
                                                                                                                                                                                                             
 

PRESSOSTATO DIFERENCIAL VEC-DXW-11-153 
Especificações – Instalação e Instruções de Uso 

 

 
 
 
 
 
O VEC-DXW-11-153 é um pressostato que faz contato de saída baseada na pressão 
diferencial entre duas fontes. Feito com materiais de bronze e flouroelastomers 
adequados para uso com a maioria dos gases e da água de soluções baseadas.  
O pressostato pode ser usado para indicação de baixa pressão diferencial com o 
ponto definido sobre uma diminuição da pressão tão baixa quanto 1 psid (0,07 bar). A 
faixa do ponto diferencial varia entre 2.5 a 75 psid (0.17 a 5.17 bar) sobre a pressão 
diferencial crescente e 1.0 a 67 psid (0.07 a 4.62 bar) na diminuição da pressão 
diferencial. A unidade possui uma classificação de alta pressão estática de 200 psig 
(18.8 bar) para aplicações de uma pressão estática mais elevada. O padrão é uma 
prova de intempéries, UL tipo 4x, gabinete para poeira, ao ar livre, ou de água para 
lavagem de ambientes de instalação.  
O VEC-DXW-11-153 incorpora pontos ajustáveis externamente, montagem no flange 
integral e um bloco de terminais elétrico removível para uma instalação rápida e fácil. 
O VEC-DXW-11-153 utiliza diafragmas opostas ao sentido de alta e baixa pressão 
com um mecanismo de articulação que transfere a diferença das duas pressões para o 
interruptor SPDT. 
 
APLICAÇÕES 
 
* Indicando a pressão diferencial do filtro. Por exemplo, iniciar água de lavagem do 
filtro com a pressão do filtro entupido cada vez maior.  
* Medida do fluxo de pressão diferencial indicador de monitoramento de um dispositivo 
de detecção. Por exemplo, sentindo a pressão através de uma placa de orifício para 
medir o fluxo da água. 
* Medindo o fluxo através de uma bomba: ao sentir a pressão do outro lado da bomba 
para garantir que a bomba não funcione a seco. 



* Medindo o fluxo através de um chiller. Muitas vezes chamado de queda de pressão 
do evaporador da água.  
* Medindo o fluxo através de uma bomba de calor ou unidade AC. Muitas vezes 
chamado de um condensador interruptor de travamento água. 
 
Série DXW, pressostato diferencial. 
 
Modelo Faixa diferencial Ajustável 

(em aumento) 
          Faixa Fixa 
Baixa                 Alta 

DXW-11-153-1 
DXW-11-153-2 
DXW-11-153-3 
DXW-11-153-4 

2 a 10 (0.14 a 0.69) 
10 a 25 (0.69 a 1.72) 
25 a 50 (1.72 a 3.45) 
50 a 75 (3.46 a 5.17) 

1.5 (0.10) 
2.5 (0.17) 
3.5 (0.24) 
6.0 (0.41) 

2.5 (0.17) 
3.5 (0.24) 
6.0 (0.41) 
8.0 (0.55) 

psid (bar) 
Nota: Os pontos definidos na diminuição serão os da faixa fixa menor. 
 
 ESPECIFICAÇÕES 
Serviço: gases e líquidos compatíveis. 
Materiais construtivos: Conexão:  latão; Diafragma: Fluoroelastômero. 
Limites de temperatura:  30-140 ° F (-1 a 60 ° C). 
Limites de Pressão:  200 psig (13,8 bar). 
Invólucro:  UL tipo 4X intempéries (IP65). 
Repetibilidade:  ± 2% da gama. 
Tipo de Contato:  SWITCH SNAP SPDT. 
Capacidade Elétrica:  5A @ 125/250 VCA (~) res, 5A. @ 30 VDC 
Conexão Elétrica:  bloco de terminais removível. 
Conexão ao Conduíte:  0,871 buraco de diâmetro ˝ para 02/01 encaixe de conduíte. 
Conexão ao Processo:  1 / 4 ˝ NPT fêmea. Pressão lateral contínua única não deve 
exceder 1,25 x gama diferencial completo. 
Orientação da Montagem:  Portas no plano horizontal, ± 10 °. 
Ajuste do Ponto:  parafuso externo. 
Materiais de habitação: Corpo:  Alumínio; Habitação: Policarbonato; Capa: 300 SS. 
Vibração e choque:  repete o ponto depois de 2,5 Gs, 5 a 500 Hz. Conjunto repete 
depois de um ponto de Gs 15, 10 milésimos de segundos de duração. 
Limite Altitude:  6560 pés (2000 m). 
Limite de Umidade:  80% (sem condensação). 
Grau de Poluição:  2. 
Ambiente:  Destinado para uso interior e exterior. 
Peso:  1 lb 3 oz (0,54 kg). 
Aprovações da Agência:  CE, UL. 
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