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TTrriiddeenntt  AAccttuuaattoorrss..  FFaaiill--SSaaffee  oorr  FFaaiill--SSeett..  VViirrttuuaallllyy  mmaaiinntteennaannccee  ffrreeee..  
FFoorreemmoosstt  iinn  tthheeiirr  ffiieelldd..
MMIIHH  TTrriiddeenntt  wwaass  ffoouunnddeedd  iinn  11996677  bbyy  JJoohhnn  JJ..  WWrriigghhtt,,aa  mmaasstteerr  eennggiinneeeerr  wwiitthh  aa  ttaalleenntt
ffoorr  iinnvveennttiioonn..  WWrriigghhtt’’ss  ssppiirriitt  ooff  iinnnnoovvaattiioonn  ccoonnttiinnuueess  ttooddaayy  wwiitthh  tthhee  ddeessiiggnniinngg,,
bbuuiillddiinngg  aanndd  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  eeaacchh  aanndd  eevveerryy  TTrriiddeenntt  EElleeccttrroo--HHyyddrraauulliicc  AAccttuuaattoorr..  

BBaasseedd  oonn  uunniiqquuee  tteecchhnnoollooggiieess  ddeevveellooppeedd  aanndd  ppaatteenntteedd  bbyy  WWrriigghhtt,,  eevveerryy  aaccttuuaattoorr
iiss  bbuuiilltt  wwiitthh  ggrreeaatt  eexxppeerrttiissee  aanndd  rreelleennttlleessss  aatttteennttiioonn  ttoo  ddeettaaiill..  WWiitthh  iinnssttaallllaattiioonnss  aass
llaarrggee  aass  tthhee  NNeeww  YYoorrkk  CCiittyy  WWaassttee  WWaatteerr  CCoolllleeccttiioonn
FFaacciilliittiieess  aanndd  TTrreeaattmmeenntt  PPllaannttss  aanndd  aass  ssmmaallll  aass  aa  mmuunniicciippaall  ppuummppiinngg  ssttaattiioonn  iinnvvoollvv--
iinngg  aa  ssiinnggllee  vvaallvvee  aanndd  aaccttuuaattoorr,,  TTrriiddeenntt  AAccttuuaattoorrss  aarree  tthhee  ggoolldd  ssttaannddaarrdd..  TThheeyy  aarree
ccuussttoomm  bbuuiilltt,,  sseellff  ccoonnttaaiinneedd,,  ssaaffee  aanndd  vviirrttuuaallllyy  mmaaiinntteennaannccee  ffrreeee..

FFrroomm  NNeeww  YYoorrkk  ttoo  CCaalliiffoorrnniiaa,,  oouurr  aaccttuuaattoorrss  aarree  iinn  uussee  ——  aanndd  iinn  ddeemmaanndd..

TTrriiddeenntt  AAccttuuaattoorrss  aarree  uusseedd  ttoo  ooppeenn  aanndd  cclloossee  aallll  ttyyppeess  ooff  vvaallvveess  aanndd  ggaatteess  uusseedd  iinn
sseewwaaggee  ttrreeaattmmeenntt  ffaacciilliittiieess,,  ppuummppiinngg  ssttaattiioonnss,,  ffrreesshh  wwaatteerr  ssuuppppllyy  ssyysstteemmss,,  aanndd
aannyy  ootthheerr  ffaacciilliittyy  tthhaatt  mmuusstt  ccoonnttrrooll  ffllooww  ooff  fflluuiiddss  oorr  ggaasseess  tthhrroouugghh  ppiippeess..  

OOuurr  aaccttuuaattoorrss  aarree  tthhee  ffiirrsstt  aanndd  ffiinneesstt  uunniittiizzeedd  aaccttuuaattoorrss  ffoorr  bbootthh  rroottaarryy  aanndd  lliinneeaarr
aapppplliiccaattiioonnss..  TThheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  ssppeecciiffiiccaallllyy  ddeessiiggnneedd,,  mmooddiiffiieedd  aanndd  uuppggrraaddeedd  ttoo
mmeeeett  tthhee  ddeemmaanndd  aanndd  sseevveerree  ooppeerraattiinngg  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  vvaasstt  nneettwwoorrkk  ooff  NNeeww
YYoorrkk  WWaassttee  WWaatteerr  CCoolllleeccttiioonn  FFaacciilliittiieess  aanndd  TTrreeaattmmeenntt  PPllaannttss..  PPrrooppeerr  ppeerrffoorrmmaannccee
ooff  oouurr  aaccttuuaattoorrss  iinn  tthhee  ffiieelldd  iiss  tthhee  uullttiimmaattee  tteesstt..
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CCuussttoommiizzeedd  ffoorr  eevveerryy  aapppplliiccaattiioonn..

EEaacchh  TTrriiddeenntt  AAccttuuaattoorr  iiss  ddeessiiggnneedd  aanndd  bbuuiilltt  ffoorr  iittss  ssppeecciiffiicc  aapppplliiccaattiioonn..  TThhoossee  ssppeecc--
iiffiiccaattiioonnss  ddeeppeenndd  oonn  tthhee  ttyyppee  ooff  vvaallvvee,,  ffoorrccee  aanndd  ssppeeeedd  rreeqquuiirreedd  ttoo  ooppeenn  aanndd
cclloossee  aannyy  ssiizzee  vvaallvvee  oorr  ggaattee wwiitthh  eeiitthheerr  lliinneeaarr  oorr  rroottaarryy  aapppplliiccaattiioonnss..  SSeeppaarraattee  
ooppeenniinngg,,  cclloossiinngg  aanndd  eemmeerrggeennccyy--cclloossiinngg  ssppeeeeddss  ccaann  bbee  aaddjjuusstteedd  ttoo  mmeeeett  vvaarryyiinngg
ccoonnddiittiioonnss..

TTrriiddeenntt  ddeessiiggnnss  aanndd  bbuuiillddss  ccuussttoommiizzeedd  llooccaall  aanndd//oorr  rreemmoottee  eelleeccttrriicc  ccoonnttrrooll  ppaanneellss
ffoorr  eeaacchh  aaccttuuaattoorr  tthhaatt  aarree  ccoommppaattiibbllee  wwiitthh  eeaacchh  ccuussttoommeerr’’ss  ssyysstteemm..  TThhee  ccoonnttrroolllleerr
ccaann  ooppeerraattee  tthhee  aaccttuuaattoorr  wwiitthh  hhaarrdd  wwiirreedd  ccoonnttrroollss  oorr  IInndduussttrriiaall  EEtthheerrnneett..

TTrriiddeenntt  AAccttuuaattoorrss  ccaann  bbee  ccuussttoommiizzeedd  wwiitthh  PPLLCC  aanndd  rreellaayy  ccoonnttrroollss,,  ffeeeeddbbaacckk    ttrraannss--
dduucceerrss,,  iinnddiiccaattiinngg  lliigghhttss,,  iinntteerrlloocckkss  ,,  aallaarrmmss  aanndd  ccuussttoomm  uusseerr  iinntteerrffaaccee  ttoo  mmeeeett  tthhee
rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  aannyy  aapppplliiccaattiioonn..  WWhhaatt’’ss  mmoorree,,  tthhee  eelleeccttrriicc  ccoonnttrrooll  ppaanneellss  aarree  uunn--
ddeerrwwrriitteerr  llaabboorraattoorryy  cceerrttiiffiieedd..  

UUnnlliikkee  ootthheerrss,,  TTrriiddeenntt  AAccttuuaattoorrss  aarree  sseellff--ccoonnttaaiinneedd..
OOuurr  aaccttuuaattoorrss  wweerree  tthhee  ffiirrsstt  eelleeccttrroo--hhyyddrraauulliicc  uunniittiizzeedd  aaccttuuaattoorrss  ddeessiiggnneedd  wwiitthh  aallll
ccoommppoonneennttss  iinn  oonnee  eenncclloossuurree..  TThhiiss  rruuggggeedd  eenncclloossuurree  pprrootteeccttss  tthhee  eelleeccttrriiccaall  aanndd
mmeecchhaanniiccaall  ccoommppoonneennttss  ffrroomm  ddeetteerriioorraattiioonn  dduuee  ttoo  hhaarrsshh  aattmmoosspphheerriicc  
ccoonnddiittiioonnss..  AAllll  iinntteerrnnaall  ttuubbiinngg  aanndd  ffiittttiinnggss  aarree  ssttaaiinnlleessss  sstteeeell..  

BBeeccaauussee  eeaacchh  aaccttuuaattoorr  iiss  sseellff--ccoonnttaaiinneedd,,  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  iiss  pprrootteecctteedd  ffrroomm  dduusstt,,
wwaatteerr  aanndd  tthhee  aattmmoosspphheerree..  TThhee  aaccttuuaattoorrss  hhaavvee  aa  lleeaakk--ffrreeee  cclloosseedd  hhyyddrraauulliicc  ssyyss--
tteemm  wwiitthh  nnoo  vveennttiinngg  ttoo  pprreevveenntt  tthhee  iinnttrruussiioonn  ooff  mmooiissttuurree  aanndd  ootthheerr  ffoorreeiiggnn  mmaatttteerr
——  aanndd  nnoo  ffiieelldd  hhyyddrraauulliicc  ccoonnnneeccttiioonnss  aarree  nneeeeddeedd..



DDeessiiggnneedd  ffoorr  ssaaffeettyy,,  wwhhaatteevveerr  tthhee  wwoorrlldd  pprreesseennttss..

TTrriiddeenntt  wwaass  tthhee  ffiirrsstt  ttoo  ddeevveelloopp  aann  eelleeccttrroo--hhyyddrraauulliicc  uunniittiizzeedd  ffaaiill--ssaaffee  ssyysstteemm..  WWiitthh
aa  wwiiddee  aarrrraayy  ooff  bbuuiilltt--iinn  ssyysstteemmss,,  oouurr  aaccttuuaattoorrss  ccaann  bbee  ddeessiiggnneedd  ttoo  bbee  ffaaiill--ssaaffee,,  
ssuubbmmeerrssiibbllee  aanndd  eexxpplloossiioonn  pprrooooff..  TThheeyy  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo  mmeeeett  rriiggiidd  ffaaiill--ssaaffee  
rreeqquuiirreemmeennttss  ddeemmaannddeedd  bbyy  tthhee  ccoommpplleexx  wwaatteerr  ssyysstteemmss  ooff  oouurr  ccuussttoommeerrss..

UUppoonn  lloossss  ooff  ccoonnttrrooll  ppoowweerr,,  tthhee  ffaaiill--ssaaffee  ooppttiioonn  mmoovveess  tthhee  vvaallvvee  ttoo  tthhee  ssaaffee  ppoossii--
ttiioonn  ——  eeiitthheerr  ooppeenn  oorr  cclloosseedd,,  aass  ssppeecciiffiieedd..    TThhee  ssyysstteemm  pprroodduucceess  tthhee  ffuullll  tthhrruusstt
nneecceessssaarryy  ttoo  sseeaall  tthhee  vvaallvvee..    TThhee  eemmeerrggeennccyy  ooppeerraattiioonn  ssppeeeedd  iiss  iinnddeeppeennddeenntt  ooff
tthhee  nnoorrmmaall  ooppeerraattiinngg  ssppeeeedd  aanndd  ffiieelldd  aaddjjuussttaabbllee..

OOuurr  ffaaiill--ssaaffee  rroottaarryy  aanndd  lliinneeaarr  aaccttuuaattoorrss  eemmppllooyy  tthhee  uussee  ooff  nniittrrooggeenn  cchhaarrggeedd  
aaccccuummuullaattoorrss  ccaappaabbllee  ooff  ddeelliivveerriinngg  fflluuiidd  ttoo  rreettuurrnn  aa  vvaallvvee  ttoo  iittss  ssaaffee  ppoossiittiioonn,,
wwhheetthheerr  ooppeenn  oorr  cclloosseedd..    TThhiiss  ccaann  bbee  ddeessiiggnneedd  ttoo  hhaappppeenn  aauuttoommaattiiccaallllyy  iiff  tthhee
ssyysstteemm  ssuuffffeerrss  aa  lloossss  ooff  ppoowweerr  oorr  uuppoonn  rreecceeiipptt  ooff  aa  ccoonnttrrooll  ssiiggnnaall  ((ffoorr  eexxaammppllee
ffrroomm  aa  sseeiissmmiicc  sseennssoorr))..  AAddddiittiioonnaallllyy,,  ssaaffeettyy  ddeevviicceess  aarree  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  aaccttuuaattoorr
aanndd  ccoonnttrroolllleerr  ttoo  pprreevveenntt  ddaammaaggee  ttoo  tthhee  vvaallvvee  aanndd  aaccttuuaattoorr..

IInn  tthhee  wwoorrddss  ooff  aa  ssaattiissffiieedd  ccuussttoommeerr,,  ““IItt  jjuusstt  wwoorrkkss..””

TThhee  TTrriiddeenntt  AAccttuuaattoorr  iiss  eeaassiillyy  iinnssttaalllleedd,,  aanndd  ssttaarrtteedd--uupp  ——  aanndd  oouurr  sskkiilllleedd  tteecchhnnii--
cciiaannss  pprroovviiddee  oonn--ssiittee  ssttaarrtt--uupp  aanndd  ttrraaiinniinngg..  WWhhiillee  wwee  aarree  aallwwaayyss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  oouurr
ccuussttoommeerrss,,  tthhee  iinnssttaallllaattiioonn  mmaayy  bbee  tthhee  llaasstt  ttiimmee  yyoouu  nneeeedd  oouurr  hheellpp..  WWiitthh  ssoo  mmaannyy
bbuuiilltt--iinn  ffeeaattuurreess,,  oouurr  aaccttuuaattoorrss  ““jjuusstt  wwoorrkk..””  TThheeyy  rreeqquuiirree  vveerryy  llooww  mmaaiinntteennaannccee,,
ssaavviinngg  nnoott  oonnllyy  ttiimmee,,  bbuutt  mmoonneeyy..  TThheeyy  ddoo  tthhee  jjoobb  tthheeyy  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo  ddoo,,  ssoo  yyoouurr
ssyysstteemm  ccaann  ddoo  eexxaaccttllyy  wwhhaatt  iitt  iiss  ssuuppppoosseedd  ttoo  ddoo..



TThhee  GGoolldd  SSttaannddaarrdd  iinn  AAccttuuaattoorr  EEqquuiippmmeenntt
II

TTrriiddeenntt    AAccttuuaattoorrss  aarree  uusseedd  oonn::

SSlluuiiccee  GGaatteess

CCoonnee  VVaallvveess

SSlliiddee    GGaatteess

GGaattee    VVaallvveess

AAWWWWAA  BBuutttteerrffllyy  VVaallvveess

PPlluugg  VVaallvveess

RRuubbbbeerr  oorr  MMeettaall  SSeeaatteedd  BBaallll  VVaallvveess



FFiirrsstt  aanndd  FFoorreemmoosstt  
TTrriiddeenntt
AAccttuuaattoorrss

FFiinndd  oouutt  hhooww  TTrriiddeenntt  AAccttuuaattoorrss  ccaann  wwoorrkk  ffoorr  yyoouu..
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