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Transmissor de Pressão 
 

Aplicação industrial conexão direta ao processo - Modelo BRPT 010 
 

 
Aplicação 
Transmissor de pressão com saída analogia de        
4 a 20mA a dois fios adequado para todos os meios 
gasosos e líquidos que não obstruam  sistema de 
pressão. 
 

Ranges Disponíveis 
De –760mmH2o a +4000 bar qualquer escala entre 
este range, ou outras unidades de engenharia 
equivalentes de pressão ou vácuo. 
 

Classe de precisão disponível 
0,1% FE., 0,25% FE. e  0,5% FE. 
 

Alimentação 
De 13 a 36 Vcc loop sinal corrente .  
 

Sinal de saída 
4 a 20 mA a 2 fios. Com ajuste de Zero e Span. 
 

Tempo de resposta 
De 10 ... 90% < 1 ms 
 

Linearidade 
< 0.5 {0.25} % do span ou limite da calibração. 
 

Histeresi 
< 0.1 % do span 
 

Repetibilidade 
< 0.05 % do span 
 

Conexão ao processo 
De ½” BSP. 
 

 

Elemento sensor de pressão 
Para os ranges de – 760mmHG ~ + 1 bar sensor 
piezo resistivo, para ranges de ≥ 1,6 bar ~ 4000bar 
sensor strain gauge 
 

Temperaturas de trabalho 
Mínima de –30 °C ~ +80°C Máxima com 
compensação automática no zero e span. 
 

Opções de Conexão elétrica 
Conector padrão DIN IP 65 
Prensa Cabo com 3 metros de cabo IP 67 ou 
Cabeçote IP 67. 
 

Material em contato com o processo 
Aço Inox - AISI 316. 
 

Opcionais Extras 
Outras conexões ao processo. 
Modelos com classificação EEx ia II C T5 ou T6 
Saída opcional de 0 a 20mA a três fios. 
Saída opcional de 0 a 10V ou 0 a 5 V . 
Dispositivos de refrigeração (acessório) para 
processos com  temperatura superior a 85°C 
Acoplamento a selos químicos e ou sanitários A3. 
Disponível em Pressão Absoluta. 
Certificado de calibração com rastreabilidade dos 
padrões primários em entidade oficial. 
Certificado RBC, DKD e ou NIST. Display LCD 
Indicação local. 
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Dimensões 
Versão padrão 

 

Informações para Orçamento / Pedido 
 

Mencione:  Exemplo 
Modelo do Transmissor BRPT 010 

Faixa de trabalho / Alcance De 0 ~ 7kgf/cm2 / 10kgf/cm2 
Conexão ao processo ½” BSP. 

Precisão 0,5% FE. 
Saída elétrica Conector DIN IP 65. 

Aplicação Tomada de pressão de linha de água 
Temperatura do processo / Ambiente 60°C / 45°C 

 
As especificações e dimensões mencionadas neste folheto representam o estado da técnica na oportunidade da 

elaboração deste catalogo. 
Podem ocorrer modificações ou substituições de material sem aviso prévio. 
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