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Controle de Fluxo de Ar
Tipo F62AA

Aplicação
O controle F62AA detecta fluxo de ar ou
sua ausência, respondendo apenas à
velocidade do movimento do ar em um
duto. Ele pode ser conectado para abrir
um circuito e fechar um segundo circuito
(SPDT), tanto para fins de sinalização
como de intertravamento. A falha de fluxo
de ar durante a operação normal de
sistemas de ar condicionado pode causar
superaquecimento, congelamento do
evaporador e outras condições que
podem danificar o equipamento.

Aplicações típicas:

• Sistemas montados.
• Processos de aquecimento ou
resfriamento.
• Sistemas de exaustão.

Todos os controles da Série F62 foram
projetados para uso apenas como
controles de operação. Se uma falha de
operação resultar em danos pessoais
ou perda do equipamento,

Especificações

será responsabilidade do instalador
adicionar dispositivos (controles de
segurança e limite) que protejam
contra, ou sistemas (de alarme,
supervisórios) que avisem sobre falhas
de controle.

Características

• Gabinete NEMA 1.
• Chave Penn SPDT com proteção contra
poeira.
• Terminais de cabeamento.
• Fácil ajuste de peças.

Descrição Geral
O controle possui um gabinete NEMA 1
com um placa de montagem integral. Uma
gaxeta de placa de montagem é fornecida
com cada controle.

A chave Penn SPDT tem terminais
codificados por cores para facilitar o
cabeamento. O controle vem configurado
de fábrica, aproximadamente com valor
mínimo de fluxo. (Veja a Tabela de
Valores de Fluxo.) Esse valor não pode
ser menor que a configuração de fábrica

Fig. 1 Controle de fluxo de ar

pois isso pode resultar em falha no
controle para retornar à condição "sem
fluxo". Se um valor mais alto de fluxo tiver
de ser mantido, gire o parafuso de ajuste
de variação no sentido horário.
O controle F62 pode ser montado na parte
de cima, lateral ou parte de baixo de um
duto em posição horizontal, sempre que
possível. Se for necessário montar em
posição vertical e o fluxo for para baixo, a
configuração deverá ser reajustada. Se o
fluxo for para cima, consulte a Tabela de
Valores de Fluxo para verificar qual é o
fluxo mínimo necessário para ativar o
controle.

F62AA-8
Chave de fluxo de ar com aletas de 2 1/8 "
(54mm) de Largura por 6 7/8 " *175mm compr.Número do

Produto
F62AA-9

Chave de fluxo de ar com Aletas de 31/8 "
(79mm) de largura por 6 7/8 " (175mm) compr.

Mínima 32ºF (0º C)Temperatura
Ambiente Máxima 104ºF (40ºC)
Velocidade do
Ar máxima 2000 FPM (10.16m/seg.)

Chave
Contatos SPDT em um Gabinete Protegido
Contra Poeira

Aletas 0.006" (0.15mm) Mola de Aço Inoxidável
Envoltório 0.062" (1.57mm) Aço Laminado a FrioMaterial
Tampa 0.026" (0.7mm) Aço Laminado a Frio

Acabamento Laqueado em cinza

Abertura do
Conduíte

Furo de 7/8" (22mm) para Conduíte de ½" com
Anel Trava de 1 3/32" (28mm) p/ Conduíte de
34/"

Embalagem indiv. 2.0 lb (0,9 kg)

O controle não foi projetado para uso em
ambientes externos.

Fig. 2 – montagem típica do F62AA.

Peso com
Embalagem Embalagem c/ 10 21.5 lb (9,75 kg)



2 Boletim do Produto F62AA

Tabela de Valores de Fluxo
Velocidade Mínima do Ar em FPM (m/seg)

Exigida para Ativar o Controle
(Fluxo Horizontal (p/ baixo) Fluxo Vertical (p/ cima)Largura

da Aleta
Ativação da
Chave sob

Fluxo
50 in2

(323 cm2)
ou Área de Duto

Maior

Menos que
50 in2

(323 cm2)
Área de Duto

50 in2
(323 cm2)

ou Área de
Duto Maior

Menos que
50 in2

(323 cm2)
Área de

Duto
Aumento

(R para Y Fecha) 625 (3.2) 575 (2.9) 950 (4.8) 750 (3.8)21/8"
Diminuição

(R par a B Fecha) 325 (1.7) 220 (1.1) 850 (4.3) 575 (2.9)
Aumento

(R para Y Fecha) 500 (2.5) 350 (1.8) 750 (3.8) 500 (2.5)31/8"
Diminuição

(R par a B Fecha) 250 (1.3) 100 (.5) 650 3.3) 350 (1.8)
* Estes valores são aproximados. Os pontos de disparo reais são afetados pela turbulênciaFig 3 – Diagrama ilustrando a identifica-

ção do terminal e a ação da chave. do ar, umidade, densidade e temperatura do ar, etc.

Tensões Elétricas
Tensões do Motor 120V 208V 240V 277V

Cavalo vapor 1 1 1 -

Amp de Carta Total AC 16.0 8.8 8.8 -

Amp Rotor Travado AC 96.0 52.8 48.0 -

Amp da Carga de Resistência ou Não-
indutivo

22.0* 22.0* 22.0* 22.0*

Pilot Duty – 125 VA, 120/277 VCA
* Taxa de SPST normalmente fechado ou normalmente aberto. SPDT é de 16.0 Amp

Fig. 4 – Vista interna do controle
de Fluxo de Ar F62AA. Observe o
parafuso de ajuste de variação.

Kit de Substituição da Aleta

Número do Kit Descrição
PLT112-1R 21/8" largura x 67/8" compr.
PLT112-2R 31/8" largura x 67/8" compr.

Reparo e Substituição
O reparo de peças não deve ser
feito, exceto a substituição da
aleta de fluxo. Para substituir o
controle ou o kit da aleta, entre
em contato com o distribuidor
Johnson Controls mais próximo.

Velocidade do Fluxo de Ar
As velocidades do fluxo de ar em FPM
exigidas para ativar a chave para
qualquer tamanho de duto (fluxo para
cima, horizontal ou vertical) estão na
Tabela de Valores de Fluxo. (Baseadas
na densidade do ar Padrão de 0.075 lb/ft3
[1.2 kg/m3]). Pedido

Para fazer pedido, especifique apenas
o Número do Produto.
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As especificações acima são nominais e estão sujeitas `a tolerância
de fabricação e a variáveis de aplicação.

Guia UL No. NMFT
Arquivo E5368

CSA Classe No. 1222 01
Arquivo LR948
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