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missãoparker

parker no brasil

Ser o líder mundial na manufatura de

componentes e sistemas para

fabricantes e usuários de bens

duráveis. Mais especificamente, nós

iremos projetar, vender e fabricar

produtos para o controle do movimento,

vazão e pressão. Nós alcançaremos

crescimento lucrativo através da

excelência no serviço ao cliente.

No Brasil, a Parker está presente nos segmentos

industrial, móbil e aeroespacial, atuando com as

linhas de automação pneumática e eletromecânica;

refrigeração industrial, comercial e automotiva; tubos,

mangueiras e conexões; instrumentação; hidráulica;

filtração e vedações. No segmento aeroespacial, a

Parker supre seus clientes com a mais completa linha

de componentes e sistemas hidráulicos e

pneumáticos.

Contamos com um efetivo de mais de 1.300

colaboradores diretos atuando em cinco fábricas,

sendo duas em Jacareí (SP), uma em São Paulo

(SP), uma em Curitiba (PR) e outra em Cachoeirinha

(RS) e mais de 160 distribuidores autorizados.

seu
mundo
em
movimento

A Parker é líder mundial na fabricação de componentes

destinados aos mercados de Movimento e Controle do

Movimento, dedicada a oferecer excelência no serviço

ao cliente. Reconhecida em todo o mundo por seu alto

padrão de qualidade, a Parker é fornecedora de produtos

e sistemas para as mais diversas aplicações em

movimento e controle.

Nossos componentes e sistemas somam mais de 3.200

linhas de produtos, os quais têm a função essencial de

controlar movimentos em uma ampla variedade de

mercados, como aeroespacial, industrial, mobil e

comercial. A Parker é o único fabricante a oferecer aos

seus clientes uma ampla gama de soluções

pneumáticas, hidráulicas e eletromecânicas para o

controle de movimentos.

Com um faturamento global superior a US$ 7 bilhões,

nossa empresa possui a maior rede de distribuidores

autorizados neste campo de negócios, com mais de

8.300 distribuidores, atendendo mais de 400.000 clientes

em todo o mundo, conta com mais de 48.000

colaboradores diretos atuando em 46 países.
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tecnologia
em movimento e controle

Automation

Líder no fornecimento de componentes e sistemas

pneumáticos e eletromecânicos em todo o mundo.

Produtos: cilindros pneumáticos, guias lineares,

atuadores rotativos, componentes para vácuo,

válvulas direcionais, terminais de válvulas com

FieldBus e comunicação paralela, conjuntos de

preparação para ar comprimido e acessórios,

tubos termoplásticos e conexões instantâneas,

manipuladores e garras, controladores multieixo,

motores de passo e drives, servomotores e drives,

redutores planetários, sistemas multieixo, atua-

dores elétricos, IHM baseada em PC e software

supervisório e de controle.

Mercados

• Eletroeletrônico

• Hospitalar e Farmacêutico

• Papel e Celulose

• Processos Industriais

• Indústria de Embalagens

• Automobilístico

• Alimentos e Bebidas

• Transporte de Materiais

• Indústria de Pneus

• Indústria de Alumínio

• Metalúrgico

• Siderúrgico

• Impressão e Máquinas Especiais
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Cilindro Heavy Duty

Pressão de Trabalho: .......................... até 10 bar
Temperatura: .................. -10°C a +80°C (Buna-N)

-10°C a +180°C (Viton)
Diâmetros: ....................................... de 1" a 2 1/4"
Rosca Alimen.: .............................. 1/8" NPT ou G
Fluido: ......... Ar Comprimido Filtrado e Lubrificado
Material: ...................................... Latão e Alumínio

Cilindro Miniatura

Pressão de Trabalho: .......................... até 10 bar
Temperatura: .................. -10°C a +80°C (Buna-N)
Diâmetros: ................................... de 12 a 100 mm
Rosca Alimen.: ..........  M5 (Ø 12, 16, 20 e 25 mm)

G1/8 (Ø 32, 40, 50 e 63 mm)
G1/4 (ØA 80 e 100 mm)

Fluido: ............................. Ar Comprimido Filtrado,
Lubrificado ou Não

Material: ................................. Alumínio Anodizado

Pressão de Trabalho: .......................... até 10 bar
Temperatura: .................. -10°C a +80°C (Buna-N)
.......................................... -10°C a +180°C (Viton)

Diâmetros: ................................... de 10 a 200 mm
Rosca Alimen.: ........... M5 e G1/8 (Mini ISO), 1/8",

1/4", 3/8", 1/2" e 3/4" (ISO) NPT ou G
Fluido: ............................. Ar Comprimido Filtrado,

Lubrificado ou Não
Material: ............... Aço Inox e Alumínio Anodizado

Pressão de Trabalho: .......................... até 20 bar
Temperatura: .................. -10°C a +80°C (Buna-N)

-10°C a +180°C (Viton)
Diâmetros: ..................................... de 1 1/2" a 12"
Rosca Alimen.: ....... 1/4", 1/2", 3/4" e 1" NPT ou G
Fluido: ........................... Ar Comprimido Filtrado e

Lubrificado ou Óleo Hidráulico
Material: .......................................... Ferro Fundido

Pressão de Trabalho: .......................... até 10 bar
Temperatura: ................................. -10°C a +50°C
Rosca Alimen.: ............................. 1/8" e 1/4" NPT
Fluido: ............................. Ar Comprimido Filtrado,

Lubrificado ou Não
Torque: ...................................... 7 N.m a 720 N.m
Material: ................................. Alumínio Anodizado

Pressão de Trabalho: .......................... até 10 bar
Temperatura: ................................. -10°C a +80°C
Diâmetros Equivalentes: .................. 50 e 63 mm
Rosca Alimen.: ............................. 1/8" e 1/4" NPT
Fluido: ............................. Ar Comprimido Filtrado,

Lubrificado ou Não
Material: ................................. Alumínio Anodizado

Cilindro Compacto Cilindro ISO

Cilindro Rotativo Cilindro Anti-Giro (Oval)

Componentes para VácuoGuias Lineares

Geradores: • Dimensões Compactas
• Vazão de até 720 l/min
• 6 Séries Diferentes

Ventosas: • Diâmetros de 5 a 300 mm
• Temperatura até +180°C
• 6 Séries Diferentes

Acessórios: • Vacuostato, Vacuômetro,
Válvula de Retenção,
Válvula de Fluxo, etc.

• São montadas em cilindros Mini ISO  (Ø 12 a
25 mm) e ISO (Ø 32 a 100 mm).
- Alto desempenho para forças de carregamento

e momentos.
- Montagem combinada com toda a linha de

Atuadores Lineares, Cilindros Rotativos e Garras
Parker.

Pressão de Trabalho: ............................ até 8 bar
Temperatura: ................................. -10°C a +70°C
Diâmetros: ........................ 25, 32, 40, 50 e 63 mm
Rosca Alimen.: ............ 1/8", 1/4" e 3/8" NPT ou G
Fluido: ............................. Ar Comprimido Filtrado,

Lubrificado ou Não
Material: ................................. Alumínio Anodizado

Cilindro Rodless
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Válvula Miniatura Válvula Série B Válvula Série PVL

Pressão de Trabalho: ....................... até 10,5 bar
Temperatura: .............. -10°C a +55°C (Solenóide)

-10°C a +80°C (Outros Atuadores)
Vias/Posições: ................................. 2/2, 3/2 e 5/2
Vazão: ...................................... de 119 a 560 l/min
Conexão: .............. M5, 1/8", 1/4" e 3/8" NPT ou G
Fluido: ......... Ar Comprimido Filtrado e Lubrificado

Pressão de Trabalho: .......................... até 10 bar
Temperatura: ................................. -10°C a +50°C
Vias/Posições: ....................................... 5/2 e 5/3
Vazão: ....................................... 1174 a 2220 l/min
Conexão: ............................... B3 - 1/8" NPT ou G,

B4 - 1/4" NPT ou G, B5 - 3/8" NPT
Fluido: ............................. Ar Comprimido Filtrado,

Lubrificado ou Não

Pressão de Trabalho: .......................... até 10 bar
Temperatura: ................................. -15°C a +60°C
Vias/Posições: ................................................ 5/2
Vazão: ............................................. até 1850 l/min
Conexão: .......................................... 1/8" e 1/4" G
Fluido: ............................. Ar Comprimido Filtrado,

Lubrificado ou Não

Pressão de Trabalho: ........................ -0,9 a 8 bar
Temperatura: ................................. -15°C a +60°C
Vias/Posições: ....................................... 4/2 e 3/2
Vazão: ......................................... 400 e 1200 l/min
Conexão: ....................................... 4, 6, 8 e 10mm
Fluido: ............................. Ar Comprimido Filtrado,

Lubrificado ou Não
Montagem: .. Individual ou ilha com Comunicação

Paralela ou Serial

Pressão de Trabalho: .......................... até 10 bar
Temperatura: .............. -10°C a +55°C (Solenóide)

-10°C a +80°C (Outros Atuadores)
Vias/Posições: .......................... 3/2, 3/3, 5/2 e 5/3
Vazão: ................................................... 1640 l/min
Conexão: ....................................... 1/4" NPT ou G
Fluido: ............................. Ar Comprimido Filtrado,

 Lubrificado ou Não e Gases Inertes

Pressão de Trabalho: .......................... até 12 bar
Temperatura: ................................. -10°C a +80°C
Vias/Posições: ....................................... 5/2 e 5/3
Vazão: ................................ de 1680 a 11500 l/min
Conexão: ............. 1/4", 3/8", 1/2" e 3/4" NPT ou G
Fluido: ............................. Ar Comprimido Filtrado,

Lubrificado ou Não

Válvula PVN Válvula ISOMAX

Pressão de Trabalho: ....................... até 17,5 bar
Temperatura: .............. -10°C a +55°C (Solenóide)

-10°C a +93°C (Outros atuadores)
Vias/Posições: ............ 2/2, 3/2, 3/3, 4/3, 5/2 e 5/3
Vazão: ................................ de 3120 a 10800 l/min
Conexões: .............. 1/4”, 3/8”, 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"

e 1 1/2" NPT ou G
Fluido: ........................... Ar Comprimido Filtrado e

Lubrificado, Gases Inertes, Óleo e Água

• Escape Rápido
• Válvula Seletora
• Prestoflow
• Válvula de Alívio
• Válvula de Controle de Vazão
• Válvula de Retenção
• Válvulas Deslizantes
• Pressostato

Permite a comunicação de blocos de válvulas
solenóide com o CLP® através de Comunicação
Paralela (Cabo Múltiplo) ou Comunicação Serial
(Field Bus).

Protocolos Disponíveis: Profibus DP, DeviceNet®,
Remote I/O®, ControlNet®, Interbus-S e ASI.

Válvula Heavy Duty Válvula Auxiliar Terminal de Válvulas

Válvula Moduflex
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Miniatura Modular (06 e 07) Série P3N

Pressão de Trabalho: .......................... até 10 bar
Temperatura: -10°C a +50°C (Copo Policarbonato)

-10°C a +75°C (Copo Metálico)
Rosca: ................................. 1/8" e 1/4" NPT ou G
Fluido: .......................................... Ar Comprimido
Vazão: ............................................. até 1050 l/min

Pressão de Trabalho: .......................... até 17 bar
Temperatura: ...... 0 a +52°C (Copo Policarbonato)

0 a +80°C (Copo Metálico)
Rosca: ................. 1/4", 3/8", 1/2" e 3/4" NPT ou G
Fluido: .......................................... Ar Comprimido
Vazão: ............................................. até 6000 l/min

Pressão de Trabalho: .......................... até 17 bar
Temperatura: ........................................ 0 a +80°C
Rosca: ................................. 1" e 1 1/2" NPT ou G
Fluido: .......................................... Ar Comprimido
Vazão: ........................................... até 15000 l/min

Pressão de Trabalho: .......................... até 17 bar
Temperatura: ................................. -10°C a +80°C
Rosca: ............................... 1 1/4", 1 1/2" e 2" NPT
Fluido: .......................................... Ar Comprimido
Vazão: ........................................... até 33000 l/min

Pressão de Trabalho: .......................... até 17 bar
Temperatura: -10°C a +50°C (Copo Policarbonato)

-10°C a +75°C (Copo Metálico)
Rosca: .... 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" e 1" NPT ou G
Fluido: .......................................... Ar Comprimido
Vazão: ............................................. até 6300 l/min

Pressão de Trabalho: ......................... até 8,5 bar
Temperatura: ........................................ 0 a +80°C
Rosca: .................................................... 1/4" NPT
Fluido: .......................................... Ar Comprimido
Vazão: ............................................... até 760 l/min
Faixas de Regulagem: ............. 1 / 2 / 3,5 / 8,5 bar

Faixa de Temperatura: ........ 0° a 50°C (Ambiente)
0° a 50°C (Fluido)

Pressão de Entrada: ............................ 1 a 12 bar
Pressão de Utilização: ...................... 0,2 a 10 bar
Histerese: ............................................ ~100 mbar
Tensão de Alimentação: ............... 24 VVC ± 15%
Montagem: ........... Vertical com a Parte Eletrônica

para cima

PurgadoresMaxi Filtros Coalescentes

Regulador de Precisão

Conexão: ....................................... 1/2" NPT ou G
Pressão de Trabalho: .......................... até 10 bar
Dreno: ................................................. Automático
Opções: ............... Com Válvulas ON/OFF ou Não

Válvula Proporcional EPP3Regulador Miniatura

Pressão de Trabalho: ......................... até 8,6 bar
Temperatura: ................................. -10˚C a +52°C
Rosca: ................................ 1/4"e1/8”NPT ou BSP
Fluido: .......................................... Ar Comprimido
Vazão: ............................................. até 1080 l/min
Faixas de Regulagem: ................... 0,15 a 8,6 bar
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Série Acroloop

A Série de controladores Acroloop apresenta a mais alta perfomance em controle
do movimento. A placa ACR 8020 é baseada em processador 32-bit ponto
flutuante DPS com performance insuperável na área de controle avançado de
geração de trajetória para multi-eixos.

A configuração de hardware apresenta alta confiabilidade e flexibilidade,
possibilitando ao engenheiro de aplicação criar uma configuração de controle
perfeita para sua máquina. As qualidades do hardware da Série Acrolloop são
complementadas por uma quantidade expressiva de funcionalidades de
softwares, possibitando a resolução de qualquer aplicação de movimento.

Funcionalidades:
• Compensação de folga e de passo de fusos;
• Perfil S-curve;
• Manipulação de strings;
• Movimento baseado em tempo;
• Movimentos com eixos sincronizados;
• Camming;
• Camming com gatilhos rápidos;
• Controle com realimentação dupla (velocidade e posição);
• Feedback analógico ou digital;
• Saída para servomotor ou motor de passo;
• Diagnóstico onboard;
• Osciloscópio onboard;
• Limites por software;
• Limites de torque;
• Movimento spline; (D)
• NURBS; (C)
• Arcos 3-D; (A)
• Comutação senoidal;
• Orientação tangencial automática; (B)
• Multitasring;
• Cálculo trajetorial altamente preciso.

Seleção da Placa Controladora
ACR8020

Número de Eixos 2-8 (expansível até 16)

PC-bus PCI

Entrada/Saída
Entrada de Encoder

4-10 (expansível)

Entrada AUX Analógicas
8 (4 diferencial)

12 ou 16 bits

(A) - Arcos 3-d

(C) - NURBS

(B) - Orientação Tangencial Automática

(D) - Movimento Spline
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Características Técnicas
• Disponível em versões para controle de 2, 4, 6 ou 8 eixos simultaneamente;
• Tamanho compacto; montagem em trilho DIN; operação Standalone;
• Comunicação Ethernet, RS232 ou 485 com opcional Profibus e DeviceNet;
• Entradas/saídas digitais e analógicas programáveis e expansíveis

até 256 pontos;
• Operação multitarefa (até 10 tarefas) e modo de Scan de CLP;
• Utiliza o software de programação Motion Planer, baseado em Windows,

e utilização facilitada através de wizard;
• Fácil comunicação com Powerstation através de aplicativo Motion Panel;
• Entrada dedicada de homing e fim de curso;
• Funções avançadas de movimento como contouring teach mode, e

following.

Série 6K

Motores de Passo

Características Técnicas
• 2 fases com saída em 4 e 8 fios;
• Torque estático 0,5 - 24 Nm;
• Disponível em padrão NEMA 23, 34 E42;
• Faixa de indutância de 0,5 - 80mH;
• Construção compacta;
• Concorrente de até 12 A;
• Velocidade de até 3000 rpm.

Características Técnicas
• Duas linhas de motores que atendem às mais diversas aplicações, “MH”

para uso geral e “SMH” com tecnologia de pólo saliente para aplicações de
alta dinâmica;

• Torque nominal de 1,4Nm a 90 Nm;
• Diversas opções de montagem e flange;
• Realimentação com encoder ou resolver;
• Modelos com freio e ventilação forçada e refrigeração à água;
• Velocidade de até 6000 rpm;
• Possibilidade de adição de inércia ao eixo.

Servomotores Séries MH e SMH
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Características Técnicas
• Pode ser utilizado em aplicações de baixa e alta potência;
• Compatível com motores NEMA 23, 34 e 42;
• Comunicação serial RS232 E 485;
• Entrada para encoder,
• 16 entradas e 8 saídas programáveis;
• Alimentação 110/220 VAC e concorrente de até 12 A;
• Comunicação com Interface Homem-Máquina;
• Software Motion Architect sem custo com opcional de DDD Server.

Série Zeta

Características Técnicas
• Entrada para encoder para controle de posição;
• Corrente selecionável de saída de 0,2 a 7,5A;
• Microstep. 16 opções de resolução de até 50800 passos/revolução
• Auto standby para reduzir a concorrente e aquecimento do motor;
• Circuitos de proteção contra sobretemperatura, regeneração e curto circuito;
• Compatível com uma grande variedade de motores de passo de duas fases;
• Opção de controle externo via pulso/direção;
• Velocidade de 0,01 a 50 rps;
• OEM750X drive inteligente;

- Software de programação Xware incluso;
• Porta RS 232;

- 6 entradas para controle de sequenciamento do programa, entradas
dedicadas de fim de curso e homing;

- Alimentação de 24 a 75VCC;
- 3 entradas e 2 saídas programáveis.

Características Técnicas
• Extremamente compacto (133 x 109 x 48 );
• Circuitos de proteção contra sobretemperatura, regeneração e curto circuito;
• Drive Microstep, resolução de até 50.800 ppr;
• Auto standby para reduzir a concorrente e aquecimento do motor;
• Compatível com uma grande variedade de motores de passo de duas fases;
• Alimentação 95-132 VAC;
• Dispensa uso de dissipador de calor.

Série OEM 750

Série E-AC
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Características Técnicas

• Diversas opções de redes industriais: RS232/485, Profibus e CANopen;

• Alimentação 230 VCA (concorrente nom.2,5 A e 6,3 A) ou 400/460 VCA

(concorrente nom. 3,8 A/7,5 A/15 A/30 A);

• Opcional de operação e programação via painel frontal;

• Entrada Step&Direction e Analógica (±10VCC) e simulador de Encoder;

• Capaz de executar perfiz de movimento complexos e controle flexível, e

extremamente rápido do movimento;

• Gerenciamento total em caso de falhas (“safe stop”)

• Caming avançado, posicionamento via I/O e following;

• Funções especiais e de PLC com alta perfomace;

• Comunicação Ethernet;

• Compacto e com opcinal de proteção IP54;

• Programação aberta e transporte - Linguagem avançada GMS PC. Interface

de programação intuitiva, Wizard e Help Online;

• Interface com operador de forma simplificada utilizando-se a série de IHMs

POP que possui diversos modelos alfanuméricos, portas de comunicação

RS232 e RS485;

• Software de configuração Pop Designer incluso e teclas de função.

Série Compax 3

Características Técnicas
• Alimentação 80 VCC;
• Corrente nominal de 2,5 a 5A;
• Compacto;
• Realimentação com encoder ou resolver;
• Entrada analógica de ±10V para controle de velocidade e torque;
• Entrada de Step&Direction para controle da posição;
• Opção de drive inteligente ViXi com controlador e programação local:

- Alimentação adicional de 24VDC;
- Software de programação EASI-V incluso;
- Porta de comunicação opcional CANopem;
- 5 entradas e 3 saídas 24VDC confiráveis por software;
- Porta RS 232.

Série Vix
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Série GTN e GTR

Características Técnicas
• Opções de reduções in-line e em ângulo de 90Y;
• Proteção IP65;
• Até 1.800N de torque nominal de saída;
• Folga reduzida;
• 14 opções de relações de redução (3:1 até 100:1);
• Operação suave, silenciosa com alta eficiência;
• Dois anos de garantia;
• Eixo de saída em aço temperado para alta eficiência;
• Dois anos de garantia;
• Eixo de saída em aço temperado para alta durabilidade;
• Kit para montagem compatível com diversos motores de mercado.

Características Técnicas
• Opções de reduções in-line e em ângulo de 90Y;
• 14 opções de relações de redução (3:1 até 100:1);
• Velocidade de entrada de até 10,000rpm;
• Montagem e conexão simples e rápida;
• Opção NEMA;
• Opção IP43;
• Modelos PEN/PER para montagem pela flange;
• Modelos PTN/PTR para montagem pela face - redução de espaço;
• Dois anos de garantia;
• Kit para montagem compatível com diversos motores de mercado.

Série Econômica PEN/PER e PTN/PTR
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Série ER

Características Técnicas
• Três dimensões de perfil ISO disponíveis: 32, 50, 80;
• Montagem do motor in-line ou paralela;
• Ideal para ambientes impuros com fita com proteção IP-30;
• Velocidade de até 5 m/s;
• Repetibilidade de até ±0,013mm;
• Curso de até 4,5m;
• Capacidade de carga de até 4.445N;
• Acionamento por servomotor ou motor de passo.

Série ET

Características Técnicas
• Cinco dimensões de perfil ISO disponíveis de 32 a 125 mm;
• Força de deslocamento de até 45.000 N;
• Repetibilidade de até ± 0,025mm;
• Velocidade até 1,5m/s;
• Guias lineares para suportar cargas externas;
• Opções de redutores para cargas superiores com motores menores;
• Curso de até 2,4m;
• Montagem do motor in-line ou paralela;
• Fuso acme ou de esferas e cinco dimensões de perfil ISO;
• Acionamento por servmotor ou motor de passo.

Características Técnicas
• Dimensões de perfil dísponíveis: 56 e 80
• Capacidade de carga de até 4.480N
• Velocidade de até 5m/sec;
• Repetibilidade de até ± 0,102mm
• Curso de até 6m;
• Acionamento por servmotor ou motor de passo;
• Redutores de até 10:1
• Correia interna.
• Curso de até 2,4m;

Muitas aplicações requerem uma integração Multieixo com atuadores e perfis
de alumínio, ao invés de uma solução de eixo simples. Devido ao seu design
modular as séries de atuadores elétricos ET, ER e ERV são perfeitas para este
tipo de aplicação.

Sistemas MultieixoSérie ERV
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Especificações de Hardware e Software

Especificações da Aplicação

Características Técnicas
• Software Interact Runtime incluso (módulos PTM,
• AMM,GMM,NET);
• Portas de comuunicação RS232 e RS485;
• Porta Ethernet 10Mb/s;
• Opção monocromática ou colorida;
• Porta paralela para impressora, entrada para mouse e teclado, expansão PC104;
• Dimensões compactas (194,7 x 142,7 x81).
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Série Powerstation PS

Software Descrição

PS/RS Powerstation Inclui Interact Runtime: PTM, GMM, AMM, NET.
Módulos adicionais e o Software de Controle Baseado em
PC MachineLogic (Opcional).

PC/RS PCs Industriais Inclui Windows 98/2000/NT/Embedded NT

CPU Pentium MMX

System Memory 32 MB padrão (256 MB máx.)

Storage Memory 16 MB (512 máx.)

Compact FLASH (Tipo II) FLASH, (1 externo e 1 interno), (Suporta MicroDrive)

Floppy Disk Drive Opcional

Hard Drive 10 GB

CD Rom Opcional 24x Super Slim

Memória de Vídeo 2 MB Alta Velocidade SDRAM

I/O Ports

Serial (1) RS232/422/485 (2) RS232

Ethernet 10/100 Base-T com Connector RJ45

Paralela (1) Sub-D25

Slots de Expansão:

   PC/104 Suporta 3 cartões PC/104

   ISA/PCI 3 slots (2 ISA, 1 ISA/PCI configurável)  ou (2 PCI,

1ISA/PCI configurável)

Vídeo Externo (1) Conector Sub-D15

USB (2) Portas USB

Função IHM IHM/SCADA IHM/SCADA/MES

Aplicação Aplicações com o InteractX incluindo Aplicações com o InteractX incluindo Aplicações com o InteractX e outras como
visualização das telas, gráficos,  visualização das telas, gráficos, alarmes, gerenciamento de bases de dados,
 alarmes, redes, OPC, ActiveX, VBA  redes, OPC,  ActiveX, VBA e outras aplicações relatórios e análise de manufatura, ERP

 como MS Office, gráficos de tendência

Especificação da CPU: Pentium MMX CPU: Celeron CPU: Pentium III
Powerstation PX Cache: 128KB Cache: 128KB Cache: 256KB

Video RAM: 2MB Video RAM: 4MB Video RAM: 4MB
DRAM: 128MB DRAM: 192MB DRAM: 320MB
OS: Windows NT OS: Windows NT OS: Windows NT
Hard drive: 10GB Hard drive: 10GB Hard drive: 10GB
Opção de compact flash Opção de compact flash Opção de compact flash

Série Powerstation Px
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MachineShop

Gerenciador de Receitas
Up/Download do Controlador.

Data Transfer
Conexão entre diferentes

equipamentos de controle.

Histórico de tendências
Armazena e mostra dados

com hora e data.

Gerenciador de Relatórios
Relatórios impressos,
gravados em disco ou

revisados on-line.

Módulo de Programação
Permite desenvolvimento
de módulos pelo usuário.

Futuro
Novos módulos e

características
estão sendo

constantemente
adicionados à Família

Interact.

Networking
Gerencia dados entre

múltiplas Workstations.

Device Drives
Diversos drives inclusos

no pacote padrão Interact.

Ferramentas de Painel
Biblioteca 3D - mais de

30 ferramentas de painel
de operação.

Monitor de Gráficos
Gráficos em 256 cores, importação
de desenhos do CAD e animações.

Gerenciador de Alarmes
Mostra e reconhece situações

de alarme.

Configurador de
Máquinas

Ferramentas para facilitar
o setup de máquinas.

Powerstation
Workstation

Características Técnicas
• Alarme e aquisição de dados em tempo real;
• Plataforma ActiveX de integração aberta - Plug & Play para

ferramentas de outros fabricantes;
• Visual Basic integrado licenciado pela Microsoft para progra-

mação que possibilita acesso total às propriedades dos objetos
do InteractX como telas, gráficos, alarmes, tags, entre outros;

• Mais de 40 drives de comunicação SEM CUSTO podendo
ser utilizado um ou vários drives ao mesmo tempo;

• Interface OPC Cliente - InteractX se comunica com qualquer
servidor OPC;

• Servidor de tags OPC - Todos os tags do InteractX estão
disponíveis para clientes OPC local ou remoto via Ethernet;

• Suporte multi idiomas desenvolvido especialmente para
fabricantes exportadores de máquinas.
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Avançadas ferramentas
gráficas que possibilitam
Zoom, escala, “drag &

clic” e biblioteca de
templates e elementos

gráficos animados como
botões, indicadores,

gráficos de tendência.

Software MachineShop
para melhor

gerenciamento do
projeto e download.

Biblioteca de estilos e
formas com janela de

seleção para redução no
tempo de criação das

telas.

Número de tags ILIMITADOS com
janela de edição e “drag&drop” de

tags provenientes de softwares
MS office.

Criação e visualização
de telas de forma igual
em modo runtime ou

desenvolvimento.

Janelas de propriedades
dos elementos possibilitam

controle máximo com
esforço mínimo.

Criação de efeitos
visuais como sombra,
animação e textura.

InteractX
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Hydraulics

equilíbrio
entre força e movimento

Projeta, manufatura e comercializa uma linha

completa de componentes e sistemas hidráulicos

para fabricantes e usuários de máquinas e equipa-

mentos no segmento industrial e mobil.

Produtos: cilindros, atuadores rotativos, acumula-

dores, motores, bombas de pistões, bombas de

palhetas, bombas de engrenagens, bombas de

dosagem, comandos direcionais múltiplos,

direções hidrostáticas, unidades hidráulicas,

válvulas proporcionais, direcionais, vazão, pres-

são, retenção, cartucho e elementos lógicos.

Mercado Mobil
• Reach Stackers
• Pás-Carregadeiras
• Empilhadeiras
• Caminhões de Lixo
• RTFL/Telehandlers
• Mineração
• Cestos Aéreos
• Construção
• Florestal
• Agrícola
• Guindastes

Mercado Industrial
• Embalagens
• Plástico e Borracha
• Máquinas-Ferramenta
• Equipamento Médico
• Fundição
• Prensas
• Injetoras de Plástico e Metal
• Extrusoras
• Sopradoras
• Indústria Naval
• Indústria de Papel
• Siderurgia
• Geração de Energia
• Petróleo
• Mineração
• Indústria Automobilística
• Indústria Alimentícia
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Bombas de Pistões com
"Load Sensing" Série VP1

Para sistemas de circuito aberto.
São disponíveis em duas versões de deslocamento,
45 e 75 cm3/rot.
Pressão até 350 bar.
Leves, compactas e fáceis de ser instaladas.
Alto poder de sucção.
Mesmo flange de montagem das bombas F1/T1.

Bombas de Pistões
Séries F1/T1

Bombas de deslocamento fixo com vazões de 20 a
110 cm3/rot.
Bomba dupla.
Disponíveis em 2 tamanhos.
Alto poder de sucção.
Fáceis de ser instaladas. Mesmo flange de monta-
gem em todos os tamanhos.
Fácil manutenção.
Bombas leves e compactas.

Bombas/Motores de Pistões
c/ Deslocamento Fixo Série F11

Deslocamento  de 5 a 250 cm3/rot.
Pressão até 420 bar.
Alta rotação de operação.
Boa resistência a vibrações e a choques de tempera-
tura. Alto rendimento.
Fácil manutenção.
Suporta altas cargas externas no eixo.

Bombas/Motores de Pistões c/
Deslocamento Fixo Série F12

Disponíveis em 5 tamanhos, com deslocamento de
30 a 110 cm3/rot.
Pressão até 480 bar.
Alta rotação de operação.
Alto torque de partida com grande rendimento.
Tamanho pequeno.
Fácil manutenção.

Bombas e Motores
Séries R

Bombas e motores hidráulicos, em duas peças de
ferro fundido, com excepcional resistência à fadiga
e capacidade de suportar elevada pressão operacio-
nal, aliando elevados níveis de eficiência, mecânica
e volumétrica.

Bombas, Motores e Divisores
de Fluxo Séries P11, P5 e P3

Bombas e motores hidráulicos de engrenagens, com
carcaça em liga de alumínio, para aplicações que
requeiram elevada performance e baixo peso.

Bombas de Engrenagens Série 20,
Bomba de Transmissão

Série 20:
Deslocamentos de 36,3 a 149,1 cm3/rot. Pressão até
210 bar. Rotações de 500 a 3600 rpm. Corpo de
alumínio, simples ou dupla. Aplicações mobile ou in-
dustrial.

Transmissão:
Deslocamento de 37,8 cm3/rot. Pressão até 20 bar.
Rotações de 500 a 2600 rpm. Corpo de alumínio com
reservatório incorporado.

Bombas e motores hidráulicos de engrenagem com
mancais de bucha, flange, carcaça e tampa em ferro
fundido, destinados a aplicações severas.

Bombas e Motores Séries PGP/PGM
030/031™, 050/051™, 075/076™,

315, 330, 350 e 365

Bomba PE (P2/P3)

Deslocamento de 60 a 145 cm3/rot.
Pressão até 320 bar.
Rotação até 3.000 rpm.
Bombas simples e múltiplas.
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Séries L90LS, K170LS e HV08.
1 a 10 seções.
Vazão de 10 a 300 l/m por seção.
Pressão de até 320 bar.
Para bombas fixas e variáveis.
Operadas por controle remoto ou manual.

Válv. de Controle Direcional
para Sistema "Load Sensing"

Válvulas de Controle
Direcional Tipo Seccionáveis

Válvulas de alívio e ou anticavitação, com constru-
ção tipo seccionáveis, com centro aberto ou fechado,
com vazão de 57 a 454 l/min e pressão de 250 a
320 bar.
Possui vários acessórios sensores de cargas, entre
outros.

Válvula Divisora de Fluxo com Vazão Prioritária:
Pressão máxima 210 bar.
Vazão prioritária regulável de 0 a 57 l/min, com
compensação de pressão.

Válvula de Alívio e Anticavitação:
Pressões de 40 a 210 bar e vazão de até 95 l/min.

Vál. Divisora de Fluxo com Vazão
Prioritária, Vál. Alívio e Anticavitação

Em 4 tamanhos, com deslocamento de 60 a
160 cm3/rot. Razão de deslocamento 5:1.
Pressão de até 480 bar.
Alta capacidade de potência.
Alto torque de partida. Alta velocidade de operação.
Alto rendimento.
Também disponíveis para direções de acionamento
de roda de veículos série T12.

Motores de Vazão Variável
Série V12

Deslocamento de 2,45 a 959 cm3/rot.
Torque de até 1.490 Nm
Rotações de até 7.500 rpm
Pressão de até 280 bar
Performance de até 44 Hp
Cargas laterais de até 30.000 N.
Disponíveis com vários tipos  de flanges e eixos.

Motores Hidráulicos Torqlink™
Tipo Gerotor

Válvulas de Controle Remoto
Hidráulicas e Pneumáticas

Séries PCL4 e VP04.
Uma completa linha de válvulas de 1 a 6 seções,
joysticks e pedais.
Disponíveis com alavancas retas e ergonômicas.

Vál. de Controle Direcional p/
Sist. de Pressão Constante

Séries HV07 e F150CP.
1 a 12 seções.
Vazão de 20 a 150 l/min.
Pressão de até 320 bar.
Operadas por controle remoto ou manual.

Vál. de Controle Direcional p/
Sist. de Fluxo Constante

Séries HV07, F130CF, H170CF.
1 a 12 seções.
Vazão de 20 a 170 l/min.
Pressão de até 320 bar.
Operadas por controle remoto ou manual.

Combinação Bomba/Válvula
Séries 101 e 102

Conjuntos de bombas e válvulas, resistentes, em
ferro fundido, para aplicações em caminhões bascu-
lantes e similares.
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Válvulas com uma até três seções de trabalho do
tipo monobloco com aplicações em máquinas agrí-
colas e rodoviárias.
Acionamentos manual, remoto e disponíveis em
acionamento adjacente.
Com vazão máxima de 91 a 473 l/min e pressão
até 320 bar.

Válvulas de Controle
Direcional Tipo Monobloco

Sistema de Controle
Eletrohidráulico Série IQAN

Uma completa linha de comandos, amplificadores
e unidades de controle.
Disponíveis com sistemas digitais e analógicos.

Acionamentos/
Controles Remotos

A Parker oferece uma ampla gama de  opções de
acionamentos: acionamento mecânico por alavanca
ou por cabo de controle; acionamento remoto
hidráulico, eletro-hidráulico ou pneumático; aciona-
mento elétrico tipo liga/desliga ou por solenóides
proporcionais.

Desenvolvidos a partir das especificações do cliente,
podendo ter diâmetro até 208 mm e curso de até
3.500 mm.
Pressão até 500 bar.
Aplicações agrícola e rodoviário.

Cilindros Hidráulicos

Válvulas Reguladora de Pressão de Cartucho:
Pressões de regulagem de 35 a  210 bar.
Vazão de até 76 l/min.

Válvulas Especiais:
Válvulas desenvolvidas a partir das especificações
do cliente.

Válv. Reguladora de Pressão
de Cartucho e Válv. Especiais

Comando ML15/MD15:
De 1 a 12 seções. Vazão de até 57 l/min.
Pressão até 210 bar.
Operado por controle manual, remoto ou elétrico.

Comando V10:
De 1 a 10 seções.
Vazão de até 57 l/min.
Pressão  até 245 bar.
Operado por controle manual e remoto.

Comando ML15/MD15 e
Comando V10

Comando ML25/MD25 e
Comando ML42

Comando ML25/MD25:
De 1 a 12 seções. Vazão de até 95 l/min.
Pressão até 210 bar.
Operado por controle manual, remoto ou elétrico.

Comando ML42:
De 1 a 10 seções.
Vazão de até 160 l/min.
Pressão  até 250 bar.
Operado por controle manual.

A Parker, utilizando uma especializada equipe de
engenheiros e técnicos, está habilitada a desenvol-
ver e fornecer sistema hidráulicos, sob forma de “kit”,
de acordo com as necessidades operacionais do
equipamento, tornando-os mais eficientes, duráveis
e confiáveis.

Sistemas Hidráulicos Bombas de Engrenagem
Séries D, H e HD

Flange SAE de 2 furos.
Deslocamentos de 1,3 a 87,6 cm3/rot.
Pressão até 250 bar.
Rotações até 6.000 rpm.
Bombas simples e múltiplas.
Para aplicações industrial e mobil.
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Válvulas Proporcionais
Série D*FH

Disponíveis em 5 tamanhos de NG6 a NG32.
Vazões até 2.000 l/min.
Pressão de até 350 bar.
Montagem de acordo com as normas DIN, ISO,
CETOP e NFPA.
Interface com cartela eletrônica integrada.
Alta resposta para aplicações de circuito fechado.

Disponíveis em 5 tamanhos de NG6 a NG32.
Vazões até 2.000 l/min.
Pressão de até 350 bar.
Montagem de acordo com as normas DIN, ISO,
CETOP e NFPA.
Atuadores elétricos, hidráulicos, pneumáticos e
mecânicos.

Válvula de Controle Direcional
Série D

Válvulas de Retenção,
Pressão e Fluxo

Disponíveis em 4 tamanhos de NG6 a NG32.
Vazões até 350 l/min.
Pressão de até 350 bar.
Ajustes mecânicos, elétricos ou proporcionais
através de cartela eletrônica integrada ou externa.

Válvulas Colorflow

Disponíveis em 9 tamanhos de 1/8" a 2" NPT/BSP.
Vazões até 600 l/min.
Pressão de até 350 bar.
Montagem em sub-placa e em linha.
Válvulas para montagem em linha, disponíveis nas
versões: Controle de fluxo, de retenção, de agulha,
isoladora de manômetro e de amortecimento.

Funções: direcionais, de pressão, de vazão e
retenção.
Bloco opcional.
Disponíveis em 5 tamanhos, vazões até 250 l/min.
Pressão de até 210 bar.
Atuadores proporcionais ou por solenóide.
Aplicação industrial e mobil.

Válvulas de Cartucho
Roscado Série PTC

Bomba Variável de Palhetas

Flange de 2 furos.
Disponível 1 tamanho de 80 cm3/rot.
Pressão de até 70 bar.
Rotações de 800 a 1.800 rpm.

Bomba de Pistões Axiais de
Alta Performance Série PVplus

Flange de 4 furos.
Disponível em 11 tamanhos de 16 a 500 cm3/rot.
Pressão de até 350 bar.
Rotação máxima de 2.750 rpm.
São disponíveis bombas simples e múltiplas.
Vários tipos de controle. Baixo nível de ruído.
Para aplicações industrial e mobil.

Bombas de Pistões de Vazão
Variável Séries PVP e PAVC

Flange de 2 furos.
Disponível em 6 tamanhos de 16 a 100 cm3/rot.
Pressão de até 250 bar.
Rotações até 3.000 rpm.
Load sensing.
São disponíveis bombas simples e múltiplas.
Vários tipos de controle.
Para aplicações industrial e mobil.

Válvulas Cartuchos e
Circuitos Integrados

A Parker projeta circuitos hidráulicos integrados
utilizando válvulas tipo “cartucho”, para aplicações
industriais e veiculares, utilizando cavidades
padrões dos tamanhos nominais 4 até 20, com
vazões de até 303 l/min.
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Elementos Lógicos, DIN 24342

Disponíveis em 8 tamanhos de NG16 a NG100.
Vazões até 10.000 l/min.
Pressão de até 350 bar.
Sistema de construção modular para válvulas piloto
e cartucho.
Disponíveis como válvulas de segurança com
controle de posição.

Acumuladores de
Pistão e Bexiga

Pressões de trabalho para 210 e 350 bar.
Capacidades até 190 litros.
Conforme as principais normas internacionais.
Melhoram a eficiência mediante a estabilização do
fluxo de óleo e complementam a vazão da bomba.

Norma ISO 6020/2, 210 bar
Diâmetros: 40 a 100 mm
Cilindro com tirantes para aplicações de alto esforço.

Cilindro Hidráulico
Série HMI

Cilindro 3L:
Norma NFPA, 80 bar
Diâmetros: 25,4 a 101,6 mm. Cilindro com tirantes
para aplicações de médio esforço.

Cilindro 2H:
Norma NFPA, 210 bar
Diâmetros: 38,1 a 152,4 mm. Cilindro com tirantes
para aplicações de alto esforço.

Cilindro Hidráulico
Séries 3L e 2H

Vários tipos de dispositivos eletrônicos de realimen-
tação de posição e velocidade são oferecidos para
uso com válvulas proporcionais e servoválvulas.
Indicadores de fim de curso elétrico e mecânico.

Cil. Hidráulico c/ Realimentação
Elétrica e Indicadores de Posição

Disponíveis em 4 tamanhos de NG6 a NG25.
Pressão de até 350 bar.
RM válvula de alívio de pressão, PRM válvula
redutora de pressão, FM válvula de controle de
vazão, CM válvula de retenção diretamente operada,
CPOM válvula de retenção pilotada.

Válvulas Modulares Manapak

São projetadas e fabricadas nos mais variados tipos
e modelos para atender às especificações e condi-
ções de trabalho da máquina do cliente.

Unidades Hidráulicas

Unidades Hidráulicas
Compactas

A Parker fabrica uma ampla gama de mini-unidades
hidráulicas para aplicação em equipamentos
marítimos/náuticos, odontológicos, hospitalares,
veiculares e industriais leves.

HTR - pressão: 210 bar
Torque máximo disponível: 68.000Nm
LTR - pressão: 70 bar
Torque máximo disponível: 2.350 Nm

Atuadores Rotativos
Séries HTR e LTR
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climatização
em condições ideais

Mercados

• Refrigeração Residencial (Linha Branca)

• Refrigeração e Ar-Condicionado Comercial

• Óleo e Gás

• Processos Industriais

• Alimentos e Bebidas

• Transportes - Caminhão e Ônibus

• Supermercados

• Refrigeração Industrial

• Ar-Condicionado Automotivo

• Indústria de Pneus

Projeta, manufatura e comercializa componentes e

sistemas para controle de fluidos para refrigeração, ar-

condicionado e aplicações industriais em todo o mundo.

Produtos: mangueiras e conjuntos montados de

mangueiras, tubulações, válvulas de expansão

termostática e eletrônica, válvulas solenóide para

refrigeração e uso geral, distribuidores e medidores de

vazão, reguladores de pressão, filtros secadores,

acumuladores e reservatórios, silenciadores, produtos

conformados em cobre e alumínio, válvulas de alta

pressão para vapor, rotores, núcleos filtrantes, carcaças

recarregáveis, separadores de óleo, válvulas de retenção,

visores de líquido e válvulas shut-off.

Climate & Industrial
Controls
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Duas Vias - Ação Direta
Normalmente Fechada e Aberta
1/8” e 1/4” NPT/BSP
A série 52 pode ser aplicada em equipamentos compactos e instalações pilotos
de combustíveis

Duas Vias - Servo -operadas (Diafragma)
Normalmente Fechada e Aberta
3/8” e 1/2” NPT/BSP
Estas válvulas podem ser utilizadas em aplicações com fluidos como água,
óleo mineral (2°E) e outros fluidos compatíveis com os materiais empregados
na sua construção. Especialmente indicadas para trabalhar na faixa de pressão
de 0,1 a 20 bar.
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Cinco Vias - Simples e Duplo Solenóide
1/4”, 3/8” e 1/2” NPT/BSP
A série 16 pode ser aplicada para operar cilindros hidráulicos ou pneumáticos
de dupla ação, também oferece opção com bobina de 2W.

DE-2000
1/8" e 1/4" NPT/BSP
A válvula solenóide é atuada eliminando o condensado, principalmente do
sistema de ar comprimido, sob o comando de um temporizador regulável,
ajustando-se o intervalo e a duração do ciclo conforme cada necessidade.

Dreno Eletrônico

Séries 77 Série 52

Série 16

Séries 30 e 31Série 28

Três Vias - Ação Direta
Normalmente Fechada e Aberta
1/8” e 1/4” NPT/BSP
Esta válvula pode ser aplicada no controle de fluidos
e gases, especialmente nas instalações piloto de
combustíveis líquidos e gasosos.

Três Vias - Ação Direta
Normalmente Fechada, Aberta e Universal
1/8” e 1/4” NPT/BSP
Podem ser aplicadas no controle de dispositivos
operados por pressão ou para o desvio e seleção de
fluidos utilizados em sistemas automatizados e
instrumentação.
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Séries 128 e 141Série 15Séries 75 e 76

Séries 53 e 54 Séries 72 e 73

Duas Vias - Servo-operadas (Diafragma)
Normalmente Fechada e Aberta
3/8”, 1/2” e 3/4” NPT/BSP
Estas válvulas podem ser aplicadas em qualquer tipo
de automatização industrial para controle de fluidos
e gases não corrosivos, visto que a concepção de
engenharia é simples e de longa durabilidade.

Duas Vias - Servo-operadas (Diafragma)
Normalmente Fechada
3/4”, 1” e 1 1/2” NPT/BSP
As séries 72 e 73 podem ser aplicadas em equipa-
mentos antipoluição tipo filtro de manga ou equi-
pamentos/sistemas que necessitam de uma rápida
descarga de ar.

Duas Vias - Servo-operadas (Diafragma)
Normalmente Fechada
1 1/2”, 2” e 2 1/2” NPT/BSP
Estas válvulas podem ser aplicadas em equipamento
antipoluição, filtros de manga, que necessitam de
uma rápida abertura de 8 a 26 m/s, proporcionando
maior eficiência do seu filtro.

Três Vias - Simples Solenóide
Normalmente Fechada e Aberta
1/4”, 3/8” e 1/2” NPT/BSP
A série 15 pode ser aplicada em todos os tipos de
fluidos, líquidos e gases não corrosivos. Especial-
mente indicadas para operar cilindros hidráulicos ou
pneumáticos de simples ação. Disponível versão com
bobina de 2 W.

Três Vias - Ação Direta
Normalmente Fechada
1/8” NPT e para sub-base
Vedações em rubi. A série 19 pode ser aplicada no
controle de vapor e água quente numa grande
variedade de aplicações, principalmente em
máquinas de café expresso.

Séries 133 e 143

Duas Vias - Servo-operadas (Diafragma)
Normalmente Fechada e Aberta
1", 1 1/2” e 2" BSP
Estas válvulas podem ser utilizadas em aplicações
com fluidos como água, óleo mineral (2°E) e outros
fluidos compatíveis com os materiais empregados
na sua construção.
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Série 24

Duas Vias - Servo-operadas (Pistão)
Normalmente Fechada e Aberta
3/4” a 3” NPT/BSP
A série 24 pode ser aplicada na automatização
industrial para controle de fluidos e gases corrosivos
e não corrosivos

Duas Vias - Servo-operadas (Diafragma)
Normalmente Fechada
1/2” a 1” NPT
A série S pode ser utilizada no controle de vapor em
uma grande variedade de aplicações

 Série S Série 20

Duas Vias - Ação Direta
Normalmente Fechada e Aberta
1/8” e 1/4” NPT/BSP
A série 20 pode ser aplicada em equipamentos
compactos e instalações pilotos de combustíveis
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Duas ou Três vias - atuadas pneumaticamente
Normalmente Fechada ou Aberta
1/4” a 2” NPT ou BSP

Disponíveis com dois tipos de assento:
Assento duro e Assento macio

As válvulas Sinclair Collins são equipadas com diafragmas que, atuadas com
2,8 bar (40 psig), permitem a operação da válvula com pressões máximas na
sua entrada.

Válvulas Sinclair Collins

Duas vias - válvulas tipo pistão atuadas pneumaticamente
Normalmente Fechada e Aberta 1/2” a 3” BSP

Estas válvulas podem ser utilizadas em aplicações com fluidos neutros, vapor
e corrosivos com temperatura até 200°C.

Série 63

As Válvulas Sinclair Collins são atuadas pneumaticamente

Caso a aplicação necessite atuador elétrico, sugerimos conectar uma válvula
solenóide da Série 28 em seu atuador.

Desta forma, através da alimentação pneumática e do comando elétrico nesta
válvula auxiliar, operamos a válvula principal.

Válvulas Sinclair Collins com
Alternativa para Acionamento Elétrico

Duas ou Três vias - atuadas pneumaticamente
Normalmente Fechada ou Aberta
1/4” a 2” Flangeada

Disponíveis com dois tipos de assento:
Assento duro e Assento macio

Válvulas Sinclair Collins Flangeada
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A Mais Completa Linha de Refrigeração e Ar-condicionado para Componentes de Controle

Sistema de RefrigeraçãoSistema de Refrigeração

Vapor Alta Pressão Líquido Alta Pressão

Líquido Baixa Pressão Vapor Baixa Pressão

Óleo

Evaporador

Manifold

Mufla

Filtro de
Óleo

CompressorAcumulador
de Sucção

Separador de Óleo

Válvula de
Expansão

Tanque de Líquido

Válvula de Segurança

Válvula Shut-Off

Condensador

Válvula
de Esfera

Válvula 
de

Retenção

Filtro de Limpeza
para Linha de 

Sucção

Visor de
Líquido

Válvula
Solenóide

Filtro Secador
para Linha de Líquido



25

R E F R I G E R A Ç Ã OR E F R I G E R A Ç Ã O

Válvulas com orifícios balanceados. Cargas dos
bulbos disponíveis com líquido misto “MOP”, e duas
de baixa temperatura.
Disponíveis com a válvula de retenção interna. Muitas
válvulas têm diafragma com qualidade adequadas
às bombas de calor. (Bleed bypass) - Sangria
disponível. Possui capacidade de 1 a 246 Kw (R22)

Vál. de Expansão Termostáticas
de Pres. Constante e Eletrônica

Desenvolvidas para incluir uma grande variedade de
válvula reguladora de pressão, solenóide e retenção,
projetadas para precisão e seguro controle em
instalações de supermercados e em sistemas monta-
dos no campo.
Também as válvulas regualadora e solenóide, não
flangeadas com maior capacidade disponíveis no
mercado.

Válv. Reguladora de Pressão,
Retenção e Solenóide

• Pressão Projetada: 31 bar (MRP)
• Temperatura Mínima do Fluido: -40°C
• Faixa de Controle: 250 mmhg até 8.3 bar
• Variações incluindo abertura, e abertura e por

solenóide
• Todos os componentes de aço inoxidável: porcas

de trava, pistão, plug e haste;
• Versões 110/50, 220/50 e 240/50.

Válvulas Solenóide

Usadas para todos os tipos de refrigerantes CFH,
HCFC e HFC com misturas, porém não podem ser
utilizadas com amônia. A bobina tipo DIN, conector
IP65 com fio IP67.
Freqüências de 50 e 60 HZ. Vedações e assento em
Rubi, Rulon, Teflon e Neoprene. Bobinas classe E, F
e H. Bobinas “RT” para aplicação em áreas úmidas.

• Válvula Solenóide de Refrigeração
• Válvula de 3 vias para Degelo
• Válvulas Modulares de Pulso
• Válvulas Solenóides para Uso Geral

Válvulas Solenóide
de Sucção Série SC

Válvulas “Shut-Off”
Corpo em Latão ou Aço

Corpo em latão ou aço
Conexões extendidas de cobre, bitolas de 3/8” até
7/8” ODF.
Alternativa de baixo custo para substituir .válvulas
de esfera com e/ou outras.
válvulas manuais.
Válvula Schraeder para manômetro.

Corpo em latão forjado
Alto fluxo com baixa perda de pressão
Válvulas Schraeder disponível e também possui dois
furos para fixação.

Válvula “Shut-Off”
Tipo Mini Split

Válvulas Reguladora
de Pressão

Válvula de Retenção

Projetada para controlar o sentido do fluxo.
Vedação Metal-Metal “Aço Inoxidável e Bronze”.
Construída em material resistente à corrosão (Aço
inoxidável, bronze e cobre).
Recomendada pela UL* para pressão de projeto de
34,5 bar (500 psig).
Pequeno diâmetro do corpo. Não ocorre vazamento,
pois o corpo é construído em uma única peça.

Válvula de Esfera Série RB01

Corpo em latão e conexões em tubo de cobre
eliminam uma grande parte de problemas por
corrosão. Desenho característico da válvula propicia
queda de pressão para uma máxima performance
do sistema. Sistema de Abertura e Fechamento: Um
quarto de volta, com um pequeno torque para fechar
e abrir a válvula garante um trabalho fácil de
manuseio. Conexão de cobre tipo solda simplifica o
processo de instalação, econtrada nas conexões de
1/2” ODF até 1 3/8” ODF.
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A válvula de segurança é utilizada em reservatórios
de pressão, mantendo a pressão interna do fluido
dentro dos limites aceitáveis e impedidno o
rompimento do reservatório.

Válvula de Segurança
Série VS

A seleção dessa linha de produtos varia de acordo
com as especificações e características de cada
projeto.

Linha de Produtos
para Amônia

Filtro Secador Aço - Linha de
Líquido AD Duplex, AT Kinplex

É utilizado em sistemas de refrigeração, ar-
condicionado e baixa temperatura.
Se aplica em sistemas que necessitam retirar
partículas sólidas, água reter ácidos.

Utilizado em todos os sistemas de refrigeração.
É encontrado em 4 modelos:
• AT 4864 absorção normal;
• AT 4864 W alta capacidade de absorção de água;
• AT 4864 HH para limpeza de unidade queimada;
• PR 48 I retenção de partículas sólidas.

Núcleo Filtrante

Instalado na linha de sucção o mais próximo do
compressor.
Projetado para manter uma alta limpeza ao sistema
de refrigeração, protegendo o compressor contra
acidez, umidade e outras susbstâncias danosas.

Filtro Secador de Aço para
Linha de Sucção - SLD

Utilizado em istemas de refrigeração e ar-condicio-
nado.
Pode ser instalado antes da válvula de expansão e
do visor de líquido,  ou na sucção com núcleo para
limpeza.
Permite troca do elemento filtrante.

Caracaça Regarregável

Filtro Secador de Cobre
para Linha de Líquido

Filtros para retenção de umidade em sistemas
pequenos de refrigeração:
• Refrigeradores;
• Freezers;
• Post-mix;
• Sorveterias;
• Bebedouros;
• Balcões.

Filtros especialmente projetados para filtrar
impurezas em uma única passagem em sistemas
de ar-condicionado.

Filtro Secador de Cobre para
Linha de Ar-condicionado

São tanques para manter um nível de óleo ncessário
para operação de um sistema.
• 2 ou 3 posições para monitoramento do nível de

óleo por meio de visor de líquido;
• Válvula 3/8” rosca no topo e abaixo, são enviadas

não instaladas para serem ajustados conforme a
necessidade do cliente;

• Permite a isolação do reservatório para adição ou
remoção do óleo do tanque;

• Conexão para linha de sucção para previnir pres-
sões acima da capacidade do reservatório.

Reservatório de Óleo
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O separador de óleo nos sistemas de refrigeração
ou ar-condicionado irá melhorar a operação de todo
sistema. São aplicados para reter óleo que está
mesclado com o gás refrigerante. O óleo é retido e
separado do gás e retorna automaticamente ao cárter
do compressor facilitando a máxima transferência de
calor do evaporador. É utilzado para refrigerantes
CFC, HFC, HCFC (R12, R134, R22, R407, R502,
R404) e seus respectivos óleos.

Separador de Óleo SO-TD

O corpo do filtro é construído em tubo tratado
contra a corrosão.
As conexões são de latão com rosca 3/8” SAE.
A filtragem é conseguida através de uma tela
metálica de 200 Mesh com área de 45 cm2.
Pressão de projeto de 35 bar.

Filtro de Óleo PS-033 Acumulador de Sucção

Projetado par aevitar retorno de refrigerante ao
compressor líquido através da linha de sucção.
Instaldo em sistemas com pequeno superaqueci-
mento tais como: refrigeradores de líquidos, baixa
temperatura e caminhões frigoríficos.

Indicador de Umidade
com Visor de Líquido

Lamparina Detectora
de Vazamento

A lamparina detectora de vazamento é um instru-
mento necessário para testar e localizar vazamentos
em sistemas que utilizam fluidos refrigerantes como
R12, R22, R502 e outros.

Disponível em todas as conexões padrão conexões
macho-macho e macho-fêmea até 2 1/8", conexões
extendidas em cobre sólido permitem  instalação sem
desmontagem.
Tampa e o’ring substituíveis.
Modelos SAE corpo e conexão em latão forjado são
de desenho compacto, perfil baixo e extremamente
preciso.

Indicador de Umidade
Eletrônico “Wet-Tec”

Permite um monitoramento remoto do nível de
umidade do sistema, baixo consumo de energia e
compatível com todos os refrigerantes alternativos
(Exceto amônia).
Disponível SAE até 5/8” e ODS 2 1/8”.

Tanque de Líquido

Desenvolvido para armazenamento durante a
operação normal e baixa. Permite ajustar a variação
das condições do sistema e cargas.
Disponíveis em Ø de 4”, 5” e 6”.
Opções disponíveis com visor de líquido, indicador
de umidade, conexões para válvula de alívio.
Registro na UL SA5195 e registro CSA LR46423.

Distribuidores

Os distribuidores são de dois desenhos básicos, cada
um tendo méritos, os quais o Engenheiro de Projetos
deve escolher o que melhor se aplica.
A Parker produz os dois tipos básicos, com uma maior
gama de bitolas e variações especiais de qualquer
fabricante.
Os dois tipos são: orifício e baixa pressão.

“Flow Raters”

Os modelos incluem:
• Distribuidor tipo Bico;
• Distribuidor tipo flare com bicos;
• Distribuidores de baixa pressão com venturi;
• Distribuidores com venturi e flare;
• Distribuidor para bomba de calor e degelo de gás

quente.
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Mercados

• Indústria de Máquinas

• Processos Industriais

• Mobil

• Naval

• Aviação

• Óleo e Gás

• Hospitalar e Farmacêutico

• Papel e Celulose

• Geração de Energia

• Agrícola

• Automotivo

• Transporte de Materiais

Projeta, manufatura e comercializa produtos para

filtração e purificação, provendo a seus clientes maior

valor agregado, com qualidade, suporte técnico e

disponibilidade global para sistemas.

Produtos: filtros hidráulicos e de fluidos refrigerantes,

filtros para indústria de processos e microfiltração, filtros

para ar comprimido e purificação de gases, filtros para

ar, óleos combustíveis, lubrificantes, filtros do combustí-

vel separadores de água.

eficácia
em filtração

Filtration
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Filtros Bag Carcaças de Filtros para Cartuchos e Bags

Micronagem: 1-800 microns
Intercambiáveis com carcaças de outros fabricantes.
aplicação: refrigerantes cervejarias, tintas, resinas,
solventes, água potável, água industrial, óleos, outros

Construção em inox escovado, inox eletropolido - acabamento sanitário, polipropileno ou aço carbono com
acabamento em epoxi.
Diversas faixas de vazão e pressão.

Cartuchos Filtrantes
Série Abso-Mate

Construído em polipropileno plissado.
Filtragem Absoluta:
ß x = 5000 (0,2 a 70 microns)
aplicação: diversas

Filtragem de profundidade.
Construído em camadas de fibras microfinas de
polipropileno, fixadas termicamente. Filtragem
absoluta:
ß x = 5000 (0,2 a 70 microns)
aplicação: diversas

Fio bobinado.
Construção patenteada pela Parker Fulflo® XTL™
(Vida extendida).
Duas vezes mais capacidade de retenção de
contaminantes que outros cartuchos comuns.
Eficiência de 90% (1-30 microns)
aplicação: diversas

Cartuchos Filtrantes
Série Melt Blow

Cartuchos Filtrantes
Série XTL
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Sistema de filtragem autolimpante para fluidos de
alta viscosidade como produtos químicos, alimentí-
cios e de higiene - detergente, sucos, extratos de
tomate, chocolate, entre outros.
Para vazões de 190 a 4500 lpm

Único projeto com estágios de pré e pós filtragem
em um único cartucho.
Retirada de cloro, orgânicos e contaminantes sólidos
e gosto da água.

Em aço inox plissado ou plano
Para aplicações em fluidos ou gases em altas vazões.
Fluidos agressivos, Filtração de vapor
Longa durabilidade.
Reutilizável.

Cartuchos Adsorventes/
Carvão Ativado

Fulflo® Cartuchos
Filtrantes Metálicos

Fulflo® Tru Clean™
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Filtros de Baixa Pressão/
Retorno Série 12 AT/50 AT

Até 13,8 bar/1136 lpm
Filtragem absoluta

Filtros de Média Pressão
Série 15/40/80 CN

Até 69 bar/1609 lpm
Filtragem absoluta

Vazão: de 15 lpm até 36 lpm
Viscosidade máxima: até 16000 SUS
Aplicação: Óleo à base de petróleo, emulsões de
água, diesel combustível.
Filtragem absoluta

Filtro de Respiro do Ar de
Reservatório Série Triceptor

Filtragem absoluta do ar de respiro do tanque.
Secagem do ar para evitar condensação de Água
no tanque.

ECOGLASS II

Elementos filtrantes com tecnologia Ecoglass II/
Filtragem absoluta
ISO 14000
Construção 100% de partes não metálicas
Menor custo de reposição.
Tubo interno metálico de suporte fixo na carcaça.

Contador de Partículas
Portátil à Laser Série LCM20

ISO 4406-1999 (Formato 4, 14, 16 microns)
NAS 1638

Monitorador Contínuo de
Presença de Água no Óleo

Medição de 0-100% de saturação
Pressão Máxima: 10 bar
Temperatura Máxima: 82°C
Viscosidade: Sem limite
Energia Elétrica: 24 VPC

Cartuchos Adsorventes
Série Tru-Bind

Cartucho com polímero adsorvente modificado que
reduz traços de hidrocarbonetos de fluidos aquosos.
Incinerável.
Tratamento de efluentes de acordo com as normas
do meio ambiente.

Sistema Portátil de
Purificação de Óleo Série PVS

Remove 100% de água livre e 80-90% de água
dissolvida.
Remove 100% de bolhas de ar e gases e 90% de ar
e gases dissolvidos.
Nível de Limpeza Alcançado: ISO 14/13/10

Unid. Portáteis de Transf. e Filtr.
de Óleo Séries 10MF e Guardian

Núcleo reutilizável

Conjunto elemento
não-metálifco
Ecoglass II
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Filtros Coalescentes para Alta
Pressão Série J

Até 340 bar
Eficiência de 0,01 micron
Remoção de água, óleo, partículas e vapores de óleo.

Filtros Coalescentes
Série H

Até 34 bar
Eficiência de 0,01 micron
Remoção de água, óleo, partículas e vapores de óleo.

Elementos coalescentes intercambiáveis com filtros
concorrentes.
Alta eficiência de filtração.
Baixo custo de operação.

Analisador da Qualidade
do Ar AQT-4

Separador de Água/Óleo
Condensado Série OWS

Filtros de Alta Pressão
Série 15/30P

Até 414 bar/568 lpm Análise de contaminantes (ppmw/mg/m3)
Pressão do sistema (psig/bar)
Temperatura: °F/°C
Ponto de Orvalho: °F/°C

ISO 14000

Filtros de recirculação (Off-line)
Até: 34,5 bar
Vazão: Conforme aplicação

Balston - Filtros Analisadores
de Amostras de Gases

Remoção de água, óleo, partículas e vapores de óleo.
Resistência à temperatura de até 530°C.
Eficiência de 99,99% para partículas de 0,01 mícron.

Balston - Geradores de
Hidrogênio e Nitrogênio

Elimina necessidade de cilindros de gases raros e
perigosos.
Produz somente a quantidade de gás necessária.
Pureza de até 99,999%

Elementos Coalescentes
Intercambiáveis Série Fine-Fit

Filtros Off-line
Série IL-8
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Mercados

• Aviação

• Alimentos e Bebidas

• Automotivo

• Mobil

• Indústria Química

• Telecomunicações

• Tecnologia da Informação

• Indústria de Máquinas

• Hospitalar e Farmacêutico

• Agrícola

• Óleo e Gás

• Transporte de Materiais

• Naval

• Militar

Executa projetos, manufatura e comercializa vedações

industriais, comerciais e produtos afins, oferecendo

qualidade superior e satisfação total ao cliente.

Produtos: anéis O’Ring e peças moldadas, vedações e

gaxetas para sistemas hidráulicos e pneumáticos,

vedações de precisão usinadas e extrudadas, vedações

metal/borracha, vedações em Teflon®, blindagem de

interferência eletromagnética (EMI) e materiais para

controle térmico.

excelência
em vedações

Seals
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O'Rings Peças Especiais Metal + Borracha
Peças Técnicas

Elementos de Guia

Disponíveis em mais de 1500 medidas.
Atendimento às normas e especificações globais.
Fabricado nos mais variados materiais como NBR,
HNBR,FKM, EPDM, FSI, SI, ACM e CR, para
aplicações estáticas e dinâmicas.

Desenvolvidas conforme projeto do cliente atendendo
especificações técnicas e dimensionais com
tolerância reduzida a partir de moldagem de alta
precisão podendo combinar metal ao plástico com
elastômeros ou termoplásticos. Fabricado em
materiais especiais como NBR, FKM, SI e outros para
as mais diversas aplicações atendendo propriedades
mecânicas

Disponíveis em medidas padronizadas, ou desenvol-
vidas conforme projeto do cliente.
Fabricado nos materiais básicos ou especiais como
NBR, FKM e PU para aplicações em cilindros
hidráulicos e pneumáticos.

Gaxetas com Perfil "U"

Disponíveis em medidas padronizadas desde 1/4”
até 25” padronizadas ou desenvolvidas conforme
projeto do cliente. Fabricadas em materiais básicos
ou especiais como PU e FKM para aplicações em
cilindros e equipamentos hidráulicos com pressão
de trabalho até 5000 psi.

Disponíveis em medidas padronizadas ou
desenvolvidas conforme projetos do cliente.
Previnem a entrada de partículas sólidas, de sujeira
para o interior do equip. hidr. e pneum., evitando
assim contaminação, desgaste das vedações e
riscos nas superfícies de contato. Fabricados nos
materiais básicos como NBR e PU com ou sem
carcaça metálica para aplicações em hastes de
pistões.

Materiais com mudanças de estado físico (phasa-
change), fitas adesivas termicamente condutivas,
isoladores, elétricos para condução térmica,
material de preenchimento de folgas para condução
de calor e dissipadores.
Elastômeros condutivos, molas de contato,
revestimentos, tintas e adesivos condutivos, grades
para ventilação, cordoalhas metálicas, metalização
anti corrosão e para blindagem.

Disponíveis em várias medidas padronizados ou
desenvolvidos conforme projeto do cliente. fabricados
em materiais básicos ou especiais como PTFE com
ou sem materiais de adição conferindo propriedades
mecânicas sendo ideal para aplicações estáticas e
dinâmicas que requerem alta temperatura de
trabalhos baixo coeficiente de atrito e alta velocidade
superficial. Para movimentos tanto recíproco como
rotativos em êmbolos e hastes de cilindros
hidráulicos.

Disponível em várias medidas padronizadas e
especiais, fabricados com materiais especiais como
perfluorelastômero (FFKM) de alta resistência
química e faixas temperais de trabalho variando entre
-30 a + 320°C com aplicações nas industrias
químicas e petroquímicas em geral.

Disponíveis em várias medidas padronizadas  e
especiais os anéis e fitas guia previnem o contato
lateral entre as partes metálicas do êmbolo e a
camisa de cilindro.
Fabricados em material de alta resistência como
resina plástica reforçado com fibra de vidro para alta
resistência à carga de compressão e desgaste além
de PTFE com ou sem materiais de adição para baixo
atrito e alta velo-cidade superficial.

Anéis RaspadoresGaxetas PolyPak Blindagem EMI / Interface Térmica /
Metalização Anti Corrosão

Peças e Conjuntos em PTFEHifluor / Parofluor /
Ultra Parofluor



34

Mercados

• Geração de Energia

• Óleo e Gás

• Hospitalar e Farmacêutico

• Papel e Celulose

• Naval

• Analítico

• Siderúrgico

• Petroquímico

• Químico

• Tratamento de Efluentes

• Combustíveis Alternativos

• Alimentos e Bebidas

Direcionada ao projeto e manufatura de produtos para

instrumentação com garantia de precisão, qualidade e

segurança, onde é necessário o controle da análise de

processos.

Produtos: conexões de simples anilha CPI™, dupla anilha

A-LOK®, válvulas de esfera, plug e agulha, válvulas de

medição, reguladores de pressão e vazão, manifolds,

conexões e válvulas em PFA/PTFE.

controle
em processos críticos

Instrumentation
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Conexões CPI™, A-LOK®

Conexões para tubos métrico e polegada com
simples anilha CPI™, dupla anilha  A-LOK®, aplicadas
nos mercados petrolífero, petroquímico, de gases,
papel e celulose, farmacêutico e geração de
energia.
Produtos: CPI™, A-LOK®

Material: Aço carbono, aço inox e latão (Outros
materiais sob consulta)

Várias configurações de conexões para solda orbital
TIG e Weld-Lok.
Muito utilizadas na condução de gases, indústrias
químicas e controle de processos.
Produtos: Welded Fittings, Automatic Buttweld e
Weld-Lok
Material: Aço carbono, inox e latão (Outros materiais
sob consulta)

Adaptadores de Instrumentação

Uma linha versátil de conexões permite conexões
entre componentes e sistemas usando configurações
de rosca NPT e ISO.
Produtos: Adaptadores NPT, UNF e adaptadores
para conversão de rosca BSP
Material: Aço carbono, inox e latão

Válvulas de Esfera

Ampla linha de válvulas de esfera manuais ou com
atuadores pneumáticos e elétricos para aplicações
em controle de processos, geração de energia,
indústria petroquímica, gases  e instrumentação.
Produto: Séries B, HB, MB, PR, SWB
Pressão de Trabalho: Até 10000 psi

Válvulas de Agulha

Disponíveis com corpo forjado ou em barra, são
aplicadas na regulagem e fechamento da passagem
do fluido em condições de pressões e temperaturas
severas.
Produto: Séries V, U, VL, VQ, NP6, SN6, PV
Pressão de Trabalho: Até 6000 psi

Válvulas de Retenção,
Alívio e Filtros

Ampla linha de válvulas para controle de líquidos e
gases. Filtros tipo In-line e T para proteção e controle
de contaminação.
Produto: Séries C, CO, F, FT, RL4, RH4
Pressão de Trabalho: Até 6000 psi (Retenção e
Filtros) e 600 psi (Alívio)

Manifold

Disponíveis em duas, três e cinco vias com várias
configurações.
Aplicados em combinação com transmissor de
pressão proporciona funções de isolação, nivelação
de teste/dreno.
Pressão de Trabalho: Até 6000 psi

Válvulas, Reguladores e
Transdutores Veriflo

Completa linha de válvulas, reguladores e transduto-
res para controle de precisão e manuseio de líquidos
e gases aplicados nas indústrias químicas, farmacêu-
ticas, petroquímicas, analíticas e semicondutores.

Conexões e Válvulas em
 PFA/PTFE

Construídos com resina de PTFE e PFA quimica-
mente inertes, são aplicadas em sistemas de fluidos
que requerem proteção contra corrosão ou onde a
pureza do fluido  deve ser garantida.
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Conexões para Solda
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segurança
em condução de fluidos

Mercados

• Construção Civil

• Automotivo

• Agrícola

• Transporte de Materiais

• Aviação

• Mobil

• Industrial

• Óleo e Gás

• Hospitalar e Farmacêutico

• Refrigeração e Ar-condicionado

• Alimentos e Bebidas

• Naval

• Processos Industriais

• Siderúrgico

• Mineração

• Petroquímico

• Geração de Energia

Como o maior fornecedor de produtos para condução

de fluidos do mundo a Parker Hannifin Divisão Fluid

Connectors procura resolver os problemas cotidianos

com desenvolvimento de novas tecnologias.

Produtos: mangueiras industriais e hidráulicas,  conexões

para tubos, adaptadores, tubos e conexões termo-

plásticas, conexões e válvulas em latão, engates rápidos,

válvulas de esfera, agulha e retenção, juntas oscilantes,

medidores de pressão, vazão, temperatura e rotação,

controladores digitais de pressão, temperatura e nível e

equipamentos.

FluidConnectors
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Mangueiras Ar Água

Mangueiras de uso geral para aplicações com ar e
água.
Produtos: GSTII, MPTII, SUPER-FLEX, SUPER
MPT, DAY-FLO, ECW, HDW
Pressão de Trabalho: 150 a 300 psi
Tamanhos: 3/16” a 4”

Mangueira para Sucção de
Descarga de Água

Para serviços de sucção e descarga de água em
aplicações na indústria, construção e agricultura.
Produtos: 7257, 7392
Pressão de Trabalho: 75 a 150 psi
Tamanhos: 1 1/4” a 1/2”

Mangueiras de Baixa Pressão
Push-Lok

Para aplicações pneumática, hidráulica, automotiva,
combustível, robótica e uso geral.
Produtos: 801, 804, 821FR, 831, 836, 837BM
Pressão de Trabalho: 125 a 350 psi
Tamanhos: 1/4” a 1”

Mangueiras para Solda

Mangueiras simples e geminadas para uso com
acetileno e oxigênio em equipamentos de soldagem.
Atende às especificações das normas RMA e CGA.
Cobertura de borracha anti-chama resistente a óleo.
Produtos: 7126, 7228, 7229, 7120, 7121
Pressão de Trabalho: 200 a 250 psi
Tamanhos: 3/16” a 1/2”

Mangueira para Bomba
de Combustível

Mangueira antiestática de baixa expansão volumé-
trica para uso em bombas de combustível. Borracha
sintética, com reforço de fios têxteis ou aço e cobertu-
ra NO-MAR® (Não marca a pintura do veículo),
resistente à abrasão e intempéries.
Produtos: FLEX-EVER, SOFT-FLEX, SUPER-FLEX,
PETROFLEX
Pressão de Trabalho: 150 psi
Tamanhos: 5/8” a 1”

Mangueiras para
Aplicações Especiais

Mangueiras especiais p/ produtos químicos, pintura
à base de água e óleo, jato de areia, GLP, vapor,
graxa, óleo e forno siderúrgico.
Produtos: POLY-CHEM, PAINT FLUID, EDW, HDW,
SAND BLAST, L.P. GAS, GOLD LABEL,
TRANSLITE, STEAM-LANCE, FURNANCE DOOR
COOLANT
Pressão de Trabalho: 25 a 750 psi
Tamanhos: 1/4” a 6”

Mangueiras Especiais

Para linhas de combustíveis marítimos, GLP, linhas
de sucção e retorno, ar condicionado e refrigeração,
freio a ar e diesel.
Produtos: 221FR, SS25UL, 811, 881, 285, 244, 206,
213, 426
Pressão de Trabalho: Vácuo a 3000 psi
Tamanhos: 3/16” a 3”

Mangueiras de Média
e Alta Pressão

Construídas com reforços de fios têxteis ou de aço
trançados, para aplicações hidráulicas, lubrificação,
combustíveis, ar e água.
Produtos: 201, 421, 421WC, 431, 481, 451TC, 301,
301LT, 381, 601
Pressão de Trabalho: 200 a 5800 psi
Tamanhos: 3/16” a 3”

Mangueiras para Super
e Ultra-Alta-Pressão

Construídas com reforços de 4 ou 6 camadas de fios
de aço espiralados, em aplicações hidráulicas com
uso de óleos sintéticos e minerais.
Produtos: 701, 731, 77C, 721TC, 772TC, 78C, 781,
782TC, 791TC, 792TC
Pressão de Trabalho: 2500 a 6500 psi
Tamanhos: 3/8” a 2”
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Mangueiras Termoplásticas
SAE100R7 e SAE100R8

Construídas com materiais termoplásticos e reforço
de fios de fibra aramida ou poliéster, para aplicações
pneumáticas e hidráulicas, com uso de diferentes
fluidos.
Produtos:  510A, 510C, 520N, 540N
Pressão de Trabalho: 1250 a 5000 psi
Tamanhos: 3/16” a 1”

Mangueiras Termoplásticas
Não Condutivas

Para média e alta pressões com menos de 50 micro-
ampères de vazamento sobre 75000 volts por pé,
aplicadas em circuitos hidráulicos de veículos e
equipamentos expostos ou em contato com alta
voltagem.
Produtos: 518C, 538LT, 528N, 588N
Pressão de Trabalho: 1330 a 5000 psi
Tamanhos: 1/8” a 1”

Mangueiras Termoplásticas
de Baixa Temperatura

Para uso em empilhadeiras com excelente flexibilida-
de e resistência à baixa temperatura em câmaras
frigoríficas.
Produtos: 53LT, 55LT
Pressão de Trabalho: 1250 a 3000 psi
Tamanhos: 1/8” a 3/4”

Mangueiras Termoplásticas de
Baixa Expansão Volumétrica

Para média e alta pressões aplicadas em plataformas
de petróleo ou para uso onde é necessária mínima
expansão volumétrica.
Produtos: 573X, 575X
Pressão de Trabalho: 3000 a 5000 psi
Tamanhos: 3/16” a 1”

Mang. Termoplásticas p/ Limpeza
de Galeria e Hidrojateamento

Construídas com materiais de grande resistência à
abrasão, para uso com água em equipamentos de
limpeza de galerias pluviais e sanitárias.
Produtos: S4, S5, S6, S9
Pressão de Trabalho: 2500 a 4000 psi
Tamanhos: 3/8” a 1”

Mangueiras Termoplásticas
para Gás Natural Comprimido

Para abastecimento veicular ou outros reservatórios
de gás natural comprimido. Construídos com tubo
interno de polimérico condutor de eletricidade e
cobertura de uretano.
Produtos: 3CNG, 4CNG, 5CNG
Pressão de Trabalho: 3600 a 5000 psi.
Tamanhos: 3/16” a 1”

Mangueiras em PTFE

Com tubo interno liso ou corrugado de Teflon® TFE,
reforço de fios de aço inoxidável com ou sem
cobertura de silicone, uretano ou poliéster.
Resistente às baixas e altas temperaturas e
compatibilidade com substâncias químicas.
Produtos: 919B, 919J, 919U, 929B, 929BJ, 939B,
943B, 950B.
Pressão de Trabalho: Vácuo a 4000 psi.
Tamanhos: 1/8” a 2”

Protetores de Mangueira

Nas versões metálicas, plásticas, nylon e fibra de vidro com silicone, as proteções de mangueira visam
aumentar a vida útil da mangueira com redução de desgastes causados por abrasão, temperatura, intempéries
e outros agentes.
Produtos: Spring Guard, Armor Guard, Polyguard, Parkoil, Partek, Firesleeve, Protection Shields
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Terminais JIC 37° e SAE 45°
para Mangueira

Conexões de vedação metal/metal utilizadas no
mercado industrial e mobil.
Possui assento de vedação cônica e rosca UNF.
Material: Aço carbono, inox e latão
Pressão de Trabalho: Até 6000 psi
Tamanhos: 1/4” a 2”

Terminais Flangeados
para Mangueira

Conexões SAE códigos 61 e 62 e estilo Caterpillar®,
para uso em sistemas hidráulicos de alta pressão.
Ampla variedade de configurações curvas.
Disponível na versão monobloco (Sem uso de solda).
Material: Aço carbono
Pressão de Trabalho: Até 6000 psi
Tamanhos: 1/2” a 2”

Máquinas Parkrimp

Disponíveis nas versões portáteis e estacionárias, as máquinas Parkrimp são compactas e de construção
robusta. Projetadas para uso exclusivo de mangueiras e conexões Parker, não requerem regulagem nos
diâmetros de prensagem.
Utilizam-se de castanhas e anéis de fácil identificação que permitem uma montagem rápida e segura.
Produtos: Karrykrimp, Karrykrimp 2, Parkrimp 1, Minikrimp, 60T, Phastkrimp, Superkrimp e Parkrimp 2
Tamanhos: 1/4” a 2”

Terminais Métricos e BSP
para Mangueira

Estas conexões atendem às normas DIN, BSP, JIS
e norma francesa.
Material: Aço carbono e inox
Pressão de Trabalho: Até 9000 psi
Tamanhos: 1/4” a 2” ou 6mm a 42mm

Conexões de rosca cônica com vedação metal/metal.
Material: Aço carbono, inox e latão
Pressão de Trabalho: Até 12000 psi
Tamanhos: 1/8” a 2”

Terminais Especiais
para Mangueira

A Parker dedica-se em satisfazer seus clientes em
relação a produtos especiais.
Todos os processos nas conexões padrão são
realizados nas conexões especiais, atendendo as
necessidades do cliente.

Terminais Seal-Lok®

para Mangueira

Conexões de face plana e anel de vedação.
Excelente resistência contra vazamentos em siste-
mas hidráulicos.
Material: Aço carbono e inox
Pressão de Trabalho: Até 6000 psi
Tamanhos: 1/4” a 2”

Máquina de Corte
de Mangueira

Diversos modelos estão disponíveis para atender
seus requerimentos de mangueiras com até 6
espirais de aço.
Produtos: MCM3000, 320, 332T-115V e 339
Tamanhos: 1/4” a 2”

Terminais NPT/NPTF e BSPT
para Mangueira
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Conexões Termoplásticas
True-Seal™

Ampla linha de conexões plásticas para tubos
termoplásticos e tubos de metal macio.
Material: Acetal, Polipropileno, Kynar®

Pressão de Trabalho: Até 300 psi
Tamanhos: 1/4” a 1/2”

Multitubos
Mangueiras Polyflex

para Super Alta Pressão
Válvulas para Super

Alta Pressão

Linha completa de bundles com tubos termoplásticos,
de cobre, de aço inox e umbilicais para plataforma
de petróleo.

Utilizadas em sistemas hidráulicos de hidrojatea-
mento, teste hidrostático, plataforma de petróleo e
aplicações especiais de ultra alta pressão.
Produtos: Séries 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000
Pressão de Trabalho: Até 60000 psi
Tamanhos: 0.11” a 2”

Válvulas de agulha e retenção para sistemas
hidráulicos de super alta pressão.
Material: Aço inox
Pressão de Trabalho: Até 60000 psi
Tamanhos: 1/4” a 1”

Adaptadores para
Super Alta Pressão

Ampla gama de conexões e adaptadores NPT.
Material: Aço inox
Pressão de Trabalho: Até 15000 psi
Tamanhos: 1/8” a 1”

Conexões para
Tubos EO e EO2

Para cravamento de anilhas em tubos milimétricos
com vedação metal/metal (EO) e vedação metal/
borracha (EO2)
Tipos de Roscas: BSP, Métrica, NPT e UNF
Material: Aço carbono, inox e latão
Pressão de Trabalho: 9130 psi
Tamanhos: 4mm a 42mm

Conexões para
Tubos Seal-Lok

Para tubos flangeados de face plana com vedação
metal/borracha.
Tipos de Roscas: BSP, Métrica, NPT e UNF
Material: Aço carbono e inox
Pressão de Trabalho: 9200 psi
Tamanhos: 6mm a 38mm e 1/4” a 2”

Conexões Termoplásticas
Fast & Tite®

Ampla linha de conexões plásticas para tubos
termoplásticos e tubos de metal macio.
Material: Polipropileno, nylon
Pressão de Trabalho: Até 300 psi
Tamanhos: 1/4” a 5/8”

Conexões Termoplásticas
Par-Barb

Ampla linha de conexões plásticas para tubos
termoplásticos e tubos de metal macio.
Material: Polietileno, nylon
Pressão de Trabalho: Até 125 psi
Tamanhos: 1/4” a 5/8”
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Adaptadores de
Baixa Pressão

Adaptadores de rosca SAE 45°, BSPP, BSPT, NPTF,
Métrica
Pressão de Trabalho: 1000 psi
Temperatura: -53°C a 121°C

Para tubos flangeados a 37° com vedação metal/
metal.
Tipos de Roscas: BSP, Métrica, NPT e UNF
Material: Aço carbono, inox e latão
Pressão de Trabalho: 7700 psi
Tamanhos: 6mm a 38mm e 1/4” a 2”

Utilizados como conversores de roscas e bitolas em
diferentes configurações. Facilita o processo de
instalação.
Tipos de Roscas: BSP, Métrica, JIS, NPT e UNF
Material: Aço carbono, inox e latão
Tamanhos: 1/8” a 1 1/4”

A Parker Hannifin conta também com a linha de tubos
em aço dobrado para aplicações hidráulicas nos
mercados industrial, agrícola e construção.

Conexões Instantâneas e Easylok

Peça compacta e de fácil utilização para conectar
em tubos termoplásticos ou metálicos macios.
Encontra-se disponível para tubos métrico e
polegada.
Material: Latão, latão niquelado ou plástico
Pressão de Trabalho: Vácuo até 150 bar
Temperatura: Até 93°C
Tamanho:  4mm a 14mm

Conexões de Compressão
em Latão

Solução econômica para aplicação em tubos macios
como cobre, alumínio e termoplástico.
Produto: Compressão, Poly-Tite®

Pressão de Trabalho: 75 a 2800 bar
Temperatura: -53°C a 121°C

Conexões Instantâneas
Prestoweld 2

Peça compacta para aplicação na indústria auto-
mobilística. Produto resistente a fagulhas de solda.
Material: Latão niquelado
Pressão de Trabalho: 0 a 360 psi
Temperatura: -25°C a +100°C
Tamanho: 4mm a 14mm

Espigão para Mangueiras

Conexões de latão de rápida e econômica conexão
em mangueiras de baixa pressão.
Utiliza braçadeira 97HC ou capa prensada.
Pressão de Trabalho: Até 150 psi
Temperatura: -40°C a 71°C
Tamanho: 3/16” a 3/4”

Controladores de Fluxo
Easylok

Ampla gama de válvulas controladoras de fluxo para
montagem no cabeçote de cilindros pneumáticos.
Material: Latão e plástico
Pressão de Trabalho: Até 150 psi
Temperatura: -10°C a 80°C
Tamanho: 4mm a 12mm

Conexões para Tubos
Triple-Lok JIC 37° Adaptadores Hidráulicos Tubos de Aço Dobrado
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Válvulas Esfera

A Parker possui uma grande variedade de válvulas
de esfera e mini válvulas.
Material: Latão, aço carbono e inox
Pressão de Trabalho: 150 a 6000 psi
Temperatura: -45°C a 230°C

Ampla linha de tubos termoplásticos utilizados nas
indústrias químicas, alimentícias e em sistemas
pneumáticos em geral.
Material: Polietileno, poliuretano, nylon, PVC, TFE,
TFA e PFA
Pressão de Trabalho: 80 a té 860 psi
Temperatura: -79°C a 260°C

As mangueiras Fast-Stor® e No-Mar™ para
aplicações pneumáticas possuem excelente
memória retrátil, trabalhando em uma grande faixa
de temperatura com longa vida útil.
Material: Nylon e uretano
Pressão de Trabalho: Até 150 psi
Temperatura: -40°C a 93°C

Pistola de Ar

Pistolas de ar produzidas em corpo de alumínio
pintadas com tinta preta epóxy, possui bocal ventilado
que previne o acúmulo de pressão caso o bocal seja
tampado.

Engates Rápidos
Agrícolas

Para aplicações em máquinas agrícolas de pequeno,
médio e grande porte.
Material: Aço carbono
Produtos: Séries 2000 e 9400
Pressão de Trabalho: Até 3600 psi
Temperatura: -40°C a 110°C

Engates Rápidos
Hidráulicos

Aplicados em sistemas hidráulicos de baixa ou alta
pressões.
Disponíveis com válvulas de fechamento em esfera,
poppet ou face plana, ou sem válvula para alta vazão.
Material: Aço carbono, inox, latão e plástico
Pressão de Trabalho: Até 15000 psi
Temperatura: -40°C a 205°C
Tamanho: 1/8” a 2 1/2”

Engates Rápidos
Pneumáticos

Aplicados em sistemas pneumáticos em automação
industrial, bem como água, óleo e gases.
Material: Aço carbono, inox e latão
Pressão de Trabalho: Até 150 psi
Temperatura: -40°C a 121°C
Tamanho: 1/4” a 3/4”

Senso Control
Medidores

Equipamento eletrônico digital para medição de
pressão, temperatura, vazão e rotação em sistemas
hidráulicos.
Pressão de Trabalho: Até 1000 bar
Temperatura: de -25°C até 125°C
Vazão: 0 até 600 l/min
Rotação: 20 até 10000 U/min

Tubos Termoplásticos Mangueiras Espiraladas

Senso Control
Controladores

Equipamentos eletrônicos digitais para controle de
pressão, temperatura e nível em sistemas hidráulicos.
Controle de Pressão: 0 a 8700 psi
Controle de Temperatura: -50°C a 150°C
Controle de Nível: 40mm a 480mm



43

Mercados

• Laboratórios de Universidades

• Laboratórios de Escolas Técnicas

Federais, Estaduais e Privadas

• Laboratórios de Escolas da Rede Senai

• Setor de Treinamento de Indústrias

Há mais de 28 anos treinando profissionais em

empresas, escolas técnicas e universidades, através de

equipamentos didáticos, a Parker Training exerce um

papel importante na capacitação dos profissionais de

ontem, de hoje e de amanhã.

Produtos: bancadas de treinamento de pneumática e

eletropneumática, bancadas de treinamento de hidráu-

lica e eletrohidráulica, manipuladores eletropneumáticos

com eixos carteziano controlado por CLP, software de

simulação de circuitos pneumáticos e hidráulicos,

cilindros e válvulas em corte com cores técnicas,

transparências eletrônicas.

capacitação
de profissionais

Training
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CAP
Curso de Automação Pneumática (32 horas)

Objetivo:
Fornecer aos participantes conhecimentos dos componentes básicos da
pneumática, sua simbologia e funcionamento, habilitando-os para o projeto,
dimensionamento e execução de circuitos pneumáticos sequenciais básicos.

Pré-requisitos:
Conhecimentos básicos de matemática, física e interpretação do desenho
técnico.

Programa:
• Princípios físicos;
• Produção, preparação e distribuição do ar comprimido;
• Unidades de condicionamento de ar;
• Válvulas de controle direcional e auxiliares;
• Cilindros pneumáticos;
• Estudo de circuitos básicos e sequenciais no método intuitivo;
• Montagem prática dos circuitos em simuladores pneumáticos.

* Todos os componentes pneumáticos são analisados quanto ao funcio-
namento, simbologia, aplicações e dimensionamento.

CEP
Curso de Eletropneumática (32 horas)

Objetivo:
Fornecer aos participantes conhecimentos dos componentes elétricos e
eletropneumáticos, sua simbologia e funcionamento, além das várias
técnicas de implementação de circuitos sequenciais eletropneumáticos,
habilitando-os para o projeto dos mesmos.

Pré-requisitos:
Curso de Automação Pneumática ou similar.

Programa:
• Conceitos básicos de eletricidade;
• Componentes elétricos e eletropneumáticos: botoeiras, solenóides, relés,

contatores, eletroválvulas, pressostatos, temporizadores, contadores de
impulso, cronômetros, fins-de-curso, sensores, sinalizadores, detetores
de queda de pressão, etc.;

• Comparação de circuitos pneumáticos e eletropneumáticos;
• Circuitos eletropneumáticos básicos;
• Resolução de circuitos sequenciais eletropneumáticos: método intuitivo,

sequência mínima e sequência máxima;
• Condições marginais;
• Montagem prática dos circuitos em simuladores eletropneumáticos.

* Todos os componentes elétricos e eletropneumáticos são analisados
quanto ao funcionamento, simbologia e aplicações.

CHI
Curso de Hidráulica Industrial (32 horas)

Objetivo:
Fornecer aos participantes conhecimentos dos componentes básicos da
hidráulica, sua simbologia e funcionamento, habilitando-os para o projeto,
dimensionamento e execução de circuitos hidráulicos básicos.

Pré-requisitos
Conhecimentos básicos de matemática, física e interpretação de desenho
técnico.

Programa:
• Princípios físicos;
• Fluidos hidráulicos;
• Filtros, unidades hidráulicas e bombas hidráulicas;
• Válvulas de controle direcional, de vazão, de pressão e de bloqueio;
• Cilindros e motores hidráulicos;
• Acumuladores;
• Circuitos hidráulicos básicos;
• Montagem prática dos circuitos em simuladores hidráulicos.

* Todos os componentes hidráulicos são analisados quanto ao funcionamen-
to, simbologia, aplicações e dimensionamento.

CEH
Curso de Eletrohidráulica (32 horas)

Objetivo:
Fornecer aos participantes conhecimentos dos componentes elétricos,
eletrohidráulicos, sua simbologia e funcionamento, habilitando-os para a
compreensão e o projeto de circuitos eletrohidráulicos.

Pré-requisitos:
Curso de hidráulica industrial ou similar.

Programa:
• Conceitos básicos de eletricidade;
• Conceitos básicos de hidráulica;
• Componentes elétricos e eletrohidráulicos: botoeiras, solenóides relés,

contatores, eletroválvulas, pressostatos, temporizadores, contadores de
impulso, cronômetros, fins-de-curso, sensores, sinalizadores, etc.;

• Circuitos eletrohidráulicos básicos;
• Montagem prática em simulador eletrohidráulico.

* Todos os componentes elétricos, eletrohidráulicos são analisados quanto
ao funcionamento, simbologia e aplicações.
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Materiais Didáticos de Apoio

Destinado a instrutores e alunos, visa aprimorar o aprendizado nas áreas de Pneumática e Hidráulica, promovendo a interpretação e
visualização dos componentes e suas aplicações nos circuitos. Objetiva uma melhor compreensão e utilização em máquinas e sistemas.

Componentes em Corte

Maleta composta por produtos pneumáticos ou hidráulicos em corte com
cores técnicas para ilustrar princípio de funciomamento interno.

Módulo de Controlador Lógico

• CLP Matsushita ou similar;
• Programação através de Computador PC;
• Incluso Software e cabo de programação;
• Tensão de entrada 110/220 VCA;
• 08 entradas digitais 24 VCA;
• 08 saídas a relé 2 amperes.

Software de Desenho e Simulação

Software Automation Studio, contém:
• Biblioteca de Pneumática;
• Biblioteca de Hidráulica;
• Biblioteca de Elétrica;
• Biblioteca de Ladder.

Apostilas e Transparências

• Tecnologia Pneumática Industrial;
• Tecnologia Eletropneumática;
• Tecnologia Hidráulica Industrial;
• Tecnologia Eletrohidráulica.
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• 1 FRL (filtro, regulador e lubrificador);
• 1 bloco distribuidor com 8 saídas;
• 1 cilindro simples ação;
• 2 cilindros dupla ação com êmbolo magnético;
• 2 VCD 3/2 vias NF botão mola;
• 1 VCD 3/2 vias NF alavanca mola;
• 1 VCD 3/2 vias NF alavanca trava;
• 2 VCD 3/2 vias NF rolete mola;
• 2 VCD 3/2 vias NF gatilho mola;
• 1 VCD 3/2 vias NF simples piloto;
• 1 VCD 3/2 vias NF seqüência;
• 1 VCD 3/2 vias NF temporizadora (0 a 30s);
• 1 VCD 3/2 vias NF duplo piloto;
• 1 VCD 5/2 vias alavanca mola;
• 1 VCD 5/2 vias alavanca trava;
• 1 VCD 5/2 vias simples piloto;
• 2 VCD 5/2 vias duplo piloto;
• 4 válvulas de controle de fluxo unidirecional;
• 2 elementos "OU";
• 1 elemento "E";
• 1 válvula de escape rápido;
• 2 captadores de queda de pressão pneumáticos.

A configuração acima pode ser mudada de acordo com a necessidade do
cliente.

Simulador Pneumático/Eletropneumático

Esta unidade foi projetada com o intuito de permitir a simulação do mais
simples circuito pneumático até as mais complexas sequências do tipo
cascata e passo-a-passo, além de possibilitar uma grande gama de
exercícios com os componentes elétricos normalmente utilizados em
conjunto com a pneumática.

Oferece várias opções de módulos como válvulas, cilindros, controladores,
botões, sensores, etc.

Pode-se incluir até mesmo um módulo de Controlador Lógico Programável.
Este simulador pode ser configurado de acordo com a solicitação do cliente.

Gabinete
• Construído em perfil de alumínio ParFrame® com tampo reclinável;
• 2 gaveteiros para acondicionar os módulos;
• Possui 4 rodízios giratórios com trava e 4 pés para fixação;
• Já inclui: conexões T, conexões sobressalentes, tubo extraflexível 6 mm

e cortador de tubos;
• Fácil possibilidade de intercambialidade entre os componentes pneumáti-

cos e elétricos;
• Dimensões: comprimento 1276 mm X largura: 760 mm X altura: 1800 mm

Módulos Didáticos Pneumáticos Módulos Didáticos Eletropneumáticos

• 1 fonte 24 VCC/4,2 A com proteção, 110/220 VAC automática;
• 1 distribuidor com 12 saídas e 8 indicadores luminosos;
• 1 jogo de cabos elétricos com pinos banana;
• 1 VCD 5/2 vias simples solenóide;
• 2 VCD 5/2 vias duplo solenóide;
• 1 VCD 3/2 vias simples solenóide;
• 2 contatores com 3 contatos NA e 1 NF;
• 2 contatores com 2 contatos NA e 2 NF;
• 1 relé com retardo na energização;
• 2 botões de comando pulsador verde;
• 1 botão de comando pulsador vermelho;
• 1 botão de emergência com trava;
• 2 microrruptores fim de curso rolete;
• 2 microrruptores fim de curso gatilho;
• 1 sensor de proximidade capacitivo;
• 1 sensor de proximidade indutivo;
• 1 sensor de proximidade ótico;
• 2 sensores de proximidade magnéticos;
• 2 captadores de queda de pressão elétricos.

A configuração acima pode ser mudada de acordo com a necessidade do
cliente.
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Simulador Hidráulico/Eletrohidráulico

Esta Unidade foi projetada para oferecer excelente aprendizado dos
princípios de Hidráulica Industrial.

Apresenta uma unidade hidráulica completamente independente e tampo
reclinável de perfis de alumínio que permitem a fixação dos módulos sem a
necessidade de ferramentas.

Apresenta módulos de hidráulica, eletrohidráulica.

Gabinete
• Estrutura em perfis de alumínio ParFrame® com rodízios com trava, bandeja

coletora e gaveteiro com 3 gavetas;
• Unidade Hidráulica com:

- bomba de engrenagens;
- vazão de 8 l/min;
- reservatório de 40 litros com indicador de nível e temperatura;
- manômetro;
- válvula de esfera na sucção da bomba  (cavitação);
- válvula de esfera na recirculação para tanque;
- filtros de retorno e de ar;
- indicador de vácuo na entrada da bomba;
- válvula reguladora de vazão para demonstração de aeração.

• Fácil possibilidade de intercambialidade entre os componentes hidráulicos
e elétricos;

• Dimensões: comprimento: 1300 mm X largura: 780 mm X altura:  1630 mm

• 1 fonte 24 VCC/4,2 A com proteção, 110/220VAC automática (com opção
10 A);

• 1 distribuidor com 12 saídas e 8 indicadores luminosos;
• 1 jogo de cabos elétricos com pinos “banana”;
• 2 botões de comando pulsador verde;
• 1 botão de comando pulsador vermelho;
• 1 botão de emergência com trava;
• 1 VCD 4/2 vias simples solenóide CETOP 3 TN6;
• 2 VCD 4/2 vias duplo solenóide CETOP 3 TN6;
• 1 VCD 4/3 vias duplo solenóide CETOP 3 TN6;
• 4 microrruptores fim de curso rolete;
• 2 contatores com 3 contatos NA e 1 NF;
• 2 contatores com 2 contatos NA e 2 NF;
• 1 relé com retardo na energização;
• 1 sensor de proximidade capacitivo;
• 1 sensor de proximidade indutivo.

A configuração acima pode ser mudada de acordo com a necessidade do
cliente.

• 1 bloco distribuidor pressão/tanque/dreno;
• 1 jogo de mangueiras com engates rápidos antivazamento, conexões T e

cruzetas;
• 1 rotâmetro;
• 1 VCD 4/2 vias alavanca mola CETOP 3 TN6;
• 1 VCD 4/3 vias alavanca detente CETOP 3 TN6;
• 1 válvula desaceleradora;
• 1 manômetro com glicerina;
• 2 válvulas de seqüência com retenção integrada;
• 1 válvula redutora de pressão com retenção integrada;
• 1 válvula limitadora de pressão com ventagem;
• 1 válvula de retenção pilotada;
• 1 válvula reguladora de vazão com retenção integrada;
• 1 válvula reguladora de vazão com compensação de pressão;
• 1 cilindro dupla ação Ø 38 curso de 200 mm;
• 1 cilindro dupla ação Ø 38 curso de 300 mm;
• 1 motor hidráulico.

A configuração acima pode ser mudada de acordo com a necessidade do
cliente.

Módulos Didáticos EletrohidráulicosMódulos Didáticos Hidráulicos
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Manipulador Eletropneumático de 3 Eixos

Este manipulador é constituído por um sistema de três eixos cartesianos
realizando movimentos por meio de atuadores pneumáticos com sistema
de guias lineares.

O sistema está montado por meio de interfaces mecânicas sobre um tampo
de alumínio perfilado, possibilitando a montagem de módulos de comando.

Os atuadores possuem sensores magnéticos com terminal tipo pino
“banana” de 4 mm, possibilitando a comunicação com eletroválvulas,
controladores programáveis e módulos elétricos.

Tampo Perfilado de Alumínio Parframe
Dimensões:
• Comprimento: 800 mm
• Largura: 590 mm
• Altura: 900 mm

Eixo X
• Cilindro pneumático sem haste com amortecimento e controle de velocida-

de, equipado com sensores magnéticos de proximidade com diâmetro de
32 mm e curso de 160 mm.

Conjunto de Preparação de Ar Comprimido
• Filtro de ar comprimido
• Regulador de Pressão
• Lubrificador de Ar Comprimido

Eixo Y
• Cilindro pneumático ISO série D com guia linear, amortecimento  e controle

de velocidade, equipado com sensores magnéticos de proximidade com
diâmetro de 32 mm e curso de 160 mm.

São Paulo

Rodovia Presidente Dutra

Rod. Carvalho Pinto

Campinas

Rod. Airton Senna

Jacareí
São José dos Campos
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Rio de Janeiro

A Parker Training, localizada em nossa planta em Jacareí, conta com uma
estrutura composta por sala de treinamento equipada com recursos
audiovisuais modernos, sala para,oferecendo conforto aos participantes
dos cursos.

Para atender a cada programação de cursos são montados painéis de
simulação para a execução de aulas práticas, com equipamentos de alta
tecnologia e de forma didática.

Ministramos cursos abertos em nossas instalações e cursos fechados em
empresas, bem como cursos especiais atendendo
às necessidades específicas de cada um de nossos clientes.

Consulte-nos e obtenha maiores informações:

Tel.: 12 3954-5144
training.brazil@parker.com

Nossos cursos destinam-se a engenheiros, técnicos, pessoal de projetos e
de manutenção, estudantes das áreas técnicas e de engenharia.

Localização

Eixo Z
• Cilindro pneumático mini ISO com guia linear, amortecimento e controle

de velocidade, equipado com sensores magnéticos de proximidade com
diâmetro de 20 mm e curso de 100 mm equipado  com gerador de vácuo
e ventosa para transferência de peças.

Ilha de Válvulas PVL
• Composta por quatro válvulas direcionais de 5/2 vias, acionamento simples

solenóide 24 VCC, com borne para pino “banana” de 4 mm.

Para comando do Manipulador, consulte a Parker Training
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Faz mais, porque só uma empresa como a Parker Hannifin oferece aos seus clientes
grande variedade de produtos e serviços para o mercado de movimento e controle.

Faz mais, também, porque conta com a maior rede de distribuição do país e com o
Parker Road Show - uma exposição itinerante criada para levar informação a todos os seus
clientes.

E somente quem consegue apresentar o diferencial de ser o único fornecedor em
componentes pneumáticos, eletromecânicos, hidráulicos, de filtração, instrumentação,
vedações, refrigeração e condução e controle de fluidos pode garantir aos seus clientes
qualidade em produtos e serviços.

A Parker faz sempre mais.

A Parker faz muito mais
do que você imagina.

Engenharia de SistemasParkerStoreCatálogos EletrônicosMaior Rede Nacional
de Distribuição

Qualidade e Rapidez
no Atendimento

Material de Apoio e
Treinamento

Parker Road Show
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Movimento e Controle
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Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.
www.parker.com.br

Divisões Aeroespacial,
Automação, Climatização e
Controles Industriais, Fluid
Connectors e Instrumentação
Av. Lucas Nogueira Garcez 2181
Esperança  Caixa Postal 148
12325-900 Jacareí, SP
Tel.: 12 3954-5100
Fax: 12 3954-5262

Divisão Fluid Connectors
Rua Eduardo Sprada 6430
CIC
81290-110 Curitiba, PR
Tel.: 41 317-4444
Fax: 41 317-4445

Divisão Filtros
Av. Getúlio Vargas 1331/1333
12305-000 Jacareí, SP
Tel.: 12 3955-1000
Fax: 12 3955-1010

Divisões Seals e Refrigeração
Via Anhanguera Km 25,3 - Perus
05276-977 São Paulo, SP
Tel.: 11 3917-1222
Fax: 11 3917-1690

Divisão Hidráulica
Av. Frederico Ritter 1100
Distrito Industrial
94930-000 Cachoeirinha, RS
Tel.: 51 470-9144
Fax: 51 470-6909




