Para tubulações com diâmetros de 1/2” até 2”
– Corpo a prova de vazamentos. Modelo V10 é
compacto e de baixo custo, perfeito para controles
de fluxo em sistemas de alta pressão, que emprega
tubulações de bitolas reduzidas. Único com
sistemas de ajuste de reed switch patenteado, que
proporciona livre escolha de atuação, N.O. ou N.
C.. Afrouxando-se dois parafusos e deslizando o
reed switch, inverte-se o chaveamento. Aperte os
parafusos e a mudança está concluída em segundos. Em corpo de metal sólido, permite operar em
sistemas de alta pressão até 1000 Psig (69 bar) para
unidades em latão e até 2000 Psig (138 bar) para
unidades em aço inox. A palheta de formato
especial, suporta grandes esforços. A palheta
removível, possui indicação gravada na lâmina,
onde receberá o corte que dependerá do fluxo a ser
usado, água ou ar, em seis tamanhos de tubulação
desde 1/2” até 2”. A seta ao lado do corpo, indica a
direção correta do fluxo. Ordem de especificação:
Modelo V10 corpo em latão. Modelo V10SS corpo
em aço inox.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Limite de temperatura: 93ºC máximo
Pressão máxima: Latão 1000 Psig (69 bar); aço inox,
2000 Psig (138 bar).
Conexão ao processo: 1/2” NPT macho.
Tipo de chave: Reed switch de 1 pólo simples,
hermeticamente selada.
Ajustável em campo para normalmente aberto ou normalmente fechado.
Capacidade elétrica: 1,5A @ 24 VCC resistivo,
0,001A @ 200 VCC resistivo, 0,5A @ 120 VCA..
Bitola dos condutores: 22 AWG x 460mm de comprimento.
Corpo da chave: Tipo standard em latão ou opcionalmente em aço inox 303.
Invólucro da chave reed switch: Polipropileno.
Palheta: Aço inox 301, 11mm de largura x 0,51mm
de espessura.
Outros materiais: Aço inox 301, 302 e 316, cerâmica
8 magnética, latão ou opcionalmente aço inox 303.
Instalação: Instalado com a flecha no sentido do
fluxo.
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