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1403

Conector de 
cabo tipo reto

Conector de cabo tipo em 
ângulo perpendicular

Controle uniforme de pressão de 
vácuo proporcional a um sinal elétrico

Nota 1) A pressão mínima de vácuo de alimentação deve ser 13,3 kPa mais do que o valor de ajuste da pressão máxima de vácuo.
Nota 2) Não é possível 4 a 20 mA CC com o tipo de 2 fios. A tensão da fonte de alimentação (24 VCC ou 12 a 15 VCC) é 

obrigatória.
Nota 3) Este valor não inclui o circuito de sobrecorrente. Se o circuito de sobrecorrente estiver incluso, a impedância de entrada 

deve ser alterada dependendo da fonte de alimentação de entrada. 350 Ω ou menos quando a fonte de alimentação de 
entrada for 20 CC mA. 
Ao medir a saída analógica ITV de 1 a 5 VCC, se a impedância de carga for inferior a 100 kΩ, a precisão do monitor de 
saída analógica de ± 6% (alcance completo) pode não estar disponível. Consulte a SMC se for requerida uma peça com 
precisão de ±6%. A pressão de saída permanece inalterada.

Nota 4) A saída analógica ou saída de sensor deve ser selecionada. Além disso, quando a saída digital é selecionada, a saída 
NPN ou PNP também deve ser selecionada. Observe que o tipo de entrada predefinida não está equipado com uma 
função de sinal de saída.

Nota 5) Entre em contato com a SMC para obter indicações de outras unidades de pressão.
Nota 6) O consumo máximo de corrente é 0,16 A ou menos para especificações de comunicação.
Nota 7) O peso aumenta em cerca de 80 g (em 100 g para PROFIBUS DP) para especificações de comunicação.
Nota 8) As características do produto estão confinadas ao estado estático.

A pressão pode flutuar quando o ar é consumido no lado da saída.

Consulte "Best Pneumatics" nº 5 para obter detalhes.

Periféricos do sistema de vácuo:
Regulador eletrônico de vácuo: ITV209¨

Especificações

Como pedir

Faixa de pressão
9 -1,3 a -80 kPa

Nota) Os modelos de comunicação (entrada 
predefinida de 16 pontos CC, DE, PR, RC) 
estão disponíveis somente para 24 VCC.

Unidade de display de pressão

Nota) Para os modelos de comunicação 
CC, DN, PR e RC, somente 
"Nada" está disponível, pois eles 
não possuem um display de 
pressão.

Tipo de conector de cabo

Nota) Peça o cabo de comunicação (exceto 
RS-232C) separadamente. Consulte 
abaixo.

Em conformidade com a CE

Pressão mínima de vácuo de alimentação (1)

Pressão máxima de vácuo de alimentação
Faixa de pressão ajustável

Sinal de entrada

Linearidade
Histerese
Repetibilidade
Sensibilidade
Características de temperatura

Temperatura ambiente e do fluido
Encapsulamento
Peso (7)

Entrada 
Impedância

Sinal de saída (4)

(Saída do monitor)

Pressão de saída 
Display

Tipo de corrente (2)

Tipo de tensão
Entrada predefinida
Tipo de corrente
Tipo de tensão
Entrada predefinida

Precisão
Unidades

Tensão da fonte de alimentação tipo 24 VCC: 0,12 A ou menos (6) Tensão da fonte de alimentação tipo 12 a 15 VCC: 0,18 A ou menos

1 a 5 VCC (impedância de carga: 1 kΩ ou mais)
4 a 20 mA CC (tipo Sink) (impedância de carga: 250 Ω ou menos)

Precisão de saída: dentro de ±6% (alcance completo)

Saída de coletor aberto NPN: Máx. 30 V, 80 mA Saída de coletor aberto PNP: Máx. 80 mΩ

24 VCC ±10% 12 a 15 VCC
Modelo

Pressão ajustada -13,3 kPa
-101 kPa

-1,3 a -80 kPa
4 a 20 mA CC, 0 a 20 mA CC (tipo Sink)

0 a 5 VCC, 0 a 10 VCC
4 pontos (negativo em comum), 16 pontos (sem polaridade em comum)

250 Ω ou menos (3)
Aprox. 6,5 kΩ

Tensão da fonte de alimentação tipo 24 VCC: aprox. 4,7 kΩ, tipo 12 VCC: aprox. 2,0 kΩ
 

Dentro de ±1% (alcance completo)
Dentro de 0,5% (alcance completo)

Dentro de ±0,5% (alcance completo)
Dentro de 0,2% (alcance completo)

Dentro de 0,12% (alcance completo)/°C
±2% (alcance completo) ±1 dígito

kPa Display mínimo: 1 (5)
0 a 50 °C (sem condensação)

IP65
350 g

Saída analógica

Saída do sensor

Tensão
Consumo de corrente

Fonte de alimentação
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Saída

Retorno

Características de vazão

Taxa de vazão L/min (ANR)

P
re

ss
ão

 d
e 

sa
íd

a 
kP

a

Pressão de alimentação de vácuo MPa: -100 kPa

Sinal de entrada/Sinal de comunicação

Tipo de tensão 0 a 5 VCC
Tipo de tensão 0 a 10 VCC

Tipo de corrente 4 a 20 mA CC
(tipo Sink)

Tipo de corrente 0 a 20 mA CC
(tipo Sink)

Entrada predefinida

CC-Link
DeviceNet™

PROFIBUS DP
Comunicação RS-232C

Saída do monitor
Saída analógica 

1 a 5 VCC

Saída do sensor/
Saída NPN

Saída do sensor/
Saída PNP

Saída analógica 
4 a 20 mA CC

(tipo Sink)

Nada NenhumaEntrada predefinida de 16 pontos
(saída do sensor/saída PNP)

Entrada predefinida de 16 pontos
(saída do sensor/saída NPN)

Acessório (suporte)
Nada

Tipo de rosca
Nada

Conexão

RoHS

24 VCC
12 a 15 VCC

Tensão da fonte de alimentação

kPa

Tipo reto de 3 m
Tipo de ângulo reto de 3 m

Sem conector de cabo

Sem suporte
Suporte plano
Suporte em L

Rc
NPT

NPTF
G
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Q
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Em conformidade com a CE
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