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AJUSTE DE PSV

FC-PA-001

DIFERENCIAIS TÉCNICOS:

A Plataforma Auxiliar para ajuste de válvulas de segurança e/ou alívio foi projetada para 
atender serviços de ensa- io (pressão de ajuste e estanqueidade) de forma prática e eficaz, 
possibilitando facilidade e comodismo para a rea- lização de serviços in-loco. Desenvolvida 
para trabalhar em conjunto com maletas ou bancadas de ensaio de PSV.

Plataforma Auxiliar para ajuste de 
válvulas de segurança (PSV’s) para 
trabalhar em conjunto com maletas ou 
bancadas de ensaio.

• Projeto: Projeto arrojado e compacto;

• Comodidade: De fácil transporte manual com dimensões reduzidas e leveza para serviço itinerante;

• Resistência e Durabilidade: Estrutura metálica compacta e resistente;

• Conexões: Desenvolvidas com sistema de vedação em elastômero, facilmente substituível quando 
    necessário;

• Capacidade: Atende a pressão de até 200bar e dimensões de válvulas de até 10";

• Mangote Flexível: Mangote para interligação da maleta à plataforma auxiliar classe de pressão 6.000 
   psi e 2m de comprimento;

• Segurança: 4 conjuntos de estojos reguláveis destinados a distribuir o peso de válvulas flangeadas  
   acima de 6".

• Confiabilidade: Acompanha certificado de estanqueidade;

• Garantia: Garantia Vitalícia contra defeito de fabricação. Exceto mau uso, uso inadequado e desgaste 
   natural.

Nossos produtos
na palma da sua mão
acesse e saiba mais.
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Ensaio de Estanqueidade com Rastreabilidade INMETRO

Certificado de garantia de estanqueidade em todos os componentes destes com gráfico do ensaio realizado a pressão de 
uma vez e um terço da pressão máxima de trabalho, com rastreabilidade INMETRO.

A Plataforma Auxiliar com capacidade para ajustagem de válvulas 
de segurança (PSV) de até 10" e 200bar, com dimensão de 400 x 

400mm com conexão em vedação GIC 9/16".

De fácil transporte manual com dimensões 
reduzidas e alça proporcionando leveza e 

comodiade para serviço itinerante.

Mangote para interligação 
da maleta à plataforma 

auxiliar classe de pressão 
6.000 psi e 2m.

4 conjuntos de estojos 
reguláveis destinados a 

distribuir o peso de válvulas 
flangeadas acima de 6".

Características Técnicas

Dimensões (C x A x L): 400 x 400 x 100 mm1 

Peso: 11,000kg1

Conexões: Rosca 40mm, para adaptação de Flange Cego de até 10"

Pressão: Máxima de 200bar

Vedação: Elastômero, facilmente substituível quando necessário. 

Controle: Ar Comprimido ou Nitrogênio (N₂) por mangote de 2m 
interligado à maleta com conexão em vedação GIC 9/16".

1 Medidas sem o flange
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