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TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL 

MODELO TP2 
 

O modelo TP2 é um transmissor de pressão, compacto, robusto e de baixo custo, 
ideal para medições de pressão até 30 PSI, de ar ou gases inertes. Tem sido utilizado na 
área do ar condicionado, ventilação, exaustão e aquecimento  bem como para medições de 
volumes de ar variável  em dutos e ventiladores. 

Outra aplicação seria na industria médica em respiradores artificiais, ventiladores, 
monitores de apnea do sono, equipamentos de detecção de vazamentos e concentradores 
de oxigênio. 
 
Dados técnicos 
Faixa de pressão: desde 0 a 100 Pa até de 0 a 10.000 Pa de diferencial (Disponível com 
faixa de medição Bidirecional a ser definida pelo cliente) 
Exatidão +/- 1% Fundo de Escala (FSO) (incluindo não linearidade, não repetibilidade) 
Estabilidade: menor que 2% Fundo de Escala (FSO) 
Efeitos Termais: ( de 1"WC  até  4"WC) menor que  0.125% FSO/C 

       (de 4"WC até 20"WC) menor que 0.05% FSO/C 
       (de 20"WC para cima) menor que 0.025% FSO/C 

Pressão máxima tolerada : 14,5 PSI 
Faixa de temperatura compensada: 10 a 50º C  
Temperatura de operação: de -25 a  70 ºC   (-13 a +158 F) 
Utilização : Qualquer ar seco,  gás não condutivo e inerte 
Umidade de operação: Menor que ponto de orvalho. 
Alimentação : 24VDC  
Consumo : 624 miliwatts  =  26 mA 
Sinal de Saída: 4 a 20 mA 
Ligação : 2 fios (alimentação 24VDC  saída 4 a 20 mA ) 
Dimensões: 100 X 73 X 33 mm 
Peso: 100 g 
Garantia de 1 ano 
 

Terra 
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