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Os projetistas e os operadores de 

redes hidráulicas, por exemplo de 

irrigação, saneamento, bem como 

de instalações industriais, 

necessitam atualmente de 

sistemas de controle, comando e 

regulação com implantação 

simples, confiável e operação 

versátil. 

 

Devido as suas qualidades 

operacionais caracterizadas pela 

precisão e alto desempenho no 

tratamento de dados, associado 

com a simplicidade de 

implantação e de operação, o 

Controlador Regulador da 

Hydrostec garante sua 

versatilidade de aplicação para 

qualquer tipo de válvula, 

comporta ou outro equipamento 

de controle que  

seja acionado por atuadores 

elétricos, hidráulicos e 

pneumáticos. 

 

O Controlador Regulador da 

Hydrostec é um controlador, 

regulador e calculador 

programável, com possibilidade 

de comunicação em protocolo 

aberto e grande variedade de 

configurações de E/S. A sua 

versatilidade é garantida com a 

integração de software aplicativo 

apropriado com possibilidade de 

programação. 

 

A solução pode incorporar uma 

interface homem / máquina com 

display LCD 2x20, grau de 

proteção IP-65, possibilitando 

visualização de dados e 

mudanças de parâmetros, através 

de teclas e sinalizadores. A 

programação do Controlador 

Regulador da Hydrostec é simples 

e acessível através de qualquer 

computador PC compatível. 

 

De acordo com o modelo 

especificado, o equipamento 

permite a visualização de todos 

os parâmetros do circuito 

(pressão, vazão, nível, 

temperatura, grau de abertura, 

falhas e outros sob consulta). O 

Controlador Regulador da 

Hydrostec permite fácil interface 

com dispositivos de medição e 

com outras unidades de 

processamento e controle, 

inclusive com recursos de 

comunicação via rádio modem ou 

linha telefônica. 
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Características principaisCaracterísticas principaisCaracterísticas principaisCaracterísticas principais    

 

• Grande variedade de 

configurações de E/S, 

possibilitando customização 

adequada a cada 

necessidade; 

 

• Tamanho compacto e 

facilidade de montagem, 

com proteção adequada a 

ambientes industriais; 

 

• Possibilidade de ligação em 

redes de comunicação com 

protocolo aberto (Profibus, 

Modbus, Ethernet), com 

sistemas de supervisão ou 

outros equipamentos de 

processamento e controle; 

 

• Meios de comunicação 

através de par trançado, 

fibra ótica, rádio modem, 

linha telefônica ou celular; 

 

• Opção de controle padrão: 

equipamento com interface 

de comando local, com 

display LCD e malha de 

controle configurável. 

Dispõe da duplicação de 

sinais digitais e analógicos 

para monitoração ou 

controle remoto; 

 

• Opção de controle 

avançado: inclui todos os 

recursos do controle padrão 

e adicionalmente dispõe de 

unidade de comunicação em 

protocolo aberto, com 

sensores eletrônicos e 

sistema de auto-diagnose, 

podendo ser conectado 

diretamente a redes de 

comunicação externas para 

controle remoto. 

 

Regulação de nivel a montante 
ou a jusante 

 

Regulacão de nivel jusante 

com limitação do nivel a 

montante a um valor mínimo 
 

 

Regulação de pressão a 
montante ou a jusante 

 

Regulação de vazão a partir de 
uma medição externa 

Regulação de pressão a 

jusante com limitação da 

pressão a montante a um valor 
mínimo 

 

 
Medição e regulação da vazão 

Medição da vazão com três 

possibilidades: 
1. Regulação da vazão com a 

limitação da pressão a um valor 
máximo (ou P montante a um valor 
mínimo); 

2. Regulação da pressão a jusante 
com a limitação da vazão; 

3. Regulação da  pressão a jusante 
com a limitação da pressão a 

montante e um valor mínmo; 

Valvula 

Valvula 

Controlador Regulador associado a una Válvula 

de Regulação Multijato Formando un Sistema 

Montante jusante 

jusante Montante 

Montante jusante 

jusante Montante 

jusante Montante 

Exemplos de Sistemas de Regulacão Hidráulica  
Pré-programadas 
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