MA
ANUAL DE INSTALAÇ
ÇÃO E OPERAÇÃO
SIISTEMA DE
D MONITTORAÇÃO ‐ MOV

 INTRODUÇ
ÇÃO
Os Sistemas de Monitoração
O
M
de Válvulas
V
“MOV” são dispositivos de indicação locaal
o remota da posição de atuadorres/válvulas industriais. Os produ
ou
utos “MOV” foram
m
d
desenvolvidos
para integrar a válvula/atuador às mais variadas opções de
d
m
montagem,
senssores e tipo dee ambiente, ten
ndo como prem
missa robustez e
q
qualidade.
O prod
duto atende totalmente especificaações IP66 e/ou IP67
I
e os suporte
es
d montagem são
de
o desenhados con
nforme normas ISSO5211 e NAMUR.

 ESPECIFICA
AÇÕES







Material: Alum
mínio com pintura de proteção em Poliéster
Grau de Proteçção: IP67, Nema 4,
4 4X
Temperatura de
d operação: ‐20°°C até 85°C
Conexões elétrricas: 2 x 1/2NPT
Indicador de po
osição: 90° (amarrelo e Preto)
Opções de senssor:
Micro‐mecanico: 5A / 125‐250V
VAC
Micro‐mecanico: 5A / 125‐250V
VAC (baixa tempeeratura ‐40C)
Micro‐mecanico: 5A / 125‐250V
VAC Contatos em ouro
o NAMUR (Intrinss. seguro Ex ia IIC
C T6) 8VDC, <=1m
mA
Sensor Indutivo
Sensor Indutivo
o PNP (NA ou NF)) ou NPN (NA ou NF) 24VDC, <=15
50mA
Sensor Reed SP
PDT Switch 5 ‐ 240
0VAC/DC, <=300mA
 Saída Analógicaa: Transmissor dee Posição 4 – 20m
mA

 INSTALAÇÃ
ÃO
1 Fixe o suportee de
1.
montagem ao
o Invólucro do
Monitor de Po
osição usando
os 04 parafuso
os e arruelas
fornecidas.
2 Alinhe a hastee do Monitor
2.
de Posição em
m cima da
haste do atuad
dor e encaixe.
3 Fixe o suportee ao atuador
3.
sem forte aperto para que
seja ajustado//alinhado.
4 Ajuste movimentando o
4.
conjunto e depois aprte os
f
do
parafusos de fixação
suporte ao atu
uador.

 AJUSTE DO
OS SENSOREES
1.
2
2.
3
3.

4
4.

5
5.

Remova a tam
mpa do Monitor de
d
Posição
Posicione o attuador na posição
o
fechada ou ab
berta.
Puxe para cim
ma o came de baixxo ou
empurre paraa baixo o came dee cima,
gire o came até que o sensore seja
pois solte.
acinado e dep
Repita a oiperração com o outrro
came/sensor para outra posiçãão da
válvula (abertta ou fechada).
Reponha a tampa no Monitor de
Posição e certtifique‐se que estteja bem
fechado.

 LIGAÇÃO
O ELÉTRICA
1. Remova a tampa
t
do Monito
or de Posição
2. Retire os plugs de proteção das coneões
elétricas e instale os conduiites ou
bo adequados ao grau de
prensa‐cab
proteção e classificação de área.
os aos respectivoss de terminais
3. Ligue os fio
(régua de bornes).
b
Notas:
 O diagram
ma de ligação se eencontra na
parte interna da tampa.
ne possui o numeeral de
 Cada born
identificaçção, conforme diaagrama de
ligação.
 Válvulas solenóides tambéém podem ser
m
régua de terminais
ligadas à mesma
(nos dois terminais
t
auxiliarres)

 AJUSTE DO INDICAD
DOR DE
POSIÇÃ
ÃO
1. Remova a tampa do Monito
or de Posição
ndicador, rotacio
onando até que
2. Deslize o in
coincida co
om a posição da vválvula.
3. Reaperte os
o parafusos.
4. Certifique‐‐se que o O’Ring esteja bem
posicionad
do para garantir o grau de proteçãão.

 INSPEÇÃ
ÃO E MANU
UTENÇÃO
Inspecionee os componentees para verificar possíveis
p
danos e
substitua‐os quando necesssário.
ALENTES RECOMEENDADOS:
SOBRESSA
1. Sen
nsor de Posição
2. Indicador visual
3. O‐ring do invólucro
4. O‐rings da haste

 ARMAZZENAGEM
Para a arm
mazenagem dos M
Monitores de Posição, algumas
precauçõees são recomendaadas:
1. Certtifique‐se que o p
produto esteja se
eco e em ambientte
livree de água.
2. Man
ntenha as conexõ
ões elétricas tampadas com os plu
ugs
origginais, ou utilize tampão apropriad
do para manter o
invó
ólucro lacrado.
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