 horas consecutivas sem danos.
• Aplicação em torrefador por 4 anos em serviço,
ciclos mais de 3.000 vezes por ano em 1450F,
sem falhas.
• Aplicação personalizada desenvolvida para
sistema de gaseificação exclusivo envolvendo
tecnologia de transferência de calor para uma
iniciativa global de energia. Operando em 1950F
com ciclos térmicos frequentes.
• Aplicação de ciclone de alta temperatura
de coque de petróleo permite que o sistema
permitido seja atualizado de 600F a 1200F com
planos de atualização adicional para 1800F.

• Capacidade de pressão máxima de 5 PSI/0,35 Bar
• Pode ser usado para lidar com materiais que variam
em tamanho de partícula de pós a granulado
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O QUE VOCÊ RECEBE COM UMA VÁLVULA DE FLAP DUPLO PLATTCO
Vedação da câmara de compressão
durável e confiável
• Sem ação rotativa, eliminando a necessidade
de deixar uma folga (vazamento) na válvula
• O compartimento não faz parte da vedação, então
pode durar décadas nos piores ambientes operacionais
• A câmara de compressão é mantida mesmo se
o material for abrasivo, corrosivo e/ou for pressurizado
ou sujeito a altas temperaturas
• A abertura total da passagem elimina obstrução,
congestionamentos e acúmulo de material, permitindo
a passagem de materiais fibrosos, volumosos, grandes
e/ou objetos estranhos que podem entrar no sistema
• Os flaps duplos garantem que a vedação nunca
seja quebrada através da sequência de enchimento
e esvaziamento da válvula

Manutenção fácil e barata
• O desenho patenteado Assento e Lingueta (a vedação)
permite que os componentes ressurjam em uma
condição como nova e possam ser substituídos
sem mover a válvula ou retirá-la de serviço
• Nosso Atendimento e Reparo em Campo,
suplementando ou eliminando a carga de manutenção
de rotina de nossos clientes
• O interior da válvula (incluindo assento e lingueta)
é alcançado através de tampas de acesso no corpo da
válvula - tornando-a mais segura, fácil e conveniente
para realizar inspeções e manutenção
• Em aplicações pressurizadas, a nossa Vedação do Eixo
Mecânico patenteada elimina o potencial de vazamento
da vedação do eixo

• Construção totalmente fundida, usando ligas próprias
para consistência, durabilidade e resistência ao desgaste

• Os rolamentos do eixo montados na parte externa
permitem a circulação de ar

• Desenho patenteado Assento e Lingueta exclusivo,
usinagem de precisão plana para eliminar o vazamento
de ar e permitir a renovabilidade infinita em linha

• Vários recursos de fácil manutenção: eixos de aço
inoxidável, buchas nos braços, parafusos de assento
externo e bujões de tubulação para remoção de pinos
de lingueta

Projetado sob medida para um ótimo desempenho
• Nós projetamos, desenhamos e fabricamos nossas
válvulas em nosso campus original em Plattsburgh, NY.

• Ao longo dos anos, desenvolvemos e comprovamos uma
válvula com muitas opções para um ótimo desempenho:

• Nós personalizamos soluções para as especificidades
da aplicação com base em tecnologia comprovada.
Você obtém as vantagens de uma solução
personalizada combinada com os benefícios de nossa
experiência em aplicações semelhantes.

- Quatro modelos de válvulas e várias válvulas
guilhotina - todas disponíveis com opções
totalmente personalizáveis

• Nós inventamos a válvula de flap duplo e temos
mais de 60 anos de experiência em construção de
válvulas e 120 anos de experiência metalúrgica.
Temos milhares de aplicações de sucesso em
dezenas de indústrias em todo o mundo.

- Dutchman (carretel) para aumentar o rendimento
de volume para cada modelo de válvula

• Nossa vida é resolver problemas de manuseio de
materiais que nenhuma outra válvula é capaz. A Plattco
se concentra em desenhar, projetar e entregar a melhor
válvula do mundo.

- Opções pneumáticas, elétricas, hidráulicas,
de gravidade, eletropneumopneumáticas
para atuação. Todos os pacotes de atuação
são entregues completamente montados
e totalmente calibrados para garantir
uma inicialização rápida e precisa

- Tamanhos padrão e personalizados disponíveis
(disponíveis em metros)

- Variedade de ligas - de ferro fundido a aço
inoxidável - para lidar com extremos de
propriedades e temperaturas do material

- Opções de desenho
de vedação de eixo
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