
Pressostato OEM de Baixo Custo 

Séries A1S & A1B 
  

   
Diafragma em Aço Inoxidável 316 ou Buna-N. Invólucro Opcional à Prova de Tempo. 
Faixas de operação de 3 a 20 psig até 50 a 500 psig.   
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De baixo custo e fabricado com precisão, os Pressostatos da Série A1, distribuídos pela 
Hygro-Therm, proporcionam a flexibilidade indispensável às aplicações industriais (A Série 
A1 é ideal para montagens em painel sempre que se necessitar de um controle de caixa 
aberta econômico e de alta qualidade). O invólucro opcional à prova de tempo atende aos 
padrões da Norma NEMA 4X. O excelente contato de 15 amperes possibilita o controle 
direto de um motor ou de uma bomba sem o uso de relês externos – uma real economia de 
tempo e dinheiro. Características exclusivas incluem amplos limites de temperatura para 
aumentar as possibilidades de aplicações e uma conveniente escala de indicação que 
possibilita ajuste em campo, rápido e fácil.  A construção robusta do Modelo A1S incorpora 
as características mais freqüentemente exigidas pelos usuários; um diafragma de pressão 



em aço inoxidável 316 proporciona excepcional compatibilidade e longa durabilidade ao 
instrumento. A construção do Modelo A1B apresenta um diafragma em Buna-N, de custo 
mais baixo, destinado a aplicações que não requeiram aço inoxidável 316.  As câmaras de 
pressão disponíveis são: 
Alumínio, com revestimento duro impregnado de Teflon®, ideal para aplicações com 
fluidos hidráulicos à base de óleo além de ar e gases não corrosivos. 
Latão, para aplicações com água e fluidos à base de água. 
Aço inoxidável 316 para aplicações mais pesadas. Contatos opcionais de atuação rápida 
hermeticamente selada estão disponíveis para aplicações em ambientes de risco.  
  
O invólucro tipo caixa aberta (OP) e a configuração da montagem permitem que o 
pressostato seja montado diretamente na parede do painel, mantendo o processo fora do 
painel.  O instrumento dispõe de um fundo nivelado e inclui  um anel de vedação e uma 
porca de montagem que assegura uma seladura à prova de tempo ajustada à parede do 
painel. 
  
CARACTERÍSTICAS  
   

• Diafragma em aço inoxidável 316 ou Buna-N  
• Câmara de pressão em Alumínio, Latão ou Aço Inoxidável 316  
• Contato de atuação rápida tipo SPDT de alta corrente  
• Invólucro à prova de tempo, disponível em Policarbonato ou Aço Inoxidável 316  
• Opção de contato de atuação rápida hermeticamente selado  

  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
   
Materiais em Contato com o Processo:   

• Câmara de Pressão: Em alumínio com revestimento anodizado impregnado de 
Teflon®, em latão ou em aço inoxidável 316.  

• Diafragma: Em aço inoxidável 316 Modelo A1S e Buna-N Modelo A1B.  
• Anel de Vedação: Em Viton® Modelo A1S e Buna-N Modelo A1B.  

Limite de Temperatura: -40° a 82°C (-40° a 180°F). 
Limite de Pressão: até 750 psig (51 bar). 
Classificação do Invólucro: Tipos O e OP nenhuma, tipos PC, PN, SC e SN obedecem 
aos padrões da Norma NEMA 4X. 
Tipos de Contato: Tipo 1: SPDT de atuação rápida. Tipo 1HS: SPDT de atuação rápida 
hermeticamente selado. 
Capacidade Elétrica: Contato tipo 1: 15A em 120/240/480 VCA, 1/8 HP @ 125 VCA, 1/4 
HP @ 250 VCA. Contato tipo 1HS: 5A @ 120/240 VCA. 
Ligações Elétricas: Terminais com parafuso no Contato Tipo 1, bloco terminal no Contato 
Tipo 1HS. 
Conexões ao Processo: Roscas de 1/8” NPT-F e 1/2” NPT-M.  Invólucros tipo OP 
possuem rosca de 1/8” NPT-F e rosca de fio reto de 1/2”. 
Posicionamento da Montagem: Vertical, com tolerância de inclinação até 20°. 
Ajuste do Ponto de Atuação: Parafuso de cabeça com fenda com escala indicativa. 
Banda Morta: Fixa, ver tabela de banda morta. 
Peso: Modelo A1S: 250 g (9 oz).  Modelo A1B: 170 g (6 oz).       
  



   
PRESSOSTATOS OEM DE BAIXO CUSTO SÉRIES A1S & A1B  
Diafragma em Aço Inoxidável 316 ou Buna-N. Invólucro Opcional à Prova de Tempo.  
  

  

  

Exemplo  

A1 S  PC  SS  1 2 Pressostato Modelo A1S-PC-SS-1-2; diafragma em aço 
inoxidável 316 e anel de vedação em Viton®; invólucro à prova 
de tempo, conforme Norma NEMA 4X, em policarbonato com 
entrada para conduíte; câmara de pressão em aço-inoxidável 
316; banda morta fixa com reset automático; contato tipo SPDT 
de atuação rápida; faixa de operação ajustável de 15 a 150 
psig.  

Construção  A1               Indicador da Série.  
Material do  
Diafragma  

   S  
B  

           Aço inoxidável 316 e anel de vedação em Viton®.  
Buna-N e anel de vedação em Buna-N.  

Invólucro e  
Montagem  

      O  
OP  

   
   
   

PC  
   

SC  

        Caixa aberta.  
Caixa aberta para montagem em painel, com rosca reta de 
1/2”. Fundo nivelado inclui gaxeta e porca de montagem (não 
disponível no modelo A1B com câmara em latão).  
Invólucro à prova de tempo, NEMA 4X, em policarbonato com 
entrada para conduíte.  
Invólucro à prova de tempo, NEMA 4X, em aço inoxidável 316 
com entrada para conduíte.  

Material da  
Câmara de  

Pressão  

         AL  
   

BR  
SS  

     Alumínio com revestimento anodizado impregnado de Teflon®.  
Latão.  
Aço inoxidável 316.  

Tipo de  
Contato  

            1  
   
   

1HS 

  SPDT de atuação rápida, capacidade de 15A  @ 120/ 240/480 
VCA, 1/8 HP @ 125 VCA, 1/4 HP @ 250 VCA.  
SPDT de atuação rápida, hermeticamente selado, capacidade 
de 5A @ 120/240 VCA.  

Faixa de  
Pressão  
Ajustável  

               1 
2 
3 
4 

  3 a   20 psig (0,21 a 1,4 bar)  
15 a 150 psig (1,0 a 10,3 bar)  
25 a 250 psig (1,7 a 17,2 bar)  
50 a 500 psig (3,4 a 34,5 bar)  

    
Invólucros e Montagem Opcionais  
   

À prova de tempo  Caixa Aberta para montagem em painel 

  
  
   
Acessórios: 
Suporte de Montagem A-613  
Acessório opcional fabricado em aço 14 ga., com revestimento de zinco para conferir 
resistência à corrosão. Proporciona uma montagem firme, permanente e rapidez de 
instalação.  Acompanham 2 parafusos de montagem, de 1/4” 6-32, para fixação do contato ao 
suporte.  



  
  
Tabela de Banda Morta das Séries A1S e A1B – psig (bar)  

Modelo  Faixa  Banda Morta 
Mínima  Banda Morta Máxima 

3-20   (0,21-1,4)  1 (0,07)  3 (0,21)  
15-150 (1,0-10,3)  5 (0,34)  15 (1,0)  
25-250 (1,7-17,2)  8 (0,55)  25 (1,7)  

A1S ou A1B  

com  

ContatoTipo1  50-500 (3,4-34,5)  15 (1,0)  50 (3,5)  
3-20   (0,21-1,4)  1,5 (0,10)  4 (0,28)  

15-150 (1,0-10,3)  10,5 (0,72)  40 (2,8)  
25-250 (1,7-17,2)  9 (0,62)  50 (3,5)  

A1S com Contato 
Tipo 1HS  

50-500 (3,4-34,5)  14,5 (0,99)  42 (2,9)  
3-20   (0,21-1,4)  2 (0,14)  6 (0,41)  

15-150 (1,0-10,3)  6 (0,41)  25 (1,7)  
25-250 (1,7-17,2)  17 (1,17)  50 (3,5)  

A1B com Contato 
Tipo 1HS  

50-500 (3,4-34,5)  12,5 (0,86)  44 (3,0)  

   

  MODELOS EM ESTOQUE  

Modelo Número    Faixa psig (bar)  

A1S-O-AL-1-1  3-20 (0,21-1,4)  
A1S-O-AL-1-2  15-150 (1,0-10,3)  
A1S-O-AL-1-3  25-250 (1,7-17,2)  
A1S-O-AL-1-4  50-500 (3,4-34,5)  
A1S-O-AL-1HS-2  15-150 (1,0-10,3)  
A1S-O-SS-1HS-1  3-20 (0,21-1,4)  
A1S-O-SS-1HS-2  15-150 (1,0-10,3)  
A1S-PC-SS-1HS-1  3-20 (0,21-1,4)  
A1S-PC-SS-1HS-2  15-150 (1,0-10,3)  
A1S-SC-AL-1HS-2  15-150 (1,0-10,3)  
A1B-O-AL-1-1  3-20 (0,21-1,4)  
A1B-O-AL-1-2  15-150 (1,0-10,3)  
A1B-O-AL-1-4  50-500 (3,4-34,5)  
A1B-OP-BR-1-2  15-150 (1,0-10,3)  
A1B-O-AL-1HS-1  3-20 (0,21-1,4)  
A1B-O-AL-1HS-2  15-150 (1,0-10,3)   

 


