
 

                                                                          
 
 
 
 
 
 

PRESSOSTATO DIFERENCIAL A1F-O-SS-1 
 
 
 

 
 
De baixo custo e precisão feita, o Pressostato A1F é ideal para aplicações 
OEM industrial.  Materiais construtivos de 316 SS e fluorocarbono garantem a 
compatibilidade química com uma grande variedade de fluidos de processo.  
O estilo de caixa aberta é perfeito para aplicações de montagem do painel, 
como patins bomba. Gabinetes instaláveis em campo à prova de intempéries 
está disponível em policarbonato oferecendo um interruptor de baixo custo à 
prova de intempéries. 
Contato 15A Superior permite controle direto de motores ou bombas sem o uso 
de relés externos, uma poupança de custos. 
As características incluem uma escala conveniente indicado para o ajuste de 
campo rápido e fácil.  
 
 
 
 
 



Modelo Range Menor Range Maior Range 

A1F-O-SS-1-1 
 
A1F-O-SS-1-2 
 
A1F-O-SS-1-3 
 
A1F-O-SS-1-4 

2 to 15 
(0.14 to 1.03) 
4 to 75 
(0.28 to 5.17) 
8 to 225 
(0.55 to 15.5) 
16 to 450 
(1.1 to 31.0) 

2 
(0.14) 
4 
(0.27) 
8 
(0.55) 
15 
(1.0) 

3 
(0.21) 
15 
(1.0) 
25 
(1.7) 
50 
(3.5) 

psig (bar) 
 
 
 
OPÇÕES 
Compartimento impermeável. Fábrica de gabinete opcional A-447 instalado. Para 
encomendar mudança "O" para "PC". 
Exemplo: A1F-PC-SS-1-1 
 
ESPECIFICAÇÕES 
Serviço: Compatível com líquidos e gases. 
Materiais construtivos: 
Câmara de pressão: 316; 
Diafragma: Fluorocarbono. 
Limite de temperatura: -40 a 175 ° F (-40 a 80 ° C). 
Limites de Pressão:  750 psig (51 bar). 
Invólucro:  Nenhuma avaliação para a construção aberta. Instalado corretamente 
dentro de um gabinete A-447 opcional atende aos padrões NEMA 4X. 
Tipo de Contato:  Interruptor SPDT. 
Capacidade elétrica:  15A @ 120/240/480 VAC; 08/01 HP @ 125 VCA; 1 / 4 HP @ 
250 VAC. 
Conexão Elétrica:  terminais de parafuso. 
Conexão ao Processo:  1 / 4 ˝ NPT e 1 / 2 ˝ NPT. 
Orientação de Montagem:  Dentro de 20 ° da vertical. 
Ajuste do Ponto:  Rosqueando o parafuso indica a escala. 
Zona morta:  Fixo. Veja a tabela da zona morta.  
Peso:  10,5 onças (297 g). 
Aprovações da Agência:  CE, UL. 
 
ACESSÓRIOS 
Gabinete A-447, à prova de intempéries; instalação fácil em campo ; Atende às 
normas NEMA 4X, coberto com policarbonato com entrada 1 / 2 ˝ NPT  fêmea. 
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