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Controles e Automação para Ar Condicionado
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Desde 1987
“ Mais de Duas Décadas Superando Todas as Expectativas”

    Nossos 22 anos de mercado nos confere tradição, credibilidade e 
solidez.
Através de parcerias com fornecedores mundialmente conhecidos, 
oferecemos produtos de qualidade.

- HONEYWELL - ALERTON 
- ACI  AUTOMATION
- BELIMO 
- KELE & ASSOCIATES 
- CIMBERIO VÁLVULAS 
- JOHNSON CONTROLS

Temos também uma ampla linha de produtos ENCON.
Estamos localizados com sede própria na região do grande ABC com 
amplas instalações. Esperamos sua visita !!
Comercializamos e importamos produtos e sistemas para controle de 
equipamentos de ar condicionado, compreendendo elementos de campo 
tais como: termostatos, atuadores de válvulas, atuadores de dampers, 
válvulas de duas e três vias e elementos controladores divididos em 
controles convencionais e sistemas digitais.
Temos amplo estoque das melhores marcas com entrega gratuita na 
grande São Paulo .
Nossa equipe técnica está a disposição de nossos clientes para 
proporcionar um melhor atendimento, oferecendo ainda suporte na 
elaboração de projetos de automação e integração de sistemas.
Nossa estrutura atende o cliente em todas as etapas :
-Vendas de controles para ar condicionado , assistência técnica e pós 
venda.
-Contratos de manutenção preventiva e corretiva, sistemas de 
automação e integração predial, projeto e supervisão dos serviços de 
instalação , engenharia e confecção de software, comissionamento e 
start-up do sistema testes e aprovação do sistema, documentação e 
treinamento a clientes e serviços de manutenção.
-Atuamos nos principais segmentos de controles para laboratórios, salas 
limpas, edifícios comerciais, shopping, hospitais e indústrias.

O cliente é prioridade na ENCON, por isso temos uma equipe com 
entusiasmo, determinação e simpatia para dar o atendimento que 

você merece .
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BCM 
BACnet MÓDULO DE CONTROLE 

• Modular 

Combine os módulos BCMs para ter uma única integração de rede e 
processamento necessária para a comunicação da linha BACtalk 
Alerton. 

• Interoperabilidade 

Módulos totalmente compatíveis com rede Ethernet 10/100 BACnet 
protocol ou BACnet/IP ou BACnet – MS/TP de 76.8Kps e conexões a 
Modem. Outros módulos fornecem integração de redes de protocolo 
proprietários ao BACnet. 

O Integrador Alerton® BACtalk (BCM) é um controlador global e integrador de redes de comunicação para um sistema de Automação de Edifícios BACnet. 
Pode-se combinar até sete módulos BCM em série, alimentados por uma única fonte de alimentação. 

Selecione entre os módulos BCM aqueles que suportam as conexões de rede BACnet ou aqueles que tem função de Gateway entre o protocolo BACnet 
aberto e protocolos proprietários. Os BCMs podem também conter programação DDC, programação horária, gráficos de tendência e alarmes. 

Escolhidos os módulos BCMs necessários, adicione-os a um trilho DIN e a um cabo flat de comunicação. Pode-se adicionar um novo módulo adicional em 
questão de minutos, tornando-se flexível e integrado. 

Para maior integração e flexibilidade, o BCM suporta aplicações de conexões em redes WAN utilizando-se do protocolo BACnet/IP, funcionando como um 
BBMD (BACnet Broadcast Management Device) . 
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• Confiável 

A programação dos módulos BCM é executada em memória RAM, com todos os seus dados periodicamente copiados para a memória 
Flash não volátil. Uma bateria interna de NiCad assegura a integridade dos dados mesmo em falta de energia elétrica. 
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BCM-ETH
BACnet MÓDULO DE CONTROLE 

 Potência 
32 MB memória RAM, Processador de 32 bits e 8 MB de memória Flash, fornecendo uma plataforma estável e rápida para a 
execução da programação dos controladores.

O Integrador Alerton® BACtalk  BCM-ETH é um controlador global e integrador de redes de comunicação para um sistema 
de Automação de Edifícios BACnet. O BCM-ETH suporta BACnet Ethernet (LAN), BACnet/IP Ethernet (WAN) e BACnet 
MS/TP. O módulo BCM-ETH tem uma placa de rede Ethernet que suporta redes 10/100 MBits/s. 

O BCM-ETH é um controlador global que gerencia programação horária, gráficos de tendência, alarmes, optimum start, 
controle de demanda e atividade de condôminos para um máximo de 65 controladores de campo conectados à sua rede 
MS/TP. A rede MS/TP é uma rede padrão, projetada para comunicação BACnet utilizando o padrão EIA-485 em um simples 
cabo par trançado. 

Com um trilho DIN e um cabo flat de comunicação pode-se adicionar um novo módulo em questão de minutos, tornando-se flexível e integrado. 

Para maior integração e flexibilidade, o BCM suporta aplicações de conexões em redes WAN utilizando-se do protocolo BACnet/IP, funcionando como um 
BBMD (BACnet Broadcast Management Device) . 

BCM-HOTEL
BACnet MÓDULO DE CONTROLE  

Potência 
32 MB memória RAM, Processador de 32 bits e 8 MB de memória Flash, fornecendo uma plataforma estável e rápida para a 
execução da programação dos controladores.

O Integrador Alerton®BACtalk  BCM-HOTEL é uma conexão entre canais de comunicação de um sistema de 
gerenciamento hoteleiro EIA-232, EIA-422 ou EIA-485 para rede BACnet Ethernet. O módulo BCM-HOTEL informa se o 
quarto está ocupado ou não ocupado e sua condição de operação, para até 10000 quartos disponíveis para o sistema 
BACnet Ethermet e BACnet/IP Wans; é totalmente programável e armazena seus próprios gráficos de tendência e DDC.
Com um trilho DIN e um cabo flat de comunicação pode-se adicionar um novo módulo em questão de minutos, tornando-se 
flexível e integrado. 

BCM-MDBS
BACnet MÓDULO DE CONTROLE  

Potência 
32 MB memória RAM, Processador de 32 bits e 8 MB de memória Flash, fornecendo uma plataforma estável e rápida para 
a execução da programação dos controladores.

O Integrador Alerton® BACtalk  BCM-MDBS é uma conexão entre canais de comunicação ModBus EIA-232, EIA-422 ou 
EIA-485 para rede BACnet Ethernet. O módulo BCM-MDBS é totalmente programável e armazena sua própria 
programação horária, calendários, alarmes, gráficos de tendência e DDC.
 
O BCM-MDBS conecta dispositivos ModBus, como um variador de freqüência , a um sistema BACnet, convertendo dados 
de um dispositivo ModBus para objetos AV e BV BACnet. O módulo BCM-MDBS tem capacidade para armazenar até 1000 
AV's e 1000 BV's; cada AV e BV pode ser associada  a um ponto ModBus. 

Com um trilho DIN e um cabo flat de comunicação pode-se adicionar um novo módulo em questão de minutos, tornando-se 
flexível e integrado.  
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BCM-MDM
BACnet MÓDULO DE CONTROLE 

• Facilidade 
Interface de modem serial padrão V.90/56K com conector RJ-11 pré-configurado para operações com sistemas BACtalk. 

• Flexível 
Permite operação remota desde a estação de operação (dial-in) ou envio de alarmes (dial-out) . 

O módulo Alerton® BACtalk  BCM-MDM fornece a capacidade ao BCM de chamada de ligação (dial-in) e recebimento 
(dial-out) do sistema BACtalk. Permite a estação de operação discar para localidades remotas para supervisão e controle 
e também receber alarmes destas localidades em caso de necessidade. Com um modem serial pré-configurado padrão 
V.90/56K, o módulo BCM-MDM elimina a necessidade de busca e qualificação dos dispositivos de modem de outros 
fabricantes. 

Um conector RJ-11 permite ao módulo modem se conectar diretamente a uma linha telefônica analógica. O modem pode 
operar na maioria dos sistemas telefônicos com seleção de país de origem de chamada. 

O módulo BCM-MDM requer uma configuração mínima de uma fonte de alimentação BCM-PWS e um módulo central, 
como BCM-ETH ou BCM-MS/TP. 

Com um trilho DIN e um cabo flat de comunicação pode-se adicionar um novo módulo em questão de minutos, tornando-se 
flexível e integrado. 

BCM-MS/TP
BACnet MÓDULO DE CONTROLE 

• Interoperabilidade 
Módulos totalmente compatíveis com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Potência 
32 MB memória RAM, Processador de 32 bits e 8 MB de memória Flash, fornecendo uma plataforma estável e rápida para 
a execução da programação dos controladores.

O módulo Alerton® BACtalk  BCM-MS/TP é um controlador global e suporta até 65 controladores  em uma rede 
BACnet MS/TP. A rede MS/TP é uma rede padrão, projetada para comunicação BACnet utilizando o padrão EIA-485 
em um simples cabo par trançado. 

O BCM-MS/TP é um controlador global e gerencia programação horária, gráficos de tendência, alarmes,   optimum 
start, controle de demanda e atividade de condôminos para um máximo de 65 controladores de campo conectados à 

sua rede MS/TP. 

Com um trilho DIN e um cabo flat de comunicação pode-se adicionar um novo módulo em questão de minutos, tornando-se flexível e integrado. 

BCM-PWS 
BACnet  MÓDULO DE CONTROLE 
• Modular 
Cada módulo BCM-PWS alimenta até sete módulos BCM conectados. 

• Confiabilidade 
Uma bateria de NiCad 7.2 Vdc fornece energia suficiente para um desligamento controlado e para backup do sistema. 

O módulo Alerton® BACtalk  BCM-PWS é um dispositivo básico para os módulos BCM; ele é o responsável por fornecer  
energia para até sete módulos BACtalk. O BCM-PWS requer uma alimentação primária de 24 VAC. Este módulo fornece 
alimentação e backup de bateria através de uma simples conexão por um cabo flat. 

O módulo BCM-PWS utiliza um retificador de meia-onda, que permite compartilhar a fonte primária de energia (24 VAC). 

Se o BCM-PWS perder a alimentação primária, ele seleciona a bateria de 7.2 Vdc NiCad para alimentar os módulos BCM para um desligamento e backup 
ordenados. 
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FLG-MDBS  

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Suporta até 100 variáveis analógicas e 100 variáveis binárias para integração de dispositivos ModBus para um sistema 
BACnet. 

• Econômico 
Simples, uma solução para integração de sistemas no nível de dispositivos. 

O Controlador BACtalk® FLG-MDBS é uma conexão que transporta dados da comunicação ModBus em EIA-232 ou EIA-485 para BACnet MS/TP em 
forma de variáveis AVs (Analogico Virtual) e BVs (Binario Virtual). O FLG-MDBS conecta-se ao sistema da mesma forma que qualquer controlador Alerton 
BACtalk® VLC, bastando somente um endereço válido na rede BACnet. 

O FLG-MDBS tem capacidade de conectar-se a 100 BACnet As e 100 BVs, densidade ideal de pontos indicada para comunicação a chillers ou variadores 
de freqüência. Um único controlador FLG-MDBS pode suportar até 10 dispositivos ModBus em rede EIA-485. Através de um conector DB-9, o FLG-MDBS 
pode conectar-se ponto a ponto a um único dispositivo ModBus em padrão EIA-232. 

O FLG-MDBS vem com um processador AZ-60 Motorola. Toda a configuração de dados está armazenada em uma memória Flash não volátil. A ferramenta 
de comissionamento FST-100 com um cabo AC-2680, serve para monitorar e resolver problemas de campo e de comunicação. 

VLX-GERENCIADOR 

 
• Modular
O controlador VLX é um controlador modular que pode ser configurado para até 176 pontos de controle. Cada VLX gerencia 
até 8 módulos EXP de expansões, capacitando-o a diversas configurações de pontos. 

• Versátil 
Módulos EXP oferecem um conjunto de entradas universais de 12 bits de resolução, saídas binárias a Triac e saídas 
analógicas (0-10Vdc ou 0-20mA). Chaves de controle monitoradas Automático-Manual-Override estão disponíveis para 
todas as saídas. 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede Ethernet 10/100 BACnet protocol ou BACnet/IP ou BACnet – MS/TP de 
76.8Kps. 

O Controlador ALERTON® VLX é a solução ideal para controle de equipamentos cuja aplicação necessite de desempenho, versatilidade e 
confiabilidade. O VLX é destinado a instalações de pequenas edificações, grandes unidades de ar condicionado, centrais de água e qualquer aplicação 
com grande quantidade de pontos de controle interdependentes. 

O VLX pode comunicar-se em rede a outros controladores através do padrão Ethernet 10/100 e também do MS/TP – uma rede de comunicação de 
baixo custo , cabo par trançado, velocidade de 9.6 até 76.8 kbps – e gerencia até 10 dispositivos BACnet MS/TP (EIA-485). Permite comunicação peer-
to-peer a outros controladores e realiza as funções de um controlador global para a rede BACnet MS/TP. Possui modem para conexões externas ou 
envio de alarmes.
 
O VLX suporta até oito expansões de módulos de entradas e saídas EXP, permitindo uma variada gama de aplicações. 
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Se o BCM-PWS perder a alimentação primária, ele seleciona a bateria de 7.2 Vdc NiCad para alimentar os módulos BCM para um desligamento e backup 
ordenados. 

07

FLG-MDBS  

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Suporta até 100 variáveis analógicas e 100 variáveis binárias para integração de dispositivos ModBus para um sistema 
BACnet. 

• Econômico 
Simples, uma solução para integração de sistemas no nível de dispositivos. 

O Controlador BACtalk® FLG-MDBS é uma conexão que transporta dados da comunicação ModBus em EIA-232 ou EIA-485 para BACnet MS/TP em 
forma de variáveis AVs (Analogico Virtual) e BVs (Binario Virtual). O FLG-MDBS conecta-se ao sistema da mesma forma que qualquer controlador Alerton 
BACtalk® VLC, bastando somente um endereço válido na rede BACnet. 

O FLG-MDBS tem capacidade de conectar-se a 100 BACnet As e 100 BVs, densidade ideal de pontos indicada para comunicação a chillers ou variadores 
de freqüência. Um único controlador FLG-MDBS pode suportar até 10 dispositivos ModBus em rede EIA-485. Através de um conector DB-9, o FLG-MDBS 
pode conectar-se ponto a ponto a um único dispositivo ModBus em padrão EIA-232. 

O FLG-MDBS vem com um processador AZ-60 Motorola. Toda a configuração de dados está armazenada em uma memória Flash não volátil. A ferramenta 
de comissionamento FST-100 com um cabo AC-2680, serve para monitorar e resolver problemas de campo e de comunicação. 

VLX-GERENCIADOR 

 
• Modular
O controlador VLX é um controlador modular que pode ser configurado para até 176 pontos de controle. Cada VLX gerencia 
até 8 módulos EXP de expansões, capacitando-o a diversas configurações de pontos. 

• Versátil 
Módulos EXP oferecem um conjunto de entradas universais de 12 bits de resolução, saídas binárias a Triac e saídas 
analógicas (0-10Vdc ou 0-20mA). Chaves de controle monitoradas Automático-Manual-Override estão disponíveis para 
todas as saídas. 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede Ethernet 10/100 BACnet protocol ou BACnet/IP ou BACnet – MS/TP de 
76.8Kps. 

O Controlador ALERTON® VLX é a solução ideal para controle de equipamentos cuja aplicação necessite de desempenho, versatilidade e 
confiabilidade. O VLX é destinado a instalações de pequenas edificações, grandes unidades de ar condicionado, centrais de água e qualquer aplicação 
com grande quantidade de pontos de controle interdependentes. 

O VLX pode comunicar-se em rede a outros controladores através do padrão Ethernet 10/100 e também do MS/TP – uma rede de comunicação de 
baixo custo , cabo par trançado, velocidade de 9.6 até 76.8 kbps – e gerencia até 10 dispositivos BACnet MS/TP (EIA-485). Permite comunicação peer-
to-peer a outros controladores e realiza as funções de um controlador global para a rede BACnet MS/TP. Possui modem para conexões externas ou 
envio de alarmes.
 
O VLX suporta até oito expansões de módulos de entradas e saídas EXP, permitindo uma variada gama de aplicações. 
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EXP-EXPANSÕES

 

• Modular
Combine até 8 módulos EXP de expansões em um único VLX, para criar soluções flexíveis. 

• Versátil 
Chaves Manual-Desligado-Automático e potenciômetros proporcionam controle manual das saídas. Saídas binárias a Triac e saídas analógicas são 
projetadas para aplicações complexas. 

• Precisão 
Módulos EXP oferecem um conjunto de entradas universais de 12 bits de resolução, com sinal padrão da indústria; entradas analógicas (0-10Vdc ou 4-
20mA), contato seco e termistores projetados para as mais complexas aplicações. 

O conjunto VLX / EXP é a solução ideal para controle de equipamentos cuja aplicação necessite de desempenho, versatilidade e confiabilidade. O VLX / 
EXP é destinado a instalações de pequenas edificações, grandes unidades de ar condicionado, centrais de água e qualquer aplicação com grande 
quantidade de pontos de controle.

Os módulos EXPs estão disponíveis nas seguintes configurações:
 
EXP-10120 10 entradas universais, 12 saídas binárias e 0 saídas analógicas 
EXP-1048 10 entradas universais, 4 saídas binárias e 8 saídas analógicas 
EXP-2200 22 entradas universais, 0 saídas binárias e 0 saídas analógicas 

O módulo EXP comunica-se com o VLX através de uma rede de comunicação EXP-LAN de par trançado. O VLX gerencia e controla localmente os pontos 
de controle e os disponibiliza em rede BACnet Ethernert. Pode-se combinar até 8 módulos EXPs por controlador VLX. 

Cada saída dos módulos EXP tem uma chave seletora monitorada para operação em Manual-Desligado-Automático. As saídas analógicas incluem 
também um potenciômetro para ajuste manual do sinal. 

Os módulos EXPs têm um microprocessador com memória Flash não volátil. As entradas universais têm precisão de 12 bits e são configuráveis através 
de software, aceitando vários padrões da indústria. 
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VAV-DD-CONTROLADOR

• Densidade de Pontos 
Quatro entradas universais (10 bits de resolução), Quatro saídas binárias. 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Controlador totalmente programável, Pré-programado em fábrica podendo ser alterado em campo; com capacidade 
para trabalhar isolado ou em rede de comunicação. 

• Preciso 
Calibrado em fábrica com múltiplos pontos de tomada de velocidade e ajuste em campo durante o balanceamento. 

O Controlador BACtalk® VAV-DD é totalmente compatível com o padrão BACnet fornecendo controle independente de pressão para qualquer caixa de 
volume de ar variável (VAV) para duto duplo. Como controlador com BACnet nativo, é totalmente integrável a outros controladores BACnet, comunicando 
em rede BACnet MS/TP a 76.8Kbps. 

O Controlador VAV-DD contém dois sensores de fluxo de ar integrados que fornecem as pressões independentes de operação de duas caixas VAV. Cada 
sensor de fluxo de ar é calibrado em fábrica para múltiplos pontos de velocidade. Fluxo de ar mínimo, máximo e de aquecimento podem ser alterados tanto 
pelo sensor inteligente Microset ou pelo operador da estação de trabalho. Um técnico pode ajustar a calibração em campo durante o balanceamento para 
compensar qualquer pequena variação na instalação física e tipo da caixa. Suporta os sensores de temperatura ambiente inteligentes Alerton Microset™ 
e Microset II™, onde displays digitais permitem visualização dos dados, ajustes de setpoints e parâmetros dos equipamentos controlados. 

Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic™, a ferramenta de programação gráfica  desenvolvida pela Alerton. Dados, programas e 
ajustes são armazenados em memória Flash não volátil, assegurando a estabilidade e confiabilidade da operação. 

VAV-DD7  -CONTROLADOR

• 
Quatro entradas universais (10 bits de resolução), Sete saídas binárias. 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Controlador totalmente programável, Pré-programado em fábrica podendo ser alterado em campo; com capacidade para 
trabalhar isolado ou em rede de comunicação. 

• Preciso 
Calibrado em fábrica com múltiplos pontos de tomada de velocidade e ajuste em campo durante o balanceamento. 

Densidade de Pontos 

O Controlador BACtalk® VAV-DD7 é totalmente compatível com o padrão BACnet fornecendo controle independente de pressão para qualquer caixa de 
volume de ar variável (VAV) para duto duplo. Três saídas a Triac Hot-switched e quatro saídas a Triac Ground-Switched fazem do VAV-DD7 o controlador 
ideal para aplicações VAV com equipamentos auxiliares. Controlador com BACnet nativo, é totalmente integrável a outros controladores BACnet, 
comunicando em rede BACnet MS/TP a 76.8Kbps. 

O Controlador VAV-DD7 contém dois sensores de fluxo de ar integrados que fornecem as pressões independentes de operação de duas caixas VAV. Cada 
sensor de fluxo de ar é calibrado em fábrica para múltiplos pontos de velocidade. Entradas adicionais podem ser utilizadas para monitorar a descarga de ar 
ou outras entradas alimentadas. Fluxo de ar mínimo, máximo e de aquecimento podem ser alterados tanto pelo sensor inteligente Microset ou pelo 
operador da estação de trabalho. Um técnico pode ajustar a calibração em campo durante o balanceamento para compensar qualquer pequena variação 
na instalação física e tipo da caixa. Suporta os sensores de temperatura ambiente inteligentes Alerton Microset™ e Microset II™, onde displays digitais 
permitem visualização dos dados, ajustes de setpoints e parâmetros dos equipamentos controlados. 

Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic™, a ferramenta de programação gráfica  desenvolvida pela Alerton. Dados, programas e 
ajustes são armazenados em memória Flash não volátil, assegurando a estabilidade e confiabilidade da operação. 
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EXP-EXPANSÕES

 

• Modular
Combine até 8 módulos EXP de expansões em um único VLX, para criar soluções flexíveis. 

• Versátil 
Chaves Manual-Desligado-Automático e potenciômetros proporcionam controle manual das saídas. Saídas binárias a Triac e saídas analógicas são 
projetadas para aplicações complexas. 

• Precisão 
Módulos EXP oferecem um conjunto de entradas universais de 12 bits de resolução, com sinal padrão da indústria; entradas analógicas (0-10Vdc ou 4-
20mA), contato seco e termistores projetados para as mais complexas aplicações. 

O conjunto VLX / EXP é a solução ideal para controle de equipamentos cuja aplicação necessite de desempenho, versatilidade e confiabilidade. O VLX / 
EXP é destinado a instalações de pequenas edificações, grandes unidades de ar condicionado, centrais de água e qualquer aplicação com grande 
quantidade de pontos de controle.

Os módulos EXPs estão disponíveis nas seguintes configurações:
 
EXP-10120 10 entradas universais, 12 saídas binárias e 0 saídas analógicas 
EXP-1048 10 entradas universais, 4 saídas binárias e 8 saídas analógicas 
EXP-2200 22 entradas universais, 0 saídas binárias e 0 saídas analógicas 

O módulo EXP comunica-se com o VLX através de uma rede de comunicação EXP-LAN de par trançado. O VLX gerencia e controla localmente os pontos 
de controle e os disponibiliza em rede BACnet Ethernert. Pode-se combinar até 8 módulos EXPs por controlador VLX. 

Cada saída dos módulos EXP tem uma chave seletora monitorada para operação em Manual-Desligado-Automático. As saídas analógicas incluem 
também um potenciômetro para ajuste manual do sinal. 

Os módulos EXPs têm um microprocessador com memória Flash não volátil. As entradas universais têm precisão de 12 bits e são configuráveis através 
de software, aceitando vários padrões da indústria. 
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VAV-DD-CONTROLADOR

• Densidade de Pontos 
Quatro entradas universais (10 bits de resolução), Quatro saídas binárias. 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Controlador totalmente programável, Pré-programado em fábrica podendo ser alterado em campo; com capacidade 
para trabalhar isolado ou em rede de comunicação. 

• Preciso 
Calibrado em fábrica com múltiplos pontos de tomada de velocidade e ajuste em campo durante o balanceamento. 

O Controlador BACtalk® VAV-DD é totalmente compatível com o padrão BACnet fornecendo controle independente de pressão para qualquer caixa de 
volume de ar variável (VAV) para duto duplo. Como controlador com BACnet nativo, é totalmente integrável a outros controladores BACnet, comunicando 
em rede BACnet MS/TP a 76.8Kbps. 

O Controlador VAV-DD contém dois sensores de fluxo de ar integrados que fornecem as pressões independentes de operação de duas caixas VAV. Cada 
sensor de fluxo de ar é calibrado em fábrica para múltiplos pontos de velocidade. Fluxo de ar mínimo, máximo e de aquecimento podem ser alterados tanto 
pelo sensor inteligente Microset ou pelo operador da estação de trabalho. Um técnico pode ajustar a calibração em campo durante o balanceamento para 
compensar qualquer pequena variação na instalação física e tipo da caixa. Suporta os sensores de temperatura ambiente inteligentes Alerton Microset™ 
e Microset II™, onde displays digitais permitem visualização dos dados, ajustes de setpoints e parâmetros dos equipamentos controlados. 

Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic™, a ferramenta de programação gráfica  desenvolvida pela Alerton. Dados, programas e 
ajustes são armazenados em memória Flash não volátil, assegurando a estabilidade e confiabilidade da operação. 

VAV-DD7  -CONTROLADOR

• 
Quatro entradas universais (10 bits de resolução), Sete saídas binárias. 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Controlador totalmente programável, Pré-programado em fábrica podendo ser alterado em campo; com capacidade para 
trabalhar isolado ou em rede de comunicação. 

• Preciso 
Calibrado em fábrica com múltiplos pontos de tomada de velocidade e ajuste em campo durante o balanceamento. 

Densidade de Pontos 

O Controlador BACtalk® VAV-DD7 é totalmente compatível com o padrão BACnet fornecendo controle independente de pressão para qualquer caixa de 
volume de ar variável (VAV) para duto duplo. Três saídas a Triac Hot-switched e quatro saídas a Triac Ground-Switched fazem do VAV-DD7 o controlador 
ideal para aplicações VAV com equipamentos auxiliares. Controlador com BACnet nativo, é totalmente integrável a outros controladores BACnet, 
comunicando em rede BACnet MS/TP a 76.8Kbps. 

O Controlador VAV-DD7 contém dois sensores de fluxo de ar integrados que fornecem as pressões independentes de operação de duas caixas VAV. Cada 
sensor de fluxo de ar é calibrado em fábrica para múltiplos pontos de velocidade. Entradas adicionais podem ser utilizadas para monitorar a descarga de ar 
ou outras entradas alimentadas. Fluxo de ar mínimo, máximo e de aquecimento podem ser alterados tanto pelo sensor inteligente Microset ou pelo 
operador da estação de trabalho. Um técnico pode ajustar a calibração em campo durante o balanceamento para compensar qualquer pequena variação 
na instalação física e tipo da caixa. Suporta os sensores de temperatura ambiente inteligentes Alerton Microset™ e Microset II™, onde displays digitais 
permitem visualização dos dados, ajustes de setpoints e parâmetros dos equipamentos controlados. 

Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic™, a ferramenta de programação gráfica  desenvolvida pela Alerton. Dados, programas e 
ajustes são armazenados em memória Flash não volátil, assegurando a estabilidade e confiabilidade da operação. 
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VAV-SD  -CONTROLADOR

• Densidade de Pontos 
Quatro entradas universais (10 bits de resolução), Cinco saídas binárias. 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Controlador totalmente programável, Pré-programado em fábrica podendo ser alterado em campo; com capacidade para 
trabalhar isolado ou em rede de comunicação. 

• Preciso 
Calibrado em fábrica com múltiplos pontos de tomada de velocidade e ajuste em campo durante o balanceamento. 

O Controlador BACtalk® VAV-SD é totalmente compatível com o padrão BACnet fornecendo controle independente de pressão para qualquer caixa de 
volume de ar variável (VAV) para duto simples. Como controlador com BACnet nativo, é totalmente integrável a outros controladores BACnet, 
comunicando em rede BACnet MS/TP a 76.8Kbps. 

O VAV-SD contém um sensor de fluxo de ar integrado que fornece a pressão independente de operação de uma caixa VAV. Cada sensor de fluxo de ar é 
calibrado em fábrica para múltiplos pontos de velocidade. Fluxo de ar mínimo, máximo e de aquecimento podem ser alterados tanto pelo sensor 
inteligente Microset ou pelo operador da estação de trabalho. Um técnico pode ajustar a calibração em campo durante o balanceamento para compensar 
qualquer pequena variação na instalação física e tipo da caixa. Suporta os sensores de temperatura ambiente inteligentes Alerton Microset™ e Microset 
II™, onde displays digitais permitem visualização dos dados, ajustes de setpoints  e parâmetros dos equipamentos controlados.
 
Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic™; a ferramenta de programação gráfica  desenvolvida pela Alerton. Dados, programas e 
ajustes são armazenados em memória Flash não volátil, assegurando a estabilidade e confiabilidade de operação.
 
Todo o algoritmo de controle é carregado em fábrica em uma memória Flash não volátil e pode ser modificada em campo. O VAV-SD pode executar 
algoritmos de controle independentemente de qualquer outro equipamento. Toda a calibração , programação e dados são armazenados em memória 
Flash para maior estabilidade, confiabilidade e operação independente. 

VAV-SD2A  -CONTROLADOR

• Densidade de Pontos 
Quatro entradas universais (10 bits de resolução), Cinco saídas binárias e duas saídas analógicas. 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Controlador totalmente programável, Pré-programado em fábrica podendo ser alterado em campo; com capacidade 
para trabalhar isolado ou em rede de comunicação. 

• Preciso 
Calibrado em fábrica com múltiplos pontos de tomada de velocidade e ajuste em campo durante o balanceamento. 

O Controlador BACtalk® VAV-SD2A é totalmente compatível com o padrão BACnet fornecendo controle independente de pressão para qualquer caixa 
de volume de ar variável (VAV) para duto simples. É especialmente projetado para controlar caixas VAV em série equipadas com variador de velocidade 
do ventilador. Como controlador com BACnet nativo, é totalmente integrável a outros controladores BACnet, comunicando em rede BACnet MS/TP a 
76.8Kbps. 

O VAV-SD2A elimina a necessidade de sensores de pressão extras para controle de caixas VAVs em série com ventilador de velocidade variável ou 
válvulas analógicas. O controlador vêm completo com duas saídas analógicas, selecionáveis entre 0-10Vdc ou 4-20mA para controlar tanto as 
velocidades de ventilação como válvulas de aquecimento ou outros dispositivos analógicos. 

O VAV-SD2A contém um sensor de fluxo de ar integrado que fornece a pressão independente de operação de uma caixa VAV. Cada sensor de fluxo de ar 
é calibrado em fábrica para múltiplos pontos de velocidade. Fluxo de ar mínimo, máximo e de aquecimento podem ser alterados tanto pelo sensor 
inteligente Microset ou pelo operador da estação de trabalho. Um técnico pode ajustar a calibração em campo durante o balanceamento para compensar 
qualquer pequena variação na instalação física e tipo da caixa. Suporta os sensores de temperatura ambiente inteligentes Alerton Microset™ e Microset 
II™, onde displays digitais permitem visualização dos dados, ajustes de setpoints e parâmetros dos equipamentos controlados. 

Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic™; a ferramenta de programação gráfica desenvolvida pela Alerton. Dados, programas e 
ajustes são armazenados em memória Flash não volátil, assegurando a estabilidade e confiabilidade de operação. 
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VAVi-SD-CONTROLADOR

• Densidade de Pontos 
Quatro entradas universais (10 bits de resolução), Três saídas binárias. 

• Facilidade 
Atuador de Damper integrado de fácil instalação. 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Controlador totalmente programável, Pré-programado em fábrica podendo ser alterado em campo; com capacidade para 
trabalhar isolado ou em rede de comunicação. 

• Preciso 
Calibrado em fábrica com múltiplos pontos de tomada de velocidade e ajuste em campo durante o balanceamento. 

O Controlador BACtalk® VAVi-SD™ é totalmente compatível com o padrão BACnet, fornecendo controle independente de pressão para qualquer caixa de 
volume de ar variável (VAV) para duto simples. Como controlador com BACnet nativo, é totalmente integrável a outros controladores BACnet, 
comunicando em rede BACnet MS/TP a 76.8Kbps. 

O VAVi-SD contém um sensor de fluxo de ar integrado que fornece a pressão independente de operação de uma caixa VAV. Cada sensor de fluxo de ar é 
calibrado em fábrica para múltiplos pontos de velocidade. Fluxo de ar mínimo, máximo e de aquecimento podem ser alterados tanto pelo sensor 
inteligente Microset ou pelo operador da estação de trabalho. Um técnico pode ajustar a calibração em campo durante o balanceamento para compensar 
qualquer pequena variação na instalação física e tipo da caixa. Suporta os sensores de temperatura ambiente inteligentes Alerton Microset™ e Microset 
II™, onde displays digitais permitem visualização dos dados, ajustes de setpoints e parâmetros dos equipamentos controlados. 

O atuador de damper para acoplamento direto é altamente confiável, do tipo On/Off floating, da Belimo. Sua conexão universal  ajusta-se perfeitamente ao 
eixo do damper. 

Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic™, a ferramenta de programação gráfica  desenvolvida pela Alerton.
 
Todo o algoritmo de controle é carregado em fábrica em uma memória Flash não volátil e pode ser modificada em campo. O VAVi-SD pode executar 
algoritmos de controle independentemente de qualquer outro equipamento. Toda a calibração , programação e dados são armazenados em memória 
Flash para maior estabilidade, confiabilidade e operação independente. 

VLC-550-CONTROLADOR

• Densidade de Pontos 
Cinco entradas universais (10 bits de resolução) e Cinco saídas binárias. 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Controlador programável, com capacidade para trabalhar isolado ou em rede de comunicação. 

• Velocidade 
Scan de operação de 100 ms. 

O Controlador BACtalk® VLC-550 é um dispositivo totalmente programável projetado para controle de equipamentos, bombas, unidades de ar 
condicionado, e outros sistemas. O VLC-550 é um controlador com BACnet nativo, totalmente integrável a outros controladores BACnet, comunicando-se 
em rede BACnet MS/TP a 76.8Kbps. 

Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic™, a ferramenta de programação gráfica  desenvolvida pela Alerton. Um processador 
motorola AZ-60 de última geração é  responsável por gerenciar programas, ajustes e dados que são armazenados em memória Flash não volátil, 
assegurando a estabilidade e confiabilidade de operação. 

O VLC-550 suporta os sensores de temperatura ambiente inteligentes Alerton Microtouch™, Microset™ e Microset II™, onde displays digitais permitem 
visualização dos dados, ajustes de setpoints e parâmetros dos equipamentos controlados.
 
O VLC-550 está projetado para processamento em alta velocidade com um scan de 100 ms. Módulos temporizadores também contém a mesma 
resolução de 100 ms. Suporta entradas tipo pulso com alta resolução, entradas analógicas de 10 bits ajustáveis através de Jumpers, comportando 
termistores, contato seco, 0 – 5 Vdc / 4 a 20 mA ou 0-10Vdc. 

Para monitoramento dos equipamentos, cada saída binária está associada a um led indicador de On/Off e há um led para indicação de atividade da rede 
de comunicação BACnet MS/TP. 
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VAV-SD  -CONTROLADOR

• Densidade de Pontos 
Quatro entradas universais (10 bits de resolução), Cinco saídas binárias. 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Controlador totalmente programável, Pré-programado em fábrica podendo ser alterado em campo; com capacidade para 
trabalhar isolado ou em rede de comunicação. 

• Preciso 
Calibrado em fábrica com múltiplos pontos de tomada de velocidade e ajuste em campo durante o balanceamento. 

O Controlador BACtalk® VAV-SD é totalmente compatível com o padrão BACnet fornecendo controle independente de pressão para qualquer caixa de 
volume de ar variável (VAV) para duto simples. Como controlador com BACnet nativo, é totalmente integrável a outros controladores BACnet, 
comunicando em rede BACnet MS/TP a 76.8Kbps. 

O VAV-SD contém um sensor de fluxo de ar integrado que fornece a pressão independente de operação de uma caixa VAV. Cada sensor de fluxo de ar é 
calibrado em fábrica para múltiplos pontos de velocidade. Fluxo de ar mínimo, máximo e de aquecimento podem ser alterados tanto pelo sensor 
inteligente Microset ou pelo operador da estação de trabalho. Um técnico pode ajustar a calibração em campo durante o balanceamento para compensar 
qualquer pequena variação na instalação física e tipo da caixa. Suporta os sensores de temperatura ambiente inteligentes Alerton Microset™ e Microset 
II™, onde displays digitais permitem visualização dos dados, ajustes de setpoints  e parâmetros dos equipamentos controlados.
 
Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic™; a ferramenta de programação gráfica  desenvolvida pela Alerton. Dados, programas e 
ajustes são armazenados em memória Flash não volátil, assegurando a estabilidade e confiabilidade de operação.
 
Todo o algoritmo de controle é carregado em fábrica em uma memória Flash não volátil e pode ser modificada em campo. O VAV-SD pode executar 
algoritmos de controle independentemente de qualquer outro equipamento. Toda a calibração , programação e dados são armazenados em memória 
Flash para maior estabilidade, confiabilidade e operação independente. 

VAV-SD2A  -CONTROLADOR

• Densidade de Pontos 
Quatro entradas universais (10 bits de resolução), Cinco saídas binárias e duas saídas analógicas. 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Controlador totalmente programável, Pré-programado em fábrica podendo ser alterado em campo; com capacidade 
para trabalhar isolado ou em rede de comunicação. 

• Preciso 
Calibrado em fábrica com múltiplos pontos de tomada de velocidade e ajuste em campo durante o balanceamento. 

O Controlador BACtalk® VAV-SD2A é totalmente compatível com o padrão BACnet fornecendo controle independente de pressão para qualquer caixa 
de volume de ar variável (VAV) para duto simples. É especialmente projetado para controlar caixas VAV em série equipadas com variador de velocidade 
do ventilador. Como controlador com BACnet nativo, é totalmente integrável a outros controladores BACnet, comunicando em rede BACnet MS/TP a 
76.8Kbps. 

O VAV-SD2A elimina a necessidade de sensores de pressão extras para controle de caixas VAVs em série com ventilador de velocidade variável ou 
válvulas analógicas. O controlador vêm completo com duas saídas analógicas, selecionáveis entre 0-10Vdc ou 4-20mA para controlar tanto as 
velocidades de ventilação como válvulas de aquecimento ou outros dispositivos analógicos. 

O VAV-SD2A contém um sensor de fluxo de ar integrado que fornece a pressão independente de operação de uma caixa VAV. Cada sensor de fluxo de ar 
é calibrado em fábrica para múltiplos pontos de velocidade. Fluxo de ar mínimo, máximo e de aquecimento podem ser alterados tanto pelo sensor 
inteligente Microset ou pelo operador da estação de trabalho. Um técnico pode ajustar a calibração em campo durante o balanceamento para compensar 
qualquer pequena variação na instalação física e tipo da caixa. Suporta os sensores de temperatura ambiente inteligentes Alerton Microset™ e Microset 
II™, onde displays digitais permitem visualização dos dados, ajustes de setpoints e parâmetros dos equipamentos controlados. 

Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic™; a ferramenta de programação gráfica desenvolvida pela Alerton. Dados, programas e 
ajustes são armazenados em memória Flash não volátil, assegurando a estabilidade e confiabilidade de operação. 
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VAVi-SD-CONTROLADOR

• Densidade de Pontos 
Quatro entradas universais (10 bits de resolução), Três saídas binárias. 

• Facilidade 
Atuador de Damper integrado de fácil instalação. 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Controlador totalmente programável, Pré-programado em fábrica podendo ser alterado em campo; com capacidade para 
trabalhar isolado ou em rede de comunicação. 

• Preciso 
Calibrado em fábrica com múltiplos pontos de tomada de velocidade e ajuste em campo durante o balanceamento. 

O Controlador BACtalk® VAVi-SD™ é totalmente compatível com o padrão BACnet, fornecendo controle independente de pressão para qualquer caixa de 
volume de ar variável (VAV) para duto simples. Como controlador com BACnet nativo, é totalmente integrável a outros controladores BACnet, 
comunicando em rede BACnet MS/TP a 76.8Kbps. 

O VAVi-SD contém um sensor de fluxo de ar integrado que fornece a pressão independente de operação de uma caixa VAV. Cada sensor de fluxo de ar é 
calibrado em fábrica para múltiplos pontos de velocidade. Fluxo de ar mínimo, máximo e de aquecimento podem ser alterados tanto pelo sensor 
inteligente Microset ou pelo operador da estação de trabalho. Um técnico pode ajustar a calibração em campo durante o balanceamento para compensar 
qualquer pequena variação na instalação física e tipo da caixa. Suporta os sensores de temperatura ambiente inteligentes Alerton Microset™ e Microset 
II™, onde displays digitais permitem visualização dos dados, ajustes de setpoints e parâmetros dos equipamentos controlados. 

O atuador de damper para acoplamento direto é altamente confiável, do tipo On/Off floating, da Belimo. Sua conexão universal  ajusta-se perfeitamente ao 
eixo do damper. 

Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic™, a ferramenta de programação gráfica  desenvolvida pela Alerton.
 
Todo o algoritmo de controle é carregado em fábrica em uma memória Flash não volátil e pode ser modificada em campo. O VAVi-SD pode executar 
algoritmos de controle independentemente de qualquer outro equipamento. Toda a calibração , programação e dados são armazenados em memória 
Flash para maior estabilidade, confiabilidade e operação independente. 

VLC-550-CONTROLADOR

• Densidade de Pontos 
Cinco entradas universais (10 bits de resolução) e Cinco saídas binárias. 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Controlador programável, com capacidade para trabalhar isolado ou em rede de comunicação. 

• Velocidade 
Scan de operação de 100 ms. 

O Controlador BACtalk® VLC-550 é um dispositivo totalmente programável projetado para controle de equipamentos, bombas, unidades de ar 
condicionado, e outros sistemas. O VLC-550 é um controlador com BACnet nativo, totalmente integrável a outros controladores BACnet, comunicando-se 
em rede BACnet MS/TP a 76.8Kbps. 

Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic™, a ferramenta de programação gráfica  desenvolvida pela Alerton. Um processador 
motorola AZ-60 de última geração é  responsável por gerenciar programas, ajustes e dados que são armazenados em memória Flash não volátil, 
assegurando a estabilidade e confiabilidade de operação. 

O VLC-550 suporta os sensores de temperatura ambiente inteligentes Alerton Microtouch™, Microset™ e Microset II™, onde displays digitais permitem 
visualização dos dados, ajustes de setpoints e parâmetros dos equipamentos controlados.
 
O VLC-550 está projetado para processamento em alta velocidade com um scan de 100 ms. Módulos temporizadores também contém a mesma 
resolução de 100 ms. Suporta entradas tipo pulso com alta resolução, entradas analógicas de 10 bits ajustáveis através de Jumpers, comportando 
termistores, contato seco, 0 – 5 Vdc / 4 a 20 mA ou 0-10Vdc. 

Para monitoramento dos equipamentos, cada saída binária está associada a um led indicador de On/Off e há um led para indicação de atividade da rede 
de comunicação BACnet MS/TP. 
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VLC-651R-CONTROLADOR

• Densidade de Pontos 
Seis entradas universais (10 bits de resolução), Duas saídas binárias a Triac , Três saídas binárias a Relé de alta corrente e 
uma saída analógica. 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Controlador programável, com capacidade para trabalhar isolado ou em rede de comunicação. 

• Velocidade 
Scan de operação de 100 ms. 

O Controlador BACtalk® VLC-651R é totalmente programável , projetado para fan-coils e unidades de ar condicionado similares. Contém três relés de 
corrente controlados via software para aplicações que requeiram ventiladores de várias velocidades. Controlador com BACnet nativo, é totalmente 
integrável a outros controladores BACnet, comunicando em rede BACnet MS/TP a 76.8Kbps.
 
O VLC-651R suporta os sensores de temperatura ambiente inteligentes Alerton Microtouch™ e Microset II, onde displays digitais permitem visualização 
dos dados, ajustes de setpoints e parâmetros dos equipamentos controlados. 

Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic™; a ferramenta de programação gráfica desenvolvida pela Alerton. Dados, programas e 
ajustes são armazenados em memória Flash não volátil, assegurando a estabilidade e confiabilidade de operação. 

O VLC-660R está projetado para processamento em alta velocidade com um scan de 100 ms. Módulos temporizadores também contém a mesma 
resolução de 100 ms. 

Entradas analógicas de alta resolução de 10 bits são totalmente ajustáveis por chaves, comportando termistores, contato seco, 0 – 5 Vdc / 4 a 20 mA ou 0-
10Vdc. 

Para monitomento dos equipamentos, cada saída binária está associada a um led indicador de On/Off e há um led para indicação de atividade da rede de 
comunicação BACnet MS/TP. 

O Controlador BACtalk® VLC-660R é totalmente programável , projetado para fan-coils e unidades de ar condicionado similares. Contém três relés de 
corrente controlados via software para aplicações que requeiram ventiladores de várias velocidades. Controlador com BACnet nativo, é totalmente 
integrável a outros controladores BACnet, comunicando em rede BACnet MS/TP a 76.8Kbps. 

O VLC-660R suporta os sensores inteligentes de temperatura ambiente Alerton Microtouch™ e Microset II, onde displays digitais permitem visualização 
dos dados, ajustes de setpoints e parâmetros dos equipamentos controlados. 

Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic™; a ferramenta de programação gráfica desenvolvida pela Alerton. Dados, programas e 
ajustes são armazenados em memória Flash não volátil, assegurando a estabilidade e confiabilidade de operação. 

O VLC-660R está projetado para processamento em alta velocidade com um scan de 100 ms. Módulos temporizadores também contém a mesma 
resolução de 100 ms. 

Entradas analógicas de alta resolução de 10 bits são totalmente ajustáveis por chaves, comportando termistores, contato seco, 0 – 5 Vdc / 4 a 20 mA ou 0-
10Vdc. 

Para monitoramento dos equipamentos, cada saída binária está associada a um led indicador de On/Off e há um led para indicação de atividade da rede de 
comunicação BACnet MS/TP. 

VLC-660R-CONTROLADOR

• Densidade de Pontos 
Seis entradas universais (10 bits de resolução), Três saídas binárias a Triac e Três saídas 
binárias a Relés de alta corrente. 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Controlador programável, com capacidade para trabalhar isolado ou em rede de 
comunicação. 

• Velocidade 
Scan de operação de 100 ms.  
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VLC-853-CONTROLADOR

Densidade de pontos
Oito entradas universais (10 bits de resolução), cinco saídas binárias e cinco analógicas.

Interoperabilidade
Controlador totalmente compatível com rede BACnet MS/TP de 76.8 Kps.

Versátil
Controlador programável, com capacidade para trabalhar isolado ou em rede de comunicação.

Velocidade
Scan de operação de 100 ms.

O controlador BACtalk VLC 853 é totalmente programável, projetado para centrais de água gelada, grandes unidades de ar condicionado , salas limpas e 
equipamentos com controle e processos similares. Controlador com bacnet nativo, é totalmente integrável a outros controladores BACnet, comunicando 
em rede BACnet MS/TP a 76.8 KBPS.

O VLC-853 suporta  os sensores inteligentes de temperatura ambiente Alerton Microtouch e Microset II, onde displays digitais permitem visualização dos 
dados, ajustes de setpoints e ajuste de parâmetros dos equipamentos controlados.

Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic, a ferramenta de programação gráfica desenvolvida pela Alerton. Dados , programas e 
ajustes são armazenados em memória flash não volátil , assegurando a estabilidade e confiabilidade de operação. 

O VLC-853 está projetado para processamento em alta velociodade com scan de 100 ms. Módulos temporizadores  também contém a mesma resolução 
de 100 ms.

Entradas analógicas de alta resolução de 10 bits são totalmente ajustáveis por chaves, comportando termistores, contato seco , 0-5 vdc / 4 a 20 ma ou 0-10 
vdc. As saídas analógicas comportam 4 a 20 mA ou 0-10 Vdc  e são selecionáveis no controlador.

Para monitoramento dos equipamentos , cada saída binária está associada a um led indicador de on/off e há um led para indicação de atividade da rede de 
comunicação BACnet MS/TP.

VLC-1188-CONTROLADOR

• Densidade de Pontos 
Onze entradas universais (10 bits de resolução), Oito saídas binárias e Oito saídas analógicas. 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Controlador programável, com capacidade para trabalhar isolado ou em rede de comunicação.  

• Velocidade 
Scan de operação de 100 ms. 

O Controlador BACtalk® VLC-1188 é totalmente programável , projetado para centrais de água gelada, grandes unidades de ar condicionado, salas 
limpas e equipamentos com controle e processos similares. Controlador com BACnet nativo, é totalmente integrável a outros controladores BACnet, 
comunicando-se em rede BACnet MS/TP a 76.8Kbps. 

O VLC-1188 suporta os sensores de temperatura ambiente inteligentes Alerton Microtouch™ e Microset II, onde displays digitais permitem visualização 
dos dados, ajustes de setpoints e ajuste de parâmetros dos equipamentos controlados. 

Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic™; a ferramenta de programação gráfica desenvolvida pela Alerton. Dados, programas e 
ajustes são armazenados em memória Flash não volátil, assegurando a estabilidade e confiabilidade de operação. 

Entradas analógicas de alta resolução de 10 bits são totalmente ajustáveis por software, comportando termistores, contato seco, 0 – 5 Vdc / 4 a 20 mA ou 
0-10Vdc. As saídas analógicas comportam 4 a 20 mA e 0-10 Vdc e são selecionáveis  no controlador. 
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VLC-651R-CONTROLADOR

• Densidade de Pontos 
Seis entradas universais (10 bits de resolução), Duas saídas binárias a Triac , Três saídas binárias a Relé de alta corrente e 
uma saída analógica. 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Controlador programável, com capacidade para trabalhar isolado ou em rede de comunicação. 

• Velocidade 
Scan de operação de 100 ms. 

O Controlador BACtalk® VLC-651R é totalmente programável , projetado para fan-coils e unidades de ar condicionado similares. Contém três relés de 
corrente controlados via software para aplicações que requeiram ventiladores de várias velocidades. Controlador com BACnet nativo, é totalmente 
integrável a outros controladores BACnet, comunicando em rede BACnet MS/TP a 76.8Kbps.
 
O VLC-651R suporta os sensores de temperatura ambiente inteligentes Alerton Microtouch™ e Microset II, onde displays digitais permitem visualização 
dos dados, ajustes de setpoints e parâmetros dos equipamentos controlados. 

Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic™; a ferramenta de programação gráfica desenvolvida pela Alerton. Dados, programas e 
ajustes são armazenados em memória Flash não volátil, assegurando a estabilidade e confiabilidade de operação. 

O VLC-660R está projetado para processamento em alta velocidade com um scan de 100 ms. Módulos temporizadores também contém a mesma 
resolução de 100 ms. 

Entradas analógicas de alta resolução de 10 bits são totalmente ajustáveis por chaves, comportando termistores, contato seco, 0 – 5 Vdc / 4 a 20 mA ou 0-
10Vdc. 

Para monitomento dos equipamentos, cada saída binária está associada a um led indicador de On/Off e há um led para indicação de atividade da rede de 
comunicação BACnet MS/TP. 

O Controlador BACtalk® VLC-660R é totalmente programável , projetado para fan-coils e unidades de ar condicionado similares. Contém três relés de 
corrente controlados via software para aplicações que requeiram ventiladores de várias velocidades. Controlador com BACnet nativo, é totalmente 
integrável a outros controladores BACnet, comunicando em rede BACnet MS/TP a 76.8Kbps. 

O VLC-660R suporta os sensores inteligentes de temperatura ambiente Alerton Microtouch™ e Microset II, onde displays digitais permitem visualização 
dos dados, ajustes de setpoints e parâmetros dos equipamentos controlados. 

Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic™; a ferramenta de programação gráfica desenvolvida pela Alerton. Dados, programas e 
ajustes são armazenados em memória Flash não volátil, assegurando a estabilidade e confiabilidade de operação. 

O VLC-660R está projetado para processamento em alta velocidade com um scan de 100 ms. Módulos temporizadores também contém a mesma 
resolução de 100 ms. 

Entradas analógicas de alta resolução de 10 bits são totalmente ajustáveis por chaves, comportando termistores, contato seco, 0 – 5 Vdc / 4 a 20 mA ou 0-
10Vdc. 

Para monitoramento dos equipamentos, cada saída binária está associada a um led indicador de On/Off e há um led para indicação de atividade da rede de 
comunicação BACnet MS/TP. 

VLC-660R-CONTROLADOR

• Densidade de Pontos 
Seis entradas universais (10 bits de resolução), Três saídas binárias a Triac e Três saídas 
binárias a Relés de alta corrente. 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Controlador programável, com capacidade para trabalhar isolado ou em rede de 
comunicação. 

• Velocidade 
Scan de operação de 100 ms.  
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VLC-853-CONTROLADOR

Densidade de pontos
Oito entradas universais (10 bits de resolução), cinco saídas binárias e cinco analógicas.

Interoperabilidade
Controlador totalmente compatível com rede BACnet MS/TP de 76.8 Kps.

Versátil
Controlador programável, com capacidade para trabalhar isolado ou em rede de comunicação.

Velocidade
Scan de operação de 100 ms.

O controlador BACtalk VLC 853 é totalmente programável, projetado para centrais de água gelada, grandes unidades de ar condicionado , salas limpas e 
equipamentos com controle e processos similares. Controlador com bacnet nativo, é totalmente integrável a outros controladores BACnet, comunicando 
em rede BACnet MS/TP a 76.8 KBPS.

O VLC-853 suporta  os sensores inteligentes de temperatura ambiente Alerton Microtouch e Microset II, onde displays digitais permitem visualização dos 
dados, ajustes de setpoints e ajuste de parâmetros dos equipamentos controlados.

Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic, a ferramenta de programação gráfica desenvolvida pela Alerton. Dados , programas e 
ajustes são armazenados em memória flash não volátil , assegurando a estabilidade e confiabilidade de operação. 

O VLC-853 está projetado para processamento em alta velociodade com scan de 100 ms. Módulos temporizadores  também contém a mesma resolução 
de 100 ms.

Entradas analógicas de alta resolução de 10 bits são totalmente ajustáveis por chaves, comportando termistores, contato seco , 0-5 vdc / 4 a 20 ma ou 0-10 
vdc. As saídas analógicas comportam 4 a 20 mA ou 0-10 Vdc  e são selecionáveis no controlador.

Para monitoramento dos equipamentos , cada saída binária está associada a um led indicador de on/off e há um led para indicação de atividade da rede de 
comunicação BACnet MS/TP.

VLC-1188-CONTROLADOR

• Densidade de Pontos 
Onze entradas universais (10 bits de resolução), Oito saídas binárias e Oito saídas analógicas. 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Controlador programável, com capacidade para trabalhar isolado ou em rede de comunicação.  

• Velocidade 
Scan de operação de 100 ms. 

O Controlador BACtalk® VLC-1188 é totalmente programável , projetado para centrais de água gelada, grandes unidades de ar condicionado, salas 
limpas e equipamentos com controle e processos similares. Controlador com BACnet nativo, é totalmente integrável a outros controladores BACnet, 
comunicando-se em rede BACnet MS/TP a 76.8Kbps. 

O VLC-1188 suporta os sensores de temperatura ambiente inteligentes Alerton Microtouch™ e Microset II, onde displays digitais permitem visualização 
dos dados, ajustes de setpoints e ajuste de parâmetros dos equipamentos controlados. 

Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic™; a ferramenta de programação gráfica desenvolvida pela Alerton. Dados, programas e 
ajustes são armazenados em memória Flash não volátil, assegurando a estabilidade e confiabilidade de operação. 

Entradas analógicas de alta resolução de 10 bits são totalmente ajustáveis por software, comportando termistores, contato seco, 0 – 5 Vdc / 4 a 20 mA ou 
0-10Vdc. As saídas analógicas comportam 4 a 20 mA e 0-10 Vdc e são selecionáveis  no controlador. 
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VLC-1600-CONTROLADOR

• Densidade de Pontos 
Dezesseis entradas universais (10 bits de resolução). 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Controlador programável, com capacidade para trabalhar isolado ou em rede de comunicação. 

• Velocidade 
Scan de operação de 100 ms. 

O Controlador BACtalk® VLC-1600 é um dispositivo totalmente programável projetado para monitoramento de entradas de diversos dispositivos. Com 16 
entradas de alta resolução, este controlador é indicado principalmente a sistemas de altas densidades de entradas, podendo ampliar as capacidades de 
supervisão de entradas universais para outros controladores. O VLC-1600 é um controlador com BACnet nativo, totalmente integrável a outros 
controladores BACnet, comunicando-se em rede BACnet MS/TP a 76.8Kbps.
 
O VLC-1600 suporta os sensores inteligentes de temperatura ambiente Alerton Microtouch™, Microset™ e Microset II™, onde displays digitais permitem 
visualização dos dados, ajustes de setpoints e parâmetros dos equipamentos controlados. 

Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic™; a ferramenta de programação gráfica desenvolvida pela Alerton. Um processador 
motorola AZ-60 de última geração é o responsável por programas, ajustes e dados que são armazenados em memória Flash não volátil, assegurando a 
estabilidade e confiabilidade de operação. 

O VLC-1600 está projetado para processamento em alta velocidade com um scan de 100 ms. Módulos temporizadores também contém a mesma 
resolução de 100 ms. Suporta entradas tipo pulso com alta resolução, entradas analógicas de 10 bits ajustáveis através de Jumpers, comportando 
termistores, contato seco, 0 – 5 Vdc / 4 a 20 mA ou 0-10Vdc. 

O Controlador BACtalk® VLC-16160 é um dispositivo totalmente programável projetado para sistemas centrais de água e aquecimento, painéis de 
controle de iluminação e outras aplicações com grande número de pontos de controle. O VLC-16160 é um controlador com BACnet nativo, totalmente 
integrável a outros controladores BACnet, comunicando-se em rede BACnet MS/TP a 76.8Kbps. 

O VLC-16160 suporta os sensores inteligentes de temperatura ambiente Alerton Microtouch™, Microset™ e Microset II™, onde displays digitais 
permitem visualização dos dados, ajustes de setpoints e ajuste de parâmetros dos equipamentos controlados. 

Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic™, que é a ferramenta de programação gráfica desenvolvida pela Alerton. Um 
processador motorola AZ-60 de última geração é o responsável por programas, ajustes e dados que são armazenados em memória Flash não volátil, 
assegurando a estabilidade e confiabilidade de operação.
 
O VLC-16160 está projetado para processamento em alta velocidade com um scan de 100 ms. Módulos temporizadores também contém a mesma 
resolução de 100 ms. Suporta entradas tipo pulso com alta resolução, entradas analógicas de 10 bits ajustáveis através de Jumpers, comportando 
termistores, contato seco, 0 – 5 Vdc / 4 a 20 mA ou 0-10Vdc. 

Para monitoramento dos equipamentos, cada saída binária está associada a um led indicador de On/Off e há um led para 
indicação de atividade da rede de comunicação BACnet MS/TP. 

VLC-16160-CONTROLADOR

• Densidade de Pontos 
Dezesseis entradas universais (10 bits de resolução) e Dezesseis saídas binárias. 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Controlador programável, com capacidade para trabalhar isolado ou em rede de comunicação. 

• Velocidade 
Scan de operação de 100 ms. 
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BACtalk® MICROSET II 

 Versátil 
O usuário pode visualizar as temperaturas ambiente e externa, selecionar a velocidade de ventilação e alterar o setpoint de 
temperatura. Variáveis e funções do display são programáveis.

 Controle "Após Horário" e Comandos 
O usuário pode selecionar a operação após horário normal em incrementos de 30 minutos.
  
Flexível 
Um acesso às variáveis pode ser programado para que a equipe de manutenção possa monitorar e ajustar parâmetros de 
controle dos controladores VLC's a partir do modo de serviço do Microset II. 

LTBT-VIEWPORT

O BACtalk Viewport da Alerton é um  terminal de operação compacto  para  sistemas  BACnet. Pode ser conectado diretamente a rede MS/TP LAN de 
sistemas BACnet e sua  montagem pode ser feita em parede ou painel. 
O Viewport possui teclado de fácil uso para navegação e display intuitivo de 4 linhas X 20 caracteres onde o  operador pode monitorar e ajustar os valores 
do sistema composto por controladores série VLC.
O Viewport é uma alternativa de baixo custo para terminais de operação em sistemas BACnet, perfeito para pequenas aplicações onde um sistema de 
supervisão gráfica não se faz necessário. 

Programável
Display totalmente programável em caracteres alfa numéricos que pode ser customizado para cada execução e / ou monitoramento.
Teclado com 8 teclas, luminosidade do display ajustável e uma simples estrutura para menu dão aos operadores e técnicos acesso intuitivo às 
informações do sistema.

Versátil
Conecta-se a uma rede LAN BACnet MS/TP. Oferece uma alternativa econômica para o terminal de supervisão gráfica de operação para 
pequenas instalações e convenientes pontos extras de acesso para grandes instalações.

16

Telas Gráficas ENCON

Elaboradas em softwares de computação gráfica de ultima geração, exclusivas para cada projeto e de acordo com 
todas as especificações técnicas.
Totalmente animadas, com visual moderno, facilitam o trabalho do operador.
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VLC-1600-CONTROLADOR

• Densidade de Pontos 
Dezesseis entradas universais (10 bits de resolução). 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Controlador programável, com capacidade para trabalhar isolado ou em rede de comunicação. 

• Velocidade 
Scan de operação de 100 ms. 

O Controlador BACtalk® VLC-1600 é um dispositivo totalmente programável projetado para monitoramento de entradas de diversos dispositivos. Com 16 
entradas de alta resolução, este controlador é indicado principalmente a sistemas de altas densidades de entradas, podendo ampliar as capacidades de 
supervisão de entradas universais para outros controladores. O VLC-1600 é um controlador com BACnet nativo, totalmente integrável a outros 
controladores BACnet, comunicando-se em rede BACnet MS/TP a 76.8Kbps.
 
O VLC-1600 suporta os sensores inteligentes de temperatura ambiente Alerton Microtouch™, Microset™ e Microset II™, onde displays digitais permitem 
visualização dos dados, ajustes de setpoints e parâmetros dos equipamentos controlados. 

Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic™; a ferramenta de programação gráfica desenvolvida pela Alerton. Um processador 
motorola AZ-60 de última geração é o responsável por programas, ajustes e dados que são armazenados em memória Flash não volátil, assegurando a 
estabilidade e confiabilidade de operação. 

O VLC-1600 está projetado para processamento em alta velocidade com um scan de 100 ms. Módulos temporizadores também contém a mesma 
resolução de 100 ms. Suporta entradas tipo pulso com alta resolução, entradas analógicas de 10 bits ajustáveis através de Jumpers, comportando 
termistores, contato seco, 0 – 5 Vdc / 4 a 20 mA ou 0-10Vdc. 

O Controlador BACtalk® VLC-16160 é um dispositivo totalmente programável projetado para sistemas centrais de água e aquecimento, painéis de 
controle de iluminação e outras aplicações com grande número de pontos de controle. O VLC-16160 é um controlador com BACnet nativo, totalmente 
integrável a outros controladores BACnet, comunicando-se em rede BACnet MS/TP a 76.8Kbps. 

O VLC-16160 suporta os sensores inteligentes de temperatura ambiente Alerton Microtouch™, Microset™ e Microset II™, onde displays digitais 
permitem visualização dos dados, ajustes de setpoints e ajuste de parâmetros dos equipamentos controlados. 

Inteiramente programável e configurável através do Visuallogic™, que é a ferramenta de programação gráfica desenvolvida pela Alerton. Um 
processador motorola AZ-60 de última geração é o responsável por programas, ajustes e dados que são armazenados em memória Flash não volátil, 
assegurando a estabilidade e confiabilidade de operação.
 
O VLC-16160 está projetado para processamento em alta velocidade com um scan de 100 ms. Módulos temporizadores também contém a mesma 
resolução de 100 ms. Suporta entradas tipo pulso com alta resolução, entradas analógicas de 10 bits ajustáveis através de Jumpers, comportando 
termistores, contato seco, 0 – 5 Vdc / 4 a 20 mA ou 0-10Vdc. 

Para monitoramento dos equipamentos, cada saída binária está associada a um led indicador de On/Off e há um led para 
indicação de atividade da rede de comunicação BACnet MS/TP. 

VLC-16160-CONTROLADOR

• Densidade de Pontos 
Dezesseis entradas universais (10 bits de resolução) e Dezesseis saídas binárias. 

• Interoperabilidade 
Controlador totalmente compatível com rede BACnet – MS/TP de 76.8Kps. 

• Versátil 
Controlador programável, com capacidade para trabalhar isolado ou em rede de comunicação. 

• Velocidade 
Scan de operação de 100 ms. 
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 Versátil 
O usuário pode visualizar as temperaturas ambiente e externa, selecionar a velocidade de ventilação e alterar o setpoint de 
temperatura. Variáveis e funções do display são programáveis.

 Controle "Após Horário" e Comandos 
O usuário pode selecionar a operação após horário normal em incrementos de 30 minutos.
  
Flexível 
Um acesso às variáveis pode ser programado para que a equipe de manutenção possa monitorar e ajustar parâmetros de 
controle dos controladores VLC's a partir do modo de serviço do Microset II. 

LTBT-VIEWPORT

O BACtalk Viewport da Alerton é um  terminal de operação compacto  para  sistemas  BACnet. Pode ser conectado diretamente a rede MS/TP LAN de 
sistemas BACnet e sua  montagem pode ser feita em parede ou painel. 
O Viewport possui teclado de fácil uso para navegação e display intuitivo de 4 linhas X 20 caracteres onde o  operador pode monitorar e ajustar os valores 
do sistema composto por controladores série VLC.
O Viewport é uma alternativa de baixo custo para terminais de operação em sistemas BACnet, perfeito para pequenas aplicações onde um sistema de 
supervisão gráfica não se faz necessário. 

Programável
Display totalmente programável em caracteres alfa numéricos que pode ser customizado para cada execução e / ou monitoramento.
Teclado com 8 teclas, luminosidade do display ajustável e uma simples estrutura para menu dão aos operadores e técnicos acesso intuitivo às 
informações do sistema.

Versátil
Conecta-se a uma rede LAN BACnet MS/TP. Oferece uma alternativa econômica para o terminal de supervisão gráfica de operação para 
pequenas instalações e convenientes pontos extras de acesso para grandes instalações.
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Telas Gráficas ENCON

Elaboradas em softwares de computação gráfica de ultima geração, exclusivas para cada projeto e de acordo com 
todas as especificações técnicas.
Totalmente animadas, com visual moderno, facilitam o trabalho do operador.



w
w

w
.e

n
c
o

n
.c

o
m

.b
r

16 55 11 4997 4111

SÉRIE ACI/TT100 E ACI/TT1000 – TRANSMISSOR DE TEMPERATURA

Os transmissores de temperatura ACI são uma solução efetiva e de baixo custo para todas as medições 
de temperatura. Os transmissores são precisos, duráveis e confiáveis. Várias configurações para 
medição estão disponíveis.
A ACI produz dois transmissores de temperatura, o ACI/TT100 para uso com uma entrada de 100 ohms 
RTD e o ACI/TT1000 para uso com uma entrada 1000 ohms RTD. Os transmissores produzem uma 
saída linear 4-20mA em um sistema de dois fios.
Ranges opcionais (1-5 ou 2-10 VDC) também podem ser fornecidos. A entrada de força ao transmissor 
pode variar de 7 a 35 VDC. O transmissor é calibrado de fábrica, mas também possui potenciômetros 
“zero” e “fim da escala” para ajuste e calibração em campo. O transmissor é linear de -45 a 200ºC. A saída 
de corrente não é suscetível a medições de resistências menores que 800 Ohms. Opções adicionais 
incluem limite de corrente e uma entrada AC.
O transmissor ACI está disponível em várias configurações para satisfazer todos os padrões industriais. 
O transmissor ambiente é fornecido em uma caixa plástica e pode ser equipado com combinações de set 
point e override. O transmissor pode ser adquirido em uma placa de alumínio ou aço inoxidável. Para 
medições em dutos de ar, os transmissores são oferecidos com sensores de 4”, 8”, 12” e 18” . Podem 
também ser adquiridos com poços de 4” ou 8” para imersão. Todos os modelos para duto e ar externo 
estão disponíveis com caixa à prova d’água.

SÉRIE ACI/RH-TT TRANSMISSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA

As unidades ACI/RH-TT incorporam todas as qualidades das séries de transmissores de umidade e 
temperatura ACI. Os transmissores ACI/RH-TT estão disponíveis nas configurações ambiente,duto e ar 
externo. 
A porção temperatura do transmissor pode ser escalada para qualquer fim de escala (span) dentro do 
range do sensor de temperatura e tem uma saída proporcional 4 a 20mA; a porção umidade do 
transmissor é escalada para 0 a 100% UR. Este sinal pode ser transmitido por longas distâncias desde 
que a corrente não seja afetada pela resistência da fiação.

SÉRIE ACI/100 / ACI/1000 – SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PLATINA

A série de sensores ACI/100/ ACI1000 incorporam um sensor RTD tipo platina classe B. Estes sensores 
estão disponíveis em configurações com dois ou três fios que incorporam precisão dentro de um amplo 
range de temperatura.
Estas unidades estão disponíveis nas seguintes configurações: ambiente, ambiente com set point, 
ambiente com override, ambiente com set point e override, ambiente com jumper RJ11, duto, duto sem 
caixa, imersão, placa inoxidável, média, tubulação e ar externo.
As opções de set point incluem potenciômetros para 400 Ohms, 1K, 2K, 5K, 10K, 20K ou 100K. A ação do 
potenciômetro pode ser direta ou reversa através de um resistor opcional de série. As etiquetas de set 
point disponíveis são: “cool/warm” (frio/quente), 55 a 85 e 10 a 30°C. Todos os sensores ACI têm um 
jumper de comunicação RJ11 com quatro ou seis pinos e blocos terminais para programação remota.

SÉRIE ACI/10K  – SENSOR DE TEMPERATURA TIPO TERMISTOR

A série ACI/10K é de sensores tipo termistor. Estes sensores fornecem uma saída previsível sobre um 
range de temperatura para que haja um encontro com os valores de entrada requeridos por cada 
fabricante.
Estas unidades estão disponíveis nas seguintes configurações: ambiente, ambiente com set point, 
ambiente com override, ambiente com set point e override, ambiente com jumper RJ11, duto, duto sem 
caixa, imersão, placa inoxidável, média, tubulação e ar externo. 
As opções de set point incluem potenciômetros para 400 Ohms, 1K, 2K, 5K, 10K, 20K ou 100K. A ação do 
potenciômetro pode ser direta ou reversa através de um resistor opcional de série. As etiquetas de set 
point disponíveis são: “cool/warm” (frio/quente), 55 a 85 e 10 a 30°C. 
Todos os sensores ACI têm um jumper de comunicação RJ11 com quatro ou seis pinos e blocos terminais 
para programação remota.
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ACI/LCD

O ACI/LCD é um display universal de baixa voltagem e alta precisão. Pode ser calibrado para indicar qualquer valor 
entre -1999 e +1999, possui ainda as unidades para °C, °F, mA, e ponto decimal.
O ACI/LCD opera em ambientes entre 0 até 70°C.

Os transmissores ACI/CO2 monitoram o nível de dióxido de carbono em ambientes industriais e ambientais. A 
concentração de CO2 indica a qualidade do ar interno.  Diretrizes fornecidas pela Ashrae relatam que o CO2 indica a 
quantidade de ventilação requerida em um espaço ocupado. O dióxido de carbono está presente no ar externo em um 
range de 320 a 350 ppm. Concentrações em ambiente interno acima de 1000 ppm indicam a necessidade de 
ventilação adicional.
O ACI/CO2 é um modo estável e preciso de medir concentrações de dióxido de carbono que utiliza um método 
infravermelho dispersivo sobre o range de 0 a 2500ppm. Para combater altas concentrações locais, o sensor difunde 
ar vagarosamente e utiliza o método de tomar leituras. O sensor é preciso à aproximadamente 50ppm. O ACI/CO2 
fornece uma saída linear 4 a 20mA ou 1 a 5VDC em um sistema três fios; a saída de voltagem pode variar de 18 a 
30VDC ou 24VDC (mais utilizada).
Os transmissores ACI/CO2 são oferecidos na versões ambiente ou duto.

Os transmissores de monóxido de carbono ACI/CO são usados em ambientes industriais para monitoramento  
contínua da exaustão de veículos em área não perigosas tais como : estacionamentos subterrâneos,  oficinas, áreas 
para parada de ambulâncias, docas de cargas, arenas e salas de máquinas refrigerantes.
Diretrizes fornecidas pela OSHA e UL2034STD determinam como nível perigoso de CO a quantidade de 200ppm 
durante 35 minutos.
O transmissor ACI/CO usa um sensor de vida longa para medir a quantidade de CO no ambiente, dentro de uma faixa 
de trabalho de 0 a 200ppm com uma precisão de ±10ppm. O transmissor fornece uma saída linear 4 a 20mA com um 
sistema três fios quando a alimentação for voltagem DC; em caso de AC, o sistema será quatro fios. A entrada de 
voltagem pode ser de 20 a 30 VDC ou 16 a 24VAC.
Os transmissores ACI/CO são oferecidos nas versões ambiente ou duto. O transmissor é montado em uma caixa de 
policarbonato com porta de segurança. Todos os sensores ACI/CO tem dois anos de garantia.

SÉRIE ACI/CO – TRANSMISSOR DE MONÓXIDO DE CARBONO

SÉRIE ACI/CO2 TRANSMISSOR DE DIÓXIDO DE CARBONO

SÉRIE ACI/LP – TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL PARA AR

A série ACI/LP é uma linha de transmissores de pressão diferencial ou de precisão. Os transmissores são capazes de 
sentir escalas abaixo de 1.0” de coluna d’água. O transmissor fornece um sinal linear 4 a 20mA, dois fios ou uma saída 
opcional de voltagem. A precisão é de ±1% da escala cheia. O transmissor pode ser energizado através de um sinal 12 
a 24VDC ou 24VAC. As escalas mais especificadas são: 0 a 1”, 0 a 2”, 0 a 3”, 0 a 5”, 0 a 10”, 0 a 20”.
Os transmissores de pressão ACI/LP podem ser usados em várias aplicações de pressão estática, tais como controle 
de pressão em ambientes ou detecção de vazamentos. Outra aplicação é o monitoramento de bloqueio de filtros. Em 
combinação com um tubo pitô, o fluxo pode ser medido e controlado em dutos. Todos os transmissores ACI/LP são 
calibrados em fábrica com garantia de dois anos.

SÉRIE ACI/DP – TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL PARA AR

A série ACI/DP é uma linha de transmissores diferenciais de pressão que são capazes de sentir escalas abaixo de 0.1” 
CA. Cada transmissor ACI é um dispositivo de alta qualidade que utiliza um sensor de capacidade variável. O 
transmissor fornece um sinal linear 4 a 20mA dois fios ou uma saída analógica opcional. O transmissor pode ser 
energizado por uma fonte 7-35VDC. Em adição ao fim de escala requerido, cada transmissor pode ser ajustado em 
campo em três outros fins de escala através de “jumpers” inclusos. Os fins de escala disponíveis são: 0 a 0.25”, -0.5 a 
0.5”, 0 a 1”, 0 a 2.5” e 0 a 5”.
Os transmissores de pressão ACI podem ser usados em várias aplicações de pressão estática, tais como controle de 
pressão em ambientes ou detecção de vazamentos. Outra aplicação é o monitoramento de bloqueio de filtros. Em 
combinação com um tubo pitô, o fluxo pode ser medido e controlado em dutos.
Todos os transmissores ACI/DP são calibrados em fábrica com garantia de dois anos
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SÉRIE ACI/TT100 E ACI/TT1000 – TRANSMISSOR DE TEMPERATURA

Os transmissores de temperatura ACI são uma solução efetiva e de baixo custo para todas as medições 
de temperatura. Os transmissores são precisos, duráveis e confiáveis. Várias configurações para 
medição estão disponíveis.
A ACI produz dois transmissores de temperatura, o ACI/TT100 para uso com uma entrada de 100 ohms 
RTD e o ACI/TT1000 para uso com uma entrada 1000 ohms RTD. Os transmissores produzem uma 
saída linear 4-20mA em um sistema de dois fios.
Ranges opcionais (1-5 ou 2-10 VDC) também podem ser fornecidos. A entrada de força ao transmissor 
pode variar de 7 a 35 VDC. O transmissor é calibrado de fábrica, mas também possui potenciômetros 
“zero” e “fim da escala” para ajuste e calibração em campo. O transmissor é linear de -45 a 200ºC. A saída 
de corrente não é suscetível a medições de resistências menores que 800 Ohms. Opções adicionais 
incluem limite de corrente e uma entrada AC.
O transmissor ACI está disponível em várias configurações para satisfazer todos os padrões industriais. 
O transmissor ambiente é fornecido em uma caixa plástica e pode ser equipado com combinações de set 
point e override. O transmissor pode ser adquirido em uma placa de alumínio ou aço inoxidável. Para 
medições em dutos de ar, os transmissores são oferecidos com sensores de 4”, 8”, 12” e 18” . Podem 
também ser adquiridos com poços de 4” ou 8” para imersão. Todos os modelos para duto e ar externo 
estão disponíveis com caixa à prova d’água.

SÉRIE ACI/RH-TT TRANSMISSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA

As unidades ACI/RH-TT incorporam todas as qualidades das séries de transmissores de umidade e 
temperatura ACI. Os transmissores ACI/RH-TT estão disponíveis nas configurações ambiente,duto e ar 
externo. 
A porção temperatura do transmissor pode ser escalada para qualquer fim de escala (span) dentro do 
range do sensor de temperatura e tem uma saída proporcional 4 a 20mA; a porção umidade do 
transmissor é escalada para 0 a 100% UR. Este sinal pode ser transmitido por longas distâncias desde 
que a corrente não seja afetada pela resistência da fiação.

SÉRIE ACI/100 / ACI/1000 – SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PLATINA

A série de sensores ACI/100/ ACI1000 incorporam um sensor RTD tipo platina classe B. Estes sensores 
estão disponíveis em configurações com dois ou três fios que incorporam precisão dentro de um amplo 
range de temperatura.
Estas unidades estão disponíveis nas seguintes configurações: ambiente, ambiente com set point, 
ambiente com override, ambiente com set point e override, ambiente com jumper RJ11, duto, duto sem 
caixa, imersão, placa inoxidável, média, tubulação e ar externo.
As opções de set point incluem potenciômetros para 400 Ohms, 1K, 2K, 5K, 10K, 20K ou 100K. A ação do 
potenciômetro pode ser direta ou reversa através de um resistor opcional de série. As etiquetas de set 
point disponíveis são: “cool/warm” (frio/quente), 55 a 85 e 10 a 30°C. Todos os sensores ACI têm um 
jumper de comunicação RJ11 com quatro ou seis pinos e blocos terminais para programação remota.

SÉRIE ACI/10K  – SENSOR DE TEMPERATURA TIPO TERMISTOR

A série ACI/10K é de sensores tipo termistor. Estes sensores fornecem uma saída previsível sobre um 
range de temperatura para que haja um encontro com os valores de entrada requeridos por cada 
fabricante.
Estas unidades estão disponíveis nas seguintes configurações: ambiente, ambiente com set point, 
ambiente com override, ambiente com set point e override, ambiente com jumper RJ11, duto, duto sem 
caixa, imersão, placa inoxidável, média, tubulação e ar externo. 
As opções de set point incluem potenciômetros para 400 Ohms, 1K, 2K, 5K, 10K, 20K ou 100K. A ação do 
potenciômetro pode ser direta ou reversa através de um resistor opcional de série. As etiquetas de set 
point disponíveis são: “cool/warm” (frio/quente), 55 a 85 e 10 a 30°C. 
Todos os sensores ACI têm um jumper de comunicação RJ11 com quatro ou seis pinos e blocos terminais 
para programação remota.
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ACI/LCD

O ACI/LCD é um display universal de baixa voltagem e alta precisão. Pode ser calibrado para indicar qualquer valor 
entre -1999 e +1999, possui ainda as unidades para °C, °F, mA, e ponto decimal.
O ACI/LCD opera em ambientes entre 0 até 70°C.

Os transmissores ACI/CO2 monitoram o nível de dióxido de carbono em ambientes industriais e ambientais. A 
concentração de CO2 indica a qualidade do ar interno.  Diretrizes fornecidas pela Ashrae relatam que o CO2 indica a 
quantidade de ventilação requerida em um espaço ocupado. O dióxido de carbono está presente no ar externo em um 
range de 320 a 350 ppm. Concentrações em ambiente interno acima de 1000 ppm indicam a necessidade de 
ventilação adicional.
O ACI/CO2 é um modo estável e preciso de medir concentrações de dióxido de carbono que utiliza um método 
infravermelho dispersivo sobre o range de 0 a 2500ppm. Para combater altas concentrações locais, o sensor difunde 
ar vagarosamente e utiliza o método de tomar leituras. O sensor é preciso à aproximadamente 50ppm. O ACI/CO2 
fornece uma saída linear 4 a 20mA ou 1 a 5VDC em um sistema três fios; a saída de voltagem pode variar de 18 a 
30VDC ou 24VDC (mais utilizada).
Os transmissores ACI/CO2 são oferecidos na versões ambiente ou duto.

Os transmissores de monóxido de carbono ACI/CO são usados em ambientes industriais para monitoramento  
contínua da exaustão de veículos em área não perigosas tais como : estacionamentos subterrâneos,  oficinas, áreas 
para parada de ambulâncias, docas de cargas, arenas e salas de máquinas refrigerantes.
Diretrizes fornecidas pela OSHA e UL2034STD determinam como nível perigoso de CO a quantidade de 200ppm 
durante 35 minutos.
O transmissor ACI/CO usa um sensor de vida longa para medir a quantidade de CO no ambiente, dentro de uma faixa 
de trabalho de 0 a 200ppm com uma precisão de ±10ppm. O transmissor fornece uma saída linear 4 a 20mA com um 
sistema três fios quando a alimentação for voltagem DC; em caso de AC, o sistema será quatro fios. A entrada de 
voltagem pode ser de 20 a 30 VDC ou 16 a 24VAC.
Os transmissores ACI/CO são oferecidos nas versões ambiente ou duto. O transmissor é montado em uma caixa de 
policarbonato com porta de segurança. Todos os sensores ACI/CO tem dois anos de garantia.

SÉRIE ACI/CO – TRANSMISSOR DE MONÓXIDO DE CARBONO

SÉRIE ACI/CO2 TRANSMISSOR DE DIÓXIDO DE CARBONO

SÉRIE ACI/LP – TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL PARA AR

A série ACI/LP é uma linha de transmissores de pressão diferencial ou de precisão. Os transmissores são capazes de 
sentir escalas abaixo de 1.0” de coluna d’água. O transmissor fornece um sinal linear 4 a 20mA, dois fios ou uma saída 
opcional de voltagem. A precisão é de ±1% da escala cheia. O transmissor pode ser energizado através de um sinal 12 
a 24VDC ou 24VAC. As escalas mais especificadas são: 0 a 1”, 0 a 2”, 0 a 3”, 0 a 5”, 0 a 10”, 0 a 20”.
Os transmissores de pressão ACI/LP podem ser usados em várias aplicações de pressão estática, tais como controle 
de pressão em ambientes ou detecção de vazamentos. Outra aplicação é o monitoramento de bloqueio de filtros. Em 
combinação com um tubo pitô, o fluxo pode ser medido e controlado em dutos. Todos os transmissores ACI/LP são 
calibrados em fábrica com garantia de dois anos.

SÉRIE ACI/DP – TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL PARA AR

A série ACI/DP é uma linha de transmissores diferenciais de pressão que são capazes de sentir escalas abaixo de 0.1” 
CA. Cada transmissor ACI é um dispositivo de alta qualidade que utiliza um sensor de capacidade variável. O 
transmissor fornece um sinal linear 4 a 20mA dois fios ou uma saída analógica opcional. O transmissor pode ser 
energizado por uma fonte 7-35VDC. Em adição ao fim de escala requerido, cada transmissor pode ser ajustado em 
campo em três outros fins de escala através de “jumpers” inclusos. Os fins de escala disponíveis são: 0 a 0.25”, -0.5 a 
0.5”, 0 a 1”, 0 a 2.5” e 0 a 5”.
Os transmissores de pressão ACI podem ser usados em várias aplicações de pressão estática, tais como controle de 
pressão em ambientes ou detecção de vazamentos. Outra aplicação é o monitoramento de bloqueio de filtros. Em 
combinação com um tubo pitô, o fluxo pode ser medido e controlado em dutos.
Todos os transmissores ACI/DP são calibrados em fábrica com garantia de dois anos
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SÉRIE ACI/RFS – PRESSOSTATO DIFERENCIAL P/AR

As chaves de pressão da série ACI/RFS são para uso geral em aplicações de HVAC e 
aplicações de gerenciamento de energia. Essas chaves de pressão podem ser usadas para 
sentir pressões negativas, positivas ou diferenciais.
O ACI/RFS 4001 - 3008 tem um range ajustável de 0,02” à 5,00” CA

SÉRIE ACI/GP TRANSMISSOR DE PRESSÃO

O ACI/GP é um transmissor de pressão 4-20 mA, dois fios. Estas unidades foram designadas 
para fornecer excelente precisão e confiabilidade nas aplicações em ambientes industriais. 
Essas aplicações incluem: controle de processo, bombas e compressores, ar condicionados, 
refrigeração e sistemas de controle ambiental.
A pressão é sentida por um elemento que contém um condicionador que fornece a 
compensação para uma saída estável. A porta sem pressão é ¼” NPT macho. Cada unidade 
mede aproximadamente 7,8 cm.
Os transdutores de pressão ACI/GP são compatíveis com uma ampla faixa de gases e líquidos. 
Eles estão disponíveis em escalas de 0 a 500 psi com uma precisão de ±0,45% da escala cheia. 
Todas as unidades tem garantia de dois anos.

ACI/ESF-35-2

O ACI/ESF-35-2 é um transdutor de fluxo de ar que converte a velocidade do ar em um sinal 
linear de 4 a 20 mA ou 0 a 10 Vdc. Esta saída corresponde a vazão de 0 a 8 m/s ou 0 a 16 m/s, 
esta conversão é feita pelo jumper SW1 .
O ACI/ESF-35-2 pode ser usado em inúmeras aplicações onde se faz necessário o 
monitoramento , controle ou regulagem da vazão de ar.

SENSOR  PARA  STATUS DE CORRENTE NUCLEO PARTIDO 
E NUCLEO SÓLIDO

Os sensores de corrente  com núcleo partido (A/SCS)   e núcleo sólido (A/CS) da ACI estão 
disponíveis com saídas  configuradas  em contatos Normalmente aberto (NA ) ou normalmente 
fechado (NF). Todos os sensores possuem saídas de estado sólido com o valor do ponto de 
trabalho (Set Point) fixo.
Estes sensores são ideais para a indicação de status de funcionamento  de qualquer tipo de 
equipamento   que opere em corrente AC.
Excelente para aplicações em retrofit  devido a sua facilidade para instalação, tanto em núcleo 
partido como em núcleo sólido, dispensando serviços de infra estrutura ,uma vez que  pode ser 
instalado internamente no quadro de comando do equipamento.
Os sensores de corrente  da ACI podem ser usados para o monitoramento de status de 
funcionamento ligado / desligado  de Fan Coils , Bombas, Motores, Compressores  e outros 
equipamentos específicos .
Uma  mudança na  corrente de operação de um equipamento pode indicar falha ou perda de 
carga. A qualquer momento que tais eventos ocorram , a corrente pode aumentar ou cair 
significantemente , sendo que neste momento  os sensores de corrente  da ACI irão  notificar  ao 
sistema de supervisão uma condição de alarme.
Não é necessário uma alimentação externa, uma vez que  a alimentação dos sensores é 
induzida através da corrente monitorada.
Opera em correntes  até 250 A. 
O estado de operação do sensor de corrente da ACI é indicado através de LED.

CS

SCS

SENSOR  AJUSTÁVEL PARA  STATUS DE CORRENTE
NUCLEO PARTIDO E NUCLEO SÓLIDO

Os sensores de corrente ajustáveis  com núcleo partido (A/ASCS)   e núcleo sólido (A/ACS) da 
ACI estão disponíveis com saídas  configuradas  em contatos Normalmente aberto (NA ) ou 
normalmente fechado (NF). Todos os sensores possuem saídas de estado sólido com 
potenciômetro para ajuste do ponto de trabalho (Set Point). 
Estes sensores são ideais para a indicação de status de funcionamento  de qualquer tipo de 
equipamento   que opere em corrente AC.
Excelente para aplicações em retrofit  devido a sua facilidade para instalação, tanto em núcleo 
partido como em núcleo sólido, dispensando serviços de infra estrutura , uma vez que  pode ser 
instalado internamente ao quadro de comando do equipamento.
Os sensores de corrente ajustáveis da ACI podem ser usados para o monitoramento de status 
de funcionamento com a detecção de sobrecarga e subcarga  de Fan Coils , Bombas, Motores, 
Compressores  e outros equipamentos específicos .
Uma  mudança na  corrente de operação de um equipamento pode indicar falha ou perda de 
carga. A qualquer momento que tais eventos ocorram , a corrente pode aumentar e/ou cair 
significantemente , sendo que neste momento  os sensores de corrente  da ACI irão  notificar  ao 
sistema de supervisão uma condição de alarme.
Não é necessário uma alimentação externa, uma vez que  a alimentação dos sensores é 
induzida através da corrente monitorada.
Opera em correntes  até 250 A. 
O estado de operação do sensor de corrente da ACI é indicado através de LED.

A/ASCS
A/ACS

TRANSMISSOR DE NÍVEL DE LUMINOSIDADE

O transmissor de Luminosidade  da ACI série LLS é um sensor resistivo que pode ser utilizado 
para indicar a quantidade de luz disponivel no local onde o transmissor está instalado.
Pode ser montado tanto em caixa a prova dágua ou em trilho.
O transmissor de luminosidade de ACI  possui uma resistencia de 1MOhm em escuridão total e 
resistência de menos de  1,5 KOhm em claridade absoluta (Fundo de escala).
O transmissor de luminosidade de ACI pode ser incorporado a um transmissor  para produzir 
uma saída analógica , linear e proporcional de 4-20 mA, o qual é calibrado em 4 mA em 
escuridão total e 20 mA em claridade absoluta (Fundo de escala).

19

TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL S-629

O transmissor de pressão diferencial da série 629 monitora a pressão diferencial do ar, 
líquidos ou gases com 0,5% de precisão.  Foi desenvolvido com sensores duplos de pressão. 
Permite o ajuste de Zero e Spam com acesso fácil , simplesmente com a abertura da tampa 
frontal.
O transmissor de pressão diferencial 629 foi desenvolvido com material de proteção IP 64

 

Range 
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SÉRIE ACI/RFS – PRESSOSTATO DIFERENCIAL P/AR

As chaves de pressão da série ACI/RFS são para uso geral em aplicações de HVAC e 
aplicações de gerenciamento de energia. Essas chaves de pressão podem ser usadas para 
sentir pressões negativas, positivas ou diferenciais.
O ACI/RFS 4001 - 3008 tem um range ajustável de 0,02” à 5,00” CA

SÉRIE ACI/GP TRANSMISSOR DE PRESSÃO

O ACI/GP é um transmissor de pressão 4-20 mA, dois fios. Estas unidades foram designadas 
para fornecer excelente precisão e confiabilidade nas aplicações em ambientes industriais. 
Essas aplicações incluem: controle de processo, bombas e compressores, ar condicionados, 
refrigeração e sistemas de controle ambiental.
A pressão é sentida por um elemento que contém um condicionador que fornece a 
compensação para uma saída estável. A porta sem pressão é ¼” NPT macho. Cada unidade 
mede aproximadamente 7,8 cm.
Os transdutores de pressão ACI/GP são compatíveis com uma ampla faixa de gases e líquidos. 
Eles estão disponíveis em escalas de 0 a 500 psi com uma precisão de ±0,45% da escala cheia. 
Todas as unidades tem garantia de dois anos.

ACI/ESF-35-2

O ACI/ESF-35-2 é um transdutor de fluxo de ar que converte a velocidade do ar em um sinal 
linear de 4 a 20 mA ou 0 a 10 Vdc. Esta saída corresponde a vazão de 0 a 8 m/s ou 0 a 16 m/s, 
esta conversão é feita pelo jumper SW1 .
O ACI/ESF-35-2 pode ser usado em inúmeras aplicações onde se faz necessário o 
monitoramento , controle ou regulagem da vazão de ar.

SENSOR  PARA  STATUS DE CORRENTE NUCLEO PARTIDO 
E NUCLEO SÓLIDO

Os sensores de corrente  com núcleo partido (A/SCS)   e núcleo sólido (A/CS) da ACI estão 
disponíveis com saídas  configuradas  em contatos Normalmente aberto (NA ) ou normalmente 
fechado (NF). Todos os sensores possuem saídas de estado sólido com o valor do ponto de 
trabalho (Set Point) fixo.
Estes sensores são ideais para a indicação de status de funcionamento  de qualquer tipo de 
equipamento   que opere em corrente AC.
Excelente para aplicações em retrofit  devido a sua facilidade para instalação, tanto em núcleo 
partido como em núcleo sólido, dispensando serviços de infra estrutura ,uma vez que  pode ser 
instalado internamente no quadro de comando do equipamento.
Os sensores de corrente  da ACI podem ser usados para o monitoramento de status de 
funcionamento ligado / desligado  de Fan Coils , Bombas, Motores, Compressores  e outros 
equipamentos específicos .
Uma  mudança na  corrente de operação de um equipamento pode indicar falha ou perda de 
carga. A qualquer momento que tais eventos ocorram , a corrente pode aumentar ou cair 
significantemente , sendo que neste momento  os sensores de corrente  da ACI irão  notificar  ao 
sistema de supervisão uma condição de alarme.
Não é necessário uma alimentação externa, uma vez que  a alimentação dos sensores é 
induzida através da corrente monitorada.
Opera em correntes  até 250 A. 
O estado de operação do sensor de corrente da ACI é indicado através de LED.

CS

SCS

SENSOR  AJUSTÁVEL PARA  STATUS DE CORRENTE
NUCLEO PARTIDO E NUCLEO SÓLIDO

Os sensores de corrente ajustáveis  com núcleo partido (A/ASCS)   e núcleo sólido (A/ACS) da 
ACI estão disponíveis com saídas  configuradas  em contatos Normalmente aberto (NA ) ou 
normalmente fechado (NF). Todos os sensores possuem saídas de estado sólido com 
potenciômetro para ajuste do ponto de trabalho (Set Point). 
Estes sensores são ideais para a indicação de status de funcionamento  de qualquer tipo de 
equipamento   que opere em corrente AC.
Excelente para aplicações em retrofit  devido a sua facilidade para instalação, tanto em núcleo 
partido como em núcleo sólido, dispensando serviços de infra estrutura , uma vez que  pode ser 
instalado internamente ao quadro de comando do equipamento.
Os sensores de corrente ajustáveis da ACI podem ser usados para o monitoramento de status 
de funcionamento com a detecção de sobrecarga e subcarga  de Fan Coils , Bombas, Motores, 
Compressores  e outros equipamentos específicos .
Uma  mudança na  corrente de operação de um equipamento pode indicar falha ou perda de 
carga. A qualquer momento que tais eventos ocorram , a corrente pode aumentar e/ou cair 
significantemente , sendo que neste momento  os sensores de corrente  da ACI irão  notificar  ao 
sistema de supervisão uma condição de alarme.
Não é necessário uma alimentação externa, uma vez que  a alimentação dos sensores é 
induzida através da corrente monitorada.
Opera em correntes  até 250 A. 
O estado de operação do sensor de corrente da ACI é indicado através de LED.

A/ASCS
A/ACS

TRANSMISSOR DE NÍVEL DE LUMINOSIDADE

O transmissor de Luminosidade  da ACI série LLS é um sensor resistivo que pode ser utilizado 
para indicar a quantidade de luz disponivel no local onde o transmissor está instalado.
Pode ser montado tanto em caixa a prova dágua ou em trilho.
O transmissor de luminosidade de ACI  possui uma resistencia de 1MOhm em escuridão total e 
resistência de menos de  1,5 KOhm em claridade absoluta (Fundo de escala).
O transmissor de luminosidade de ACI pode ser incorporado a um transmissor  para produzir 
uma saída analógica , linear e proporcional de 4-20 mA, o qual é calibrado em 4 mA em 
escuridão total e 20 mA em claridade absoluta (Fundo de escala).
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TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL S-629

O transmissor de pressão diferencial da série 629 monitora a pressão diferencial do ar, 
líquidos ou gases com 0,5% de precisão.  Foi desenvolvido com sensores duplos de pressão. 
Permite o ajuste de Zero e Spam com acesso fácil , simplesmente com a abertura da tampa 
frontal.
O transmissor de pressão diferencial 629 foi desenvolvido com material de proteção IP 64
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Torque: 15 Nm mínimo
Tempo de Operação: 150 seg. (75 a 300 seg. programável na versão MFT)
Tempo de Operação da Mola: < 20 seg
Sinal de Controle: 2  10 VDC, floating, On/Off, PWM, 0 - 135Ω, Programável
Sinal de Feedback: 2  10VDC ou VDC variável (início de 0  2VDC, faixa de 2  10VDC
Proteção Contra Sobrecarga: eletrônica durante toda a rotação
Diâmetro de Eixo: de ½”  1,05”
Indicação da Posição: Indicador visual 
Reversão do Lado: chave externa CW/CCW nos modelos proporcionais, ajustável nos modelos MFT
Reversão da Ação da Mola: invertendo o lado do atuador e a chave CW/CCW
Dimensões: 269 x 98 x 78 mm
Conexões Elétricas: 1m de cabo 18GA, adaptador de conduite de ½”
Contatos Auxiliares: interno, ajustável,1 SPDT ou  2 SPDT dependendo do modelo
Alimentação: 24 VAC ± 20%, 24 VDC ± 15%, 120 , 230 VAC dependendo do modelo
Consumo de Potência: 5  6,5 W em operação, 1,5  2,5 W parado, dependendo do modelo
Dimensionamento de Transformador: 10  11 VA dependendo do modelo
Grau de Proteção: NEMA 2 (Ip54)

ATUADOR AF (DAMPER)

Torque: 7 Nm mínimo
Tempo de Operação: 150 seg. (75 a 300 seg. programável na versão MFT)
Tempo de Operação da Mola: < 60 seg
Sinal de Controle: 2  10 VDC, floating, On/Off, PWM, 0 - 135Ω, Programável
Sinal de Feedback: 2  10VDC ou VDC variável (início de 0  2VDC, faixa de 2  10VDC
Proteção Contra Sobrecarga: eletrônica durante toda a rotação
Diâmetro de Eixo: de ½”  1,05”
Indicação da Posição: Indicador visual 
Reversão do Lado: chave externa CW/CCW nos modelos proporcionais, ajustável nos modelos MFT
Reversão da Ação da Mola: invertendo o lado do atuador e a chave CW/CCW
Dimensões: 269 x 98 x 78 mm
Conexões Elétricas: 1m de cabo 18GA, adaptador de conduite de ½”
Contatos Auxiliares: interno, ajustável,1 SPDT ou  2 SPDT dependendo do modelo
Alimentação: 24 VAC ± 20%, 24 VDC ± 15%, 120 , 230 VAC dependendo do modelo
Consumo de Potência: 5  6,5 W em operação, 1,5  2,5 W parado, dependendo do modelo
Dimensionamento de Transformador: 10  11 VA dependendo do modelo
Grau de Proteção: NEMA 2 (Ip54)

ATUADOR NF (DAMPER)

Torque: 4 Nm mínimo
Tempo de Operação: 40 a 75 seg. modelos On/Off 
                                     150 seg. constante nos modelos proporcionais, (LFC 90 seg.)
                                     75 a 300 seg. programável na versão MFT
                                       
Tempo de Operação da Mola: < 25 seg   
Sinal de Controle: 2  10 VDC, floating, On/Off, PWM, 0 - 135Ω, Programável nos modelos MFT
Sinal de Feedback2  10 VDC no modelo SR e programável nas versões MFT
Proteção Contra Sobrecarga: eletrônica durante toda a rotação
Diâmetro de Eixo: de 3/8” a ½”, de ½” a ¾” com acessório K6-1
Indicação da Posição: Indicador visual 
Reversão do Lado: chave externa CW/CCW nos modelos proporcionais, ajustável nos modelos MFT
Reversão da Ação da Mola: invertendo o lado do atuador e a chave CW/CCW
Dimensões: 195 x 80 x 82 mm
Conexões Elétricas: 1m de cabo 18GA, adaptador de conduite de ½”
Contatos Auxiliares: Interno, ajustável,1 SPDT, 3A (0,5 A indutivo) @ 250V nos modelos -S
Alimentação: 24 VAC ± 20%, 24 VDC ± 15%, 120 , 230 VAC dependendo do modelo
Consumo de Potência: 5  6,5 W em operação, 1,5  2,5 W parado, dependendo do modelo
Dimensionamento de Transformador: 10  11 VA dependendo do modelo
Grau de Proteção: NEMA 2 (IP54)
Peso: 1,4/1,45/1,54/1,59/1,63 Kg dependendo do modelo

ATUADOR LF (DAMPER)

02

Torque: 2 Nm mínimo
Tempo de Operação:  < 75 seg. nos modelos On/Off dependente da carga
                                     95 seg. constante nos modelos proporcionais.
Tempo de Operação da Mola: < 25 seg
Sinal de Controle: 2  10 VDC, floating, On/Off, PWM, 0 - 135Ω, Programável nos modelos MFT
Sinal de Feedback: 2  10 VDC no modelo SR e programável nas versões MFT
Proteção Contra Sobrecarga: eletrônica durante toda a rotação
Diâmetro de Eixo: de ¼” a ½”
Indicação da Posição: Indicador visual 
Reversão do Lado: chave externa CW/CCW nos modelos proporcionais, ajustável nos modelos MFT
Reversão da Ação da Mola: invertendo o lado do atuador e a chave CW/CCW
Dimensões: 150 x 76,2 x 84,7 mm
Conexões Elétricas: 1m de cabo 18GA, adaptador de conduite de ½”
Contatos Auxiliares: Interno, ajustável,1 SPDT, 3A (0,5 A indutivo) @ 250V nos modelos -S
Alimentação: 24 VAC ± 20%, 24 VDC ± 15%, 100 a 240 VAC dependendo do modelo
Consumo de Potência: 5  6,5 W em operação, 1,5  2,5 W parado, dependendo do modelo
Dimensionamento de Transformador: 10  11 VA dependendo do modelo
Grau de Proteção: NEMA 2 (IP54)
Peso: 635/680 gramas dependendo do modelo

ATUADOR TF (DAMPER)

Torque: 40 Nm mínimo
Tempo de Operação: 150 seg. (75 a 300 seg. programável na versão MFT)
Sinal de Controle: 2  10 VDC, floating, On/Off, PWM, 0 - 135Ω, Programável nos modelos MFT
Sinal de Feedback: 2  10 VDC no modelo SR e programável nas versões MFT
Proteção Contra Sobrecarga: eletrônica por toda a rotação
Diâmetro de Eixo: 5/16” a 1,05”
Indicação da Posição: Indicador visual fluorescente
Dimensões: 229,2 x 115,6 x 72,9 mm
Conexões Elétricas: 1m de cabo 18GA, adaptador de conduite de ½”
Contatos Auxiliares: Externos, acopláveis 1 ou 2 SPDT, 3A (0,5 A indutivo) @ 250V
Alimentação: 24 VAC ± 20%, 24  VDC ± 15% ou 100  240 VAC dependendo do modelo
Consumo de Potência: 4,5W em operação, 2W parado
Ângulo de Rotação: 95º ajustável mecanicamente no atuador ou programável nos modelos MFT
Direção da Rotação: Reversível através da chave L/R localizada na parte frontal do atuador
Dimensionamento de Transformador: 7 VA
Operação Manual: pressionando-se um botão localizado na carcaça do atuador
Grau de Proteção: NEMA 2 (IP54)
Peso: 1,36/1,54 Kg dependendo do modelo

ATUADOR GMB/GMX (DAMPER)
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Torque: 20 Nm mínimo
Tempo de Operação: 150 seg. (75 a 300 seg. programável na versão MFT)
Sinal de Controle: 2  10 VDC, floating, On/Off, PWM, 0 - 135Ω, Programável nos modelos MFT,
Sinal de Feedback: 2  10 VDC no modelo SR e programável nas versões MFT
Proteção Contra Sobrecarga: eletrônica por toda a rotação
Diâmetro de Eixo: 5/16” a 1,05”
Indicação da Posição: Indicador visual fluorescente
Dimensões: 189,8 x 88 x 64 mm
Conexões Elétricas: 1m de cabo 18GA, adaptador de conduite de ½”
Contatos Auxiliares: Externos, acopláveis 1 ou 2 SPDT, 3A (0,5 A indutivo) @ 250V
Alimentação: 24 VAC ± 20%, 24  VDC ± 15% ou 100  240 VAC dependendo do modelo
Consumo de Potência: 2,5 a 3W em operação, 0,5 a 1W parado
Ângulode Rotação: 95º ajustável mecanicamente no atuador ou programável nos modelos MFT
Direção da Rotação: Reversível através da chave L/R localizada na parte frontal do atuador
Dimensionamento de Transformador: 5 VA
Operação Manual: pressionando-se um botão localizado na carcaça do atuador
Grau de Proteção: NEMA 2 (IP54)
Peso: 1,01/1,18 Kg dependendo do modelo

ATUADOR AMB/AMX (DAMPER)

5 Anos
de

Garantia
®

Controles e Automação para Ar Condicionado

5 Anos
de

Garantia
®

Controles e Automação para Ar Condicionado
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Torque: 15 Nm mínimo
Tempo de Operação: 150 seg. (75 a 300 seg. programável na versão MFT)
Tempo de Operação da Mola: < 20 seg
Sinal de Controle: 2  10 VDC, floating, On/Off, PWM, 0 - 135Ω, Programável
Sinal de Feedback: 2  10VDC ou VDC variável (início de 0  2VDC, faixa de 2  10VDC
Proteção Contra Sobrecarga: eletrônica durante toda a rotação
Diâmetro de Eixo: de ½”  1,05”
Indicação da Posição: Indicador visual 
Reversão do Lado: chave externa CW/CCW nos modelos proporcionais, ajustável nos modelos MFT
Reversão da Ação da Mola: invertendo o lado do atuador e a chave CW/CCW
Dimensões: 269 x 98 x 78 mm
Conexões Elétricas: 1m de cabo 18GA, adaptador de conduite de ½”
Contatos Auxiliares: interno, ajustável,1 SPDT ou  2 SPDT dependendo do modelo
Alimentação: 24 VAC ± 20%, 24 VDC ± 15%, 120 , 230 VAC dependendo do modelo
Consumo de Potência: 5  6,5 W em operação, 1,5  2,5 W parado, dependendo do modelo
Dimensionamento de Transformador: 10  11 VA dependendo do modelo
Grau de Proteção: NEMA 2 (Ip54)

ATUADOR AF (DAMPER)

Torque: 7 Nm mínimo
Tempo de Operação: 150 seg. (75 a 300 seg. programável na versão MFT)
Tempo de Operação da Mola: < 60 seg
Sinal de Controle: 2  10 VDC, floating, On/Off, PWM, 0 - 135Ω, Programável
Sinal de Feedback: 2  10VDC ou VDC variável (início de 0  2VDC, faixa de 2  10VDC
Proteção Contra Sobrecarga: eletrônica durante toda a rotação
Diâmetro de Eixo: de ½”  1,05”
Indicação da Posição: Indicador visual 
Reversão do Lado: chave externa CW/CCW nos modelos proporcionais, ajustável nos modelos MFT
Reversão da Ação da Mola: invertendo o lado do atuador e a chave CW/CCW
Dimensões: 269 x 98 x 78 mm
Conexões Elétricas: 1m de cabo 18GA, adaptador de conduite de ½”
Contatos Auxiliares: interno, ajustável,1 SPDT ou  2 SPDT dependendo do modelo
Alimentação: 24 VAC ± 20%, 24 VDC ± 15%, 120 , 230 VAC dependendo do modelo
Consumo de Potência: 5  6,5 W em operação, 1,5  2,5 W parado, dependendo do modelo
Dimensionamento de Transformador: 10  11 VA dependendo do modelo
Grau de Proteção: NEMA 2 (Ip54)

ATUADOR NF (DAMPER)

Torque: 4 Nm mínimo
Tempo de Operação: 40 a 75 seg. modelos On/Off 
                                     150 seg. constante nos modelos proporcionais, (LFC 90 seg.)
                                     75 a 300 seg. programável na versão MFT
                                       
Tempo de Operação da Mola: < 25 seg   
Sinal de Controle: 2  10 VDC, floating, On/Off, PWM, 0 - 135Ω, Programável nos modelos MFT
Sinal de Feedback2  10 VDC no modelo SR e programável nas versões MFT
Proteção Contra Sobrecarga: eletrônica durante toda a rotação
Diâmetro de Eixo: de 3/8” a ½”, de ½” a ¾” com acessório K6-1
Indicação da Posição: Indicador visual 
Reversão do Lado: chave externa CW/CCW nos modelos proporcionais, ajustável nos modelos MFT
Reversão da Ação da Mola: invertendo o lado do atuador e a chave CW/CCW
Dimensões: 195 x 80 x 82 mm
Conexões Elétricas: 1m de cabo 18GA, adaptador de conduite de ½”
Contatos Auxiliares: Interno, ajustável,1 SPDT, 3A (0,5 A indutivo) @ 250V nos modelos -S
Alimentação: 24 VAC ± 20%, 24 VDC ± 15%, 120 , 230 VAC dependendo do modelo
Consumo de Potência: 5  6,5 W em operação, 1,5  2,5 W parado, dependendo do modelo
Dimensionamento de Transformador: 10  11 VA dependendo do modelo
Grau de Proteção: NEMA 2 (IP54)
Peso: 1,4/1,45/1,54/1,59/1,63 Kg dependendo do modelo

ATUADOR LF (DAMPER)

02

Torque: 2 Nm mínimo
Tempo de Operação:  < 75 seg. nos modelos On/Off dependente da carga
                                     95 seg. constante nos modelos proporcionais.
Tempo de Operação da Mola: < 25 seg
Sinal de Controle: 2  10 VDC, floating, On/Off, PWM, 0 - 135Ω, Programável nos modelos MFT
Sinal de Feedback: 2  10 VDC no modelo SR e programável nas versões MFT
Proteção Contra Sobrecarga: eletrônica durante toda a rotação
Diâmetro de Eixo: de ¼” a ½”
Indicação da Posição: Indicador visual 
Reversão do Lado: chave externa CW/CCW nos modelos proporcionais, ajustável nos modelos MFT
Reversão da Ação da Mola: invertendo o lado do atuador e a chave CW/CCW
Dimensões: 150 x 76,2 x 84,7 mm
Conexões Elétricas: 1m de cabo 18GA, adaptador de conduite de ½”
Contatos Auxiliares: Interno, ajustável,1 SPDT, 3A (0,5 A indutivo) @ 250V nos modelos -S
Alimentação: 24 VAC ± 20%, 24 VDC ± 15%, 100 a 240 VAC dependendo do modelo
Consumo de Potência: 5  6,5 W em operação, 1,5  2,5 W parado, dependendo do modelo
Dimensionamento de Transformador: 10  11 VA dependendo do modelo
Grau de Proteção: NEMA 2 (IP54)
Peso: 635/680 gramas dependendo do modelo

ATUADOR TF (DAMPER)

Torque: 40 Nm mínimo
Tempo de Operação: 150 seg. (75 a 300 seg. programável na versão MFT)
Sinal de Controle: 2  10 VDC, floating, On/Off, PWM, 0 - 135Ω, Programável nos modelos MFT
Sinal de Feedback: 2  10 VDC no modelo SR e programável nas versões MFT
Proteção Contra Sobrecarga: eletrônica por toda a rotação
Diâmetro de Eixo: 5/16” a 1,05”
Indicação da Posição: Indicador visual fluorescente
Dimensões: 229,2 x 115,6 x 72,9 mm
Conexões Elétricas: 1m de cabo 18GA, adaptador de conduite de ½”
Contatos Auxiliares: Externos, acopláveis 1 ou 2 SPDT, 3A (0,5 A indutivo) @ 250V
Alimentação: 24 VAC ± 20%, 24  VDC ± 15% ou 100  240 VAC dependendo do modelo
Consumo de Potência: 4,5W em operação, 2W parado
Ângulo de Rotação: 95º ajustável mecanicamente no atuador ou programável nos modelos MFT
Direção da Rotação: Reversível através da chave L/R localizada na parte frontal do atuador
Dimensionamento de Transformador: 7 VA
Operação Manual: pressionando-se um botão localizado na carcaça do atuador
Grau de Proteção: NEMA 2 (IP54)
Peso: 1,36/1,54 Kg dependendo do modelo

ATUADOR GMB/GMX (DAMPER)
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Torque: 20 Nm mínimo
Tempo de Operação: 150 seg. (75 a 300 seg. programável na versão MFT)
Sinal de Controle: 2  10 VDC, floating, On/Off, PWM, 0 - 135Ω, Programável nos modelos MFT,
Sinal de Feedback: 2  10 VDC no modelo SR e programável nas versões MFT
Proteção Contra Sobrecarga: eletrônica por toda a rotação
Diâmetro de Eixo: 5/16” a 1,05”
Indicação da Posição: Indicador visual fluorescente
Dimensões: 189,8 x 88 x 64 mm
Conexões Elétricas: 1m de cabo 18GA, adaptador de conduite de ½”
Contatos Auxiliares: Externos, acopláveis 1 ou 2 SPDT, 3A (0,5 A indutivo) @ 250V
Alimentação: 24 VAC ± 20%, 24  VDC ± 15% ou 100  240 VAC dependendo do modelo
Consumo de Potência: 2,5 a 3W em operação, 0,5 a 1W parado
Ângulode Rotação: 95º ajustável mecanicamente no atuador ou programável nos modelos MFT
Direção da Rotação: Reversível através da chave L/R localizada na parte frontal do atuador
Dimensionamento de Transformador: 5 VA
Operação Manual: pressionando-se um botão localizado na carcaça do atuador
Grau de Proteção: NEMA 2 (IP54)
Peso: 1,01/1,18 Kg dependendo do modelo

ATUADOR AMB/AMX (DAMPER)

5 Anos
de

Garantia
®

Controles e Automação para Ar Condicionado

5 Anos
de

Garantia
®

Controles e Automação para Ar Condicionado



Torque: 10 Nm mínimo
Tempo de Operação: 150 seg. (75 a 300 seg. programável na versão MFT)
Sinal de Controle: 2  10 VDC, floating, On/Off, PWM, 0 - 135Ω, Programável nos modelos MFT
Sinal de Feedback: 2  10 VDC no modelo SR e programável nas versões MFT
Proteção Contra Sobrecarga: eletrônica por toda a rotação
Diâmetro de Eixo: 5/16” a 1,05”
Indicação da Posição: Indicador visual fluorescente
Dimensões: 174,8 x 80 x 61,4 mm
Conexões Elétricas: 1m de cabo 18GA, adaptador de conduite de ½”
Contatos Auxiliares: Externos, acopláveis 1 ou 2 SPDT, 3A (0,5 A indutivo) @ 250V 
Alimentação: 24 VAC ± 20%, 24  VDC ± 15% ou 100  240 VAC dependendo do modelo
Consumo de Potência: 2,5 a 3W em operação, 0,5 a 1W parado
Ângulo de Rotação: 95º ajustável mecanicamente no atuador ou programável nos modelos MFT
Direção da Rotação: Reversível através da chave L/R localizada na parte frontal do atuador
Dimensionamento de Transformador: 4 a 7 VA
Operação Manual: pressionando-se um botão localizado na carcaça do atuador
Grau de Proteção: NEMA 2 (IP54)
Peso: 748/816/953 gramas dependendo do modelo
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ATUADOR NMB/NMX (DAMPER)

ATUADOR LMB/LMX (DAMPER)

Torque: 5 Nm mínimo
Tempo de Operação: 150 seg. (75 a 300 seg. programável na versão MFT)
Sinal de Controle: 2  10 VDC, floating, On/Off, PWM, 0 - 135Ω, Programável nos modelos MFT
Sinal de Feedback: 2  10 VDC no modelo SR e programável nas versões MFT
Proteção Contra Sobrecarga: eletrônica por toda a rotação
Diâmetro de Eixo: ¼” a ¾” 
Indicação da Posição: Indicador visual fluorescente
Dimensões: 157 x 66 x 59,4 mm
Conexões Elétricas: 1m de cabo 18GA, adaptador de conduite de ½” ou terminal nos modelos -T
Contatos Auxiliares: Interno no modelo LMB24-3S 1 x SPDT                                                                                                                              
                                    Externos, acopláveis 1 ou 2 SPDT, 3A (0,5 A indutivo) @ 250V
Alimentação: 24 VAC ± 20%, 24  VDC ± 15% ou 100  240 VAC dependendo do modelo
Consumo de Potência: 1,5 a 3W em operação, 0,5 a 1W parado
Ângulo de Rotação: 95º ajustável mecanicamente no atuador ou programável nos modelos MFT
Direção da Rotação: Reversível através da chave L/R localizada na parte frontal do atuador
Dimensionamento de Transformador: 3 a 5 VA
Operação Manual: pressionando-se um botão localizado na carcaça do atuador
Grau de Proteção: NEMA 2 (IP54)
Peso: 490/680 gramas dependendo do modelo

Torque: 2 Nm mínimo
Tempo de Operação: 150 seg. (75 a 300 seg. programável na versão MFT)
Sinal de Controle: On/Off,
Sinal de Feedback: 2  10 VDC
Proteção Contra Sobrecarga: eletrônica por toda a rotação
Diâmetro de Eixo: ¼” a ½ ”
Indicação da Posição: Indicador visual fluorescente
Dimensões: 148 x 56 x 16 mm
Conexões Elétricas: 1m de cabo 18GA, adaptador de conduite de ½” ou terminal nos modelos -T 
Contatos Auxiliares: Externos, acopláveis
Alimentação: 24 VAC/VDC ou 100 a 230 VAC dependendo do modelo
Direção da Rotação: Reversível através da chave L/R localizada na parte frontal do atuador
Ângulo de Rotação: 95º ajustável mecanicamente no atuador ou programável nos modelos MFT
Consumo de Potência: 2,5 a 3W em operação, 0,5 a 1W parado 
Dimensionamento de Transformador: 1,5 a 3,5 VA
Operação Manual: pressionando-se um botão localizado na carcaça do atuador
Grau de Proteção: NEMA 2 (IP54)
Peso: 182 gramas

ATUADOR CMB/CMX (DAMPER)
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Diâmetros:
2 Vias: ½” - 3”  com conexão roscada NPT,  opcional com flanges nos diâmetros 2 1/2” e 3”.

3 Vias : ½”  2” com conexão roscada NPT

As válvulas CCV são fornecidas  com o menor atuador que garante uma pressão de close-off de 200 psi para 
as válvulas com Cv menor ou igual 57 e de 100 psi para as de Cv maior.
Os atuadores disponíveis são: TR, LRB e ARB
O atuador TR para controle On/Off  necessita de uma chave SPDT
O atuador TR proporcional não tem sinal de feedback
O atuador TR não tem operação manual
A pressão diferencial máxima nas válvulas CCV recomendada é de 30 psi nas versões com o disco 
caracterizador e de 150 psi nas versões sem disco (controle On/Off). 

VÁLVULAS DE CONTROLE CARACTERIZADO (CCV)

VÁLVULAS TIPO GLOBO 

Globo Flangeada
Utilizada em condicionadores de ar tipo Fan coil, pode ser usadas em serpentinas de água quente ou gelada.
Este conjunto está disponível em sinais ON/OFF, FLOATING e PROPORCIONAL (MFT).
Linha  completa de válvulas flangeadas, Misturadoras ou Divergentes.
Possibilita grande número de aplicações. Flexibilidade na Instalação.

Série MZ 
De 2 até 12” somente 2 vias tipo wafer com o corpo em alumínio e a haste e o disco em aço inox , pressão de 
close-off de 50 a 200 psi dependendo do tipo de atuador.

Benefício
Controle estável.
Maior  variedade de Cv para um mesmo tamanho de válvula. Simplifica a substituição de válvulas Globo.
Aumenta a vida útil. Elimina ajustes em decorrência do uso, instalação em espaços menores.
Material robusto de grande resistência térmica e a corrosão mecânica.

Características
Curva de percentual igual.
Disco caracterizador com diferentes tamanhos de abertura.
Os Cv’s foram baseados em Cv’s padrões de vávulas Globo. 
Dois O-rings na haste.
4 possibilidades de montagens atuador/tubulação; material usado no disco caracterizador: Tefzel®,

VÁLVULAS TIPO BORBOLETA

Série HP

Full LUG corpo em aço carbono com pressão de close-off de 150 a 600 psi dependendo do atuador 
utilizado.
                               

Série HS e HSU full LUG
2 e 3 vias com pressão de close-off de 50 a 200 psi dependendo do tipo de atuador.
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Torque: 10 Nm mínimo
Tempo de Operação: 150 seg. (75 a 300 seg. programável na versão MFT)
Sinal de Controle: 2  10 VDC, floating, On/Off, PWM, 0 - 135Ω, Programável nos modelos MFT
Sinal de Feedback: 2  10 VDC no modelo SR e programável nas versões MFT
Proteção Contra Sobrecarga: eletrônica por toda a rotação
Diâmetro de Eixo: 5/16” a 1,05”
Indicação da Posição: Indicador visual fluorescente
Dimensões: 174,8 x 80 x 61,4 mm
Conexões Elétricas: 1m de cabo 18GA, adaptador de conduite de ½”
Contatos Auxiliares: Externos, acopláveis 1 ou 2 SPDT, 3A (0,5 A indutivo) @ 250V 
Alimentação: 24 VAC ± 20%, 24  VDC ± 15% ou 100  240 VAC dependendo do modelo
Consumo de Potência: 2,5 a 3W em operação, 0,5 a 1W parado
Ângulo de Rotação: 95º ajustável mecanicamente no atuador ou programável nos modelos MFT
Direção da Rotação: Reversível através da chave L/R localizada na parte frontal do atuador
Dimensionamento de Transformador: 4 a 7 VA
Operação Manual: pressionando-se um botão localizado na carcaça do atuador
Grau de Proteção: NEMA 2 (IP54)
Peso: 748/816/953 gramas dependendo do modelo
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ATUADOR NMB/NMX (DAMPER)

ATUADOR LMB/LMX (DAMPER)

Torque: 5 Nm mínimo
Tempo de Operação: 150 seg. (75 a 300 seg. programável na versão MFT)
Sinal de Controle: 2  10 VDC, floating, On/Off, PWM, 0 - 135Ω, Programável nos modelos MFT
Sinal de Feedback: 2  10 VDC no modelo SR e programável nas versões MFT
Proteção Contra Sobrecarga: eletrônica por toda a rotação
Diâmetro de Eixo: ¼” a ¾” 
Indicação da Posição: Indicador visual fluorescente
Dimensões: 157 x 66 x 59,4 mm
Conexões Elétricas: 1m de cabo 18GA, adaptador de conduite de ½” ou terminal nos modelos -T
Contatos Auxiliares: Interno no modelo LMB24-3S 1 x SPDT                                                                                                                              
                                    Externos, acopláveis 1 ou 2 SPDT, 3A (0,5 A indutivo) @ 250V
Alimentação: 24 VAC ± 20%, 24  VDC ± 15% ou 100  240 VAC dependendo do modelo
Consumo de Potência: 1,5 a 3W em operação, 0,5 a 1W parado
Ângulo de Rotação: 95º ajustável mecanicamente no atuador ou programável nos modelos MFT
Direção da Rotação: Reversível através da chave L/R localizada na parte frontal do atuador
Dimensionamento de Transformador: 3 a 5 VA
Operação Manual: pressionando-se um botão localizado na carcaça do atuador
Grau de Proteção: NEMA 2 (IP54)
Peso: 490/680 gramas dependendo do modelo

Torque: 2 Nm mínimo
Tempo de Operação: 150 seg. (75 a 300 seg. programável na versão MFT)
Sinal de Controle: On/Off,
Sinal de Feedback: 2  10 VDC
Proteção Contra Sobrecarga: eletrônica por toda a rotação
Diâmetro de Eixo: ¼” a ½ ”
Indicação da Posição: Indicador visual fluorescente
Dimensões: 148 x 56 x 16 mm
Conexões Elétricas: 1m de cabo 18GA, adaptador de conduite de ½” ou terminal nos modelos -T 
Contatos Auxiliares: Externos, acopláveis
Alimentação: 24 VAC/VDC ou 100 a 230 VAC dependendo do modelo
Direção da Rotação: Reversível através da chave L/R localizada na parte frontal do atuador
Ângulo de Rotação: 95º ajustável mecanicamente no atuador ou programável nos modelos MFT
Consumo de Potência: 2,5 a 3W em operação, 0,5 a 1W parado 
Dimensionamento de Transformador: 1,5 a 3,5 VA
Operação Manual: pressionando-se um botão localizado na carcaça do atuador
Grau de Proteção: NEMA 2 (IP54)
Peso: 182 gramas

ATUADOR CMB/CMX (DAMPER)
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Diâmetros:
2 Vias: ½” - 3”  com conexão roscada NPT,  opcional com flanges nos diâmetros 2 1/2” e 3”.

3 Vias : ½”  2” com conexão roscada NPT

As válvulas CCV são fornecidas  com o menor atuador que garante uma pressão de close-off de 200 psi para 
as válvulas com Cv menor ou igual 57 e de 100 psi para as de Cv maior.
Os atuadores disponíveis são: TR, LRB e ARB
O atuador TR para controle On/Off  necessita de uma chave SPDT
O atuador TR proporcional não tem sinal de feedback
O atuador TR não tem operação manual
A pressão diferencial máxima nas válvulas CCV recomendada é de 30 psi nas versões com o disco 
caracterizador e de 150 psi nas versões sem disco (controle On/Off). 

VÁLVULAS DE CONTROLE CARACTERIZADO (CCV)

VÁLVULAS TIPO GLOBO 

Globo Flangeada
Utilizada em condicionadores de ar tipo Fan coil, pode ser usadas em serpentinas de água quente ou gelada.
Este conjunto está disponível em sinais ON/OFF, FLOATING e PROPORCIONAL (MFT).
Linha  completa de válvulas flangeadas, Misturadoras ou Divergentes.
Possibilita grande número de aplicações. Flexibilidade na Instalação.

Série MZ 
De 2 até 12” somente 2 vias tipo wafer com o corpo em alumínio e a haste e o disco em aço inox , pressão de 
close-off de 50 a 200 psi dependendo do tipo de atuador.

Benefício
Controle estável.
Maior  variedade de Cv para um mesmo tamanho de válvula. Simplifica a substituição de válvulas Globo.
Aumenta a vida útil. Elimina ajustes em decorrência do uso, instalação em espaços menores.
Material robusto de grande resistência térmica e a corrosão mecânica.

Características
Curva de percentual igual.
Disco caracterizador com diferentes tamanhos de abertura.
Os Cv’s foram baseados em Cv’s padrões de vávulas Globo. 
Dois O-rings na haste.
4 possibilidades de montagens atuador/tubulação; material usado no disco caracterizador: Tefzel®,

VÁLVULAS TIPO BORBOLETA

Série HP

Full LUG corpo em aço carbono com pressão de close-off de 150 a 600 psi dependendo do atuador 
utilizado.
                               

Série HS e HSU full LUG
2 e 3 vias com pressão de close-off de 50 a 200 psi dependendo do tipo de atuador.
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O NMV -D2 MP se destina ao controle independente da pressão do fluxo de ar em caixas de VAV. O NMV-D2 
MP contém um sensor dinâmico de pressão diferencial e uma unidade de controle e medição incorporados a 
um microprocessador. Os parâmetros de operação Vmín., Vnom., sentido da rotação (a lâmina de algumas 
caixas de VAV só se movimenta em determinada direção) e sinal de controle são programados no atuador (ao 
invés de ajustados através de dial) evitando assim erros cometidos por pessoas mal treinadas ou não 
autorizadas, além de poderem ser ajustados remotamente.
 Duas outras grandes vantagens do NMV-D2 MP são:

1- Independente de vários tamanhos de caixas de VAV que um projeto pode ter, um sinal de 2-10VDC ou 0-
10VDC controla à todas elas de seu Vmín., ao seu Vmáx. Individualmente.

2- O sinal de realimentação (feedback) nos fornece percentagem do fluxo nominal (0-100% de Vnom) e não 
posição do damper como em outros atuadores.

O VAV NMV-D2 MP é uma unidade compacta que combina atuador, sensor de pressão  e controlador para 
regular o volume do fluxo com extrema precisão. A porta de diagnósticos é um método conveniente para 
aquisição dos dados de operação que estão armazenados no controlador.

NMV -D2 MP ATUADOR CONTROLADOR COMPACTO DE VAV, NMV -D2 MP

A nova ferramenta para o start up do 
toda a inteligência do NMV -D2 MP. O software é instalado em um PC ou laptop e conectado ao NMV -D2 MP 
via cabo serial CIP/RS 232, isto permite a leitura precisa do volume de fluxo, diagnóstico rápido, avaliação 
descomplicada e documentação de dados internos.
Possui ainda sistemas de start up e manutenção mais rápidos e simples.

NMV -D2 MP é o Clever PC Software versão 2.0. Ela permite o uso de 

Clever PC Software

2925
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Controles e Automação para Ar Condicionado

Os atuadores de alto desempenho para damper e válvula da série S6061 AN foram desenvolvidos para o 
acionamento eletrônico de dampers de ar e válvulas do tipo globo, esfera e borboleta com a utilização do 
acessório de adaptação.
                                            
A série S6061 AN opera quando alimentada em 24 VAC ou VDC e necessita de sinal analógico de 0-10 
Vdc ou 4-20 mA para operar proporcionalmente.

Modula em 0(2)...10VDC e 0(4)...20 mA;
Possui acoplamento universal para instalação direta em qualquer tipo de damper de ar,
Trava anti rotacional, que proporciona maior estabilidade;
Botão para acionamento manual; Ajuste do ângulo de rotação;
Contatos auxiliares para indicação de final de curso (modelo opcional);
Economia de energia quando em repouso em fim de curso;

 

Item

 

S6061-
04A

 
S6061-
08A

 
S6061-
16A

 
S6061-
24A

 
S6061-
32A

 
      

Torque

 

04Nm

 

08Nm

 

16Nm

 

24Nm

 

32Nm

 
  

1 m2

 

2 m2

 

4 m2

 

6 m2

 

8 m2

 

Tempo de operação

 

35 Seg. 

 

30 Seg.

 

80 Seg.

 

125 Seg.

 

130 Seg.

 

Alimentação

 

24 Vac

 

ou 24 Vdc

 

Freqüência

 

50/60 Hz

 

Consumo

 
Em operação = 4,0 W

 
/

 
Em descanso = 0,7 W

 

Peso
 

0,9 Kg
 

1,25 Kg
 

Sinal de Controle
 

0(2)...10 Vdc ou 0(4)...20 Ma
 

Ângulo de rotação
 

0°
 

~ 90°
 

(Limite em 5° ~ 85°)
 

Contendo 5 de incrementos
 

Ciclo
 

60.000 Ciclos
 

Nível de ruído
 

45 Dba
 

Proteção  Classe II,  Proteção IP 44 ou 54  

Condição 
operacional  

Temperatura entre  -20°C  a 50°C / Umidade entre 9 a 95% RH  

Certificação  CE e ISO 9000  

Area de Ação

ATUADOR ROTATIVO PARA DAMPER E VÁLVULA SERIE S6061 AN

Características

Especificações técnicas

Os atuadores de alto desempenho para damper e válvula da série S6061 DN foram desenvolvidos para o 
acionamento eletrônico de dampers de ar e válvulas do tipo globo, esfera e borboleta com a utilização do 
acessório de adaptação.
                                            
A série  S6061 DN  opera quando alimentada em 24 VAC ou VDC  e pode operar a partir de ligações 
elétricas do tipo “On-off” ou “Floating”.

Opera a partir de sinais elétricos a 2 fios “On-off” ou 3 fios “Floating”;
Possui acoplamento universal para instalação direta em qualquer tipo de damper de ar,
Trava anti rotacional, que proporciona maior estabilidade;
Botão para acionamento manual;
Ajuste do ângulo de rotação;
Contatos auxiliares para indicação de final de curso (modelo opcional);
Economia de energia quando em repouso em fim de curso;
Permite conexão paralela de até 10 atuadores;

ATUADOR ROTATIVO PARA DAMPER E VÁLVULA S6061 DN

Características

 

Especificações técnicas

Item

 

S6061-
04A

 
S6061-
08A

 
S6061-
16A

 
S6061-
24A

 
S6061-
32A

 
      

Torque

 

04Nm

 

08Nm

 

16Nm

 

24Nm

 

32Nm

 

Área

 

de Ação

 

1 m2

 

2 m2

 

4 m2

 

6 m2

 

8 m2

 

Tempo de operação

 

35 Seg. 

 

30 Seg.

 

80 Seg.

 

125 Seg.

 

130 Seg.

 

Alimentação

 

24 Vac

 

ou 24 Vdc

 

Freqüência

 

50/60 Hz

 

Consumo

 

Em operação = 4,0 W

 

/

 

Em descanso = 0,7 W

 

Peso

 
0,9 Kg

 
1,25 Kg

 

Sinal de Controle
 

0(2)...10 Vdc ou 0(4).....20 Ma
 

Ângulo de rotação
 

0°
 

~ 90°
 

(Limite em 5°
 

~ 85°)
 

Contendo 5 de incremento
 

Ciclo
 

60.000 Ciclos
 

Nível de ruído
 

45 Dba
 

Proteção
 

Classe II,
 

Proteção IP 44 ou 54
 

Condição 
operacional  

Temperatura entre  -20°  a 50°  C  / Umidade entre 9 a 95% RH  

Certificação  CE e ISO 9000  

 

Anotações

5 Anos
de

Garantia
®

Controles e Automação para Ar Condicionado

5 Anos
de

Garantia
®

Controles e Automação para Ar Condicionado
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O NMV -D2 MP se destina ao controle independente da pressão do fluxo de ar em caixas de VAV. O NMV-D2 
MP contém um sensor dinâmico de pressão diferencial e uma unidade de controle e medição incorporados a 
um microprocessador. Os parâmetros de operação Vmín., Vnom., sentido da rotação (a lâmina de algumas 
caixas de VAV só se movimenta em determinada direção) e sinal de controle são programados no atuador (ao 
invés de ajustados através de dial) evitando assim erros cometidos por pessoas mal treinadas ou não 
autorizadas, além de poderem ser ajustados remotamente.
 Duas outras grandes vantagens do NMV-D2 MP são:

1- Independente de vários tamanhos de caixas de VAV que um projeto pode ter, um sinal de 2-10VDC ou 0-
10VDC controla à todas elas de seu Vmín., ao seu Vmáx. Individualmente.

2- O sinal de realimentação (feedback) nos fornece percentagem do fluxo nominal (0-100% de Vnom) e não 
posição do damper como em outros atuadores.

O VAV NMV-D2 MP é uma unidade compacta que combina atuador, sensor de pressão  e controlador para 
regular o volume do fluxo com extrema precisão. A porta de diagnósticos é um método conveniente para 
aquisição dos dados de operação que estão armazenados no controlador.

NMV -D2 MP ATUADOR CONTROLADOR COMPACTO DE VAV, NMV -D2 MP

A nova ferramenta para o start up do 
toda a inteligência do NMV -D2 MP. O software é instalado em um PC ou laptop e conectado ao NMV -D2 MP 
via cabo serial CIP/RS 232, isto permite a leitura precisa do volume de fluxo, diagnóstico rápido, avaliação 
descomplicada e documentação de dados internos.
Possui ainda sistemas de start up e manutenção mais rápidos e simples.

NMV -D2 MP é o Clever PC Software versão 2.0. Ela permite o uso de 

Clever PC Software

2925

®

Controles e Automação para Ar Condicionado

Os atuadores de alto desempenho para damper e válvula da série S6061 AN foram desenvolvidos para o 
acionamento eletrônico de dampers de ar e válvulas do tipo globo, esfera e borboleta com a utilização do 
acessório de adaptação.
                                            
A série S6061 AN opera quando alimentada em 24 VAC ou VDC e necessita de sinal analógico de 0-10 
Vdc ou 4-20 mA para operar proporcionalmente.

Modula em 0(2)...10VDC e 0(4)...20 mA;
Possui acoplamento universal para instalação direta em qualquer tipo de damper de ar,
Trava anti rotacional, que proporciona maior estabilidade;
Botão para acionamento manual; Ajuste do ângulo de rotação;
Contatos auxiliares para indicação de final de curso (modelo opcional);
Economia de energia quando em repouso em fim de curso;

 

Item

 

S6061-
04A

 
S6061-
08A

 
S6061-
16A

 
S6061-
24A

 
S6061-
32A

 
      

Torque

 

04Nm

 

08Nm

 

16Nm

 

24Nm

 

32Nm

 
  

1 m2

 

2 m2

 

4 m2

 

6 m2

 

8 m2

 

Tempo de operação

 

35 Seg. 

 

30 Seg.

 

80 Seg.

 

125 Seg.

 

130 Seg.

 

Alimentação

 

24 Vac

 

ou 24 Vdc

 

Freqüência

 

50/60 Hz

 

Consumo

 
Em operação = 4,0 W

 
/

 
Em descanso = 0,7 W

 

Peso
 

0,9 Kg
 

1,25 Kg
 

Sinal de Controle
 

0(2)...10 Vdc ou 0(4)...20 Ma
 

Ângulo de rotação
 

0°
 

~ 90°
 

(Limite em 5° ~ 85°)
 

Contendo 5 de incrementos
 

Ciclo
 

60.000 Ciclos
 

Nível de ruído
 

45 Dba
 

Proteção  Classe II,  Proteção IP 44 ou 54  

Condição 
operacional  

Temperatura entre  -20°C  a 50°C / Umidade entre 9 a 95% RH  

Certificação  CE e ISO 9000  

Area de Ação

ATUADOR ROTATIVO PARA DAMPER E VÁLVULA SERIE S6061 AN

Características

Especificações técnicas

Os atuadores de alto desempenho para damper e válvula da série S6061 DN foram desenvolvidos para o 
acionamento eletrônico de dampers de ar e válvulas do tipo globo, esfera e borboleta com a utilização do 
acessório de adaptação.
                                            
A série  S6061 DN  opera quando alimentada em 24 VAC ou VDC  e pode operar a partir de ligações 
elétricas do tipo “On-off” ou “Floating”.

Opera a partir de sinais elétricos a 2 fios “On-off” ou 3 fios “Floating”;
Possui acoplamento universal para instalação direta em qualquer tipo de damper de ar,
Trava anti rotacional, que proporciona maior estabilidade;
Botão para acionamento manual;
Ajuste do ângulo de rotação;
Contatos auxiliares para indicação de final de curso (modelo opcional);
Economia de energia quando em repouso em fim de curso;
Permite conexão paralela de até 10 atuadores;

ATUADOR ROTATIVO PARA DAMPER E VÁLVULA S6061 DN

Características

 

Especificações técnicas

Item

 

S6061-
04A

 
S6061-
08A

 
S6061-
16A

 
S6061-
24A

 
S6061-
32A

 
      

Torque

 

04Nm

 

08Nm

 

16Nm

 

24Nm

 

32Nm

 

Área

 

de Ação

 

1 m2

 

2 m2

 

4 m2

 

6 m2

 

8 m2

 

Tempo de operação

 

35 Seg. 

 

30 Seg.

 

80 Seg.

 

125 Seg.

 

130 Seg.

 

Alimentação

 

24 Vac

 

ou 24 Vdc

 

Freqüência

 

50/60 Hz

 

Consumo

 

Em operação = 4,0 W

 

/

 

Em descanso = 0,7 W

 

Peso

 
0,9 Kg

 
1,25 Kg

 

Sinal de Controle
 

0(2)...10 Vdc ou 0(4).....20 Ma
 

Ângulo de rotação
 

0°
 

~ 90°
 

(Limite em 5°
 

~ 85°)
 

Contendo 5 de incremento
 

Ciclo
 

60.000 Ciclos
 

Nível de ruído
 

45 Dba
 

Proteção
 

Classe II,
 

Proteção IP 44 ou 54
 

Condição 
operacional  

Temperatura entre  -20°  a 50°  C  / Umidade entre 9 a 95% RH  

Certificação  CE e ISO 9000  

 

Anotações

5 Anos
de

Garantia
®

Controles e Automação para Ar Condicionado

5 Anos
de

Garantia
®

Controles e Automação para Ar Condicionado
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®

Controles e Automação para Ar Condicionado

3127

Os atuadores para damper série S6066 foram desenvolvidos especificamente para as aplicações  em 
damper corta fogo e  corta fumaça.
                                             
 Quando energizado, o atuador abre o damper ou válvula, e volta a posição original por acionamento de 
mola quando faltar energia. 

Características

Ação de controle tipo On Off ou proporcional
Torque compatível para dampers de 1,0 m  e 1,5 m;
Disponível para alimentação em 24 VAC/VDC ou 230 VAC;

Terminal acoplador universal,  comporta  eixos de damper com área  □ 8mm  a  12 mm ;
Permite o acionamento manual da mola através da chave especial;
Permite a seleção da direção de rotação do atuador;
Contatos auxiliares para indicação de final de curso ;
Cabos de 1 metro de comprimento para conexão;
Economia de energia quando em repouso em fim de curso;
Permite operação em conjunto com sensor térmico (Opcional);

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Item S6066-1-05 S6066-2-05 S6066-1-08 S6066-2-08 
 

Torque 05Nm
 

08Nm
 

Área de Ação 1 m2 1,5 m2
Alimentação 24 Vac ou 24 Vdc

 

230 Vac

 

24 Vac ou 24 Vdc

 

230 Vac

 

Freqüência 50/60 Hz

 

Consumo Operação=7,2W  
Descanso = 2,5W

 

Operação=4,2W  
Descanso = 2,5W

 

Operação=7,0W  
Descanso = 2,0W

 

Operação=8,0W  
Descanso = 5,5W

 

Chaves Fim de curso 3 (1,5) A / 230 V (Para 24V e 230V)

 

3 (1,5) A / 230 V (Para 24V e 230V)

 

Peso 1,8 Kg

 

1,9 Kg

 

2,2 Kg

 

2,3 Kg

 

Sinal de Controle On Off a 2 fios

 

Ângulo de rotação 0°

 

~ 90°

 

(Limite 95°

 

em acionamento mecânico)

  

Ciclo 60.000 Ciclos

 

Nível de ruído Máximo de 45 Dba

 

Proteção Classe II

 

(Para 24V ou 230V) ,

 

Proteção IP 

 

54

 

Condição operacional Temperatura entre

 
-20°C

 
a 50°C

 
/ Umidade entre 5%

 
a 95% RH

 

Certificação CE e ISO 9000
  

Sensor térmico Aciona acima de 72° C (Sensor Opcional)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torque Tempo Alimentação
 

Contatos Modelo 
5Nm

50~70seg. /
 

Tempo 
da mola < 20 seg.

 

24 VAC/VDC
 

Não
 

S6061SC-1-05
 

5Nm
50~70seg. / Tempo 
da mola < 20 seg.

 

24 VAC/VDC

 

1 X SPDT

 

S6061SC-1-05S

 
5Nm

50~70seg. / Tempo 
da mola < 20 seg.

 

230 VAC ± 10%

 

Não

 

S6061SC-2-05

 5Nm
50~70seg. / Tempo 
da mola < 20 seg.

 

230 VAC ± 10%

 

1 X SPDT

 

S6061SC-2-05S

 
8Nm

70seg. / Tempo da 
mola < 25

 

seg.

 

24 VAC/VDC

 

Não

 

S6061SC-1-08

 

8Nm
70seg. / Tempo da 
mola < 25

 

seg.

 

24 VAC/VDC

 

1 X SPDT

 

S6061SC-1-08S

 

8Nm
70seg. / Tempo da 

mola < 25

 

seg.

 

230 VAC ± 10%

 

Não

 

S6061SC-2-08

 

8Nm
70seg. / Tempo da 

mola < 25 seg.
230 VAC ± 10% 1 X SPDT S6061SC-2-08S

ATUADOR ROTATIVO PARA DAMPER CORTA FOGO / FUMAÇA SÉRIE  S6066 

 

 
   

  
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Item S6061SC-1-05 S6061SC-2-05 S6061SC-1-08 S6061SC-2-08

Torque 05Nm 08Nm
Área de Ação 1 m2 1,5 m2
Alimentação 24 Vac ou 24 Vdc 230 Vac 24 Vac ou 24 Vdc 230 Vac
Freqüência 50/60 Hz

 

Consumo Operação=7,2W  
Descanso = 2,5W

 

Operação=4,2W  
Descanso = 2,5W

 

Operação=7,0W  
Descanso = 2,0W

 

Operação=8,0W  
Descanso = 5,5W

 

Chaves Fim de curso 3 (1,5) A / 230 V (Para 24V e 230V)

 

3 (1,5) A / 230 V (Para 24V e 230V)

 

Peso 1,8 Kg

 

1,9 Kg

 

2,2 Kg

 

2,3 Kg

 

Sinal de Controle On Off a 2 fios

 

Ângulo de rotação 0°

 

~ 90°

 

(Limite em 5° ~ 85°)

 

Contendo 5 de incrementos

 

Ciclo 60.000 Ciclos

 

Nível de ruído Maximo de

 

45 Dba

 

Proteção Classe II

 

(Para 24V ou 230V) ,

 

Proteção IP 

 

54

 

Condição operacional Temperatura entre

 

-20°C

 

a 50°C

 

/ Umidade entre 5%

 

a 95% RH

 

Certificação CE e ISO 9000

   

Os atuadores com  retorno por mola série S6061SC foram desenvolvidos especificamente para as 
aplicações  no mercado de HVAC, possuindo dois torques diferentes que possibilitam operar em 
combinações variadas.

Os atuadores de alto desempenho série S6160 SC foram desenvolvidos para o acionamento de dampers, 
válvulas e outros dispositivos que necessitem  o retorno mecânico em caso de falha. Quando energizado, 
o atuador abre o damper ou válvula, e volta a posição original por acionamento de mola quando faltar 
energia. 

Características

Ação de controle tipo On Off ou proporcional
Torque compatível para dampers de 1,0 m  e 1,5 m;
Disponível para alimentação em 24 VAC/VDC ou 230 VAC;

Terminal acoplador universal,  comporta  eixos de damper com área de  Ø 10  a 16 mm / □7  a  11 mm 
Comprimento minimo do eixo = 40mm;
Ajuste do ângulo de rotação;
Contatos auxiliares para indicação de final de curso (modelo opcional);
Cabos de 1 metro de comprimento para conexão;
Economia de energia quando em repouso em fim de curso;

 

ATUADOR ROTATIVO COM RETORNO POR MOLA SÉRIE  S6061 SC

  

 
 

  

   

  

 

 
 
 

A válvula de controle de fluxo tipo esfera, modelo S6064 foi desenvolvida para o controle de fluxo em água gelada 
ou água quente. Existem modelos específicos para controle de fluxo de vapor em baixa pressão.
Foi desenvolvida para aplicações em sistemas de HVAC, proporcionando o controle preciso do fluxo.

Válvula de 2 vias ou 3 vias, misturadoras ou divergentes;
Diâmetros disponíveis: ½” - DN15 até 2” - DN50;
Mantém fluxo em igual porcentagem;
Classe de pressão e rosca de acoplamento compatível com os sistemas de HVAC;
Haste e núcleo em aço inoxidável, atendendo as normas determinadas em projetos de HVAC;
Permite a utilização em fluidos com solução composta em até 50% de Etileno glicol;
Permite a utilização em instalações onde há vestígios e resíduos de ferrugem;
Funcionamento automático quando utilizada com os atuadores eletrônicos serie S6061;
Disponível em uma grande variedade de CV's para atender a varias aplicações;
Resistente a cauterizações químicas.

VÁLVULA DE CONTROLE DE FLUXO TIPO ESFERA S6064

Características

Diâmetro nominal DN (mm)  DN15  DN20  DN25  DN32  DN40 DN50

Fator de fluxo KV  4  6,3  10  16  25 40
Composição

 
Corpo = Latão Forjado

 Haste = Aço Inoxidável

  Núcleo = Aço Inoxidável

  
Esfera = Aço Inoxidável

 
Assento = EPDM

 

e PTFE

 

Classe de pressão

 

Pressão de trabalho = 4,0 Mpa

 

Diferencial Maximo de pressão = 0,35 Mpa

 

Pressão de Close-Off = 1,36 Mpa
Condição Operacional Temperatura -50°C a 120°C

Certificação CE e ISO 9000

Especificação
 

G
 

L
 

H S
DN15/DN20

 
G ¾”

 

75

 
44 32

DN25

 

G 1”

 

68

 

94 39
DN32

 

G 1 ¼”

 

175

 

108,5 49
DN40

 

G 1 ½”

 

173,3

 

116,5 45,1
DN50

 

G 2”

 

184,9

 

136,5 56,8
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3127

Os atuadores para damper série S6066 foram desenvolvidos especificamente para as aplicações  em 
damper corta fogo e  corta fumaça.
                                             
 Quando energizado, o atuador abre o damper ou válvula, e volta a posição original por acionamento de 
mola quando faltar energia. 

Características

Ação de controle tipo On Off ou proporcional
Torque compatível para dampers de 1,0 m  e 1,5 m;
Disponível para alimentação em 24 VAC/VDC ou 230 VAC;

Terminal acoplador universal,  comporta  eixos de damper com área  □ 8mm  a  12 mm ;
Permite o acionamento manual da mola através da chave especial;
Permite a seleção da direção de rotação do atuador;
Contatos auxiliares para indicação de final de curso ;
Cabos de 1 metro de comprimento para conexão;
Economia de energia quando em repouso em fim de curso;
Permite operação em conjunto com sensor térmico (Opcional);

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Item S6066-1-05 S6066-2-05 S6066-1-08 S6066-2-08 
 

Torque 05Nm
 

08Nm
 

Área de Ação 1 m2 1,5 m2
Alimentação 24 Vac ou 24 Vdc

 

230 Vac

 

24 Vac ou 24 Vdc

 

230 Vac

 

Freqüência 50/60 Hz

 

Consumo Operação=7,2W  
Descanso = 2,5W

 

Operação=4,2W  
Descanso = 2,5W

 

Operação=7,0W  
Descanso = 2,0W

 

Operação=8,0W  
Descanso = 5,5W

 

Chaves Fim de curso 3 (1,5) A / 230 V (Para 24V e 230V)

 

3 (1,5) A / 230 V (Para 24V e 230V)

 

Peso 1,8 Kg

 

1,9 Kg

 

2,2 Kg

 

2,3 Kg

 

Sinal de Controle On Off a 2 fios

 

Ângulo de rotação 0°

 

~ 90°

 

(Limite 95°

 

em acionamento mecânico)

  

Ciclo 60.000 Ciclos

 

Nível de ruído Máximo de 45 Dba

 

Proteção Classe II

 

(Para 24V ou 230V) ,

 

Proteção IP 

 

54

 

Condição operacional Temperatura entre

 
-20°C

 
a 50°C

 
/ Umidade entre 5%

 
a 95% RH

 

Certificação CE e ISO 9000
  

Sensor térmico Aciona acima de 72° C (Sensor Opcional)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torque Tempo Alimentação
 

Contatos Modelo 
5Nm

50~70seg. /
 

Tempo 
da mola < 20 seg.

 

24 VAC/VDC
 

Não
 

S6061SC-1-05
 

5Nm
50~70seg. / Tempo 
da mola < 20 seg.

 

24 VAC/VDC

 

1 X SPDT

 

S6061SC-1-05S

 
5Nm

50~70seg. / Tempo 
da mola < 20 seg.

 

230 VAC ± 10%

 

Não

 

S6061SC-2-05

 5Nm
50~70seg. / Tempo 
da mola < 20 seg.

 

230 VAC ± 10%

 

1 X SPDT

 

S6061SC-2-05S

 
8Nm

70seg. / Tempo da 
mola < 25

 

seg.

 

24 VAC/VDC

 

Não

 

S6061SC-1-08

 

8Nm
70seg. / Tempo da 
mola < 25

 

seg.

 

24 VAC/VDC

 

1 X SPDT

 

S6061SC-1-08S

 

8Nm
70seg. / Tempo da 

mola < 25

 

seg.

 

230 VAC ± 10%

 

Não

 

S6061SC-2-08

 

8Nm
70seg. / Tempo da 

mola < 25 seg.
230 VAC ± 10% 1 X SPDT S6061SC-2-08S

ATUADOR ROTATIVO PARA DAMPER CORTA FOGO / FUMAÇA SÉRIE  S6066 

 

 
   

  
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Item S6061SC-1-05 S6061SC-2-05 S6061SC-1-08 S6061SC-2-08

Torque 05Nm 08Nm
Área de Ação 1 m2 1,5 m2
Alimentação 24 Vac ou 24 Vdc 230 Vac 24 Vac ou 24 Vdc 230 Vac
Freqüência 50/60 Hz

 

Consumo Operação=7,2W  
Descanso = 2,5W

 

Operação=4,2W  
Descanso = 2,5W

 

Operação=7,0W  
Descanso = 2,0W

 

Operação=8,0W  
Descanso = 5,5W

 

Chaves Fim de curso 3 (1,5) A / 230 V (Para 24V e 230V)

 

3 (1,5) A / 230 V (Para 24V e 230V)

 

Peso 1,8 Kg

 

1,9 Kg

 

2,2 Kg

 

2,3 Kg

 

Sinal de Controle On Off a 2 fios

 

Ângulo de rotação 0°

 

~ 90°

 

(Limite em 5° ~ 85°)

 

Contendo 5 de incrementos

 

Ciclo 60.000 Ciclos

 

Nível de ruído Maximo de

 

45 Dba

 

Proteção Classe II

 

(Para 24V ou 230V) ,

 

Proteção IP 

 

54

 

Condição operacional Temperatura entre

 

-20°C

 

a 50°C

 

/ Umidade entre 5%

 

a 95% RH

 

Certificação CE e ISO 9000

   

Os atuadores com  retorno por mola série S6061SC foram desenvolvidos especificamente para as 
aplicações  no mercado de HVAC, possuindo dois torques diferentes que possibilitam operar em 
combinações variadas.

Os atuadores de alto desempenho série S6160 SC foram desenvolvidos para o acionamento de dampers, 
válvulas e outros dispositivos que necessitem  o retorno mecânico em caso de falha. Quando energizado, 
o atuador abre o damper ou válvula, e volta a posição original por acionamento de mola quando faltar 
energia. 

Características

Ação de controle tipo On Off ou proporcional
Torque compatível para dampers de 1,0 m  e 1,5 m;
Disponível para alimentação em 24 VAC/VDC ou 230 VAC;

Terminal acoplador universal,  comporta  eixos de damper com área de  Ø 10  a 16 mm / □7  a  11 mm 
Comprimento minimo do eixo = 40mm;
Ajuste do ângulo de rotação;
Contatos auxiliares para indicação de final de curso (modelo opcional);
Cabos de 1 metro de comprimento para conexão;
Economia de energia quando em repouso em fim de curso;

 

ATUADOR ROTATIVO COM RETORNO POR MOLA SÉRIE  S6061 SC

  

 
 

  

   

  

 

 
 
 

A válvula de controle de fluxo tipo esfera, modelo S6064 foi desenvolvida para o controle de fluxo em água gelada 
ou água quente. Existem modelos específicos para controle de fluxo de vapor em baixa pressão.
Foi desenvolvida para aplicações em sistemas de HVAC, proporcionando o controle preciso do fluxo.

Válvula de 2 vias ou 3 vias, misturadoras ou divergentes;
Diâmetros disponíveis: ½” - DN15 até 2” - DN50;
Mantém fluxo em igual porcentagem;
Classe de pressão e rosca de acoplamento compatível com os sistemas de HVAC;
Haste e núcleo em aço inoxidável, atendendo as normas determinadas em projetos de HVAC;
Permite a utilização em fluidos com solução composta em até 50% de Etileno glicol;
Permite a utilização em instalações onde há vestígios e resíduos de ferrugem;
Funcionamento automático quando utilizada com os atuadores eletrônicos serie S6061;
Disponível em uma grande variedade de CV's para atender a varias aplicações;
Resistente a cauterizações químicas.

VÁLVULA DE CONTROLE DE FLUXO TIPO ESFERA S6064

Características

Diâmetro nominal DN (mm)  DN15  DN20  DN25  DN32  DN40 DN50

Fator de fluxo KV  4  6,3  10  16  25 40
Composição

 
Corpo = Latão Forjado

 Haste = Aço Inoxidável

  Núcleo = Aço Inoxidável

  
Esfera = Aço Inoxidável

 
Assento = EPDM

 

e PTFE

 

Classe de pressão

 

Pressão de trabalho = 4,0 Mpa

 

Diferencial Maximo de pressão = 0,35 Mpa

 

Pressão de Close-Off = 1,36 Mpa
Condição Operacional Temperatura -50°C a 120°C

Certificação CE e ISO 9000

Especificação
 

G
 

L
 

H S
DN15/DN20

 
G ¾”

 

75

 
44 32

DN25

 

G 1”

 

68

 

94 39
DN32

 

G 1 ¼”

 

175

 

108,5 49
DN40

 

G 1 ½”

 

173,3

 

116,5 45,1
DN50

 

G 2”

 

184,9

 

136,5 56,8

 

5 Anos
de

Garantia
®

Controles e Automação para Ar Condicionado

5 Anos
de

Garantia
®

Controles e Automação para Ar Condicionado
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VZ6-x-230 
230VAC ± 10% 
50/60 Hz 
5W 
3 x 0,5 mm, 1 m de comprimento 
Bi-di recional 
IP 65 
0 a 60°C 
0 a 65°C 
5 a 95% UR, não condensante 
Plástico ABS 
Esfera 
latão zincado 
Aço Inox 
Aço lnox 

Especificações Técnicas

Controle através de 1 fio, somente um contato é necessário 
Não precisa de mola de retorno, aumentando a vida útil do atuador. 
O atuador e a válvula podem ser instalados separadamente, o atuador pode ser substituído sem que seja 
necessário tocar no sistema hidráulico.
O atuador pode ser instalado paralelo ou perpendicularmente ao corpo da válvula. 
Grau de Proteção IP65. 
Quando a válvula não está em movimento o motor não exerce nenhuma força, aumentando a 
sua vida útil.

VÁLVULA DO TIPO POP TOP VZ6 ON-OFF PARA FANCOLETE 

Características

Esta válvulas devem ser utilizadas em fancoletes em sistemas de ar-condicionado. Elas 
controlam serpentinas de aquecimento ou resfriamento comandadas por um termostato 
On-off ou por um sistema de automação predial. 
As válvulas VZ6 podem ser de 2-vias ou 3-vias e nos tamanhos: 1/2",3/4",1". O atuador pode ser 
facilmente desmontado da válvula.

VÁLVULA TIPO POP TOP PARA CONTROLE DE FLUXO S6057  COM 
ATUADOR ON OFF S6056

Ação  On Off  
Motor  Syncron  
Alimentação

 
220 VAC  50/60 Hz

 Consumo 

 
7 VA

 Torque

 

105N ± 10%

 Tempo de Operação

 

Abertura –

 

aproxim. 10 Seg.  / Fechamento –
 

aproxim. 5 Seg
Proteção 

 
IP 40

 Condição Operacional  Temperatura : 2°C a 60°C  
Peso 426 G

  

 

Características

Especificações técnicas Atuador Eletrônico S6056

 

 

 

 

Especificações técnicas Válvula S6057

A válvula de zona para controle de fluxo , modelo S6057 foi desenvolvida principalmente para o controle de fluxo por 
zonas  em água gelada. Esta  válvula pode ser usada em  conjunto com o atuador modelo S6056.
As válvulas modelo S6057 estão disponíveis em configurações de  2 vias N.C (Normalmente  Fechada) ou  em 3 
vias.
O atuador eletrônico modelo S6056 proporciona um controle  On Off (Aberto – Fechado),  com seu acionamento 
reverso acionado mecanicamente, através de mola.

Válvula de 2 vias ou 3 vias;
Diâmetros disponíveis: ½” - DN15 até 1” – DN25;
Mantém fluxo em igual porcentagem;
Podem ser utilizadas em Fancoletes, Cassetes e equipamentos para controle em zonas de baixa pressão;
Classe de pressão e rosca de acoplamento compatíveis com os sistemas de HVAC 
Funcionamento automático quando utilizada com os atuadores eletrônicos serie S6056;
Disponível em uma grande variedade de CV's para atender à varias aplicações;

   

   
   

  
  

 
  

  
 

  
 

 

  
  

 
 

 
 
 

 
Diâmetro nominal DN (mm) DN15 DN20 DN25

Diametro ½” ¾” 1”
Fator de fluxo KV 2 vias – 0,63  1,0  1,6

3 vias – 1,6
2 vias – 1,6  2,5  3,5

3 vias 3,5
2 vias – 2,5  4,0  5,5

3 vias 5,5
Composição Corpo = Latão Forjado

Assento = Aço Inoxidável AISI 303
Mola = Aço Inoxidável AISI 302
Núcleo = Aço Inoxidável 
Oring = EPT sisntetico

Classe de pressão

 

Pressão de trabalho = 232 PSI (Maximo)
Condição Operacional

 

Temperatura -2°C a 60°C

 

Conexão

 

BSP  / NPT

 

Peso

 

2 vias –

 

1216 g

 

3 vias –

 

1253g

 

2 vias – 1367g
3 vias - 1422

2 vias – 1562
3 vias – 1644g

S6056/57-2015B

 

Válvula 2 vias 1/2”  com atuador retorno por mola 220 Vac
S6056/57-2020B

 

Válvula 2 vias 3/4”  com atuador retorno por mola 220 Vac
S6056/57-2025B

 

Válvula 2 vias 1”  com atuador retorno por mola 220 Vac
S6056/57-3015B

 

Válvula 3 vias 1/2”  com atuador retorno por mola 220 Vac
S6056/57-3020B

 

Válvula 3 vias 3/4”  com atuador retorno por mola 220 Vac
S6056/57-3025B

 

Válvula 3 vias 1”  com atuador retorno por mola 220 Vac

 

O pressostato diferencial para ar modelo S6021 foi desenvolvido para reconhecer a existência de fluxo de ar, 
pressão estática ou pressão diferencial.
Pode ser usado para a indicação de saturação de filtros, status de funcionamento de equipamentos tipo Fan Coils, 
ventiladores, exaustores, ou qualquer aplicação onde é necessário o status de fluxo ou pressão do ar.
Compatível para aplicações em sistemas de HVAC.

O local a ser instalado deve ter o mínimo de vibração possível, com a temperatura ambiente entre -15°C e 60°C. 
A calibração do pressostato para ar modelo S6021 é feita em temperatura ambiente. 
As conexões para a medição de pressão são indicadas com o símbolo (+) para a alta pressão e (-) para a baixa ou 
estática pressão.
Quando for detectado um diferencial de pressão superior ao valor ajustado pela escala do “knob”, o contato elétrico será 
revertido.

PRESSOSTATO DIFERENCIAL PARA AR S6021

Instalação

Especificações técnicas
 
 
 

 

 

 

 
Range S6021-B = 30Pa a 300Pa

S6021-C = 50Pa a 500Pa
S6021-D = 100Pa a 500Pa

Pressão média alta

 

1000Pa

 

Composição

 

Corpo = Policarbono
Classe de proteção

 

IP 54

 

Condição Operacional

 

Temperatura -15°C a 60°C
Dimensão

 
81 x 53 mm

 
/ Peso 100g

Saída
 

Contato reversível 250 V, 2 A

Válvula
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VZ6-x-230 
230VAC ± 10% 
50/60 Hz 
5W 
3 x 0,5 mm, 1 m de comprimento 
Bi-di recional 
IP 65 
0 a 60°C 
0 a 65°C 
5 a 95% UR, não condensante 
Plástico ABS 
Esfera 
latão zincado 
Aço Inox 
Aço lnox 

Especificações Técnicas

Controle através de 1 fio, somente um contato é necessário 
Não precisa de mola de retorno, aumentando a vida útil do atuador. 
O atuador e a válvula podem ser instalados separadamente, o atuador pode ser substituído sem que seja 
necessário tocar no sistema hidráulico.
O atuador pode ser instalado paralelo ou perpendicularmente ao corpo da válvula. 
Grau de Proteção IP65. 
Quando a válvula não está em movimento o motor não exerce nenhuma força, aumentando a 
sua vida útil.

VÁLVULA DO TIPO POP TOP VZ6 ON-OFF PARA FANCOLETE 

Características

Esta válvulas devem ser utilizadas em fancoletes em sistemas de ar-condicionado. Elas 
controlam serpentinas de aquecimento ou resfriamento comandadas por um termostato 
On-off ou por um sistema de automação predial. 
As válvulas VZ6 podem ser de 2-vias ou 3-vias e nos tamanhos: 1/2",3/4",1". O atuador pode ser 
facilmente desmontado da válvula.

VÁLVULA TIPO POP TOP PARA CONTROLE DE FLUXO S6057  COM 
ATUADOR ON OFF S6056

Ação  On Off  
Motor  Syncron  
Alimentação

 
220 VAC  50/60 Hz

 Consumo 

 
7 VA

 Torque

 

105N ± 10%

 Tempo de Operação

 

Abertura –

 

aproxim. 10 Seg.  / Fechamento –
 

aproxim. 5 Seg
Proteção 

 
IP 40

 Condição Operacional  Temperatura : 2°C a 60°C  
Peso 426 G

  

 

Características

Especificações técnicas Atuador Eletrônico S6056

 

 

 

 

Especificações técnicas Válvula S6057

A válvula de zona para controle de fluxo , modelo S6057 foi desenvolvida principalmente para o controle de fluxo por 
zonas  em água gelada. Esta  válvula pode ser usada em  conjunto com o atuador modelo S6056.
As válvulas modelo S6057 estão disponíveis em configurações de  2 vias N.C (Normalmente  Fechada) ou  em 3 
vias.
O atuador eletrônico modelo S6056 proporciona um controle  On Off (Aberto – Fechado),  com seu acionamento 
reverso acionado mecanicamente, através de mola.

Válvula de 2 vias ou 3 vias;
Diâmetros disponíveis: ½” - DN15 até 1” – DN25;
Mantém fluxo em igual porcentagem;
Podem ser utilizadas em Fancoletes, Cassetes e equipamentos para controle em zonas de baixa pressão;
Classe de pressão e rosca de acoplamento compatíveis com os sistemas de HVAC 
Funcionamento automático quando utilizada com os atuadores eletrônicos serie S6056;
Disponível em uma grande variedade de CV's para atender à varias aplicações;

   

   
   

  
  

 
  

  
 

  
 

 

  
  

 
 

 
 
 

 
Diâmetro nominal DN (mm) DN15 DN20 DN25

Diametro ½” ¾” 1”
Fator de fluxo KV 2 vias – 0,63  1,0  1,6

3 vias – 1,6
2 vias – 1,6  2,5  3,5

3 vias 3,5
2 vias – 2,5  4,0  5,5

3 vias 5,5
Composição Corpo = Latão Forjado

Assento = Aço Inoxidável AISI 303
Mola = Aço Inoxidável AISI 302
Núcleo = Aço Inoxidável 
Oring = EPT sisntetico

Classe de pressão

 

Pressão de trabalho = 232 PSI (Maximo)
Condição Operacional

 

Temperatura -2°C a 60°C

 

Conexão

 

BSP  / NPT

 

Peso

 

2 vias –

 

1216 g

 

3 vias –

 

1253g

 

2 vias – 1367g
3 vias - 1422

2 vias – 1562
3 vias – 1644g

S6056/57-2015B

 

Válvula 2 vias 1/2”  com atuador retorno por mola 220 Vac
S6056/57-2020B

 

Válvula 2 vias 3/4”  com atuador retorno por mola 220 Vac
S6056/57-2025B

 

Válvula 2 vias 1”  com atuador retorno por mola 220 Vac
S6056/57-3015B

 

Válvula 3 vias 1/2”  com atuador retorno por mola 220 Vac
S6056/57-3020B

 

Válvula 3 vias 3/4”  com atuador retorno por mola 220 Vac
S6056/57-3025B

 

Válvula 3 vias 1”  com atuador retorno por mola 220 Vac

 

O pressostato diferencial para ar modelo S6021 foi desenvolvido para reconhecer a existência de fluxo de ar, 
pressão estática ou pressão diferencial.
Pode ser usado para a indicação de saturação de filtros, status de funcionamento de equipamentos tipo Fan Coils, 
ventiladores, exaustores, ou qualquer aplicação onde é necessário o status de fluxo ou pressão do ar.
Compatível para aplicações em sistemas de HVAC.

O local a ser instalado deve ter o mínimo de vibração possível, com a temperatura ambiente entre -15°C e 60°C. 
A calibração do pressostato para ar modelo S6021 é feita em temperatura ambiente. 
As conexões para a medição de pressão são indicadas com o símbolo (+) para a alta pressão e (-) para a baixa ou 
estática pressão.
Quando for detectado um diferencial de pressão superior ao valor ajustado pela escala do “knob”, o contato elétrico será 
revertido.

PRESSOSTATO DIFERENCIAL PARA AR S6021

Instalação

Especificações técnicas
 
 
 

 

 

 

 
Range S6021-B = 30Pa a 300Pa

S6021-C = 50Pa a 500Pa
S6021-D = 100Pa a 500Pa

Pressão média alta

 

1000Pa

 

Composição

 

Corpo = Policarbono
Classe de proteção

 

IP 54

 

Condição Operacional

 

Temperatura -15°C a 60°C
Dimensão

 
81 x 53 mm

 
/ Peso 100g

Saída
 

Contato reversível 250 V, 2 A

Válvula
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O termostato proporcional tipo floating modelo RC322-24 é usado principalmente em centrais de aquecimentos 
ou refrigeração. Possui um sensor de temperatura tipo (NTC) que fornece a temperatura para o controle de 
centrais de aquecimentos ou refrigeração do tipo fan coil, modulando os atuadores em modo proporcional “p” e
integral “i”.Controlam também a velocidade do ventilador.

 TERMOSTATO DIGITAL RC322-24

Alimentação                                  24 VAC

Saída                                              24 VAC 1 A

Consumo                                       0,6 VA (sem carga)

Voltagem ventilação                      24 VAC 2 A

Precisão de controle                     ± 0,5°C

Range de controle                         10°c / 30°C

Sensor elemento                           NTC Thermistor 10k  -  a 23°C

Precisão do display                       0,2°C

Temperatura de trabalho               0°C / 55°C

Temperatura armazenagem          -10°C / 60°

Umidade armazenagem                90%

Características
-Fecha a válvula quando desligado. Proteção de sobre tensão 
-Display LCD, indica a temperatura ambiente, estado e volume de ar.
-Possui chave seletora de controle de velocidade.
-Aquecimento/Refrigeração (verão/inverno).
-Caixa com design moderno e plástico ABS a prova de fogo.

TERMOSTATO DIGITAL PROPORCIONAL RC323-24 

Descrição
O termostato proporcional tipo floating modelo  é usado principalmente em centrais de aquecimento 
ou refrigeração. Possui um sensor de temperatura tipo (NTC) que fornece a temperatura para o controle de 
centrais de aquecimento  ou refrigeração do tipo fan coil, modulando os atuadores em modo proporcional “p” e 
integral “I”. Controlam também a velocidade do ventilador.

Características
- Fecha a válvula quando desligado.
- Proteção de sobre tensão.
-Display LCD ambiente, ira indicar a temperatura ambiente, estado e o volume de ar.
- Possui chave seletora de controle de velocidade.
- Aquecimento / refrigeração (verão/inverno).
- Caixa com design moderno e plástico a prova de fogo.

RC323-24

Alimentação

Saída

Consumo

24 VAC

24 VAC   1A

0,6 V A (sem carga)

Precisão de controle + 0,5° C

10° C / 30° C

NTC Thermistor 10KW a 23°C

0,2°C

0°C / 55°C

-10°C / 60°C

90%

Range de controle

Sensor Elemento

Precisão do display

Temperatura de trabalho

Temperatura Armazenagem

Umidade Armazenagem

-

 

 

 
 

São utilizados como sensores para indicar a presença ou ausência do fluxo do líquido dentro de tubulações, 
atuando sempre como um dispositivo complementar de proteção e segurança para ligar ou desligar motores, 
bombas d’água, chaves contatoras, alarmes, etc. Em sistemas de refrigeração incêndio, bombeamento em 
geral, ajudando a detectar a quebra do motor, da correia, do mancal e ainda, eventual obstrução da passagem 
do fluído, entre outros.

AT2011                   01”BSP, palhetas de 1 a 6”, caixa em nylon e conexão em latão ou noril;
AT2014                   01” BSP, palhetas de 1 a 6”, com caixa para uso ao tempo em alumínio ou policarbonato;
AT2015 / AT2016    ½”/ ¾’ BSP, conexão “tipo fêmea” p/ uso direto na tubulação;
AT2020                   ¾” BSP, palhetas de 1 a 6”, conexão “tipo macho” Ø¾ NPT;
AT2021                   ½” BSP, palhetas de 1 a 6”, conexão “tipo macho” Ø½ NPT;
AT2012                   para ar

FLUXOSTATOS

Termostato de capilar com sonda por dilatação de líquido, com pólo simples, limitador de temperatura de 
segurança com rearme manual ou automático e segurança positiva em caso de ruptura do capilar. 
Indicado para uso em caldeiras, instalações de aquecimento e qualquer aplicação que necessite do 
estabelecimento de uma faixa limite de temperatura para o ideal funcionamento da instalação.

TERMOSTATO DE SEGURANÇA LS1 - LS3

1000 mmComprimento do capilar

Bulbo de cobre Ø 6,5 x 95 mm

Raio mínimo de curvatura do capilar

Temperatura máxima da cabeça 100ºC

 5 mm

LS1 - MODELOS PADRÕES (REARME MANUAL)

Temperatura máxima do bulbo 125ºC

Taxa de mudança da temperatura 1 ºK / min

541510

Limite de
Temperatura

Temperatura

Limite Ajustável

0 /-6 Kº    ºTolerância

Especificação

dos contatos

Material

dos contatos

Prata 1000/
1000

15/250V~
10A /00V ~

15/250V~
10A /80V ~

15/250V~

Prata 1000/
1000

Prata 1000/
1000

90 /110 Cº      º

100 Cº 100 Cº

541550 541690

DADOS TÉCNICOS

0 /-6 Kº    º 0 /-6 Kº    º

Temperatura

Limite de

0 /-6 Kº    ºTolerância

Especificação
dos contatos

Material

dos contatos
Cobre / Ouro

0,3A
100 mV

100 Cº100 Cº

0 /-6 Kº    º 0 /-6 Kº    º

0,3A
100 mV

0,3A
100 mV

Cobre / Ouro Cobre / Ouro

  

Temperatura

Limite Ajustável

LS3 - MODELOS PADRÕES (REARME AUTOMÁTICO )

54175 541752 541780

90 /110 Cº      º
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O termostato proporcional tipo floating modelo RC322-24 é usado principalmente em centrais de aquecimentos 
ou refrigeração. Possui um sensor de temperatura tipo (NTC) que fornece a temperatura para o controle de 
centrais de aquecimentos ou refrigeração do tipo fan coil, modulando os atuadores em modo proporcional “p” e
integral “i”.Controlam também a velocidade do ventilador.

 TERMOSTATO DIGITAL RC322-24

Alimentação                                  24 VAC

Saída                                              24 VAC 1 A

Consumo                                       0,6 VA (sem carga)

Voltagem ventilação                      24 VAC 2 A

Precisão de controle                     ± 0,5°C

Range de controle                         10°c / 30°C

Sensor elemento                           NTC Thermistor 10k  -  a 23°C

Precisão do display                       0,2°C

Temperatura de trabalho               0°C / 55°C

Temperatura armazenagem          -10°C / 60°

Umidade armazenagem                90%

Características
-Fecha a válvula quando desligado. Proteção de sobre tensão 
-Display LCD, indica a temperatura ambiente, estado e volume de ar.
-Possui chave seletora de controle de velocidade.
-Aquecimento/Refrigeração (verão/inverno).
-Caixa com design moderno e plástico ABS a prova de fogo.

TERMOSTATO DIGITAL PROPORCIONAL RC323-24 

Descrição
O termostato proporcional tipo floating modelo  é usado principalmente em centrais de aquecimento 
ou refrigeração. Possui um sensor de temperatura tipo (NTC) que fornece a temperatura para o controle de 
centrais de aquecimento  ou refrigeração do tipo fan coil, modulando os atuadores em modo proporcional “p” e 
integral “I”. Controlam também a velocidade do ventilador.

Características
- Fecha a válvula quando desligado.
- Proteção de sobre tensão.
-Display LCD ambiente, ira indicar a temperatura ambiente, estado e o volume de ar.
- Possui chave seletora de controle de velocidade.
- Aquecimento / refrigeração (verão/inverno).
- Caixa com design moderno e plástico a prova de fogo.

RC323-24

Alimentação

Saída

Consumo

24 VAC

24 VAC   1A

0,6 V A (sem carga)

Precisão de controle + 0,5° C

10° C / 30° C

NTC Thermistor 10KW a 23°C

0,2°C

0°C / 55°C

-10°C / 60°C

90%

Range de controle

Sensor Elemento

Precisão do display

Temperatura de trabalho

Temperatura Armazenagem

Umidade Armazenagem

-

 

 

 
 

São utilizados como sensores para indicar a presença ou ausência do fluxo do líquido dentro de tubulações, 
atuando sempre como um dispositivo complementar de proteção e segurança para ligar ou desligar motores, 
bombas d’água, chaves contatoras, alarmes, etc. Em sistemas de refrigeração incêndio, bombeamento em 
geral, ajudando a detectar a quebra do motor, da correia, do mancal e ainda, eventual obstrução da passagem 
do fluído, entre outros.

AT2011                   01”BSP, palhetas de 1 a 6”, caixa em nylon e conexão em latão ou noril;
AT2014                   01” BSP, palhetas de 1 a 6”, com caixa para uso ao tempo em alumínio ou policarbonato;
AT2015 / AT2016    ½”/ ¾’ BSP, conexão “tipo fêmea” p/ uso direto na tubulação;
AT2020                   ¾” BSP, palhetas de 1 a 6”, conexão “tipo macho” Ø¾ NPT;
AT2021                   ½” BSP, palhetas de 1 a 6”, conexão “tipo macho” Ø½ NPT;
AT2012                   para ar

FLUXOSTATOS

Termostato de capilar com sonda por dilatação de líquido, com pólo simples, limitador de temperatura de 
segurança com rearme manual ou automático e segurança positiva em caso de ruptura do capilar. 
Indicado para uso em caldeiras, instalações de aquecimento e qualquer aplicação que necessite do 
estabelecimento de uma faixa limite de temperatura para o ideal funcionamento da instalação.

TERMOSTATO DE SEGURANÇA LS1 - LS3

1000 mmComprimento do capilar

Bulbo de cobre Ø 6,5 x 95 mm

Raio mínimo de curvatura do capilar

Temperatura máxima da cabeça 100ºC

 5 mm

LS1 - MODELOS PADRÕES (REARME MANUAL)

Temperatura máxima do bulbo 125ºC

Taxa de mudança da temperatura 1 ºK / min

541510

Limite de
Temperatura

Temperatura

Limite Ajustável

0 /-6 Kº    ºTolerância

Especificação

dos contatos

Material

dos contatos

Prata 1000/
1000

15/250V~
10A /00V ~

15/250V~
10A /80V ~

15/250V~

Prata 1000/
1000

Prata 1000/
1000

90 /110 Cº      º

100 Cº 100 Cº

541550 541690

DADOS TÉCNICOS

0 /-6 Kº    º 0 /-6 Kº    º

Temperatura

Limite de

0 /-6 Kº    ºTolerância

Especificação
dos contatos

Material

dos contatos
Cobre / Ouro

0,3A
100 mV

100 Cº100 Cº

0 /-6 Kº    º 0 /-6 Kº    º

0,3A
100 mV

0,3A
100 mV

Cobre / Ouro Cobre / Ouro

  

Temperatura

Limite Ajustável

LS3 - MODELOS PADRÕES (REARME AUTOMÁTICO )

54175 541752 541780

90 /110 Cº      º



w
w

w
.e

n
c
o

n
.c

o
m

.b
r

32 55 11 4997 4111

®

Controles e Automação para Ar Condicionado

0233

   

 

 
 
 
 

 

 

 TERMOSTATO ON/OFF DIGITAL RC321-230A

TERMOSTATO ON/OFF RC221-230A

Descrição
O termostato on/off RC321-230A é usado principalmente em centrais de aquecimento ou 
refrigeração. Possui um sensor de temperatura tipo (NTC) que fornece a temperatura para o 
controle de centrais de aquecimentos ou refrigeração,  válvulas motorizadas de água gelada 
ou quente ou qualquer outro controle onde exista a necessidade da comparação entre a 
temperatura ambiente e a temperatura de controle (set point).

Características:
- Proteção de sobre tensão
-Display LCD ambiente, ira indicar a temperatura ambiente, estado e o volume de ar.
- Possui chave seletora de controle de velocidade.
-Caixa com design moderno e plástico a prova de fogo.

Sinal saida 220VAC +10%, 50/60 Hz  1A

6VA

10° - 30°

+ 0.8°c

250V AC

Conexão 0.5 - 1.5mm²

-10° - 60°c

Max. 90X

Consumo

Range de controle

Precisão de controle

Carga, chave de velocidade

Cabeamento

Temperatura de armazenagem

Umidade ambiente

-

-

Precisão de controle + 0,5° C

10° C / 30° C

NTC Thermistor 10KW a 23°C

0,2°C

0°C / 55°C

-10°C / 60°C

90%

Range de controle

Sensor Elemento

Precisão do display

Temperatura de trabalho

Temperatura Armazenagem

Umidade Armazenagem

-

O termostato eletromecânico on/off RC221-230A é usado principalmente  em sistemas 
centrais de aquecimento ou refrigeração. Atua na operação de válvulas motorizadas de água 
gelada ou quente ou qualquer outro controle onde exista a necessidade da comparação entre a 
temperatura ambiente e a temperatura de controle (Set point).

Características
-Design simples e inteligente.
-Sensor de temperatura interno ou externo.
-Possui chave seletora de controle de velocidade (opcional).

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                              

Função                                                                         saída para controle de válvula motorizada

Set point                                                                                                10 ~ 30°C

Sinal saída                                                                                              (1A/250v)

Consumo                                                                                                      5VA

Precisão                                                                                                     ±0.5°C

Cabeamento                                                                            conexão do terminal, 1,5mm

Condições de trabalho                                                          0 ~ +50°c e 10 ~90%

Temperatura de armazenagem                                                      -40 ~ +70°C

Peso                                                                                                               70g

O termostato eletromecânico on/off RT111-230-A é usado principalmente em sistemas de centrais de aquecimento ou 
refrigeração. Atua na operação de válvulas motorizadas de água gelada ou quente ou qualquer outro controle onde 
exista a necessidade da comparação entre a temperatura ambiente e a temperatura de controle.

Características:

- Design simples e compacto,
- Utiliza componentes de alta qualidade, controle de temperatura preciso e estável
- Instalação flexível, montagem em parede.

 TERMOSTATO ON/ OFF RT111-230-A

TERMOSTATO PROPORCIONAL FLOATING / 0-10VDC  RC424-24 

O termostato proporcional tipo floating ou 0-10Vdc, modelo RC424-24 é usado principalmente em centrais de 
aquecimento ou refrigeração. Possui um sensor de temperatura tipo (NTC) o qual fornece a temperatura para o 
controle de centrais de aquecimento ou refrigeração do tipo fan coil, modulando os atuadores em modo proporcional 
“p” e integral “i”.Controlam também a velocidade do ventilador.
Possui duas saídas de controle, ambas proporcionais “PI” que podem ser usadas de acordo com o atuador desejado.

Características

- Saídas proporcionais do tipo Floating ou 0-10 VDC
-Fecha a válvula quando desligado.
- Sensor de temperatura interno ou externo.
- Ajuste de temperatura interno ou externo.
- Proteção de sobre tensão
- Possui chave seletora de controle de velocidade.
- Aquecimento / refrigeração (verão/inverno)
- Caixa com design moderno e plástico a prova de fogo.

Alimentação                                                                      24 VAC

Saída                                                                                  24 VAC 1 A

Consumo                                                                           0,6 VA (sem carga)

Voltagem ventilação                                                         24 VAC 2 A

Precisão de controle                                                         ± 0,5°C

Range de controle                                                             10°C / 30°C

Sensor elemento                                                               NTC Thermistor 10k a 23°C

Temperatura de trabalho                                                   0°C / 55°C

Temperatura armazenagem                                             -40°C / 60°C

Umidade armazenagem                                                     90%
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 TERMOSTATO ON/OFF DIGITAL RC321-230A

TERMOSTATO ON/OFF RC221-230A

Descrição
O termostato on/off RC321-230A é usado principalmente em centrais de aquecimento ou 
refrigeração. Possui um sensor de temperatura tipo (NTC) que fornece a temperatura para o 
controle de centrais de aquecimentos ou refrigeração,  válvulas motorizadas de água gelada 
ou quente ou qualquer outro controle onde exista a necessidade da comparação entre a 
temperatura ambiente e a temperatura de controle (set point).

Características:
- Proteção de sobre tensão
-Display LCD ambiente, ira indicar a temperatura ambiente, estado e o volume de ar.
- Possui chave seletora de controle de velocidade.
-Caixa com design moderno e plástico a prova de fogo.

Sinal saida 220VAC +10%, 50/60 Hz  1A

6VA

10° - 30°

+ 0.8°c

250V AC

Conexão 0.5 - 1.5mm²

-10° - 60°c

Max. 90X

Consumo

Range de controle

Precisão de controle

Carga, chave de velocidade

Cabeamento

Temperatura de armazenagem

Umidade ambiente

-

-

Precisão de controle + 0,5° C

10° C / 30° C

NTC Thermistor 10KW a 23°C

0,2°C

0°C / 55°C

-10°C / 60°C

90%

Range de controle

Sensor Elemento

Precisão do display

Temperatura de trabalho

Temperatura Armazenagem

Umidade Armazenagem

-

O termostato eletromecânico on/off RC221-230A é usado principalmente  em sistemas 
centrais de aquecimento ou refrigeração. Atua na operação de válvulas motorizadas de água 
gelada ou quente ou qualquer outro controle onde exista a necessidade da comparação entre a 
temperatura ambiente e a temperatura de controle (Set point).

Características
-Design simples e inteligente.
-Sensor de temperatura interno ou externo.
-Possui chave seletora de controle de velocidade (opcional).

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                              

Função                                                                         saída para controle de válvula motorizada

Set point                                                                                                10 ~ 30°C

Sinal saída                                                                                              (1A/250v)

Consumo                                                                                                      5VA

Precisão                                                                                                     ±0.5°C

Cabeamento                                                                            conexão do terminal, 1,5mm

Condições de trabalho                                                          0 ~ +50°c e 10 ~90%

Temperatura de armazenagem                                                      -40 ~ +70°C

Peso                                                                                                               70g

O termostato eletromecânico on/off RT111-230-A é usado principalmente em sistemas de centrais de aquecimento ou 
refrigeração. Atua na operação de válvulas motorizadas de água gelada ou quente ou qualquer outro controle onde 
exista a necessidade da comparação entre a temperatura ambiente e a temperatura de controle.

Características:

- Design simples e compacto,
- Utiliza componentes de alta qualidade, controle de temperatura preciso e estável
- Instalação flexível, montagem em parede.

 TERMOSTATO ON/ OFF RT111-230-A

TERMOSTATO PROPORCIONAL FLOATING / 0-10VDC  RC424-24 

O termostato proporcional tipo floating ou 0-10Vdc, modelo RC424-24 é usado principalmente em centrais de 
aquecimento ou refrigeração. Possui um sensor de temperatura tipo (NTC) o qual fornece a temperatura para o 
controle de centrais de aquecimento ou refrigeração do tipo fan coil, modulando os atuadores em modo proporcional 
“p” e integral “i”.Controlam também a velocidade do ventilador.
Possui duas saídas de controle, ambas proporcionais “PI” que podem ser usadas de acordo com o atuador desejado.

Características

- Saídas proporcionais do tipo Floating ou 0-10 VDC
-Fecha a válvula quando desligado.
- Sensor de temperatura interno ou externo.
- Ajuste de temperatura interno ou externo.
- Proteção de sobre tensão
- Possui chave seletora de controle de velocidade.
- Aquecimento / refrigeração (verão/inverno)
- Caixa com design moderno e plástico a prova de fogo.

Alimentação                                                                      24 VAC

Saída                                                                                  24 VAC 1 A

Consumo                                                                           0,6 VA (sem carga)

Voltagem ventilação                                                         24 VAC 2 A

Precisão de controle                                                         ± 0,5°C

Range de controle                                                             10°C / 30°C

Sensor elemento                                                               NTC Thermistor 10k a 23°C

Temperatura de trabalho                                                   0°C / 55°C

Temperatura armazenagem                                             -40°C / 60°C

Umidade armazenagem                                                     90%
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SÉRIE 350 (TEMPERATURA, UMIDADE E PRESSÃO)

A série 350 apresenta controladores eletrônicos de ação On-Off ou Proporcional e indicação via LED.
A característica que diferencia a série A350 é sua modularidade, permitindo a inclusão de até 9 módulos de controle S350 totalizando 10 estágios de 
aquecimento, resfriamento ou combinação de ambos, possibilitando sua utilização nas mais diversas aplicações. Além de controle de temperatura, 
a série 350 possibilita controlar umidade, pressão ou executar um sequenciamento eletrônico (R350).

A350BA – 1C •                                      Módulo controlador de temperatura, de ação On-Off, faixa de trabalho –34/+54ºC, contato elétrico reversível
                                                              tipo SPDT, com sensor incluso, 24VAC.

A350BA – 2C •                                      Módulo controlador de temperatura, ação On-Off, faixa de trabalho +32/+120ºC, contato elétrico
                                                              reversível tipo SPDT, com sensor incluso, 24VAC.

A350PS – 2C •                                      Módulo controlador de temperatura, ação proporcional, +32/+120ºC, com sensor incluso, saída de
                                                              0/10VDC.

A350PS – 1C •                                      Módulo controlador de temperatura, ação proporcional, -34/+54ºC, com sensor incluso, saída de
                                                              0/10VDC.

S350AA – 1C •                                      Módulo de adição de estágio para linha A350.

D350BA – 1C •                                      Módulo de display digital de temperatura.

Y350R – 1C •                                        Módulo de potência para linha 350.

Temperatura

A350BA A350PS S350 D350 Y350

W351AB – 2C                  o 

S351AA – 1C                   • Módulo de adição de estágio para linha W351.

W351PP – 1C                  • Módulo controlador de umidade, faixa de trabalho 10/90%, contato elétrico tipo SPDT (requer sensor)

D351AA – 1C                   • Módulo de display digital de umidade.

Y350R – 1C                     • Módulo de potência para linha 350.

• Módulo controlador de umidade, faixa de trabalho 10/90%, contato elétric tipo SPDT ação proporcional (requer sensor).W351AB – 2C                  o 

S351AA – 1C                   • Módulo de adição de estágio para linha W351.

W351PP – 1C                  • Módulo controlador de umidade, faixa de trabalho 10/90%, contato elétrico tipo SPDT (requer sensor)

D351AA – 1C                   • Módulo de display digital de umidade.

Y350R – 1C                     • Módulo de potência para linha 350.

• Módulo controlador de umidade, faixa de trabalho 10/90%, contato elétric tipo SPDT ação proporcional (requer sensor).

W351 S351 W351PP D351 Y350

Umidade
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Características

Controle de Temperatura para sistemas de HVAC. 
Versão (-H ): controle de umidade com sensor de umidade integrado. 
Controle universal PID e binário para qualquer faixa de sinal  analógico de  entrada/saída. 
4 sequências PID independentes e 12 sequências binárias independentes.
1 saída modulante de DC 0...10V ou 0…20 mA para atuadores com resolução de 10 bits. 
1 entrada  DC de  0…5V, 0…10V ou 0…20 mA para  sensores com 10 bits de resolução.
1 sensor de temperatura interno e uma entrada para sensor externo.
Funções múltiplas do sinal de entrada externo: mudança automática de resfriamento/aquecimento,  controle remoto.
Monitoramento de limites de alta e baixa de todas as entradas. Reação programada em caso de alarme.
Feedback dos sensores internos e dos set points.
Funções especiais para desumidificação, mudança de set point  e controle de VAV.
O valor medido pelo sensor analógico é mostrado de acordo com a faixa do sensor.
Parâmetros de controle e do usuário protegidos por senha.
Luz de fundo azul
Versão Deluxe:
Relógio de tempo real com reserva de 24 hrs.
16 sub-períodos horários, agrupados em  4 períodos. 
Controle remoto infra-vermelho

 

O TCY3 é um controlador eletrônico universal e possui 2 malhas(loops) independentes de controle. Cada malha de controle 
pode usar até 2 sequências PID e  6 sequências binárias. The TCY3-T0121 possui 1 sensor  de temperatura  NTC interno e 
1 entrada analógica. 
O TCY3-T0121 possui 2 saídas  binárias e 1 saída  analógica. As saídas tem que ser  associadas por software às 
respectivas sequências de controle. Vários parâmetros podem ser modificados através de uma rotina bem simples. A 
configuração do TCY3 é muito simples e feita através das próprias teclas do aparelho dispensando o uso de ferramentas ou 
programas (softwares) especiais. 

 TCY3-T0121(R)  CONTROLADOR COMPACTO INTELIGENTE

Aplicações

 Sistemas de Ar: Controle de sistemas de Volume de Ar Constante (VAC) ou Volume de Ar Variável (VAV)  com 1 ou 2 dutos com as seguintes opções:

Ÿ até 2 estágios de re-aquecimento

controle em cascata do ar de insuflamento e ar de exaustão.
controle de umidade
controle de ventiladores com velocidade variável

 Sistemas de Ar e Água: Controle de Fan Coil com as seguintes opções:
                                controle de umidade
                                controle de pressão 
                                

Modelos

TCY3-T0121  Controlador compacto PID, com 1 entrada analógica(AI), 1 entrada para temperatura(TI)(interna ou externa), 2 saídas digitais(DO) e 1 saída 
analógica(AO).

TCY3-T1102  Controlador compacto PID, com 1 entrada digital(DI), 1 entrada para temperatura(TI)(interna ou externa), e 2 saídas analógicas(AO).

Opções:

-H: com sensor interno de umidade
-D: versão Deluxe com relógio, programação horária e controle remoto infra-vermelho. 

Seleção de Atuadores e Sensores

Sensores de Temperatura: Recomendamos o uso dos sensores NTC aprovados pela Vector  para atingir precisão máxima.  Recomendamos o uso dos 
sensores Vector SDA-Tn10-20 para duto, SRA-Tn10 para ambiente e SPA-Tn10-10 para imersão. 
Atuadores Modulantes: Use atuadores com sinal de entrada de  0-10V DC ou 4-20mA. Limitações do sinal  (mínima e máxima) podem ser feitas no 
controlador através de software.
Atuadores Floating: Recomendamos o uso de atuadores com tempo de operação constante independente da carga. Cheque a potência de aparelhos 
binários tais como: bombas, ventiladores, válvulas on/off, umidificadores, etc.  Não ligue diretamente diretamente aparelhos que excedam 250 VAC,  
resistivo 2 A, indutivo 1.2 A. É importante observar as corrente de partidas em cargas indutivas. 
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SÉRIE 350 (TEMPERATURA, UMIDADE E PRESSÃO)

A série 350 apresenta controladores eletrônicos de ação On-Off ou Proporcional e indicação via LED.
A característica que diferencia a série A350 é sua modularidade, permitindo a inclusão de até 9 módulos de controle S350 totalizando 10 estágios de 
aquecimento, resfriamento ou combinação de ambos, possibilitando sua utilização nas mais diversas aplicações. Além de controle de temperatura, 
a série 350 possibilita controlar umidade, pressão ou executar um sequenciamento eletrônico (R350).

A350BA – 1C •                                      Módulo controlador de temperatura, de ação On-Off, faixa de trabalho –34/+54ºC, contato elétrico reversível
                                                              tipo SPDT, com sensor incluso, 24VAC.

A350BA – 2C •                                      Módulo controlador de temperatura, ação On-Off, faixa de trabalho +32/+120ºC, contato elétrico
                                                              reversível tipo SPDT, com sensor incluso, 24VAC.

A350PS – 2C •                                      Módulo controlador de temperatura, ação proporcional, +32/+120ºC, com sensor incluso, saída de
                                                              0/10VDC.

A350PS – 1C •                                      Módulo controlador de temperatura, ação proporcional, -34/+54ºC, com sensor incluso, saída de
                                                              0/10VDC.

S350AA – 1C •                                      Módulo de adição de estágio para linha A350.

D350BA – 1C •                                      Módulo de display digital de temperatura.

Y350R – 1C •                                        Módulo de potência para linha 350.

Temperatura

A350BA A350PS S350 D350 Y350

W351AB – 2C                  o 

S351AA – 1C                   • Módulo de adição de estágio para linha W351.

W351PP – 1C                  • Módulo controlador de umidade, faixa de trabalho 10/90%, contato elétrico tipo SPDT (requer sensor)

D351AA – 1C                   • Módulo de display digital de umidade.

Y350R – 1C                     • Módulo de potência para linha 350.

• Módulo controlador de umidade, faixa de trabalho 10/90%, contato elétric tipo SPDT ação proporcional (requer sensor).W351AB – 2C                  o 

S351AA – 1C                   • Módulo de adição de estágio para linha W351.

W351PP – 1C                  • Módulo controlador de umidade, faixa de trabalho 10/90%, contato elétrico tipo SPDT (requer sensor)

D351AA – 1C                   • Módulo de display digital de umidade.

Y350R – 1C                     • Módulo de potência para linha 350.

• Módulo controlador de umidade, faixa de trabalho 10/90%, contato elétric tipo SPDT ação proporcional (requer sensor).

W351 S351 W351PP D351 Y350

Umidade
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Características

Controle de Temperatura para sistemas de HVAC. 
Versão (-H ): controle de umidade com sensor de umidade integrado. 
Controle universal PID e binário para qualquer faixa de sinal  analógico de  entrada/saída. 
4 sequências PID independentes e 12 sequências binárias independentes.
1 saída modulante de DC 0...10V ou 0…20 mA para atuadores com resolução de 10 bits. 
1 entrada  DC de  0…5V, 0…10V ou 0…20 mA para  sensores com 10 bits de resolução.
1 sensor de temperatura interno e uma entrada para sensor externo.
Funções múltiplas do sinal de entrada externo: mudança automática de resfriamento/aquecimento,  controle remoto.
Monitoramento de limites de alta e baixa de todas as entradas. Reação programada em caso de alarme.
Feedback dos sensores internos e dos set points.
Funções especiais para desumidificação, mudança de set point  e controle de VAV.
O valor medido pelo sensor analógico é mostrado de acordo com a faixa do sensor.
Parâmetros de controle e do usuário protegidos por senha.
Luz de fundo azul
Versão Deluxe:
Relógio de tempo real com reserva de 24 hrs.
16 sub-períodos horários, agrupados em  4 períodos. 
Controle remoto infra-vermelho

 

O TCY3 é um controlador eletrônico universal e possui 2 malhas(loops) independentes de controle. Cada malha de controle 
pode usar até 2 sequências PID e  6 sequências binárias. The TCY3-T0121 possui 1 sensor  de temperatura  NTC interno e 
1 entrada analógica. 
O TCY3-T0121 possui 2 saídas  binárias e 1 saída  analógica. As saídas tem que ser  associadas por software às 
respectivas sequências de controle. Vários parâmetros podem ser modificados através de uma rotina bem simples. A 
configuração do TCY3 é muito simples e feita através das próprias teclas do aparelho dispensando o uso de ferramentas ou 
programas (softwares) especiais. 

 TCY3-T0121(R)  CONTROLADOR COMPACTO INTELIGENTE

Aplicações

 Sistemas de Ar: Controle de sistemas de Volume de Ar Constante (VAC) ou Volume de Ar Variável (VAV)  com 1 ou 2 dutos com as seguintes opções:

Ÿ até 2 estágios de re-aquecimento

controle em cascata do ar de insuflamento e ar de exaustão.
controle de umidade
controle de ventiladores com velocidade variável

 Sistemas de Ar e Água: Controle de Fan Coil com as seguintes opções:
                                controle de umidade
                                controle de pressão 
                                

Modelos

TCY3-T0121  Controlador compacto PID, com 1 entrada analógica(AI), 1 entrada para temperatura(TI)(interna ou externa), 2 saídas digitais(DO) e 1 saída 
analógica(AO).

TCY3-T1102  Controlador compacto PID, com 1 entrada digital(DI), 1 entrada para temperatura(TI)(interna ou externa), e 2 saídas analógicas(AO).

Opções:

-H: com sensor interno de umidade
-D: versão Deluxe com relógio, programação horária e controle remoto infra-vermelho. 

Seleção de Atuadores e Sensores

Sensores de Temperatura: Recomendamos o uso dos sensores NTC aprovados pela Vector  para atingir precisão máxima.  Recomendamos o uso dos 
sensores Vector SDA-Tn10-20 para duto, SRA-Tn10 para ambiente e SPA-Tn10-10 para imersão. 
Atuadores Modulantes: Use atuadores com sinal de entrada de  0-10V DC ou 4-20mA. Limitações do sinal  (mínima e máxima) podem ser feitas no 
controlador através de software.
Atuadores Floating: Recomendamos o uso de atuadores com tempo de operação constante independente da carga. Cheque a potência de aparelhos 
binários tais como: bombas, ventiladores, válvulas on/off, umidificadores, etc.  Não ligue diretamente diretamente aparelhos que excedam 250 VAC,  
resistivo 2 A, indutivo 1.2 A. É importante observar as corrente de partidas em cargas indutivas. 
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SÉRIE A19

Os controladores da série A19 foram projetados para atender a uma ampla gama de aplicações no controle de 
temperatura, tais como refrigeração, ar condicionado e aquecimento.
Dentre as aplicações mais comuns podemos citar o controle de torres de arrefecimento, de câmaras 
frigoríficas e a de ar de retorno de um sistema de ar condicionado, além de aplicações de segurança contra 
congelamento.

•Termostato de bulbo e capilar, faixa de trabalho de –35/+40º, capilar de   2,4 metros,diferencial ajustável de 
1,7 a 6,7ºC, contato elétrico reversível tipo  SPDT. (Aplicações: sistemas de refrigeração, câmaras frigoríficas, 
etc.).
 
•Termostato de bulbo e capilar, faixa de trabalho de +10/+55ºC, capilar de 2,4 metros,diferencial ajustável  de 
1,7 a 6,7ºC, contato elétrico reversível  tipo SPDT. (Aplicações: torres de arrefecimento).

•Termostato de segurança de bulbo e capilar, faixa de trabalho de –25/+40ºC, capilar de 2,4 metros, com 
rearme manual, contato elétrico tipo SPDT. (Aplicações: sistemas de segurança contra congelamento).

• Termostato de bulbo e capilar, faixa de trabalho de +38/+121ºC, contato elétrico tipo SPDT, diferencial 
ajustável de 3 à 13ºC.  (Aplicações diversas).

• Termostato de bulbo e capilar, 2 estágios, faixa de trabalho  de -35/+40ºC, capilar de 2,4 metros, contato 
elétrico reversível tipo SPDT.  (Aplicações: torres de arrefecimento).

A19ABC – 41C

A19ABC – 5C

A19ACA – 28C

A19ABC – 27C

A19ABC – 65C

• Termostato de haste rígida, faixa de trabalho de +38/+121ºC, contato  elétrico reversível diferencial 
ajustável de 3 à 13ºC.  (Aplicações diversas).

A19ABC – 26C

• Termostato de segurança, haste rígida, faixa de trabalho de  –1/+101ºC contato elétrico com rearme manual. 
   (Aplicações:sistemas de segurança com aquecimento).

A25CN - 4C

3737

A série V46 é composta de válvulas pressostáticas modulantes que possuem dois tipos de ação : direta ou 
reversa. A pressão de trabalho para R12/R22 é  70/260PSI. Para amônia a pressão é de 100/200 PSI.
Os diâmetros vão de 3/8” a 1 1/4” com rosca NPT e de 1 1/2” a 2 1/2” com flange. As aplicações mais comuns 
incluem controle de água de condensação, água de resfriamento industrial e by-pass de refrigeração.

SÉRIE V46

P45 NCA-19   Retardo de 90 seg., 7 a 60 PSI, para refrigerantes não corrosivos, reset manual

P45 NCA-82Retardo de 45 seg., 7 a 60 PSI, para refrigerantes não corrosivos, reset manual

P32 AC-1   0,15 a 12“ CA, SPDT, braçadeira tipo L, sensibilidade 0,07“ CA

P32 AC-2   0,05 a 5” CA, SPDT, braçadeira tipo U, sensibilidade 0,04” CA

P32 AF-1   0,05 a 5“ CA, SPDT, braçdeira tipo L, sensibilidade 0,025“ CA

P32 AF-2   0,05 a 5“ CA, SPDT, braçdeira tipo U, sensibilidade 0,025“ CA

P28 AA-1 Retardo de 90seg., 8 a 70 PSI, para refrigerantes não corrosivos, reset manual

P28 NA-6C Retardo de 30 seg., 8 a 70 PSI, para amônia, reset manual

P28 DA-1 Retardo de 90 seg., terminais de alarme, 8 a 70 PSI, para refrigerantes não corrosivos, reset 
manual

Estes pressostatos são especialmente designados para unidades de ar condicionado industriais ou 
comerciais. Eles podem ser utilizados com todos os refrigerantes não corrosivos.

Modelos disponíveis: baixa pressão, alta pressão, com reset manual ou automático.

P20BB            Abre na baixa pressão, 7 a 150 PSI, reset manual

P20DB            Abre na alta pressão, 170 a 450 PSI, reset manual

P20EB            SPDT, 7 a 150 PSI, reset automático

P20EB            SPDT, 100 a 425 PSI, reset automático

SÉRIE P20

A série P28 foi desenvolvida para utilização em compressores semi-herméticos lubrificados à óleo. O 
pressostato faz o monitoramento da pressão disponível para circulação de óleo através do sistema de 
lubrificação. A existência de um relé com retardo evita que o compressor seja desligado por flutuações 
rápidas de pressão durante o funcionamento normal ou pela baixa pressão na partida.

SÉRIE P28

Os pressostatos diferenciais da série P32 são utilizados em aplicações que envolvem a detecção de fluxo 
de ar dutos. Aplicações principais:

- Detecção de filtro sujo e congelamento de serpentinas. 
- Controle de fluxo máximo de ar em sistemas VAV.
- Verificação de fluxo de ar em aplicações de combustão.

SÉRIE P32

A série P45 foi desenvolvida para utilização em compressores semi-herméticos lubrificados à óleo. O 
pressostato faz o monitoramento da pressão disponível para circulação de óleo através do sistema de 
lubrificação. A existência de um relé com retardo evita que o compressor seja desligado por flutuações 
rápidas de pressão durante o funcionamento normal ou pela baixa pressão na partida.

SÉRIE P45
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SÉRIE A19

Os controladores da série A19 foram projetados para atender a uma ampla gama de aplicações no controle de 
temperatura, tais como refrigeração, ar condicionado e aquecimento.
Dentre as aplicações mais comuns podemos citar o controle de torres de arrefecimento, de câmaras 
frigoríficas e a de ar de retorno de um sistema de ar condicionado, além de aplicações de segurança contra 
congelamento.

•Termostato de bulbo e capilar, faixa de trabalho de –35/+40º, capilar de   2,4 metros,diferencial ajustável de 
1,7 a 6,7ºC, contato elétrico reversível tipo  SPDT. (Aplicações: sistemas de refrigeração, câmaras frigoríficas, 
etc.).
 
•Termostato de bulbo e capilar, faixa de trabalho de +10/+55ºC, capilar de 2,4 metros,diferencial ajustável  de 
1,7 a 6,7ºC, contato elétrico reversível  tipo SPDT. (Aplicações: torres de arrefecimento).

•Termostato de segurança de bulbo e capilar, faixa de trabalho de –25/+40ºC, capilar de 2,4 metros, com 
rearme manual, contato elétrico tipo SPDT. (Aplicações: sistemas de segurança contra congelamento).

• Termostato de bulbo e capilar, faixa de trabalho de +38/+121ºC, contato elétrico tipo SPDT, diferencial 
ajustável de 3 à 13ºC.  (Aplicações diversas).

• Termostato de bulbo e capilar, 2 estágios, faixa de trabalho  de -35/+40ºC, capilar de 2,4 metros, contato 
elétrico reversível tipo SPDT.  (Aplicações: torres de arrefecimento).

A19ABC – 41C

A19ABC – 5C

A19ACA – 28C

A19ABC – 27C

A19ABC – 65C

• Termostato de haste rígida, faixa de trabalho de +38/+121ºC, contato  elétrico reversível diferencial 
ajustável de 3 à 13ºC.  (Aplicações diversas).

A19ABC – 26C

• Termostato de segurança, haste rígida, faixa de trabalho de  –1/+101ºC contato elétrico com rearme manual. 
   (Aplicações:sistemas de segurança com aquecimento).

A25CN - 4C

3737

A série V46 é composta de válvulas pressostáticas modulantes que possuem dois tipos de ação : direta ou 
reversa. A pressão de trabalho para R12/R22 é  70/260PSI. Para amônia a pressão é de 100/200 PSI.
Os diâmetros vão de 3/8” a 1 1/4” com rosca NPT e de 1 1/2” a 2 1/2” com flange. As aplicações mais comuns 
incluem controle de água de condensação, água de resfriamento industrial e by-pass de refrigeração.

SÉRIE V46

P45 NCA-19   Retardo de 90 seg., 7 a 60 PSI, para refrigerantes não corrosivos, reset manual

P45 NCA-82Retardo de 45 seg., 7 a 60 PSI, para refrigerantes não corrosivos, reset manual

P32 AC-1   0,15 a 12“ CA, SPDT, braçadeira tipo L, sensibilidade 0,07“ CA

P32 AC-2   0,05 a 5” CA, SPDT, braçadeira tipo U, sensibilidade 0,04” CA

P32 AF-1   0,05 a 5“ CA, SPDT, braçdeira tipo L, sensibilidade 0,025“ CA

P32 AF-2   0,05 a 5“ CA, SPDT, braçdeira tipo U, sensibilidade 0,025“ CA

P28 AA-1 Retardo de 90seg., 8 a 70 PSI, para refrigerantes não corrosivos, reset manual

P28 NA-6C Retardo de 30 seg., 8 a 70 PSI, para amônia, reset manual

P28 DA-1 Retardo de 90 seg., terminais de alarme, 8 a 70 PSI, para refrigerantes não corrosivos, reset 
manual

Estes pressostatos são especialmente designados para unidades de ar condicionado industriais ou 
comerciais. Eles podem ser utilizados com todos os refrigerantes não corrosivos.

Modelos disponíveis: baixa pressão, alta pressão, com reset manual ou automático.

P20BB            Abre na baixa pressão, 7 a 150 PSI, reset manual

P20DB            Abre na alta pressão, 170 a 450 PSI, reset manual

P20EB            SPDT, 7 a 150 PSI, reset automático

P20EB            SPDT, 100 a 425 PSI, reset automático

SÉRIE P20

A série P28 foi desenvolvida para utilização em compressores semi-herméticos lubrificados à óleo. O 
pressostato faz o monitoramento da pressão disponível para circulação de óleo através do sistema de 
lubrificação. A existência de um relé com retardo evita que o compressor seja desligado por flutuações 
rápidas de pressão durante o funcionamento normal ou pela baixa pressão na partida.

SÉRIE P28

Os pressostatos diferenciais da série P32 são utilizados em aplicações que envolvem a detecção de fluxo 
de ar dutos. Aplicações principais:

- Detecção de filtro sujo e congelamento de serpentinas. 
- Controle de fluxo máximo de ar em sistemas VAV.
- Verificação de fluxo de ar em aplicações de combustão.

SÉRIE P32

A série P45 foi desenvolvida para utilização em compressores semi-herméticos lubrificados à óleo. O 
pressostato faz o monitoramento da pressão disponível para circulação de óleo através do sistema de 
lubrificação. A existência de um relé com retardo evita que o compressor seja desligado por flutuações 
rápidas de pressão durante o funcionamento normal ou pela baixa pressão na partida.

SÉRIE P45
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SÉRIE VG 7000 (CLASSE 250)

Válvulas do tipo globo, de duas e três vias, projetadas para controle de água quente ou gelada. Aplicações incluem: aquecimento central, refrigeração, 
sistemas de fancoils,radiadores, conversores e água potável. As válvulas de três vias podem ser usadas como misturadoras.
Para ambos os modelos, as válvulas poderão receber controles de Ação On-Off, floating e Proporcional. A série VG7000 permite também controle 
pneumático.

Atuador elétrico, ação floating, 24VAC, torque 35 lbs, para uso com válvulas de 2 e 3 vias nos 
diâmetros de ½” e ¾”.

ATUADORES PARA A SÉRIE VG7000

Atuador elétrico, ação proporcional (0 a 10VDC), 24 VAC, torque 35 lbs, para ser acoplado em 
válvulas de 2 e 3 vias nos diâmetros de ½” e ¾”.

VA – 7310 – 8001

VA – 7312 – 8001

Atuador elétrico, ação floating, 24 VAC, torque 110lbs, para ser acoplado em válvulas de 2 e 3 
vias nos diâmetros de ½”, 1” e 1 1/4”.

Atuador elétrico, ação proporcional (0 a 10VDC), 24VAC, torque 110 lbs, para ser acoplado em 
válvulas de 2 e 3 vias nos diâmetros de ½”, 1” e 1 1/4”.

VA – 7150 – 8001

VA – 7152 – 8001

Atuador elétrico, ação floating, 24VAC, torque 220 lbs, para ser acoplado em válvulas de 2 e 3 
vias nos diâmetros de 1¼”, 1½” e 2”.

Atuador elétrico, ação proporcional (0 a 10VDC), 24 VAC, torque 220 lbs, para ser acoplado em 
válvulas de 2 e 3 vias nos diâmetros de 1½” e 2”.

VA – 7200 – 8001

VA – 7202 – 8001

0239

Série de válvulas do tipo globo, fabricadas em bronze fundido e indicadas para regular o fluxo de líquidos ou vapores em sistemas de 
refrigeração, aquecimento ou de HVAC. Disponíveis nos diâmetros de 1/2” a 2”, nas versões de 2 vias (NA ou NF) ou 3 vias (misturadoras).
Quando utilizadas com água tem seus limites de aplicação de: 400psig até 66º C, ou 365 psig até 120ºC com interior em bronze, e 308 psig até 
170ºC com interior em inox.

Controlador
Temperatura
Sensor (NTC)

Atuador 24 (VAC)
Torque - lbs (N)

Válvulas Globo 
(Série VG 7000)

VG7241AT
VG7241BT
VG7241CT
VG7241DT
VG4271ET
VG4271FT
VG4271GT
VG4271LT
VG7241NT
VG7241PT
VG7241RT
VG7241ST

1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
1”

1 1/4”
1 1/2”

2”

0,29
0,47
0,73
1,17
1,80
2,90
4,60
7,30
11,60
18,50
29,00
46,00

VG7842AT
VG7842BT
VG7842CT
VG7842DT
VG7842ET
VG7842FT
VG7842GT
VG7842LT
VG7842NT
VG7842PT
VG7842RT
VG7842ST

Atuador 24 (VAC)
Torque - lbs (N)

Controlador
Temperatura
Sensor (NTC)

Remoto Interno 220(1000) 110(500) 35(150) (N.A.) (NPT) C.V. (MIST) RemotoInterno220(1000)110(500)35(150)
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TRANSFORMADOR 220 / 24VAC - 20 VA

(*) Necessita do kit de acoplamento VG-7000-1024 - Deve ser adquirido em separado.
(**) Necessita do sensor remoto (ambiente; duto; imersão) para controle - Deve ser adquirido em separado. Kit(*)

São válvulas do tipo globo, forjadas em bronze, nos diâmetros de: 1/2”, 3/4” e 1” com retorno por mola e nas versões de 2 vias dos tipos NA 
(Normalmente Aberta) ou NF (Normalmente Fechada) ou ainda de 3 vias dos tipos Misturadoras ou de “By Pass”. Atuam acopladas aos atuadores 
VA-7010 quando com ação On-Off, VA-7450 para ação proporcional. As de 2 vias possuem como características especiais o CV regulável na 
própria válvula. A haste e a mola são fabricadas em aço inox e tem uma faixa de temperatura de operação de 2 a 95ºC.

T2000AAC- 0
(Lig. / Desl.)

T2000EAC- 0
(Lig. / Desl.)

T2000HHC- 0
(SPDT)

TC8903-1131WK
(Interno)

TC8903-1132WK
(Remoto)

TC8901-2131WK
(Interno)

TC8901-2132WK
(Remoto)

VA-7010-8003
(220 VAC)

20 (90)

VA-7450-1001
(24 VAC)
26,4 (120)

VA-7452-9001
(24 VAC)
26,4 (120) 

(*) C.V.’s ajustáveis na própria válvula
(**) Termostato de simples estágio selecionável conforme aplicação

Proporcional
(modulante)

Incremental
(Floating)

On-Off

Ação

Atuador

Torque-lbs
(N)

Termostato Trafo

(220/24 Vac) 3,0/4,7/6,4(*) 1,9/3,0/4,1(*) 0,74/1,2/1,9(*) C.V. 1,9 4,1 6,4 

1” 3/4” ½” Rosca (BSP) ½” 3/4” 1”

2 Vias (N.F.) Tipo 3 Vias (Mist)

9 14,5 29 Máx.Pressão Close Off(psi) 29 1” 1”
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Válvulas Globo (Série VG 5000)

Série VG 7000

Série VG 5000
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SÉRIE VG 7000 (CLASSE 250)

Válvulas do tipo globo, de duas e três vias, projetadas para controle de água quente ou gelada. Aplicações incluem: aquecimento central, refrigeração, 
sistemas de fancoils,radiadores, conversores e água potável. As válvulas de três vias podem ser usadas como misturadoras.
Para ambos os modelos, as válvulas poderão receber controles de Ação On-Off, floating e Proporcional. A série VG7000 permite também controle 
pneumático.

Atuador elétrico, ação floating, 24VAC, torque 35 lbs, para uso com válvulas de 2 e 3 vias nos 
diâmetros de ½” e ¾”.

ATUADORES PARA A SÉRIE VG7000

Atuador elétrico, ação proporcional (0 a 10VDC), 24 VAC, torque 35 lbs, para ser acoplado em 
válvulas de 2 e 3 vias nos diâmetros de ½” e ¾”.

VA – 7310 – 8001

VA – 7312 – 8001

Atuador elétrico, ação floating, 24 VAC, torque 110lbs, para ser acoplado em válvulas de 2 e 3 
vias nos diâmetros de ½”, 1” e 1 1/4”.

Atuador elétrico, ação proporcional (0 a 10VDC), 24VAC, torque 110 lbs, para ser acoplado em 
válvulas de 2 e 3 vias nos diâmetros de ½”, 1” e 1 1/4”.

VA – 7150 – 8001

VA – 7152 – 8001

Atuador elétrico, ação floating, 24VAC, torque 220 lbs, para ser acoplado em válvulas de 2 e 3 
vias nos diâmetros de 1¼”, 1½” e 2”.

Atuador elétrico, ação proporcional (0 a 10VDC), 24 VAC, torque 220 lbs, para ser acoplado em 
válvulas de 2 e 3 vias nos diâmetros de 1½” e 2”.

VA – 7200 – 8001

VA – 7202 – 8001

0239

Série de válvulas do tipo globo, fabricadas em bronze fundido e indicadas para regular o fluxo de líquidos ou vapores em sistemas de 
refrigeração, aquecimento ou de HVAC. Disponíveis nos diâmetros de 1/2” a 2”, nas versões de 2 vias (NA ou NF) ou 3 vias (misturadoras).
Quando utilizadas com água tem seus limites de aplicação de: 400psig até 66º C, ou 365 psig até 120ºC com interior em bronze, e 308 psig até 
170ºC com interior em inox.

Controlador
Temperatura
Sensor (NTC)

Atuador 24 (VAC)
Torque - lbs (N)

Válvulas Globo 
(Série VG 7000)

VG7241AT
VG7241BT
VG7241CT
VG7241DT
VG4271ET
VG4271FT
VG4271GT
VG4271LT
VG7241NT
VG7241PT
VG7241RT
VG7241ST

1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
1”

1 1/4”
1 1/2”

2”

0,29
0,47
0,73
1,17
1,80
2,90
4,60
7,30
11,60
18,50
29,00
46,00

VG7842AT
VG7842BT
VG7842CT
VG7842DT
VG7842ET
VG7842FT
VG7842GT
VG7842LT
VG7842NT
VG7842PT
VG7842RT
VG7842ST

Atuador 24 (VAC)
Torque - lbs (N)

Controlador
Temperatura
Sensor (NTC)

Remoto Interno 220(1000) 110(500) 35(150) (N.A.) (NPT) C.V. (MIST) RemotoInterno220(1000)110(500)35(150)
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TRANSFORMADOR 220 / 24VAC - 20 VA

(*) Necessita do kit de acoplamento VG-7000-1024 - Deve ser adquirido em separado.
(**) Necessita do sensor remoto (ambiente; duto; imersão) para controle - Deve ser adquirido em separado. Kit(*)

São válvulas do tipo globo, forjadas em bronze, nos diâmetros de: 1/2”, 3/4” e 1” com retorno por mola e nas versões de 2 vias dos tipos NA 
(Normalmente Aberta) ou NF (Normalmente Fechada) ou ainda de 3 vias dos tipos Misturadoras ou de “By Pass”. Atuam acopladas aos atuadores 
VA-7010 quando com ação On-Off, VA-7450 para ação proporcional. As de 2 vias possuem como características especiais o CV regulável na 
própria válvula. A haste e a mola são fabricadas em aço inox e tem uma faixa de temperatura de operação de 2 a 95ºC.

T2000AAC- 0
(Lig. / Desl.)

T2000EAC- 0
(Lig. / Desl.)

T2000HHC- 0
(SPDT)

TC8903-1131WK
(Interno)

TC8903-1132WK
(Remoto)

TC8901-2131WK
(Interno)

TC8901-2132WK
(Remoto)

VA-7010-8003
(220 VAC)

20 (90)

VA-7450-1001
(24 VAC)
26,4 (120)

VA-7452-9001
(24 VAC)
26,4 (120) 

(*) C.V.’s ajustáveis na própria válvula
(**) Termostato de simples estágio selecionável conforme aplicação

Proporcional
(modulante)

Incremental
(Floating)

On-Off

Ação

Atuador

Torque-lbs
(N)

Termostato Trafo

(220/24 Vac) 3,0/4,7/6,4(*) 1,9/3,0/4,1(*) 0,74/1,2/1,9(*) C.V. 1,9 4,1 6,4 

1” 3/4” ½” Rosca (BSP) ½” 3/4” 1”

2 Vias (N.F.) Tipo 3 Vias (Mist)

9 14,5 29 Máx.Pressão Close Off(psi) 29 1” 1”
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Válvulas Globo (Série VG 5000)

Série VG 7000

Série VG 5000
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A série de pressostatos P48 foi desenvolvida para trabalhar com vapor, ar ou água (quente ou fria), havendo 
também a possibilidade de sua utilização com gases não combustíveis. Os contatos são do tipo SPDT.

SÉRIE P48

P48 AAA-9110

P48 AAA-9120

P48 AAA-9130

P48 AAA-9140

P48 AAA-9150

0 a 1 Bar, diferencial 0,16 a 0,55 Bar

0,2 a 4,0 Bar, diferencial 0,25 a 0,80 Bar

1 a 10 Bar, diferencial 1 a 3 Bar

4 a 16 Bar, diferencial 1,3 a 2,5 Bar

3 a 30 Bar, diferencial 3 a 12 Bar

P299 DVB-1C 0 a 100 PSI, 0 a 10 VDC

P299 EVB-2C 0 a 435 PSI, 0 a 10 VDC

P299 DAB-1C 0 a 100 PSI, 4 a 20 mA

P299 EAB-2C 0 a 435 PSI, 4 a 20 mA

SÉRIE P299

A série P299 constitui-se de transmissores eletrônicos de pressão, para montagem direta, utilizados em 
aplicações que requerem uma tensão que varia linearmente em relação à entrada de pressão. Aplicações 
típicas:

- Ar condicionado de CPD’s.
- Refrigeração comercial.
- Controladores de compressor tipo rack.

Os fluxostatos da série F61 são utilizados em tubulações de água ou outros líquidos não corrosivos às ligas de cobre (latão, bronze e bronze fosforoso). 
Possuem contatos reversíveis SPDT, permitindo sua aplicação para ligar ou desligar um circuito quando o fluxo atinge um valor pré-ajustado. Este fluxo 
tanto pode ser mínimo (falta de fluxo) como máximo (excesso de fluxo). Os fluxostatos da série F62 são utilizados para ar.

• Para tubulações de ½” e ¾” , os fluxostatos estão disponíveis com corpo em bronze para acoplamento direto.
• Para tubulações de 1” a 8” os fluxostatos estão disponíveis com roscas de 1” e palhetas de 1” a 8” .

SÉRIE F61/62

F61 KB-11 C (F011) 01” NPT, palhetas de 1 a 8” , caixa NEMA 1

F61 MB-11C (F014) 01” NPT, palhetas de 1 a 6” , caixa NEMA 3R

F61 KD-3C (F015) ½”, conexão direta , caixa NEMA 1

F61 KD-4C (F016) ¾”, conexão direta, caixa NEMA 1

F62 AA-8C (F012) para ar, caixa NEMA 1

O transmissor de pressão diferencial serie P-74 monitora a pressão diferencial em duas fontes diferentes, 
sendo uma na  linha de alimentação e outra na linha de retorno.  Uma mudança no diferencial de pressão 
irá reposicionar o mecanismo de acionamento a fim de causar uma ação  corretiva  em um equipamento 
de controle externo.

Indicado para a medição diferencial da pressão em Chiler, confirmando a existência de fluxo de água;
Indicado para a confirmação de status de funcionamento para bombas de água;
Ajuste de Set Point do diferencial de pressão com acesso fácil, não é necessário a remoção da tampa;
Sistema completo, com sensores e controlador em um único produto;
Base de montagem universal;

  
 

 
 
 

 
  

   
      

Modelo Ação Range (psi) Diferencial Conexão Material  

P74AA-1C SPST – Fecha 

em baixa pressão

 

Ajustável entre 
8 a 70 psi

 

Ajustável entre 8 
a 30 psi

 
Capilar 36” Comp.

  Conexão ¼” Fêmea

 

Aço Inoxidável

 P74BA-1C
P74EA-8C

SPDT – Contato 
reversível

Ajustável entre 
2 a 26 psi

 

3,5

 

-

 

Fixo

 Latão

 

P74FA-1C
8 a 60 psi

1,5 -

 

Fixo

 

¼”  Fêmea

 

P74FA-5C ¼”FNPT
P74JA-2C SPDT - Floating 2,5 - Fixo ¼”  Fêmea

 
P74JA – CONTROLADOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL  COM ACIONAMENTO FLOATING

O controlador de pressão diferencial modelo P74JA  é normalmente usado em sistemas de água, onde se faz necessário o controle da pressão 
diferencial ente a  alimentação e o retorno. Possui uma saída SPDT de ação  tipo Floating a qual pode comandar um atuador de válvula .  Podemos usar 
o controle de uma válvula de By-Pass como exemplo, sempre que o diferencial de pressão for maior que o valor de Set Point, o controlador de pressão 
P74JA ira  a abrir a válvula, reduzindo a pressão e sempre que o diferencial de pressão for menor que o valor de Set Point, o controlador de pressão 
P74JA ira fechar a válvula, aumentando a pressão

CONTROLADOR DE PRESSAO DIFERENCIAL  
SERIE P74 JOHNSON CONTROLS

Características:

TRANSMISSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE

• Transmissor de umidade relativa com sensor de temperatura para ambiente.
    Faixa de trabalho 0 a 100%, 0 a 10 VDC.

HE – 67N3 – 0N0BT

• Transmissor de umidade relativa com sensor de temperatura para duto.
    Faixa de trabalho 0 a 100%, 0 a 10 VDC.

HE – 67N3 – ON00P
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A série de pressostatos P48 foi desenvolvida para trabalhar com vapor, ar ou água (quente ou fria), havendo 
também a possibilidade de sua utilização com gases não combustíveis. Os contatos são do tipo SPDT.

SÉRIE P48

P48 AAA-9110

P48 AAA-9120

P48 AAA-9130

P48 AAA-9140

P48 AAA-9150

0 a 1 Bar, diferencial 0,16 a 0,55 Bar

0,2 a 4,0 Bar, diferencial 0,25 a 0,80 Bar

1 a 10 Bar, diferencial 1 a 3 Bar

4 a 16 Bar, diferencial 1,3 a 2,5 Bar

3 a 30 Bar, diferencial 3 a 12 Bar

P299 DVB-1C 0 a 100 PSI, 0 a 10 VDC

P299 EVB-2C 0 a 435 PSI, 0 a 10 VDC

P299 DAB-1C 0 a 100 PSI, 4 a 20 mA

P299 EAB-2C 0 a 435 PSI, 4 a 20 mA

SÉRIE P299

A série P299 constitui-se de transmissores eletrônicos de pressão, para montagem direta, utilizados em 
aplicações que requerem uma tensão que varia linearmente em relação à entrada de pressão. Aplicações 
típicas:

- Ar condicionado de CPD’s.
- Refrigeração comercial.
- Controladores de compressor tipo rack.

Os fluxostatos da série F61 são utilizados em tubulações de água ou outros líquidos não corrosivos às ligas de cobre (latão, bronze e bronze fosforoso). 
Possuem contatos reversíveis SPDT, permitindo sua aplicação para ligar ou desligar um circuito quando o fluxo atinge um valor pré-ajustado. Este fluxo 
tanto pode ser mínimo (falta de fluxo) como máximo (excesso de fluxo). Os fluxostatos da série F62 são utilizados para ar.

• Para tubulações de ½” e ¾” , os fluxostatos estão disponíveis com corpo em bronze para acoplamento direto.
• Para tubulações de 1” a 8” os fluxostatos estão disponíveis com roscas de 1” e palhetas de 1” a 8” .

SÉRIE F61/62

F61 KB-11 C (F011) 01” NPT, palhetas de 1 a 8” , caixa NEMA 1

F61 MB-11C (F014) 01” NPT, palhetas de 1 a 6” , caixa NEMA 3R

F61 KD-3C (F015) ½”, conexão direta , caixa NEMA 1

F61 KD-4C (F016) ¾”, conexão direta, caixa NEMA 1

F62 AA-8C (F012) para ar, caixa NEMA 1

O transmissor de pressão diferencial serie P-74 monitora a pressão diferencial em duas fontes diferentes, 
sendo uma na  linha de alimentação e outra na linha de retorno.  Uma mudança no diferencial de pressão 
irá reposicionar o mecanismo de acionamento a fim de causar uma ação  corretiva  em um equipamento 
de controle externo.

Indicado para a medição diferencial da pressão em Chiler, confirmando a existência de fluxo de água;
Indicado para a confirmação de status de funcionamento para bombas de água;
Ajuste de Set Point do diferencial de pressão com acesso fácil, não é necessário a remoção da tampa;
Sistema completo, com sensores e controlador em um único produto;
Base de montagem universal;

  
 

 
 
 

 
  

   
      

Modelo Ação Range (psi) Diferencial Conexão Material  

P74AA-1C SPST – Fecha 

em baixa pressão

 

Ajustável entre 
8 a 70 psi

 

Ajustável entre 8 
a 30 psi

 
Capilar 36” Comp.

  Conexão ¼” Fêmea

 

Aço Inoxidável

 P74BA-1C
P74EA-8C

SPDT – Contato 
reversível

Ajustável entre 
2 a 26 psi

 

3,5

 

-

 

Fixo

 Latão

 

P74FA-1C
8 a 60 psi

1,5 -

 

Fixo

 

¼”  Fêmea

 

P74FA-5C ¼”FNPT
P74JA-2C SPDT - Floating 2,5 - Fixo ¼”  Fêmea

 
P74JA – CONTROLADOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL  COM ACIONAMENTO FLOATING

O controlador de pressão diferencial modelo P74JA  é normalmente usado em sistemas de água, onde se faz necessário o controle da pressão 
diferencial ente a  alimentação e o retorno. Possui uma saída SPDT de ação  tipo Floating a qual pode comandar um atuador de válvula .  Podemos usar 
o controle de uma válvula de By-Pass como exemplo, sempre que o diferencial de pressão for maior que o valor de Set Point, o controlador de pressão 
P74JA ira  a abrir a válvula, reduzindo a pressão e sempre que o diferencial de pressão for menor que o valor de Set Point, o controlador de pressão 
P74JA ira fechar a válvula, aumentando a pressão

CONTROLADOR DE PRESSAO DIFERENCIAL  
SERIE P74 JOHNSON CONTROLS

Características:

TRANSMISSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE

• Transmissor de umidade relativa com sensor de temperatura para ambiente.
    Faixa de trabalho 0 a 100%, 0 a 10 VDC.

HE – 67N3 – 0N0BT

• Transmissor de umidade relativa com sensor de temperatura para duto.
    Faixa de trabalho 0 a 100%, 0 a 10 VDC.

HE – 67N3 – ON00P



Aquecimento e resfriamento (somente liga-desliga) com função “setback”

Aquecimento e resfriamento (somente liga-desliga), três vel. e função “setback”

Aquecimento e resfriamento com função “setback”

Aquecimento e resfriamento, três velocidades e função “setback”

Aquecimento ou resfriamento, três velocidades e função “setback”

Aquecimento ou resfriamento com função “setback”

Aquecimento ou resfriamento com função “setback”

Aquecimento e resfriamento, uma velocidade e função “setback”

Aquecimento ou resfriamento, uma velocidade e função “setback”

on / off

SPDT

Floating

Floating

Floating

Floating

Floating

Floating

Floating
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O sensor de vazão modelo 220 B é utilizado para medir a vazão de água em tubulações metálicas ou PVC.
Pode ser instalado em tubulações de 2” até 40”, aplicado em instalações prediais ou industriais operando com 
temperaturas até 105°C.

220 B - SENSOR VAZÃO TIPO TURBINA

Precisão     +- 1% em fundo de escala

Linearidade     +- 0,7%

Velocidade de fluxo     0,5 a 30 pés por segundo

Pressão máxima     400 psig

Temperatura máxima  105°C

Dimensões 18,1 x 7,6 cm

O transmissor de fluxo programável modelo 310 I é um conversor analógico auto alimentado que converte o 
sinal de pulso emitido pelos sensores de vazão modelo 220 B em um sinal analógico de 4~20 Ma.
Pode ser programado via software, podendo desta forma ser calibrado em campo.

310 I - TRANSMISSOR DE VAZÃO PROGRAMÁVEL

Precisão                                     +- 1% em fundo de escala

Frequência                                  0-1 KHZ

Tempo de resposta                    1 segundo, quando o filtro for utilizado

Temperatura de operação  de  0 a 70°C

Dimensões                                1,75” x 3,65”x 1,0”

Controlador de temperatura digital
Controle microprocessador de unidades de fan-coils, bombas de aquecimento e unidades terminais
com um display digital

Características

• Saídas são individualmente configuráveis para controle floating três fios e controle on/off
• Mudança de estado (changeover) manual ou automática
• Controle de uma ou três velocidades para ventilador
• °F ou °C
• Função “setback” para facilitar o gerenciamento de sistemas

CONTROLADORES DE TEMPERATURA SÉRIE T158

TA 158-001

TA 158-002

TB 158-001

TB 158-002

TB 158-003

TB 158-007

TB 158-015

TB 158-017

TB 158-018

Modelo Descrição Saída
Temperatura para operação                        30 a 160ºF ( -1 a 71ºC)

Pressão para operação                               0-150 PSI

Pressão diferencial para trabalho              0-150 PSI

Porta de pressão                                        1/4”NPT

Caixa                                                           Corpo de nylon reforçado, tampa de zinco com neopreme, NEMA 4

Ajuste                                                          Parafuso multi-rotativo, acessível pelo lado externo da caixa

Faixa de Operação 24-013                          01 à 10 PSI

Faixa de Operação 24-014                           04 à 45 PSI

0243

Controlador de temperatura digital
Para controle digital de unidades de fan-coils, bombas de aquecimento e unidades terminais com um
display digital

Características

• Saídas 0-10VDC ou 4-20mA
• Controle de uma ou três velocidades para ventilador
• °F ou °C
• Função “setback” para facilitar o gerenciamento de sistemas

CONTROLADORES DE TEMPERATURA SÉRIE T168

TA 168-001

TA 168-002

TA 168-003

TA 168-004

TA 168-006

TA 168-007

TA 168-008

Aquecimento e resfriamento com função para aquecimento auxiliar

Aquecimento e resfriamento, três velocidades e funções para ciclo de ventilador e 
aquecimento auxiliar

Aquecimento e resfriamento, três velocidades e função para ciclo de ventilador

Aquecimento ou resfriamento

Aquecimento e resfriamento com funções para ciclo de ventilador e aquecimento 
auxiliar

Aquecimento ou resfriamento, função para ciclo de ventilador e uma velocidade

Aquecimento e resfriamento, função para ciclo de ventilador e uma velocidade

0 a 10 vdc

Ou

4 a 20 MA

Através
configuração 

Jamper

Modelo Descrição Saída

Os modelos 24-013 e 24-014 são chaves de pressão que oferecem em um único produto excelente 
desempenho, tamanho compacto, proteção ambiental e preço atrativo. Apesar de pequena, a caixa do Delta-
Pro pode acomodar um conduite 1/2”NPT e um bloco terminal. A chave Delta-Pro além de ser leve, é também 
forte e durável. O parafuso para ajuste é extremamente acessível e multi-rotativo para que o ajuste seja 
realizado com resolução. O seu design fornece resistência contra vibrações. A chave Delta-Pro é tipicamente 
utilizada para sentir pressão diferencial através de dispositivos como: filtros de água ou óleo, bombas, chillers, 
ventiladores, etc. Ela normalmente tem a função de desligar ou fornecer um alarme em aplicações onde não há 
fluxo suficiente no sistema ou quando a pressão diferencial excessiva indica um problema. Pode também pode 
ser usada para indicar estado de bombas.

PRESSOSTATO DIFERENCIAL PARA ÁGUA MODELO: 24-013/24-014 



Aquecimento e resfriamento (somente liga-desliga) com função “setback”

Aquecimento e resfriamento (somente liga-desliga), três vel. e função “setback”

Aquecimento e resfriamento com função “setback”

Aquecimento e resfriamento, três velocidades e função “setback”

Aquecimento ou resfriamento, três velocidades e função “setback”

Aquecimento ou resfriamento com função “setback”

Aquecimento ou resfriamento com função “setback”

Aquecimento e resfriamento, uma velocidade e função “setback”

Aquecimento ou resfriamento, uma velocidade e função “setback”

on / off

SPDT

Floating

Floating

Floating

Floating

Floating

Floating

Floating
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O sensor de vazão modelo 220 B é utilizado para medir a vazão de água em tubulações metálicas ou PVC.
Pode ser instalado em tubulações de 2” até 40”, aplicado em instalações prediais ou industriais operando com 
temperaturas até 105°C.

220 B - SENSOR VAZÃO TIPO TURBINA

Precisão     +- 1% em fundo de escala

Linearidade     +- 0,7%

Velocidade de fluxo     0,5 a 30 pés por segundo

Pressão máxima     400 psig

Temperatura máxima  105°C

Dimensões 18,1 x 7,6 cm

O transmissor de fluxo programável modelo 310 I é um conversor analógico auto alimentado que converte o 
sinal de pulso emitido pelos sensores de vazão modelo 220 B em um sinal analógico de 4~20 Ma.
Pode ser programado via software, podendo desta forma ser calibrado em campo.

310 I - TRANSMISSOR DE VAZÃO PROGRAMÁVEL

Precisão                                     +- 1% em fundo de escala

Frequência                                  0-1 KHZ

Tempo de resposta                    1 segundo, quando o filtro for utilizado

Temperatura de operação  de  0 a 70°C

Dimensões                                1,75” x 3,65”x 1,0”

Controlador de temperatura digital
Controle microprocessador de unidades de fan-coils, bombas de aquecimento e unidades terminais
com um display digital

Características

• Saídas são individualmente configuráveis para controle floating três fios e controle on/off
• Mudança de estado (changeover) manual ou automática
• Controle de uma ou três velocidades para ventilador
• °F ou °C
• Função “setback” para facilitar o gerenciamento de sistemas

CONTROLADORES DE TEMPERATURA SÉRIE T158

TA 158-001

TA 158-002

TB 158-001

TB 158-002

TB 158-003

TB 158-007

TB 158-015

TB 158-017

TB 158-018

Modelo Descrição Saída
Temperatura para operação                        30 a 160ºF ( -1 a 71ºC)

Pressão para operação                               0-150 PSI

Pressão diferencial para trabalho              0-150 PSI

Porta de pressão                                        1/4”NPT

Caixa                                                           Corpo de nylon reforçado, tampa de zinco com neopreme, NEMA 4

Ajuste                                                          Parafuso multi-rotativo, acessível pelo lado externo da caixa

Faixa de Operação 24-013                          01 à 10 PSI

Faixa de Operação 24-014                           04 à 45 PSI

0243

Controlador de temperatura digital
Para controle digital de unidades de fan-coils, bombas de aquecimento e unidades terminais com um
display digital

Características

• Saídas 0-10VDC ou 4-20mA
• Controle de uma ou três velocidades para ventilador
• °F ou °C
• Função “setback” para facilitar o gerenciamento de sistemas

CONTROLADORES DE TEMPERATURA SÉRIE T168

TA 168-001

TA 168-002

TA 168-003

TA 168-004

TA 168-006

TA 168-007

TA 168-008

Aquecimento e resfriamento com função para aquecimento auxiliar

Aquecimento e resfriamento, três velocidades e funções para ciclo de ventilador e 
aquecimento auxiliar

Aquecimento e resfriamento, três velocidades e função para ciclo de ventilador

Aquecimento ou resfriamento

Aquecimento e resfriamento com funções para ciclo de ventilador e aquecimento 
auxiliar

Aquecimento ou resfriamento, função para ciclo de ventilador e uma velocidade

Aquecimento e resfriamento, função para ciclo de ventilador e uma velocidade

0 a 10 vdc

Ou

4 a 20 MA

Através
configuração 

Jamper

Modelo Descrição Saída

Os modelos 24-013 e 24-014 são chaves de pressão que oferecem em um único produto excelente 
desempenho, tamanho compacto, proteção ambiental e preço atrativo. Apesar de pequena, a caixa do Delta-
Pro pode acomodar um conduite 1/2”NPT e um bloco terminal. A chave Delta-Pro além de ser leve, é também 
forte e durável. O parafuso para ajuste é extremamente acessível e multi-rotativo para que o ajuste seja 
realizado com resolução. O seu design fornece resistência contra vibrações. A chave Delta-Pro é tipicamente 
utilizada para sentir pressão diferencial através de dispositivos como: filtros de água ou óleo, bombas, chillers, 
ventiladores, etc. Ela normalmente tem a função de desligar ou fornecer um alarme em aplicações onde não há 
fluxo suficiente no sistema ou quando a pressão diferencial excessiva indica um problema. Pode também pode 
ser usada para indicar estado de bombas.

PRESSOSTATO DIFERENCIAL PARA ÁGUA MODELO: 24-013/24-014 
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LINHA DE TRANSMISSORES DE TEMPERATURA E RECEPTORES SEM FIO (WIRELESS)

Características:

- Elimina o uso de cabos
- Quatro pontos de entrada universal
- Tecnologia  Spread  Spectrum
- Não necessita de antena externa
- 50 endereços por sistema

Os sensores e receptores sem fio monitoram as variáveis de temperatura do ambiente, duto ou ar exterior.
Cada sensor é configurado com um endereço exclusivo, desta forma, as informações de cada sensor são identificadas individualmente pelos 
receptores. Cada receptor atende 4 sensores, transformando as variáveis recebidas em saídas que podem ser configuradas como analógicas 0-
10 Vdc 0 4-20 mA e SPDT.
O sensor irá transmitir a cada 60s e operar por dois anos com uso de bateria. O transmissor opera na frequencia de 923 Mhz a 50mW em local 
aberto e em range efetivo de 800 metros.
Não necessita de ajuste de RF, nem antena RF externa.O sinal RF utiliza a tecnologia de spectro e não requer licença FCC.
Cada transmissor possui endereço único para identificação do sinal no receptor. O sinal de temperatura é transmitido via radio ao receptor, o qual 
transmite o sinal de temperatura para uma de suas quatro saídas analógicas e ou binárias. A distância de transmissão pode variar dependendo 
da estrutura e do local de instalação, para a verificação correta da distância, devem ser feito testes com o auxílio de ferramenta específica modelo 
RST-K

O detector de água ou líquidos condutíveis  serie WD-1B-T foi desenvolvido para aplicações onde é 
necessária a detecção imediata da água ou qualquer liquido condutível. Possui uma fita auto adesiva, 
onde o sensor percorre todo seu comprimento, desta forma, o liquido pode ser detectado em qualquer 
ponto de sua extensão.
Possui uma saída tipo contato SPDT que é acionada (revertida) quando a umidade é detectada e volta 
ao normal automaticamente quando seco.

DETECTOR DE ÁGUA TIPO FITA  – SERIE WD-1B-T

Caracteristicas:

Construído em caixa a prova d'água;
Saída em contato tipo SPDT;
Possui led's de indicação (verde – normal, vermelho – alarme);
Fita/Sensor em três tamanhos diferentes;
A fita/Sensor pode ser cortada no tamanho necessário para sua aplicação sem perder a eficácia do detector;

O transmissor de pressão  serie PSS2  é compacto e possui alta precisão, o que o torna ideal para 
aplicações em projetos de HVAC, automação predial e processos de medição de pressão. 
O transmissor de pressão serie PSS2 possui uma conexão tipo “engate rápido” (Opcional) o que 
proporciona uma fácil instalação. Estão disponíveis em vários ranges de pressão para uma grande 
variedade de aplicações.

TRANSMISSOR DE PRESSÃO SERIE PSS2 

Características:

Conexão do tipo “Engate Rápido” proporcionando praticidade e rapidez na instalação (opcional);
Ideal para Vapor, água, glicol, refrigerante e outros;
Sinal de saída em 4 a 20 mA;
Construído em aço inoxidável  304L/306L;
Disponível em várias faixas de operação;

45

RT-R  Transmissor de temperatura para Ambiente  
RT-U  Transmissor de temperatura para Duto ou Ar Exterior  
RT-S  Transmissor de temperatura tipo Bastão  
RDI -2  Transmissor de entrada digital (DI) duas (02)entradas  
  
RECEPTORES

  RI-04
 

04 entradas –
 

04 saídas via rádio frequência
 RDO-2

 
02 entradas via radio frequência –

 
02 saídas  digitais

 RO-04
 

04 entradas via radio frequência –
 

04 saídas analógicas ou SPDT
 RR

 
Repetidor de sinal

 

 

Alimentação 11 a 27 Vdc ou Vac
 

Consumo
 

Vdc: 10mA típico, Maximo 30mA  /  Vac: 30mA típico, Maximo 70 mA
 Temperatura de trabalho

 
0°C a 70°C    Sensor fita 0°C a 82°C

 Construção

 
Alumínio a prova d’água

 

Saída

 

de alarme

 

Contato SPDT, 1A @24Vac/Vdc

 Fita Sensor (Dimensões)

 

Espessura = 0,25 Cm  Largura = 3,84 Cm

 Fita Sensor (Comprimento)

 

WD-1BT-

 

10 = 3,05 M

 
WD-1BT-

 

25 = 7,62 M

 
WD-1BT-

 

50 = 15,24 M

 
Peso

 

WD-1BT-10 = 800 g

 

WD-1BT-25 = 1,0Kg

 

WD-1BT-50 = 1,4Kg

 

 

Específicações Técnicas

 

  
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Tensão de Alimentação 8~30 Vdc

Faixa de Operação
Modelos 

 
 

Efeito Termal - 40°C a 105°C
Estabilidade < 0.25% do span

 

Tempo de Resposta <1ms

 

Sinal de Saída 4-20 mA

 

Carga Máxima 800Ω @ 24 VDC

 

Sobre carga 3 X o range do transmissor

 

Condições de Operação -

 

40°C a 105°C

 

Conexões Pressão –

 

1/8”NPT, 316 Aço Inoxidável

 

Elétrica –

 

Conector a prova de água, comprimento de 36”

 

Peso 125 g

 

Dimensões 13.0 X 13.0 X 7,5 cm
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LINHA DE TRANSMISSORES DE TEMPERATURA E RECEPTORES SEM FIO (WIRELESS)

Características:

- Elimina o uso de cabos
- Quatro pontos de entrada universal
- Tecnologia  Spread  Spectrum
- Não necessita de antena externa
- 50 endereços por sistema

Os sensores e receptores sem fio monitoram as variáveis de temperatura do ambiente, duto ou ar exterior.
Cada sensor é configurado com um endereço exclusivo, desta forma, as informações de cada sensor são identificadas individualmente pelos 
receptores. Cada receptor atende 4 sensores, transformando as variáveis recebidas em saídas que podem ser configuradas como analógicas 0-
10 Vdc 0 4-20 mA e SPDT.
O sensor irá transmitir a cada 60s e operar por dois anos com uso de bateria. O transmissor opera na frequencia de 923 Mhz a 50mW em local 
aberto e em range efetivo de 800 metros.
Não necessita de ajuste de RF, nem antena RF externa.O sinal RF utiliza a tecnologia de spectro e não requer licença FCC.
Cada transmissor possui endereço único para identificação do sinal no receptor. O sinal de temperatura é transmitido via radio ao receptor, o qual 
transmite o sinal de temperatura para uma de suas quatro saídas analógicas e ou binárias. A distância de transmissão pode variar dependendo 
da estrutura e do local de instalação, para a verificação correta da distância, devem ser feito testes com o auxílio de ferramenta específica modelo 
RST-K

O detector de água ou líquidos condutíveis  serie WD-1B-T foi desenvolvido para aplicações onde é 
necessária a detecção imediata da água ou qualquer liquido condutível. Possui uma fita auto adesiva, 
onde o sensor percorre todo seu comprimento, desta forma, o liquido pode ser detectado em qualquer 
ponto de sua extensão.
Possui uma saída tipo contato SPDT que é acionada (revertida) quando a umidade é detectada e volta 
ao normal automaticamente quando seco.

DETECTOR DE ÁGUA TIPO FITA  – SERIE WD-1B-T

Caracteristicas:

Construído em caixa a prova d'água;
Saída em contato tipo SPDT;
Possui led's de indicação (verde – normal, vermelho – alarme);
Fita/Sensor em três tamanhos diferentes;
A fita/Sensor pode ser cortada no tamanho necessário para sua aplicação sem perder a eficácia do detector;

O transmissor de pressão  serie PSS2  é compacto e possui alta precisão, o que o torna ideal para 
aplicações em projetos de HVAC, automação predial e processos de medição de pressão. 
O transmissor de pressão serie PSS2 possui uma conexão tipo “engate rápido” (Opcional) o que 
proporciona uma fácil instalação. Estão disponíveis em vários ranges de pressão para uma grande 
variedade de aplicações.

TRANSMISSOR DE PRESSÃO SERIE PSS2 

Características:

Conexão do tipo “Engate Rápido” proporcionando praticidade e rapidez na instalação (opcional);
Ideal para Vapor, água, glicol, refrigerante e outros;
Sinal de saída em 4 a 20 mA;
Construído em aço inoxidável  304L/306L;
Disponível em várias faixas de operação;
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RT-R  Transmissor de temperatura para Ambiente  
RT-U  Transmissor de temperatura para Duto ou Ar Exterior  
RT-S  Transmissor de temperatura tipo Bastão  
RDI -2  Transmissor de entrada digital (DI) duas (02)entradas  
  
RECEPTORES

  RI-04
 

04 entradas –
 

04 saídas via rádio frequência
 RDO-2

 
02 entradas via radio frequência –

 
02 saídas  digitais

 RO-04
 

04 entradas via radio frequência –
 

04 saídas analógicas ou SPDT
 RR

 
Repetidor de sinal

 

 

Alimentação 11 a 27 Vdc ou Vac
 

Consumo
 

Vdc: 10mA típico, Maximo 30mA  /  Vac: 30mA típico, Maximo 70 mA
 Temperatura de trabalho

 
0°C a 70°C    Sensor fita 0°C a 82°C

 Construção

 
Alumínio a prova d’água

 

Saída

 

de alarme

 

Contato SPDT, 1A @24Vac/Vdc

 Fita Sensor (Dimensões)

 

Espessura = 0,25 Cm  Largura = 3,84 Cm

 Fita Sensor (Comprimento)

 

WD-1BT-

 

10 = 3,05 M

 
WD-1BT-

 

25 = 7,62 M

 
WD-1BT-

 

50 = 15,24 M

 
Peso

 

WD-1BT-10 = 800 g

 

WD-1BT-25 = 1,0Kg

 

WD-1BT-50 = 1,4Kg

 

 

Específicações Técnicas

 

  
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Tensão de Alimentação 8~30 Vdc

Faixa de Operação
Modelos 

 
 

Efeito Termal - 40°C a 105°C
Estabilidade < 0.25% do span

 

Tempo de Resposta <1ms

 

Sinal de Saída 4-20 mA

 

Carga Máxima 800Ω @ 24 VDC

 

Sobre carga 3 X o range do transmissor

 

Condições de Operação -

 

40°C a 105°C

 

Conexões Pressão –

 

1/8”NPT, 316 Aço Inoxidável

 

Elétrica –

 

Conector a prova de água, comprimento de 36”

 

Peso 125 g

 

Dimensões 13.0 X 13.0 X 7,5 cm
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CIM 747 VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DE ORIFÍCIO FIXO

As válvulas de balanceamento Cim 747 atuam como válvulas reguladoras, as mesmas ainda acompanham 
um dispositivo medidor de fluxo. Esta solução assegura exatidão no balanceamento de fluxo através dos 
ajustes de todas as válvulas.
As válvulas de balanceamento Cim 747 são apropriadas tanto para aplicações de aquecimento ou 
refrigeração em pressões de até 16 bar.

Características 

Um sistema de medição de fluxo tipo orifício que permite exatidão na medição de fluxo dentro de ±5% 
independente do ajuste da válvula.
Um mecanismo de trava de metal para que os ajustes das válvulas sejam travados com exatidão permitindo 
que válvula feche e reabra para sua posição pré definida.
Chave tipo Allen que trava as posições da válvula.
Uma escala indicadora de posição que pode ser lida de qualquer ângulo.
A tomadas de pressão são totalmente fechadas através de plugs EPDM para que não ocorram interferências 
em suas medições.
Classe de pressão: PN16. Temperatura: -10°C a +120°C.

CIM 787 VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DE ORIFÍCIO VARIÁVEL

As válvulas de balanceamento Cim 787 são apropriadas tanto para aplicações de aquecimento ou 
refrigeração em pressões de até 20 bar.
Estão disponíveis em latão DZR (Cim 787) ou latão padrão (Cim7870T).

Características 

Um mecanismo de trava de metal para que os ajustes das válvulas sejam travados com exatidão permitindo 
que válvula feche e reabra para sua posição pré definida.
Chave tipo Allen que trava as posições da válvula.
Uma escala indicadora de posição que pode ser lida de qualquer ângulo.
A tomadas de pressão são totalmente fechadas através de plugs EPDM para que não ocorram interferências 
em suas medições.
Classe de pressão: PN20. Temperatura -10°C a +120°C.

CIM 788 VÁLVULA REGULADORA PRÉ-REGULADA

As válvulas de balanceamento Cim 788 são apropriadas tanto para aplicações de aquecimento ou refrigeração. 
Estão disponíveis em latão DZR (Cim 788) ou latão padrão (Cim 7880T).

Características

Pré ajuste através de chave de fenda, pode ser feito em 11 posições de fluxo
Cabeçote plástico que permite que a válvula seja fechada e aberta ao valor de Kv pré definido
Desenvolvida para ser utilizada com atuador termoelétrico (Cim 788NC, NO, PRO)
A tomadas de pressão são totalmente fechadas através de plugs EPDM para que não ocorram interferências em 
suas medições. 
Classe de pressão: PN20. Temperatura -10°C a +120°C.

CIM 721-CIM 3723 ORIFÍCIO DE MEDIÇÃO DE FLUXO

Os modelos Cim 721 e Cim 3723 são dispositivos tipo orifício para medição de fluxo que permitem 
exatidão na medição de fluxo dentro de 5% independente do ajuste da válvula. Uma instalação perfeita 
das válvulas de balanceamento e da tomada Cim 3723 ou Cim 721 devem ser feitas de acordo com as 
distâncias determinadas no projeto, em ordem para regular o fluxo e permitir medição exata do fluxo.

Classe de pressão: PN16. Temperatura: -10°C a +120°C.
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CIM 747 VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DE ORIFÍCIO FIXO

As válvulas de balanceamento Cim 747 atuam como válvulas reguladoras, as mesmas ainda acompanham 
um dispositivo medidor de fluxo. Esta solução assegura exatidão no balanceamento de fluxo através dos 
ajustes de todas as válvulas.
As válvulas de balanceamento Cim 747 são apropriadas tanto para aplicações de aquecimento ou 
refrigeração em pressões de até 16 bar.

Características 

Um sistema de medição de fluxo tipo orifício que permite exatidão na medição de fluxo dentro de ±5% 
independente do ajuste da válvula.
Um mecanismo de trava de metal para que os ajustes das válvulas sejam travados com exatidão permitindo 
que válvula feche e reabra para sua posição pré definida.
Chave tipo Allen que trava as posições da válvula.
Uma escala indicadora de posição que pode ser lida de qualquer ângulo.
A tomadas de pressão são totalmente fechadas através de plugs EPDM para que não ocorram interferências 
em suas medições.
Classe de pressão: PN16. Temperatura: -10°C a +120°C.

CIM 787 VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DE ORIFÍCIO VARIÁVEL

As válvulas de balanceamento Cim 787 são apropriadas tanto para aplicações de aquecimento ou 
refrigeração em pressões de até 20 bar.
Estão disponíveis em latão DZR (Cim 787) ou latão padrão (Cim7870T).

Características 

Um mecanismo de trava de metal para que os ajustes das válvulas sejam travados com exatidão permitindo 
que válvula feche e reabra para sua posição pré definida.
Chave tipo Allen que trava as posições da válvula.
Uma escala indicadora de posição que pode ser lida de qualquer ângulo.
A tomadas de pressão são totalmente fechadas através de plugs EPDM para que não ocorram interferências 
em suas medições.
Classe de pressão: PN20. Temperatura -10°C a +120°C.

CIM 788 VÁLVULA REGULADORA PRÉ-REGULADA

As válvulas de balanceamento Cim 788 são apropriadas tanto para aplicações de aquecimento ou refrigeração. 
Estão disponíveis em latão DZR (Cim 788) ou latão padrão (Cim 7880T).

Características

Pré ajuste através de chave de fenda, pode ser feito em 11 posições de fluxo
Cabeçote plástico que permite que a válvula seja fechada e aberta ao valor de Kv pré definido
Desenvolvida para ser utilizada com atuador termoelétrico (Cim 788NC, NO, PRO)
A tomadas de pressão são totalmente fechadas através de plugs EPDM para que não ocorram interferências em 
suas medições. 
Classe de pressão: PN20. Temperatura -10°C a +120°C.

CIM 721-CIM 3723 ORIFÍCIO DE MEDIÇÃO DE FLUXO

Os modelos Cim 721 e Cim 3723 são dispositivos tipo orifício para medição de fluxo que permitem 
exatidão na medição de fluxo dentro de 5% independente do ajuste da válvula. Uma instalação perfeita 
das válvulas de balanceamento e da tomada Cim 3723 ou Cim 721 devem ser feitas de acordo com as 
distâncias determinadas no projeto, em ordem para regular o fluxo e permitir medição exata do fluxo.

Classe de pressão: PN16. Temperatura: -10°C a +120°C.
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CIM 3739 VÁLVULA FLANGEADA DE BALANCEAMENTO DE 
ORIFÍCIO VARIÁVEL PN 16 – FERRO FUNDIDO 4425

As válvulas flangeadas de balanceamento Cim 3729 são usadas onde medição exata de fluxo em grandes 
sistemas de refrigeração ou aquecimento é necessária. As válvulas de ferro fundido tem flanges PN16 e 
dispositivo que armazena a posição da válvula, permitindo o fechamento e abertura da válvula para a 
posição pré definida.
Elas são fornecidas com pontos para medição de pressão Cim 723. 

CIM 788NC – 788NO – 788NC24 – 788NO24

A linha de atuadores termoelétricos Cim 788 são usados para fechar e abrir válvulas em sistemas de 
aquecimento de piso.

Cim 788NC normalmente fechado 220V-50/60Hz
Cim 788NO normalmente aberto 220V-50/60Hz
Cim 788NC24 normalmente fechado 24V-50/60Hz
Cim 788NO24 normalmente aberto 24V-50/60Hz

Cim 788NC Cim 788NC24 adaptador para válvula VA80
Cim 788NO Cim 788NO24 adaptador para válvula VA50

Tamanho compacto, dimensões pequenas
Indicador funcional, visível em qualquer angulo
Instalação prática
Baixo consumo de energia
100% de proteção contra vazamento de válvulas
Posição de instalação em 360°
Garantia de proteção em sobre tensão

Operação: 1,8W
Classe de proteção: IP54 (em qualquer posição de instalação)
Curso do atuador: 4,5 mm
Torque: 100N ±5%
Cabo: 2x0,75 mm² PVC, cinza
Comprimento do cabo: 1000mm
Cor da caixa: cinza

CIM 788PRO – ATUADOR PROPORCIONAL 0-10V

Atuador termoelétrico normalmente fechado (NC) com unidade eletrônica interna para controle 
proporcional de válvulas usadas em sistemas de gerenciamento.

Controle de ajuste
Indicador de função
100% de proteção contra vazamento de válvulas
Auto ajustável
Instalação prática
Curso de atuação proporcional

Voltagem de operação: 24V, 10% até +20% 50/60Hz
Voltagem de controle: 0-10VDC
Resistência de entrada: 100 kOhm
Consumo: 1,8W
Grau de proteção: IP54
Curso: 4,5 mm
Torque: 100N ±5%
Corrente : <250 mA para 2 minutos
Velocidade media de atuação: 30s / mm
Cabo: 3x0,22 mm²
Comprimento do cabo: 1000mm
Cor da caixa: branca RAL9003
Adaptação: adaptador de válvula VA50

CIMDRONIC AC6 CIM 726
Unidade de comissionamento eletrônico em um novo nível
Agora com tecnologia DSP para proteção do sensor

O Cimdronic 726 é um medidor eletrônico de comissionamento para medição de pressões diferenciais e 
taxas de fluxo de água em sistemas HVAC. Uma ampla faixa de características acoplada com uma base de 
dados de mais de 1300 válvulas, de 34 fabricantes mundiais, tornam o Cimdronic 726 a primeira escolha do 
engenheiro.

Simplicidade
Nove botões desenvolvidos para simples navegação permitem uso eficiente e rápido do menu do sistema. O 
Cimdronic 726 foi planejado com uma escolha de display - pode mostrar todos os parâmetros, todos os 
dados disponíveis ou simplesmente uma tela que mostra a pressão diferencial. O usuário tem a opção de 
selecionar a tela mais apropriada para o trabalho que está sendo realizado.

Conveniência
Tamanho compacto e leveza permitem que o usuário opere com eficácia sem a inconveniência de um 
equipamento volumoso. Possui display iluminado, conexões de engate rápido e baterias tipo PPS que 
fornecem aproximadamente 20 horas de uso. O Cimdronic 726 é fornecido com mala. 

Exatidão
O Cimdronic 726 usa um sensor calibrado em 20 pontos e protegido por tecnologia DSP permitindo o uso de 
sensores mais apropriados para ranges de medição experenciados em HVAC e não comprometidos pela 
necessidade de sensores selecionados para pressão alta com suas pobres precisões e resoluções em 
leituras de baixa pressão diferencial.
A exatidão é melhor que 1% ou 100 Pascals com sistema para aperfeiçoar a confiança na leitura em 
sistemas instáveis.
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CIM 3739 VÁLVULA FLANGEADA DE BALANCEAMENTO DE 
ORIFÍCIO VARIÁVEL PN 16 – FERRO FUNDIDO 4425

As válvulas flangeadas de balanceamento Cim 3729 são usadas onde medição exata de fluxo em grandes 
sistemas de refrigeração ou aquecimento é necessária. As válvulas de ferro fundido tem flanges PN16 e 
dispositivo que armazena a posição da válvula, permitindo o fechamento e abertura da válvula para a 
posição pré definida.
Elas são fornecidas com pontos para medição de pressão Cim 723. 

CIM 788NC – 788NO – 788NC24 – 788NO24

A linha de atuadores termoelétricos Cim 788 são usados para fechar e abrir válvulas em sistemas de 
aquecimento de piso.

Cim 788NC normalmente fechado 220V-50/60Hz
Cim 788NO normalmente aberto 220V-50/60Hz
Cim 788NC24 normalmente fechado 24V-50/60Hz
Cim 788NO24 normalmente aberto 24V-50/60Hz

Cim 788NC Cim 788NC24 adaptador para válvula VA80
Cim 788NO Cim 788NO24 adaptador para válvula VA50

Tamanho compacto, dimensões pequenas
Indicador funcional, visível em qualquer angulo
Instalação prática
Baixo consumo de energia
100% de proteção contra vazamento de válvulas
Posição de instalação em 360°
Garantia de proteção em sobre tensão

Operação: 1,8W
Classe de proteção: IP54 (em qualquer posição de instalação)
Curso do atuador: 4,5 mm
Torque: 100N ±5%
Cabo: 2x0,75 mm² PVC, cinza
Comprimento do cabo: 1000mm
Cor da caixa: cinza

CIM 788PRO – ATUADOR PROPORCIONAL 0-10V

Atuador termoelétrico normalmente fechado (NC) com unidade eletrônica interna para controle 
proporcional de válvulas usadas em sistemas de gerenciamento.

Controle de ajuste
Indicador de função
100% de proteção contra vazamento de válvulas
Auto ajustável
Instalação prática
Curso de atuação proporcional

Voltagem de operação: 24V, 10% até +20% 50/60Hz
Voltagem de controle: 0-10VDC
Resistência de entrada: 100 kOhm
Consumo: 1,8W
Grau de proteção: IP54
Curso: 4,5 mm
Torque: 100N ±5%
Corrente : <250 mA para 2 minutos
Velocidade media de atuação: 30s / mm
Cabo: 3x0,22 mm²
Comprimento do cabo: 1000mm
Cor da caixa: branca RAL9003
Adaptação: adaptador de válvula VA50

CIMDRONIC AC6 CIM 726
Unidade de comissionamento eletrônico em um novo nível
Agora com tecnologia DSP para proteção do sensor

O Cimdronic 726 é um medidor eletrônico de comissionamento para medição de pressões diferenciais e 
taxas de fluxo de água em sistemas HVAC. Uma ampla faixa de características acoplada com uma base de 
dados de mais de 1300 válvulas, de 34 fabricantes mundiais, tornam o Cimdronic 726 a primeira escolha do 
engenheiro.

Simplicidade
Nove botões desenvolvidos para simples navegação permitem uso eficiente e rápido do menu do sistema. O 
Cimdronic 726 foi planejado com uma escolha de display - pode mostrar todos os parâmetros, todos os 
dados disponíveis ou simplesmente uma tela que mostra a pressão diferencial. O usuário tem a opção de 
selecionar a tela mais apropriada para o trabalho que está sendo realizado.

Conveniência
Tamanho compacto e leveza permitem que o usuário opere com eficácia sem a inconveniência de um 
equipamento volumoso. Possui display iluminado, conexões de engate rápido e baterias tipo PPS que 
fornecem aproximadamente 20 horas de uso. O Cimdronic 726 é fornecido com mala. 

Exatidão
O Cimdronic 726 usa um sensor calibrado em 20 pontos e protegido por tecnologia DSP permitindo o uso de 
sensores mais apropriados para ranges de medição experenciados em HVAC e não comprometidos pela 
necessidade de sensores selecionados para pressão alta com suas pobres precisões e resoluções em 
leituras de baixa pressão diferencial.
A exatidão é melhor que 1% ou 100 Pascals com sistema para aperfeiçoar a confiança na leitura em 
sistemas instáveis.
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Controles e Automação para Ar Condicionado

Vendas

 Através de importação, comercializamos produtos e sistemas para controle de 
equipamentos de ar condicionado, compreendendo elementos de campo tais como: 
termostatos, atuadores de válvulas, atuadores de dampers, válvulas de duas e três vias 
e elementos controladores divididos em controles convencionais e sistemas digitais 
DDC. 

  Oferecemos todos os produtos e sistemas proporcionando apoio total ao cliente final 
na solução em controles de sistemas de automação predial, ar condicionado e 
integração de sistemas através de nossos departamentos comerciais, engenharia de 
aplicação/obras e serviços.
      

   Nossa estrutura nos permite oferecer aos nossos clientes suporte na elaboração do projeto de 
automação, e integração de sistemas quando solicitado e, adicionalmente proporcionar 
segurança aos nossos clientes na realização do projeto executivo, montagem de painéis para 
sistemas microprocessados, comissionamento e partida assistida (start-up) de obras de 
automação. Sempre excedendo as expectativas de nossos clientes, desenvolvemos as 
seguintes etapas de processo para um melhor aproveitamento do projeto como um todo:

-Vendas de controles para ar condicionado
-Assistência técnica pós-venda
-Contratos de manutenção preventiva e corretiva
-Sistemas de Automação e integração predial
-Projeto e supervisão dos serviços de instalação
-Engenharia e confecção de software
-Comissionamento e “start-up” do sistema 
-Testes e aprovação do sistema
-Documentação e treinamento de clientes
-Serviços de manutenção

Serviços e Manutenção

Clientes ENCON (Manutenção)

ROCHE INDUSTRIA FARMACÊUTICA

UNISYS BRASIL

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS

BANCO CRUZEIRO DO SUL

IFHC - Instituto Fernando Henrique Cardoso

IPQ - Instituto de Psiquiatria

SHOPPING LIGHT

KOSTAL ELETROMECÂNICA

INSTITUTO ITAÚ CULTURAL

SESCON - SP - Sindicato das Empresas

ED.PINHEIRO NETO

CENTER SHOPPING UBERLÂNDIA

HELLER MÁQUINAS OPERATRIZES

MIRANDA&WIERMANN

BASF SA

BANCO SANTANDER

HOSPITAL SANTA MARCELINA

 

SHOPPING GLOBAL

SHOPPING OSASCO

REDE RECORD

ED.SECULLUM

CIP -  Câmara Interbancária de Pagamentos

DRESDNER KLEINWORT  

 

IPDA - Igreja Pentecostal

AMEX EXPRESS
 -Atuadores de Damper
 -Atuadores de Válvulas
 -Controladores Universais
 -Controladores Microprocessados Programáveis
 -Fluxostatos para Água / Ar
 -Pressostatos
 -Registradores
 -Sensores de Corrente
 -Sensores de Temperatura
 -Sensores de Umidade
 -Termostatos
 -Transdutores de Pressão
 -Transdutores de Sinal
 -Transformadores
 -Transmissores de Dióxido de Carbono
 -Transmissores de Monóxido de Carbono
 -Transmissores de Pressão
 -Transmissores de Temperatura
 -Transmissores de Umidade
 -Transmissores de Vazão
 -Umidostatos
 -Válvulas de Balanceamento
 -Válvulas Borboleta
 -Válvulas Esfera 2 e 3 vias
 -Válvulas Globo 2 e 3 vias
 -Válvulas On/Off para Fancoletes
 -Válvulas Pressostáticas

Outros produtos sob consulta.

Produtos ENCON 

Entrega para toda grande
São Paulo.

www.encon.com.br55 (11) 4997-4111
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Controles e Automação para Ar Condicionado

Vendas

 Através de importação, comercializamos produtos e sistemas para controle de 
equipamentos de ar condicionado, compreendendo elementos de campo tais como: 
termostatos, atuadores de válvulas, atuadores de dampers, válvulas de duas e três vias 
e elementos controladores divididos em controles convencionais e sistemas digitais 
DDC. 

  Oferecemos todos os produtos e sistemas proporcionando apoio total ao cliente final 
na solução em controles de sistemas de automação predial, ar condicionado e 
integração de sistemas através de nossos departamentos comerciais, engenharia de 
aplicação/obras e serviços.
      

   Nossa estrutura nos permite oferecer aos nossos clientes suporte na elaboração do projeto de 
automação, e integração de sistemas quando solicitado e, adicionalmente proporcionar 
segurança aos nossos clientes na realização do projeto executivo, montagem de painéis para 
sistemas microprocessados, comissionamento e partida assistida (start-up) de obras de 
automação. Sempre excedendo as expectativas de nossos clientes, desenvolvemos as 
seguintes etapas de processo para um melhor aproveitamento do projeto como um todo:

-Vendas de controles para ar condicionado
-Assistência técnica pós-venda
-Contratos de manutenção preventiva e corretiva
-Sistemas de Automação e integração predial
-Projeto e supervisão dos serviços de instalação
-Engenharia e confecção de software
-Comissionamento e “start-up” do sistema 
-Testes e aprovação do sistema
-Documentação e treinamento de clientes
-Serviços de manutenção

Serviços e Manutenção

Clientes ENCON (Manutenção)

ROCHE INDUSTRIA FARMACÊUTICA

UNISYS BRASIL

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS

BANCO CRUZEIRO DO SUL

IFHC - Instituto Fernando Henrique Cardoso

IPQ - Instituto de Psiquiatria

SHOPPING LIGHT

KOSTAL ELETROMECÂNICA

INSTITUTO ITAÚ CULTURAL

SESCON - SP - Sindicato das Empresas

ED.PINHEIRO NETO

CENTER SHOPPING UBERLÂNDIA

HELLER MÁQUINAS OPERATRIZES

MIRANDA&WIERMANN

BASF SA

BANCO SANTANDER

HOSPITAL SANTA MARCELINA

 

SHOPPING GLOBAL

SHOPPING OSASCO

REDE RECORD

ED.SECULLUM

CIP -  Câmara Interbancária de Pagamentos

DRESDNER KLEINWORT  

 

IPDA - Igreja Pentecostal

AMEX EXPRESS
 -Atuadores de Damper
 -Atuadores de Válvulas
 -Controladores Universais
 -Controladores Microprocessados Programáveis
 -Fluxostatos para Água / Ar
 -Pressostatos
 -Registradores
 -Sensores de Corrente
 -Sensores de Temperatura
 -Sensores de Umidade
 -Termostatos
 -Transdutores de Pressão
 -Transdutores de Sinal
 -Transformadores
 -Transmissores de Dióxido de Carbono
 -Transmissores de Monóxido de Carbono
 -Transmissores de Pressão
 -Transmissores de Temperatura
 -Transmissores de Umidade
 -Transmissores de Vazão
 -Umidostatos
 -Válvulas de Balanceamento
 -Válvulas Borboleta
 -Válvulas Esfera 2 e 3 vias
 -Válvulas Globo 2 e 3 vias
 -Válvulas On/Off para Fancoletes
 -Válvulas Pressostáticas

Outros produtos sob consulta.

Produtos ENCON 

Entrega para toda grande
São Paulo.

www.encon.com.br55 (11) 4997-4111
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Controles e Automação para Ar Condicionado Rua França, 297 - Santo André - São Paulo - Cep: 09210-020

Tel.: 55 11 4997 4111 - www.encon.com.br

Automação Predial e Integração de Sistemas
para Ar Condicionado


