
 
 

SENSOR DE PRESSÃO 

Série 2450  
 

APRESENTAÇÃO 

O sensor de pressão da série 2450 é uma peça única com corpo em PVDF injetada e diafragma em cerâmica 
para maior compatibilidade química em líquidos corrosivos. Três versões com ranges de pressão diferente 
permitem ótima resolução em combinação com as necessidades do cliente. O conjunto de circuitos de estado 
sólidos elimina desvios ou flutuações (não há potenciômetros internos). Incorpora compensação de 
temperatura que promove excelentes precisões em um grande ranges de temperatura. 

Esses sensores estão disponíveis com protocolo digital proprietário (S3L) para comunicação com as eletrônicas 
da +GF+ Signet, ou saída 4-20mA. 

A dupla ponta com finais roscados permite a submersão em tanques, instalação em tubulações através de tubo 
ou conduíte adequados. Adaptadores integrais (vendidos separadamente) podem ser utilizados de forma a criar 
um medidor compacto utilizando-se da eletrônica transmissora de pressão série 8450. 

O transmissor de pressão 8450 é um indicador local programável que pode ser montado em painel ou em 
campo, com opções de saída 4-20mA ou relês. Essa série oferece excelente repetibilidade e precisão dentro de 
uma grande variedade de ranges de pressão. O instrumento está disponível nas versões canais simples ou duplo 
e sua saída 4-20mA pode ser programada individualmente para cada canal e também reversível. Nas suas 
configurações estão incluídos saídas de coletor aberto e relês para controle de pressão ou alarme. 

A série 8450 pode ainda ser utilizada com sensores de pressão de outros fabricantes, desde que utilizando-se o 
conversor digital 8058 (vendido separadamente). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA 

• Saída 4-20mA ou protocolo digital proprietário (S3L – para indicadores Signet); 
• Conexão ao processo: roscas ½” ou ¾”NPT; 
• Corpo em PVDF injetado; 
• Diafragma em cerâmica; 
• Disponível em três ranges de pressões diferentes; 
• Eletrônica com entrada para um ou dois sensores; 

 

 

 



 
 

 

 

APLICAÇÃO 

• Para medição de pressão ou nível; 
• Proteção de bombas; 
• Controle de águas e efluentes; 
• Sistemas de irrigação; 
• Processos químicos agressivos; 

 

 
 

 


