
Peso:

Faixa  de  medição,  pressão:

•  Pontos  de  ajuste  selecionáveis  de  0  a  3400  Pa.

•  Porta  de  cabo  removível  e  bloco  de  terminais

No  modo  básico  do  display  são  exibidos  o  valor  medido  atual,  o  set  point  e  o  

modo  atual  do  relé  (fechado  ou  aberto).  Se  o  relé  estiver  ativado,  a  luz  de  

fundo  do  display  pisca  e  HIGH  PR.  ou  BAIXA  PR.  é  exibido  dependendo  da  

configuração  atual.

Puxe  a  manga

Entrada  de  Cabo:

O  pressostato  CPS-D-SW  possui  um  elemento  de  pressão  diferencial  integrado  

com  compensação  de  temperatura  para  alta  precisão  e  linearidade.  O  elemento  

de  pressão  possui  alta  resolução,  o  que  significa  que  o  valor  da  pressão  é  

apresentado  em  incrementos  de  no  máximo  1  Pa  em  toda  a  faixa  de  medição  

(0-3500  Pa).

•  Alta  precisão

Saída  de  relé:

Ajustável  de  0-3400  Pa

•  Função  de  relé  selecionável:  NO/NC

1xM16,  cabo  de  5-10  mm

FUNÇÃO

•  O  visor  pisca  quando  a  pressão  excede  o

-  Modelo:

Máx.  carregar  300  mA,  pico  de  60  V

IP54

LCD  gráfico,  retroiluminado

Terminal  de  parafuso

•  Visor  iluminado

•  Fornecido  com  mangueira  de  2  m  e  2  bicos

O  CPS-D-SW  é  configurado  de  fábrica  como  um  pressostato  de  sobrepressão  

com  um  ponto  de  ajuste  de  300  Pa.  O  relé  está  no  modo  NO  (normalmente  

aberto)  quando  a  pressão  está  abaixo  do  ponto  de  ajuste)  e  o  amortecimento  

médio  é  definido  em  3  segundos.

•  3  configurações  de  amortecimento  de  sinal

•  Resolução  de  4  bits  no  elemento  de  pressão

Ponto  de  ajuste:

O  bloco  de  terminais  e  a  porta  do  cabo  do  gabinete  (com  um  prensa-cabo  

M16  pré-montado)  são  removíveis  para  facilitar  a  instalação.  A  tampa  do  

gabinete  é  articulada  na  parte  superior,  possui  um  fecho  de  pressão  na  parte  

inferior  e  travas  para  manter  a  tampa  na  posição  levantada.

Normalmente  ±1%  da  pressão  

medida  (@  >100  Pa)

Aula  de  proteção:

0,05-1,5  mm²

Amortecimento  médio:

PROPRIEDADES

A  função  e  o  alcance  necessários  são  definidos  em  um  display  retroiluminado.  

A  saída  do  relé  pode  ser  configurada  para  ativar  quando  a  pressão  estiver  

acima  ou  abaixo  do  ponto  de  ajuste.  Você  também  pode  escolher  se  a  saída  

do  relé  deve  fechar  ou  abrir  a  ativação.  O  amortecimento  do  valor  medido  é  

selecionável  em  três  modos:  média  de  3,  10  e  20  segundos.  A  configuração  de  

histerese  e  calibração  zero  do  elemento  de  pressão  também  é  realizada  no  

display.

•  Gabinete  de  fácil  instalação

Dimensões  (LxAxP): 78x90x40mm

0-3500  Pa

Consumo  de  energia:

24  V  CA/CC  ±  10%

Temperatura  ambiente:

Precisão:

ponto  de  ajuste

Tensão  de  alimentação:

3,  10  ou  20  seg.

Exibição:

USAR

98g

CA  80  mA,  CC  50  mA

•  O  visor  mostra  o  ponto  de  ajuste  atual,  pressão  e  status  do  relé

DADOS  TÉCNICOS

-  Área  do  cabo:

-20  a  +50°C

O  CPS-D-SW  foi  projetado  para  monitorar  a  pressão  diferencial  em  sistemas  

de  ventilação.

CHAVE  DE  PRESSÃO  CPS-D-SW  COM  VISOR  ILUMINADO,  24V
Pressostato  diferencial  com  saída  a  relé  para  sistemas  de  ventilação.
Faixa  de  medição  0-3500  Pa.



Pressostato  diferencial  com  saída  a  relé  para  sistemas  de  ventilação.
Faixa  de  medição  0-3500  Pa.
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Sensor  de  pressão,  analógico  -50  até  3500  Pa,  24V

EXEMPLO  DE  PEDIDO

DIAGRAMA  DE  CIRCUITO

MANUTENÇÃO

O  CPS-D-SW  não  requer  manutenção.  A  calibração  de  pressão  zero  
pode  ser  realizada  se  necessário.

CPS-A

CPS-D-MB  Sensor  de  pressão  com  display,  Modbus,  -100  
até  3500  Pa,  24V

O  CPS-D-SW  é  montado  na  parede  com  os  conectores  da  mangueira  

apontando  para  baixo.  Para  obter  mais  informações,  consulte  as  
instruções  de  instalação  fornecidas  com  o  produto.

CPS-D-SW  Pressostato,  saída  de  relé,  0  a  3500  Pa,  24V

INSTALAÇÃO

CPS-DA  Sensor  de  pressão  com  função  reguladora,  com  display,  
analógico,  -100  a  3500  Pa,  24V

Código  do  item  Descrição

-  +

0  Pa

CHAVE  DE  PRESSÃO  CPS-D-SW  COM  VISOR  ILUMINADO,  24V
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