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Purgadores e acessórios homologados  
para uso em estações de vapor 

 Colaboração de Enio Sebastiao Cesarin  da Petrobras 
 

1. Introdução 
Durante a década de 90, cresceu muito a preocupação com os altos custos de energia, nas 
refinarias da Petrobras. 
Contabilizavam-se muitos vazamentos de vapor d’água, gerado nas caldeiras, utilizado na 
produção de energia elétrica em turbogeradores, no processamento das unidades de processo, 
nos aquecimentos de tubulações e equipamentos e na falta de sistemas de recolhimento de 
condensado para reuso. 
A grande maioria dos purgadores de vapor era do tipo termodinâmico, que além de apresentarem 
um consumo inerente de vapor, para o próprio funcionamento, geravam altas taxas de perdas de 
vazamentos por falta de manutenção nas estações de purga de vapor. 
Faziam-se prementes ações de melhorias nos sistemas de geração e distribuição de vapor e 
coleta de condensado.  
 

2. Histórico do trabalho de homologação de purgador es de vapor na Petrobras 
2.1. Testes de campo  
Ao final da década de 90, a Petrobras, através do corpo técnico da Refinaria Presidente 
Bernardes de Cubatão-RPBC, iniciou um trabalho de avaliação do desempenho dos purgadores 
instalados nas plantas, nas drenagens de linhas de vapor vivo e em linhas de aquecimento 
(“steam tracing”), quanto às intervenções para manutenção das estações de purga de 
condensado. 
Consideraram-se as perdas de vapor e o tempo médio entre falhas de cada tipo de purgador. 
Esse estudo se deu em virtude do quadro caótico de perdas de vapor, por vazamentos nas 
estações de purga e por mau funcionamento dos purgadores de vapor. 
Esta iniciativa chegou à Sede da Companhia, que instituiu e coordenou um plano de trabalho de 
avaliação e adequação de purgadores de vapor e dos acessórios das estações de purga de 
condensado, envolvendo todas as Refinarias do sistema Petrobras. 
Foram analisados em testes de bancadas, no campo, em diversos níveis de pressão de vapor, 
praticamente os purgadores de todos os fabricantes estabelecidos no Brasil, cerca 450 itens, de 
diversos tipos, modelos e tamanhos, num período de 3 anos. 
Outra preocupação na época também foi reduzir a enorme variedade de purgadores em estoque. 
A primeira constatação foi que 90% ou até mais, nas medições as vazões de condensado 
coletado, em linhas de aquecimento, em média não passavam de menos de 10 l/h em cada 
purgador. Uma vazão baixíssima em relação aos modelos utilizados na época, que variavam entre 
600 à 1200 l/h, o que explica o desgaste prematuro pelo grande arraste de vapor vivo na 
passagem pelas sedes dos purgadores, a maioria termodinâmicos. 
Procurou-se ainda simplificar as estações de vapor, com o uso de novos acessórios que 
reduzissem os pontos possíveis de falhas e vazamentos. 
 
2.2. Conclusões oriundas desse trabalho 
Resumidamente, as principais recomendações oriundas desses testes de campo foram: 
• Redução de número de pontos de coleta de condensado, aumentando os comprimentos das 

linhas de aquecimento. 
• Confirmação do melhor desempenho dos purgadores mecânicos, tipo balde invertido e bóia, e 

dos termostáticos, tipo bi metálico, em comparação com os termodinâmicos. 
• A padronização, enfatizando o uso de purgadores mecânicos com vazões limitadas até 250 

l/h. 
• A utilização de conector tipo universal nos purgadores, facilitando a montagem e troca de 

purgadores e mesmo a intercambiabilidade entre os modelos e fabricantes. 
• O emprego de tubulações de OD 1/2" (“tubing”) de aço inoxidável, em toda as linhas das 

estações de purga, pelo fato das vazões serem pequenas. 
• Incorporação de filtro e de válvula de retenção internamente nos purgadores. 
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• Padronizadas, para drenagem das linhas de aquecimento de tubulações basicamente duas 
classes de pressão. Classe ISO PN 20 (ASME 150) e classe ISO PN 50 (ASME 300).  

• Aplicação dessas conclusões aos purgadores de linhas de vapor vivo e de linhas de vapor de 
aquecimento (“steam tracing”), ficando de fora apenas os purgadores para equipamentos 
como trocadores de calor, tanques de armazenamento, turbinas, etc..   
 

2.3. Testes de laboratório 
A partir de 2006, com o término dos testes na bancada instalada no campo, os próprios 
Fabricantes passaram a se responsabilizar pela execução dos testes de desempenho, em 
instalações específicas denominadas de calorímetros, conforme as padronizações das normas:  
ASME PTC 39 Steam Traps Performance Test Codes e ISO 7841 - Automatic steam traps - 
Determination of steam loss - Test methods. 
Os testes de desempenho compreendem a determinação da capacidade ou vazão de descarga, 
da eficiência térmica e da perda de vapor, de cada tipo e modelo de purgador da linha de 
fabricação do Fabricante. 
Infelizmente, não são detectados os problemas como travamento por motivo mecânico, 
entupimento, variação de temperatura e outros problemas operacionais, que foram objetos dos 
testes de campo. 
 

3. Especificações dos purgadores e acessórios homol ogados para uso em estações de 
vapor 

A fase seguinte foi padronizar as especificações técnicas de purgadores e acessórios 
homologados nos testes e consolidar em norma as conclusões do trabalho, conforme apresentado 
na norma Petrobras N-116 Sistemas de Purga de Vapor em Tubulações e Equipamentos, 
atualmente de acesso liberado ao público externo.  
http://sites.petrobras.com.br/CanalFornecedor/portugues/requisitocontratacao/requisito_normastec
nicas.asp 
 

4. Padrão de descrição de purgadores de vapor e ace ssórios 
 

Padrão de descrição d e purgadores de vapor e acessórios  
Purgador tipo termodinâmico 
classe de pressão ISO PN-50/ 
ASME 300 
(limites 42 barg/400ºC) 

• Corpo inteiramente blindado em aço inoxidável, com filtro e 
válvula de retenção integrados e proteção contra chuva; 

• Extremidade para conexão tipo universal; 
• Junta de vedação da conexão universal tipo espiralada de 

aço inoxidável austenítico e enchimento de grafite; 
• Capacidade máxima de descarga de até 150 kg/h; 
• Máxima perda de vapor 3,0 kg/h; 
• Garantia de 3 anos contra defeitos de material e de 

fabricação. 

 
Purgador tipo balde invertido 
classe de pressão ISO PN-20/ 
ASME 150 
(limites 20 barg/350ºC) 

• Corpo blindado em aço inoxidável, com válvula de retenção 
integrada; 

• Extremidade para conexão tipo universal; 
• Junta de vedação da conexão universal tipo espiralada de 

aço inoxidável austenítico e enchimento de grafite; 
• Capacidade de descarga de até 250 kg/h; 
• Máxima perda de vapor de 0,5kg/h; 
• Garantia de 3 anos contra defeitos de material e de 

fabricação. 
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Purgador tipo balde invertido 
classe de pressão ISO PN-50/ 
ASME 300  
(limites 42 barg/400ºC) 

• Corpo blindado em aço inoxidável, com válvula de retenção 
integrada; 

• Extremidade para conexão tipo universal;  
• Junta de vedação da conexão universal tipo espiralada de 

aço inoxidável austenítico e enchimento de grafite; 
• Capacidade de descarga de até 250 kg/h; 
• Máxima perda de vapor 0,5kg/h; 
• Garantia de 3 anos contra defeitos de material e de 

fabricação  
Purgador  tipo bóia livre 
classe de pressão ISO PN-20/ 
ASME 150 
(limites 20 barg/350ºC) 

• Corpo blindado em aço inoxidável com eliminador 
termostático de ar e válvula de retenção integrados; 

• Extremidade para conexão  tipo universal; 
• Junta de vedação da conexão universal tipo espiralada de 

aço inoxidável austenítico e enchimento de grafite; 
• Capacidade de descarga máxima de até 200 kg/h; 
• Máxima perda de vapor 0,5 kg/h; 
• Garantia de 3 anos contra defeitos de material e de 

fabricação 
Purgador tipo bóia livre 
classe de pressão ISO PN-50/ 
ASME 300 
(limites 42 barg/400ºC) 

• Corpo blindado em aço inoxidável com eliminador 
termostático de ar e válvula de retenção integrados; 

• Extremidade para conexão  tipo universal; 
• Junta de vedação da conexão universal tipo espiralada de 

aço inoxidável austenítico e enchimento de grafite; 
• Capacidade de descarga máxima de até 250 kg/h; 
• Máxima perda de vapor 0,5 kg/h; 
• Garantia de 3 anos contra defeitos de material e de 

fabricação 
Purgador tipo termostáti co 
bimetálico duplo  
classe de pressão ISO PN 20 / 
ASME 150 
(limites 20 barg/350ºC) 
 

• Corpo blindado em aço inoxidável com filtro e válvula de 
retenção Integrada; 

• Internos de aço inoxidável / revestimento Stellite 
• Extremidade para conexão tipo universal 
• Junta de vedação da conexão universal tipo espiralada de 

aço inoxidável austenítico e enchimento de grafite flexível 
• Capacidade de descarga máxima de até 300 kg/h 
• Máxima perda de vapor 0,5 kg/h; 
• Garantia de 3 anos contra defeitos de material e de 

fabricação. 
Purgador tipo termostáti co 
bimetálico duplo  
classe de pressão ISO PN 50 / 
ASME 300 
(limites 42 barg/400ºC) 
 

• Corpo blindado em aço inoxidável com filtro e válvula de 
retenção Integrada; 

• Internos de aço inoxidável / revestimento Stellite 
• Extremidade para conexão tipo universal 
• Junta de vedação da conexão universal tipo espiralada de 

aço inoxidável austenítico e enchimento de grafite flexível 
• Capacidade de descarga máxima de 300 kg/h 
• Máxima perda de vapor 0,5 kg/h; 
• Garantia de 3 anos contra defeitos de material e de 

fabricação. 
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DFU- Distribuidor de fluxo de 
vapor tipo simples classe de 
pressão ISO PN-50/ ASME 300 
(limites 50 barg/400ºC) 

• Corpo blindado em aço inoxidável; 
• Tipo simples, isto é com descarga para a atmosfera; 
• Para interligação de purgador com conexão tipo universal; 
• Corpo blindado em aço inoxidável; 
• Bloqueios tipo pistão para drenagem à montante do 

purgador e de entrada de condensado, visando a 
manutenção do purgador; 

• Entrada e saída com rosca ASME/ANSI B1.20.1 de 1/2” 
NPT, tipo fêmea; 

• Garantia de 3 anos contra defeitos de material e de 
fabricação. 

DFU- Distribuidor  de fluxo de 
vapor tipo duplo classe de 
pressão ISO PN-50/ ASME 300 
(limites 50 barg/400ºC) 

• Corpo blindado em aço inoxidável; 
• Tipo duplo, isto é com descarga para sistema de retorno de 

condensado Para interligação de purgador com conexão 
tipo universal; 

• Para interligação de purgador com conexão tipo universal; 
• Corpo blindado em aço inoxidável; 
• Bloqueios tipo pistão de drenagem à montante do purgador 

para a atmosfera;  drenagem à jusante do purgador para a 
atmosfera e de entrada e saída do condensado para 
retorno, visando a manutenção do purgador; 

• Entrada e saída com rosca ASME/ANSI B1.20.1 de 
1/2”NPT, tipo fêmea; 

• Garantia de 3 anos contra defeitos de material e de 
fabricação 

 
Conector universal para 
purgadores de vapor classe 
de pressão ISO PN 50/ ASME 
300 
(limites 50 barg/400ºC) 

• Corpo de aço inoxidável austenítico; 
• Extremidades roscadas ½” NPT ou ¾”  NPT conforme 

ASME/ANSI B1.20.1; 
• Garantia de 3 anos contra defeitos de material e de 

fabricação. 
Válvula de bloqueio  tipo 
pistão (“piston valve”) classe 
de pressão ISO PN-50/ ASME 
300 
(limites 42 barg/400ºC) 

• Corpo e castelo de aço carbono forjado ASTM A-105; 
• Haste e pistão de aço inoxidável; 
• Volante de ferro fundido; 
• Parafusos e porcas de ASTM A193 Gr B7 / ASTM A-194 Cl 

2H; 
• Gaxetas anéis de vedação de grafite flexível reforçado com 

fibras de aço inoxidável ou Inconel; 
• Extremidades de solda de encaixe ASME B16.11; 
• Haste protegida contra corrosão atmosférica. 
• Garantia de 3 anos contra defeitos de material e de 

fabricação 
Válvula de retenção para linha 
de condensado classe de 

• Corpo e sede de aço inoxidável; 
• Mola e retentor de aço inoxidável; 
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pressão  ISO PN-50/ ASME 300 
(limites 42 barg/400ºC) 

• Extremidades para rosca macho & fêmea ½” ou ¾” NPT 
ASME/ANSI B1.20.1 

• Garantia de 3 anos contra defeitos de material e de 
fabricação 

“Manifold” compacto para 
distribuição de vapor e coleta 
de condensado classe de 
pressão ISO PN-50/  ASME 300 
(limites 42 barg/400ºC) 

• Corpo de aço Carbono forjado ASTM A-105 normalizado; 
• Válvulas tipo pistão de aço carbono forjado ASTM A-105 

normalizado e internos de aço inoxidável;  
• Parafusos e porcas: ASTM A-193 Gr B7 / ASTM A-194 Cl 

2H; 
• Extremidades de 1 ½” para solda de encaixe ASME B16.11; 
• Conexões para “tracers’” de vapor de ½’ ou ¾” NPT ASME 

B1.20.1; 
• Nº de “tracers”: 4, 8 ou 12; 
• Com isolamento térmico removível tipo “jaqueta”. 
• Garantia de 3 anos contra defeitos de material e de 

fabricação 

 
Filtro de linha tipo "Y"  classe 
de pressão ISO PN-50/ ASME 
300 
(limites 42 barg/400ºC) 

• Corpo aço carbono fundido ASTM A216 Gr B; 
• Tela interna de aço inoxidável removível pelo topo; 
• Malha com "mesh" de 2 mm X 2 mm 
• Garantia de 3 anos contra defeitos de material e de 

fabricação 
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 Padronização de Purgadores de 

Vapor 
Bóia  livre  

Características  Descrição  
1- Nome padronizado  Purgador de vapor  
2- Tipo  Bóia livre 
3- Padrão construtivo Pelo Fabricante 
4- Extremidade Conexão universal 
5- Classe de Pressão ISO PN-20 / ASME 150 

 
6- Capacidade de descarga 200 kg/h 
7- Perda de vapor 0,5 kg/h máxima 
8- Material do corpo Corpo blindado 

Aço inoxidável  
9- Material dos internos Aço inoxidável 
10- Acessórios • Eliminador bimetálico de ar e válvula de retenção 

integrados 
• Junta de vedação da conexão universal tipo 

espiralada de aço inoxidável austenítico e enchimento 
de grafite flexível 

11- Requisitos suplementares Garantia de 3 anos 
 

 
 
 
 
 
 Padronização de Purgadores de 

Vapor 
Bóia  livre  

Características  Descrição  
1- Nome padronizado  Purgador de vapor  
2- Tipo  Bóia livre 
3- Padrão construtivo Pelo Fabricante 
4- Extremidade Conexão universal 
5- Classe de Pressão ISO PN-50 / ASME 300 

 
6- Capacidade de descarga 250 kg/h 
7- Perda de vapor 0,5 kg/h máxima 
8- Material do corpo Corpo blindado 

Aço inoxidável  
9- Material dos internos Aço inoxidável 
10- Acessórios • Eliminador bimetálico de ar e válvula de retenção 

integrados 
• Junta de vedação da conexão universal tipo 

espiralada de aço inoxidável austenítico e enchimento 
de grafite flexível 

11- Requisitos suplementares Garantia de 3 anos 
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 Padronização de Purgador es de 

Vapor 
Termodinâmico  

Características  Descrição  
1- Nome padronizado  Purgador de vapor  
2- Tipo  Termodinâmico 
3- Padrão construtivo Pelo Fabricante 
4- Extremidade Conexão universal 
5- Classe de Pressão ISO PN-50 / ASME 300 

 
6- Capacidade de descarga 150 kg/h 
7- Perda de vapor  3 kg/h máxima 
8- Material do corpo Blindado 

Aço inoxidável 
9- Material dos internos Aço inoxidável 
10- Acessórios • Tampa microfundida (ASTM A 743 Gr. Ca 40) 

• Filtro  
• Proteção contra chuva 
• Junta de vedação da conexão universal tipo 

espiralada de aço inoxidável austenítico e enchimento 
de grafite flexível 

11- Requisitos suplementares Garantia de 3 anos 
 

 
 
 
 
 Padronização de Purgadores de 

Vapor 
Balde  invertido  

Características  Descrição  
1- Nome padronizado  Purgador de vapor 
2- Tipo  Balde invertido 
3- Padrão construtivo Pelo Fabricante 
4- Extremidade Conexão universal 
5- Classe de Pressão ISO PN-20 / ASME 150 

 
6- Capacidade de descarga 250 kg/h 
7- Perda de vapor 0,5 kg/h máxima 
8- Material do corpo Aço inoxidável 
9- Material dos internos Aço Inoxidável 
10- Acessórios • Válvula de retenção 

• Junta de vedação da conexão universal tipo 
espiralada de aço inoxidável austenítico e enchimento 
de grafite flexível 

•  Corpo blindado 
11- Requisitos suplementares Garantia de 3 anos 
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 Padronização de Purgadores de 

Vapor 
Balde  invertido  

Características  Descrição  
1- Nome padronizado  Purgador de vapor 
2- Tipo  Balde invertido 
3- Padrão construtivo Pelo Fabricante 
4- Extremidade Conexão universal 
5- Classe de Pressão ISO PN-50 / ASME 300 

 
6- Capacidade de descarga  250 kg/h 
7- Perda de vapor 0,5 kg/h máxima 
8- Material do corpo Aço inoxidável 
9- Material dos internos Aço Inoxidável 
10- Acessórios • Válvula de retenção integrada 

• Junta de vedação da conexão universal tipo 
espiralada de aço inoxidável austenítico e enchimento 
de grafite flexível 

• Corpo Blindado 
11- Requisitos suplementares Garantia de 3 anos 

 
 
 
 
 
 
 Padronização de Purgadores de 

Vapor 
Termostático  bimetálico  

Características  Descrição  
1- Nome padronizado  Purgador de vapor termostático  bimetálico  
2- Tipo  Bimetálico duplo  
3- Padrão construtivo Pelo fabricante 
4- Extremidade Conexão universal 
5- Classe de pressão ISO PN 20 / ASME 150 

 
6- Capacidade de descarga 300 kg/h 
7- Perda de vapor 0,5 kg/h máxima 
8- Material do corpo Corpo blindado 

Aço inoxidável  
9- Material dos internos Aço inoxidável / revestimento Stellite 

10- Acessórios  

• Válvula de retenção 
• Junta de vedação da conexão universal tipo 

espiralada de aço inoxidável austenítico e 
enchimento de grafite flexível 

11- Requisitos suplementares Garantia de 3 anos 
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 Padronização de Purgadores de 

Vapor 
Termostático  bimetálico  

Características  Descrição  
1- Nome padronizado  Purgador de vapor termostático  bimetálico  
2- Tipo  Bimetálico duplo  
3- Padrão construtivo Pelo fabricante 
4- Extremidade Conexão universal 
5- Classe de pressão ISO PN 50 / ASME 300 

 
6- Capacidade de descarga 300 kg/h 
7- Perda de vapor 0,5 kg/h máxima 
8- Material do corpo Corpo blindado 

Aço inoxidável  
9- Material dos internos Aço inoxidável / revestimento Stellite 

10- Acessórios  

• Válvula de retenção 
• Junta de vedação da conexão universal tipo 

espiralada de aço inoxidável austenítico e 
enchimento de grafite flexível 

11- Requisitos suplementares Garantia de 3 anos 
 

 
 
 
 
 
 Padronização de Purgadores de 

Vapor 
DFU - Distribuidor de 

fluxo de vapor simples 
Características  Descrição  

1- Nome padronizado  DFU - Distribuidor de fluxo de vapor 
2- Tipo  Simples com descarga para atmosfera 
3- Padrão construtivo Pelo Fabricante 
4- Diâmetro nominal ½”ou ¾” 
5- Extremidades Rosca fêmea ASME/ANSI B1.20.1 NPT  
6- Classe de Pressão ISO PN-50 / ASME 300 

 
7- Material do corpo Blindado e forjado  

Aço inoxidável 
8- Válvulas 
 

Tipo pistão padrão pelo Fabricante 
Corpo em aço inoxidável austenítico e internos de aço 
inoxidável  
Junta do corpo tipo espiralada de aço inoxidável 
austenítico AISI 304 e enchimento de grafite.  
Fole de selagem de aço inoxidável AISI 321 ou gaxetas 
de grafite flexível com reforço de fios de Inconel. 
Funções: 
• Drenagem à montante do purgador para teste 
• Drenagem de entrada e de saída de condensado para 

troca do purgador 
9- Acessórios Dispositivo para interligação de purgador com conexão 

universal 
10- Requisitos suplementares Garantia de 3 anos 
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 Padronização de Purgadores de 

Vapor 
DFU - Distribuidor de 
fluxo de vapor duplo 

Características  Descrição  
1- Nome padronizado  DFU - Distribuidor de fluxo de vapor 
2- Tipo  Duplo com descarga para sistema de retorno de 

condensado 
3- Padrão construtivo Pelo Fabricante 
4- Diâmetro nominal ½” ou ¾” 
5- Extremidades Rosca fêmea ASME/ANSI B1.20.1 NPT  
6- Classe de Pressão ISO PN-50 / ASME 300 

 
7- Material do corpo Blindado e forjado 

Aço inoxidável  
8- Válvulas 
 

Tipo pistão padrão pelo Fabricante 
Corpo em aço inoxidável austenítico e internos de aço 
inoxidável  
Junta do corpo tipo espiralada de aço inoxidável 
austenítico AISI 304 e enchimento de grafite.  
Fole de selagem de aço inoxidável AISI 321 ou 
gaxetas de grafite flexível com reforço de fios de 
Inconel. 
Funções: 
• Drenagem à montante do purgador para teste 
• Drenagem à jusante do purgador para teste 
• Drenagem de entrada e de saída de condensado 

para troca do purgador 
9- Acessórios Dispositivo para interligação de purgador com conector 

tipo universal 
10- Requisitos suplementares Garantia de 3 anos 

 
 
 
 
 
 
 Padronização de Purgadores de 

Vapor 
Conexão universal  

Características  Descrição  
1- Nome padronizado  Conexão universal 
2- Tipo  Universal 
3- Padrão construtivo Pelo Fabricante 
4- Diâmetro nominal ½” ou ¾” 
5- Extremidades Rosca fêmea NPT conforme ASME/ANSI B1.20.1 
6- Classe de Pressão ISO PN-50 / ASME 300 

 
7- Material do corpo Aço inoxidável  
8- Requisitos suplementares Garantia de 3 anos 
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 Padronização de Purgadores de 

Vapor 
Manifold compacto de 

distribuição de vapor ou 
de coleta de condensado 

Características  Descrição  
1- Nome padronizado  MC - Manifold compacto de vapor ou condensado 
2- Tipo  Multi derivações para 4, 8 ou 12 ramais 
3- Padrão construtivo Pelo Fabricante 
4- Diâmetro nominal do 
“manifold” 

1 ½” 

5- Diâmetro nominal das 
conexões dos ramais  

½” ou ¾”  
Rosca NPT  
Padrão: ASME B1.20.1 

6- Extremidades do “manifold” Solda de encaixe 
Padrão ASME B16.11 

7- Classe de Pressão ISO PN-50 / ASME 300 
 

8- Material do corpo Aço Carbono forjado ASTM A105 normalizado 

9- Válvulas de bloqueio tipo 
pistão 

 
 
 

  

Padrão construtivo: pelo Fabricante 
Material do corpo e do castelo  
Aço Carbono forjado ASTM A105 normalizado 
Material dos internos: haste e pistão com fole 
Aço inoxidável 
Material do volante  
Ferro Fundido 
Material dos parafusos do preme-gaxeta  
ASTM A193 Gr B7 
Material das gaxetas  
Anéis de vedação de grafite flexível com reforço de fios 
de INCONEL © 
Acessórios  
Haste protegida contra corrosão atmosférica 

10- Acessórios Isolamento térmico tipo manta jaqueta removível 

11- Requisitos suplementares Garantia de 3 anos 
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5. Quadro dos produtos x fornecedores homologados p ara estações de vapor 
 
 

Fabricante 
versus 

produto 
homologado 

Purgador de 
vapor tipo Bóia 

Livre  
 

Purgador de 
vapor tipo 

Termodinâmico 
 

Purgador de vapor 
tipo Balde 
Invertido  

Purgador de 
vapor tipo 

termostático 
bimetálico 

 

DFU - 
Distribuidor 
de fluxo de 
vapor tipo 

simples 
com 

descarga 
para 

atmosfera  

DFU - 
Distribuidor 
de fluxo de 
vapor tipo 
duplo com 
descarga 

para 
sistema de 
retorno de 

condensado 

Conexão 
tipo 

universal 
 

MC-Manifold 
compacto de 

vapor ou 
condensado 

tipo multi 
derivações 
para 4, 8 ou 
12 ramais. 

 

Classe  
de 

pressão 
ASME 

150 

Classe 
de 

pressão 
ASME 

300 

Classe  
de  

pressão 
 ASME  

300 

Classe 
de 

pressão 
ASME 

150 

Classe 
de 

pressão  
ASME 

300 

Classe 
de 

pressão 
ASME 

150 

Classe 
de 

pressão 
ASME 

300 

Classe  
de  

pressão  
ASME  

300 

Classe  
de  

pressão 
ASME  

300 

Classe  
de  

pressão 
ASME  

300 

Classe  
 de  

pressão  
ASME  

300 
TLV X X      X 

 
X 
 

X 
 

X 
 

SPIRAX 
SARCO 

  X X 
 

X   X X 
 
 

X X 

ARMSTRONG    X 
 

X   X X 
 

X X 

 
VELAN 

 

     X 
 

     

 
GESTRA 

 

     X 
 

X     

DETROIT        X 
 

X X 
 

 

TROUVAY & 
CAUVIN 

 

          X 
 

 


