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1 O MANUAL DE OPERAÇÃO
O manual de operação contém informações importantes.

 ▶ Leia o manual de operação com atenção e siga as instruções. 
 ▶ O manual de operação deve ser acessível a todos os usuários.
 ▶ O desrespeito às instruções do manual de operação resulta na 
perda da garantia para o dispositivo.

1.1 Símbolos de representação
 ▶ Identifica uma instrução para evitar um perigo.
 → Identifica uma etapa de trabalho que deve ser executada.

Advertência contra ferimentos:
PERIGO!
Perigo iminente. Ferimentos graves ou mortais.
ADVERTÊNCIA!
Possível perigo. Ferimentos graves ou mortais.
CUIDADO!
Perigo. Ferimentos leves ou médios.

Advertência de danos materiais:
NOTA! 

2 USO DE ACORDO COM A DESTINAÇÃO
A utilização inadequada da válvula solenoide tipo 6213 EV , 6281 
EV pode resultar em riscos para pessoas, instalações próximas 
e ao ambiente.

 ▶ O dispositivo foi concebido para o controle, bloqueio e dosagem 
de fluidos neutros com uma viscosidade de até 21 mm2/s.

 ▶ O dispositivo atende o grau de proteção IP65 conforme DIN EN 
60529, IEC 60529 quando conectado e montado apropriadamente 
com um conector, por exemplo, Bürkert tipo 2508.

 ▶ O uso requer que os dados permitidos e as condições de uso 
e operação especificados na documentação contratual sejam 
respeitados. 

 ▶ Nos dispositivos protegidos contra explosão, veja a placa de 
características ou placa adicional; além disso, o manual de 
operação da solenoide/pré-piloto.

 ▶ São pré-requisitos para a segurança e integridade da operação: 
o transporte correto, o armazenamento e instalação adequada, o 
cuidado na manipulação e a manutenção.

 ▶ Utilizar o dispositivo apenas de acordo com a destinação.

2.1 Definições
O termo "dispositivo" refere-se sempre ao tipo 6213 EV ou 6281 EV. 
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Risco de queimaduras e incêndio decorrentes da superfície 
quente por tempo de funcionamento prolongado.

 ▶ Manter o dispositivo afastado de materiais e fluidos facilmente 
inflamáveis e não tocar o dispositivo com as mãos desprotegidas. 

Risco de ferimentos por falha do funcionamento nas válvulas 
com corrente alternada (AC).
O núcleo de assento fixo sobreaquece a solenoide resultando na 
falha de funcionamento.

 ▶ Monitorar o perfeito funcionamento da etapa de trabalho.
Risco de curto-circuito/vazamento de fluidos através de uniões 
roscadas com fugas.

 ▶ Observar o assentamento correto das vedações.
 ▶ Unir a válvula e as tubulações cuidadosamente.

Situações genéricas de risco.
 ▶ Não realizar qualquer modificação no interior ou exterior do 
tipo 6213 EV, 6281 EV. Proteger a instalação/dispositivo contra 
ativação não-intencional.

 ▶ Os trabalhos de instalação e manutenção devem ser feitos apenas 
por técnicos autorizados e ferramentas apropriadas.

3 INSTRUÇÕES BÁSICAS DE 
SEGURANÇA

Estas instruções de segurança não contemplam
 • incidentes e eventos relacionados à montagem, operação e 
manutenção dos dispositivos.

 • determinações locais de segurança, cuja responsabilidade é da 
empresa operadora, também no que diz respeito aos montadores.

A pressão alta é perigosa. 
 ▶ Desligar a pressão e purgar as linhas antes de soltar mangueiras 
e válvulas.

A tensão elétrica é perigosa.
 ▶ Desligar a tensão elétrica da  planta e bloquear para impedir 
o religamento antes de realizar intervenções no dispositivo ou 
sistema.

 ▶ Respeitar as normas vigentes de segurança e prevenção de 
acidentes para dispositivos elétricos.
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 ▶ O processo deve ser retomado de forma definida ou controlada 
após interrupção do fornecimento elétrico ou pneumático.

 ▶ Não expor o corpo do dispositivo à carga mecânica.
 ▶ Respeitar as regras gerais da técnica.

3.1 Garantia
A garantia requer o uso adequado  do dispositivo respeitando-se as 
condições específicas de uso.

3.2 Informações na internet
Os manuais de operação e fichas de dados do tipo 6213 EV e 6281 EV 
podem ser encontrados na internet em:
www.buerkert.com.br   Tipo “6213” ou “6281”

4 DADOS TÉCNICOS
4.1 Condições operacionais

Os valores a seguir são indicados na placa de características:
 • Tensão (tolerância ± 10%) / Tipo de corrente
 • Potência da solenoide (potência ativa em W – máquina quente)
 • Pressão operacional
 • Material do corpo: Latão (MS), aço inoxidável (VA)
 • Material de vedação: FKM, EPDM, NBR

Funcionamento:

A (NF)
2 (A)

1 (P)

Válvula de 2/2 vias,  
fechado sem corrente

A (NF)
2 (A)

1 (P)

Válvula solenoide 2/2 vias, 
fechado sem corrente, com 
acionamento manual

B (NA)
2 (B)

1 (P)

Válvula de 2/2 vias, aberto 
sem corrente

Grau de proteção:   IP65 conforme DIN EN 60529, IEC 60529 
com tomada, p. ex., Bürkert tipo 2508
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Instruções especiais para válvulas com funcionamento B (NA) 
com orifício de escape G1/8 na solenoide (CF05/MX62):

Quando desenergizada, a válvula está aberta. 
Além disso, o fluido corre através da conexão 
de alívio pela solenoide.
Por isso, as válvulas desse tipo são aprop-
riadas para o alívio de compressão.

4.2 Condições de uso
Temperatura ambiente:   Máximo +55 °C
Tempo de operação:    Salvo quando especificado de outra 

forma na placa de características, a 
válvula solenoide é adequada para a 
operação contínua

Informação importante para a segurança de funcionamento na 
operação contínua.
Em caso de parada prolongada recomenda-se um acionamento 
mínimo diário de 1 a 2 comutações por dia.

Vida útil:       A frequência elevada de comutação e 
as pressões altas reduzem a vida útil

Temperatura média do fluido permitida em relação a solenoide e 
material de vedação:

Corpo da solenoide  
PA/EP1)

Material de 
vedação

Temperatura do fluido

Poliamida PA FKM 0...+90 °C
Epóxi EP (NA38) FKM 0...+120 °C
Poliamida PA EPDM –30...+90 °C
Epóxi EP (NA38) EPDM –30...+100 °C
Poliamida PA NBR –10...+80 °C

1) Marca PA ou EP debaixo da ligação elétrica
Fluidos homologados conforme o material de vedação:

Material de 
vedação Fluidos homologados2)

FKM Soluções Per, óleos quentes sem aditivos, diesel 
e óleo quente sem aditivos, solução detergente

EPDM Água quente e fria, líquidos livres de óleo e graxa
NBR Água fria e quente

2)   Fluidos gasosos com pressões diferenciais pequenas (p. ex., ar comprimido e 
vácuo) também podem ser comutados mediante consideração (ou limitação) 
de uma estanqueidade menor. Recomendamos que a consulta prévia com 
nosso representante sobre as possibilidades de uso
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Os valores a seguir também devem ser observados nas válvulas 
com homologação adicional UL/UR:

Temperatura do fluido Temperatura 
ambiente

Fluidos não 
perigosos (ar e gás 
inerte)

–30...+120 °C
–30...+100 °C  
(tipo 6213 DN40)

-30...+55 °C

Água 0...+100 °C 0...+55°C

Fire protection 
service valve (PE48)

+5...+90 °C +5...+55 °C

4.3 Conformidade
A válvula solenoide tipo 6213 EV e 6281 EV está em conformidade 
com as diretivas CE de acordo com a declaração de conformidade 
CE (quando aplicável).

4.4 Normas
As normas empregadas que comprovam a conformidade com as 
diretivas CE podem ser consultadas no certificado de exame CE e/ou 
na declaração de conformidade CE (quando aplicáveis).

4.5 Placa de características (exemplo)

Tipo
Funcionamento

Diâmetro nominal Material de vedação

Material do corpo

Número de identificação Código do fabricante

Tensão, frequência, 
potência

Tipo de conexão, 
pressão operacional

6213EV  A 10  EPDM  MS 

 

M
a

d
e

 in
 G

e
rm

a
ny

00221649 W14 LU

230V        50Hz       8W
G3/8       P N0 - 10bar
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5 MONTAGEM
5.1 Instruções de segurança

PERIGO!

A pressão alta na planta pode causar ferimentos.
 ▶ Desligar a pressão e purgar as linhas antes de desconectar 
mangueiras ou válvulas.

Risco de ferimento por choque elétrico.
 ▶ Desligar a tensão elétrica da planta e bloquear para impedir o 
religamento antes de realizar intervenções no dispositivo ou 
sistema.

 ▶ Respeitar as normas vigentes de segurança e prevenção de 
acidentes para dispositivos elétricos.

ADVERTÊNCIA!

Risco de ferimentos em caso de montagem inadequada.
 ▶ Apenas técnicos autorizados com ferramentas apropriadas têm 
autorização para realizar a montagem.

Risco de ferimento por ligação inadvertida da planta e reativação 
descontrolada.

 ▶ Proteger a instalação contra ativação não intencional.
 ▶ Assegure que a reativação após a montagem ocorra de forma 
controlada.

5.2 Antes da montagem
Posição de montagem: Livre, acionamento preferencialmente para 
cima.

Procedimento:

 → Limpar qualquer sujeira das tubulações.
 → Montar um filtro antes da entrada da válvula (≤ 500 µm).

5.3 Montagem

NOTA!

Cuidado, risco de quebra.
 ▶ Não usar a solenoide como alavanca.

 → Reter o dispositivo com uma chave de boca e roscar na 
tubulação.
 → Respeitar o sentido do fluxo:  
A seta no corpo indica a direção do fluxo.
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5.4 Acionamento manual 
(opcional no tipo 6281, código HA15/HA17)

A alavanca debaixo da solenoide deve ser virada na posição vertical 
para o acionamento manual da válvula.

NOTA! 

Cuidado.
 ▶ Não force a alavanca excessivamente.
 ▶ A válvula não poderá mais ser comutada eletricamente se a 
alavanca manual estiver acionada. 

Posição fechada

Alavanca

Posição fechada

Posição aberta

HA17

Posição aberta

HA15

5.5 Conexão elétrica da tomada do 
dispositivo

ADVERTÊNCIA!

Risco de ferimento por choque elétrico.
 ▶ Desligar a tensão elétrica e bloquear para impedir o religamento 
antes de realizar intervenções no dispositivo ou sistema.

 ▶ Respeitar as normas vigentes de segurança e prevenção de 
acidentes para dispositivos elétricos.

Perigo de choque elétrico no caso da falta da terra de proteção.
 ▶ Ligar sempre a terra de proteção e verificar a passagem elétrica 
entre a solenoide e o corpo.

Procedimento:

 → Aparafusar o conector do dispositivo (veja a ficha de dados para 
os tipos permitidos) respeitando o torque máximo de 1 Nm.
 → Verificar o assentamento correto da vedação.
 → Ligar a terra de proteção e verificar a passagem elétrica entre a 
solenoide e o corpo.
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Respeitar a tensão e o tipo da corrente de acordo com a 
placa de características.

Conector homologado, p. ex., tipo 
2508 ou outra conforme DIN ISO 
175301-803 forma A

Vedação

máx. 1 Nm

Versão de pulso (opcional, Code CF 16):

1 2

 • A válvula se abre com o pulso de corrente 
mínimo 50 ms: 
– no pino 1, + no pino 2

 • A válvula se fecha com o impulso de corrente 
mínimo 50 ms: 
+ no pino 1, – no pino 2

6 MANUTENÇÃO, CORREÇÃO DE ERROS
6.1 Instruções de segurança

ADVERTÊNCIA!

Risco de ferimentos decorrentes de trabalhos de manutenção 
inadequados.

 ▶ Apenas técnicos autorizados com ferramentas apropriadas têm 
autorização para realizar a manutenção.

Risco de ferimento por ligação inadvertida da planta e 
reativação descontrolada.

 ▶ Proteger a instalação contra ativação não intencional.
 ▶ Assegurar que a reativação após a manutenção ocorra de forma 
controlada.

6.2 Montagem da solenoide
ADVERTÊNCIA!

Risco de ferimento por choque elétrico.
 ▶ Desligar a tensão elétrica  e bloquear para impedir o religamento 
antes da realização de intervenções no dispositivo ou sistema.

 ▶ Observar durante a montagem se a solenoide está assentada 
na tampa do corpo para que a ligação da proteção terra da 
solenoide tenha conexão com o corpo da válvula.
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 ▶ Verificar o contato da terra de proteção depois da montagem 
da solenoide.

Vazamento do fluido. 
Há a possibilidade de vazamento de fluido quando a porca fixa é 
solta.

 ▶ Não continuar virando a porca.
Sobreaquecimento, risco de incêndio. 
A ligação da solenoide sem a válvula pré-montada resulta no 
sobreaquecimento e destrói a solenoide.

 ▶ Ligar a solenoide apenas com a válvula pré-montada.

Procedimento:

 → Inserir o corpo da solenoide no tubo do núcleo.
 → Parafusar a solenoide com a porca. Respeitar os torques de 
aperto.

NOTA! 

O uso de ferramenta errada danifica o dispositivo.
Sempre parafusar a porca com uma chave de boca. O dispositivo 
pode ser danificado caso ferramentas diferentes sejam usadas.

 → Verificar a proteção terra.

Respeitar os 
torques de aperto 
para a porca de 

fixação  
(veja a tabela)!

Porca

Oring

Tubo de guia do núcleo

Proteção  
contra torção

Torques de aperto para a porca de fixação:

Tipo da 
solenoide

Largura da solenoide Torque de aperto

AC10 32 mm ou 40 mm 5 Nm
AC19 42 mm 10 Nm
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6.3 Falhas
Em caso de falhas, verifique se

 → O dispositivo foi instalado de acordo com as instruções e se a 
ligação elétrica e fluídica foi feita corretamente,
 → O dispositivo não está danificado,
 → Todos os parafusos estão bem apertados,
 → Há tensão elétrica e pressão,
 → Todos as tubulações estão limpas.

A válvula não está comutando

Causa possível: 
Curto-circuito ou parada da solenoide.
 • O núcleo ou o espaço do núcleo estão sujos.
 • A pressão do fluido está fora da faixa permitida.

A válvula não está fechando

Causa possível: 
O interior da válvula está sujo.
 • O orifício pequeno de controle na membrana está entupido.
 • A válvula está aberta por acionamento manual.

7 PEÇAS DE REPOSIÇÃO
CUIDADO!

Risco de ferimentos e de danos materiais decorrentes de peças 
erradas.
Acessórios errados e peças de reposição inadequadas podem 
causar ferimentos e danos ao dispositivo e adjacências.

 ▶ Usar apenas acessórios e peças de reposição originais da 
Bürkert.

7.1 Solicitar peças de reposição
Kits de peças de reposição

Ao fazer o pedido das peças de reposição, informe os kits SET 1, SET 3 
ou SET 7 e o número de identificação do dispositivo.
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7.2 Peças de reposição

Kit de sole-
noide 
SET 1

Kit de des-
gaste 
SET 3

6213 EV
Kit de 
solenoide 
SET 1

Kit de bujão  
SET 7

Kit de 
peças de 
desgaste 
SET 3

6281 EV

Os kits de peça de reposição poderão ser diferentes da imagem a depender 
da variante das válvulas.

6281 EV (MX62)

Válvula de alívio do compressor NA

Kit de 
solenoide 
SET 1

Kit de bujão  
SET 7

Kit de peças 
de desgaste 
SET 3

português BR



13

8 TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E 
DESCARTE

NOTA! 

Danos de transporte.
Os dispositivos sem proteção adequada podem ser danificados 
durante o transporte.

 ▶ Transportar o dispositivo protegido contra umidade e sujeira em 
uma embalagem resistente. 

 ▶ Impedir que a temperatura de armazenagem permitida fique 
acima ou abaixo dos limites.

O armazenamento inadequado pode danificar o dispositivo.
 ▶ Armazenar o dispositivo em local seco e sem poeira.
 ▶ Temperatura de armazenagem –40...+80 °C        

Os fluidos e as partes do dispositivo contaminados podem 
causar danos ambientais.

 ▶ Respeitar as normas vigentes de descarte e de proteção 
ambiental.

 ▶ Respeitar os regulamentos nacionais de descarte de dejetos.

 → Descartar o dispositivo e embalagem de forma ecologicamente 
responsável.
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