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Tradução

Séries
V   VF   VM   VMC   VMCE   VMF   VMP   VT

Séries para atmosferas potencialmente explosivas
VX   VFX   VMX   VMCX   VMCEX   VMFX   VMPX   VTX
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elManual de operação
para válvulas pneumáticas de manga flexível

Este manual de instruções e de instalação permite-lhe uma 
montagem e uma colocação em funcionamento seguras das 
seguintes válvulas pneumáticas de manga flexível da AKO. 
Leia e siga primeiro estas instruções de segurança e tenha 
em atenção o manual de instruções e de instalação.

1. Instruções de segurança
A instalação, manutenção e colocação em funcionamento devem 
ser efetuadas apenas por pessoal técnico qualificado ou por pessoal  
destacado pela entidade operadora. O manual de instruções e 
de instalação e as instruções de segurança têm de estar sem-
pre acessíveis para os operadores e para o pessoal responsável 
pela manutenção.

AVISO: Perigo de esmagamento
Ao fechar a válvula de mangote podem ocorrer es-
magamentos com consequências graves.

 Î Não introduzir as mãos ou outras partes do corpo na 
abertura. 

 Î Tomar medidas que previnam a introdução de dedos ou 
mãos no interior da válvula de mangote.

 Î Se necessário, colocar indicações de aviso adequadas

Nota
A configuração da válvula de mangote (materiais 
de fabrico das peças, p. ex. da manga) tem de ser 
adequada ao fluido de serviço.

Nota
Devido a atualizações, esta documentação está 
sujeita a alterações contínuas.
A versão atual é válida e pode ser encontrada em 
www.valvula-de-mangote.com.

Usar a válvula de mangote apenas se estiver  
instalada (p. ex. numa tubagem).

Como fluido de comando usar ar comprimido seco, sem óleo e 
filtrado, para evitar corrosão e danos na válvula de mangote e na 
respetiva manga. 

Em caso de avaria ou dano da válvula de mangote, bloquear 
imediatamente a pressão de controlo e libertar a pressão exis-
tente na válvula. A pressão de controlo não pode ser removida 
quando se encontra sob pressão. Desmontar a válvula de man-
gote apenas quando estiver sem pressão.

Aquando de temperaturas elevadas, se necessário, 
a entidade operadora deverá providenciar uma pro-
teção contra contacto, a qual deverá estar identifica-
da. É necessário colocar indicações de aviso, p. ex. 
„superfície quente“, na válvula de mangote.

Nota 
Os gases instáveis não podem ser usados como 
fluido de débito.

    
AVISO! Perigo de contaminação
Se a manga for destruída devido a uma tempera-
tura excessiva (incluindo incêndio), 

 Î o fluido de débito possivelmente é contami-
nado (libertação de gases tóxicos). Além disso, a válvu-
la pneumática de manga flexível fica inoperacional.

 Î Evitar possíveis danos de consequência na/através da 
instalação completa, adotando as medidas de proteção 
internas em vigor, que foram estipuladas com base na 
avaliação de risco da instalação completa. Essa avali-
ação de risco deve ser elaborada e documentada pela 
entidade operadora.

 Î Assegurar que o fluido de débito contaminado não seja 
expelido e que seja eliminado de acordo com a legis-
lação local e nacional em vigor.

 Î Trocar a válvula pneumática de manga flexível danifi-
cada.

 Î No caso de fluidos de débito perigosos, explosivos ou 
venenosos, devem ser tomadas medidas de proteção 
adequadas para evitar que estes sejam libertados para 
a atmosfera.

Nota
Em caso de rutura de manga, o fluido de débito 
pode ser pressionado para dentro da tubagem de 
pressão ou dos componentes de comando (p. ex., 

válvula solenoide, válvula proporcional, etc.) e causar danos. 
O fluido de débito pode ser libertado para a atmosfera através 
dos componentes de comando.

Nota
A válvula pneumática de manga flexível não fun-
ciona, se ocorrer a formação de condensado no 
seu interior e/ou se a válvula congelar devido a 

temperaturas negativas.
 Î Evitar possíveis danos de consequência na/através da 

instalação completa, adotando as medidas de proteção 
internas em vigor, que foram estipuladas com base na 
avaliação de risco da instalação completa. Essa avali-
ação de risco deve ser elaborada e documentada pela 
entidade operadora.

 Î Se necessário, deve-se assegurar o aquecimento da 
válvula pneumática de manga flexível.



AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH
Adam-Opel-Str. 5 
65468 Trebur-Astheim
ALEMANHA

Telefone:    +49 6147 9159-0 
Fax:         +49 6147 9159-59 
E-Mail:   ako@valvula-de-mangote.com
Internet:   www.valvula-de-mangote.com        Shop: www.ako-shop.com

M
an

ua
l d

e 
op

er
aç

ão
BA

_p
V_

D
IV

_P
T_

20
22

-0
4-

12

4

Vá
lv

ul
as

 p
ne

um
át

ic
as

 d
e 

m
an

ga
 fl

ex
ív

elManual de operação
para válvulas pneumáticas de manga flexível

Nota
Se a diferença de temperatura entre ambiente, 
fluido de comando e fluido de serviço for extrema-
mente discrepante, é possível que se forme água 

de condensação no compartimento do fluido de comando. 
Esta pode entrar para a tubagem da pressão de controlo e 
tem de ser drenada/eliminada de forma controlada.

Em caso de incêndio, a entidade operadora deve despressurizar 
as válvulas de mangote para evitar que as válvulas danificadas 
expludam.

Os dados máximos de pressão e temperatura na placa de carac-
terísticas têm de ser observados e cumpridos. Na tubagem da 
pressão de controlo deve ser montado um regulador de pressão/
limitador de pressão, o qual deve ser ajustado à pressão de con-
trolo calculada.

Pressão de controlo ideal 
(Exemplo de cálculo)

Pressão de serviço (pressão de débito)  3,0 bar
∟Sobrepressão (pos. ou neg.) / pressão relativa 
+ Pressão diferencial (ver placa de características)  2,5 bar 
= Pressão de controlo ideal a ajustar  5,5 bar

Nota
Em caso de controlos periódicos (p. ex., no âmbito 
da BetrSichV - Lei da Segurança no Trabalho), os 
corpos devem ser enchidos com água, uma vez 

que o componente sob pressão não é a manga, mas sim o 
corpo. A pressão de ensaio 1,43 x pressão de controlo máx. 
(DGRL - Diretiva de equipamentos sob pressão) e a duração 
do ensaio até DN150 = 60 seg. e depois 120 seg. (EN12266) 
não pode ser excedida.

Condições especiais e instruções de segurança 
para a aplicação em áreas potencialmente explosi-
vas

A instalação, manutenção e colocação em fun-
cionamento têm de ser monitorizadas e testadas 
por uma pessoa versada em proteção contra ex-
plosões. 

A válvula pneumática de manga flexível deve ser incluída no 
documento operacional de proteção contra explosões.

A marcação indicada na placa de características serve de re-
ferência para a utilização da válvula de mangote.

       
 Exemplo: Válvula de mangote         Exemplo: válvula de mangote
 à prova de explosão        ATEX

Válvulas de mangote à prova de explosão: 
Para atmosfera potencialmente explosiva 0;1;2 e 20;21;22, 
adequam-se as seguintes válvulas de mangote e não estão 
sujeitas à diretiva ATEX:

Série:      VX, VMX, VMCX, VMCEX, VMPX
Tipo de mangas:     Mxxx.xxLF
Tipo de ligação:     10 (aço)
(material)     33 (alumínio)
            Não para o grupo de aparelhos I,  
            indústria mineira 
      50 (aço inoxidável) 
      73 (POM)
Tipo de corpo:      10 (aço)
(material)     50 (aço inoxidável) 
      73 (POM)

Válvulas de mangote ATEX:
Para atmosfera potencialmente explosiva 1;2 e 21;22 ade-
quam-se as seguintes válvulas de mangote e estão sujeitas 
à diretiva ATEX:

Serie:      VFX, VMX, VMCX, VMFX, VTX
Tipo de mangas:    Mxxx.xxLF
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para válvulas pneumáticas de manga flexível

Tipo de ligação:  50 (aço inoxidável) 
(material)   31 (alumínio com aço) 
    35 (alumínio com aço  
          inoxidável) 

Tipo de corpo:       30 (alumínio)
(material)

Marcação segundo ATEX RL 2014/34/UE

  I M2 II 2GD IIC TX
Legenda:

  Símbolo hexagonal 
  (apresenta a marcação específica para a 
  proteção contra explosões)

I  Grupo de aparelhos I 
  (produtos para a indústria mineira)

M2  Categoria de aparelhos M2 
  
II  Grupo de aparelhos II 
  (produtos que não são utilizados na 
  indústria mineira)

2  Categoria de aparelhos 2 
  (a válvula de mangote adequa-se à atmosfera  
  potencialmente explosiva 1/21 e 2/22)

GD  Tipo de perigos GD 
  (a válvula de mangote adequa-se à utilização em  
  atmosferas com gás (vapor/fumo) e pó)
 

IIC  Grupo de explosão IIC 
  (a atmosfera exterior e interior foi classificada  
  pela entidade operadora)  

TX  A classe de temperatura TX 
  (a classe de temperatura é determinada pela  
  própria entidade operadora) 

Marcação segundo ISO 80079-36

Ex h Mb
Ex h IIC T6...T4 Gb
Ex h IIC T120°C Db
Legenda:

Ex  Símbolo Ex 
h  Aparelhos não elétricos para a utilização  
  em atmosferas potencialmente explosivas

Mb  EPL*
  M -> Grupo de aparelhos I (produtos para áreas
          Ex na indústria mineira)
  b -> Nível b = categoria de aparelhos ATEX M2

IIC  Tipo de atmosfera de gás potencialmente 
  explosiva
  II ->  Subgrupo do grupo de aparelhos II para 
          gases, vapores, névoas
  C -> Nível C = gases como, por exemplo, 
          hidrogénio

T6...T4  Classe de temperatura ou temperatura 
  máxima de superfície 
  T6 = 85°C, T4 = 135°C
  (a classe de temperatura é determinada 
  pela própria entidade operadora)

Gb  EPL*
  G -> Grupo de aparelhos II (produtos para áreas
          Ex com gases, vapores, névoas)
  b -> Nível b = categoria de aparelhos 2G, a 
         válvula de mangote é adequada para as 
         zonas Ex 1 e 2

IIIC  Tipo de atmosfera de poeira 
  potencialmente explosiva
  III -> Subgrupo do grupo de aparelhos III 
          para poeiras
  C -> Nível C = partículas em suspensão 
          inflamáveis, poeira não condutora e 
          condutora

T120°C Temperatura máxima de superfície
Db  EPL*
  D -> Grupo de aparelhos III 
          (produtos para áreas Ex com poeiras)
  b -> Nível b = categoria de aparelhos 2D, 
         a válvula de mangote é adequada para 
         as zonas Ex 21 e 22

Temperatura ambiente

-10°C ≤ Ta ≤ 60°C     Temperatura ambiente 
          Ta (ou também Tamb)

No caso dos componentes de outro fabricante, p. ex. manó-
metro de pressão ou outros equipamentos/acessórios, devem 
verificar-se as próprias avaliações de conformidade de acor-
do com a diretiva ATEX 2014/34/UE ou 94/9/CE do fabricante.
Devem ter-se em atenção as indicações do fabricante em re-
speito à marcação X.
Se necessário, durante a instalação, deve cumprir-se e ter-se 
em atenção o VDE0165.

As válvulas de mangote EX (sem alumínio na área do flui-
do) podem ser operadas com todas as velocidades de trans-
porte. Contudo, neste caso, é necessário assegurar (através 
de uma chapa perfurada, sistema de filtragem magnética ou 

* EPL (Explosion Protection Level = Geräteschutzniveau unter ATEX Gerätekategorie)
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outro método) que não existe aço ou outras sub-
stâncias capazes de formar faíscas de ignição no 
fluido de débito.

Válvulas de mangote com peças de conexão de válvula em:
 Î (33) Alumínio: 

• Não podem existir partículas de aço enferrujado no flui-
do de débito.

• Em princípio, podem ser operadas com todas as ve-
locidades de transporte. Contudo, neste caso, é ne-
cessário assegurar (através de uma chapa perfurada, 
sistema de filtragem magnética ou outro método) que 
não existe aço ou outras substâncias capazes de for-
mar faíscas de ignição no fluido de débito.

• Se não for possível garantir que não existem substânci-
as capazes de formar faíscas de ignição (p. ex., peças 
metálicas) no fluido de débito, a válvula de mangote Ex 
pode ser operada até uma velocidade de transporte de 
≤ 15 m/s. 

 Î (31) Alumínio com bucha de aço e/ou 
       (35) alumínio com bucha de aço inoxidável e/ou
       (50) aço inoxidável:

• Em princípio, podem ser operadas com todas as ve-
locidades de transporte. Contudo, neste caso, é ne-
cessário assegurar (através de uma chapa perfurada, 
sistema de filtragem magnética ou outro método) que 
não existe aço ou outras substâncias capazes de for-
mar faíscas de ignição no fluido de débito.

• Se não for possível garantir que não existem substânci-
as capazes de formar faíscas de ignição (p. ex., peças 
metálicas) no fluido de débito, a válvula de mangote Ex 
pode ser operada até uma velocidade de transporte de 
≤ 1 m/s. 

 Î (73) Plástico condutor de eletricidade eletrostática 
        (POM):
• Em princípio, podem ser operadas com todas as velo-

cidades de transporte. 

O exterior da válvula de mangote Ex em alumínio está reves-
tido em pó/pintado. A pintura/o revestimento em pó deve ser 
regularmente verificado e, se necessário, retocado. A espes-
sura de revestimento máxima é de 200 µm e deve ser respei-
tada. Com uma nova pintura, a espessura da camada de 200 
µm não deve ser ultrapassada. 
Um batimento livre da válvula com ferramenta de percussão 
não é permitido. 
Isto significa que não são de esperar faíscas por fricção e 
impacto.

O fluido no interior não deve prejudicar a manga e buchas de 
flange, bem como a condução de eletricidade electroestática 

ou a resistência.

Todos os aparelhos elétricos incorporados, tais como válvulas 
solenoide, o pressóstato e o purgador rápido, têm de ser com-
patíveis com a atmosfera potencialmente explosiva e possuir 
uma declaração do fabricante ou uma avaliação de conformi-
dade para a utilização em atmosferas potencialmente explo-
sivas. Os acessórios sem autorização para a área potencial-
mente explosiva não devem ser montados numa atmosfera 
potencialmente explosiva.

Como fluido de comando usar apenas materiais que não 
apresentem risco de explosão. A entidade operadora deve 
lembrar-se que as mangueiras pneumáticas/em plástico (ou 
tubos) eventualmente montadas têm obrigatoriamente de ser 
condutoras de eletricidade eletrostática (<10^6 Ohm).

As válvulas pneumáticas de manga flexível têm de estar bem 
unidas à tubagem condutora, ligada à terra. A válvula de man-
gote está incluída na compensação de potencial (no mínimo, 
4 mm² de cobre trançado se a colocação for desprotegida). 
Para a ligação à terra está disponível um parafuso de fixação 
com marcação na válvula de mangote.  

A compensação de potencial (ligação à terra) entre a tubagem 
e a válvula de mangote tem de ser testada após a montagem 
na tubagem através de um aparelho de medição adequado.

Os depósitos de pó e de óleo devem ser retirados atempa-
damente, para que não conduzam a depósitos perigosos e 
híbridos ou misturas de óleos, gorduras e pós nas ignições 
luminosas. 

Aquando da operação na zona de débito, a fricção pode ori-
ginar uma subida da temperatura do fluido de débito. A ent-
idade operadora deve certificar-se de que a temperatura do 
líquido médio no interior não é superior a 80% do ponto de 
inflamação ou da temperatura de ignição do fluido de débito, 
bem como os gases e pós, que não constituem a atmosfera 
potencialmente explosiva. Além disso, aplica-se a temperatu-
ra máxima da válvula de mangote.

É necessário evitar o contacto de partículas aço enferrujado 
(partículas de corrosão, p. ex., películas finas de ferrugem) 
no fluido de débito com o alumínio da válvula de mangote. Se 
necessário, a entidade operadora deve evitar que o corpo em 
alumínio entre em contacto com ferros enferrujados através 
de medidas adequadas, como p. ex. com um corpo protetor.

A entidade operadora deve tomar medidas para prevenir a 
ocorrência de fontes de inflamação resultantes de radiação 
ionizante, raios X, proteção catódica, correntes vagantes, 
compressão adiabática, chamas e gases quentes, ondas ele-
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tromagnéticas, raios, faíscas por fricção e embate.

Dado que a manga é uma peça de desgaste, é 
possível que o fluido de comando entre na zona 

de débito através de uma fuga. Se o fluido de débito for um 
material combustível líquido e caso se misture com o ar, há 
uma grande probabilidade de se formar uma atmosfera poten-
cialmente explosiva na zona de débito. O fluido de débito, por 
sua vez, pode entrar no fluido da pressão de controlo e formar 
aqui uma atmosfera potencialmente explosiva.

A atmosfera no exterior e no interior é classificada por uma 
entidade operadora no grupo de explosão IIC. Deve ter-se 
em conta a adequação da válvula de mangote em respeito à 
atmosfera potencialmente explosiva exterior.

A entidade operadora deve garantir, através da sinalização 
correspondente, que não ocorrem chamas e gases quentes 
nas atmosferas de proteção contra explosões do sistema. 
Pertencem aqui a proibição fumar e de fazer lume.

Alterações posteriores na válvula de mangote requerem uma 
nova verificação da proteção contra explosões, de acordo 
com as instruções de conservação / reparação (instrução de 
trabalho) AA50 pV xx xxxx-xx-xx.

2. Utilização
As válvulas de mangote foram avaliadas de acordo com as espe-
cificações da diretiva sobre os aparelhos de pressão (DGRL) 
2014/68/UE, diretiva relativa a máquinas (MRL) 2006/42/CE e 
diretiva ATEX 2014/34/UE.

As declarações de conformidade correspondentes e decla-
rações do fabricante devem ser lidas e o conteúdo deve ter tido 
em conta (ver também o cap. 10).

2.1 Vida útil

A vida útil das válvulas de mangote limita-se, sob condições ide-
ais, aos 30 anos (série VMP 10 anos).

A vida útil ou o número da alternância de carga (pressurização) 
diminui devido a diversos fatores.
Os fatores têm influências ambientais e operacionais como a 
temperatura ambiente/do fluido de débito, desgaste, insolação, 
ciclos de comutação, vibrações aquando da operação, tensão 
aquando da montagem, cargas externas, ar de comando poluí-
do, corrosão ou danos aquando da operação ou da montagem.
Para conservar a vida útil, a entidade operadora deve verificar as 
válvulas de mangote nos intervalos de manutenção/medidas de 
manutenção em relação a danos (p. ex. fissuras, corrosão, etc.). 
Recomenda-se que dispare no corpo com água a uma pressão 
de controlo máxima de 1,5 a cada 10 anos (série VMP 5 anos) e 
que verifique se existem fugas (verificação EN1266 P10). 

Uma válvula de mangote danificada ou permeável chegou ao 
final da sua vida útil e não deve ser mais utilizada.

2.2 Utilização devida

A válvula de mangote serve para bloquear ou interromper o fluxo 
de fluidos com componentes sólidos ou líquidos ou pó em tuba-
gens e mangueiras.

Os gases instáveis não podem ser usados como fluido de débito.

As válvulas de mangote e os acessórios têm de 
ser analisados individualmente quanto à respetiva 
utilização em atmosferas potencialmente explo-
sivas e adequados para a utilização em questão. 

Por conseguinte, a AKO não pode fornecê-los como unidade 
agrupada. Os acessórios não estão agrupados como módulo 
nos termos da diretiva ATEX 3.7.5. A entidade operadora de-
verá determinar a adequação dos acessórios fornecidos para 
a utilização em atmosferas potencialmente explosivas. 
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2.3 Utilização indevida

 Î Não observação do manual de instruções e de instalação 
com as instruções de segurança.

 Î Utilização indevida da válvula pneumática de manga fle-
xível.

 Î Operação da válvula de mangote por pessoal não autor-
izado ou instruído.

 Î Utilização da válvula de mangote como equipamento com 
função de segurança ou como „válvula fim-de-curso“ sem 
fixação correspondente.

 Î Montagem de peças de reposição não originais.
 Î Violação das normas e leis em vigor.

A AKO não se responsabiliza por danos resultantes da não ob-
servação das especificações, instruções de segurança e avisos 
contidos no manual de instruções e de instalação ou de alte-
rações posteriores na válvula de mangote.

2.4 Funcionamento

Através do aumento da pressão no corpo da válvula de 
mangote é efetuada a compressão de uma mangueira em 
elastómero (manga). Assim é apresentado um padrão de 
fechamento tipo labial (Fig. II). O pó e os grãos até um de-
terminado tamanho são envolvidos pela manga elástica. 
A estanqueidade da válvula de mangote é assim garantida. Ao 
anular a pressão de controlo e através da força de restabeleci-
mento da manga, esta volta a abrir-se (Fig. I).

  

Fig. I                       Fig. II

(A)    Pressão de serviço (pressão de débito) 
(B) + Pressão diferencial (ver placa de características)      
(C) = Pressão de controlo ideal a ajustar

3. Descrição técnica
3.1 Comando

O comando da válvula de mangote deveria ser realizado através 
de uma válvula de comando montada diretamente na ligação 
da pressão de controlo (p. ex. válvula solenoide de 3/2 vias). A 
tubagem de pressão de controlo entre a válvula de comando e 
a válvula de mangote deve ser o mais curta possível. Recomen-
dam-se as seguintes secções de tubagem:

DN 10 - DN 25  = DN   4 mm
DN 32 - DN 150  = DN   6 mm
DN 200   = DN   9 mm
DN 250 - DN 300  = DN 13 mm

Para conseguir uma abertura mais rápida (fluido de comando 
do ar comprimido) da manga, recomenda-se a montagem de 
uma válvula de purga rápida do ar diretamente na ligação do 
comando. É possível montar ainda um pressóstato para a moni-
torização da pressão de controlo ou uma indicação da posição 
LIG/DESL. Na maioria dos casos, este pressóstato permite de-
tetar atempadamente um defeito na manga e proceder à sua 
substituição. Se a válvula de mangote for operada num processo 
de vácuo a uma subpressão inferior a 100 mbar, é necessário 
assegurar uma compensação de pressão do fluido de comando 
em relação ao fluxo de produto.

Para consultar as recomendações relativas ao comando no 
folheto informativo técnico „Exemplos de comando válvulas de 
mangote“, disponível em www.valvula-de-mangote.com.

3.2 Dados técnicos

Fluido de comando Ar comprimido, gases neutros, água
Posição de montagem aleatória (ver também o cap. 4.3)
Direção de fluxo  aleatória
Fluido de serviço  gaseiforme, líquido, sólidos

3.3 Dados de funcionamento

Pressão de serviço (A) consultar a placa de características
∟ Sobrepressão (pos. ou neg.) / pressão relativa
Pressão de controlo (C) ver exemplo de cálculo Instruções   
   de segurança e placa de 
   características
Pressão diferencial (B) consultar a placa de características
Gama de temperatura consultar a placa de características

Se faltar uma placa de características, entre imediatamente em 
contacto com a AKO.
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AVISO! Risco de ferimentos
As condições de operação incorretas podem cau-
sar danos pessoais, danos no sistema e na válvula 
de mangote.

Nota
As condições de operação máximas (temperatura/
pressão/influências ambientais) não devem ser ul-
trapassadas ou a ultrapassagem dos dados deve 

ser evitada.
Exemplo: com temperaturas inferiores a -10° C, recomenda-
se um sistema de aquecimento por traceamento para a vál-
vula de mangote.

Pode consultar os dados técnicos dos tipos de válvula de man-
gote específicos na respetiva ficha técnica.

4. Montagem
4.1 Preparação

Antes da montagem da válvula de mangote é necessário efetuar 
sempre um teste de funcionamento.

Deve-se certificar de que a atmosfera não é po-
tencialmente explosiva.

Todas as mangueiras pneumáticas/tubulações 
pneumáticas do comando pneumático devem 
ser condutoras de eletricidade eletrostática 
(<10^6 Ohm) (não disponível no volume de forne-

cimento) e devem ser incluídas na compensação potencial.
Quando uma válvula de mangote é montada no sistema de 
uma entidade operadora com proteção contra a corrosão, não 
é necessário ocorrer uma influência recíproca. Caso necessá-
rio, são montadas peças de isolação fora da atmosfera poten-
cialmente explosiva. 

4.2 Conexões mecânicas

AVISO! Risco de ferimentos
A utilização de ferramentas de içamento ou de 
mecanismos de suspensão de carga inadequados 
pode eventualmente dar origem a ferimentos gra-

ves de postura, durante o manuseamento da válvula pneumá-
tica de manga flexível a partir de DN 150.

 Î Utilizar apenas ferramentas de içamento e mecanismos 
de suspensão de carga adequados.

 Î Instruir o pessoal de montagem periodicamente, segun-
do as prescrições de prevenção de acidentes.

AVISO! Ruídos
Ruídos estranhos podem ser indícios de uma li-
gação defeituosa da válvula pneumática de man-
ga flexível com os tubos ou mangueiras, com a 

ligação de ar comprimido ou podem estar relacionados com 
uma manga danificada. 

 Î Repetir eventualmente a montagem, segundo as in-
struções.

 Î Realizar uma manutenção periódica preventiva.

 Î Una a válvula de mangote pré-montada de fábrica às li-
gações do sistema. 

 Î Evite tensões e influências resultantes de forças e mo-
mentos externos. 

 Î Deve ser assegurado que através da montagem da vál-
vula pneumática de manga flexível não sejam causados 
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danos na tubagem (estática).
 Î As válvulas pneumáticas de manga flexível devem ser 

conectadas de forma segura na tubagem, de modo a evi-
tar que estas caiam e que sofram deformações, rebenta-
mentos ou quedas.

 Î Dependendo do peso da válvula de mangote e se houver 
várias válvulas de mangote montadas em série, é neces-
sário providenciar apoios adequados.

 Î Não podem ser criadas fugas no sistema de tubagem de-
vido à montagem.

 Î As oscilações no sistema podem originar danos na válvu-
la de mangote ou nas ligações. 

 Î O espaço entre um cotovelo e a válvula de mangote deve 
ser o dobro do comprimento de montagem da válvula, 
dado que podem ocorrer turbulências resultantes de um 
percurso de tubagem mais curto que originam o desgaste 
prematuro da manga e do flange. 

 Î Dependendo do peso da válvula de mangote e se houver 
várias válvulas de mangote montadas em série, é neces-
sário providenciar apoios adequados.

Ligação de rosca fêmea, segundo a norma DIN EN ISO 228 
(G) ou ANSI/ASME B1.20.1 (NPT) 

Proceda à vedação da ligação de rosca com um vedante ade-
quado, p. ex. cordões de vedação em PTFE. 

 Î Válvulas de mangote da série VMP/VMC: Proceda à monta-
gem de forma manual ou com uma chave de fita.

 Î Válvulas de mangote da série VM/VMF: Fixe a rosca de li-
gação na válvula de mangote com chaves de forqueta ade-
quadas para evitar a rotação da manga aquando da mon-
tagem.

Ligação flangeada segundo a norma DIN EN 1092-1 PN 10/16 
ou ANSI B 16.5/150 lbs 

Para vedar as ligações flangeadas utilize vedações de flange 
convencionais adequadas. No caso das válvulas de mangote 
com uma manga de flange não é necessário proceder à vedação 
adicional dos flanges. Certifique-se de que as superfícies dos 
flanges estão limpas e intactas. Utilize parafusos de flange em 
conformidade com a norma. O comprimento do parafuso pode 
ser calculado de acordo com a espessura do flange na ficha téc-
nica, para a série de válvula de mangote. Aperte os parafusos 
em cruz de forma uniforme, inicialmente a 50%, depois a 80%. 
Aperte os parafusos durante a colocação em funcionamento 
uma ou várias vezes, conforme necessário, para preservar o 
efeito de vedação.

Outras ligações (p. ex. junta roscada, pontas de soldar, li-
gação de junta, flange de camião cisterna)

Ligue as restantes ligações de forma correta e em conformidade 
com as práticas gerais de engenharia.

4.3 Ligação da tubagem de pressão de controlo

Una a válvula de mangote à tubagem de pressão de 
controlo. Regule a pressão de controlo determinada no regula-
dor de pressão/limitador de pressão.

Fluido de comando „ar comprimido“
Aquando da montagem, a tubagem de pressão de controlo deve 
ser colocada na tubagem de forma que a água de condensação, 
caso exista, possa escorrer para fora da válvula de mangote. 
Deveria haver sempre um separador de água à frente da válvula 
de mangote.

Fluido de comando „água“ 
As válvulas de comando têm de ser impermeáveis e possuir uma 
secção suficientemente grande. Esta influencia o tempo de ab-
ertura/fecho da válvula de mangote, bem como o tempo de vida 
útil da manga.
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5. Colocação em funcionamento

Durante o trabalho, não podem entrar quaisquer 
objetos (p. ex., parafusos, ferramentas) no interior 
da instalação.

5.1 Condições prévias

Colocar a válvula de mangote em funcionamento depois de te-
rem sido tomadas as seguintes medidas:

 Î A válvula de mangote tem de estar bem unida às ligações 
previstas.

 Î O regulador de pressão/limitador de pressão tem de estar 
montado e ajustado na tubagem de pressão de controlo.

 Î Os dispositivos de proteção eventualmente necessários têm 
de estar presentes e em funcionamento.

 Î A entidade operadora tem de comprovar a compatibilidade 
do fluido de débito com os materiais da válvula de mangote.

 Î Todos os componentes da instalação foram testados quanto 
ao seu funcionamento. Em caso de danos, imobilizar ime-
diatamente a instalação.

Nota
Antes da colocação em serviço, é necessário veri-
ficar a estanqueidade da válvula de mangote com-
pleta com peças de ligação. 

No caso de fluidos bombeados explosivos ou tóxicos, recon-
duzir o ar de comando para um sistema de ar de evacuação 
separado e fechado, para impedir uma eventual fuga para a 
atmosfera em caso de defeito na manga. 

5.2 Operação normal

Utilize devidamente a válvula de mangote. Tenha em atenção as 
instruções de segurança.

Não é permitido remover os dispositivos de proteção e de se-
gurança montados na válvula de mangote, bem como as indi-
cações de aviso. Quando não há pressão de controlo, a válvu-
la de mangote está aberta. A mesma fecha assim que houver 
pressão de controlo em quantidade suficiente. 

Em caso de danos, é necessário despressurizar imediatamente 
a válvula de mangote.

Ao ultrapassar ou ao não atingir a pressão de serviço/controlo 
ou a temperatura de operação permitida, verifique a manga da 
válvula de mangote.

6. Manutenção e reparação
6.1 Dados gerais
 
Proceder aos trabalhos de manutenção e reparação apenas se 
não houver pressão de controlo. O sistema deve ser removido 
e despressurizado. A tubagem de pressão de controlo tem de 
estar separada da válvula de mangote. Os componentes (p. ex. 
no pressóstato) têm de estar desconectados da alimentação elé-
trica.

Deve-se certificar de que a atmosfera não é poten-
cialmente explosiva.

Se houver a possibilidade de serem libertados produtos peri-
gosos durante a manutenção da válvula pneumática de manga 
flexível, é necessário proceder a medidas de proteção (p. ex. 
equipamento de proteção pessoal). 

Para obter informações sobre o fluido de débito, nomeadamente 
as especificações, instruções de segurança e avisos, consulte a 
respetiva folha de dados de segurança.

Todas as peças individuais devem ser controladas regularmente 
quanto a danos e substituídas caso sejam detetados danos ou 
desgaste.

6.2 Inspeção

A vida útil da manga depende da pressão de controlo, da qua-
lidade da manga, das temperaturas de aplicação, do fluido de 
débito, do diâmetro nominal, da duração/frequência da mudança 
de carga, do comando e dos respetivos componentes. 

 Î Verifique a cada 3 meses se a válvula de mangote está a 
funcionar corretamente. Dependendo das condições de 
operação, pode ser necessária uma verificação de funcio-
namento em intervalos de tempo diferentes/mais reduzidos. 

 Î Defina os prazos de inspeção de acordo com as condições 
de operação e frequência de acionamento.

 Î Inspecione regularmente a manga quanto a desgaste e a 
danos. 

 Î Verifique se a pressão de controlo foi ajustada corretamente 
e se as ligações da válvula de mangote estão bem assentes 
e vedadas.

6.3 Intervalos de manutenção

O operador é responsável pela criação de um plano de manu-
tenção, de onde também resultam os intervalos de manutenção 
(ver dados sobre a vida útil das mangas no cap. 6.2).

 Î Crie um plano de manutenção com base nas experiências 
adquiridas durante as inspeções.
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6.4 Reparação

AVISO! Danos auditivos
A manga pode deslizar para fora, se for instalada 
incorretamente durante a troca da manga velha 
por uma nova. O ar é descarregado subitamente 
(estrondo), se a manga deslizar para fora.

 Î Os trabalhos devem ser realizados com o maior zelo e 
cuidado.

 Î Controlar o assento correto da manga antes de testar o 
funcionamento.

 Î Utilizar uma proteção auditiva.

As mangas, ligações, conexões e os dispositivos de proteção e 
de segurança, quando danificados, têm de ser imediatamente 
reparados ou substituídos por peças de reposição originais.
A válvula de mangote não pode ser utilizada até à restauração 
total do funcionamento correto.

A compensação de potencial para todos os com-
ponentes deve ser de novo completamente esta-
belecida apos a manutenção.

7. Avarias
Pode encontrar uma lista com possíveis avarias, causas e a sua 
eliminação no anexo.

8. Armazenamento
Armazenar a válvula de mangote e as mangas de substituição a 
seco, em local isento de pó e protegido contra raios UV, à tem-
peratura ambiente. Um tempo de armazenamento de 2 anos não 
deve ser ultrapassado, visto que um tempo de armazenamento 
prolongado deteriora progressivamente as propriedades através 
do processo de envelhecimento do elastómetro (p. ex. mangas).
Maior tempo de armazenamento -> menor vida útil

9. Eliminação
As peças da válvula de mangote podem ser recicladas. 
À eliminação aplicam-se as diretivas ambientais em vigor nas 
instalações da entidade operadora.
  

10. Outros documentos
Os seguintes documentos podem ser obtidos a pedido ou em 
http://www.valvula-de-mangote.com/downloads/valvulas-pneu-
maticas-de-manga-flexivel.html:

 Î Instruções resumidas (BAK_pV_...)
 Î Fichas técnicas (DB_pV_...)
 Î Folhetos informativos técnicos (TI_pV_...)
 Î Listas de codificação (KL_pV_...)
 Î Declarações de conformidade (KE_pV_...)
 Î Declarações de incorporação (EE_pV_...)
 Î Certificados (HB_pV_...)

O número de artigo oferece uma decomposição da documen-
tação procurada (ver encomenda, guia de remessa, fatura ou 
placa de características). Este é codificado. Exemplo:

VMC100.03x.50F.50LA
      
Série     Tipo de ligação (tipo)

Consulte as listas de codificação (KL_pV_...) onde encontrará 
uma discriminação mais detalhada.
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 11.  Instruções de reparação
11.1 Informações gerais sobre a estrutura das válvulas pneumáticas de manga flexível

Desenho estrutural para as séries VF + VT, DN40 a DN300

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

1 Ligação de ar de comando

2 Corpo

3 Flange*

4 Manga*

5 Parafusos*

* Peças de desgaste

1 Ligação de ar de comando

2 Corpo

3 Tampa de casquilho/flange*

4 Manga*

5 Parafusos*

1 Ligação de ar de comando

2 Corpo

3 Tampa de casquilho/flange*

4 Manga*

5 Parafusos*

Desenho estrutural para as séries VMC, DN10 a 50 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA)

Desenho estrutural para as séries VMC, DN65 a 100 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA, FT), + VMCE + VT
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Desenho estrutural para as séries VMC, DN125 a DN150 (F, FA, G, M, N, R, RA, T, TA)

1 Ligação de ar de comando

2 Corpo

3 Tampa de casquilho/flange*

4 Manga*

5 Discos de montagem

6 Parafusos*

1 Ligação de ar de comando

2 Corpo

3 Tampa de casquilho/flange*

4 Manga*

5 Anel da zona de pressão

6 O-ring corpo*

7 Parafusos*

1 Ligação de ar de comando

2 Corpo

3 Casquilho*

4 Manga*

5 Porca de capa

Desenho estrutural para as séries VMP, DN10 a DN50

Desenho estrutural para as séries VM+VMF, DN10 a 50

 11.2 Indicações gerais relativas à reparação das 
        válvulas pneumáticas de manga flexível

 Î Use apenas pasta de montagem AKO original. Não use 
cola, massa lubrificante ou óleo!

 Î Não utilize objetos afiados ou aguçados aquando da mon-

tagem para evitar danos na manga para válvulas pneumáti-
cas de manga flexível/válvula!

 Î É possível encomendar meios auxiliares ou conjuntos de 
montagem.

* Peças de desgaste
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Desmontagem
Coloque a válvula pneumática de 
manga flexível virada para cima e 
segure-a pelo corpo. Solte as por-
cas em cruz com uma chave de pa-
rafusos (tamanho 19). De seguida, 
rode a válvula pneumática de man-
ga flexível e solte também todos os 
parafusos em cruz.

 11.3 Válvulas pneumáticas de manga flexível        
        da série VF, DN 40-80 

Pressione ou puxe a manga para 
válvulas pneumáticas de manga 
flexível para fora do corpo. Se ne-
cessário, utilize um alicate.
O procedimento é facilitado através 
da utilização da pasta de monta-
gem AKO (MP200/MPL200) que é 
aplicada entre a manga para válvu-
las pneumáticas de manga flexível 
e o corpo.

De seguida, limpe todas as peças e verifique se exibem danos, 
desgaste e porosidade. Substitua as peças danificadas.

Aplique pasta de montagem AKO 
em ambas as extremidades da 
manga no interior e no cone do 
flange (MP200/MPL200).

Montagem
Insira a manga para válvulas pneu-
máticas de manga flexível no corpo 
até sobressair em ambas as extre-
midades de forma uniforme.
Em caso de dificuldade de movi-
mentação, aplique uma pequena 
quantidade de pasta de montagem 
AKO (MP200/MPL200) entre a 
manga e o corpo.

Meios auxiliares de montagem: 
Pasta de montagem AKO MP200, 
para a área de produtos alimentares MPL200

Levante ambos os flanges da uni-
dade de corpo. Para isso use uma 
chave de fendas, se necessário.

Pressione o flange na manga de 
forma perpendicular em relação ao 
parafuso de fixação e enrosque o 
segundo parafuso, a arruela plana 
e a porca em um comprimento de 
porca.

Rode a unidade da válvula em 180° 
e posicione-a novamente.
Repita o procedimento para o se-
gundo flange.

Enrosque agora, alternadamente 
em ambos os lados, os parafusos 
em cruz com um binário máx. de 
30 Nm até os flanges assentarem 
no corpo.

Verifique o funcionamento da vál-
vula pneumática de manga flexível 
fechando-a com a pressão de con-
trolo mínima. Assegure que apre-
senta um padrão de fechamento 
tipo labial correto.

Pressione um flange de forma en-
viesada na manga e fixe-o com um 
parafuso, uma arruela plana e uma 
porca num orifício para parafuso de 
montagem. Enrosque a porca em 
aprox. um comprimento de porca. 
Se necessário, lubrifique os parafu-
sos com lubrificante de montagem 
adequado antes de os enroscar.

https://www.valvula-de-mangote.com/videos
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Desmontagem
Coloque a válvula pneumática de 
manga flexível virada para cima e 
segure-a pelo corpo. Solte os para-
fusos em cruz com uma chave de 
parafusos (tamanho 19). 
De seguida, rode a válvula pneu-
mática de manga flexível e solte 
também todos os parafusos em 
cruz.

 11.4  Válvulas pneumáticas de manga flexível da 
série VF, DN100-300 

Aplique pasta de montagem AKO 
(MP200/MPL200) entre o corpo e a 
manga para válvulas pneumáticas 
de manga flexível.

De seguida, limpe todas as peças e verifique se exibem danos, 
desgaste e porosidade. Substitua as peças danificadas.

Insira ou pressione a manga no 
corpo até sobressair em ambas as 
extremidades de forma uniforme.

Montagem
Lubrifique as seguintes peças com 
pasta de montagem AKO (MP200/
MPL200):
• manga para válvulas pneu-

máticas de manga flexível no 
interior e exterior em ambas 
as extremidades

• cones de ambos os flanges
• interior do tronco do corpo em 

ambos os lados

Meios auxiliares de montagem: 
Conjunto de montagem, incl. pasta de montagem AKO MP200 
ou MPL200 para a área de produtos alimentares, tubo de 
montagem AKO, tábua de montagem AKO, parafusos para pré-
montagem

Levante agora ambos os flanges 
da unidade de corpo. Para isso use 
uma chave de fendas, se necessá-
rio.

Rode a unidade da válvula em 180° 
e repita o procedimento com o se-
gundo flange. Aperte os parafusos 
até ser gerada uma ligeira pressão 
na manga para válvulas pneumáti-
cas de manga flexível.
Insira o tubo de montagem na vál-
vula. Exerça pressão sobre o corpo 
através da ligação de ar de coman-
do com cerca de 2 bar de ar (varia 
dependendo do diâmetro nominal).

Pressione a manga para válvulas 
pneumáticas de manga flexível 
com uma chave anelar (tamanho 
19) através do cone do flange.
Certifique-se de que a manga so-
bressai em ambos os lados de for-
ma uniforme (aprox. 5-7 mm).

Posicione um flange sobre a man-
ga, coloque os parafusos para pré-
montagem nos orifícios e aperte 
manualmente as porcas com ar-
ruelas planas até não existir folga 
entre o cone do flange e a manga.

Pressione ou puxe a manga para 
válvulas pneumáticas de manga 
flexível para fora do corpo. Se ne-
cessário, utilize um alicate ou um 
outro auxiliar adequado. 

Se necessário, lubrifique os parafusos com lubrificante de 
montagem adequado antes de os enroscar.

Aperte bem os parafusos para pré-montagem em ambos os 
lados com a chave de parafusos (tamanho 19).
Liberte o ar de comando do corpo. Retire o tubo de montagem. 
Por cada lado do flange, insira os parafusos de montagem nos 
restantes orifícios de montagem e aperte-os bem. Substitua os 
parafusos para pré-montagem, por flange, por parafusos de 
montagem e aperte-os bem também.
Enrosque agora, alternadamente em ambos os lados, os pa-
rafusos em cruz com um binário máx. de 30 Nm até os flanges 
assentarem bem no corpo.
Verifique o funcionamento da válvula pneumática de manga 
flexível.
Insira a tábua de montagem na vál-
vula de forma que o lado estreito da 
tábua fique virado para a ligação de 
ar. Fixe bem a tábua de montagem. 
Exerça pressão no corpo com um 
nível mín. de pressão de contro-
lo. Assegure que apresenta um 
padrão de fechamento tipo labial 
correto.
Repita duas ou três vezes o procedimento para dar à manga 
para válvulas pneumáticas de manga flexível a direção ideal 
de fechamento.

https://www.valvula-de-mangote.com/videos
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Desmontagem
Coloque a válvula pneumática de 
manga flexível virada para cima e 
segure-a pelo corpo. Solte os pa-
rafusos com uma chave de roquete 
ou uma chave de parafusos (ponta 
Torx 30 ou sextavado tamanho 10) 
em cruz.
De seguida, rode a válvula pneu-
mática de manga flexível e solte 
também todos os parafusos em 
cruz.

 11.5  Válvulas pneumáticas de manga flexível da 
série VMC, DN10-50, tipo F, FA, G, M, N, R, 
RA, T, TA

Levante ambas as tampas de cas-
quilho/flange da unidade de corpo. 
Para isso use uma chave de fen-
das, se necessário.

De seguida, limpe todas as peças e verifique se exibem danos, 
desgaste e porosidade. Substitua as peças danificadas.

Montagem
Insira a manga para válvulas pneu-
máticas de manga flexível no corpo 
até ficar adjacente ao bordo inferior 
e a manga sobressair em aprox. 
3-7 mm para cima.
Em caso de dificuldade de movi-
mentação, aplique uma pequena 
quantidade de pasta de montagem 
AKO (MP200/MPL200) entre a 
manga e o corpo.

Meios auxiliares de montagem: 
Pasta de montagem AKO MP200, 
para a área de produtos alimentares MPL200

Posicione a unidade da válvula 
com uma mão e segure-a. Coloque 
depois a tampa de casquilho/flange 
com a outra mão de forma enviesa-
da na manga para válvulas pneu-
máticas de manga flexível e pres-
sione a tampa de casquilho/flange.

Alinhe a tampa de casquilho/flan-
ge com os orifícios dos parafusos 
em relação aos orifícios do corpo. 
Insira os parafusos nos orifícios 
previstos.
No tipo M, insira os parafusos an-
tes de assentar na casquilho de 
manga/flange.

Aplique pasta de montagem AKO 
em ambas as extremidades da 
manga no interior e no cone da 
tampa de casquilho/flange (MP200/
MPL200).

Pressione ou puxe a manga para 
válvulas pneumáticas de manga 
flexível para fora do corpo. Se ne-
cessário, utilize um alicate.
O procedimento é facilitado através 
da utilização da pasta de monta-
gem AKO (MP200/MPL200) que é 
aplicada entre a manga para válvu-
las pneumáticas de manga flexível 
e o corpo.

Se necessário, lubrifique os parafusos com lubrificante de 
montagem adequado antes de os enroscar.

Mantenha a tampa de casquilho/
flange pressionada e enrosque os 
parafusos com uma chave de ro-
quete ou uma chave de parafusos 
em cruz até a tampa de casquilho/
flange ficar adjacente ao corpo. Ve-
rifique se o binário de aperto dos 
parafusos é suficiente (máx. 6 Nm).

Rode a unidade da válvula em 180° 
e posicione-a novamente.
Repita o procedimento para a se-
gunda tampa de casquilho/flange.
Verifique o funcionamento da vál-
vula pneumática de manga flexível 
fechando-a com a pressão de con-
trolo mínima. Assegure que apre-
senta um padrão de fechamento 
tipo labial correto.

https://www.valvula-de-mangote.com/videos
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Desmontagem
Coloque a válvula pneumática de 
manga flexível virada para cima e 
segure-a pelo corpo. Solte os para-
fusos em cruz com uma chave de 
parafusos (tamanho 16).
De seguida, rode a válvula pneu-
mática de manga flexível e solte 
também todos os parafusos em 
cruz.

 11.6  Válvula pneumática de manga flexível da  
série VMC, DN65-80, tipo F, FA

Levante ambos os flanges da uni-
dade de corpo. Para isso use uma 
chave de fendas, se necessário.

De seguida, limpe todas as peças e verifique se exibem danos, 
desgaste e porosidade. Substitua as peças danificadas.

Montagem
Insira a manga para válvulas pneu-
máticas de manga flexível no corpo 
até ficar adjacente ao bordo inferior 
e a manga sobressair em aprox. 
5-6 mm para cima.
Em caso de dificuldade de movi-
mentação, aplique uma pequena 
quantidade de pasta de montagem 
AKO (MP200/MPL200) entre a 
manga e o corpo.

Meios auxiliares de montagem: 
Pasta de montagem AKO MP200, para a área de produtos ali-
mentares MPL200; se necessário, 4 parafusos para pré-mon-
tagem M10x30 ISO 4017

Coloque o flange com a superfície 
de contacto virada para baixo e o 
cone virado para cima sobre uma 
base estável. Pegue no corpo com 
a manga inserida e posicione a 
extremidade da manga saliente 
em 5-6 mm de forma enviesada 
no cone do flange. Pressione bem 
o corpo com a manga através do 
cone.

Aplique pasta de montagem AKO 
em ambas as extremidades da 
manga no interior e no cone do 
flange (MP200/MPL200).

Pressione ou puxe a manga para 
válvulas pneumáticas de manga 
flexível para fora do corpo. Se ne-
cessário, utilize um alicate.
O procedimento é facilitado através 
da utilização da pasta de monta-
gem AKO (MP200/MPL200) que é 
aplicada entre a manga para válvu-
las pneumáticas de manga flexível 
e o corpo.

Se necessário, lubrifique os parafusos com lubrificante de 
montagem adequado antes de os enroscar.

Faça coincidir os furos passantes 
do corpo com os orifícios roscados 
do flange. 
Mantenha o corpo pressionado, in-
sira os parafusos e aperte-os com 
a chave de parafusos em cruz até 
os parafusos ficarem à face com os 
orifícios roscados do flange.

Rode a unidade da válvula em 180° 
e posicione-a novamente.
Repita o procedimento com o se-
gundo flange.
Verifique se o binário de aperto dos 
parafusos é suficiente (máx. 20 
Nm).

Verifique o funcionamento da vál-
vula pneumática de manga flexível 
fechando-a com a pressão de con-
trolo mínima. Assegure que apre-
senta um padrão de fechamento 
tipo labial correto.

https://www.valvula-de-mangote.com/videos



AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH
Adam-Opel-Str. 5 
65468 Trebur-Astheim
ALEMANHA

Telefone:    +49 6147 9159-0 
Fax:         +49 6147 9159-59 
E-Mail:   ako@valvula-de-mangote.com
Internet:   www.valvula-de-mangote.com        Shop: www.ako-shop.com

M
an

ua
l d

e 
op

er
aç

ão
BA

_p
V_

D
IV

_P
T_

20
22

-0
4-

12

19

Vá
lv

ul
as

 p
ne

um
át

ic
as

 d
e 

m
an

ga
 fl

ex
ív

elManual de operação
para válvulas pneumáticas de manga flexível

Desmontagem
Coloque a válvula pneumática de 
manga flexível virada para cima e 
segure-a pelo corpo. Solte os pa-
rafusos e as porcas em cruz com 
uma chave de parafusos  (Taman-
ho 16 + FT=chave para parafusos 
sextavados internos 8).
De seguida, rode a válvula pneu-
mática de manga flexível e solte 
também todos os parafusos em 
cruz. 

 11.7  Válvulas pneumáticas de manga flexível da 
série VMC, DN65-80, tipo G, M, N, R, RA, T, 
TA, FT

Levante ambas as tampas da uni-
dade de corpo. Para isso use uma 
chave de fendas, se necessário.

De seguida, limpe todas as peças e verifique se exibem danos, 
desgaste e porosidade. Substitua as peças danificadas.

Montagem
Insira a manga para válvulas pneu-
máticas de manga flexível no corpo 
até ficar adjacente ao bordo inferior 
e a manga sobressair em aprox. 
5-6 mm para cima.
Em caso de dificuldade de movi-
mentação, aplique uma pequena 
quantidade de pasta de montagem 
AKO (MP200/MPL200) entre a 
manga e o corpo.

Meios auxiliares de montagem: 
Pasta de montagem AKO MP200, para a área de produtos ali-
mentares MPL200; se necessário, 4 parafusos para pré-mon-
tagem M10x45 ISO 4017

Posicione a unidade da válvula de 
forma que a extremidade da manga 
saliente esteja em cima. Pressione 
uma tampa de casquilho enviesada 
na manga para válvulas pneumáti-
cas de manga flexível e fixe-a com 
um parafuso para pré-montagem, 
uma arruela plana e uma porca 
num orifício para parafuso. Enros-
que a porca em aprox. um compri-
mento de porca.

Aplique pasta de montagem AKO 
em ambas as extremidades da 
manga no interior e no cone da 
tampa (MP200/MPL200).

Pressione ou puxe a manga para 
válvulas pneumáticas de manga 
flexível para fora do corpo. Se ne-
cessário, utilize um alicate.
O procedimento é facilitado através 
da utilização da pasta de monta-
gem AKO (MP200/MPL200) que é 
aplicada entre a manga e o corpo.

Se necessário, lubrifique os parafusos com lubrificante de 
montagem adequado antes de os enroscar.

Alinhe a tampa com os orifícios dos 
parafusos em relação aos orifícios 
do corpo e pressione a tampa na 
manga para válvulas pneumáticas 
de manga flexível. Insira os parafu-
sos com arruelas planas e porcas 
nos orifícios previstos.

Mantenha a tampa de casquilho 
pressionada e aperte os parafusos 
e porcas em cruz com a chave de 
parafusos (tamanho 16 + FT=cha-
ve para parafusos sextavados in-
ternos 8) até a tampa de casquilho 
ficar adjacente ao corpo.

Rode a unidade da válvula em 
180°.
Repita o procedimento para a se-
gunda tampa.
Verifique se o binário de aperto dos 
parafusos é suficiente (máx. 20 
Nm).

Verifique o funcionamento da válvula pneumática de manga 
flexível fechando-a com a pressão de controlo mínima. Asse-
gure que apresenta um padrão de fechamento tipo labial cor-
reto.

https://www.valvula-de-mangote.com/videos
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Desmontagem
Coloque a válvula pneumática de 
manga flexível virada para cima e 
segure-a pelo corpo. Solte os para-
fusos em cruz com uma chave de 
parafusos (tamanho 19).
De seguida, rode a válvula pneu-
mática de manga flexível e solte 
também todos os parafusos em 
cruz.

 11.8  Válvula pneumática de manga flexível da  
série VMC, DN100, tipo F, FA

Levante ambos os flanges da uni-
dade de corpo. Para isso use uma 
chave de fendas, se necessário.

De seguida, limpe todas as peças e verifique se exibem danos, 
desgaste e porosidade. Substitua as peças danificadas.

Montagem
Lubrifique as seguintes peças com 
pasta de montagem AKO (MP200/
MPL200):
• manga para válvulas pneumá-

ticas de manga flexível no in-
terior e exterior em ambas as 
extremidades

• cones de ambos os flanges 
• interior do tronco do corpo em 

ambos os lados

Meios auxiliares de montagem: 
Conjunto de montagem, incl. pasta de montagem AKO MP200, 
para a área de produtos alimentares MPL200, tubo de monta-
gem AKO, tábua de montagem AKO, parafusos para pré-mon-
tagem

Coloque o flange com a superfície 
de contacto virada para baixo e o 
cone virado para cima sobre uma 
base estável. Pegue no corpo com 
a manga inserida e posicione a ex-
tremidade da manga saliente de 
forma enviesada no cone do flan-
ge. Pressione bem o corpo com a 
manga através do cone. 

Pressione a manga para válvulas 
pneumáticas de manga flexível 
antiga com o polegar para fora do 
corpo. Aplique pasta de montagem 
AKO (MP200/MPL200) entre o cor-
po e a manga para válvulas pneu-
máticas de manga flexível.

Se necessário, lubrifique os parafusos com lubrificante de 
montagem adequado antes de os enroscar.

Enrosque o segundo parafuso para 
pré-montagem na diagonal e aper-
te-o ligeiramente.
Rode a unidade da válvula em 180° 
e repita o procedimento descrito 
para o segundo flange.

Insira o tubo de montagem centra-
do na válvula. Exerça pressão so-
bre o corpo através da ligação de 
ar de comando com cerca de 2 bar 
de ar.
Certifique-se de que a manga para 
válvulas pneumáticas de manga 
flexível sobressai em ambos os la-
dos de forma uniforme. Aperte bem 
os parafusos para pré-montagem 
com a chave de parafusos.

Enrosque agora, alternadamente em ambos os lados, os pa-
rafusos em cruz com um binário máx. de 30 Nm até os flanges 
assentarem bem no corpo. Verifique o funcionamento da vál-
vula pneumática de manga flexível fechando-a com a pressão 
de controlo mínima. Assegure que apresenta um padrão de 
fechamento tipo labial correto. 

Retire a manga antiga com um ali-
cate ou um outro auxiliar adequa-
do.

Insira ou pressione a manga para 
válvulas pneumáticas de manga 
flexível no corpo e centre a manga 
até sobressair em ambas as extre-
midades de forma uniforme.

Liberte o ar de comando do corpo. 
Retire o tubo de montagem. Em 
cada lado do flange, insira dois 
parafusos de montagem nos res-
tantes orifícios e aperte-os bem. 
Substitua os parafusos para pré-
montagem, por flange, por parafu-
sos de montagem.

Se o padrão de fechamento for tri-
angular, corrija-o com a ajuda de 
uma tábua de montagem. Posicio-
ne a tábua de montagem com o 
lado estreito na fuga para a ligação 
de ar de comando e segure-a bem.

https://www.valvula-de-mangote.com/videos
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para válvulas pneumáticas de manga flexível

Desmontagem
Coloque a válvula pneumática de 
manga flexível virada para cima e 
segure-a pelo corpo. Solte os pa-
rafusos e as porcas em cruz com 
uma chave de parafusos (sextava-
do tamanho 19). 
De seguida, rode a válvula pneu-
mática de manga flexível e solte 
também todos os parafusos em 
cruz.

 11.9  Válvulas pneumáticas de manga flexível da 
série VMC, DN 100, tipo G, M, R, RA, T, A

Levante ambas as tampas da uni-
dade de corpo. Para isso use uma 
chave de fendas, se necessário.

De seguida, limpe todas as peças e verifique se exibem danos, 
desgaste e porosidade. Substitua as peças danificadas.

Montagem
Lubrifique as seguintes peças com 
pasta de montagem AKO (MP200/
MPL200):
• manga para válvulas pneumá-

ticas de manga flexível no in-
terior e exterior em ambas as 
extremidades

• cones de ambas as tampas
• interior do tronco do corpo em 

ambos os lados

Meios auxiliares de montagem: 
Conjunto de montagem, incl. pasta de montagem AKO MP200, 
para a área de produtos alimentares MPL200, tubo de monta-
gem AKO, tábua de montagem AKO, parafusos para pré-mon-
tagem

Coloque a unidade da válvula 
numa base estável. Pressione 
uma tampa de forma enviesada na 
manga para válvulas pneumáticas 
de manga flexível e fixe-a com um 
parafuso para pré-montagem, uma 
arruela plana e uma porca num 
orifício para parafuso. Enrosque a 
porca em aprox. um comprimento 
de porca.

Pressione a manga para válvulas 
pneumáticas de manga flexível 
antiga com o polegar para fora do 
corpo. Aplique pasta de montagem 
AKO (MP200/MPL200) entre o cor-
po e a manga para válvulas pneu-
máticas de manga flexível.

Se necessário, lubrifique os parafusos com lubrificante de 
montagem adequado antes de os enroscar.
Enrosque o segundo parafuso para 
pré-montagem na diagonal e aper-
te-o ligeiramente.
Rode a unidade da válvula em 180° 
e repita o procedimento com a se-
gunda tampa.
Insira o tubo de montagem centra-
do na válvula. Exerça pressão so-
bre o corpo através da ligação de 
ar de comando com cerca de 2 bar 
de ar.
Aperte bem os parafusos de mon-
tagem de ambas as tampas de cas-
quilho.

Certifique-se de que a manga para 
válvulas pneumáticas de manga 
flexível sobressai em ambos os la-
dos de forma uniforme. Aperte bem 
os parafusos para pré-montagem 
com a chave de parafusos.

Enrosque agora, alternadamente em ambos os lados, os para-
fusos em cruz com um binário máx. de 30 Nm até as tampas 
assentarem bem no corpo.

Retire a manga antiga com um ali-
cate ou um outro auxiliar adequa-
do.

Insira ou pressione a manga para 
válvulas pneumáticas de manga 
flexível no corpo e centre a manga 
até sobressair em ambas as extre-
midades de forma uniforme.

Liberte o ar de comando do corpo. Retire o tubo de montagem. 
Insira, em cada tampa, dois parafusos de montagem e aperte-
os bem.
Substitua os parafusos para pré-montagem em ambas as tam-
pas por parafusos de montagem e aperte-os bem.

Verifique o funcionamento da vál-
vula pneumática de manga flexível 
fechando-a com a pressão de con-
trolo mínima. Assegure que apre-
senta um padrão de fechamento 
tipo labial correto.
Se o padrão de fechamento for tri-
angular, corrija-o com a ajuda de 
uma tábua de montagem. Posicio-
ne a tábua de montagem com o 
lado estreito na fuga para a ligação 
de ar de comando e segure-a bem.

https://www.valvula-de-mangote.com/videos
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Desmontagem
Coloque a válvula pneumática de 
manga flexível virada para cima e 
segure-a pelo corpo. Solte os para-
fusos em cruz com uma chave de 
parafusos (tamanho 19). 
De seguida, rode a válvula pneu-
mática de manga flexível e solte 
também todos os parafusos em 
cruz.

 11.10  Válvulas pneumáticas de manga flexível 
da série VMC, DN12-150, tipo F, FA, R, RA, 
T, TA

Levante agora ambos os flanges/
tampas de casquilho da unidade de 
corpo. Para isso use uma chave de 
fendas, se necessário.

De seguida, limpe todas as peças e verifique se exibem danos, 
desgaste e porosidade. Substitua as peças danificadas.

Montagem
Lubrifique as seguintes peças com 
pasta de montagem AKO (MP200/
MPL200):
• interior do tronco do corpo
• manga para válvulas pneumá-

ticas de manga flexível no in-
terior e exterior em ambas as 
extremidades

• cones de ambos os flanges/
tampas de luva

Meios auxiliares de montagem: 
Conjunto de montagem, incl. pasta de montagem AKO MP200 
ou MPL200 para a área de produtos alimentares, tubo de mon-
tagem AKO, tábua de montagem AKO, parafusos para pré-mon-
tagem

Pressione um flange/tampa de casquilho 
de forma enviesada na manga para vál-
vulas pneumáticas de manga flexível e 
fixe-o com um parafuso para pré-monta-
gem, uma arruela de montagem (superfí-
cie virada para o corpo) e uma porca num 
orifício para parafuso. Enrosque a porca 
em aprox. um comprimento de porca.

Pressione a manga para válvulas 
pneumáticas de manga flexível 
antiga com o polegar para fora do 
corpo. Aplique pasta de montagem 
AKO (MP200/MPL200) entre o cor-
po e a manga.

Se necessário, lubrifique os parafusos com lubrificante de 
montagem adequado antes de os enroscar.
Alinhe a ranhura no flange/tampa de 
casquilho em relação ao parafuso no 
corpo. Pressione o flange/tampa de 
casquilho na manga para válvulas 
pneumáticas de manga flexível. En-
rosque o segundo parafuso na diago-
nal para pré-montagem e aperte-o em 
aprox. um comprimento de porca.
Insira dois outros parafusos de montagem rodados em 90°, tal 
como descrito em cima. Rode a unidade da válvula em 180° e 
repita o procedimento com o segundo flange/tampa de casquilho.
Insira o tubo de montagem na vál-
vula. Exerça pressão sobre o corpo 
através da ligação de ar de comando 
com cerca de 2 bar de ar (varia de-
pendendo do diâmetro nominal).

Aperte bem os parafusos para pré-
montagem em ambos os lados com 
a chave de parafusos (tamanho 19).

Retire a manga antiga com um ali-
cate ou um outro auxiliar adequa-
do.

Insira ou pressione a manga no 
corpo até sobressair em ambas as 
extremidades de forma uniforme.

Certifique-se de que a manga so-
bressai em ambos os lados de forma 
uniforme (aprox. 5-8 mm).

Liberte o ar de comando do corpo. Retire o tubo de monta-
gem. Em cada lado do flange/tampa de casquilho, insira os 
parafusos de montagem nos restantes orifícios de montagem 
e aperte-os bem. Substitua os parafusos para pré-monta-
gem por flange/tampa de casquilho por parafusos de monta-
gem e aperte-os bem também.    
Enrosque agora, alternadamente em ambos os lados, os para-
fusos em cruz com um binário máx. de 30 Nm até os flanges/
tampas de casquilho assentarem bem no corpo.Verifique o fun-
cionamento da válvula pneumática de manga flexível.
Insira a tábua de montagem na vál-
vula de forma que o lado estreito da 
tábua fique virado para a ligação de 
ar. Fixe bem a tábua de montagem. 
Exerça pressão no corpo com um ní-
vel mín. de pressão de controlo. As-
segure que apresenta um padrão de 
fechamento tipo labial correto.

Repita duas ou três vezes o procedimento para dar à manga 
para válvulas pneumáticas de manga flexível a direção ideal 
de fechamento.

https://www.valvula-de-mangote.com/videos
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Desmontagem
Coloque a válvula pneumática de 
manga flexível virada para cima e 
segure-a pelo corpo. Solte os para-
fusos em cruz com uma chave de 
roquete (ponta Torx 30). 
De seguida, rode a válvula pneu-
mática de manga flexível e solte 
também todos os parafusos em 
cruz.

 11.11  Válvulas pneumáticas de manga flexível da 
série VMP, DN10-50

Levante ambas as tampas de cas-
quilho da unidade de corpo. Para 
isso use uma chave de fendas, se 
necessário.

De seguida, limpe todas as peças e verifique se exibem danos, 
desgaste e porosidade. Substitua as peças danificadas. 

Substitua o corpo após uma segunda montagem para  
garantir a resistência das roscas.

Montagem
Puxe o anel vedante pelo anel da 
zona de pressão e pressione-o na 
ranhura prevista. 
Repita o procedimento para o se-
gundo anel da zona de pressão.

Meios auxiliares de montagem: 
Pasta de montagem AKO MP200 
(para a área de produtos alimentares MPL200)

Aplique uma camada fina de pas-
ta de montagem AKO (MP200/
MPL200) numa das extremidades 
da manga para válvulas pneumáti-
cas de manga flexível.

Pressione ou puxe a manga para 
válvulas pneumáticas de manga 
flexível para fora do corpo pelos 
anéis de zonas de pressão.
O procedimento é facilitado através 
da utilização da pasta de monta-
gem AKO (MP200/MPL200) que é 
aplicada entre a manga e o anel da 
zona de pressão.

Insira a extremidade lubrificada da 
manga pelo primeiro anel da zona 
de pressão no corpo até a manga 
ficar adjacente ao bordo inferior do 
corpo pelo segundo anel da zona 
de pressão.

Aplique uma quantidade suficiente 
de pasta de montagem AKO em 
ambas as extremidades da man-
ga no interior, bem como no cone 
da tampa de casquilho (MP200/
MPL200).

Posicione a unidade da válvula 
com uma mão e segure-a. Coloque 
depois a tampa de casquilho com a 
outra mão de forma enviesada na 
manga para válvulas pneumáticas 
de manga flexível e pressione a 
tampa de casquilho.

Alinhe a tampa de casquilho com 
os orifícios dos parafusos em re-
lação aos orifícios do corpo. Insira 
os parafusos nos orifícios previs-
tos.

Insira ambos os anéis de zonas de 
pressão, incluindo o anel vedante, 
no corpo.

Mantenha a tampa de casquilho 
pressionada e enrosque os parafu-
sos com uma chave de roquete em 
cruz até a tampa de casquilho ficar 
adjacente ao corpo. Verifique se o 
binário de aperto dos parafusos é 
suficiente (máx. 4 Nm).
Rode a unidade da válvula em 180° 
e posicione-a novamente.
Repita o procedimento para a se-
gunda tampa de casquilho.

Verifique o funcionamento da válvula pneumática de manga fle-
xível fechando-a com a pressão de controlo mínima. Assegure 
que apresenta um padrão de fechamento tipo labial correto.

https://www.valvula-de-mangote.com/videos
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Desmontagem
Tensione a válvula num torno e re-
mova manualmente ambas as por-
cas de capa. Solte o torno e retire 
ambos os casquilhos.

 11.12  Válvulas pneumáticas de manga flexível da 
série VM+VMF, DN10-50

Pressione ou puxe a manga para 
válvulas pneumáticas de manga 
flexível para fora do corpo. Se ne-
cessário, utilize um alicate.
O procedimento é facilitado através 
da utilização da pasta de monta-
gem AKO (MP200/MPL200) que é 
aplicada entre a manga para válvu-
las pneumáticas de manga flexível 
e o corpo.

Montagem
Insira a manga para válvulas pneu-
máticas de manga flexível no corpo 
até sobressair em ambas as extre-
midades de forma uniforme.
O procedimento é facilitado através 
da utilização da pasta de monta-
gem AKO (MP200/MPL200) que é 
aplicada entre a manga para válvu-
las pneumáticas de manga flexível 
e o corpo.

Meios auxiliares de montagem: 
Pasta de montagem AKO MP200, 
para a área de produtos alimentares MPL200

Posicione a unidade de corpo com 
manga na vertical e segure-a com 
uma mão. Com a outra mão pres-
sione o cone do casquilho na man-
ga para válvulas pneumáticas de 
manga flexível.

De seguida, limpe todas as peças e verifique se exibem danos, 
desgaste e porosidade. Substitua as peças danificadas.

Mantenha o casquilho pressionada 
com uma mão enquanto posiciona 
a porca de capa no casquilho com 
a outra mão. Insira a sua mão para 
manter o casquilho pressionado. 
Pressione agora o casquilho com 
uma mão e enrosque a porca de 
capa na rosca do corpo com a ou-
tra.

Rode a unidade da válvula em 180° 
e proceda conforme descrito para 
montar o segundo casquilho com 
porca de capa.

Tensione a unidade da válvula 
com os casquilhos num torno de 
forma horizontal. Rode o torno até 
os casquilhos assentarem no cor-
po. Aperte agora manualmente as 
porcas de capa. Não use qualquer 
ferramenta para apertar.

Verifique o funcionamento da vál-
vula pneumática de manga flexível 
fechando-a com a pressão de con-
trolo mínima. Assegure que apre-
senta um padrão de fechamento 
tipo labial correto.

Nota: Nos corpos de válvulas em alumínio ou aço inoxidável, 
lubrifique as roscas no corpo com lubrificante de montagem 
adequado.

Aplique pasta de montagem AKO 
em ambas as extremidades da 
manga no interior e no cone dos 
casquilhos (MP200/MPL200).

https://www.valvula-de-mangote.com/videos
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elManual de operação
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Demontage
Coloque a válvula pneumática 
de manga flexível virada para 
cima e segure-a pelo corpo. Sol-
te os parafusos em cruz com 
uma chave de parafusos (taman-
ho 17) e uma chave para para-
fusos sextavados internos (8). 
De seguida, rode a válvula pneu-
mática de manga flexível e solte 
também todos os parafusos em 
cruz.

 11.13  Válvulas pneumáticas de manga flexível da 
série VT, DN100

Levante agora ambos os flanges da 
unidade de corpo. Para isso use uma 
chave de fendas, se necessário.

Montagem
Lubrifique as seguintes peças com 
pasta de montagem AKO (MP200/
MPL200):
• manga para válvulas pneumá-

ticas de manga flexível no in-
terior e exterior em ambas as 
extremidades

• cones de ambos os flanges
• interior do tronco do corpo em 

ambos os lados

Meios auxiliares de montagem: 
Conjunto de montagem, incl. pasta de montagem AKO MP200, 
para a área de produtos alimentares MPL200, tubo de monta-
gem AKO, tábua de montagem AKO, parafusos para pré-mon-
tagem

Pressione um flange de forma envie-
sada na manga para válvulas pneu-
máticas de manga flexível e fixe-o com 
um parafuso para pré-montagem, uma 
arruela plana e uma porca num orifício 
para parafuso. Enrosque a porca em 
aprox. um comprimento de porca.

Pressione a manga para válvulas 
pneumáticas de manga flexível 
antiga com o polegar para fora do 
corpo. Aplique pasta de montagem 
AKO (MP200/MPL200) entre o cor-
po e a manga

Pressione o flange na manga para vál-
vulas pneumáticas de manga flexível. 
Enrosque o segundo parafuso na diago-
nal para pré-montagem e aperte-o em 
aprox. um comprimento de porca.  
Rode a unidade da válvula em 180° e 
repita o procedimento com o segundo 
flange.
Insira o tubo de montagem na válvula. 
Exerça pressão sobre o corpo através 
da ligação de ar de comando com cer-
ca de 2 bar de ar. Certifique-se de que 
a manga para válvulas pneumáticas de 
manga flexível sobressai em ambos os 
lados de forma uniforme. Aperte bem 
os parafusos para pré-montagem com 
uma chave de parafusos (tamanho 17) 
e uma chave para parafusos sextava-
dos internos (8).
Liberte o ar de comando do corpo. Re-
tire o tubo de montagem. Em cada lado 
do flange, insira dois parafusos de mon-
tagem nos restantes orifícios e aperte-
os bem. Substitua os parafusos para 
pré-montagem, por flange, por parafu-
sos de montagem.
Enrosque agora, alternadamente em 
ambos os lados, os parafusos em cruz 
com um binário máx. de 20 Nm até os 
flanges assentarem bem no corpo.
Verifique o funcionamento da válvula 
pneumática de manga flexível fechan-
do-a com a pressão de controlo mínima. 
Assegure que apresenta um padrão de 
fechamento tipo labial correto.
Se o padrão de fechamento for triangu-
lar, corrija-o com a ajuda de uma tábua 
de montagem. Posicione a tábua de 
montagem com o lado estreito na fuga 
para a ligação de ar de comando e se-
gure-a bem.

Insira ou pressione a manga no 
corpo até sobressair em ambas as 
extremidades de forma uniforme.

De seguida, limpe todas as peças e verifique se exibem danos, 
desgaste e porosidade. Substitua as peças danificadas.

Retire a manga antiga com um ali-
cate ou um outro auxiliar adequado.

Se necessário, lubrifique os parafusos com lubrificante de mon-
tagem adequado antes de os enroscar.

https://www.valvula-de-mangote.com/videos
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elManual de operação
para válvulas pneumáticas de manga flexível

 12. Anexo
12.1 Possíveis avarias das válvulas pneumáticas de manga flexível

Avaria Causa possível Ação corretiva
A válvula de mangote fecha 
parcialmente ou não fecha

- Ar de comando não disponível - Verifique a canalização do ar comprimido
-  Verifique se existe ar de comando na válvula de mangote

- Defeito na válvula de comando - Verifique/substitua a válvula de comando

- Pressão de comando demasiado baixa -  Verifique a pressão de comando ideal a ajustar

- Defeito na manga - Substitua a manga

-  A manga não fecha de forma labiada -  Corrija o padrão de fechamento da manga utilizando uma tábua 
de montagem

A válvula de mangote abre par-
cialmente ou não abre

-  O orifício de ventilação na válvula de comando está entupido -  Limpe o silenciador/tubagem do ar de comando

- Vácuo na zona de débito - Compensação de vácuo (p. ex. AKOVAC)

-  Válvula de mangote fechada durante muito tempo -  Abertura apoiada com vácuo (p. ex. AKOVAC)

- Defeito na válvula de comando (não liga) - Verifique/substitua a válvula de comando

A manga desgasta-se rapida-
mente

- Pressão de comando/pressão diferencial demasiado alta -  Verifique a pressão de comando ideal a ajustar

- Temporização (Lig/Desl) demasiado rápida - Prolongue os tempos de ciclo

-  Turbulências na linha de transporte/válvula de mangote 
demasiado perto do cotovelo

-  Modifique a linha de transporte ou a disposição da válvula de 
mangote (distância mínima até ao cotovelo)

-  A válvula de mangote não fecha completamente -  Verifique a pressão de comando ideal a ajustar

-  Condições de operação desfavoráveis (p. ex. temperatura, 
pressão de serviço ou taxa de fluxo demasiado altas)

- Modifique as condições de operação

-  A válvula de mangote abre/fecha lentamente -  ver avaria "a válvula de mangote abre/fecha lentamente"

- Vácuo na zona de débito - Compensação de vácuo (p. ex. AKOVAC)

-  A qualidade de manga não é adequada ao fluido de débito -  Insira outra qualidade de manga

A flange desgasta-se rapidamente -  Turbulências na linha de transporte/válvula de mangote 
demasiado perto do cotovelo

-  Modifique a linha de transporte ou a disposição da válvula de 
mangote (distância mínima até ao cotovelo)

A válvula de mangote abre/fecha 
demasiado lentamente

-  Se a manga for mantida fechada durante um período de 
tempo muito longo, a mesma necessitará de mais tempo até 
abrir, consoante a qualidade do elastómero.

-  Esta é uma característica do elastómero, para que a manga 
se possa deformar de forma permanente para o processo de 
abertura e de fecho.

-  A abertura da manga é adicionalmente suportada pela pressão 
do fluido.

-  A tubagem do ar de comando é demasiado pequena -  Aumente a tubagem do ar de comando conforme recomendado 
no 
manual de instruções.

- Monte uma válvula de purga rápida

-  A tubagem do ar de comando é demasiado longa - Reduza a tubagem do ar de comando
-  Monte a válvula de comando diretamente na válvula de mangote
- Monte uma válvula de purga rápida

-  O orifício de ventilação na válvula de comando está entu-
pido.

-  Limpe o silenciador/tubagem do ar de comando

-  A ligação de ar de comando é demasiado pequena -  Aumente a ligação de ar ou utilize a válvula de mangote com 
duas ligações de ar

-  A abertura da válvula de comando é demasiado pequena - Monte uma válvula de comando maior

O fluido de comando (p. ex. ar) 
entra na zona de débito

- Defeito na manga - Substitua a manga

O fluido de débito sai da ventila-
ção da válvula de comando

- Defeito na manga - Substitua a manga

Ruídos sibilantes ou anormais de 
elevado volume

-  Fuga na ligação entre a válvula de mangote e a linha de 
transporte/tubagem de pressão

-  Vedar/substituir as ligações ou tubagens com fugas

- Manga eventualmente com defeito - Substituir a manga

- Vibração da manga ou cavitação - Modificar as condições de operação
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 12.2 Declaração de incorporação CE


