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Sem espaço morto 
Sistema fechado
Livre de manutenção e autolubrificada
Amostra livre de pressão
Amostra representativa (25ml)
Permite a utilização de pig de limpeza e inspeção
Sem interrupção do fluxo
Seguro contra erros operacionais
Indicado para operações com vácuo

TIPO CONTIFLOW

Sistema de coleta de amostra
DN 15 - 100 / PN 10 - 40
NPS ½“ - 4“ / classe 150 - 300

sem espaço morto e livre de manutenção

Líquidos Sólidos



TIPO CONTIFLOW
Características de projeto e princípios de funcionamento

O sistema de amostragem Contiflow é um sistema exclusivo 
que permite o uso de Pig de limpeza e inspeção e não possui 
espaços mortos. A utilização de um macho metálico como o 
coletor da amostra, permite fixar o volume da amostra entre 
(Vp = 25-50 ml/operação), além disso, este tipo de construção 
garante um alto nivel de confiabilidade e representatividade da 
amostra, sem causar a interrupção no fluxo.

Vantagens

● sem espaço morto
● permite utilização de pig de limpeza e inspeção
● sem interrupção do fluxo
● possível de extrair amostras em operações de vácuo
● simples e de fácil manuseio
● fechamento positivo (elimina a pressão da linha)
● à prova de falhas operacionais
● quantidade de amostra definida (Vp)

Frasco individual

● adaptador para frasco conforme ISO GL 32/45
● sistema de agulhas (livre de emissões)
● suporte com molas
● soluções especiais e frascos (ver prospecto 7.6)

Dados técnicos

● variação de temperatura de -40°C a +230°C
● dimensões face a face conforme DIN e ASME
● tamanhos DN 15  - DN 100
● material padrão do corpo 1.4408, 1.4571
● volume de amostra Vp = 25 - 50ml

Opções

● camisa de aquecimento/resfriamento
● projeto vertical “V”ou horizontal “W”
● “block design” para materiais especiais
● materiais de revestimento PFA, PFA condutivo, FEP, PVDF 
● operação com atuadores pneumáticos, elétricos ou 

hidráulicos

Sob consulta

● materiais especiais como titânio, monel e níquel, hastelloy, 
etc.

● outros tamanhos DIN, ASME, JIS, BS 

CONTIFLOW-TRF

CONTIFLOW

CONTIFLOW-TRF-A

amostragem (possível uso 
de ‘pig’)

fechamento positivo

enchimento do macho



    Adaptador 
           PTFE

       Frasco de
       laboratório

Utilização:

Fluidos menos agressivos e/ou com sólidos em suspenção

                   Septo 

      agulhas de
      processo
      Diâm. -Ø 2, 3, 4, 5  6 mm
                

Frasco 
     de laboratório

Utilização
livre de emissões e derramamentos
para fluídos agressivos e tóxicos

   

Suporte 
com molas
               Frasco 

Isolamento 
de frasco

       

  
Utilização:

Para fácil e rápida extração/troca de frascos 
mesmo com camisas de aquecimento

TIPO CONTIFLOW
Variações Construtivas

Adaptador em PTFE
para ISO GL 32/45

CONTIFLOW - V
para instalação vertical

Sistema fechado com agulhas CONTIFLOW para 
frasco de laboratório

CONTIFLOW - W
para aplicações na horizontal

CONTIFLOW
construção standard

Suporte para frascos isolados
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15 10-40 130 128 380 73,5
25 10-40 160 128 380 111
40 10-40 200 128 380 120
50 10-40 230 141,5 465 133
80 10-40 310 141,5 465 152

100 10-40 350 141,5 465 165
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½“ 150 127 128 380 73,5
1“ 150 127 128 380 111

1½“ 150 165 128 380 120
2“ 150 178 141,5 465 133
3“ 150 203 141,5 465 152
4“ 150 229 141,5 465 165
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TIPO CONTIFLOW

 sem espaço morto e livre de manutenção

Dimensões de DN 15 a 100 NPS 1“ - 4“ conforme DIN / ASME

Contiflow com
adaptador PTFE- GL 45

Contiflow com sistema fechado de 
agulhas para frascos de laboratório

bucha em PTFE

adaptador PTFE GL 32/45

Septo PTFE

sistema fechado de 
agulhas 

As vantagens do Tipo Contiflow são
• macho revestido em PTFE
• sem espaço morto- “pharmaceutic cip competent”
• volume representativo de amostra
• manutenção simples em caso de necessidade
• temperatura de uso de -40°C a +220°C

Contiflow-TRF

Macho revestido em PTFE

Diagrama de pressão-temperatura

Na requisição: Favor definir material de corpo e macho.
Classe ASME 300 Sob consulta

Temperatura de trabalho
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volume de amostragem ou aço austenítico requerido 

Exemplo para consulta:
CONTIFLOW-DN25-PN40-1.4571-VP=25ml-VF=100ml
CONTIFLOW-W= tipo de amostrador, DN25=diâmetro
PN40 =classe 1.4571=  material do invólucro
VP=25ml= volume, VF=100ml = volume de expansão

bucha

Temperatura de operação < -30°C e > 220 °C necessitam ser aprovadas 
mediante condições de operação por profissionais da AZ.

AZ-Armaturen do Brasil Ltda
Av. Osvaldo Berto, 600
13255-405 Itatiba-SP Brasil 
Tel.: +55 11 4524 9950
Fax: +55 11 4524-995
az@az-armaturen.com.br
www.az-armaturen.com.br


