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Válvula de sequência
	A válvula é 100% de aço inoxidável e  

resiste à corrosão que pode causar falhas  
de ignição em outros tipos.

	Construção tipo cartucho ajustável em estilo  
de gatilho de ação direta.

	O cartucho pode ser instalado diretamente  
dentro do seu coletor.

	As faixas de ajuste de pressão são: 52 bar (5,2 MPa) a 350 
bar (35 MPa) e 20 bar (2,0 MPa) a 62 bar (6,2 MPa).

	O design de dois orifícios elimina a necessidade de uma 
terceira tubulação de fluido para drenar o fluxo de desvio 
(vazamento interno) de volta para o reservatório do sistema.

	O design verdadeiramente sequenciado permite pressão total 
do sistema a jusante da válvula após a abertura.

	Filtragem recomendada: 25 mícrons (nominal)/40 mícrons 
(ABS) (mínima).

Operação: A válvula de sequência VektorFlo® opera como um 
elementos normalmente fechado de pressão positiva em um 
sistema de fixação. Quando o fluido entra no sistema a baixa 
pressão, a válvula é fechada, bloqueando o fluxo de fluido para 
os dispositivos a jusante. Quando os dispositivos a montante da 
válvula se moverem no lugar e a pressão começa a aumentar, o 
aumento de pressão supera a força da mola mantendo a válvula 
fechada, forçando o gatilho a sair da sede para permitir o fluxo 
de fluido pela válvula. Depois que os dispositivos a jusante forem 
posicionados e fixados, e a pressão tiver subido até a pressão a 
montante, toda a pressão do sistema sobe até o ajuste de nível 
máximo na fonte de energia hidráulica. Na liberação, à medida 
que a pressão cai, a força da mola de regulagem empurra o 
gatilho de volta para a sede. O fluido aprisionado no circuito a 
jusante flui novamente pela válvula de retenção para voltar ao 
reservatório da unidade de energia.

DON’T

DO

Válvula de sequência
Nº do modelo Faixa de ajuste A B Fluxo máximo 

47-0440-02 52 a 350 bar 105 44,2 5,7 l/min
47-0440-03 20 a 62 bar 120,3 60,0 11,4 l/min

A pressão máxima de entrada para válvulas de sequência é de 350 bar
A vazão excessiva invalida a garantia

Para a vedação adequada, 
a superfície conjugada deve 
ser plana a 0,08 mm com 
uma rugosidade superficial 
máxima de 1,6 µm Ra
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*M3 Ports are counterbored for o-rings
that are used in manifold mounting applications.
  
  2.29/ 3.30 feed holes
 

NOTE:  When using multiple sequence valves.
   For pressure set range 20 to 62 bar

      a 7 bar spread between pressures is recommended.
   For pressure set range 52 to 350 bar

      a 35 bar spread between pressures is recommended.
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Válvulas suplementares

Válvula de sequência
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Sequência - G1/4 BSPP
Nº do  

modelo
Faixa de ajuste 

da pressão A Vazão  
máxima

Montagem em orifício 1/4 BSPP
47-0440-12 52 a 350 bar 101 5,7 l/min
47-0440-13 20 a 62 bar 116 11,4 1/min

A pressão máxima de entrada para válvulas de sequência é 
de 350 bar

Válvula de sequência para  
espaços apertados
	20% mais estreita que a válvula de sequência padrão.
	A válvula tem construção 100% em aço e resista à corrosão que pode causar 

falhas de ignição em outros tipos.
	A válvula é a mesma usado no bloco maior.
	Construção tipo cartucho ajustável em estilo de gatilho de ação direta.
	O cartucho pode ser instalado diretamente no seu coletor.
	As faixas de ajuste de pressão são: 52 bar (5,2 MPa) a 350 bar  

(3,5 MPa) e 20 bar (2,0 MPa) a 62 bar (6,2 MPa).
	O design verdadeiramente sequenciado permite pressão total do sistema a 

jusante da válvula após a abertura.
	Filtragem recomendada: 25 mícrons (nominal)/40 mícrons (ABS) (mínima)

Sequência do Coletor
Nº do  

modelo
Faixa de ajuste da 

pressão A Vazão máxima

Montagem em coletor com anel em O
47-0440-10 52 a 350 bar 101 5,7 1/min
47-0440-11 20 a 62 bar 116 11,4 1/min

A pressão máxima de entrada para válvulas de sequência é de 350 bar

A vazão excessiva invalida a garantia.

Para a vedação 
adequada, a superfície 
conjugada deve ser plana 
a 0,008 mm com uma 
rugosidade superficial 
máxima de 1,6 µm Ra

Válvulas suplementares

Cavidade da válvula de sequência
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Accessory Valves

Sequence Valve Cavity

Cartucho da válvula de sequência
Nº do 

modelo
Faixa de 
ajuste A B Fluxo  

máximo 
47-0440-00 52 a 350 bar 82,3 44,5 5,7 l/min
47-0440-01 20 a 62 bar 96,5 60,2 11,4 l/min

A pressão máxima de entrada para válvulas de sequência 
é de 350 bar
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NOTE:
For cavity tooling (multi-step Reamer and M20 x 1.5 Tap), order kit 62-7040-00

If a sequence valve is no longer needed, use 30-6011-20 plug,
to cap cavity for free fluid pass through.

0.1 A

Thread M20x1.5 11.3 Min.
0.05 A

12.7 0.25

65-3002-02
STEP REAMER

65-3002-01
TAP M20 x 1.5

1.6

1.6

M-11



www.vektek.com Fora dos EUA: +1 913-365-1045 © Vektek Agosto de 2019




