
Blocos de segurança 
para prensas hidráulicas



Blocos padrão “M” 
Praticidade, funcionalidade e segurança

Os blocos padrão M são a solução ideal para projetos de 
prensas hidráulicas com vazões de até 180 l/min.
Os blocos são montados com válvulas Rexroth com 
monitoração de posição e estão em conformidade com as 
normas de segurança para prensas hidráulicas (p. ex.: EN 
693 e NR12).

Sua construção do tipo modular permite que, combinada 
às diferentes alternativas de módulos, seja configurada em 
qualquer solução desejada.

Principais vantagens
 f Solução modular para todas as variantes de prensas 
e vazões requeridas (máximo 180 l/min)

 f Opções com segurança (normas EN 693, PPRPS e NR12)
 f Inexistência de tubos e mangueiras entre os módulos
 f A única tubulação necessária surge da bomba até o bloco 
e do bloco até o cilindro

 f Construção limpa e ordenada
 f Simples montagem e desmontagem das válvulas
 f Simplicidade na seleção e orçamento
 f Confiabilidade

Construção simples Com válvula de preenchimento Com cilindros auxiliares
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Bloco tipo N 
Vazões de até 180 L/min

Bloco tipo P 
Vazões de até 1100 L/min

Blocos para adequação de segurança 
em prensas hidráulicas

Válvulas monitoradas para sistemas de segurança de prensas

 f Válvula monitorada com 

sensor indutivo tipo QR

 f Para válvulas direcionais de 

4/3 vias, tamanhos 6 e 10

 f Para informações detalhadas 

consulte o catálogo 

RE 24830

 f Válvula cartucho de 2 vias 

com monitoramento da 

posição fechada por meio 

de sensor indutivo

 f Disponíveis nos tamanhos 

16 a 160

 f Para informações detalhadas 

consulte o catálogo 

RE 21015

 f Válvula de retenção com 

desbloqueio hidráulico 

monitorada

 f Disponíveis nos tamanhos 

10 a 30

 f Para informações detalhadas 

entre em contato

 f Válvula direcional, pré-

operada com monitoramento

 f Disponíveis nos tamanhos 

10 a 102

 f Para informações detalhadas 

consulte os catálogos 

RE 24751 e RE 24830

 f Para tamanhos de 52 a 102, 

entre em contato

 f Válvulas proporcionais de 

4/3 vias, diretamente 

operadas com eletrônica 

embarcada e sistema de 

monitoramento

 f Tamanhos 6 e 10

 f Para informações detalhadas 

consulte o catálogo 

RE 29064

 f Válvula monitorada com 

sensor indutivo tipo QM

 f Para válvulas direcionais de 

4/2 vias, tamanhos 6 e 10

 f Para informações detalhadas 

consulte o catálogo 

RE 24830

Principais vantagens
 f Construção simples
 f Atendimento aos requisitos da NR12 - Anexo VIII - Item 3.4 
e EN693

 f Adequação de sistemas existentes

Notas

Atenção! Válvulas monitoradas usadas em sistemas de segurança devem ser exclusivamente instaladas e comissionadas por profissionais especializados.

Todo projeto, instalação, start-up, manutenção e documentação de adequação de segurança deve ser realizado por profissionais treinados e especializados.

Para mais informações sobre válvulas monitoradas, entre em contato com os nossos representantes e canais de atendimento ou consulte o catálogo RE 00885.
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