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Válvulas Solenóide
Ascoval, fabricante dos produtos ASCO no Brasil, sinônimo de válvulas solenóide de 2, 3, 4 e 5 vias
para controle de fluídos, amplia e inclui na linha novos conceitos tecnológicos. As bobinas
incorporando o tipo de Proteção Encapsulada Ex”m”, totalmente moldadas em epóxi, apresentam
nesta versão, uma melhor resistência à corrosão. Estão disponíveis nas potências normais e na
versão de Baixa Potência com 1,4 Watt. Complementando, também estão disponíveis as bobinas “SC”
com conector DIN 43650/ISO 4400 IP 65 (à prova de água) e os tradicionais invólucros à prova de
explosão.
As válvulas ASCO possuem corpos em latão forjado ou aço inox com conexões que variam de 1/8” a
3” NPT ou BSP.

Produtos para Combustão
A Ascoval e a Niagara Comercial apresentam ao mercado a linha de produtos para Combustão, composta por componentes
projetados para atender às exigências das normas nacionais e internacionais. É destinada ao controle de pressão, temperatura,
bloqueio, alívio de sistemas de combustão, em queimadores industriais e comerciais de fornos, caldeiras etc, utilizando Óleo ou Gás
Combustível.

Painéis Eletropneumáticos de Comando
A Ascoval desenvolve soluções inteligentes e econômicas em painéis de comando, controle e proteção,
procurando otimizar e aumentar a produtividade de máquinas e processos. Projetados para ambientes e aplicações
customizadas, possuem design diferenciado, são práticos e seguros. Os sistemas de comandos são centralizados
levando em consideração a instalação, operação e manutenção de campo, de acordo com as especificações do
cliente e dentro do mais alto padrão de qualidade conforme as normalizações técnicas internacionais e nacionais.
Flexibilidade no projeto e agilidade na montagem são alguns dos atributos que os painéis de comando
eletropneumáticos incorporam.
Protegem das ações do tempo, choques mecânicos e possibilitam fácil identificação visual dos circuitos
operacionais.
Um único local para todos os elementos componentes do conjunto (válvulas, controladores, filtros, reguladores,
régua de bornes etc) forma o grupo de automação e controle.

Baixa Potência e Segurança Intrínseca

SIL 4

As Válvulas Solenóide de Baixa Potência e Segurança Intrínseca da Série 300 são sinônimos
de alta confiabilidade, segurança operacional e economia. Esta família de válvulas encontra
sua aplicação nas indústrias Química, Petroquímica, Alimentícia, Papel e Celulose e
utilizações onde o consumo de energia elétrica é fator limitante e impeditivo ao uso de
Válvulas Solenóide convencionais.
Potências: 0,007 - 0,35 - 1,0 - 1,4 Watt
Disponíveis para montagem em linha ou Interface NAMUR que dispensa a utilização de
conexões para a montagem nos atuadores pneumáticos, fazendo parte das válvulas pilotos de
3 e 5 vias.
Certificado TÜV SIL 4

Certificação
TÜV IEC
61508

Componentes Pneumáticos
A ASCOVAL possui em sua linha de componentes pneumáticos para automação industrial
todas as soluções que o mercado necessita.
Composta por cilindros série ISO/VDMA com tubo trefilado ou tirantado, cilindros rotacionais,
sem haste, miniatura, antigiro, com guias, com curso reduzido, válvulas ISO, válvulas com
atuadores manuais e mecânicos, válvulas de controle proporcional e muito mais.
A linha de preparação de ar possui filtros, filtros/reguladores (refil), filtros/reguladores e
lubrificadores, geradores de vácuo, silenciadores, elementos lógicos, reguladores de fluxo,
válvulas de escape rápido, purgadores, conexões, indicadores pneumáticos, temporizadores,
boosters, ventosas, ilhas de válvulas para redes fieldbus, conectores inteligentes, painéis
pneumáticos e outras soluções para cada problema que possa surgir.

Soluções Integradas
Pressostatos & Termostatos
Os instrumentos possuem como grande diferencial suas construções divididas em duas partes: uma
unidade interruptora onde estão alojados os interruptores elétricos e os parafusos para calibração, e uma
unidade sensora que pode ser do tipo pistão selado ou pistão diafragma, de acordo com a escala ajustável
de operação e haste rígida ou capilar para termostatos.
Os pressostatos vão de vácuo até 560 kgf/cm2 e de -34 a 338°C para os termostatos com diferenciais fixos,
diferenciais ajustáveis ou dois estágios. Os invólucros podem ser para uso geral, à prova de água ou à
prova de explosão, incluindo atmosferas contendo hidrogênio.

Coletores de Pó Tipo Filtro de Manga
A linha de Válvulas de Pulso para Coletores de Pó de Filtro de Manga foi ampliada oferecendo mais
opções. As conexões rosqueadas agora estão disponíveis nas bitolas de 3/4” até 3” NPT ou BSP.
Além das válvulas de pulso tradicionais, a grande novidade é a família de Válvulas com Conexão de
Compressão Integral que dispensa a necessidade da utilização de tubo rosqueado para montagem,
facilitando a instalação e reduzindo o tempo de manutenção e reposição. As válvulas possuem
corpos em alumínio injetado e diafragmas de alta resistência em neoprene que asseguram longa vida
de operação e grande velocidade de abertura e fechamento.

Ilhas de Válvulas - Fieldbus/Buslink
Utilizadas em aplicações com tecnologias Fieldbus, as ilhas Asco/Joucomatic de Válvulas de Controle
Direcional são modulares. É possível ampliar ou reduzir o número
de módulos com 2 válvulas de 3/2, 5/2 ou 5/3 vias. Sua
construção permite a montagem a partir de 4 até 32 solenóides
no mesmo bloco, nas conexões de G1/8” ou G1/4” roscadas, ou
para tubos com diâmetros de 4 ou 6 mm e ainda Válvulas ISO 1
e 2. Além disso, pode-se contar com uma gama de opcionais e
versões especiais: 2 entradas de pressões independentes,
módulos adicionais de entradas e saídas para sensores, conectores
especiais, etc. Estão disponíveis para os mais diversos protocolos
de comunicação: Profibus-DP, Interbus-S, Modbus, World
FIP/FIPIO, Device Net, AS interface.
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Indicadores de Posição
A linha de indicadores de posição para atuadores rotativos e lineares ASCO VMS é composta por
instrumentos que estão disponíveis com invólucros de proteção em alumínio de baixo teor de cobre com
tratamento superficial resistentes à corrosão ou resina termoplástica para trabalhar em ambientes
altamente agressivos.
Com patente exclusiva ASCO, a grande novidade com uma tecnologia revolucionária em seu acionamento,
são os novos Interruptores Viper Hermeticamente Selados e os Indicadores Realview que possibilitam grande
definição visual.
• NR1 e NR2
NR2. Utilizando o estado de arte em seu projeto, estes indicadores agregam características que
irão dividir o mercado de indicadores de posição em duas etapas, antes e depois da família NR.

Sistema de Controle Redundante - SIL 3
Sistema de Controle Redundante-RCS com certificação SIL 3 FM. Este painel de tecnologia simples e
conhecida, sem necessidade de tratamentos adicionais para operá-lo, é especialmente projetado para
situações em que a continuidade operacional e a disponibilidade de processo são fatores críticos e,
paradas por falhas espúrias significam perdas significativas na produção ou situações de risco.
O sistema de manifold com Bypass permite a manutenção das válvulas solenóide on line. O painel incluí
um processador para diagnóstico incorporado que possibilita a realização automática de teste das válvulas
solenóide, pressostatos e o partial stroke test na válvula de controle sem a parada ou interrupção do
processo produtivo. Disponível nos modos de operação 1oo1HS ou 2oo2.
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indústria e comércio de válvulas ltda.

Válvulas Industriais de Qualidade desde 1942

Válvulas Solenóide,
Pressostatos, Termostatos
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SÃO PAULO: Rua das Baiadeiras, 406
RIO DE JANEIRO: Rua Dr. Garnier, 854
PORTO ALEGRE: Av. Mena Barreto, 271
RECIFE: Rua do Apolo, 42
BELO HORIZONTE: Rua 1º de Maio, 424 - sala 09
CURITIBA: Rua Des. Westphalen, 2621
RIBEIRÃO PRETO: Av. Barão do Bananal, 880
SALVADOR: Centro Empresarial Iguatemi, I 2°and Cj.219

04675-210
20975-000
91030-470
50030-220
31130-130
80220-030
14092-000
41820-907

(11) 5525-4122
(21) 2581-0711
(51) 3362-8040
(81) 3424-7288
(31) 3444-1506
(41) 3332-7272
(16) 3967-2112
(71) 3431-9676

(11) 5521-3307
(21) 2581-0842
(51) 3362-8424
(81) 3424-6744
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(41) 3332-3162
(16) 3967-1006
(71) 3450-3874
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vendasrs@nicsa.com.br
vendaspe@nicsa.com.br
vendasbh@nicsa.com.br
vendaspr@nicsa.com.br
vendasrp@nicsa.com.br
vendasba@nicsa.com.br

