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2 Terminal de válvulas AV03 Rexroth 

Os especialistas em pesquisa e desenvolvimento da Bosch Rexroth desenvolveram um 
sistema de válvulas revolucionário. Com foco na geometria e usando materiais de alta 
tecnologia, eles otimizaram todos os componentes internos.
O resultado foi o AV03, um eficiente terminal de válvulas compacto e de baixo peso. Seu 
desempenho de fluxo de ar e eficiência energética é o melhor em sua categoria.

Engenhoso 
Um terminal de válvulas com design inovador 

Compacto, baixo peso e alto desempenho, são essas 

todas as qualidades que os especialistas da Bosch Rexroth 

queriam ao projetar este novo sistema de válvula.

➊  Com seu carretel diagonal, o AV03 oferece uma 

geometria compacta permitindo optimização dos canais 

de alimentação e exaustão

➋ A válvula fixada com apenas um parafuso torna a

 montagem/desmontagem rápida e fácil 

➌  Componentes de polímeros de alto desempenho tornam 

o produto mais leve

➍   As conexões do terminal de válvulas podem ser 

modificadas ou trocadas 

Você sabia?

➊

➋

Mais de cinco patentes foram solicitadas para o AV03.
Seu design especial otimiza a canalização de ar, permitindo 
que seu terminal de válvulas aumente o volume de fluxo em um 
espaço mínimo. Baseada no teorema de Pitágoras, a Bosch Rexroth explorou as 

vantagens da hipotenusa para economizar espaço.

AV: Advanced Valve
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Compacto e de baixo peso

  Melhorias comparadas a tecnologias existentes:

 30% menos espaço (economiza espaço,

 por exemplo, em painéis de controle)

 55%  mais leve, devido aos polímeros de alto

 desempenho e tamanho reduzido de componentes

  Linha especial de conectores, para não exceder a

 altura do sistema, de acordo com a configuração

Eficiência energética

 Melhorias comparadas a tecnologias existentes: 

 15% de ganho de energia quando o terminal de válvulas  

 é usado em sistemas embutidos, devido ao baixo peso 

   20% menos ar comprimido, porque o terminal está mais 

 próximo do atuador

  40% maior fluxo de ar, devido a canalização de ar

 otimizada 

Flexível 

 Adaptação do terminal de válvulas aos requisitos das 

 máquinas

 Configuração de válvulas com incrementos unitários, 

 através de placas de base duplas ou triplas 

 Ampliação sem perda de endereçamento ou

 programação

 Flexibilidade para ampliar o terminal de válvulas

  As conexões podem ser modificadas ou trocadas 

Rápido 

  Rápida conexão ao bus: 1 ms (configuração total) 

Simples

  Um tirante apenas: menos componentes, facilidade para

 montagem/desmontagem, mantendo alta rigidez 

Evidente
Múltiplos benefícios

O sistema de válvula AV03 oferece o que há de melhor no mercado para atender as 
exigentes especificações de nossos clientes. Ele se adapta em todas as suas aplicações 
e permanece em estado de constante evolução. Seu peso é baixo e sua desmontagem 
é simples, proporcionando fácil manutenção.  Com o AV03, você está investindo em um 
produto AVançado!
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 Fieldbus 

    Isolação galvânica entre a

   alimentação de energia das 

   válvulas e a eletrônica de 

   controle

Conector D-Sub 25 ou

   D-Sub 44: 

   Dois sentidos possíveis 

Programa de conectores

  especiais, para não

  ultrapassar a altura do

  terminal de válvulas 

Completo 
AV03: detalhes e benefícios 

Eletrônica

  Fácil leitura por todos

   os ângulos

   (indicação de 360°) 

 Até 80 I/Os

   (10 módulos) 

  Tecnologia I/O digital 

Módulos I/O 

Classe de proteção IP65 

(com conectores IP65) 
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Válvulas 

 Atuador manual: empurrar ou empurrar e travar 

 Fluxo nominal: 300 l/min 

 Filtragem do ar até 40 µm 

 Lubrificante seguro para alimentos, certificação NSF H1 

  Até 64 válvulas e 128 bobinas 

  Largura: 12 mm

 Todas as funções pneumáticas (5/2, 5/3 e 2X3/2) 

Conexões pneumáticas 

  Alimentação: 8 mm 

  Conexões de trabalho:

 3, 4 e 6 mm 

  Piloto externo ou interno

  Conector angulado, 90°: 

    - para cima 

    - para baixo

    - reto 

  Separação de válvulas em zonas 

de pressão 

Produto mostrado no tamanho real

 Altura:   53,3 mm

 Profundidade:  82 mm sem  

  conexões 

 Peso:   < 1,2 kg

Módulos de exaustão

  Três módulos disponíveis: 

  -  Silenciador plano integrado, removível

    (fácil manutenção)

  - Exaustão restrita comum 

  -  Exaustão separada ou alimentação com dois níveis 

de pressão 

12 mm
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  ➋ Com o código do terminal de válvulas configurado, você consegue toda a documentação, digitando o 

código no campo de busca na lateral direita.

 A documentação técnica inclui: 

 ➌ Lista de peças com visualização 3D

   ➍ Esquema pneumático

 ➎   Dimensões do terminal de válvulas

Eficiente 
Catálogo online
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  Selecione os catálogos online de pneumática em (escolha o idioma desejado): 

 www.boschrexroth.com/pneumatics-catalog

 ➊ Navegue pelo menu lateral esquerdo clicando no grupo «Sistemas de Válvula». 

 Neste grupo você encontrará os catálogos disponíveis para a «Série AV03».
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