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  Escopo. 

1) Válvulas solenoide redundantes; 

2) Paineis customizados com sistemas redundantes; 

3) Sistema de Controle Redundante (RCS). 



  

Entrada de pressão. 

Alimentação elétrica. 

Solenoide A.  

Solenoide B.  

Sala de controle. 

1º Conceito: Emissor – Seguidor. 

Válvulas 3/2 vias universais. 



Válvulas solenoide. 
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Simbologia. 

Evolução do conceito Emissor  – Seguidor:  

As duas válvulas solenoide em um único corpo.  
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Válvula solenoide redundante. 

Conceito de válvula redundante:  

Dois solenoides operam o “Spool” no mesmo sentido. 
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Válvula solenoide redundante. 

Sol. A Sol. B 

Representação. 
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Válvula solenoide redundante. 

Simbologia 5/2 vias. Simbologia 3/2 vias. 
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1) Válvulas solenoide redundantes; 

2) Paineis customizados com sistemas redundantes; 

3) Sistema de Controle Redundante (RCS). 

Escopo. 
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Paineis customizados com válvulas redundantes. 
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Paineis customizados: Redundância e rearme 

manual em campo.  

COPESUL 1/Sistema Jouco de Redundância.exe


Redundância em processos:  

Paineis customizados. 
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Representação. 
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1) Válvulas solenoide redundantes; 

2) Paineis customizados com sistemas redundantes; 

3) Sistema de Controle Redundante (RCS). 

Escopo. 
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Motivos para projetar o RCS: 

 

A arquitetura 2oo2 é utilizada em processos contínuos para 

prevenir falhas espúrias provocadas pelas falhas das bobinas. 

 

Porém, instalações típicas de válvulas solenoide na arquitetura 

2oo2 não oferecem indicações de falha segura. 

 

Estas instalações não oferecem a facilidade de manutenção sem 

a parada da planta. 

Projeto do RCS. 
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Motivos para projetar o RCS: 

 

Válvulas solenoide na arquitetura 2oo2 não possibilitam efetuar 

testes automaticamente em válvulas “travadas” ou alívios 

bloqueados. 

 

Este tipo de solução não oferece a possibilidade de efetuar o 

Partial Stroke Test na válvula de processo; 

 

E também não atendem as exigências para certificação de 

capacidade de atingir a SIL 3; 

 

A arquitetura de votação 1oo1HS nunca havia sido implementada. 

 

Projeto do RCS. 
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RCS – Redundant Control System. 

O RCS consolida um pacote completo de equipamentos 

usando tecnologia conhecida, formando uma solução única para 

atender as necessidades de continuidade e segurança 

operacional. 
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Exemplo de modo de operação. 
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RCS – Redundant Control System. 
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RCS – Redundant Control System. 
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Normalmente Fechada:  

Desenergizada, a válvula de processo está ventada. Assim que uma das 

unidades for energizada, a válvula de processo deixará de estar ventada. 

Aplicação tipica: Sistemas “ESD”; 

 

Normalmente Aberta: 

Ambas válvulas solenoide desenergizadas para possibilitar  a passagem de ar 

para o atuador  da válvula de processo. Enquanto uma das duas válvulas 

permanecer energizada, o atuador de processo não estará recebendo ar de 

pressurização. Aplicação típica: “Vent valves”; 

 

Dupla Ação (somente 2oo2): 

Configuração semelhante a ter uma válvula normalmente fechada e uma 

normalmente aberta. Quando as válvulas solenoide estão desenergizadas, um 

dos lados do atuador está ventando enquanto o lado oposto está sendo 

pressurizado. 

 

RCS: Configurações. 
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Modo 2oo2: 

 

Ambas válvulas solenoide são 

energizadas durante a operação normal; 

 

Para deligar o sistema, os dois 

solenoides devem ser desenergizados; 

 

Os pressostatos são usados durante o 

teste automático online;  

 

Cada solenoide é desenergizado 

individualmente com confirmação da 

mudança de posição por pressão.   

RCS – Formas de operação. 
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Somente uma válvula solenoide está on-line 

durante a operação normal. 

 

A falha espúria é detectada pelo CLP que 

recebe um sinal do pressotato associado a 

válvula solenoide que está online; 

 

A resposta à falha detectada é a energização  

do segundo solenoide para manter a pressão 

de ar para o bloco de válvulas evitando 

paradas espúrias. 

Modo 1oo1 HS (Hot Standby): 

 

RCS – Formas de operação. 



23 

O RCS oferece opcionais que estão disponíveis individual ou 

combinadamente: 

 

• Indicação de alarme local; 

• Iniciação local do teste das válvulas solenoide; 

• Iniciação local do partial stroke test; 

• Reset manual local; 

• Indicação de bypass; 

• Comunicação em rede via protocolo Modbus 485. 

 

Construções especias para atender  necessidades específicas 

também poderão ser implementadas.  

 

 

  

RCS – Opcionais. 
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RCS - Benefícios. 

1) Sem falhas espúrias: 

Redundância tolerante a falhas, duas 

válvulas solenoide; 

 

Detecção de falhas online, três 

pressostatos; 
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2) Fácil manutenção online: 

RCS - Benefícios. 

Manutenção online; 

 

Quatro parafusos e está realizada 

a manutenção da válvula; 

 

Sem tubulações ou conexões; 

 

O uso da chave de bypass para 

manutenção é detectada usando 

um pressostato, cujo sinal pode ser 

enviado para qualquer display ou 

interface de operador que for 

designado. 
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RCS - Benefícios. 

3) Teste automático das válvulas solenóide: 

 

Sem necessidade do uso de bypass para o teste das válvulas; 

 

Completamente automatizado, o teste reduz o custo de mão de 

obra; 

 

Segurança da realização do teste conforme programado; 

 

Relatório de falhas auto documentado, disponível para ser 

enviado para qualquer display, interface, impressora, etc. 
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Uma opção automatizada que proporciona uma operação sem 

risco de falha durante o teste; 

 

Opção que aumenta  a confiabilidade operacional;  

 

Estende os intervalos de full stroke das unidades para os  

mesmos parâmetros de trabalho de aplicações de válvulas 

redundantes capazes de atingir até SIL 3. 

 

4) Partial Stroke Test Automático: 

RCS: Benefícios. 
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RCS: Benefícios. 

5) Alta disponibilidade: 

Equipamento utilizando tecnologia simples, confiável e testada; 

 

Disponibilidade das válvulas solenoides otimizada através de 

testes e diagnósticos; 

 

Atende desempenhos em aplicações de SIF SIL 3 nas versões 

1oo1HS ou 2oo2. 
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O departamento de manutenção conhece e 

domina a tecnologia; 

 

A ASCO patenteou a primeira válvula solenoide 

e está neste mercado desde 1913; 

 

As linhas de produtos da ASCO podem cobrir 

todas as aplicações de válvulas piloto para  

a indústria de processo. 

RCS: Benefícios. 

6) Tecnologia Conhecida: 
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Certificação para atmosfera explosiva. 
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Certificação: Capaz de atingir até SIL 3. 
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RCS: Ferramentas on line.  

O Configurator on line possibilita  encontrar o código de catálogo do RCS  e 

está disponível no endereço:  www.ascovalve.com/RCS Configurator 

 

O código determinará a configuração com as características e opcionais 

selecionados no configurator. 

 

O configurator  possibilita encontrar as características do RCS decodificando a 

numeração de catálogo apresentada ou cotada.  

 

Outras informações disponíveis online: 

Diagrama de ligações; 

Desenhos dimensionais. 

 

http://www.ascovalve.com/RCSConfigurator
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RCS: Ferramentas on line.  

Demonstração do modelo 1oo1HS.  

RCS - Redundant Control Systems.exe
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Obrigado. 
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