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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

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


PN
EU

M
Á

TIC
A

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

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/


PN
EU

M
Á

TIC
A

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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