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Dziś konkurencja wymusza miniaturyzację i zwiększenie 
efektywności oraz niezawodności rozwiązań w każdej dzie-

dzinie życia, również w tej związanej z automatyzacją pneu-
matyczną. Efektywność i użyteczność rozwiązań, ich łatwość 
integracji z nowoczesnymi systemami sterującymi była celem 
firmy Pneumax przy projektowaniu nowych wysp zaworowych 
ENOVA, OPTYMA-32 F, OPTYMA-32 T i OPTYMA-32 S.

Wyspa zaworowa Pneumax ENOVA
Wprowadzona na rynek przez firmę Pneumax seria wysp za-

worowych ENOVA® charakteryzuje się nowoczesną technologią 
wykonania, przemyślaną i funkcjonalną konstrukcją oraz daleko 
posuniętą miniaturyzacją. Wyspa zaworowa ENOVA® została 
zaprojektowana tak, by spełniać dzisiejsze coraz większe wy-
magania rynku. Duża elastyczność konfiguracji jest efektem 
szczególnego nacisku na uwzględnienie potrzeb użytkowni-
ka końcowego. Dołożenie modułu elektrozaworu lub jego usu-
nięcie z wyspy jest niezwykle proste. Połączenia elektryczne 
w elektrozaworach wchodzących w skład wyspy są zoptymali-
zowane dzięki zastosowaniu chronionego patentem złącza elek-
trycznego występującego w każdym elektrozaworze. Połącze-
nia elektryczne zrealizowano za pomocą 25-stykowego złącza, 
poprzez które można sterować do 22 cewek pilotów elektroza-
worów. Przyłącza elektryczne i pneumatyczne są umieszczone 
w każdym z modułów elektrozaworu. Do wyspy zaworowej 
można dołączyć również moduły transmisji szeregowej. Za-
pewniono kompatybilność z najbardziej popularnymi protoko-
łami transmisji szeregowej: Profibus, Can-Open, Device-Net 
przy zapewnieniu stopnia ochrony IP-65. Przyłącza zasilania 
pneumatycznego i sterowania elektrycznego są umieszczone na 
jednej stronie wyspy zaworowej, co upraszcza projektowanie 
systemu, jego instalację i kontrolę.

Ogólna charakterystyka wyspy zaworowej Pneumax ENOVA:
•• zwarta budowa wyspy zabezpiecza przed gromadzeniem się 

brudu;
•• kompaktowe rozmiary: moduły o szerokości 12,5 mm;
•• przepływ 700 Nl/min;
•• pneumatyczne przyłącza wtykowe na przewód o średnicy ze-

wnętrznej: 4, 6, 8 mm;

•• stopień zabezpieczenia elektrycznego IP65;
•• zoptymalizowany system połączeń elektrycznych;
•• przyłącza zasilania pneumatycznego i sterowania elektrycz-

nego na jednej stronie;
•• wygodny i szybki system łączenia modułów z widocznym 

oznaczeniem: zamknięte/otwarte;
•• swobodna i łatwa konfiguracja wyspy zaworowej;
•• możliwość ręcznego przesterowania elektrozaworów;
•• możliwość utworzenia różnych stref ciśnień w ramach jednej 

wyspy poprzez użycie diafragm oddzielających oraz modu-
łów dodatkowego zasilania i odpowietrzania;
•• możliwość pracy z próżnią.

Dostępne wersje elektrozaworów:
•• 5/2 monostabilny;
•• 5/2 bistabilny;
•• 5/3 z zamkniętą pozycją środkową;
•• 2x3/2 N.Z./N.Z. (5/3 z otwartą pozycją środkową);
•• 2x3/2 N.O./N.O. (5/3 z pozycją środkową pod ciśnieniem);
•• 2x3/2 N.Z./N.O.;
•• 2x2/2 N.Z./N.Z.

Wyspa zaworowa Pneumax OPTYMA-32 F
Uzupełnieniem systemu wysp zaworowych firmy Pneumax 

jest seria – OPTYMA-32 F wykonana w całości z technopo-
limeru i dostępna z zaworami wyposażonymi w złącza G1/4".

Pneumax

Najnowsze rozwiązania w zakresie  
pneumatycznych wysp zaworowych
Seweryn Moczko

Firma Pneumax, producent elementów do automatyzacji 
pneumatycznej, w swojej ofercie posiada między innymi 
szeroką gamę elektrorozdzielaczy pneumatycznych.  
Począwszy od prostych rozwiązań z elektrozaworami typu 
ECO serii 484 i T424 (G1/4") 488 i T488 (G1/8”), w wersjach 
z korpusami z aluminium lub z technopolimeru stosowanych 
indywidualnie bądź na bazach, aż do bardziej zaawansowanych 
rozwiązań wysp zaworowych typu ENOVA i OPTYMA. 

OPTYMA T

ENOVA
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Dane techniczne serii OPTYMA-32 F:
•• wyższy przepływ nominalny: 1000 Nl/min;
•• niskie moce cewek elektropilotów umieszczonych na jednej 

stronie zaworu;
•• szybki montaż zaworu do bazy za pomocą śrubokręta;
•• szybkie połączenie baz za pomocą kołków mocujących prze-

kręcanych o 180 stopni;
•• możliwość wykonania różnych stref ciśnień wzdłuż wyspy, 

możliwość sterowania próżnią; 
•• zabezpieczenie elektryczne IP65;
•• złącze elektryczne zaworu bezpośrednio na bazie umożliwia 

zbudowanie wyspy z maksymalnie 32 elektrozaworami mo-
nostabilnymi lub 16 bistabilnymi lub kombinacją mieszczącą 
się w tym zakresie.
Główne złącze elektryczne to 37-pinowe przyłącze SUB-D. 

Istnieje także możliwość zintegrowania z modułami systemu 
Field-Bus (dostępne najbardziej popularne protokoły transmisji 
szeregowej). Użycie do budowy wyspy OPTYMA 32 z techno-
polimeru gwarantuje redukcję wagi całej wyspy, jak również 
zapewnia najlepszy stosunek jakości do ceny.

Dostępne wersje elektrozaworów:
•• 5/2 monostabilny ze sprężyną;
•• 5/2 monostabilny z powrotem pneumatycznym;
•• 5/2 bistabilny;
•• 5/3 z zamkniętą pozycją środkową;
•• 2x3/2 N.Z./N.Z. (5/3 z otwartą pozycją środkową);
•• 2x3/2 N.O./N.O. (5/3 z pozycją środkową pod ciśnieniem);
•• 2x3/2 N.Z./N.O.

Wyspa zaworowa Pneumax OPTYMA-32 T
Oferta wysp zaworowych została kompleksowo uzupełniona 

przez wyspę zaworową typu OPTYMA-32 T wyposażoną w złą-
cza gwintowane lub wtykowe na bazie elektrozaworu, będącej 
rozwinięciem wersji OPTYMA-32 F, wyposażonej w złącza 
gwintowane G1/4" na korpusie elektrozaworu.

Wyspa zaworowa Pneumax OPTYMA-32 S
Najnowsza z serii wysp zaworowych Pneumax OPTYMA 

jest OPTYMA 32-S z zaworami o szerokości 12,5 mm oraz 
przepływie 450 Nl/min. Wykorzystuje ona wszystkie zalety po-
przednich wersji (32 T i F), m.in. takie jak zintegrowane złącze 
elektryczne i możliwość sterowania maksymalnie 32 cewkami.

Przedstawiona powyżej krótka charakterystyka najnowszych 
rozwiązań w zakresie nowoczesnych wysp zaworowych jest tyl-
ko wycinkiem z całego zakresu produkcji elektrorozdzielaczy 
pneumatycznych firmy Pneumax, mieszczących się w zakresie 
od mikrorozdzielaczy z przyłączem M5, poprzez elektrozawo-
ry na bazy systemu ISO, aż do zaworów o wielkim przepływie 
i przyłączach G1" zdolnych do sterowania siłownikami o śred-
nicy tłoka aż do 250 mm. n

Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałą  
ofertą firmy Rectus Polska na stronie www.rectus.pl.

RECTUS POLSKA Sp. z o.o.
e-mail: pneumax@pneumax.pl


