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Sistemas de Bloqueio
para válvulas AZ

Intertravamento de válvulas
Trava para cadeado
Chaves codificadas (sequenciais)
Sistema de indexação de posição



Sistemas de Bloqueio para Válvulas AZ

Configuração com válvula Piloto Configuração com válvula piloto
A válvula principal só pode ser aberta após a abertura da 
válvula Piloto.

No fechamento, a válvula Piloto só pode ser fechada após o 
fechamento da válvula principal

Exemplo para consulta: 
F-2-DN50-PN40+PH-F-2-DN25-PN40
F = flange, 2 = vias, DN50 = diâmetro, PN40 = classe
pressão, PH = válvula piloto, F = flange, DN25 = diâmetro, 
PN40 = classe de pressão

Válvulas AZ com trava para cadeado
É recomendado para instalações que operam com fluídos 
perigosos e processos críticos, os dispositivos de trava para 
cadeado AZ, impedem a operação inadvertida da válvula.
Os dispositivos permitem que a operação da válvula seja 
bloqueada na posição aberta, fechada ou ambas. O trava-
mento da alavanca se dá pelo uso de um simples cadeado 
que é colocado entre os anéis existentes na alavanca e no 
batente (stop).

Alavanca ISO com anel de trava Alavanca STD com anel de trava

Válvula Piloto Válvula Principal

Anéis dos batentes

Na consulta ou pedido:
Favor informar material do corpo 
e macho.

Exemplo para consulta: 
F-2-DN80-PN25-VER
F = flange, 2 = vias, DN80 = diâmetro, PN25 = classe
pressão, VER = Anéis dos batentes

Intertravamento de válvulas
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Sistemas de Bloqueio para Válvulas AZ

Exemplo para consulta: 
F-2-6”-Standard-ANSI150-GT-AMRL 
F = flange, 2 = vias, 6” = diâmetro, ANSI150 = classe 
de pressão, GT = caixa de engrenagem, 
AMRL = chaves sequenciais

Exemplo com Válvulas de Segurança Dispositivo de chaves sequências
Para a operação das válvulas de bloqueio das PSVs 
é necessário a utilização de 2 chaves.

Exemplo I: A válvula está bloqueada na posição aber-
ta com chave “A“ a qual não pode ser retirada. O des-
bloqueio da válvula só é possível após a introdução 
da chave “B“, porém a chave “B“ só pode ser retirada 
da outra válvula após a mesma ser aberta.

Exp: Chave “A“ está fixada na posição aberta
 Chave “B“ está fixada na posição fechada
Com este sistema várias válvulas podem estar
protegidas e intertravadas.

Exemplo II (com 3 válvulas):
Vávlula I  - só pode ser operada com as chaves A+B
Válvula II  - só pode ser operada com as chaves B+C
Válvula III  - só pode ser operada com as chaves C+D

Recomendação:
Utilizando o sistema de comutação para válvulas 
desegurança “SAVA“ (veja folheto 10.3), dispositivos 
de chaves sequenciais são totalmente dispensáveis

TIPO ANDL

Tipo AMRL

Chave A Chave B

Aberto Fechado

AbertoFechado

AbertoFechado

Dispositivo de chaves sequências (codificadas)
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Sistemas de Bloqueio para Válvulas AZ

sem espaço morto e livre de manutenção

Exemplo para consulta: 
F-4-Standard-DN80-PN25-L4-Pos I-IV-RB
F = flange, 4 = quatro vias , DN80 = diâmetro, PN25 
= classe de pressão, L4 = forma do macho, Pos I-IV = 
posição de operação RB = indexador de posição

Todas as válvulas AZ podem ser equipadas com o sistema de indexação 
de posição, o qual é utilizado quando se necessita de um posicionamento 
exato do macho.

Abaixo segue exemplo de aplicação do dispositivo em nossa válvula de 4 
vias com macho L4. A posição da válvula pode ser verificada através do 
indicador de posição e o perfeito posicionamento do macho é garantido 
através do sistema de indexação ( maiores informações de nossas válvulas 
multivias veja nosso folheto 1.2 e 1.3).

F-4-Standard com macho L4

Indicador de Posição

Pino de indexação

Disco de posicionamento

Sistema de indexação de posição


