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Série 
645 

TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL PARA LÍQUIDOS  - 
SÉRIE 645 

Precisão ± 0,25%,   Resposta Rápida,   Projeto de D ois Fios  

  

 

   

  

 

 

  

Os Transmissores de Pressão Diferencial para Líquid os da Série 
645, distribuídos pela Vectus , foram projetados para utilização com 
gases e líquidos compatíveis que possam ser aplicados em ambas as 
entradas de pressão e referência. Dispõem de um sensor de 
capacitância de resposta rápida que fornece um sinal de saída de 4 a 
20 mA proporcional à pressão diferencial, com precisão de ± 0,25%. Os 
transmissores da Série 645 são ideais para controles de processos, 
monitoramento da eficiência de filtros, equipamentos de refrigeração, 
controle da velocidade de bombas, equipamentos HVAC e medições 
de nível de líquidos.  Para facilitar a instalação e a manutenção, solicite 
a montagem múltipla opcional de 3 válvulas. Orifícios de sangramento 
permitem a eliminação total de ar na tubulação e nas cavidades de 
pressão. 
   
MODELOS  
   

MODELO  ESCALA  MODELO  ESCALA  

645-0  0 a 1 psid  645-10  ± 5 psid  

645-1  0 a 2 psid  645-11  ± 1 psid  
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645-2  0 a 5 psid  645-12  ± 2.5 psid  

645-3  0 a 10 psid  645-13  ± 5 psid  

645-4  0 a 25 psid  645-14  ± 10 psid  

645-5  0 a 50 psid  645-15  ± 25 psid  

645-6  0 a 100 psid  645-16  ± 50 psid  

   
   

   
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:   
   
Aplicação:  Gases ou líquidos compatíveis em ambas as entradas de 
pressão e referência.  
Sinal de Saída: 4 a 20 mA, 2 fios.  
Alimentação:  11 a 30 VCC.  
Resistência da Malha Fechada:  0 a 1000 ohms.  
Zero e Span:  Ajustáveis, ± 1 mA, não interativo.  
   
Sobre pressão máxima: (Lado de alta) 1 a 5 psig: 20 x fundo da 
escala, 10 a 25 psig: 10 x fundo da escala, 50 psig: 5 x fundo da 
escala, 100 psig: 2,5 x fundo da escala; (lado de baixa) 2,5 x fundo da 
escala.  
Limites de Temperatura:  Temperatura de trabalho: -18° a 80°C (0° a 
175°F); temperatura de armazenamento:  - 54° a 126°C (-65° a 260°F).  
Classe de Exatidão:  ± 0,25% fundo da escala (RSS).  
Tempo de Resposta:  30 a 50 mseg.  
Efeitos Térmicos: (Incluindo zero e span) ± 0,02% fundo da escala 
/°F, -1° a 65°C (30° a 150°F).  
Partes em Contato com o Processo:  Em aço inoxidável 17-4 PH, aço 
inoxidável Série 300, anéis de vedação em Viton e silicone e parafusos 
para vedação de sangria.  
Caixa:  Em aço inoxidável e alumínio, NEMA 4x(IP56).  
Conexão ao Processo: Rosca de ¼” – 18 NPT fêmea.  
Conexão Elétrica:  Terminal de conectores elétricos com caixa fechada 
com saída para conduíto com 22 mm (0,875 “) de diâmetro.  
Peso:  0,4 kg (14,4 oz).  
   
Montagem Opcional Manifold de 3  Válvulas *   
Conjunto da Montagem:  latão.  
Tipo de Válvula:   90° liga/desliga.  
Conexão ao Processo:   Rosca de ¼” – 18 NPT fêmea.  
* Se desejar a Manifold opcional especifique usando o sufixo –3V.  

 


