
V·lvula On-Off de Controle Remoto
Hidr·ulico Modelo 400E-5X

DescriÁ„o

A v·lvula on ñ off modelo 400E-5X È um dispositivo de controle de abertura e fechamento,  de 
sistemas em resposta a um hidr·ulico remoto.

Ideal para sistemas que utilizam canhıes do tipo auto-oscilatÛrios ou canhıes de controle remoto 
ou ainda na utilizaÁ„o como v·lvulas de controle de sistemas fixos de ·gua ou espuma.

A atuaÁ„o hidr·ulica com alÌvio local, atravÈs de um piloto de drenagem, garante m·xima seguranÁa 
de operaÁ„o, mesmo em sistemas com extensas l inhas remotas de tubulaÁ„o.

A v·lvula È do tipo Globo, dotada de diafragma e utiliza a press„o da rede de combate a incÍndio 
para operaÁ„o. A v·lvula tambÈm possui uma v·lvula esfera de 3 vias para abertura manual local.   

OperaÁ„o

A v·lvula modelo 400E-5X È uma v·lvula do tipo on ñ off de controle remoto hidr·ulico para abertura 
e fechamento de sistemas, atravÈs de uma fonte externa de comando hidr·ulico. A v·lvula È fechada, 
atravÈs da ·gua pressurizada, derivada da linha prim·ria (1), que passa atravÈs da memÛria hidr·ulica 
(6), pelo piloto de drenagem local (3) e pela v·lvula manual de 3 vias (4) , aplicando press„o de ·gua 
ou soluÁ„o de espuma na ·rea da c‚mara de controle (5).

Para abertura da v·lvula, com o acionamento de um dispositivo de abertura montado na linha (2) o 
piloto de drenagem local aliviar· a ·gua da c‚mara de controle de v·lvula (5), possibilitando assim, 
uma abertura r·pida e precisa.



V·lvula Aberta

V·lvula Fechada



CaracterÌsticas

ï Fornecida como um conjunto completo, sem necessidade de montagem de acessÛrios no campo.

ï Exige mÌnima manutenÁ„o.

ï Rearme autom·tico

ï Diafragma em peÁa ˙nica, dotado de disco met·lico vulcanizado internamente.

ï Simples design

AplicaÁıes tÌpicas

ï Controle de canhıes monitores auto ñ oscilatÛrios

ï Controle de canhıes monitores de controle remoto

ï Sistemas de espuma

ï Isolamento de zonas

ï Plataformas marÌtimas

ï Navios petroleiros



EspecificaÁıes

ï Corpo tipo globo, fabricado em ferro fundido nodular ASTM A536

ï Internos em aÁo inoxid·vel AISI 304

ï Componentes externos fabricados em lat„o (piloto de drenagem local, filtro Y, v·lvula esfera de 
trÍs vias manual, v·lvula esfera de duas vias e v·lvula de retenÁ„o)

ï TubulaÁ„o externa e conectores fabricados em aÁo inoxid·vel AISI 316.

ï Diafragma em peÁa ̇ nica, fabricado em nylon reforÁado com polisoprene e disco met·lico vulcanizado 
internamente.

ï Passagem livre de fluÌdo, sem eixo ou guias.

ï Possibilita r·pida abertura da tampa, para manutenÁ„o no campo.

ï Extremidades flangeadas padr„o ANSI B16.42

ï DisponÌvel nos di‚metros de 2î, 2.1/2î, 3î, 4î, 6î, 8î, 10î e 12î

ï Press„o de trabalho m·xima: 17 kgf/cm² (250 psi)

ï Faixa de temperatura de trabalho: de 0,5ºC a 50ºC.

ï Pintura em poliuretano a pÛ na cor vermelho

ï Sistema ISO de qualidade assegurada.



Opcionais

ï Corpo em aÁo carbono ASTM A216-WCB, aÁo inoxid·vel AISI 316 ou bronze marÌtimo, com flanges 
ANSI B16.5.

ï Pintura em epoxy

ï Trim externo em aÁo inoxid·vel AISI 316

ï V·lvulas de 2î, 2.1/2î, 3î e 4î disponÌveis tambÈm no formato angular

ï V·lvulas de 2î e 2.1/2î disponÌveis com rosca NPT ou BSP 

ï OperaÁ„o com ·gua do mar

ï OperaÁ„o com LGE



V·lvula 400E-5X - AplicaÁ„o TÌpica


