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      Instalada em Santa Rita do Sapucaí, o Vale da Eletrônica, região reconhecida pela constante evolução

tecnológica e de grande sucesso empreendedor, a EXSTO TECNOLOGIA, foi fundada em Junho de 2001 

para atender a necessidade de equipamentos voltados para o ramo de didática tecnológica.

     Focada no desenvolvimento de soluções que possam agregar maior qualidade no ensino de novas      

tecnologias em instituições nacionais e internacionais.

       A empresa hoje conta com uma equipe altamente capacitada e é reconhecida pelos seguintes diferen-

ciais:

Produtos de qualidade e alta tecnologia;

Bom atendimento;

Assistência técnica especializada;

Suporte ao cliente através de e-mail, telefone e Skype;

Diferentes formas de parcelamento das compras para maior comodidade;

Possui um portal de conteúdo exclusivo para clientes;

Acompanhamento da satisfação de seus clientes através de Pós-Vendas.

Descubra as SOLUÇÕES EXSTO em Educação Tecnológica

www. .com.brexsto



CARACTERÍSTICAS

X  117 – Banco de Ensaios para Pneumática e Eletropneumática

4

 Dessa forma, o kit proporciona a interação do aluno com equipamentos que são encontrados frequentemente na 

indústria.

 O XH117 – Banco de ensaios para Pneumática e Eletropneumática permite o desenvolvimento do aluno no que diz 

respeito ao funcionamento e aplicação de componentes pneumáticos e eletropneumáticos. Permite compreender cada 

componente de forma individual e sua importância dentro do cenário industrial.

 Sua configuração conta com diversos elementos cuidadosamente escolhidos como: válvulas, sensores, cilindros e 

componentes importantes dentro de um sistema pneumático. Todos os elementos possuem um sistema independente de fácil 

fixação no painel, sendo assim, é possível criar layouts variados de maneira que represente, na prática, a aplicação 

desenvolvida. Além de acompanhar um software simulador para enriquecer as experiências abordadas.

 Composto por módulos que são fixados por parafusos sem a necessidade de ferramentas na base de uma estrutura 

de perfilado de alumínio com acabamento na cor azul e pés com rodas e travas para facilitar o transporte.

 O XH117 tem em sua lateral, alguns suportes para guardar os cabos que serão necessários nas experiências (todos os 

cabos acompanham o kit). Ainda na lateral, encontra-se a chave liga/desliga do banco de ensaios e o conector para o cabo 

tripolar.

 Todo o material didático é fornecido, contendo: teoria, prática e manuais de operação e manutenção. Sempre dando 

enfoque em aplicações práticas, o material didático apresenta exemplos baseados em situações do dia a dia de um 

profissional desse setor.

  A energia pneumática está relacionada com a 

compressão do ar a uma dada pressão. Embora seja uma 

forma de energia conhecida pelo homem a muito tempo, foi 

somente na década de 50 que ela começou a ser aplicado 

em indústrias, especialmente na automação dos processos.

 Atualmente, sabemos da importância da 

automação industrial nos processos produtivos e o quanto 

este ramo está em crescimento. Como consequência, o uso 

de equipamentos e componentes pneumáticos se tornou 

muito comum, e por que não dizer, indispensável.

 Sendo assim, foi criado o XH117 – Banco de 

Ensaios para Pneumática e Eletropneumática, 

visando colocar o aluno em contato com diversos 

equipamentos eletropneumáticos, montagens, criação de 

sistemas pneumáticos e até mesmo sensores industriais. 
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MATERIAL DIDÁTICO

     CONTEÚDO TEÓRICO E PRÁTICO
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1  Introdução aos Sistemas de Controle

1.1  Componentes de Automação

2  Controlador Lógico Programável

3  Sensores

3.1  Características técnicas dos sensores

3.2  Tipos de saídas para sensores digitais

4  Principais Tipos de Sensores Digitais

4.1  Sensores de Contato Físico (mecânicos)

4.2  Sensores de Aproximação

4.3  Sensores Indutivos

4.4  Sensores Capacitivos

4.5  Sensores Ópticos

5  Sistema Pneumático

5.1  Aplicações

5.2  Vantagens

5.3  Limitações

6  Propriedades Físicas do Ar

6.1  Compressibilidade

6.2  Elasticidade

6.3  Difusibilidade

6.4  Expansibilidade

6.5  Peso do Ar

6.6  Densidade do Ar

7  Produção do Ar Comprimido
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     EXPERIÊNCIAS

O material didático está repleto de experiências usando válvulas, cilindros, compressores e sensores. Simulações de processos 

produtivos, descarte de peças e outras aplicações comumente encontradas em indústrias em um total de 12 práticas.

8  Compressores

8.1  Tipos Fundamentais de Compressores

8.2  Sistema de Refrigeração dos Compressores

8.3  Manutenção

9  Unidade de Condicionamento - Lubrefil

9.1  Funcionamento do Filtro de Ar

9.2  Drenos dos Filtros

9.3  Regulagem de Pressão

9.4  Regulador de Pressão sem Escape

9.5  Manômetros

9.6  Lubrificação

10  Válvulas

10.1  Válvulas Direcionais

10.2  Válvulas de Bloqueio

10.3  Válvulas de Controle de Fluxo

10.4  Válvulas de Controle de Pressão

11  Atuadores Pneumáticos

11.1  Atuadores Lineares

11.2  Atuadores Rotativos

11.3  Características dos motores pneumáticos

12  Simbologia
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 6

     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      DESCRIÇÃO

     CARACTERÍSTICAS GERAIS

ESTRUTURA
- Bancada com dois postos de trabalho, um grupo de aluno por posto;

- Construída em perfil de alumínio anodizado com acabamento em PVC azul;

- Suporte para cabos na lateral;

- Rack com elementos fixados tanto na parte frontal quanto traseira;

- 4 rodízios giratórios reforçados sendo 2 com travas e 4 pés para fixação e nivelamento;

- Devidamente aterrado;

DIMENSÕES

XH110M01 – Cilindro dupla ação

(08 unidades)

voltar ao índice
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- 1220 x 1700 x 600 mm (largura x altura x profundidade);

- 1120 x 900 mm (largura x altura) área útil de montagem;

ALIMENTAÇÃO - 220VCA monofásico;

- Chave liga/desliga;

     MÓDULOS PNEUMÁTICOS E ELETROPNEUMÁTICOS

- Cilindro dupla ação com êmbolo magnético;

- Diâmetro de 25mm e cursor de 125mm; 

- Conexões de engate rápido 4mm;

XH110M02 – Cilindro simples ação

(04 unidades)

XH110M03 – Válvula controle de fluxo

(12 unidades)

- Válvula controle de fluxo unidirecional;

- Conexões de engate rápido 4mm;

XH110M04 – Válvula alternadora - elemento ‘’OU’’

(10 unidades)

- Válvula seletora de circuito;

- Conexões de engate rápido 4mm;

XH110M05 – Válvula de simultaneidade - elemento ‘’E’’

(10 unidades)

- Válvula de simultaneidade;

- Conexões de engate rápido 4mm;

 

XH110M06 – Válvula de escape rápido

(04 unidades)

- Válvula de escape rápido;

- Conexões de engate rápido 4mm;

XH110M07.01 – Válvula direcional 5/2 vias

(08 unidades)

- Acionada por duplo piloto pneumático;

- Conexões de engate rápido 4mm;

 

- Com base apropriada para fixação no painel sem a necessidade de ferramentas;

- Cilindros com CAME para integração com outros módulos;

- Etiquetas e serigrafia com simbologia e dados técnicos;

- Silenciadores quando necessário;

- Válvulas solenóides possuem LED’s indicadores de operação;

- Módulos elétricos com alimentação 24VCC, via bornes tipo banana 4mm;

 

CARACTERÍSTICAS

XH110M08 – Válvula direcional 5/2 vias

(08 unidades)

- Acionada por simples piloto pneumático e retorno por mola;

- Conexões de engate rápido 4mm;

 

GAVETEIROS - 6 gavetas frontais e 2 gavetas laterais;

XH110M07.02 – Válvula direcional 3/2 vias NF 

(10 unidades)

- Acionada por duplo piloto pneumático;

- Conexões de engate rápido 4mm;

 

- Cilindro simples ação com retorno por mola;

- Diâmetro de 25mm e cursor de 75mm; 

- Conexões de engate rápido 4mm;

http://www.youtube.com/exstotecnologia2
http://www.exsto.com.br
http://www.youtube.com/exstotecnologia2
http://www.youtube.com/exstotecnologia2
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     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      DESCRIÇÃO

     MÓDULOS PNEUMÁTICOS E ELETROPNEUMÁTICOS

XH110M15 – Válvula direcional 3/2 vias NF

(08 unidades)

- Acionada mecanicamente por rolete e retorno por mola;

- Conexões de engate rápido 4mm;

 

XH110M16 – Válvula direcional 3/2 vias NF

(10 unidades)

- Acionada mecanicamente por gatinho e retorno por mola;

- Conexões de engate rápido 4mm;

 

XH110M17.03 – Válvula direcional 3/2 vias NF

(04 unidades)

- Acionada manualmente por botão rotativo com trava;

- Conexões de engate rápido 4mm;

 

XH110M20 – Unidade Lubrifil

(02 unidades)

- Unidade para conservação e purificação do ar comprimido;

- Conexões de engate rápido 6mm;

XH110M21 – Bloco distribuidor de ar pneumático

(02 unidades)

- Distribuidor de ar pneumático; 

- 10 Saídas e 1 Entrada;

- Conexões de engate rápido 4mm;

XH110M22 – Captador de queda de pressão

(02 unidades)

- Captador de queda de pressão elétrico;

- Com cabo montado com pinos banana de 4mm;

XH110M12 – Válvula direcional 3/2 vias NF

(08 unidades)

- Acionada por simples solenóide de 24Vcc e retorno por mola;

- Conexões de engate rápido 4mm;

- Com LED de acionamento;

 

XH110M13 – Válvula direcional 3/2 vias NF 

(04 unidades)

- Acionada por simples piloto pneumático;

- Conexões de engate rápido 4mm;

 

XH110M23 – Válvula direcional 3/2 vias NF 

(02 unidades)

- Acionamento pneumático; 

- Função temporização;

- Ajuste por botão com escala graduada;

- Conexões de engate rápido 4mm;

XH110M17.04 – Válvula direcional 3/2 vias NF

(08 unidades)

- Acionada manualmente por botão de emergência com trava;

- Conexões de engate rápido 4mm;

 

XH110M10 – Válvula direcional 5/2 vias

(08 unidades)

- Acionada por duplo solenóide de 24Vcc; 

- Conexões de engate rápido 4mm;

- Com LED de acionamento;

 

XH110M17.01 – Válvula direcional 3/2 vias NF

(08 unidades)

- Acionada manualmente por botão liso e retorno por mola;

- Conexões de engate rápido 4mm;

 

XH110M18.02 – Válvula direcional 5/2 vias

(04 unidades)

- Acionada manualmente por alavanca e retorno por mola;

- Conexões de engate rápido 4mm;

 

XH110M09 – Válvula direcional 5/2 vias

(08 unidades)

- Acionada por simples solenóide de 24Vcc e retorno por mola;

- Conexões de engate rápido 4mm e silenciadores;

- Com LED de acionamento;

 

     MÓDULOS SENSORES

XH110M36 – Sensor óptico

(02 unidades)

- Sensor Reflexão Difusa M18 24VCC PNP Conector M12;

- Cabo com Bornes Banana 4mm para ligação;

 

XH110M37 – Sensor indutivo

(06 unidades)

- Sensor Indutivo M18 24VCC PNP Conector M12;

- Cabo com Bornes Banana 4mm para ligação;

 

XH110M38 – Sensor capacitivo

(06 unidades)

- Sensor Capacitivo M18 24VCC PNP Conector M12;

- Cabo com Bornes Banana 4mm para ligação;

 

XH110M41 – Sensor magnético

(12 unidades)

- Sensor Magnético tensão de operação 24VCC;

- Cabo com Bornes Banana 4mm para ligação;

- Com sistema de fixação para o cilindro pneumático;
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     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      DESCRIÇÃO
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XH110M31.04 - Botão de comando pulsativo

(06 unidades)

- Botão de comando pulsativo na cor verde;

- Cada botão com 04 opções para conexão: 02 NA e 02 NF;

- Conexões via bornes tipo banana 4mm; 

XH110M32 - Indicadores luminosos e sinal sonoro

(02 unidades)

- Indicadores luminosos: 

   - LED's indicadores de estado lógico;

   - Cada LED com seu respectivo borne banana de 4mm para alimentação;

   - Catodos ligados a um único borne (comum);

- Sinal sonoro:

   - Buzzer;

   - Conexões via bornes tipo banana 4mm; 

XH110M33 - Botão de emergência e distribuidor elétrico

(02 unidades)

- Botão de emergência tipo cogumelo com trava (vermelho) com contatos 1NA+1NF;

- Distribuidor elétrico para a fonte 24VCC/10A;

   - 10 bornes vermelhos (positivo);

   - 10 bornes azuis (negativo);

- Conexões via bornes tipo banana 4mm;

 

     MÓDULOS ELÉTRICOS

XH110M31.05 - Botão de comando pulsativo

(02 unidades)

XH110M47.03 - Relé de tempo

(04 unidades)

- Relé temporizado com retardo na energização;

- Alimentação 24VCC; 

- 01 contato comutador;

- Conexões via bornes tipo banana 4mm;

 

- Botão de comando pulsativo na cor vermelho;

- Cada botão com 04 opções para conexão: 02 NA e 02 NF;

- Conexões via bornes tipo banana 4mm; 

XH110M31.06 - Botão de comando com trava

(02 unidades)

- Botão de comando com trava;

- Cada botão com 02 opções para conexão: 01 NA e 01 NF;

- Conexões via bornes tipo banana 4mm; 

XH110M47.04 - Relé de tempo

(04 unidades)

- Relé temporizado com retardo na desenergização;

- Alimentação 24VCC; 

- 01 contato comutador;

- Conexões via bornes tipo banana 4mm;

 

XH110M28 - Fonte com proteção

(02 unidades)

- Interruptor DR bipolar 25A / 30mA ;

- Fonte chaveada alimentação 110/220Vca saída 24Vcc/10A;

- Conexões via bornes tipo banana 4mm; 

XH110M50.01 - Contator

(08 unidades)

- Contator com 3NA + 1NF;

- Alimentação 24VCC; 

- Conexões via bornes tipo banana 4mm;

 

XH110M50.02 - Contator

(06 unidades)

- Contator com 2NA + 2NF;

- Alimentação 24VCC; 

- Conexões via bornes tipo banana 4mm;

 

XH110M51 - Microrruptores

(12 unidades)

- Microrruptores fim de curso;

- 01 contato comutador;

- Alimentação 24VCC;

- Acionamento mecânico por rolete; 

- Conexões via bornes tipo banana 4mm;
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     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS      DESCRIÇÃO
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SOFTWARE DE DESENHO E SIMULAÇÃO - PNEUMÁTICA

Software de Simulação de Circuitos Pneumáticos e 

Eletropneumáticos 

(01 licença)

- 01 Licença do Software simulador de alto desempenho:  

    - AUTOMATION STUDIO PACOTE PNEUMÁTICO/ELETROPNEUMÁTICO

    - A Biblioteca Pneumática inclui todos os símbolos necessários para criar sistemas

    pneumáticos, eletro-pneumáticos e lógicos.

- A licença permite acesso remoto controlado.

- Exportação em: DXF, EMF, PDF, SVG, TIFF, GRAFCET, XML, DIAGRAMA ESCALAR. 

- Milhares de símbolos à mão;

- Biblioteca personalizável;

- Sistemas Virtuais;

- Acesso remoto;

- Ligar a dispositivos reais; 

- Inserir imagens e texto em esquemas;

- Link entre todas as tecnologias; 

- Vídeos Vinculados, Hiperlinks, Arquivos, etc.

- Configuração de componentes;

- HMI 2D / 3D - Animação de acordo com Schematics

- Cortar e colar em outras aplicações;

- Modo de simulação;

- Ferramenta de medição dinâmica;

- Plotter elétrico do poder e elétrico;

- Crie arquivos de vídeo do seu projeto;

- Nomenclatura;

- Padrões elétricos IEC e NEMA;

- Imprimir e exportar;

- Painel de controle;

- Simulação Dinâmica, Realista e Visual;

- Modelos;

- Animação Cut-Away;

- Instrumentos de medição realistas;

- Solução de problemas;

- Catálogos dos fabricantes;

- Variadores de freqüência;

- Mecanismo Gerente;

- Dimensionamento de Componentes

- Para mais informações acesso o link: 

http://www.famictech.com/edu/features-educational.html
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COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

     O KIT POSSUI:
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OPCIONAIS

 Bancada didática para instalação e fixação dos módulos;
     Módulos para fixação na Bancada;
     01 Cabo tripolar 2P+T;
     100 metros de tubo extra flexível diâmetro 4mm;
     20 metros de tubo extra flexível diâmetro 6mm;
     20 Conexões em ‘’T’’ 4mm;
     02 Cortador de Tubo Pneumática;
     

 Quantidade total de cabos banana/banana 4mm:
o 80 cabos vermelhos de 750 mm;
o 40 cabos vermelhos de 1500 mm;
o 80 cabos azuis de 750 mm;

o 40 cabos azuis de 1500 mm;

Liberação de acesso ao EXSTO ACADEMY, contendo as seguintes documentações:

o Manual de utilização e manutenção do kit

o Apostila Teórica pneumática e eletropneumática industrial

o Caderno de Experiências

o Exemplos, manuais, apostila e softwares.

Conjunto didático de transparências em (DVD) com exercícios, catálogos,  dois pôsteres e 

apostilas com treinamento de pneumática e eletropneumática.

Entrega técnica e treinamento com carga horária de 20 horas a serem realizados no local de 

entrega. 
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CONTATO

COMERCIAL:
vendas@exsto.com.br
(0xx35) 3473-4050
www.exsto.com.br

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:
cac@exsto.com.br
(0xx35) 3473-4050
Horário de Atendimento: 
De segunda a sexta das 07:00 às 17:00

CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE CLIENTE:
ccc@exsto.com.br
(0xx35) 3473-4050
www.exstoacademy.exsto.com.br

ENDEREÇO:
Rua: Dr. José Pinto Vilela, Nº 555 
Centro - Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais
37540-000
Brasil

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS
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