
Controlador de Pressão Diferencial Digihelic®  

Série DH  
Instrumento 3 em 1: Indicador Digital,  Controlador  e Transmissor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Controlador de Pressão Diferencial Digihelic® Série  DH, distribuído pela Vectus, é um 
instrumento 3 em 1 que possui um manômetro com mostrador digital, contatos de relê de controle, e 
um transmissor com saída de corrente em malha fechada de 4 a 20mA. A combinação destas três 
características permite a reunião de vários instrumentos em apenas um produto, proporcionando 
economia na quantidade de instrumentos, tempo de instalação e dinheiro. O Digihelic® é o 
instrumento ideal para monitoração de pressão, velocidade do ar e vazão, atingindo a exatidão de 
0,5% fundo da escala em faixas de 0 a 100 polegadas H2O nas unidades de engenharia 
selecionadas. 
  
O Digihelic® permite a monitoração de pressão, velocidade do ar ou vazão em várias unidades de 
engenharia comumente usadas. É fornecido com dois relês de controle tipo SPDT com bandas 
mortas ajustáveis, juntamente com uma saída de processo selecionável entre 4 e 20 mA. A Série DH 
proporciona extrema flexibilidade no emprego de potência, permitindo alimentação de 120/220 VCA 
ou 24 VCC freqüentemente usadas em painéis de controle.  
  
A programação é feita com facilidade, por meio de um teclado de cinco menus simplificados que dão 
acesso a: nível de segurança; seleção de operação com pressão, vazão ou velocidade do ar; 
monitoração de velocidade ou vazão; seleção de unidades de engenharia; fator K para uso com 
sensores de fluxo; dutos retangulares ou circulares para área de entrada em aplicações de 
velocidade e vazão; controle de ponto de atuação ou monitoração de ponto de atuação e alarme; 
monitoração de alarmes alto, baixo ou alto/baixo; reset automático ou manual de alarme; 
retardamento de alarme; visão de leitura de pico e vale em processos; amortecimento digital para 
normalizar o ajuste de aplicações de processos turbulentos; seleção de saídas de processo de 4 a 
20 mA para adequação da faixa de aplicação; comunicações Modbus®; e calibração em campo. 
  
Englobando todas essas características em um único produto, fica fácil entender por que o 
Digihelic® é o único instrumento de que você necessita para suas aplicações de controle de 
pressão, velocidade do Ar e vazão.  
  
APLICAÇÕES  

• Filtros de manga para coleta de poeira  
• Vazão SCFM em m³/s (ver tabela)  
• Fluxo de ar em fornos industriais  
• Status de filtros  
• Pressão em salas limpas  
• Fluxo de ar em capelas de fluxo laminar  
• Pressão em caixas de luvas para uso farmacêutico ou biomédico  
• Pressão estática em dutos ou prédios  
• Controle de Dampers  
• Controle de exaustão  

  



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 Aplicação: Ar e gases compatíveis não combustíveis.     
Partes em Contato com o Processo:  Consulte a VECTUS 
Materiais do Invólucro:  Plástico ABS, com aprovação UL 94-V-0. 
Classe de Exatidão:  ±0,5% @ 25°C (77°F) incluindo histerese e repetiti vidade.  
Estabilidade:  < ± 1% por ano. 
Limites de Pressão:  3 X a faixa. 
Limites de Temperatura:  0 a 60°C (32 a 140°F).  
Limites de Temperatura Compensada:  0 a 60°C (32 a 140°F).  
Efeitos Térmicos:  0,036%/°C (0,020%/°F) a partir de 25°C (77°F).  
Alimentação Elétrica:  
Alta Voltagem: 100 a 240 VCA, 50 a 400 Hz ou 132 a 240 VCC. 
Baixa Voltagem: 24 VCC ±20%. 
Consumo de Corrente:  
Baixa Voltagem: 24 VCC – 130 mA no máximo. 
Alta Voltagem: 100 a 240 VCA, 132 a 240 VCC – 7 VA no máximo. 
Sinal de Saída: 4-20 mA CC em 900 ohms no máximo. 
Ajuste de Zero & Span:  Acessado pela tecla menu. 
Tempo de Resposta: 250 milisegundos.    
Mostrador Digital:  4 dígitos LCD com 1 cm (0,4”) de altura, com indicadores LED para ponto de 
atuação e status do alarme. 
Conexões Elétricas:  Bloco terminal.     
Conexões ao Processo:  Conexão de compressão para duto com 1/8” (3,175 mm) de diâmetro 
interno X 3/16” (6,35 mm) de diâmetro externo.  
Invólucro:  Face projetada conforme NEMA 4X (IP66). 
Montagem:  Embutido em plano horizontal. 
Dimensões:  1/8 DIN. Corte do Painel: 45 x 92 mm (1,772 x 3,620 polegadas). 
Interface em Série:  Modbus® RTU, RS485, 9600 Baud. 
Peso:  408 g. 
  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS CONTATOS  
 Tipo dos Contatos: 2 contatos tipo SPDT. 
Capacidade Elétrica:  8 A @ 240 VCA resistiva. 
Ajuste do Ponto de Atuação:  Através do teclado na parte frontal. 

OPÇÕES DE MODELOS 
    Modelo  Pol. 

H2O 
Pés 
H2O 

mmH 2O cm 
H2O 

psi  Pol. 
Hg 

mm 
Hg 

mbar  Pa kPa hPa Oz. 
Pol.  

DH-002 0,25   6,350 0,635     0,467 0,623 62,28   0,623 0,144 

DH-004 1,000   25,40 2,540     1,868 2,491 249,1 0,249 2,491 0,578 

DH-006 5,000 4,167 127,0 12,70 ,1806 ,3678 9,342 12,45 1245 1,245 12,45 2,890 

DH-007 10,00 2,083 254,0 25,40 ,3613 ,7356 18,68 24,91 2491 2,491 24,91 5,780 

 DH-008    25,00 ,8333 635,0 63,50 ,9032 1,839 46,71 62,27 6227 6,227 62,27 14,45 

DH-009* 50,00 ,4167 1270 127,0 1,806 3,678 93,42 124,5   12,45 124,5 28,90 

 DH-010* 100,0 8,333 2540 254,0 3,613 7,356   
186,8 

  
249,1 

  24,91 249,1 57,80 

  
Faixas Bidirecionais também disponíveis: DH-012 Faixa: 0,25 – 0 – 0,25” H2O 
                                                                   DH-014 Faixa:  1,0 – 0 – 1,0” H2O 
                                                                   DH-015 Faixa:  2,5 – 0 – 2,5” H2O 
                                                                   DH-016 Faixa:     5 – 0 – 5” H2O 



 


