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RoHS

(90 g)(4 mm)
∗ ∗

−4 mm−4 mm
VXZ

∗VXZ23

IP65∗

Série VXZ

Válvula solenoide de 2 vias operada pelo piloto, com pressão diferencial zero

152

Para obter detalhes, consulte o catálogo 
do produto disponível no site da SMC.

ArAr ÓleoÁgua Água 
aquecida

Óleo em alta 
temperatura

� Pode ser usado a 0 m do cabeçote hidráulico!
� Diferencial mínimo de pressão de trabalho: 0 MPa

Altura

4% menor 16% mais leve

Compacto Leve

(Corpo da VXZ23, resina)(Corpo da VXZ24, C37 (latão))

MPa

Operada pelo 
piloto/VXD

Operado pelo piloto do tipo de 
pressão diferencial zero/VXZ

 (Quando a válvula se abre.)

ArAr

Modelo 
existente

Equipamento 
padrão de suporte

Diâmetro externo da 
tubulação aplicável
ø10, ø12
Tamanho métrico
ø3/8"
Tamanho em polegada

(Conexões instantâneas
integradas)

Alumínio∗, resina∗

Novo

(N
ov

a 
V

X
Z

)

(M
od

el
o 

ex
is

te
nt

e)

Material do corpo

Corpo de C37 
(latão)

Corpo em aço 
inoxidável

C37, aço inoxidável (VXZ23 a 26)

N.F. N.A.

Tipo de válvula

∗ O terminal de 
entrada elétrica 
tipo "Faston" é 
IP40.

Encapsulamento

ÓleoÁgua Água aquecida

Corpo de alumínioCorpo de resina

ArAr

Material do corpo
Óleo em alta 
temperatura

∗ Comparação com o modelo existente da SMC

Peso
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10A

15A

20A

25A

VXZ2

VXZ2

VXZ2

VXZ2

1/4, 3/8

1/4, 3/8

ø10, ø12, ø3/8"

1/2

3/4

1

(VXZ2 )3
A

3
A

4
B

5
C

6
D
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Válvula solenoide de 2 vias operada pelo piloto, com pressão diferencial zero

Ruído de metal reduzido pelo 
amortecedor de borracha

Rosca da conexão, conexão instantânea

Alumínio, resina,

C37 (latão), 
aço inoxidável

Instalando um amortecedor e deixando 
uma folga, reduzimos o som de colisão 
do núcleo quando LIGADO (quando a 
válvula estiver aberta). Por causa da 
folga, ao usar fluidos de alta 
viscosidade, como óleo, a armadura 
não fica travada e a responsividade 
quando DESLIGADO (quando a 
válvula estiver fechada) é melhorada.

Encapsulamento
IP65
Encapsulamento
IP65

Antichamas em 
conformidade 
com a UL94V-0

Antichamas em 
conformidade 
com a UL94V-0

Variações de tubulaçãoVariações de tubulação

FolgaFolga

Durabilidade aprimorada 
da armadura
Durabilidade aprimorada 
da armadura

Material do corpoMaterial do corpo

Construção de baixo ruídoConstrução de baixo ruído

ArAr ÁguaÁgua ÓleoÓleo Água 
aquecida

Água 
aquecida

Óleo em alta 
temperatura
Óleo em alta 
temperatura

Série VXZ

Água/óleo/ar/
água aquecida/ 
óleo em alta 
temperatura

Modelo Tamanho Diâmetro do orifício mmø Conexão Material do corpo

Alumínio

Resina

C37 (latão)

Aço inoxidável

C37 (latão)

Aço inoxidável

C37 (latão)

Aço inoxidável

C37 (latão)

Aço inoxidável

Ar

Durabilidade aprimorada
A vida útil é estendida pela construção especial (comparada com a especificação de CA atual)

Ruído de zumbido reduzido
Retificado para CC pelo retificador de onda completa, resultando 

em uma redução do ruído.

Resposta DESLIGADO aprimorada
Construído especialmente para melhorar a resposta DESLIGADO 

quando operado com um fluido de maior viscosidade, como óleo.

Construção de baixo ruído
Construído especialmente para reduzir o ruído de metal durante a operação.

Tipo retificador de onda completa integrado (especificação de CA)Tipo retificador de onda completa integrado (especificação de CA)

ArAr ÁguaÁgua ÓleoÓleo Água 
aquecida

Água 
aquecida

Óleo em alta 
temperatura
Óleo em alta 
temperatura

Fluido

ArAr

VX2

VXK

VXD

VXZ

VXS

VXE

VXP

VXR

VXH

VXF2

VX3

VXA

VXZ


