
Pressostatos 

Série 1800  

Pressostato de Baixa Pressão Diferencial  

para Serviço Geral na Indústria. 

    

Pressostato compactos, preço econômico em 8 faixas standard. Setpoints desde 0.07" a 85" CA. Exatidão e 
repetibilidade 2%.  

Pressostato modelo 1823, 

Classificação U.L. e C.S.A., 

Aprovação F.M. 

Pressostato 1823. 

Tampa removida para 

Mostrar os contatos da chave elétrica.  

3 29/32" Bucha de montagem com porca de ½". 

Parafuso de ajuste do setpoint. 

Diafragma. 

Mola ajustável da faixa. 

4 5/32" Chave de contatos rápido SPDT 

DIA. Terminais elétrico com parafusos. 

Tampa da caixa elétrica. 

Conexão de 1/8" NPT para baixa pressão. 

Conexão de 1/8" NPT para alta pressão. 

Conexão para conduíte de ½". 



Anel de blindagem. 

Pressostato modelo 1823. Construção e dimensões. 

Um dos nossos pressostatos de maior popularidade. Combina tamanho pequeno e baixo custo com repetibilidade de 
2%, para a maioria das aplicações, exceto aquelas que requerem maior exatidão. O ajuste do setpoint é dentro da bucha de 
montagem que permite montagem do pressostato na lateral de uma parede ou em painel, facilitando o acesso ao ajuste do 
setpoint pelo lado oposto. Classificação U.L. e C.S.A, aprovação F.M. 

Suporte de montagem A-389 (opcional), em chapa de aço 16 AWG, zincada e revestida com dichromate para resistir a 
corrosão. Facilita a instalação rápida para uma montagem robusta e permanente. 

Construção environmental norma (MIL). O modelo 1820 não relacionado, pode ser fornecido com chave de ação rápida 
especialmente selada, para ambientes com alta umidade, exposição a fungos e ou para aplicações militares. Similar ao 
modelo 1823, exceto pela banda morta que é um pouco maior e talvez alguns modelos para faixas de baixa pressão, 
podem não ser disponíveis. Especifique modelo 1820 – (N.º da faixa) – "MIL" e o setpoint desejado. 

Caixa à prova de tempo Enclausurada em chapa de aço 16 AWG para locais normalmente molhado ou em condições 
oleosas. Tratada para resistir ao teste de 200 horas de nebulização de sal. Tampa vedada. Peso 2.495 gramas. Fornecido 
com pressostato montado na fábrica. Especificar "WP" após número do modelo. Classificação NEMA 4. 

Caixa à prova de explosão Base em ferro fundido com tampa em alumínio. Peso 3.400 kg. Fornecido com pressostato 
montado na fábrica. Especificar o sufixo EXPL após o número do modelo Classificação NEMA 7 & 9; CII, Gr D, CI II, Grupo 
E, F & CI III. 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Temperatura de trabalho: Ar seco ou gás de –34,4 ºC a 82,2ºC. 

Pressão de pico máximo: 25 psig. 

Pressão de trabalho: 10 psig. 

Conexão ao processo: 1/8" NPT fêmea. 

Capacidade elétrica: 15 ampéres, 120-480 VCA, 60 Hz. Resistivo 1/8 HP @ 125 VCA, HP @ 250 VCA, 60 Hz. Derate 10 
ampéres, para altas taxas de comutação. 

Ligação elétrica: Tipo 3 parafusos – comum, normalmente aberto e normalmente fechado. 

Ajuste do setpoint: Tipo parafuso, dentro da bucha de montagem. 

Caixa: Alumínio fundido, suporte em aço zincado com revestimento de dichromate para resistir teste de 200 horas de 
nebulização de sal. 

Diafragma: Moldado em borracha de silicone com pratos suporte em alumínio. 

Mola calibrada: Aço Inoxidável. 

Bucha de montagem: Rosca de 1/2". 

Peso: 595 gramas. 

Instalação: Diafragma na posição vertical. 



CUIDADO: Use somente ar ou gases compatíveis.  

PRESSOSTATOS MODELOS 1823: 

FAIXAS DE OPERAÇÃO E BANDA MORTA. 

  Faixa de Banda Morta Aproximada 
Número do Operação Atuação Mín. Atuação Máx. 
Modelo em Pol. CA Setpoint Setpoint 
1823-00 0.07 a 0.22 0.05 0.05 
1823-0 0.15 a 0.5 0.06 0.06 
1823-1 0.3 a 1.0 0.08 0.08 
1823-2 0.5 a 2.0 0.10 0.12 
1823-5 1.5 a 5.0 0.14 0.28 
1823-10 2.0 a 10 0.18 0.45 
1823-20 3 a 22 0.35 0.70 
1823-40 5 a 44 0.56 1.10 
1823-80 9 a 85 1.30 3.00 

Especificação Sugerida. 

Pressostato para pressão diferencial operado por diafragma de 4" que atua uma chave de contatos rápidos, de um ou dois 
pólos (SPDT). O movimento do diafragma é restringido pela mola de calibração, a qual pode ser ajustada para o exato 
ponto de atuação dos contatos, sobre a pressão diferencial aplicada. O movimento do diafragma deve ser transmitido ao 
botão da chave elétrica através de ligação mecânica. Pressostato da Dwyer Instruments, Inc. Catálogo N.º 1823 _______ 
para faixa de atuação requerida. 

 


