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Dimensões externas

Aplicações típicas

Painel frontal
(saída ar comprimido)

Painel traseiro
(ajustes e entrada ar comprimido)
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Solução integrada para controle,  proteção e redução do 
desperdício em aplicações que empregam ar comprimido

A válvula pneumática P10 é uma solução integrada 
para controle de abertura e fechamento em aplicações 

pneumáticas

Contribui na redução dos custos associados a geração, 
tratamento e manutenção de redes de ar comprimido

Pode ser diretamente instalada em sistemas já 
existentes, com mínima intervenção, permitindo 

redução do consumo e do desperdício

O acionamento da válvula pode ser sinalizado através 
de contato-seco (botoeira, pedal), sinal de sensor 
externo (indutivo, capacitivo, fotoelétrico, entre 

outros), ou através de sinal de automação

•	 Múltiplos modos de funcionamento: seguidor, 
biestável, temporizador e escravo

•	 Temporizadores individuais

•	 Compatível com sistemas de medição dimensional  
de alta precisão que empregam princípio 
pneumático e eletropneumático

•	 Compatível com ampla gama de sensores de 
proximidade e contato-seco

•	 Baixo consumo de energia em repouso

•	 Entradas e saídas disponíveis para integração com 
outros sistemas de automação

•	 Design modular com slots de fixação T8

•	 Fonte de alimentação integrada

•	 Robusta construção em alumínio e aço inoxidável

Controle e economia do fornecimento de ar comprimido

•	 Controle da liberação de ar comprimido nos processos de medição baseados em sistema 
pneumático e eletropneumático

•	 Liberação ou bloqueio de fornecimento de ar comprimido com sistema digital de toque simples
•	 Controle do fornecimento de ar comprimido através de controle digital proveniente de CLP / IHM

Proteção contra desperdício de ar comprimido

•	 Temporização do fornecimento de ar comprimido em máquinas de medição por coordenadas
•	 Bloqueio automático do fornecimento de ar comprimido após finalização de turno de trabalho
•	 Bloqueio automático do fornecimento de ar comprimido em horários não operacionais
•	 Bloqueio temporizado do fornecimento de ar comprimido após detecção da ausência de operador

Segurança em sistemas pneumáticos

•	 Restrição do fornecimento de ar comprimido durante procedimentos de manutenção
•	 Intertravamento de proteções pneumáticas baseado em sinal de sensores
•	 Implementação de válvula de controle com alimentação proveniente de sistemas de backup de energia
•	 Aplicações com exigência de manutenção da posição da válvula mesmo durante falta de energia
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Sensor indutivo IS101 Sensor capacitivo CS101

Detecção da presença de metais ferrosos e não ferrosos
Corpo cilindrico com rosca M18x1
Distância máxima de detecção: 5 mm

Detecção da presença de metais, líquidos e particulados
Corpo cilindrico com rosca M18x1
Distância máxima de detecção: 8 mm

cabo de 1,8 metro
acompanha conector BR8F

cabo de 1,8 metro
acompanha conector BR8F

sensibilidade ajustável

Tipo Válvula de fechamento 3/2 vias com controle digital e acionamento eletromecânico

Conexão Tipo engate-rápido para mangueira com diâmetro externo de 6mm

Compatibilidade fluído Ar comprimido industrial

Pressão de trabalho 0 a 10 bar (0 a 145psi)
máximo vácuo: 750 mmHg

Fluxo típico 85 l/min a 2bar
170 l/min a 4bar
340 l/min a 8bar

Tempo de comutação 700ms (abertura ou fechamento)

Modos de funcionamento
      Seguidor
      Biestável
      Temporizador
      Escravo (automação)

Altera condição da válvula conforme sinal do sensor e ajuste dos temporizadores
Altera condição da válvula pela detecção de eventos de borda do sinal do sensor e ajuste dos temporizadores
Temporiza abertura ou fechamento da válvula conforme sinal de disparo/redisparo do sensor
Condição da válvula controlada por sinais externos de automação

Vida útil da válvula > 2.500.000 de comutações

Temporizadores embarcados
       Atraso para fechamento
      Atraso para abertura
      Tempo máximo de inatividade

Ajustável no intervalo de 1 segundo a 100 horas, ou inativo (zero)
Ajustável no intervalo de 1 segundo a 100 horas, ou inativo (zero)
Ajustável no intervalo de 1 segundo a 100 horas, ou inativo (infinito)

LEDs de indicação
        Temporização
        Sinal do sensor
        Erro na alimentação auxiliar
        Posição da válvula
       Alimentação
       Alerta de manutenção

Indicação de evento de temporização em andamento
Indicação do nível lógico do sensor externo
Indicação de sobre-corrente ou curto-circuto na saída de alimentação auxiliar +24VDC
Indicação da condição atual da válvula (aberta ou fechada)
Indicação da presença de alimentação (AC ou DC)
Recomendação de parada para manutenção preventiva do equipamento

Sinais de entrada
        Sensor
       Automação, abertura da válvula
       Automação, fechamento da válvula

Entrada foto-acoplada isolada, com proteção contra reversão, sobre-tensão e curto-circuito
Entrada foto-acoplada, com proteção contra reversão, sobre-tensão e curto-circuito
Entrada foto-acoplada, com proteção contra reversão, sobre-tensão e curto-circuito

Saídas
       Alimentação auxiliar
      Sinal sensor
     Sinal sincronia

+24VDC auxiliar (70mA máx.) para energização de sensor externo ou outros componentes de automação
Saída espelho do sinal de entrada sensor; para sinalização externa ou cascateamento de equipamentos
Saída conforme posição da válvula; para sinalização externa ou cascateamento de equipamentos

Funcionalidades suplementares Auto-diagnóstico interno com monitoramento do tempo de trabalho e número de ciclos de comutação
Função de debounce do sinal de entrada
Seleção de permissão para redisparo de temporização
Seleção de disparo por borda de subida ou descida do sinal do sensor
Inversão de polaridade do sinal de entrada do sensor
Seleção normal aberta ou normal fechada para a válvula
Chaves momentâneas para teste de abertura ou fechamento da válvula

Alimentação AC: 85~264VAC, 50~60Hz, 6VAMáx

DC: 24VDC, 6VAMáx

Classe de proteção IP53, IEC 60529 (IP43 quando em ambiente com poeira condutiva)

Consumo <1W em repouso (válvula aberta ou fechada), sem componentes externos conectados
<3W em repouso (válvula aberta ou fechada), com sensor IS101 conectado
<6W durante comutação da válvula (comutação em 700ms)

Temperaturas
        Trabalho
        Armazenagem

0  a +45ºC (+32 a +113ºF)
-15 a +55ºC (+5 a +131ºF)

Umidade ambiental Umidade relativa máxima de 80%, sem condensação

Dimensões 116 x 125 x 150 mm (gabinete)

Peso 1,7 kg

Especificações técnicas sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Fotos, diagramas e aplicações meramente ilustrativas.

Características gerais Acessórios opcionais

Sensor fotoelétrico difuso PMD101 Sensor fotoelétrico de barreira PMB101

Detecção óptica da presença de superfícies
Corpo cilindrico com rosca M18x1
Distância máxima de detecção: 40 cm

Detecção de presença por bloqueio (transmissor/receptor)
Corpo cilindrico com rosca M18x1
Distância máxima de detecção: 15 metros

cabo de 1,8 metro
acompanha conector BR8F

sensibilidade ajustável

cabo de 1,8 metro
acompanha conector BR8F

sensibilidade ajustável

Botão de comando PB101 Pedal de comando TFS101

Botão para painel
Furação padrão Ø22mm
Para acionamento momentâneo, biestável ou temporizado da válvula

Pedal para automação
Corpo metálico
Para acionamento momentâneo, biestável ou temporizado da válvula

cabo de 1,8 metro
acompanha conector BR8F

cabo de 1 metro
acompanha conector BR8F

Chave seletora SK101 Conectores de montagem BR101 e BR102

Chave seletora 3 posições para painel
Furação padrão Ø22mm
Seleção de modo normal de funcionamento ou válvula aberta / fechada

Kit de conectores para montagem de múltiplas unidades P10 juntas
BR101 - Kit com 4 conectores para fixação de 2 unidades P10 na horizontal
BR102 - Kit com 2 conectores para sobreposição de conjuntos de 2 un.

cabo de 1,8 metro
acompanha conector BR8F

BR101 BR102
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