Válvulas solenoide para exigências de
alta segurança e confiabilidade

A linha
completa!

Qualidade máxima!
Destaques
• Linha completa de válvulas
e acessórios de uma única
fonte
• Atende os mais altos
requisitos SIL e de proteção
para atmosferas explosivas
• Adequadas para utilização
em áreas externas
• Qualidade e confiabilidade
máxima
• Alta disponibilidade de
sistema
• Muitos anos de
conhecimento sobre
válvulas

A Festo já possuía uma linha de produtos extraordinária, agora ela
está ainda melhor. A Festo desenvolve e expande continuamente
suas séries de válvulas para automação de processos. A linha de
produtos dispõe de qualidade máxima, principalmente na área de
válvulas solenoide e seus acessórios. Desta forma, você pode
controlar os atuadores de forma segura e confiável e operá-los em
áreas externas sem qualquer problema, mesmo em circuitos de
segurança até SIL 3 ou em atmosferas explosivas.
Primeira escolha para válvulas
de controle
As válvulas solenoides de ação
direta ou servopilotadas da Festo
podem ser utilizadas em
qualquer lugar e são equipadas
com um excelente conceito de
segurança. São válvulas de
controle bastante conhecidas
nas linhas de produção de
empresas líderes globais nos
setores químico, petroquímico e
farmacêutico, bem como na
indústria de petróleo e gás, e são
a escolha preferida para
controlar atuadores de simples
ou dupla ação.

As válvulas solenoides são
extremamente confiáveis e
possuem funções de segurança à
prova de falhas para desligar de
forma segura atuadores com
posicionadores.
Perfeitas para:
• Indústria química
• Indústria petroquímica
• Indústria de petróleo e gás
• Indústria farmacêutica

www.festo.com.br

Primeira escolha para válvulas de controle

Projetadas para as mais elevadas exigências – inclusive ambientes extremos
Certificações, opiniões de especialistas e testemunhos demonstram que essas válvulas solenoides são
adequadas para as exigências mais elevadas quando se trata de confiabilidade operacional, disponibilidade e
flexibilidade no uso, mesmo em ambientes externos e condições ambientais difíceis. Os tipos de proteção
contra ignição mais importantes do mundo são oferecidos: Ex-me, Ex-ia e Ex-d.
Confiáveis e seguras
A alta qualidade e confiabilidade
dessas válvulas aumentam a
segurança de todo o sistema,
ajudando a diminuir custos
associados a quebras e
manutenção. As válvulas
solenoide podem ser utilizadas
em todos os tipos de aplicações
e atendem os mais altos padrões
de segurança, com certificações
da TÜV até SIL3 conforme
IEC 61508.
Robustas para utilização em
condições severas
A superfície do corpo da válvula
é tratada com revestimento
Ematal. Com esse tratamento, a
superfície de alumínio é
convertida em uma camada de
óxido de alumínio endurecido
com intercalação de óxido de
titânio.

Válvula solenoide VOFC
• Válvula completa em
combinação com bobina
VACC-S13 ou como válvula
básica sozinha.
• Facilmente combinada via
configurador no catálogo
eletrônico

Isso torna as válvulas
extremamente resistentes ao
desgaste e abrasão e lhes
confere qualidade de primeira
classe, garantindo uma proteção
ideal contra influências
atmosféricas e químicas.

Válvula solenoide VOFD
• Válvula completa em
combinação com a bobina
VACC-S18 ou como válvula
básica sozinha.
• Facilmente combinada via
configurador no catálogo
eletrônico
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Geral

Válvula básica VOFC
• Servo-operada
• Válvulas de 3/2 e 5/2 vias
• Conexões G1/4", NPT1/4",
G1/2", NPT1/2"
• Esquema de conexões NAMUR,
opcionalmente com duto P

Válvula básica VOFDD
• Acionamento direto
• Válvulas de 3/2 vias
• Conexões G1/4", NPT1/4"
• Esquema de conexões NAMUR,
esquema de conexões NAMUR
com duto P

Bobinas VACC-S13
• Tensão AC e DC 24 V, 110 V,
230 V
• Tipos de proteção contra
ignição Ex-emb II, Ex-ia IIC
• Consumo de energia 9 mW, 40
mW, 1.8 W

• As válvulas das séries VOFC e
VOFD são válvulas especiais de
3/2 e 5/2-vias para automação
de processos e para uso em
plantas da indústria química e
petroquímica. Nesse contexto,
são frequentemente utilizadas
como válvulas de comando
para válvulas de processo e
atuadores. Seu design robusto
e alta resistência à corrosão
tornam essas válvulas
adequadas para uso externo
em condições ambientais
severas.
• O padrão do flange NAMUR
torna a válvula solenoide
especialmente adequada para
atuadores rotativos. A função
de respiro integrada protege
os atuadores semirrotativos
com retorno por mola (simples
ação) contra o ar de ambientes
contaminados e influências
atmosféricas, como chuva.
• As bobinas solenoide da série
VACC são as bobinas certas
para as válvulas básicas VOFC
e VOFD. As bobinas VACC-S13
são projetadas para as
válvulas VOFC e incluem os
tipos de proteção contra
ignição Ex-ia e Ex-me. As
bobinas VACC-S18 combinam
com as bobinas VOFD e
incluem os tipos de proteção
contra ignição Ex-me e Ex-d.
Certificado INMETRO
disponível.

Bobinas VACC-S18
• Tensão AC e DC 24 V, 110 V,
230 V
• Tipos de proteção contra
ignição Ex-emb II, Ex-d IIC
• Consumo de energia
• 2,5 W, 3,5 W
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Visão geral das válvulas solenoides VOFD

VACC-S18-120...
• Consumo de energia: 12 W
• Conexão elétrica: Padrão de plugue tipo A
VOFD-L100T-...
Material: Alumínio tratado com
Ematal
• Conexões: G1/2" ou NPT1/2";
Namur
• Faixa de pressão: 0 ... 12 bar
• Vazão máx.: 1.900 l/min

VACC-S18-120...ME
• Consumo de energia: 12 W
• Conexão elétrica: Entrada do cabo M20x1.5
• Fuso opcional
• Tipo de proteção contra ignição: Ex-me
VACC-S18-25...D
• Consumo de energia: 7 W
• Conexão elétrica: M20x1.5; NPT1/2"
• Tipo de proteção contra ignição: Ex-d
VACC-S18-35...
• Consumo de energia: 3,5 W
• Conexão elétrica: padrão de plugue tipo A

VOFD-L50T-...-R1
Material: aço inoxidável
• Conexões: G1/4" ou NPT1/4"

VOFD-L50T-...
Material: alumínio tratado com
Ematal
• Função: 3/2-vias
• Conexões: G1/4" ou NPT1/4";
Namur; Namur com conexão P
• Faixa de pressão: 0 ... 10 bar
• Vazão máx.: 490 l/min
• Temperatura: -25 ... +60 °C
• Acionamento manual,
opcionalmente sem trava ou
com trava

VACC-S18-35...ME
• Consumo de energia: 3,5 W
• Conexão elétrica: Entrada do cabo M20x1.5
• Fuso opcional
• Tipo de proteção contra ignição: Ex-me
VACC-S18-25...D
• Consumo de energia: 2,5 W
• Conexão elétrica: M20x1.5; NPT1/2"
• Tipo de proteção contra ignição: Ex-d

VACC-S18-120...
• Consumo de energia: 12 W
• Conexão elétrica: padrão de plugue tipo A
VOFD-L35T-...T6-R1...
Material: aço inoxidável
• Conexões: G1 1/4" ou
NPT1/4"; Namur; Namur com
conexão P
• Faixa de pressão: 0 ... 8 bar
• Vazão máx.: 330 l/min
• Temperatura ambiente -50 ...
+60 °C
• Acionamento manual, sem
trava ou com trava
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VOFD-L35T-...
Material: alumínio tratado com
Ematal
• Conexões: G1/4" ou NPT1/4";
Namur; Namur com conexão P
• Faixa de pressão: 0 ... 8 bar
• Vazão máx.: 330 l/min
• Acionamento manual, sem
trava ou com trava

VACC-S18-120...ME
• Consumo de energia: 12 W
• Conexão elétrica: Entrada do cabo M20x1.5
• Fuso opcional
• Tipo de proteção contra ignição: Ex-me
VACC-S18-25...D
• Consumo de energia: 7 W
• Conexão elétrica: M20x1.5; NPT1/2"
• Tipo de proteção contra ignição: Ex-d
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Visão geral das válvulas solenoide VOFC

VOFC-L-...-SG14/SN142
• Pilotagem pneumática
• Conexões: G1/4"; NPT1/4"

VOFC-L
Material: alumínio tratado com
Ematal
• Design: válvula de carretel
• Função: 3/2 e 5/2-vias simples
ou duplo solenoide
• Conexão: G1/4"; Namur
• Faixa de pressão: 2.5 ... 8 bar
• Vazão máx.: 1.038 l/min
• Acionamento manual, sem
trava ou com trava

VACC-S13-18...EX4ME
• Consumo de energia: 1,8 W
• Conexão elétrica: entrada do cabo M20x1.5
• Fuso opcional
• Tipo de proteção contra ignição: Ex-me
VACC-S13...EX4A
• Consumo de energia: 0,2 W
• Conexão elétrica: entrada do cabo
• Tipo de proteção contra ignição: Ex-ia
VACC-S13-18...
• Consumo de energia: 1,8 W
• Conexão elétrica: padrão de plugue tipo A
• wwwIP65

VACC-S13...EX4A
• Consumo de energia: 0,2 W
• Conexão elétrica: Entrada do cabo
• Tipo de proteção contra ignição: Ex-ia
VOFC-LT-...-R1
Material: aço inoxidável
Ports: G1/4"; NPT1/4";
G1/2"; NPT1/2"

VOFC-LT-...
Material: alumínio tratado com
Ematal
• Design: válvula de assento
• Função: 3/2-vias
• Conexão: G1/4" ou NPT1/4";
G1/2"; NPT1/2"; Namur com
conexão P 1/4"; Namur 1/2"
• Faixa de pressão: (0)2 ... 8 bar
• Vazão máx.: 1.400 l/min
• Temperatura: -25 ... +60 °C

VACC-S13-18...
• Consumo de energia: 1,8 W
• Conexão elétrica: padrão de plugue tipo A
• IP65

VACC-S13-18...EX4ME
• Consumo de energia: 1,8 W
• Conexão elétrica: Entrada do cabo M20x1.5
• Fuso opcional
• Tipo de proteção contra ignição: Ex-me

VOFC-...-P3...0.09/0.4-...EX4A
Material: alumínio tratado com Ematal
• Baixo consumo de energia
• Sistema de pilotagem pré-montado
• Consumo de energia 9/40 mW
• Adequado para controle via sistema
DCS ou via PROFIBUS PA
• Tipo de proteção contra ignição: Ex-ia
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Para a segurança em seus processos: válvulas solenoides da
Festo

A Festo investe na expertise
A Festo Chemical Valve
Technology GmbH é o mais novo
membro do Grupo Festo. Acima
de tudo, foi o conhecimento da
empresa anterior de propriedade
de Eugen Seitz AG (Wetzikon,
Suíça) na área de automação de
processos que motivou o
envolvimento da Festo.

Segurança máxima quando se
trata de proteção SIL e contra
explosões
As válvulas solenoide da Festo
Chemical Valve Technology GmbH
podem ser utilizadas em todos
os tipos de aplicações e atendem
os mais altos padrões de
segurança (até SIL 3, proteção
contra atmosferas explosivas).
Empresas líderes da indústria
química, petroquímica e
farmacêutica utilizam essas
válvulas como válvulas de
controle ao redor do mundo.

Disponibilidade máxima quando
se trata de confiabilidade na
comutação
60 anos de conhecimento em
válvulas os distinguem: A
qualidade é simplesmente
imbatível. Mesmo em instalações
externas ou condições
ambientais difíceis.

Confiabilidade máxima quando
se trata de substituição
Quaisquer que sejam seus
sistemas de produção no mundo,
você pode confiar que os
produtos e soluções da Festo
estarão disponíveis em todos os
mercados globais, graças à rede
de vendas e serviços da Festo.
Você terá acesso a tudo isso, de
A a Z, obtendo tudo de uma
única fonte, simplificando seu
processo de compras e de
logística.
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Está convencido? Estamos aguardando seu contato!
Contate seu Engenheiro de Vendas da Festo ou visite
www.festo.com.br

