AVID PS793 Posicionador Pneumático de Válvulas Rotativas

Um posicionador pneumático de equilíbrio de forças para atuadores rotativos de um quarto de volta.
Projetado para montagem direta em todos os atuadores pneumáticos de Válvulas e Controlos
e NAMUR

Caraterísticas

Aplicações Gerais

Caraterísticas técnicas

O posicionador PS793 é um posicionador
pneumático baseado no princípio de equilíbrio
de forças, que se destina ao funcionamento
proporcional de atuadores rotativos de um
quarto de volta. Está geralmente acoplado ao
veio do atuador, com um indicador visual, que
permite uma fácil monitorização no local.

Homologações
Normas de
invólucro (IEC)	IP66
Interruptores
(opcional)	Interruptores mecânicos
SPDT
Detetor de tipo
proximidade (indutivo)
Invólucro
Alumínio anodizado

www.cranecpe.com

• Design compacto - montado diretamente e de
modo axial ao veio do atuador, através de um
kit standard.
• O design atualizado proporciona
caraterísticas melhoradas, ao mesmo tempo
que mantém as dimensões do perfil do
excêntrico e a calibração do produto
• Utilização de parafusos prisioneiros em toda
a montagem para impedir a sua perda no
local de instalação
• Disco do indicador visual local graduado, de
elevada visibilidade, que permite uma fácil
monitorização no local
• O reforço externo da conduta é integral
com a parede do invólucro, garantindo uma
maior resistência e uma reduzida área de
implantação
• O indicador fornece a posição visual do
elemento final de controlo
• Caraterísticas de posicionamento estáveis,
fornecidas tanto em atuadores de pequena
como de grande dimensão
• O efeito (direto ou inverso) é facilmente
invertido no local de montagem, através da
rotação do excêntrico e invertendo a ligação
de ar
• Utilizável para serviço de duplo efeito ou de
simples efeito
• Não afetado por flutuações normais de
pressão de alimentação
• Opção de interruptores integrais de fim de
curso elétricos
• Adaptador e kit de suporte opcionais para
atuadores NAMUR (kit de suporte vendido
separadamente)

VCTDS-02786-PT 14/12

AVID PS793 Posicionador Pneumático de Válvulas Rotativas

dimensões
Ligação do sinal
⅛” NPT
241.50
[9.508 ]

Entrada de cabos - fornecida com bujão
½” NPT ou M20 x 1.5P ou obturada
(sem interruptores), de acordo com a encomenda

105.00
[4.134]
182.50
[7.185 ]

20.8 5
[0.821 ]

91.5 0
[3.602]

50.80
[ 2.000]

110 . 0 0
[4 . 3 3 1 ]

Alimentação ¼” NPT

3.98
3.93 A/F

11.00
10.95 A/F
.433
.431

[ .157
.155]

[ ]

28.84
28. 4 4

3.98
3.84
.1 57
.1 5 1
8
¯ 15.9
15.9 3

[ .629
.627]

¯ 4.90
4.80

[ .193
.189]

Ligação do manómetro
⅛” NPT

41.15
[ 1 .6 2 0 ]

20.58
[ 0. 810]

[ ]

8.89
[ 0 .350]

4.70
[ 0.185]
28.58 Típico
[ 1 .1 2 5 ]

Orifício ‘A’

Excêntrico de retorno de 3 lóbulos
(Efeito direto ou inverso consultar o documento de
instalação)

50.80
[2 .0 0 0]

5 7 .15 Quad.
[2.2 5 0 ]

Escape
¼” NPT

[ 11.135
. 120]

3 5.00
[ 1 .378]

X
P

Orifício ‘B’
46.74
[1 .840]

Ligação de saída ‘B’ ¼” NPT

4 parafusos para montagem direta ao atuador
10 - 32 UNF
93.47
[3.6 80]

Ligação de saída ‘A’ ¼” NPT

Indicador visual de posição

4 furos roscados para uso com o suporte
NAMUR 5/16" - 18 UNC x 8 prof.
(fornecidos 10 - 32 furos UNF obturados com
parafusos LG de 10 mm e tampas de vedação)

Dimensões em mm, dimensões imperiais (in) entre parêntesis

Ligações e montagem
Designação das ligações

Entrada de cabos
Ligações dos orifícios
Montagem

A e B - Linhas de serviço
P - Ligação de ar comprimido
T - Ponto de escape
X - Linha de controlo
½” NPT ou M20 (Obturada, sem interruptores)
¼
Qualquer posição / orientação, sem limites
Montagem direta a atuadores
Disponível suporte de montagem Namur
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AVID PS793 Posicionador Pneumático de Válvulas Rotativas
Specifications
Especificações Gerais
Sinal de entrada
Amplitude simples
Caraterística do excêntrico
Excêntrico de 3 lóbulos

Alimentação
Meios
Pressão de alimentação
Consumo de ar
Ambiente
Temperatura ambiente
Materiais de fabrico
Invólucro
Diafragma
Bobina da válvula
Tampa
Peso
Opções
Manómetros
Interruptores de fim de
curso integrais

3 a 15 psi (0.2 - 1.0 bar) standard
Linear
Curva 1, amplitude: 3 - 15 psi = movimento de 90°
Curva 2, amplitude: 3 - 9 psi ou 9 - 15 psi = movimento de 65°
Curva 3, amplitude: 3 - 15 psi = movimento de 65°
Ar ou gás comprimido, seco, isento de poeiras e óleo com 5 elementos filtrantes
à entrada
30 - 100 psi (2 - 8 bar)
0.6 cf/min em condições de equilíbrio com uma alimentação de 60 psi (4 bar)
-5° a +160°F (-20° a +70°C)
Liga de alumínio anodizada
Borracha de nitrilo
Aço inoxidável
Liga de alumínio anodizada
5 lb (2,27 kg)
Ar de instrumentação 0 - 30 psi (0 - 2 bar) - 1 conj.
Ar de alimentação 0 - 150 psi (0 - 8 bar) - 2 conj.
De contacto simples e acionado por circuito duplo (SPDT) 10 A 240 V AC
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AVID PS793 Posicionador Pneumático de Válvulas Rotativas
Informação para encomenda
Guia de seleção
Modelo Base
PS- Posicionador pneumático
Aplicação
0

Fluxo standard
Opções de entradas
0
1
2
3

Sem entrada de cabos
1 x ½" NPT
1 x M20
1 x PG 13.5
Número de interruptores
0
2

0 interruptores
2 interruptores
Opções de interruptores
00
01
03

Sem interruptores
Interruptores mecânicos V3 SPDT
P&F NJ2-V3-N
Régua de terminais
0
B

Sem régua de terminais
8 pt standard
Tipo de suporte (estilo de montagem)
D
I

Fixações métricas de montagem direta
Fixações imperiais de montagem direta
Ligações pneumáticas
0B BSP
0N NPT
Caraterísticas especiais
00

Sem caraterísticas especiais
Certificação
0

Não perigoso
Revisão

PS-

0

2

2

01

B

D

0B

-00

-0

R*

Número de revisão

R1

= Número de modelo PS-02201BD0B-00-0R2

Notas
1. Contatar o seu escritório de vendas para orientação sobre a melhor combinação possível para os seus requisitos de controlo e monitorização.

Westlock
Controls
280 N. Midland
Avenue,

Crane Co., and its subsidiaries cannot accept responsibility for possible errors in catalogues, brochures, other printed
materials, and website information. Crane
Co. reserves the right to alter its products without notice, including products already on order provided that such
alteration can be made without changes being
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necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are the property of the Crane Co. or its
subsidiaries. The Crane and Crane brands logotype,

Saddle Brook, NJ
07663

in alphabetical order, (ALOYCO®, CENTER LINE®, COMPAC-NOZ®, CRANE®, DEPA®, DUO-CHEK®, ELRO®, FLOWSEAL®,
JENKINS®, KROMBACH®, NOZ-CHEK®, PACIFIC

United States

VALVES®, RESISTOFLEX®, REVO®, SAUNDERS®, STOCKHAM®, TRIANGLE®, UNI-CHEK®, WTA®, and XOMOX®) are registered
trademarks of Crane Co. All rights reserved.
4

