
Pressostato Série Utilitário  

 

  
Pressostatos de baixo custo fabricado pela Waaree Instruments, empresa com certificado ISO 9001, distribuídos 
pela VECTUS possuem invólucro compacto com características suave. A aprovação CE confirma o padrão de 
qualidade mantido na sua fabricação. 
  
Características: 
 
Compacto, Econômico, Confiável e Seguro 
 
Ajustável ao campo, Rearme Automático, Resistente a Altas Temperaturas e Compatibilidade com a Maioria dos 
Meios de Aplicação. 
 
Aplicações: 
 
Caldeiras, Tratamento de Água, Sistemas de Controle de Incêndio, Lubrificação e Compressores. 
 
Os Pressostatos da Série Utility, dispositivos de atuação eletro-mecânica simples, são fabricados de acordo com 
princípios básicos de operação. 
Ao ajustarmos um ponto de atuação, quando a pressão chegar neste ponto, irá atuar o microruptor que pode ligar 
ou desligar qualquer equipamento elétrico por ele controlado. 
Os Pressostatos são compactos e de superfície lisa tornando-o muito atrativo esteticamente.  
O ponto de atuação pode ser ajustável em campo sem a necessidade de nenhum padrão auxiliar, bastando ajustar 
o cursor na parte frontal do pressostato diretamente na faixa indicativa  
Dependendo da característica do pressostato, a banda morta pode ser fixa ou ajustável. Para cada aplicação, que 
depende do ambiente físico, são projetadas as melhores opções para o microruptor, para o fole e para o invólucro, 
pois os invólucros do pressostato são confeccionados em microruptores altamente confiáveis e o fole de liga 
fósforos-bronze têm compatibilidade com a maioria das aplicações industriais. 
Bloco terminal para conexões elétricas está disponíveis para todos os pressostatos da série Utility. 
Capacidade para suportar altas temperaturas, escalas com alta exatidão e repetitividade asseguram que o 



instrumento tenha uma grande credibilidade e performance. 
Acompanha um suporte para facilitar a montagem e instalação. 
  
  
Especificações técnicas: 
  
Faixas de operação: vide tabela abaixo. 
Diferencial e banda morta: fixa e ajustável. 
Repetitividade: ±2% FE. 
Faixa de Exatidão: ±5% FE. 
Grau de proteção: IP 32. 
Microruptor: SPDT tipo microswitch. 
Elemento sensor: fole de liga P-bronze. 
Montagem: direta ou fixação em painel. 
Conexão ao processo: ¼” BSP-F. 
Temperatura máxima no processo: 100ºC. 
Temperatura ambiente máxima: 70ºC. 
Uso em processos de: ar, óleo e água, 
Capacidade elétrica: 15A @ 110/220 VCA e 10A @ 24VCC 
  

Pressostato 
  

Faixa de Operação 
em Bar Diferencial Bar Modelo 

Min. Max. Min. Max. 

Pressão 
Máxima 

Admissível 
UT 3 0 3 0,2 1,5 16,5 
UT 6 0 6 0,6 3 16,5 
UT 10 0 10 1 4 16,5 
UT 16 3 16 1 4 35 
UT 20 8 24 2 5 35 
UT 30 5 30 5 12 35 

  
 


