
CATÁLOGO

TEMPO | RESPEITO | CORAGEM | PAIXÃO | LEALDADE

2022



M
A

N
UA

L 
D

E 
N

A
V

EG
A

Ç
Ã

O

www.modenacontroles.com.br

BELGO

ESTE É UM CATÁLOGO INTERATIVO

Para utilizá-lo, basta clicar nas linhas de produtos do menu para ser direcionado à 
página correspondente. 

Nas páginas de destino, escolha o produto que queira saber mais e vá direto ao site 
do fabricante, onde terá todas as informações necessárias sobre os produtos.

CLIQUE EM CIMA DO NOME 
DA LINHA DE PRODUTOS

CLICANDO EM CIMA DA 
IMAGEM DO PRODUTO VOCÊ 
SERÁ REDIRECIONADO 
PARA A PÁGINA DO 
FABRICANTE

A MELHOR ESTRUTURA EM LOGÍSTICA DE PRODUTOS PARA INDÚSTRIAS NO BRASIL
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www.modenacontroles.com.br

FESTO - OFFICIAL PARTNER
Linha de tratamento de ar I

Linha de tratamento de ar II

Tubos e Conexões

Atuadores com Haste

Atuadores sem Haste

Atuadores Rotativos

Atuadores Guiados

Válvulas Direcionais

Válvulas Proporcionais

Terminais de Válvula

Pressostatos, Transmissores e Sistemas para Vácuo

Garras Pneumaticas e Elétrica 

Atuadores, Sensores de Posição e Posicionadores 

Válvulas de processo, esfera e Namur

SIEMENS - PARCEIRO CONECTADO
Automação industrial 

Baixa tensão I

Baixa tensão II

PILZ - OFFICIAL PARTNER
Botões de emergência 

Cortina de luz de segurança 

Chaves de segurança 

Minicontrolador de segurança 

Relés de segurança

Scanner de segurança à laser 

Sistema de porta de segurança

www.modenacontroles.com.br
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Interface de controle RFID

Módulos inteligentes e IO-Link Masters 

Sensores capacitivos

Sensores Ethernet

Sensores Indutivos

Sensores Óticos

Sensores Ultrassônicos 

PEPPERL+FUCHS - OFFICIAL PARTNER

Amplificadores condicionadores de sinal 

Cabeamento de sensor e atuador 

Caixa de sensor e atuador 

Distribuidores e adaptadores

Ethernet Industrial

Fontes de alimentação

Medição de tensão e controle 

Módulos de relé

PHOENIX CONTACT - OFFICIAL PARTNER

REXROTH
Válvulas direcionais de carretel

Válvulas direcionais proporcionais 

Unidade Hidráulica, Placas e Blocos Manifold 

Pressostatos eletrônicos

Motores fixos

Filtros de linha

Cilindros hidráulicos

Bombas de engrenagem externa 

Acumuladores e acessórios

PRESSMAT
Mesas, Peinéis e Caixas 

Centro de controle de motores

www.modenacontroles.com.br
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Manômetros e Vacuômetros 

Manômetros digitais 

Sensores de pressão 

Transmissores de processo 

Selos diafragma

Chave de nível tipo boia 

Sondas de nível

Chaves de fluxo

Termopares 

Termorresistências 

Transmissores de temperatura 

Poço termométrico  

Indicadores digitais  

Termômetros anlógicos 

Termostatos

WIKA - OFFICIAL PARTNER

BELGO

CONTEMP - REVENDEDOR AUTORIZADO
Controladores e indicadores de temperatura e processos

 Indicadores de processo e temperatura

Contadores e temporizadores

Módulo de potência tiristorizados

Transmissores de umidade e temperatura

Barreiras físicas para máquinas e equipamentos

GENEBRE
Válvulas Industriais

Purgadores, filtros, conexões e hidrometro 

Válvulas e filtros

www.modenacontroles.com.br
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Unidade de tratamento de ar comprimido, 
com diferentes graus de  e coalescentes,  
reguladores de pressão, válvulas de abertura e 
fechamento, válvulas alimentação progressiva, 
reguladores de pressão proporcional e módulos 
distribuição.

Linha de Tratamento de Ar 
SÉRIE MS

PARA PROCESSOS QUE PRECISAM REALIZAR O TRATAMENTO DE AR

Para prolongar a vida útil de seus componentes e sistemas 
minimizando falhas e defeitos. Com componentes da série 
combinada MS, é possível obter vazões otimizadas com 
tamanhos menores e custos mais baixos.

www.modenacontroles.com.br

ACESSÓRIOSUNIDADES 
COMBINADAS

VÁLVULAS SOFT-START
ELETRICA

VOLTAR
AO MENU

VÁLVULAS DE ABERTURA 
E FECHAMENTOS 

MÓDULO DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/tratamento-de-ar-comprimido-id_pim31/
https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/tratamento-de-ar-comprimido/acessorios-para-tratamento-do-ar-comprimido-id_pim154/?page=0
https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/tratamento-de-ar-comprimido/unidades-de-tratamento-de-ar-comprimido-combinada/serie-ms-id_pim283/
https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/tratamento-de-ar-comprimido/unidades-de-tratamento-de-ar-comprimido-combinada/serie-ms-id_pim283/
https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/tratamento-de-ar-comprimido/valvulas-de-abertura-e-fechamento-e-valvulas-de-alimentacao-progressiva/serie-ms/valvulas-de-abertura-e-fechamento-acionamento-eletrico-ms-ee-id_pim439/
https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/tratamento-de-ar-comprimido/valvulas-de-abertura-e-fechamento-e-valvulas-de-alimentacao-progressiva/serie-ms/valvulas-de-abertura-e-fechamento-acionadas-manualmente-ms-em-id_pim438/
www.modenacontroles.com.br
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Unidade de tratamento de ar comprimido, 
com diferentes graus de  e coalescentes,  
reguladores de pressão, válvulas de abertura e 
fechamento, válvulas alimentação progressiva, 
reguladores de pressão proporcional e módulos 
distribuição.

Linha de Tratamento de Ar 
SÉRIE MS

PARA PROCESSOS QUE PRECISAM REALIZAR O TRATAMENTO DE AR

Para prolongar a vida útil de seus componentes e sistemas 
minimizando falhas e defeitos. Com componentes da série 
combinada MS, é possível obter vazões otimizadas com 
tamanhos menores e custos mais baixos.

www.modenacontroles.com.br
VOLTAR

AO MENU

VÁLVULAS 
PROGRESSIVAS

VÁLVULA REGULADORA
DE PRESSÃO

FILTROS  FINOSFILTROS SECADORESFILTROS REGULADORES

https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/tratamento-de-ar-comprimido/filtro-regulador/serie-ms-id_pim289/?page=0
https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/tratamento-de-ar-comprimido/regulador-de-ar-comprimido/serie-ms/valvulas-reguladora-de-pressao-ms-lr-id_pim432/?page=0
https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/tratamento-de-ar-comprimido/dreno/serie-ms-id_pim312/
https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/tratamento-de-ar-comprimido/filtro-de-ar-comprimido/serie-ms/filtro-ms-lf-id_pim429/?page=0
https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/tratamento-de-ar-comprimido/distribuidores-de-ar-comprimido/serie-ms/modulo-de-derivacao-ms-frm-id_pim442/
www.modenacontroles.com.br
https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/tratamento-de-ar-comprimido-id_pim31/


Tubos e Conexões
PARA APLICAÇÕES CONVENCIONAIS OU EM CONDIÇÕES EXTREMAS

Podem ser aplicados em altas temperaturas, respingos de solda,
pH elevado e hidrólise.

Conexões pneumáticas, instantâneas, metálicas, termoplásticas, 
inox, engates rápidos, silenciadores e tubos �exíveis com
diâmentro externo calibrado.

A nossa gama de tubos contempla todos os tipos de tarefas e 
você pode encontrar a tubulação adequada para todos os
setores.

www.modenacontroles.com.br

CONEXÕES 

CONEXÕES
ESPECIAIS

TUBOS FLEXÍVEIS
CORES VARIADAS 
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https://www.festo.com/br/pt/search/?text=tubos
https://www.festo.com/br/pt/search/?text=conex%C3%A3o
http://modenacontroles.com.br/
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Atuadores com haste
PARA PROCESSOS QUE PRECISAM DE ALTO DESEMPENHO

www.modenacontroles.com.br

ATUADORES DSNU ATUADORES DSBG

ATUADORES DSBCATUADORES ADN

Esses são atuadores pneumáticos para a execução de 
movimentos lineares.

A energia aplicada ao pistão é transferida por uma haste
para as peças que são movidas. 

Dependendo do diâmetro, são possíveis forças de 
compressão até 50 KN a 6 bar.

São produtos consagrados que oferecem desempenho
máximo, alta produtividade e tecnologia de ponta. 

https://www.festo.com/br/pt/search/?text=atuadores%20com%20haste
https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/atuadores/atuadores-pneumaticos/atuadores-com-haste/cilindro-redondo-id_pim378/
https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/atuadores/atuadores-pneumaticos/atuadores-com-haste/cilindro-com-haste-id_pim383/
https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/atuadores/atuadores-pneumaticos/atuadores-com-haste/cilindro-compacto-de-curso-reduzido-e-antigiro-id_pim380/
https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/atuadores/atuadores-pneumaticos/atuadores-com-haste/cilindro-com-haste-id_pim383/
https://modenacontroles.com.br/
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Atuadores sem haste
PARA FUNÇÕES DE ACIONAMENTO SIMPLES

www.modenacontroles.com.br

ATUADORES DGC ATUADORES DGC-K

Nos atuadores lineares pneumáticos sem haste a 
energia é transferida pela conexão lateral para o pistão. 

O espaço de instalação necessário é consideravelmente 
menor do que com o cilindro de haste comparável. 

A conexão ao pistão é feita mecanicamente por uma uma
ranhura no corpo ou magneticamente por meio do corpo 
fechado.

ATUADORES DLGF

https://www.festo.com/br/pt/search/?text=atuadores%20sem%20haste
https://www.festo.com/br/pt/p/atuador-linear-id_DGC_K/?q=~:sortByFacetValues-asc
https://www.festo.com/br/pt/p/atuador-linear-id_DGC/?q=~:sortByFacetValues-asc
https://www.festo.com/br/pt/p/atuador-linear-id_DLGF/?q=~:festoSortOrderScored
http://modenacontroles.com.br/http://modenacontroles.com.br/
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Atuadores Rotativos
PRECISÃO MUITO ELEVADA NAS POSIÇÕES FINAIS

www.modenacontroles.com.br

Atuadores pneumáticos semi rotativos para aplicações
convencionais e atuadores rotativos para processos.

Os atuadores pneumáticos semirrotativos da Festo permitem 
movimentos com um ângulo de rotação até 270°. 

Caracterizam-se pela precisão excelente, alto desempenho e
uma grande diversidade de versões.

ATUADORES DFPD

ATUADORES DRRD

ATUADORES DRVS

https://www.festo.com/br/pt/p/atuador-semi-rotativo-id_DRRD/?page=0
https://www.festo.com/br/pt/p/atuador-semi-rotativo-id_DRVS/?page=3
https://www.festo.com/br/pt/p/atuador-semi-rotativo-id_DFPD/?page=0&q=dfpd~%3AfestoSortOrderScored
https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-de-processos/atuadores/atuadores-rotativos-id_pim210/?page=0
www.modenacontroles.com.br
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Atuadores Guiados
ALTAMENTE PRECISOS, RESISTENTES E CONFIÁVEIS

www.modenacontroles.com.br

O acionamento guiado tem o melhor desempenho do
mercado e oferece ótimas características de guia,
robustez e �exibilidade.

Ou seja, con�ável, adaptável e resiliente - mesmo com
altos torques.

Forte, precisa e compacta, a versão "haste dupla" impressiona
através da guia de esferas recirculantes.

O resultado: a melhor precisão possível em aplicações de campo. 

MINI GUIAS DGST ATUADOR GUIADO DFM 

ATUADOR GUIADO ADNGF 

ACESSÓRIOS PARA ATUADORES 

https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/atuadores/atuadores-pneumaticos/cilindro-guia-id_pim219/
https://www.festo.com/br/pt/p/cilindro-compacto-polegada-id_ADNGF_INCH/?page=0&q=~%3AsortByFacetValues-asc
https://www.festo.com/br/pt/p/cilindro-guia-metrico-id_DFM/?page=0
https://www.festo.com/br/pt/p/miniguias-id_DGST/?page=0
https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/atuadores/atuadores-pneumaticos/componentes-para-cilindros-e-acessorios-id_pim226/
www.modenacontroles.com.br
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Válvulas Direcionais
ELÉTRICAS E MANUAIS

www.modenacontroles.com.br

As válvulas direcionais entregam alta performance e excelente
durabilidade para todas as suas tarefas diárias.

Todo o conhecimento e experiencia da Festo presentes na
composição desses produtos, que combina design moderno,
qualidade e robustez.

VÁLVULAS VUVG 

VÁLVULAS VUVS VÁLVULAS ISO 5599 VSVA 

VÁLVULA MANUAL VHEF VÁLVULA MANUAL VHERVÁLVULA ROLETE VÁLVULA BOTÃO

https://www.festo.com/br/pt/p/valvula-solenoide-id_VUVS/?page=0&q=~%3AsortByFacetValues-asc~%3AcoreProduct~%3Atrue~%3ACC_PRESEL_EBVENT_MYCHAR_3104_01_C_FP_GLOBAL~%3ACC_PRESEL_EBVENT_MYCHAR_3104_01.1000~%3ACC_PRESEL_EBVENT_MYCHAR_5655_03_C_FP_GLOBAL~%3ACC_PRESEL_EBVENT_MYCHAR_5655_03.24V%2520DC~%3ACC_Valve_function_C_FP_GLOBAL~%3ACC_Valve_function.M32C~%3ACC_Construction_principle_C_FP_GLOBAL~%3ACC_Construction_principle._~%3ACC_PRESEL_EBVENT_MYCHAR_3035_5_C_FP_GLOBAL~%3ACC_PRESEL_EBVENT_MYCHAR_3035_5.2%252C5%2520-%252010~%3ACC_Pneumatic_connection_C_FP_GLOBAL~%3ACC_Pneumatic_connection.G14~%3ACC_Reset_method_for_monostable_valves_C_FP_GLOBAL~%3ACC_Reset_method_for_monostable_valves.A~%3ACC_Protection_class_for_electrics_C_FP_GLOBAL~%3ACC_Protection_class_for_electrics.S1~%3AY02_MKZ_C_FP_GLOBAL~%3AY02_MKZ.CHA01~%3ACC_Additional_function_C_FP_03-02-01~%3ACC_Additional_function._~%3ACC_Circuitry_C_FP_03-02-01~%3ACC_Circuitry._~%3ACC_Display_C_FP_03-02-01~%3ACC_Display._~%3ACC_EU_certification_C_FP_03-02-01~%3ACC_EU_certification._~%3ACC_E
https://www.festo.com/br/pt/p/valvula-solenoide-para-conexao-individual-id_VUVG/?page=0&q=~%3AsortByFacetValues-asc~%3AcoreProduct~%3Atrue~%3ACC_PRESEL_EBVENT_MYCHAR_3104_01_C_FP_GLOBAL~%3ACC_PRESEL_EBVENT_MYCHAR_3104_01.380~%3ACC_PRESEL_EBVENT_MYCHAR_5655_03_C_FP_GLOBAL~%3ACC_PRESEL_EBVENT_MYCHAR_5655_03.24V%2520DC~%3ACC_Valve_function_C_FP_GLOBAL~%3ACC_Valve_function.M52~%3ACC_Construction_principle_C_FP_GLOBAL~%3ACC_Construction_principle.K~%3ACC_PRESEL_EBVENT_MYCHAR_3035_5_C_FP_GLOBAL~%3ACC_PRESEL_EBVENT_MYCHAR_3035_5.2%252C5%2520-%25207~%3ACC_Pneumatic_connection_C_FP_GLOBAL~%3ACC_Pneumatic_connection.F~%3ACC_Reset_method_for_monostable_valves_C_FP_GLOBAL~%3ACC_Reset_method_for_monostable_valves.A~%3ACC_Protection_class_for_electrics_C_FP_GLOBAL~%3ACC_Protection_class_for_electrics.S6~%3AY02_MKZ_C_FP_GLOBAL~%3AY02_MKZ.CHA01~%3ACC_Additional_function_C_FP_03-02-01~%3ACC_Additional_function._~%3ACC_Circuitry_C_FP_03-02-01~%3ACC_Circuitry._~%3ACC_Display_C_FP_03-02-01~%3ACC_Display.L~%3ACC_EU_certification_C_FP_03-02-01~%3ACC_EU_cert
https://www.festo.com/br/pt/p/valvula-normalizada-com-conector-central-id_VSVA_R/?page=0&q=~%3AsortByFacetValues-asc~%3ACC_PRESEL_EBVENT_MYCHAR_3104_01_C_FP_GLOBAL~%3ACC_PRESEL_EBVENT_MYCHAR_3104_01.1300~%3ACC_PRESEL_EBVENT_MYCHAR_5655_03_C_FP_GLOBAL~%3ACC_PRESEL_EBVENT_MYCHAR_5655_03.24V%2520DC~%3ACC_Valve_function_C_FP_GLOBAL~%3ACC_Valve_function.B52~%3ACC_Construction_principle_C_FP_GLOBAL~%3ACC_Construction_principle._~%3ACC_PRESEL_EBVENT_MYCHAR_3035_5_C_FP_GLOBAL~%3ACC_PRESEL_EBVENT_MYCHAR_3035_5.3%2520-%252010~%3ACC_Pneumatic_connection_C_FP_GLOBAL~%3ACC_Pneumatic_connection.D1~%3ACC_Reset_method_for_monostable_valves_C_FP_GLOBAL~%3ACC_Reset_method_for_monostable_valves._~%3AY02_MKZ_C_FP_GLOBAL~%3AY02_MKZ.CHA01~%3ACC_Additional_characteristics_FP030101_C_FP_03-01-01~%3ACC_Additional_characteristics_FP030101._~%3ACC_Component_for_EU_certification_C_FP_03-01-01~%3ACC_Component_for_EU_certification._~%3ACC_Display_C_FP_03-01-01~%3ACC_Display.L~%3ACC_EU_certification_C_FP_03-01-01~%3ACC_EU_certification._~%3ACC_Electrical_connection_
https://www.festo.com/br/pt/p/valvula-atuada-manualmente-metrico-id_VHEF/
https://www.festo.com/br/pt/p/valvula-de-alavanca-id_HS_HSO/
https://www.festo.com/br/pt/a/3628/?q=3628~:festoSortOrderScored
https://www.festo.com/br/pt/a/6808/?q=6808~:festoSortOrderScored
https://www.festo.com/br/pt/search/?text=v%C3%A1lvulas%20direcionais
www.modenacontroles.com.br
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Válvulas Proporcionais
PARA CADA APLICAÇÃO, OS PARÂMETROS ADEQUADOS 

www.modenacontroles.com.br

Com as Válvulas Proporcionais Festo até os trabalhos
especí�cos do cliente podem ser facilmente executados.

Tudo em um, máxima �exibilidade e ótima qualidade de
processamento.

Os modelos permitem tempos de comutação
extremamente curtos, operação silenciosa e um consumo
de energia muito reduzido.

VÁLVULAS VPPM 

VÁLVULAS VEAA VÁLVULAS VPPX 

ACESSÓRIOS PARA VÁLVULAS 

https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/valvulas-e-terminais-de-valvulas/valvulas-proporcionais-id_pim120/
https://www.festo.com/br/pt/p/valvula-reguladora-de-pressao-proporcional-id_VEAA/
https://www.festo.com/br/pt/p/valvula-reguladora-de-pressao-proporcional-id_VPPM/
https://www.festo.com/br/pt/p/valvula-reguladora-de-pressao-proporcional-id_VPPX/?page=0&q=VPPX~%3AfestoSortOrderScored
https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/valvulas-e-terminais-de-valvulas/acessorios-para-valvulas-id_pim125/
www.modenacontroles.com.br
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Terminais de válvula
COMPACTO, RESISTENTE À VAZÃO

www.modenacontroles.com.br

Variantes de terminais de válvulas para a montagem do
painel de controle, com régua de conexões para elevada
proteção contra corrosão.

Além disso, função Hot Swap para a troca das válvulas
com o processo em andamento.

Uso e�ciente de energia através de operação reversa e
redução de pressão direcionada.

TERMINAIS VTUG TERMINAIS MPA

TERMINAIS VTSA TERMINAL VTEM 4.0 

https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/valvulas-e-terminais-de-valvulas/terminais-de-valvulas-id_pim172/
https://www.festo.com/br/pt/a/547965/?q=547965~:festoSortOrderScored
https://www.festo.com/br/pt/a/8047502/?q=8047502~:festoSortOrderScored
https://www.festo.com/br/pt/a/573606/?q=VTUG~:festoSortOrderScored
https://www.festo.com/br/pt/a/530411/?q=530411~:festoSortOrderScored
http://www.modenacontroles.com.br/
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Pressostatos, Transmissores
e Sistemas para Vácuo

www.modenacontroles.com.br

Os sensores de pressão e vácuo medem a pressão na entrada do
sensor.

A célula de medição da pressão integrada no sensor é utilizada
para comparar a sobrepressão ou a pressão baixa aplicada no
sensor com a pressão ambiente predominante (célula de medição
da pressão relativa) e emití-la como um sinal elétrico.

PRESSOSTATOS SPAN PRESSOSTATOS SPAU TRANSMISSORES SPAW

GERADORAS INTELIGENTES OVEM GERADORAS DE VACUO VN GERADORAS DE VACUO OVEL

CONJUNTO COM VENTOSA ESG VENTOSAS VAS

https://www.festo.com/br/pt/p/sensor-de-pressao-id_SPAN/
https://www.festo.com/br/pt/p/sensor-de-pressao-id_SPAU/
https://www.festo.com/br/pt/p/sensor-de-pressao-id_SPAW/
https://www.festo.com/br/pt/p/gerador-de-vacuo-id_OVEM/
https://www.festo.com/br/pt/p/gerador-de-vacuo-pneumatico-id_VN/
https://www.festo.com/br/pt/p/gerador-de-vacuo-id_OVEL/
https://www.festo.com/br/pt/p/ventosa-redonda-id_ESG/?q=~:sortByFacetValues-asc
https://www.festo.com/br/pt/p/ventosa-com-adaptador-id_VAS_VASB/
https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/sensores/sensores-de-pressao-e-sensores-de-vacuo-id_pim131/?page=0
https://modenacontroles.com.br/
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Garras Pneumaticas e
Eletrica

www.modenacontroles.com.br

As garras e a tecnologia de vácuo da Festo oferecem soluções para
uma grande variedade de aplicações de manipulação pelo mundo.

As garras mecânicas podem ser controladas pneumática e
eletricamente.

As garras mecânicas também variam no número das mordaças.
Existem garras pneumáticas com duas mordaças em design de
garra paralelo, radial e angular. Também existem garras
pneumáticas com três mordaças.

GARRA PARALELA ELÉTRICA EHPS

GARRAS PARALELAS DHPSGARRAS PARALELAS HGPP GARRAS PARALELAS HGPD GARRAS PARALELAS HGPT

GARRA DE TRÊS PONTOS HGDT GARRAS ANGULARES DHWS GARRA RADIAL DHRS

https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-industrial/garras/garras-mecanicas-id_pim415/
https://www.festo.com/br/pt/p/garras-paralelas-id_EHPS/
https://www.festo.com/br/pt/p/garras-paralelas-id_HGPP/
https://www.festo.com/br/pt/p/garras-paralelas-id_DHPS/?page=0&q=DHPS~%3AfestoSortOrderScored
https://www.festo.com/br/pt/p/garras-paralelas-id_HGPD/?page=0&q=HGPD~%3AfestoSortOrderScored
https://www.festo.com/br/pt/p/garras-paralelas-id_HGPT/?page=0&q=HGPT~%3AfestoSortOrderScored
https://www.festo.com/br/pt/p/garra-de-tres-pontos-id_HGDT/?page=0&q=HGDT~%3AfestoSortOrderScored
https://www.festo.com/br/pt/p/garra-radial-id_DHRS/?page=0&q=DHRS~%3AfestoSortOrderScored
https://www.festo.com/br/pt/p/garras-angulares-id_DHWS/?page=0&q=DHWS~%3AfestoSortOrderScored
https://modenacontroles.com.br/
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Atuadores, Sensores de
Posição e Posicionadores

www.modenacontroles.com.br

A Festo desenvolve soluções de automação de processos para
uma vasta gama de setores industriais.

Excelente relação custo-benefícios, com e�ciência energética e
muito seguro.

Aproveitam sinergias valiosas e criam economias de escala,
permitindo o desenvolvimento e a implementação de
conceitos personalizados para o sistema de uma forma
rápida e econômica.

SENSORES DE POSIÇÃO PADRÃO E EX

ATUADOR E ATUADOR ROBUSTOS COM ENCODER INTEGRADO 

POSICIONADORES

https://www.festo.com/br/pt/p/atuador-semi-rotativo-id_DFPD/?page=0&q=DFPD~%3AfestoSortOrderScored
https://www.festo.com/br/pt/p/atuador-linear-com-sistema-de-medicao-de-curso-id_DFPI/?page=0&q=~%3AsortByFacetValues-asc
https://www.festo.com/br/pt/p/monitor-de-valvulas-com-caixa-a-prova-de-explosao-id_SRBE/
https://www.festo.com/br/pt/p/sensor-compacto-id_SRBG/
https://www.festo.com/br/pt/p/posicionador-id_CMSX/
https://www.festo.com/br/pt/p/monitor-de-valvulas-id_SRBC/
www.modenacontroles.com.br
https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-de-processos-id_pim3/
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Válvulas de Processo,
esfera e Namur

www.modenacontroles.com.br

A Festo desenvolve soluções de automação de processos para
uma vasta gama de setores industriais.

Algumas linhas de válvulas permitem aplicação sem pressão
diferencial também em circuitos de meios fechados, controlam
com bobinas magnéticas relativamente pequenas, altas pressões
em grandes dimensões nominais.

VÁLVULAS SOLENÓIDES E DE ASSENTO INCLINADO

VÁLVULAS ESFERA

VÁLVULAS COM INTERFACE NAMUR PADRÃO E EX

https://www.festo.com/br/pt/c/produtos/automacao-de-processos-id_pim3/
https://www.festo.com/br/pt/p/valvula-solenoide-id_VZWF/
https://www.festo.com/br/pt/p/valvula-solenoide-id_VZWD/
https://www.festo.com/br/pt/p/valvula-solenoide-id_VZWM/
https://www.festo.com/br/pt/p/valvula-de-assento-angular-id_VZXF/
https://www.festo.com/br/pt/p/valvula-de-esfera-id_VZBA_KH/?page=0&q=VZBA~%3AfestoSortOrderScored
https://www.festo.com/br/pt/p/valvula-de-esfera-id_VZBD/?page=0&q=VZBD~%3AfestoSortOrderScored
https://www.festo.com/br/pt/p/valvula-de-esfera-id_VZBE/?page=0&q=VZBE~%3AfestoSortOrderScored
https://www.festo.com/br/pt/p/valvula-solenoide-id_VSNC/
https://www.festo.com/br/pt/p/valvula-solenoide-id_VOFC/
https://www.festo.com/br/pt/p/valvula-solenoide-id_VOFD/?page=0&q=~%3AsortByFacetValues-asc~%3ACC_PRESEL_EBVENT_MYCHAR_3104_01_C_FP_GLOBAL~%3ACC_PRESEL_EBVENT_MYCHAR_3104_01.493~%3ACC_Valve_function_C_FP_GLOBAL~%3ACC_Valve_function.M32~%3ACC_Construction_principle_C_FP_GLOBAL~%3ACC_Construction_principle.T~%3ACC_PRESEL_EBVENT_MYCHAR_3035_5_C_FP_GLOBAL~%3ACC_PRESEL_EBVENT_MYCHAR_3035_5.0%2520-%252010~%3ACC_Pneumatic_connection_C_FP_GLOBAL~%3ACC_Pneumatic_connection.FG14~%3ACC_Reset_method_for_monostable_valves_C_FP_GLOBAL~%3ACC_Reset_method_for_monostable_valves.M~%3ACC_Protection_class_for_electrics_C_FP_GLOBAL~%3ACC_Protection_class_for_electrics.S1~%3AY02_MKZ_C_FP_GLOBAL~%3AY02_MKZ.CHA01~%3ACC_Additional_function_C_FP_03-03-06~%3ACC_Additional_function._~%3ACC_Certification_ww_C_FP_03-03-06~%3ACC_Certification_ww._~%3ACC_Circuitry_C_FP_03-03-06~%3ACC_Circuitry._~%3ACC_Corrosion_protection_C_FP_03-03-06~%3ACC_Corrosion_protection._~%3ACC_EU_certification_C_FP_03-03-06~%3ACC_EU_certification._~%3ACC_Electrical_connection_C_FP_03-03-06~
www.modenacontroles.com.br
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Automação Industrial

www.modenacontroles.com.br

A SIEMENS possui o melhor e mais completo catálogo de
produtos de automação industrial e digitalização da produção.

A�nal, busca soluções efetivas para acompanhar a quarta
revolução industrial, que já está impactando rapidamente os
processos industriais.

A automação industrial está sendo seguida pela digitalização da
produção, o objetivo é aumentar a produtividade, a e�ciência, a
velocidade e a qualidade, resultando em maior competitividade
para as empresas no caminho para o futuro da indústria.

S7-1200 CLP DE PROCESSO  +  SAFETY

S7-1500 CLP DE PROCESSO  +  SAFETY

IHM 6AV

https://support.industry.siemens.com/cs/pd/108053?pdti=pi&dl=pt&lc=pt-BR
https://support.industry.siemens.com/cs/pd/1265870?pdti=pi&dl=pt&lc=pt-BR
https://support.industry.siemens.com/cs/pd/535504?pdti=pi&dl=pt&lc=pt-BR
www.modenacontroles.com.br
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Baixa Tensão

www.modenacontroles.com.br

A energia elétrica tem presença constante no dia-a-dia.
Por isso, uma boa instalação elétrica é essencial!

Os produtos Siemens de baixa  tensão asseguram um
fornecimento de energia à prova de falhas, podendo ser
perfeitamente integrados.

Componentes para distribuição e proteção elétrica em baixa
tensão, com capacidade de comunicação que permitem a
integração em ambientes digitais automatizados, com �uxos de
energia transparentes, garantindo uma distribuição de energia
totalmente segura.

DISJUNTOR CAIXA ABERTA

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA

DISJUNTOR MOTOR MINIDISJUNTOR DISJUNTOR DR

https://new.siemens.com/br/pt/produtos/energia/produtos-baixa-tensao/disjuntores-aberto-acb.html
https://new.siemens.com/ca/en/products/energy/low-voltage/components/molded-case-crcuit-breakers/3va-molded-case-circuit-breakers.html
https://new.siemens.com/br/pt/produtos/energia/produtos-baixa-tensao/dispositivosmodulares.html
https://support.industry.siemens.com/cs/pd/1354178?pdti=pi&dl=pt&lc=pt-BR
https://support.industry.siemens.com/cs/products/3rv2011-0aa10/circuit-breaker-screw-connection-0-16a?pid=262828&mlfb=3RV2011-0AA10&mfn=ps&lc=pt-BR
www.modenacontroles.com.br
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Baixa Tensão

www.modenacontroles.com.br

A energia elétrica tem presença constante no dia-a-dia.
Por isso, uma boa instalação elétrica é essencial!

Os produtos Siemens de baixa  tensão asseguram um
fornecimento de energia à prova de falhas, podendo ser
perfeitamente integrados.

Componentes para distribuição e proteção elétrica em baixa
tensão, com capacidade de comunicação que permitem a
integração em ambientes digitais automatizados, com �uxos de
energia transparentes, garantindo uma distribuição de energia
totalmente segura.

CONTATOR TRIPOLAR

INVERSOR SINAMICS

SOFT STARTER

BOTÕES E 
SINALEIROS LINHA 

ACT

https://new.siemens.com/br/pt/produtos/controles-industriais/soft-starters-sirius-3rw.html
https://new.siemens.com/us/en/products/drives/sinamics-electric-drives/low-voltage-drives.html
https://support.industry.siemens.com/cs/products/3rt2015-1bb41/contactor-ac3-3kw-1no-dc24v?pid=386279&mlfb=3RT2015-1BB41&mfn=ps&lc=pt-BR
https://support.industry.siemens.com/cs/products/3su1000-1hb20-0aa0/emerg-stop-mushroom-pushb-40mm-red?pid=479500&mlfb=3SU1000-1HB20-0AA0&mfn=ps&lc=pt-BR
www.modenacontroles.com.br
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Botões de emergência

www.modenacontroles.com.br

Graças às diferentes variantes, você obterá a parada de 
emergência adequada para qualquer ambiente próximo da 
instalação: desde botões luminosos, variantes com chaves ou 
com colar de proteção, até o grau de proteção IP 67. 

Os diferentes botões de parada de emergência estão disponíveis 
na versão com caixa ou versão de montagem na estrutura superior.

Com a unidade de botão PITgatebox, você consegue controlar o 
nterruptor e os sistemas de portas de proteção de modo simples e
�exível.

SEGURANÇA EM SITUAÇÕES DE PARADA DE EMERGÊNCIA

PITGATEBOX

PITESTOP

www.modenacontroles.com.br
https://www.pilz.com/pt-BR/products/operating-and-monitoring/control-and-signal-devices/pitestop-emergency-stop-pushbuttons
https://www.pilz.com/pt-BR/products/operating-and-monitoring/control-and-signal-devices/pitgatebox-pushbutton-unit
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Cortinhas de luz de 
segurança

www.modenacontroles.com.br

As cortina de luz , também chamadas de barreiras de luz,
podem ser usadas em diversas as áreas da indústria nas quais
deve-se cumprir um conceito de segurança sem barreiras.

Graças às dimensões compactas e à instalação simples, as
cortinas de luz de segurança possibilitam um trabalho
ergonômico.

Por exemplo, em intervenções cíclicas do usuário, tais como
trabalhos de colocação ou alimentação e descarga de materiais.

PROTEÇÃO DOS DEDOS, MÃOS E CORPO.

PSEN OPII4H-S-30-060

PSENOPT

https://www.pilz.com/pt-BR/products/sensor-technology/optoelectronic-protective-devices/psenopt-light-curtains
https://www.pilz.com/pt-BR/eshop/Tecnologia-de-sensores/Dispositivos-de-prote%C3%A7%C3%A3o-optoeletr%C3%B4nicos/PSENopt-II-Cortina-de-Luz/c/00106002197104
https://www.pilz.com/pt-BR/products/sensor-technology/optoelectronic-protective-devices/psenopt-light-curtains
www.modenacontroles.com.br
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Chaves de segurança

www.modenacontroles.com.br

As chaves de segurança são usadas em diversos setores: Ao abrir
um dispositivo de proteção, é necessário, por exemplo,
parar os movimentos perigosos da máquina e evitar o religamento.

Neste caso, os dispositivos de proteção não podem ser transpostos
nem manipulados.

As chaves de segurança PSEN atendem a esses requisitos com
economia e e�cácia, sendo ideais para o monitoramento da
porta de proteção e da posição.

MONITORAMENTO IDEAL DE PORTA DE PROTEÇÃO

PSENMECH

PSENCODE

PSENMAG

https://www.pilz.com/pt-BR/products/sensor-technology/safety-switches
https://www.pilz.com/pt-BR/products/sensor-technology/safety-switches/psenmech-mechanical-safety-switch
https://www.pilz.com/pt-BR/products/sensor-technology/safety-switches/psenmag-non-contact-magnetic-safety-switches
https://www.pilz.com/pt-BR/eshop/Tecnologia-de-sensores/Chave-de-seguran%C3%A7a/PSENcode-interruptor-de-seguran%C3%A7a-codificado-sem-contato/PSENcode-design-compacto/c/0010600221704680NI
www.modenacontroles.com.br
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Chaves de 
segurança
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Os pequenos sistemas de comando con�guráveis   PNOZmulti Mini 
são utilizados principalmente para a implementação de mais de 
três funções de segurança .

Todas as unidades básicas para os sistemas de controle pequenos 
con�guráveis PNOZmulti Mini atendem até PL e (EN ISO 13849-1)
e SIL CL 3 (IEC 62061), dependendo da aplicação .

UNIDADES BÁSICAS PARA CADA APLICAÇÃO DE SEGURANÇA

  PNOZ MULTI

https://www.pilz.com/en-INT/products/small-controllers/configurable-compact-controllers/pnozmulti-mini-controllers
https://www.pilz.com/en-INT/products/small-controllers/configurable-compact-controllers/pnozmulti-mini-controllers
www.modenacontroles.com.br
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Relés de segurança

www.modenacontroles.com.br

Com uma ampla área de aplicação de segurança, um para cada 
função, sejam quais forem as suas necessidades. 

A mais moderna tecnologia de segurança atual, com os relés
PILZ, você obtém o máximo em segurança e economia a um 
custo baixo.

Funcionalidade bastante diversa em cada aparelho, os relé
oferecem tecnologia e segurança de forma ainda mais compacta,
�exível, rápida e e�ciente.

SEGURANÇA PERSONALIZADA PARA A SUA APLICAÇÃO

PNOZ SIGMA

PNOZ X

https://www.pilz.com/pt-BR/products/relay-modules/safety-relays-protection-relays/pnozsigma-safety-relays
https://www.pilz.com/pt-BR/products/relay-modules/safety-relays-protection-relays/pnoz-x-safety-relays
https://www.pilz.com/en-INT/eshop/Relay-modules/Safety-relays-protection-relays/c/A0200B0230
www.modenacontroles.com.br
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Scanner de segurança a 
Laser
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O scanner de segurança a laser PSENscan possibilita o 
monitoramento bidimensional da superfície com um ângulo de
abertura de 275 graus e um alcance do campo de proteção de
até 5,5 metros. Graças à livre con�guração dos campos de
advertência e de proteção, bem como à adequação às
particularidades da construção, eles podem ser integrados de
modo ideal nas mais variadas aplicações.

O scanner de segurança a laser PSENscan é apropriado
principalmente para a proteção de áreas estacionárias e móveis,
bem como para o monitoramento do acesso.

MONITORAMENTO DE ÁREA PRODUTIVA TAMBÉM EM SÉRIE

ACESSÓRIOS PARA 
PSENSCAN

SCANNER DE SEGURANÇA 
A  LASER PSENSCAN

https://www.pilz.com/pt-BR/products/sensor-technology/optoelectronic-protective-devices/psenopt
https://www.pilz.com/pt-BR/eshop/Tecnologia-de-sensores/Dispositivos-de-prote%C3%A7%C3%A3o-optoeletr%C3%B4nicos/PSENscan-Scanner-Laser-de-seguran%C3%A7a/PSENscan/c/0010600219713180PW#components
https://www.pilz.com/pt-BR/eshop/Tecnologia-de-sensores/Dispositivos-de-prote%C3%A7%C3%A3o-optoeletr%C3%B4nicos/PSENscan-Scanner-Laser-de-seguran%C3%A7a/Acess%C3%B3rios-PSENscan/c/0010600219713180QW#components
www.modenacontroles.com.br
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Sistemas de portas
Seguras
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Bene�cie-se da elevada �exibilidade do nosso sistema de porta
de proteção!

Para a seleção, está disponível uma grande variedade de sistemas
com elementos de operação integráveis opcionalmente como
botão de pressão, interruptor com chave, botões iluminados e
parada da área.

Também são possíveis funções como parada de emergência e
destravamento de fuga.

MONITORAMENTO, BLOQUEIO E SEGURANÇA

PSENSLOCK

PSENSGATE

PSENMLOCK

https://www.pilz.com/pt-BR/search#currentPage=1&SEARCH=sistema%20de%20porta%20segura&search_connector=and
https://www.pilz.com/pt-BR/company/press/messages/articles/227767
https://www.pilz.com/pt-BR/products/sensor-technology/safety-gate-systems/psensgate-safety-gate-system
https://www.pilz.com/pt-BR/products/sensor-technology/safety-gate-systems/psenslock-safety-gate-system
www.modenacontroles.com.br
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Interfaces de Controle
RFID
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No centro da ecnologia RFID estão os módulos de interface 
DENTControl, uma linha completa que abrange Ethernet IP,
DeviceNet, Pro�bus-DP, Pro�net, CC-Link, EtherCAT e Interface
Serial.

Além de uma ampla seleção de antenas de leitura/escrita e tags
para qualquer tipo de aplicação e ambientes.

Os tags RFID podem ser lidos ou escritos a longas ou curtas 
distâncias, em movimento e em qualquer orientação em relação
a antena.

PARA QUALQUER TIPO DE APLICAÇÃO E AMBIENTE

CONTROL INTERFACE UNIT
IC-KP2-2HB17-2V1D

CONTROL INTERFACE UNIT
IC-KP2-2HB21-2V1D

CONTROL INTERFACE UNIT
IC-KP-B17-AIDA1

https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_8236.htm
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_2474.htm?view=productdetails&prodid=40511
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_2474.htm?view=productdetails&prodid=53384
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_2474.htm?view=productdetails&prodid=42561
www.modenacontroles.com.br
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Módulos Inteligentes e IO-
Link Masters

www.modenacontroles.com.br

Ao expandir sua linha de produtos de comunicação baseados em
Ethernete dispositivos de interface de campo com switches
Ethernet industriais, gateways seriais para Ethernet e mestres de
IO-Link com o padrão OPC UA, a Pepperl+Fuchs oferece agora
um portfólio abrangente que se integra perfeitamente à sua
fábrica, permitindo o �uxo de dados de dispositivos de campo
diretamente para a nuvem.

COMUNICAÇÃO PERFEITA EM TODOS OS NÍVEIS

IO-LINK MASTER (EIP/MOD)
ICE2-8IOL-K45S-RJ45

IO-LINK MASTER (EIP/MOD)
ICE2-8IOL-G65L-V1D

IO-LINK MASTER
ICE1-8IOL-G30L-V1D

IO-LINK MASTER
ICE1-8IOL-G60L-V1D

https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_4996.htm
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_4996.htm?view=productdetails&prodid=96760
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_4996.htm?view=productdetails&prodid=96749
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_4996.htm?view=productdetails&prodid=94875
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_4996.htm?view=productdetails&prodid=86682
www.modenacontroles.com.br
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Sensores Capacitivos

www.modenacontroles.com.br

Esses sensores podem ser usados para detectar objetos metálicos
e de diversos outros tipos de materiais.

Por este motivo eles são frequentemente utilizados para a detecção
de materiais sólidos, líquidos e granulares.

Suas principais Características: estão disponíveis em invólucros 
cilíndricos e retangulares, alimentados por uma fonte AC ou DC,
oferecem ranges de detecção de 1 a 50 mm, ajustável por 
potenciômetro em alguns modelos e suas versões NAMUR estão 
disponíveis para uso em atmosferas explosivas

CBN10-F46-E2

CJ15+U1+A2CCN15-30GS60-E2-V1

CBB4-12GH70-E2

https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_144.htm?view=productselection&startat=91&itemsperpage=10&paramlist=&sortorder=&sortby=&docpartno=&partnoname=#overview_prodlist
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_144.htm?view=productdetails&prodid=1884
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_144.htm?view=productdetails&prodid=41545
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_144.htm?view=productdetails&prodid=38992
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_144.htm?view=productdetails&prodid=2219
www.modenacontroles.com.br
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Sensores Ethernet

www.modenacontroles.com.br

Eles garantem a transferência de dados rápida e transparente em
instalações industriais exigentes e são um componente essencial
para a computação na nuvem e para a Indústria 4.0.

Na era da digitalização de processos de produção e instalações
industriais em rede, a transferência de dados em tempo real é um 
ator-chave na adoção da Indústria 4.0.

A Ethernet industrial cria uma infraestrutura de rede consistente
em todos os níveis de negócios e de produção. 

COMUNICAÇÃO SEGURA EM TEMPO REAL EM TODOS OS NÍVEIS

STATIONARY READ DEVICE
OPC120P-F201-B17

OPTICAL READING HEAD
PXV100-F200-B17-V1D

https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_4994.htm?view=productselection&startat=61&itemsperpage=10&paramlist=&sortorder=&sortby=&docpartno=&partnoname=#overview_prodlist
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_662.htm?view=productdetails&prodid=60017
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_2614.htm?view=productdetails&prodid=88747
www.modenacontroles.com.br
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Sensores Indutivos
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Esses sensores são a solução ideal para aplicações que requerem
uma detecção sem contato altamente precisa de objetos metálicos
em máquinas ou equipamentos.

Como pioneira no invenção do primeiro sensor de proximidade e
líder de mercado, a Pepperl+Fuchs fabrica e fornece sensores de
alta qualidade, que atendem aos principais requisitos do setor
global da automação industrial. Nossa experiência, �exibilidade e
foco nas necessidades individuais de cada cliente pemitem o
desenvolvimento de soluções customizadas para diferentes tipos
de aplicações.

NBB20-U1-A2

NBB20-L2-A2-V1NBB15-30GM50-WS

NBB0,8-5GM25-E2

https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_143.htm
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_143.htm?view=productdetails&prodid=38672
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_143.htm?view=productdetails&prodid=29195
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_143.htm?view=productdetails&prodid=25111
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_143.htm?view=productdetails&prodid=325
www.modenacontroles.com.br
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Sensores óticos
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Há décadas a Pepperl+Fuchs desenvolve sensores industriais e
sistemas com os mais elevados padrões de qualidade para serem
usados no setor de automação de fábrica.

A linha completa de produtos abrange uma ampla variedade
de tecnologias inovadoras e altamente e�cazes.

A linha de sensores padrão inclui: sensores de distância, tipo
barreira, difuso e retrore�exivos.

SENSORES PARA MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA

SENSORES DE MODO DIFUSO

SENSORES TIPO BARREIRA

SENSORES RETRO-REFLEXIVOS

https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/49.htm
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_11.htm
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_47.htm
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_53.htm
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_9.htm
www.modenacontroles.com.br
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Sensores Ultrassônicos
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Os sensores ultrassônicos são caracterizados pelo seu alto
desempenho, con�abilidade e versatilidade.

Eles exercem as tarefas mais complexas de um aplicação,
envolvendo detecção de objetos ou medição de nível com
precisão milimétrica. Nenhum outro método de medição
pode ser posto em prática com êxito em uma escala tão
grande e em tantas aplicações diferentes.

Esses dispositivos são extremamente potentes, o que os torna
adequados até mesmo para condições ambientais complexas. 

UC2000-30GM-2EP-IO-V15

UB800-18GM40-E5-V1UB400-12GM-E4-V1

UB250-F12-EP-V15

https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_182.htm
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_186.htm?view=productdetails&prodid=61095
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_186.htm?view=productdetails&prodid=48598
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_186.htm?view=productdetails&prodid=39570
https://www.pepperl-fuchs.com/brazil/pt/classid_186.htm?view=productdetails&prodid=9088
www.modenacontroles.com.br
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Amplificadores 
condicionadores de sinal
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Secionar, adaptar, �ltrar, ampli�car: os nossos ampli�cadores
condicionadores de sinal garantem uma transmissão sem 
interferências de seus sinais.

Desde os ampli�cadores condicionadores de sinal altamente
compactos de 6 mm, passando pelos ampli�cadores com
segurança funcional, as nossas famílias de ampli�cadores
condicionadores de sinal oferecem uma solução para todas as
aplicações de ajuste de sinais analógicos.

TRANSMITIR SINAIS COM SEGURANÇA

MINI ANALOG MACX ANALOG

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Signal_conditioners_P-13-15/1601d04f-7bc7-4504-ad56-8998e85f3082
https://www.phoenixcontact.com/pt-br/produtos/condicionadores-de-sinal-e-transdutores/condicionadores-de-sinal-altamente-compactos-com-tecnologia-de-conexao-plugavel
https://www.phoenixcontact.com/pt-br/produtos/condicionadores-de-sinal-e-transdutores/condicionadores-de-sinal-com-seguranca-funcional-e-protecao-contra-explosao
www.modenacontroles.com.br
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Cabeamento de sensor
e atuador
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Conecte seus sensores e atuadores no campo de modo rápido
e seguro. A Phoenix Contact oferece programas de produtos
completos para o cabeamento de campo passivo.

Com os conectores montáveis é possível o cabeamento �exível
de diferentes comprimentos de cabo no local.

As mais variadas tecnologias de conexão proporcionam uma
conexão rápida e segura.

CONECTAR COM SEGURANÇA

SACC E SAC

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Sensor_Actuator_cabling_P-18/af5b1a9e-d194-4ad5-b377-640362e2d0eb
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/list_pages/Plug-in_connectors_P-18-02-01/cfd9a2ee-5457-44f6-9a0b-daac98afe8c7
https://www.phoenixcontact.com/pt-br/produtos/cabeamento-de-sensoratuador
www.modenacontroles.com.br
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Caixa de sensor e atuador
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Com as caixas de distribuição você pode cabear de forma
rápida e clara no campo.

As caixas de distribuição agrupam, de modo simples, vários
condutores em um cabo tronco que se encontra conectado ao
controlador.

Graças à indicação de estado, você mantém inúmeros sinais sob
controle.

AGRUPAMENTO E DISTRIBUIÇÃO EFICIENTES

SACB-8/16-L- 5,0 80MC SCO 
1401199

SACB-8/ 8-L-PUR SCO OTB 1,5M 
1437245

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Distributor_boxes_P-18-04/0545c8ba-1302-4bb5-9d58-a62596112aad
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1401199&library=brpt&pcck=P-18-04-01&tab=1&selectedCategory=ALL
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1437245&library=brpt&pcck=P-18-04-01&tab=1&selectedCategory=ALL
www.modenacontroles.com.br
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Distribuidores e adaptadores
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Máximo de possibilidades na distribuição de sinais ou na
adaptação de diferentes interfaces.

Os adaptadores e distribuidores permitem con�gurar seu
cabeamento de acordo com suas exigências.

A Phoenix Contect uma grande variedade de ligações e formatos
desde Snap-in até M8 e M12. 

CABEAMENTO FLEXÍVEL

SAC-3P-MR/B-1L-Z SCO 
1458554

 SAC-5PY-M/2XF VP SH 
1419920

SAC-4P-M 8MS-M12FS 
1519736

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Distributors_and_adapters_P-18-05/f92dbd87-feaa-4acb-a7c9-8dfe7b1c42f7
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1519736&library=brpt&pcck=P-18-05-02&tab=1&selectedCategory=ALL
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1458554&library=brpt&pcck=P-18-05-02&tab=1&selectedCategory=ALL
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1419920&library=brpt&pcck=P-18-05-01&tab=1&selectedCategory=ALL
www.modenacontroles.com.br
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Ethernet industrial
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Os switches Ethernet são os nós de comunicação de sua rede
industrial.Eles asseguram uma troca de dados con�ável e e�ciente
e conseguem assegurar a robustez de sua rede.

Ethernet quer dizer: liberdade máxima na montagem da sua
infraestrutura. Com os produtos de Ethernet industrial da Phoenix
Contact, você utiliza todas as possibilidades que as redes Ethernet
oferecem.

In�nitamente �exíveis, potentes, integradas e rápidas.

UMA REDE, TODAS AS POSSIBILIDADES

SWITCHES ETHERNET

ETHERNET INDUSTRIAL

https://www.phoenixcontact.com/pt-br/produtos/comunicacao-industrial
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Ethernet_Switches_P-08-10-16/4cb56824-e6ba-418c-b000-2a2991f94f81&page=pxc.product_list_pages
https://www.phoenixcontact.com/pt-br/produtos/comunicacao-industrial/roteadores-industriais-e-ciberseguranca
www.modenacontroles.com.br
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Fonte de alimentação
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Maximize a disponibilidade de sua instalação com fontes de
alimentação de alta qualidade e com tecnologia de ponta.

Escolha, entre as amplas ofertas de diversas famílias de produtos,
a melhor fonte de alimentação para as suas necessidades.

Eles são especialmente adequados às demandas de diversas
indústrias, como a construção de máquinas e instalações, a
automação predial, a construção de navios e a tecnologia de
processos.

ESPECIALISTAS EM ENERGIA

TRIO POWER

QUINT POWER

STEP POWER

UNO POWER

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_P-22-03/fe33ddbe-218c-4e46-97b4-6f12d82de835
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_with_basic_functionality_P-22-03-06/02db46c1-6973-4a15-a4c0-6d1226b7ffcf
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_with_standard_functionality_P-22-03-02/f93ba148-1400-4bad-ad11-276717b87d91
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_for_maximum_functionality_P-22-03-01/bd651fd5-538e-4d41-9d8a-0183cbb953c6
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_for_distribution_boards_P-22-03-04/889abe79-da2b-4395-9655-defd7e20feb2
www.modenacontroles.com.br
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Medição de tensão e
corrente
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Você encontra a solução adequada para os mais diversos
requisitos da tecnologia de medição de tensão e corrente.

Quer seja para a primeira instalação, quer seja para o
reequipamento rápido e simples.

Com os transdutores de corrente e de tensão, você converte
correntes contínuas, alternadas e distorcidas e tensões em um
sinal normalizado analógico.

CONVERTER E MEDIR

MCR

MACX

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Current_and_voltage_measuring_P-14-08/37b4dc15-1ae4-4cc2-abc8-5503a31fe2e7
https://www.phoenixcontact.com/pt-br/produtos/monitoramento-de-energia/transdutores-de-tensao
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2864464&library=brpt&pcck=P-14-08-03&tab=1&selectedCategory=ALL
www.modenacontroles.com.br
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Módulos de relé 
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Alto desempenho a um preço muito competitivo, 
independentemente da aplicação ou do setor que necessita de
módulos de relé.

A con�abilidade de equipamentos de automação industriais
torna-se cada vez mais importante com a utilização de módulos
eletrônicos.

Aposte no nosso programa muito abrangente de módulos de relé
eletromecânicos e de estado sólido.

ELETROMECÂNICOS E DE ESTADO SÓLIDO

RIFLINE

PLC-INTERFACE

https://www.phoenixcontact.com/pt-br/produtos/reles-e-optoacopladores/reles-para-semicondutor-e-reles-eletromecanicos
https://www.phoenixcontact.com/pt-br/produtos/reles-e-optoacopladores/reles-para-semicondutor-e-reles-eletromecanicos
https://www.phoenixcontact.com/pt-br/produtos/reles-e-optoacopladores/modulos-logicos
www.modenacontroles.com.br
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Válvulas Direcionais

As válvulas da Bosch Rexroth são ideais para muitas aplicações,
usam componentes eletrônicos integrados que auxiliam na
redução do esforço de cabeamento e simpli�cam o manuseio. 

Válvulas direcionais que controlam a direção do �uxo e, portanto,
a direção do movimento ou rotação dos atuadores hidráulicos
(válvulas direcionais de assento ou válvulas de carretel, operadas
diretamente ou operadas por piloto).

Você encontrará exatamente o que precisa para obter uma
solução ideal.

DE CARRETEL

VÁLVULAS DIRECIONAIS DE CARRETEL OPERADAS POR PILOTO

VÁLVULAS DIRECIONAIS DE CARRETEL OPERADAS DIRETAMENTE

https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/on-off-valves/directional-valves/directional-spool-valves
www.modenacontroles.com.br
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/on-off-valves/directional-valves/directional-spool-valves/direct-operated
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/on-off-valves/directional-valves/directional-spool-valves/pilot-operated
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Válvulas Direcionais

As válvulas da Bosch Rexroth são ideais para muitas aplicações,
usam componentes eletrônicos integrados que auxiliam na
redução do esforço de cabeamento e simpli�cam o manuseio. 

As válvulas direcionais proporcionais estão disponíveis como
válvulas operadas diretamente e por piloto com ou sem
eletrônica integrada (OBE). Usando componentes eletrônicos
integrados, eles reduzem o esforço de cabeamento e simpli�cam
o manuseio.

Essas válvulas são ideais para muitas aplicações de circuito
fechado.

PROPORCIONAIS

VÁLVULAS DIRECIONAIS PROPORCIONAIS OPERADAS POR PILOTO

VÁLVULAS DIRECIONAIS PROPORCIONAIS OPERADAS DIRETAMENTE

https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/proportional-high-response-and-servo-valves/proportional-directional-valves
www.modenacontroles.com.br
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/proportional-high-response-and-servo-valves/proportional-directional-valves/direct-operated
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/proportional-high-response-and-servo-valves/proportional-directional-valves/pilot-operated
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Unidade Hidráulica, Placas
e Blocos Manifold
A tendência é clara: os regulamentos para a construção de
máquinas e instalações estipulam valores-limite cada vez
mais baixos para a emissão média permitida de ruído.

Os coletores de múltiplas estações são o elemento básico para
controles prontos para conectar de design de empilhamento
vertical com 1 a 10 estações.

Em cada estação, controles hidráulicos altamente compactos
podem ser construídos.

PLACAS E BLOCOS MANIFOLDS

UNIDADES HIDRÁULICAS

https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/index
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/power-units/silent-power-units
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/manifolds-and-plates/multistation-manifolds
www.modenacontroles.com.br
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/power-units/silent-power-units
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/manifolds-and-plates/multistation-manifolds
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Pressostatos eletrônicos
Nossos sensores e codi�cadores de sinal oferecem as
melhores possibilidades para monitorar e / ou controlar
a pressão hidráulica.

INTERRUPTOR DE PRESSÃO ELETRÔNICO
HEDE10-3X

INTERRUPTOR DE PRESSÃO ELETRÔNICO COM
DUAS SAÍDAS DE COMUTAÇÃO

HEDE11A1-1X

INTERRUPTOR DE PRESSÃO ELETRÔNICO
HEDE12-1X

https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/sensors-and-signal-transmitters/electronic-pressure-switches
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/sensors-and-signal-transmitters/electronic-pressure-switches/hede12-1x#
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/sensors-and-signal-transmitters/electronic-pressure-switches/hede10-3x
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/sensors-and-signal-transmitters/electronic-pressure-switches/hede11a1-1x#
www.modenacontroles.com.br
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Motores fixos
Os motores de pistão axial estão disponíveis em projeto de
placa oscilante ou eixo curvo para aplicações de média e
alta pressão.

Nossos drives hidrostáticos para gamas de aplicações
móveis e estacionárias se destacam por sua robustez,
con�abilidade, longos ciclos de vida, baixas emissões de
ruído e alta e�ciência, bem como alta relação custo-benefício.

MOTOR FIXO DE PISTÃO AXIAL
A2FE SERIES 70

MOTOR FIXO DE PISTÃO AXIAL
A10FE SERIES 52

MOTOR FIXO DE PISTÃO AXIAL
A2FM SERIES 70

MOTOR FIXO DE PISTÃO AXIAL
A4FM

https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/motors/axial-piston-motors/fixed-motors
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/motors/axial-piston-motors/fixed-motors/a2fm-70#
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/motors/axial-piston-motors/fixed-motors/a2fe-70#
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/motors/axial-piston-motors/fixed-motors/a4fm#
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/motors/axial-piston-motors/fixed-motors/a10fe#
www.modenacontroles.com.br
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Filtros de Linha
Os �ltros de retorno de �uxo montados em tanque são
projetados para instalação em tanques de �uido de sistemas
hidráulicos ou de lubri�cação. Sua função é separar materiais
sólidos de �uidos e também são usados   como �ltros de
enchimento ou bypass.

FILTROS DE LINHA DE RETORNO MONTADOS EM TANQUE
10 TE (N)

FILTRO DE LINHA DE RETORNO
MONTADO EM TANQUE DUPLO

FILTRO DE LINHA DE RETORNO
MONTADO EM TANQUE  25TE

https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/filter/tank-mounted-filters-return-line-filters
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/filter/tank-mounted-filters-return-line-filters/10-te-n#
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/filter/tank-mounted-filters-return-line-filters/10-td-n#
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/filter/tank-mounted-filters-return-line-filters/25te#
www.modenacontroles.com.br
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Cilindros Hidráulicos
Soluções de cilindros hidráulicos industriais para todas as
aplicações

Os cilindros hidráulicos industriais da Rexroth são
construídos para trabalhar nas condições mais difíceis e
atendem aos padrões globais de segurança para qualquer
ambiente em que você trabalha.

Isso oferece soluções otimizadas de custo mais inteligentes e
con�áveis   com um ciclo de vida estendido e componentes
inteligentes.

CS - CILINDRO DE HASTE ÚNICA COM
SISTEMA DE MEDIÇÃO DE POSIÇÃO

CG - CILINDRO DE
HASTE DUPLA

CD - CILINDRO DE
HASTE ÚNICA

https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/cylinders/mill-type-cylinder/cd-single-rod-cylinder
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/cylinders/mill-type-cylinder/cg-double-rod-cylinder
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/cylinders/mill-type-cylinder/cs-single-rod-cylinder-with-position-measurement-system
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/cylinders
www.modenacontroles.com.br
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Bombas de engrenagem 
externa
As bombas de engrenagem externa são bombas volumétricas
econômicas.

Eles estão disponíveis em muitas versões diferentes.

Um programa selecionado de bombas simples e múltiplas
está disponível em 10 dias úteis.

BOMBA DE ENGRENAGEM EXTERNA
DE ALTO DESEMPENHO AZPB

BOMBA DE ENGRENAGEM EXTERNA
DE ALTO DESEMPENHO AZPG

BOMBA DE ENGRENAGEM EXTERNA
DE ALTO DESEMPENHO AZPF

https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/pumps/external-gear-pumps
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/pumps/external-gear-pumps/azpb#
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/pumps/external-gear-pumps/azpf#
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/pumps/external-gear-pumps/azpg#
www.modenacontroles.com.br
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Acumuladores e 
acessórios
Onde ocorrem movimentos cíclicos, os acumuladores
hidráulicos são capazes de reduzir a potência instalada e,
assim, aumentar a e�ciência energética.

Com um portfólio bem estruturado de acumuladores de
bexiga e diafragma, a Rexroth atende aos requisitos de
sistemas de todos os tamanhos e de todas as aplicações.

Suas características convincentes são os longos ciclos de
vida e detalhes so�sticados.

ACUMULADORES
HIDRO-PNEUMÁTICOS

ESTAÇÕES ACUMULADORAS

BLOCOS DE DESLIGAMENTO
DO ACUMULADOR

https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/accumulators
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/accumulators/accumulator-shut-off-blocks
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/accumulators/hydro-pneumatic-accumulators
https://www.boschrexroth.com/pt/br/produtos/grupos-de-produtos/hidraulica-industrial/accumulators/accumulator-stations
www.modenacontroles.com.br
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Mesas, Painéis e Caixas

www.modenacontroles.com.br

Invólucros destinados a Conjuntos de Manobra e Controle 
de Baixa Tensão.

Com grau de proteção IP-54 e IP-65, fabricados em Aço 
carbono e aço inox.

CAIXA PADRÃO

PAINEL PADRÃO
AUTOSUPORTANTE

MESA DE COMANDO

www.modenacontroles.com.br
https://pressmat.com.br/index.html
https://pressmat.com.br/pp.html
https://pressmat.com.br/mc.html
https://pressmat.com.br/cp.html
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Centro de Controle de 
Motores

www.modenacontroles.com.br

É formado por quadros modulares de dimensões padronizadas e 
aparafusadas lado a lado ou back to back, permitindo ampliação 
futura, formando uma unidade auto suportável.

Possibilitando a substituição rápida das unidades com completa 
segurança de manobras, permitindo ao funcionário de manutenção 
trabalhar sem risco sobre os componentes da gaveta, 
permanecendo o restante do quadro sob tensão.

CCM COM COMPARTIMENTO FIXO, TESTADOS
CONFORME IEC 60439-1

CCM COM GAVETAS ESTRAÍVEIS, COM ABERTURA SEM CARGA, 
TESTADOS CONFORME IEC 60439-1

www.modenacontroles.com.br
https://pressmat.com.br/ccm-cf.html
https://pressmat.com.br/ccm-arc.html
https://pressmat.com.br/ccm-ca.html


IN
ST

RU
M

EN
TA

Ç
Ã

O

Manômetros e Vacuômetros

www.modenacontroles.com.br

Testados milhões de vezes para a indicação da pressão relativa,
absoluta e diferencial. Para adaptar o instrumento a sua aplicação
existem manômetros com sistemas de medição com tubo
Bourdon, diafragma e capsular.

Os manômetros possuem faixas de medição de 0 ... 0,5 mbar até 0
... 6.000 bar com uma exatidão de até 0,1 %.

Para as diversasaplicações na instrumentação industrial e de
processos as células de medição estão disponíveis em ligas de
cobre, aço inoxidável ou materiais especiais.

432.50, 433.50

532.52, 532.53, 532.54342.11

612.34, 632.34, 633.34232.50, 233.50113.13

422.12, 423.12 PG43SA-S

https://www.wika.com.br/products_pressure_gauges_pt_br.WIKA
https://www.wika.com.br/113_13_pt_br.WIKA?ProductGroup=72567
https://www.wika.com.br/232_50_233_50_pt_br.WIKA?ProductGroup=72567
https://www.wika.com.br/432_50_433_50_pt_br.WIKA?ProductGroup=72567
https://www.wika.com.br/422_12_423_12_pt_br.WIKA?ProductGroup=72567
https://www.wika.com.br/pg43sa_s_pt_br.WIKA?ProductGroup=72567
https://www.wika.com.br/612_34_632_34_633_34_pt_br.WIKA?ProductGroup=72567
https://www.wika.com.br/342_11_pt_br.WIKA?ProductGroup=72567
https://www.wika.com.br/532_52_532_53_532_54_pt_br.WIKA?ProductGroup=72567
www.modenacontroles.com.br
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Manômetros Digitais

www.modenacontroles.com.br

Um manômetro digital indica a pressão presente em um
display digital.

A WIKA oferece manômetros digitais para aplicações industriais
em geral, assim como para o uso na tecnologia de teste e
calibração.

As caixas indicadoras dos nossos manômetros digitais são
giratórias, de modo que, se necessário sempre permitem uma
boa leitura, além disso, versões intrinsecamente seguras e
instrumentos com interface sem �o estão disponíveis.

CPG500

DG-10CPG1500

https://www.wika.com.br/products_digital_pressure_gauges_pt_br.WIKA
https://www.wika.com.br/cpg1500_pt_br.WIKA?ProductGroup=72568
https://www.wika.com.br/cpg500_pt_br.WIKA?ProductGroup=72568
https://www.wika.com.br/dg_10_pt_br.WIKA?ProductGroup=72568
www.modenacontroles.com.br
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Sensores de pressão

www.modenacontroles.com.br

A Wika  abrange um grande espectro de sensores de pressão para
aplicações gerais de indústria.

Para tecnologia de refrigeração e  limatização, a indústria
alimentícia, hidráulica móvel, gases medicinais e a indústria de
semicondutores, versões especiais estão disponíveis.

Os sensores de pressão oferecem exatidões de 0,05%, faixas de
medição de 0,05 bar até 15.000 bar, interfaces digitais como
CANopen e IO-Link além de várias aprovações internacionais
também para áreas classi�cadas.

E-10, E-11

 A-10WUD-26A-1200

 IS-3SA-11

https://www.wika.com.br/products_pressure_sensors_pt_br.WIKA
https://www.wika.com.br/a_10_pt_br.WIKA?ProductGroup=72569
https://www.wika.com.br/a_1200_pt_br.WIKA?ProductGroup=72569
https://www.wika.com.br/is_3_pt_br.WIKA?ProductGroup=72569
https://www.wika.com.br/sa_11_pt_br.WIKA?ProductGroup=72569
https://www.wika.com.br/e_10_e_11_pt_br.WIKA?ProductGroup=72569
https://www.wika.com.br/wud_20_wud_25_wud_26_pt_br.WIKA?ProductGroup=72569
www.modenacontroles.com.br
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Transmissores de processo

www.modenacontroles.com.br

Transmissores de processo diferenciam-se dos sensores de
pressão através de uma maior abrangência de funções.

Eles possuem displays integrados, oferecem uma maior exatidão
de medição e as faixas de pressão são livremente rangeáveis,
comunicam através sinais digitais e estão disponíveis com uma
variedade de versões de invólucro além de aprovações mundiais
contra explosão.

Através da montagem com selos diafragma, transmissores de
processo também são adequados para condições severas.

DPT-10

UPT-20, UPT-21CPT-20, CPT-21

IPT-20, IPT-21

https://www.wika.com.br/products_process_transmitters_pt_br.WIKA
https://www.wika.com.br/upt_20_upt_21_pt_br.WIKA?ProductGroup=72570
https://www.wika.com.br/ipt_20_ipt_21_pt_br.WIKA?ProductGroup=72570
https://www.wika.com.br/dpt_10_pt_br.WIKA?ProductGroup=72570
https://www.wika.com.br/cpt_20_cpt_21_pt_br.WIKA?ProductGroup=72570
www.modenacontroles.com.br
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Selos diafragma

www.modenacontroles.com.br

Internacionalmente apreciados e reconhecidos são os selos
diafragma WIKA montados com manômetros, transmissores de
pressão, pressostatos etc. para as tarefas de medição altamente
exigentes.

Os instrumentos de medição podem ser utilizados com a ajuda
de selos diafragma em temperaturas extremas de -90 até +400 °C,
meios de medição agressivos, corrosivos, heterogêneos, abrasivos,
altamente viscosos ou tóxicos.

Para cada aplicação ótimas construções de selo diafragma,
materiais e meios de enchimento estão à disposição.

990.48

990.34

990.27990.40

990.53 990.10

https://www.wika.com.br/products_diaphragm_seals_pt_br.WIKA
https://www.wika.com.br/990_40_pt_br.WIKA?ProductGroup=72574
https://www.wika.com.br/990_27_pt_br.WIKA?ProductGroup=72574
https://www.wika.com.br/990_22_990_52_990_53_pt_br.WIKA?ProductGroup=72574
https://www.wika.com.br/990_10_pt_br.WIKA?ProductGroup=72574
https://www.wika.com.br/990_48_pt_br.WIKA?ProductGroup=72574
https://www.wika.com.br/990_34_pt_br.WIKA?ProductGroup=72574
www.modenacontroles.com.br


IN
ST

RU
M

EN
TA

Ç
Ã

O

Chave de nível tipo boia

www.modenacontroles.com.br

A chave de nível é utilizada para a determinação pontual de
limites de um ou vários níveis.

Ela funciona independente da formação de espuma,
condutibilidade, dielétrica, pressão, vácuo,temperatura, vapores,
condensação, formação de bolhas, efeitos de ebulição e
vibrações, e é adequadas para quase todos os meios líquidos.

O chaveamento é sem contato, livre de desgaste e sem
alimentação auxiliar de energia, oprincípio de funcionamento
fácil e comprovado da chave de nível  tipo boia que habilita um
grande espectro de aplicações, desde industriais em geral até 
nstalações da tecnologia de processos.

HLS-S, HLS-P RLS-8000

SLS

RLS-1000 RLS-3000 RLS-2000

https://www.wika.com.br/products_float_switches_pt_br.WIKA
https://www.wika.com.br/rls_1000_pt_br.WIKA?ProductGroup=72597
https://www.wika.com.br/rls_2000_pt_br.WIKA?ProductGroup=72597
https://www.wika.com.br/rls_3000_pt_br.WIKA?ProductGroup=72597
https://www.wika.com.br/rls_8000_pt_br.WIKA?ProductGroup=72597
https://www.wika.com.br/sls_pt_br.WIKA?ProductGroup=72597
https://www.wika.com.br/hls_p_hls_s_pt_br.WIKA?ProductGroup=72597
www.modenacontroles.com.br
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Sondas de nível

www.modenacontroles.com.br

Com uma sonda de nível, às vezes também chamada de
transmissor de nível hidrostático, trata-se de uma construção
especial de um sensor de pressão para a medição de nível
hidrostático para a medição de nível em tanques, poços, minas e
poços profundos.

Para isto, o transmissor de nível hidrostático é mergulhado
diretamente no líquido a ser medido e posicionada muito
próxima do fundo.

Ali o transmissor de nível hidrostático registra a pressão
hidrostática, a qual tem uma conclusão direta ao nível, isto
signi�ca que ela pode determinar a altura da coluna de liquido
acima.

LF-1

LS-10IL-10

LH-20

https://www.wika.com.br/products_submersible_pressure_sensors_pt_br.WIKA
https://www.wika.com.br/ls_10_pt_br.WIKA?ProductGroup=72594
https://www.wika.com.br/il_10_pt_br.WIKA?ProductGroup=72594
https://www.wika.com.br/lf_1_pt_br.WIKA?ProductGroup=72594
https://www.wika.com.br/lh_20_pt_br.WIKA?ProductGroup=72594
www.modenacontroles.com.br
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Chaves de fluxo

www.modenacontroles.com.br

Chaves de �uxo servem para a indicação e monitoramento do
�uxo de meios líquidos e gasosos.

Estes instrumentos destacam-se através da alta precisão de
chaveamento e segurança de funcionamento, baixa histerese de
chaveamento e con�guração altamente customizável pelo
usuário.

Na ampla gama de chaves de �uxo WIKA você encontra também
modelos com compensação de viscosidade e instrumentos com
aprovação ATEX para o uso em áreas classi�cadas.

FSD-3

FSD-4

https://www.wika.com.br/products_flow_switches_pt_br.WIKA
https://www.wika.com.br/fsd_4_pt_br.WIKA?ProductGroup=72602
https://www.wika.com.br/fsd_3_pt_br.WIKA?ProductGroup=72602
www.modenacontroles.com.br
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Termopares
Os termopares fornecem uma tensão diretamente dependente
da temperatura. Eles são especialmente adequados para
temperaturas elevadas até 1.700 °C.

As opções de instrumentos com bainha de isolação mineral são
altamente resistentes contra vibrações.

As classes de exatidão 1 e 2 aplicam-se aos termopares conforme
IEC 60584, bem como às classes padrão e especiais conforme
ASTM E230.

TC10-B

www.modenacontroles.com.br

TC83  TC40

TC10-C TC10-D

TC10-L

https://www.wika.com.br/products_thermocouples_pt_br.WIKA
https://www.wika.com.br/tc10_b_pt_br.WIKA?ProductGroup=72582
https://www.wika.com.br/tc10_c_pt_br.WIKA?ProductGroup=72582
https://www.wika.com.br/tc10_d_pt_br.WIKA?ProductGroup=72582
https://www.wika.com.br/tc10_l_pt_br.WIKA?ProductGroup=72582
https://www.wika.com.br/tc40_pt_br.WIKA?ProductGroup=72582
https://www.wika.com.br/tc83_pt_br.WIKA?ProductGroup=72582
https://www.wika.com.br/tc80_pt_br.WIKA?ProductGroup=72582
www.modenacontroles.com.br
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Termorresistências
Termorresistências são construídas com elementos sensores
com platina, os quais alterem sua resistência elétrica
dependendo da temperatura. 

As termorresistências são adequadas para aplicações entre
-200 ... +600 °C (depende do tipo de instrumento, elemento
sensor, classe de exatidão e partes em contato com o processo).

Para todas as termorresistências as classes de exatidão AA, A e B 
estão disponíveis.

Elas apresentam os limites de erros conforme IEC 60751.

TR10-DTR10-FTR10-H

TR21-C TR31

TR40

www.modenacontroles.com.br

https://www.wika.com.br/products_resistance_thermometers_pt_br.WIKA
https://www.wika.com.br/tr10_d_pt_br.WIKA?ProductGroup=72583
https://www.wika.com.br/tr10_f_pt_br.WIKA?ProductGroup=72583
https://www.wika.com.br/tr10_h_pt_br.WIKA?ProductGroup=72583
https://www.wika.com.br/tr21_c_pt_br.WIKA?ProductGroup=72583
https://www.wika.com.br/tr31_pt_br.WIKA?ProductGroup=72583
https://www.wika.com.br/tr40_pt_br.WIKA?ProductGroup=72583
https://www.wika.com.br/tr11_c_pt_br.WIKA?ProductGroup=72583
www.modenacontroles.com.br
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Transmissores de
temperatura
Transmissores de temperatura convertem o sinal de vários tipos
de sensores como termorresistência, termopares e também
potenciômetros, em um sinal de saída padronizado (por
exemplo,0 ... 10 V ou 4 ... 20 mA).

Com transmissores digitais de temperatura, o tipo de sensor e a
faixa de medição, além de muitas outras opções como, por
exemplo, a sinalização de erro ou a identi�cação do ponto de
medição, podem ser livremente con�guradas.

www.modenacontroles.com.br

T15

TIF52T91.30T91.20

T32.XS TIF11

https://www.wika.com.br/products_temperature_transmitters_pt_br.WIKA
https://www.wika.com.br/t32_xs_pt_br.WIKA?ProductGroup=72584
https://www.wika.com.br/tif11_pt_br.WIKA?ProductGroup=72584
https://www.wika.com.br/t15_pt_br.WIKA?ProductGroup=72584
https://www.wika.com.br/tif50_tif52_pt_br.WIKA?ProductGroup=72584
https://www.wika.com.br/t91_30_pt_br.WIKA?ProductGroup=72584
https://www.wika.com.br/t91_10_t91_20_pt_br.WIKA?ProductGroup=72584
www.modenacontroles.com.br
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Poço termométrico
Os poços termométricos, também chamados de poços de
proteção ou termopoços, são fabricados pela WIKA para serem
utilizados em aplicações com condições críticas de operação,
estando disponíveis nas versões usinado de barra ou fabricado
de tubo.

Os tipos de conexões ao processo disponíveis são diferenciadas
entre as seguintes opções: com �ange, com rosca ou para solda.

A seleção de materiais e a fabricação dos poços termométricos
conforme padrões globais ou especi�cações de cada cliente,
garantem uma proteção otimizada para cada termopar,
termorresistência e termômetro mecânico.

www.modenacontroles.com.br

TW31

TW10TW15TW22

TW60

https://www.wika.com.br/products_thermowells_pt_br.WIKA
https://www.wika.com.br/tw10_pt_br.WIKA?ProductGroup=72588
https://www.wika.com.br/tw15_pt_br.WIKA?ProductGroup=72588
https://www.wika.com.br/tw31_pt_br.WIKA?ProductGroup=72588
https://www.wika.com.br/tw60_pt_br.WIKA?ProductGroup=72588
https://www.wika.com.br/tw22_pt_br.WIKA?ProductGroup=72588
www.modenacontroles.com.br
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Indicadores digitais
Indicadores digitais WIKA estão disponíveis em construções
diferentes para montagem em painéis e cabeçotes.

Algumas versões possuem comunicação HART® ou saídas
adicionais de chaveamento.

www.modenacontroles.com.br

DIH52

DIH10-EX

https://www.wika.com.br/products_digital_indicators_pt_br.WIKA
https://www.wika.com.br/dih50_dih52_pt_br.WIKA?ProductGroup=72581
https://www.wika.com.br/dih10_dih10_ex_pt_br.WIKA?ProductGroup=72581
www.modenacontroles.com.br


PI
RÔ

M
ET

RI
A

Termômetros analógicos
Os termômetros analógicos funcionam conforme os
princípios bimetálico ou expansão á gás. Isto habilita uma
faixa de medição de -200 até +700 °C em várias classes de
exatidão, tempos de resposta e robustez contra in�uências do
ambiente.

Vários tipos de conexão, diâmetros de haste e comprimentos
customizados permitem �exibilidade na especi�cação de cada
ponto de medição.

Todos os termômetros, caso necessário, são adequados para o
uso em um poço de proteção.

www.modenacontroles.com.br

TGT73

TG53

TG54

55

https://www.wika.com.br/products_dial_thermometers_pt_br.WIKA
https://www.wika.com.br/55_pt_br.WIKA?ProductGroup=72580
https://www.wika.com.br/tg53_pt_br.WIKA?ProductGroup=72580
https://www.wika.com.br/tg54_pt_br.WIKA?ProductGroup=72580
https://www.wika.com.br/tgt73_pt_br.WIKA?ProductGroup=72580
www.modenacontroles.com.br
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Termostatos

www.modenacontroles.com.br

Termostatos são utilizados em um grande número de processos
industriais. Quando uma temperatura pré-de�nida for alcançada,
o termostato abre ou fecha um contato elétrico.

Conforme as necessidades os termostatos mecânicos ou
eletrônicos podem ser utilizados.

Na ampla gama de produtos WIKA você encontra o termostato
adequado para cada aplicação.

TCA

TXS TWG

TSD-30

https://www.wika.com.br/products_temperature_switches_pt_br.WIKA
https://www.wika.com.br/twg_pt_br.WIKA?ProductGroup=72585
https://www.wika.com.br/txs_pt_br.WIKA?ProductGroup=72585
https://www.wika.com.br/tsd_30_pt_br.WIKA?ProductGroup=72585
https://www.wika.com.br/tca_pt_br.WIKA?ProductGroup=72585
www.modenacontroles.com.br
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Válvulas Industriais

www.modenacontroles.com.br

A Genebre, líder mundial em válvulas e acessórios para controle
de �uidos,conta com uma ampla gama de válvulas industriais e
seus acessórios, válvulas de linha sanitária, conexões de aço
inoxidável, diferentes elementos para instrumentação industrial
e todas as peças de reposição para válvulas.

Na linha Hidrossanitária você encontrará todos os tipos de válvulas,
acessórios e hidrômetros que possuem os mais altos padrões de
qualidade, possuí também válvulas de gás para o mercado
internacional. 

MÁXIMA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE

VÁLVULA AGULHAVÁLVULA GLOBO VÁLVULA DE RETENÇÃO

VÁLVULAS TRIPARTIDASVÁLVULA ESFERA VÁLVULA ESFÉRA DE TRÊS VIAS

VÁLVULA BORBOLETAVÁLVULA GAVETA INOX VÁLVULA DE GAVETA 
COM VEDAÇÃO EPDM

https://www.genebre.com.br/v-esf-passagem-plena
https://www.genebre.com.br/2360-valvula-esfera-3-vias-paso-reducido-tipo-l
https://www.genebre.com.br/v-esf-3-corpos
https://www.genebre.com.br/2515-v-inox-compuerta-pn-16
https://www.genebre.com.br/valvula-gaveta-vedacao-epdm
https://www.genebre.com.br/2420-valvula-mariposa-tipo-wafer
https://www.genebre.com.br/2580-v-inox-de-globo-pn-16
https://www.genebre.com.br/v-retencao-portinhola-oscilan
https://www.genebre.com.br/valvula-agulha-f-f
https://www.genebre.com.br/10-industrial
www.modenacontroles.com.br
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Purgadores, filtros, conexões
e Hidrometro

www.modenacontroles.com.br

A Genebre, líder mundial em válvulas e acessórios para controle
de �uidos,conta com uma ampla gama de válvulas industriais e
seus acessórios, válvulas de linha sanitária, conexões de aço
inoxidável, diferentes elementos para instrumentação industrial
e todas as peças de reposição para válvulas.

Na linha Hidrossanitária você encontrará todos os tipos de válvulas,
acessórios e hidrômetros que possuem os mais altos padrões de
qualidade, possuí também válvulas de gás para o mercado
internacional. 

MÁXIMA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE

FILTROS EM Y

CONEXÕES EM AÇO INOX

PURGADOR 
TERMODINÂMICO COM E 

SEM FILTRO

HIDROMETRO TIPO 
WOLTMANN 
FLANGEADO

https://www.genebre.com.br/pt-purgadores
https://www.genebre.com.br/55-fittings
https://www.genebre.com.br/search?q=6060
https://www.genebre.com.br/filtros-industrial
www.modenacontroles.com.br


HI
D

RO
SS

A
N

ITÁ
RI

A

Válvulas e filtros

www.modenacontroles.com.br

A Genebre, líder mundial em válvulas e acessórios para controle
de �uidos,conta com uma ampla gama de válvulas industriais e
seus acessórios, válvulas de linha sanitária, conexões de aço
inoxidável, diferentes elementos para instrumentação industrial
e todas as peças de reposição para válvulas.

Na linha Hidrossanitária você encontrará todos os tipos de válvulas,
acessórios e hidrômetros que possuem os mais altos padrões de
qualidade, possuí também válvulas de gás para o mercado
internacional. 

MÁXIMA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE

VÁLVULA DE 
ESFERA 3 VIAS

VÁLVULA DE 
ESFERA SÉRIE 

PESADA LATÃO

VÁLVULA DE ESFERA 
PARA MANGUEIRA 
COM TRAVA PARA 

CADEADO

FILTRO TIPO Y
EM LATÃO

VÁLVULA DE 
GAVETA EM LATÃO

VÁLVULA REDUTORA 
DE PRESSÃO À 

PISTÃO

https://www.genebre.com.br/search?q=3302
https://www.genebre.com.br/3275-valvula-de-esfera-serie-pesada
https://www.genebre.com.br/valvula-esfera-mangueira
https://www.genebre.com.br/valvula-esfera-3vias-tipo-l
https://www.genebre.com.br/4150-valvula-reductora-de-presion
https://www.genebre.com.br/valvula-gaveta-de-latao
www.modenacontroles.com.br
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Controladores e indicadores
de temperatura e processos

www.modenacontroles.com.br

A linha mais completa de controladores e indicadores de porta
e fundo de painel para controle de temperatura, pressão, vazão,
entre outras grandezas.

Disponíveis também modelos para fornecimento OEM:
instalação em máquinas e equipamentos.

C515 – CONTROLADOR DE 
PROCESSOS LINHA DESEMPENHO

C714 – CONTROLADOR DE 
PROCESSOS LINHA AVANÇADA

C407 – CONTROLADOR DE TEMPERATURA

https://contemp.com.br/categoria-produto/controladores-e-indicadores-de-temperatura-e-processos-2/
https://contemp.com.br/produto/c714-controlador-de-processos/
https://contemp.com.br/produto/controlador-de-temperatura-digital-pid-c407/
https://contemp.com.br/produto/c515-controlador-de-processos/
www.modenacontroles.com.br
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Indicadores de processo
e temperatura

www.modenacontroles.com.br

A linha mais completa indicadores de temperatura.

Disponíveis também modelos para fornecimento OEM:
instalação em máquinas e equipamentos.

I414 – INDICADOR DE 
PROCESSOS LINHA 

ECONÔMICA

I716 – INDICADOR DE 
PROCESSOS LINHA 

AVANÇADA

https://contemp.com.br/indicadores-temperatura-processo-contemp/
https://contemp.com.br/produto/i716-indicador-de-processos-copia/
https://contemp.com.br/produto/i414-indicador-de-processos/
www.modenacontroles.com.br
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Contadores e Temporizadores

www.modenacontroles.com.br

Foram desenvolvidos para atender as mais variadas aplicações
industriais, de maneira simples e objetiva, em um produto
compacto e �exível.

A tecnologia utilizada é baseada em microcontrolador RISC de
alto desempenho que possibilita execução de operações
matemáticas e algoritmos em 32 bits e ponto �utuante, garantindo
velocidade e precisão na operação.

KT504 – 
MULTIFUNÇÕES 

LINHA DESEMPENHO

K304 – CONTADOR E TOTALIZADOR

T304 – TEMPORIZADOR

https://contemp.com.br/categoria-produto/contadores-temporizadores-velocimetros-encoders-e-sensores-indutivos/
https://contemp.com.br/produto/kt504_multifuncoes/
https://contemp.com.br/produto/k304-contador-e-totalizador/
https://contemp.com.br/produto/t304-temporizador/
www.modenacontroles.com.br
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Módulos de potência
tiristorizados

www.modenacontroles.com.br

A CONTEMP é pioneira em controlador de potência  de tal forma
que a busca e o aperfeiçoamento contínuo para melhor atender
as necessidades do mercado.

Montado sobre uma mecânica moderna e compacta, o
controlador dispõe de sistema de refrigeração integrado
(dissipadores + ventiladores) e barramentos de potência
protegidos que garantem segurança no manuseio e instalação
(compatível com as normas NR10).

IHM REMOTA PARA 
P501 LINHA 

DESEMPENHO

P501 – CONTROLADOR DE 
POTÊNCIA LINHA DESEMPENHO

P301 – CONTROLADOR DE POTÊNCIA

https://contemp.com.br/categoria-produto/modulos-de-potencia-tiristorizados-microprocessados/
https://contemp.com.br/produto/p501-controlador-de-potencia/
https://contemp.com.br/produto/p301-controlador-de-potencia/
https://contemp.com.br/produto/ihm-interface-homem-maquina-da-p501/
www.modenacontroles.com.br
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Transmissores de Umidade e
Temperatura

www.modenacontroles.com.br

Os Transmissores de Umidade e Temperatura estão em diversos
segmentos como salas climatizadas, estufas, aplicações com ar
condicionado, entre outros. Encontre aqui o Transmissores de
Umidade e Temperatura ideal. 

S501 – TRANSMISSOR DE 
UMIDADE E TEMPERATURA

https://contemp.com.br/produto/s501-transmissor-de-umidade-e-temperatura/
https://contemp.com.br/categoria-produto/transmissores-de-temperatura-conversores-e-isoladores-de-sinais/
www.modenacontroles.com.br
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Barreiras físicas para
Máquinas e Equipamentos

www.modenacontroles.com.br

A Belgo oferece painéis e postes galvanizados e revestidos
com pintura eletrostática em poliéster, garantindo a qualidade e
durabilidade. Os postes com base metálica têm sua �xação
realizada através de parafusos chumbadores, o que assegura
estabilidade e resistência mecânica.

Uma olução completa com: sistema modular, painéis modulares,
postes, tampas, �xadores de poliamida ou metálico.Trata-se de
um painel leve, que com suas dimensões e baixo peso,
proporcionam boa ergonomia.

1

2
53

4

1 Fechamento em tampa plástica com proteção anti-UV

2 Rebite recartilhado com rosca interna

3 Fixador em poliamida

4 Parafuso em aço inox

5 Painel com curvaturas em “V” para enrijecimento mecânico

É possivel ter acesso para manutenção sem retirada total do painel, além disso, cortes, dobras e adaptações podem ser realizadas em campo no
momento da instalação.

DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E FÁCIL INSTALAÇÃO

www.modenacontroles.com.br
https://belgoprotec.com.br/produtos/gradil-de-protecao-de-maquinas-e-equipamentos-nr-12/
https://belgoprotec.com.br/produtos/gradil-de-protecao-de-maquinas-e-equipamentos-nr-12/
https://belgoprotec.com.br/
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Barreiras físicas para
Máquinas e Equipamentos

www.modenacontroles.com.br

A Belgo oferece painéis e postes galvanizados e revestidos
com pintura eletrostática em poliéster, garantindo a qualidade e
durabilidade. Os postes com base metálica têm sua �xação
realizada através de parafusos chumbadores, o que assegura
estabilidade e resistência mecânica.

Uma olução completa com: sistema modular, painéis modulares,
postes, tampas, �xadores de poliamida ou metálico.Trata-se de
um painel leve, que com suas dimensões e baixo peso,
proporcionam boa ergonomia.

É possivel ter acesso para manutenção sem retirada total do painel, além disso, cortes, dobras e adaptações podem ser realizadas em campo no
momento da instalação.

DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E FÁCIL INSTALAÇÃO

Fixador metálico com chapa em aço, 
pintado ou sem pintura com parafuso 

sextavado.

A fixação da base no piso é feita 
por meio de parafusos 

chumbadores.

TECNOLOGIA DE PINTURA

Painéis e postes galvanizados e 
revestidos com pintura 
eletrostática em poliéster.

Garantia de qualidade 
e durabilidade.

poliéster

micro-
cristais 

aço zinco fosfato

Cores RAL
1003

RAL 
9005

As dimensões e baixo peso garantem boa 
ergonomia, agilidade na instalação e 
facilitam a remoção dos módulos quando 
necessário.

Painéis e postes em aço 
galvanizado que garantem 
propriedades mecânicas por muito 
mais tempo. 

https://belgoprotec.com.br/
https://belgoprotec.com.br/produtos/gradil-de-protecao-de-maquinas-e-equipamentos-nr-12/
https://belgoprotec.com.br/produtos/gradil-de-protecao-de-maquinas-e-equipamentos-nr-12/
https://belgoprotec.com.br/produtos/gradil-de-protecao-de-maquinas-e-equipamentos-nr-12/
www.modenacontroles.com.br
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