
A Válvula de Controle de Volume Automático SagaTech é composta por um sistema motorizado de corte a partir de 

um dispositivo de medição (Hidrômetro), e um sistema de controle incorporado, que permite o controle do volume de 

água disponibilizado ao cliente. Seu princípio de operação se dar por meio de um acionamento automático da válvula, 

em função do volume registrado pelo dispositivo de medição a partir de configuração do sistema de controle, 

realizado de forma remota.

Especificações Técnicas

Data Sheet
Válvula de Controle
de Volume Automático

Comunicação com equipamento portátil de comando, de forma criptografada, que permite;

A comunicação não interfere e nem sofre interferência de outros equipamentos de comunicação previstos nas 
normativas nacionais e internacionais;

Possui circuito eletrônico comando por tecnologia de software embarcado, para receber e enviar comandos remoto 
sem fio (wireless) para equipamento portátil de comando, via rádio frequência;
Módulo de comunicação RF com frequência homologada pela Anatel e antena helicoital de comunicação com 
30mm de comprimento;

Esfera em aço inox;

Comprimento da válvula: 62mm;

Diâmetro interno da esfera 20mm:

Indicador com visor de status da posição da válvula, por meio de dispositivo mecânico, com giro de 30 graus entre 
as posições aberta e fechada;

Corpo em latão com teor de chumbo de 3%;
Cabeçote de acionamento em plástico de engenharia;

Eixo de visualização de status em latão ou plástico de engenharia;
Sedes e vedação da haste em PTFE;

Capacidade de suportar temperatura do ambiente de operação de 0 a 100°C;

Extremidades com rosca BSP Dn15mm de um lado macho paralela e do outro fêmea paralela;
Esfera acionada por motor elétrico;

Caixa de engrenagem equipada com dois sensores fim de curso indicador de status aberta e fechada;
Acoplamento mecânico da caixa de engrenagem com as hastes da esfera;
Tempo de fechamento e abertura da válvula de 8 segundos;
Possui circuito eletrônico com capacidade para receber os pulsos gerados pelo hidrômetro que compõe o 
dispositivo;
Calcula e armazena a leitura atual do hidrõmetro, em função dos pulsos gerados;
Possui memória interna com capacidade para armazenar a leitura atualizada do hidrômetro, por período mínimo de 
10 (dez) anos;
A leitura armazenada corresponde a leitura registrada no display do hidrômetro;

Caixa de engrenagem moto reduzida em aço com tratamento superficial;

hidrometro e a válvula;

Alimentação por bateria de Lithium capaz de operar em tepemratura de até 100°C e capacidade para manter o 
sistema em funcionamento pelo período de 10 anos;

Equipada com dispositivo sensor que permite identificar tentativa de fraude por meio de ataque magnético 
externo;

Equipada com 02 (duas) entradas digitais para indicações de status da válvula;
Equipada com saída de potência para comando do motor da válvula;

A leitura é calculada e armazenada com resolução de 1(um) litro e no formato (999.999) m�);

Capacitor de backup integrado para manter estabilidade do sistema eletrônico em caso de falha transitória da 
bateria;

Equipada com dispositivo sensor que permite detectar manipulação indevida no dispositivo e corte de cabo de 
comunicação entre o

Possui memória interna com capacidade para armazenamento do Identificador Digital unívoco 9ID), com 09 
dígitos;

Equipadas com 02 (duas) entradas digitais de alta frequência (contadoras);
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A comunicação não interfere e nem sofre interferência de outros equipamentos de comunicação previstos na 
normativas nacionais e internacionais;

Receber comando remoto para fechamento da válvula;

Receber comando para transmitir o volume totalizado (leitura atual) do hidrômetro;
Receber comando para transmitir o status de alarme de detecção de manipulação indevida no dispositivo ou corte 
de cabo da comunicação entre o hidrômetro e válvula;

Receber comando remoto para controle do volumme, com definição do valor do volume diário a ser fornecido pelo 
dispositivo, entre 0 e 1000 litros com resolução de 10 litros;

Receber comando para transmitir o status de alarme de detecção de tentativa de fraude por meio de ataque 
magnético externo;

Distância mínima de comunicação com equipamento portátil de comando, de 100 metros com barreiras em 
alvenaria;

Receber comando remoto para abertura da válvula;

Receber a leitura inicial do hidrõmetro, a ser armazenada no dispositivo;
Receber Identificador Digital unívoco (ID), com 09 dígitos, a serem armazenadas no dispositivo;

Receber comando remoto para desabilitar a funcionalidade de controle de volume diário;


