Z129-009A001
Valve Checker
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DESCRIÇÃO

O Moog Z129-009 Valve Checker é um instrumento para o teste e verificação de
servoválvulas Moog. O modelo Z129-009-A001 é específico para servoválvulas com
conectores de 6 pinos, alimentação 24 Volts, comando de +/-10 Volts ou +/- 10 mA e sinal
de posição do carretel em tensão, onde a escala depende do modelo da servoválvula,
podendo ser +/- 10Volts, 2 a 10Volts ou 2,5 a 13,5Volts. Outros modelos de testadores
específicos para outras servoválvulas estão disponíveis.
O Valve Checker permite testar a servoválvulas em campo, instaladas na planta e em
funcionamento. Para tanto , ele é inserido no circuito entre a eletrônica da planta e a
servoválvula.

ATENÇÃO: VERIFIQUE TODOS OS SINAIS DA SERVOVÁLVULA ANTES DE
UTILIZAR O VALVE CHECKER.
DISPLAY
COMANDO

LED V+

DISPLAY
REALIMENTAÇÃO

CHAVE
SELETORA DE
COMANDO

SELETORA DE
MODOS:
Planta / Checker

AJUSTE DO
COMANDO

CHAVE INVERSORA
DO COMANDO

•
•
•
•
•
•
•
•

CHAVE HABILITA

DISPLAY COMANDO: Indica o valor do comando aplicado na servoválvula.
LED V+: Indicação de alimentação 24Volts, OK.
DISPLAY REALIMENTAÇÃO: Indica o valor da posição do carretel.
CHAVE SELETORA DE COMANDO: Seleciona comando de +/-10Volts ou
+/- 10 mA.
AJUSTE DO COMANDO: Potenciômetro que ajusta o valor de comando
aplicado na servoválvula em modo Checker.
CHAVE INVERSORA DO COMANDO: Inverte a polaridade do comando na
saída para a servoválvula.
CHAVE HABILITA:Chave para forçar habilitação, funciona nos dois modos.
SELETORA DE MODOS: seleciona entre modos Planta e Checker, descritos
a seguir.
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MODO PLANTA (comando proveniente da planta)
A servoválvula recebe normalmente o comando da planta através do Valve
Checker, que monitora todos os sinais:
¾ Alimentação (indicada pelo led: V+ )
¾ Comando (indicado pelo display: COMANDO)
¾ Posição carretel (indicada pelo display: REALIMENTAÇÃO)
¾ Habilitação (indicada pelo led: HABILITA).
Nesse caso o Valve Checker não interfere em nada, apenas permitindo o
monitoramento de todos os sinais da servoválvula durante a operação normal.

MODO CHECKER (comando local)
Neste modo, o comando para a servoválvula é gerado no Valve Checker. A
servoválvula permanece instalada na planta, porém o sinal de comando da planta é
substituído pelo comando manual do Valve Checker (Potenciômetro AJUSTE DO
COMANDO). Com isso podemos verificar a servoválvula observando sua reação ao
comando do Valve Checker.
O Valve Checker é alimentado pela própria fonte de alimentação do sistema
eletrônico da planta que também alimenta a servoválvula.
Existe a possibilidade de utilização do Valve Checker em bancada, no modo
CHECKER, com a adição de uma fonte de 24Vcc auxiliar.

ESPECIFICAÇÃO
Comando : ± 10V ou ± 10mA
Posição do Carretel: +/-10V ou 2 a 10V ou 2,5 a 13,5V
Alimentação: 24V (18-36 V)
Peso: 1400g
Dimensões: 162L x 117 A x 55 P
Padrões: EMC EN 50082-1, EN 55011 1A, IEC 801-2, IEC 801-3
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DIMENSÕES

*Medidas em mm.

CONEXÕES ELÉTRICAS
Pin0

Descrição

≤A
≤B
≤C

Alimentação 24 Vdc
Alimentação O Vdc
Enable (habilitação)

≤D

Comando +

≤E

Comando -

≥F

Posição do Carretel

Conector cabo Servoválvula (Femêa)

Terra de Proteção

Pin0

Descrição

≥A
≥B
≥C

Alimentação 24 Vdc
Alimentação O Vdc
Enable (habilitação)

≥D

Comando +

≥E

Comando -

≤F

Posição do Carretel

Conector cabo Planta (Macho)

Terra de Proteção
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