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I N T R O D U Ç Ã O

O posicionador de alto desempenho Série HPP2000 

da Valtek Sulamericana é um instrumento que assegura 

respostas dinâmicas rápidas e precisas para atender as 

necessidades dos mais exigentes sistemas de controle.

Resultado de um projeto moderno e versátil, o 

HPP2000 possui dimensões compactas e pode ser insta-

lado em atuadores lineares ou rotativos, de simples ou 

de dupla ação. 

O desenho modular da base pneumática permite o 

acoplamento de um módulo pneumático para receber 

sinal de comando de 0,2 a 1 Bar (3 a 15 psi) ou de um 

módulo eletropneumático para receber sinal analógico 

de 4-20 mA, o que faz com que o posicionador possa ser 

facilmente convertido de um tipo de sinal para outro. 

Para facilitar a manutenção, a remoção da tampa repu-

xada da base garante acesso fácil a todos os componen-

tes internos, ao passo que a mínima interação requerida 

entre os ajustes de zero e de faixa (span) permite que o 

posicionador seja calibrado em poucos minutos.

A robustez do módulo IP100 e de todos os compo-

nentes pneumáticos torna o HPP2000 insensível a vi-

brações e permite que ele opere com pressões de ar de 

alimentação de até 10,3 Bar (150 psi), dispensando o 

uso de reguladores de pressão.  

Para oferecer a sensibilidade requerida nas diferentes 

aplicações e, para aumentar ainda mais o seu já elevado 

nível de resposta dinâmica, o posicionador conta com 

um mecanismo de ganho ajustável que lhe permite 

obter desempenho otimizado, independentemente do 

tamanho do atuador onde é instalado. No caso de atu-

adores grandes, os relês pneumáticos de alta vazão que 

fazem a comutação do ar enviado à(s) câmara(s) tornam 

o HPP2000 uma opção ainda mais interessante.

Ao reunir performance e confiabilidade em um pro-

duto com soluções tecnológicas tão avançadas, a Valtek 

Sulamericana acabou por criar uma nova referência no 

mercado de posicionadores P/P e I/P analógicos.

VÁLVULA DE CONTROLE SÉRIE GLS COM 
POSICIONADOR HPP2000 E MÓDULO IP100 (FIGURA 1)
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Além de incorporar uma tecnologia avançada, que 
representa o estado-da-arte em termos de piezo resistivo, 
o módulo eletropneumático IP100 possui um regulador 
de pressão interno e um filtro coalescente para reter im-
purezas que poderiam prejudicar o seu funcionamento.  
O módulo IP100 é intercambiável com o módulo P/P, 
sendo que a montagem na base é feita com o auxílio de 
dois O-rings e dois parafusos “Allen” em inox.

Assim como a base pneumática, ambos os módulos 
possuem manômetros de fácil visualização para o moni-
toramento do sinal de comando.

C A R A C T E R Í S T I C A S

VISTA EXPLODIDA DO POSICIONADOR HPP2000
COM OS MÓDULOS PNEUMÁTICO P/P OU ELETROPNEUMÁTICO IP100 (FIGURA 2)

Os posicionadores da Série HPP2000 são comple-
tamente intercambiáveis com as gerações anteriores de 
posicionadores P/P e I/P analógicos da Valtek Sulame-
ricana. Como as alavancas de realimentação e os supor-
tes de fixação são os mesmos, não há a necessidade de 
peças adicionais.

Para a instalação em atuadores de outros fabrican-
tes, a Valtek Sulamericana possui uma série de kits de 
montagem desenvolvidos com o objetivo de facilitar a 
instalação e extrair o melhor desempenho do posicio-
nador HPP2000.

Módulo  Pneumático

Módulo  
Eletropneumático
IP100
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V A N T A G E N S  E  C A R A C T E R Í S T I C A S

Conversão dos sinais de comando
• O posicionador HPP2000 pode ser facilmente converti-

do de um tipo de sinal para outro com a simples subs-
tituição do módulo pneumático pelo módulo eletrop-
neumático (ou vice-versa), o que reduz a quantidade de 
peças de reposição necessárias em estoque.

Versátil
• Pode ser acoplado em atuadores lineares ou rotativos, de 

simples ou de dupla ação.

Características de controle
• Diversas opções de cames estão disponíveis e as caracte-

rísticas de vazão podem ser facilmente alteradas.

Fácil calibração
• A mínima interação entre os ajustes de zero e de faixa 

(span) torna a calibração do posicionador HPP2000 ex-
tremamente simples.

Manutenção simplificada
• O desenho modular do HPP2000, com poucos com-

ponentes, facilita a manutenção e reduz os custos ope-
racionais. Os ajustes secundários são protegidos contra 
alterações não intencionas das regulagens pré-ajustadas.

Não requer o uso de regulador
• Tanto a versão pneumática quanto a versão eletropneu-

mática admitem pressões de ar de alimentação de até 
10,3 Bar (150 psi) em todas as vias de comunicação. O 
módulo IP100 possui um regulador de pressão interno 
que reduz a pressão para 1,52 Bar (22 psi), ideal para a 
conversão do sinal em miliamperes em sinal de coman-
do pneumático.

Manômetros
• Os manômetros, fornecidos como itens de série no 

HPP2000, oferecem leitura fácil, simplificam as tarefas 
de calibração e permitem o monitoramento constante 
do sinal de comando e das pressões nas câmaras do atua-
dor. O manômetro fornecido no módulo IP100 permite 
o monitoramento do sinal convertido e a rápida detec-
ção de falhas neste componente.

Resistente a impactos e vibrações
• Além de assegurar uma alta freqüência natural de vi-

bração, o projeto do HPP2000 conta com características 
de amortecimento pneumático que fazem com que este 
posicionador seja insensível à vibrações com aceleração 
de até 2 G’s e freqüências de até 500 Hz.

Insensível à posição de montagem
• Pode ser instalado em qualquer posição, sem que o de-

sempenho seja afetado.

Reversível em Campo
• A inversão da ação do ar pode ser facilmente realizada 

em campo, sem a necessidade de peças adicionais.

Operação em faixa dividida
• As versões P/P e I/P podem ser calibradas para 2 ou 3 fai-

xas de controle dividido (split-range) sem a necessidade 
de molas especiais.

Filtro coalescente substituível
• Além de possuir canais de comunicação pneumática de 

grandes diâmetros, o módulo IP100 conta com a prote-
ção de um filtro de ar coalescente, que retém as impure-
zas que poderiam causar eventuais entupimentos.

Resistente à corrosão
• As partes externas são protegidas com pintura eletrostá-

tica a base de epóxi, ao passo que os componentes in-
ternos são fabricados com aços inoxidáveis da série 300, 
alumínio injetado anodizado ou Buna-N. Como prote-
ção adicional, o interior do conjunto fica continuamen-
te pressurizado pelo ar de instrumento.

Intercambiabilidade
• Os posicionadores HPP2000 podem substituir todas as 

gerações anteriores de posicionadores pneumáticos e 
eletropneumáticos analógicos da Valtek Sulamericana, 
sem a necessidade de peças adicionais.

• O módulo IP100 é intercambiável com os módulos ele-
tropneumáticos de gerações anteriores.
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E S P E C I F I C A Ç Õ E S

SINAIS DE ENTRADA E ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA(1)

(TABELA I)

ESPECIFICAÇÕES MÓDULO 
PNEUMÁTICO P/P

MÓDULO ELETRO-
PNEUMÁTICO I/P

Sinal de 
Entrada

0.2-1.0 Bar
(3-15 psi) 

Calibração em 
2 ou 3 faixas 

divididas

4 - 20 mAcc 
Calibração em 
2 ou 3 faixas 

divididas

Ar de 
Suprimento

2.1 a 10.3 Bar 
(30 a 150 psi)

2.1 a 10.3 Bar 
(30 a 150 psi) 

CONEXÕES
(TABELA III)

ESPECIFICAÇÕES MÓDULO 
PNEUMÁTICO P/P

MÓDULO ELETRO-
PNEUMÁTICO I/P

Ar de
Suprimento 

1/4 NPT(f) 1/4 NPT(f)

Sinal 
Pneumático

1/4 NPT(f) N/A

Conexão Elétrica N/A
1/2 NPT(f) - 

Padrão 
M20 - Opcional

Saídas para o 
Atuador

1/4 NPT(f) 1/4 NPT(f)

CURSO LINEAR/ROTAÇÃO DO EIXO
(TABELA V)

Curso Linear 12.7 a 203 mm (0.5 a 8 pol.)

Curso Rotativo -45 a +45º

LIMITES DE TEMPERATURA AMBIENTE 
E UMIDADE RELATIVA (TABELA II)

ESPECIFICAÇÕES MÓDULO 
PNEUMÁTICO P/P

MÓDULO ELETRO-
PNEUMÁTICO I/P

Limites de 
Temperatura

-29 a 85°C 
(-20 a 185°F)

-29 a 82°C 
(-20 a 180°F)

Umidade 
Relativa

0 a 100% U.R. 
(não condensante)

0 a 100% U.R. 
(não condensante)

ESPECIFICAÇÕES DOS MANÔMETROS
(TABELA IV)

TIPO CARACTERÍSTICAS

Padrão 

Visor com diâmetro de 40 
mm (1.5 pol.), escala dupla 
(Kgf/cm2 & psi), conexão 

central traseira de 1/8 
NPT(f), caixa plástica e 

internos em latão

Opcional

Visor com diâmetro de 40 
mm (1.5 pol.), escala dupla 

(kgf/cm2 & psi), conexão 
central traseira de 1/8 

NPT(f), caixa e internos em 
aço inoxidável

PESOS LÍQUIDOS DOS POSICIONADORES
(TABELA VI)

MÓDULO 
PNEUMÁTICO P/P

MÓDULO ELETRO-
PNEUMÁTICO I/P

1.4 Kg ( 3.0 lbs.) 2.5 Kg ( 5.6 lbs.)

(1) A qualidade do ar de instrumentação deve estar em conformidade com a norma ISA-7.0.01.

CERTIFICAÇÃO PARA ÁREAS PERIGOSAS DO MÓDULO ELETROPNEUMÁTICO IP100
(TABELA VII)

À prova de explosão Marcação BR-Ex d IIB + H2 T5/T6 IP66
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO POSICIONADOR HPP2000
(TABELA IX)

COMPONENTE MATERIAL

Base Pneumática &
Corpo dos Relés

Alumínio injetado (SAE-305) anodizado e com pintura eletrostática em epoxi 
nas partes externas

Corpo & Tampa do Módulo IP100
Alumínio injetado (SAE-305) anodizado e com pintura eletrostática em epoxi 
nas partes externas

Tampa do Conjunto Pneumático  Aço carbono tratado com pintura eletrostática em epoxi

Componentes Internos Aço inoxidável da Série 300, alumínio injetado (SAE-305) e Buna-N

Alavanca de Realimentação Aço inoxidável da Série 300

(1) Teste realizado em uma válvula do tipo globo, modelo GLS, diâmetro de 1 pol. equipada com atuador tamanho 25 (ar-para-abrir), curso de 19.05 mm (0.75 pol.) e engaxetamento standard com 
anéis “V” de PTFE. Os resultados acima podem variar de acordo com a configuração da válvula.  

(2) F. E. = Fundo de Escala. 

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

DESEMPENHO DO POSICIONADOR HPP2000(1)

(TABELA VIII)

TESTES MÓDULO PNEUMÁTICO P/P MÓDULO ELETRO-
PNEUMÁTICO I/P

Nível de Resposta
Variação média do sinal de entrada para provocar uma alteração 
de posição na haste da válvula em uma direção

0.1% F. E.(2) 0.1% F. E. 

Banda Morta
Variação média do sinal de entrada para provocar uma reversão 
no movimento da haste da válvula

0.1% F. E. 0.1% F. E.

Resolução
Menor mudança possível na posição da haste da válvula 0.1% F. E. 0.1% F. E.

Linearidade Independente
Desvio máximo do melhor ponto em uma linha reta ±1.0% F. E. ±1.0% F. E.

Repetibilidade
Variação média da posição para um mesmo valor de sinal de en-
trada quando a haste da válvula se desloca no mesmo sentido

0.1% F. E. 0.1% F. E.

Efeito da Pressão de Suprimento
Mudança de posição para uma alteração na pressão de ali-
mentação de 0,69 Bar (10 psi)

0.2% F. E. 0.2% F. E.

Máxima Capacidade de Vazão
Com pressão de 4,1 Bar (60 psi)

28.0 Sm3/h (16.5 SCFM) 28.0 Sm3/h (16.5 SCFM)

Consumo de Ar Constante
@4,1 Bar (60 psi)

0.47 Sm3/h (0.28 SCFM) 0.58 Sm3/h (0.34 SCFM)

Velocidade de Curso
Velocidade de abertura
Velocidade de fechamento

48 mm/seg (1.88 pol/seg)
76 mm/seg (3.0 pol/seg)

48 mm/seg (1.88 pol/seg)
76 mm/seg (3.0 pol/seg)
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D I M E N S Õ E S  -  P O S I C I O N A D O R  E L E T R O P N E U M Á T I C O  H P P 2 0 0 0 

Com Módulo IP100

45°

22.5°

Curso
12.7 a 203 mm
0.5 a 8 pol.

157.7
(6.21)

91.9
(3.62)

63.5
(2.50)

215.7
(8.49)

105.1
(4.14)

99.2
(3.91)

128.9
(5.08)

184.2
(7.25)

ø 92.1
(3.63)

17.0
(0.67)

10.1
(0.40)

50.0
(1.97)

95.5
(3.76)

ø 5.13x 
(0.20)

10.1
(0.40)

54.0
(2.13)

51.0
(2.01)

125.1
(4.93)

3.0
(0.12)

43.8
(1.73)

16.8
(0.66)
35.1

(1.38)

ø 20.7
(0.81)

Tela de respiro

Saída 1

Saída 2

Conexã o
Elé tric a

Vista Frontal

Vista Lateral

Vista Traseira

Entrada

 HPP
2000

(*) Dimensões em mm / (pol.)
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www.valteksulamericana.com.br

As informações e especificações contidas neste boletim são consi-
deradas precisas. Entretanto, elas têm a finalidade somente de infor-
mação e não devem ser consideradas como certificadas. Os produtos 
Valtek Sulamericana são aprimorados continuamente e as especifica-
ções, dimensões e informações aqui contidas podem sofrer mudanças 
sem prévio aviso. Para informações adicionais ou confirmação das 
mesmas, consulte seu representante Valtek Sulamericana. As instru-
ções específicas para instalação, operação e manutenção do Posicio-
nador HPP2000  encontram-se no Boletim de Manutenção nº 30.

HPP2000 e IP100 são marcas registradas da Valtek Sulamericana.

Valtek Sulamericana é marca registrada.

                                                                                   | Printed in Brazil |

ISO 9001-2008
Certificado N°  311001 QM

Sistema de Gestão da Qualidade

Cat. Valtek Sulamericana Posicionador HPP2000   Rev. 0   07/2011P   PN-9860001   (Copyright 2012 Valtek Sulamericana)

D I M E N S Õ E S  -  P O S I C I O N A D O R  P N E U M Á T I C O  H P P 2 0 0 0

22.5°

45°
Curso
12.7 a 203 mm
0.5 a 8 pol.

17.0
(0.67)

91.9
(3.62)

128.9
(5.08) 146.3

(5.76)

99.2
(3.91)

52.4
(2.02)

163.0
(6.42)

ø 5.13x 
(0.20)

50.0
(1.97)

10.1
(0.40)

95.5
(3.76)

10.1
(0.40)

54.0
(2.13)

51.0
(2.01)

125.1
(4.93)

16.8
(0.66)
35.1

(1.38)
43.8

(1.73)

ø 20.7
(0.81)

Tela de Respiro

3.0
(0.12)

Vista Frontal Vista Lateral

Vista Traseira

Saída 1

Saída 2

Instrumento

Entrada

 HPP
2000

(*) Dimensões em mm / (pol.)




