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Materiais de Construção

Componente Material/Especificação ASTM

Corpo, castelo Aço inoxidável 316/316L /A479

Agulha
Aço inoxidável S17400/A564,

condição H1150D

Vedação da agulha, vedação do castelo PTFE ou Grafite

Lubrificante
Bissulfeto de molibdênio com

aglomerante de hidrocarboneto

Anel de vedação do castelo, porca
do anel, capa, haste, anel,
manopla, porca de trava da

manopla, arruela da manopla, pino
de trava, porca de fixação do anel

Aço inoxidável 316

Os componentes molhados estão listados em caracteres itálicos.

Série J6
Corpo em aço inoxidável extrudado
com pressão nominal de trabalho de
6000 psig (414 bar)

Manifold compacto e versátil para
aplicações com gases e líquidos

Menor número de potenciais pontos
de vazamento do que em manifolds
convencionais de distribuição

Quatro a dezoito válvulas
agulha e conexões de saída

Furos de montagem passantes no
manifold para reduzir a tensão no
sistema de tubulação

Teste
Cada válvula é testada hidrostaticamente à temperatura ambiente.

Opções e Acessórios

Disponível conexão de entrada flangeada

Disponível manopla com acionamento através de chave
especial anti-violação

Disponível válvula de purga/dreno

Disponível certificado de teste hidrostático, com a
composição química e as características físicas dos
materiais

Para estas e outras opções e acessórios, entre em contato
com seu representante Swagelok local para mais

®

informações.

Agulha endurecida
e não-rotativa

permite bloqueio
estanque

Acoplamento articulado de duas peças
permite que a agulha seja não-rotativa;
o acoplamento fica acima da vedação,

protegido do fluído do sistema Manopla em aço inoxidável, haste com
acionamento quadrado e porca de
trava garantem atuação positiva

A rosca da haste é rolada a frio para
se obter alta resistência e suavidade de
operação; rosca da haste posicionada
acima da vedação fica protegida do
fluído do sistema

Capa protege a rosca
da haste contra

entrada de sujeira e pó

Estão disponíveis opções para os materiais
de vedação da agulha e do castelo

Corpo monobloco tem menor
peso, menor número de

possíveis pontos de vazamento
e é mais resistente

Vedação traseira de segurança na
agulha veda na posição totalmente
aberta

Manifold de Distribuição
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Entrada

Saída

Dreno

Valores Nominais de Pressão-Temperatura

Vedações em PTFE Vedações em Grafite
Conexões

pol.
Temperatura

°C

Pressão Nominal

psig (bar)

Temperatura

°C

Pressão Nominal

psig (bar)

93 6000 93 6000(413) (413)
1/2 e 3/4

204 4000 454 3000(275) (206)

93 3000 93 2000(206) (137)
1

204 2000 454 1500(137) (103)

Número de
Conexões
de Saída

A
pol. (mm)

4 5,35 (136)

6 7,72 (196)

8 10,1 (256)

10 12,4 (316)

12 14,8 (376)

14 17,2 (436)

16 19,6 (496)

18 21,9 (556)

Orifício da válvula - 0,157” (4.0 mm)
Entrada -1/2”, 3/4" ou 1” NPT fêmea
Saídas - 1/4“NPT fêmea
Dreno - 1/2 “NPT fêmea

Código para Pedido
Construa um código para pedido de um manifold de distribuição combinando os designadores na seqüência apresentada abaixo.

J S 4N 2N AT - 10

Série

31

Conexão de Entrada
4N = Rosca NPT fêmea de 1/2"
6N = Rosca NPT fêmea de 3/4"
8N = Rosca NPT fêmea de 1"

Rosca NPT fêmea de 1/4”

Conexão de Saída

Pode ser necessário o ajuste da vedação durante a vida útil
da válvula.

Válvulas que ficam inoperantes por um longo período de
tempo podem requerer um torque inicial de atuação mais
elevado.

Seleção de Produtos com Segurança
Ao selecionar um produto, o projeto de todo o sistema deve ser
considerado para garantir sua segurança e performance sem
defeitos. A função, compatibilidade de materiais, valores
nominais adequados, instalação, operação e manutenção
apropriados são de responsabilidade do projetista e do
usuário do sistema.

Cuidado: Não misture ou troque componentes com os de
outros fabricantes.

Número Total de Válvulas de Saída e Conexões

Especifique um número de 4 a 18.

Exemplo: = 10 válvulas/conexões de saída

Barra

10

A

Manopla

Material da Vedação e da Vedação do Castelo
= PTFE

C= Grafite

Garantia
Os produtos Swagelok são cobertos pela Garantia Vitalíc ia
Limitada Swagelok. Para obter uma cópia do Termo de
Garantia consulte o site www.swagelok.com ou contate seu
distribuidor exclusivo da Swagelok.
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Informações para Pedidos e Dimensões
As dimensões em polegadas (milímetros) servem apenas como referência e estão sujeitas a modificações.

Material do Corpo
Aço inoxidável 316, 316L


