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Tamanho médio
TN20,30,44,70 L
Pressão até 210 bar
Vazão até 20 L/min

Unidades hidráulicas HPU-M



Unidades hidráulicas HPU-M

1.  Introdução 2.  Características principais

As Unidades Hidráulicas de

tamanho médio HPU-M são

unidades projetadas para cobrir

os requerimentos de potência

hidráulica no segmento  de

“unidades hidráulicas de médio

porte”, para aplicações onde seja

necessária uma pequena e

prática central hidráulica, com

funções específicas e prestações

elevadas de potência hidráulica.

O programa é simples e modular

partindo de um conjunto de

potência básico, pode  se

acrescentar o bloco manifold

personalizado

em função da aplicação específica.

- Reservatório hidráulico em duralumínio

injetado com grão capacidade de troca

térmica.

- Tamanhos TN20,30,44 e70 L.

- Vazões de 4 até 20 l/min.

- Pressões trabalho até 210 bar.

- Operação contínua.

- Unidade básica com bomba de engrenagem,

filtro de retorno, filtro de ar.

- Bloco manifold básico padrão e módulos

customizados em função da aplicação.

- Motor trifásico.

- Opcionais, unidades com pés ou com rodízios.

TN20...70L p=70..210 bar    Q=4-20 L/min

CP
10.01.0002/04.13

1

hydro-B - www.hydro-b.com.br - hydro-b@hydro-b.com.br - Fone: (19)3377-7316                                                               CP10.01.0002/04.13

CP10.01.0002/04.13



3.  Descrição geral

2

Reservatório
em alumínio
elevada troca
de calor.

Tampa de aço
carbono chapa 3/16"
pintura eletrostática
ou epóxi.

Filtro de retorno
de 10 micras
filtração absoluta.

Bloco manifold
base, com válvula
reguladora
de pressão
+ventagem
+retenção.

Blocos modulares
configuráveis
para aplicações
específicas.

Possibilidade de
montagem de
acumulador hidráulico.

Flange intermediaria
+Acoplamento
+Bomba de
engrenagens

Blocos manifold
em Duralumínio.

Motor elétrico
trifásico,
monofásico
ou corrente
contínua.

Filtro de ar
absoluto

Visor de nível
simples ou
de contato elétrico

Dreno do
reservatório

Montágem
com pés
ou rodízios
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4.  Dados Técnicos

4.1 Unidade hidráulica base
Normas                                            Unidades hidráulicas conforme linhamentos DIN 24346 e NBR10141
Tamanhos nominais (TN) TN-20, TN-30,TN- 44 e TN-70 litros

Pressão máxima                              85,120,170,210  bar

Vazão máxima                                 4, 6, 8, 12, 16 e 20 l/min

Motor elétrico (*)                              IEC - Trifásicos, 4 polos, 220,380,440 VCA, IP55, 60 Hz, V1

Bomba hidráulica                             Engrenagens externa, carcaça Al,

Grau de proteção geral                    IP55

Fluidos Hidráulicos                           Óleos hidráulicos minerais conf. DIN 51524-2  ISOVG 32, 46,  68

Temperaturas de operação              10-60 °C

Filtro de ar                                        10 µm absoluto

Filtro de óleo de retorno                   10 µm absoluto com capacidade de atingir ISO  21/19/16

Filtro de sucção                                125 µm em malha de aço inóx

Indicadores                                       Indicador de ensujamento do filtro de retorno, visor de nível
manómetro de alta pressão

Tipos de montagem                          Horizontal, com ou sem pés no reservatório

Conexões dos pórticos                     Rosca G - BSP

Bloco Manifold base                         C/ válvula de alivio, pórticos P, T, M, (opcionais ventagem,retenção)

4.2 Blocos modulares funcionais
Material do Bloco                             Duraluminio 6082-T6 ou 7075-T6 ou 2011
Tensões de comando válvulas         24Vcc (sob encomenda é possivel 115, 230 Vca

Tipo de construcção                         Modular fixada por tirantes

Tipo de válvulas de comando          Válvulas tipo Cartucho e/ou A6 conf. DIN 24340 (CETOP06)

Tipo de operação (**)                        Contínua S1
Obs.- As unidades estão projetadas para trabalho contínuo, mas
deve se respeitar as normas de projeto hidráulico para sua
correcta seleção e operação

Trocador de calor                              Sob encomenda
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(*) É posível montar motores monofásicos ou corrente contínua

(**) Depende do motor
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5.  Descrição do programa

5.1 Seleção do grupo de potência hidráulica básica. Tabela de seleção de bomba hidráulica,
potência do motor e reservatório hidráulico em função  aos requerimentos de pressão e vazão

POTÊNCIA
MOTOR

N [cv]

VAZÃO REQUERIDA [l/min] ( Deslocamento bomba cc@1750 rpm)

2,5 cc
4 l/min

4 cc
6 l/min

5,5 cc
9 l/min

8 cc
14 l/min

11 cc
19 l/min

14 cc
24 l/min

P
R
E
S
S
Ã
O

R
E
Q

[bar]

85 bar 2 cv 2 cv 2 cv 3 cv 4 cv 5 cv

120 bar 2 cv 3 cv 3 cv 4 cv 7,5 cv 7,5 cv

170 bar 2 cv 3 cv 4 cv 7,5 cv 10 cv 10 cv

210 bar 3 cv 4 cv 5 cv 7,5 cv 10 cv 12,5 cv

5.2 Seleção del bloco manifold básico,  configurações posíveis do bloco báse

21

PT

P1

T1 M

PT

Bloco base + Válvula de alivio
de pressão

B1

Bloco base + Válvula de alivio
de pressão + Válvula de ventagem

B2

Bloco base + Válvula de alivio
de pressão + Válvula de
Ventagem + Válvula de retenção

B3

Bloco Tampa + Manómetro

T1

Acessório no pórtico M Pressostáto
(Obs. Deve ser pedido por separado)

P1

Acessório no pórtico M
Tomador de pressão
M16X2

P2

RESERVATÓRIO
HIDRÁULICO

CAPACIDADE ÚTIL
[L]

MÁXIMA COMBINAÇÃO POSSÍVEL DE MONTAGEM
MOTOR [cv] / VAZÃO [l/min]

TN-20 17 L Máx. motor de cv e vazão de l/min3 6

TN-30 27 L Máx. motor de cv e vazão de l/min7,5 12

TN-44 40 L Máx. motor de cv e vazão de l/min10 19

TN-70 63 L Máx. motor de cv e vazão de l/min12,5 24

4

PT

P1

T1 M

21

PT

P1

T1 M
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6.  Código de encomenda para a unidade hidráulica básica

HPU-M - - - - - - - - /X1TN20 S 2.5 2 B2 24 T1 P0

Tamanho do reservatório
TN20 -
TN30 -
TN44 -
TN70 -

17 litros úteis
27 litros úteis
40 litros úteis
63 litros úteis

Deslocamento da bomba hidráulica
cc @ 1750 rpm
2.5   - 2,5 cc / 4 l/min
4      -
5.5   -
8      -
11    -
14    -

4,0 cc / 6 l/min
5,5 cc / 9 l/min
8,0 cc / 14 l/min
11 cc / 19 l/min
14 cc / 24 l/min

Potência do motor elétrico em cv
2      - 2 cv

3 cv
4 cv
5 cv
7,5 cv
10 cv
12 cv

3      -
4      -
5      -
7.5   -
10    -
12.5 -

Acessório no pórtico M
P0     -
P1     -

Plugado (Padrão)
Pressostáto

Obs. Especificar por separado

Tensão da válvula de ventagem
00    -
24    -

Sem válvula
24 Vcc

115  -
220  -

115 Vca
230 Vca

Bloco manifold base
B1   - Bloco manifold base

+Válvula de alivio
B2   -

B3   -

Bloco manifold base
+ Válvula de alivio
+ Válvula de ventagem
Bloco manifold base
+ Válvula de alivio
+ Válvula de ventagem
+ Válvula de retenção

Tampa do bloco
T1    -
T0

Tampa padrão + Manómetro
- Tampa diferente

Número de série
X1    - Número de série (modificação)
(Sempre será fornecida a versão mais atual)

Pés do reservatório
S -
P -

Padrão sem pés
Reservatório com pés
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OBS.- VIDE TABELA 5.1 DE
MÁXIMA COMBINAÇÃO
POSSIVEL DE MONTAGEM
MOTOR/BOMBA

OBS.- VIDE TABELA 5.1 DE
MÁXIMA COMBINAÇÃO
POSSIVEL DE MONTAGEM
MOTOR/BOMBA
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7.  Dimensões básicas dos reservatórios (sem e com pés) [mm]

TN20

TN30

TN44

TN70
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hydro-B Engenahria Óleohidráulica Ltda
CEP 03172-010
www.hydro-b.com.br - hydro-b@hydro-b.com.br - vendas@hydro-b.com.br

Fone: (19)3377-7316    Fax:(19)3377-7316

Engenharia Óleohidráulica Ltda.

hydro-B, se reserva o direito de alteração deste catálogo sem prévio aviso - Os dados indicados no presente catálogo
são descritivos.

Atenção! A incorreta seleção ou operação destes equipamentos pode levar a sérios danos na saúde e inclusive a
morte, fica baixo inteira responsabilidade do usuário final com pessoal qualificado, a adequada seleção, aplicação
e operação destes produtos.


