
Pressostato Diferencial Vec-DPS

com pressão de comutação ajustável

Aplicações

Versões

Materiais da carcaça - Plástico ABS

Peso

Vida útil mecânica

Conexões elétricas

Arranjo de contatos

Proteção de Categoria

Dimensões

Classifi cação elétrica

Pressão operacional máxima

Médio

Range de Temperatura

Material do Diafragma

Conexões de Pressão

Interruptor de pressão diferencial ajustável para moni-
torar sobrepressão, vácuo e pressão diferencial do ar 
ou de outros gases não combustíveis e não agressivos. 
Os possíveis campos de aplicação incluem:

Com esta pressão, a pressão de comutação pode ser 
ajustada sem um manômetro usando um botão de 
ajuste escalonado. O diferencial de comutação tam-
bém pode ser ajustado com uma chave de fenda.

Alternar modo de corpo do PA 6.6
Modo de capa do PS.

Com cobertura 150g
Sem cobertura 110g

Mais de 10 ^ 6 operações de comutação

Conector plano AMP 6,3 mm x 0,8 mm de acordo com a DIN 
46244 ou terminais de parafuso de pressão.
Conduta de cabo PG-11 ou M20x1.5 com alívio de tensão do cabo.

IP 54 com cobertura
IP 00 sem cobertura

1 Interromper o contato
2 Contato operando
3 Linha de força

3COM

P

2 NO

1 NC

Versão Standard
Versão Low-Voltage

max. 1.0 A (0.4 A) / 250 VAC
max. 0.1 A / 24 VDC

10 kPa para todas as ranges de pressão

Ar, gases não combustíveis e não agressivos.

Temperatura média e ambiente de -20ºC 
até +85ºC. Temperatura de armazenamen-
to de -40ºC até +85ºC.

Silicone temperado a 200ºC, livre de 
emissões de gases. Outros materiais dis-
poníveis a pedido.

2 peças de conexão de tubo de plástico (P1 e P2), 
diâmetro externo 6,0 mm:
P1 para conexão a pressão mais alta (marcado +)
P2 para conexão (marcado -)

As especifi cações de pressão de comutação aplicam-se à instalação vertical, 
que também é a posição recomendada com as conexões do tubo de pressão 
apontando para baixo. Se os comutadores forem instalados horizontalmente 
com os terminais de conexão AMP na parte superior, os valores de comutação 
serão de aprox. 20 Pa mais alto.

Monitoramento de fi ltros e ventilações de ar

Monitorando circuitos industriais de refrigeração de ar

Proteção contra superaquecimento para aquecedores de ventilador

Monitorando fl uxos em dutos de ventilação

Controle das abas de proteção contra incêndio do ar

Proteções contra congelamento para trocadores de calor

Tipo

930.80 15%10       Pa20 200 Pa

930.81 15%20       Pa30 300 Pa

930.82 15%20       Pa50 500 Pa

930.83 15%100     Pa200 1000 Pa

930.85 15%150     Pa500 2500 Pa

930.86 15%250     Pa1000 4000 Pa

Faixa de ajuste 
para pressão de 
comutação superior

Tolerância para 
pressão de comu-
tação superior e 
inferior

Diferencial 
de 
comutação

From  To Set    To


