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AVID LP Monitorizador de Posição

o design comprovado do Monitorizador de Posição aVid LP garante uma elevada fiabilidade do sinal 
de abertura/fecho, regulação de interruptores, ligações elétricas locais e integridade à prova de intempérie

CArAterístICAs

• apropriado para montagem direta em todos 
os atuadores Keystone e Premiair/MrP.

• dois excêntricos easiFix® de bloqueio 
automático, resistentes às vibrações, 
ligados a um veio ranhurado e que podem 
ser ajustados manualmente em segundos. 
devido às ranhuras de 120 dentes, os 
excêntricos nunca perdem o ajuste.

• a chapa de centragem superior assegura 
uma linearidade melhorada do conjunto 
veio-excêntrico, em linha com a posição de
disparo do interruptor.

• excêntricos especialmente concebidos 
para operar tanto com microinterruptores 
mecânicos V3, com contactos sPdt
(com alavanca de roletes), ou vários 
sensores de proximidade indutivos V3.

• o veio dd 16 x 11 permite a montagem 
direta a atuadores de cremalheira e carreto 
Keystone. o veio pode ser convertido para 
dimensões namur, para utilização noutros 
atuadores, em combinação com um kit de 
suporte.

• Faixa de terminais de 8 pontos disposta em 
ângulo, para fácil ligação dos fios elétricos, 
que inclui 2 ligações para eletroválvulas.

• 2 entradas de cabos M20/ ½" nPt, ambas 
equipadas com um bujão iP 66/67.

• invólucro de alumínio rígido, com grau de
proteção iP66/67.

• o invólucro em alumínio revestido a poliéster
proporciona uma proteção ambiental total.

• indicador local de alta visibilidade, com opção
de fornecimento de farol HiVue.

Opções
• Monitorizador de posição com dois

microinterruptores mecânicos V3, 
com contactos sPdt.

• Monitorizador de posição com sensores
de proximidade indutivos.

AplICAções GerAIs

a caixa de interruptores de baixo perfil está 
preparada para a montagem direta em toda a 
gama de atuadores pneumáticos Keystone e 
Premiair/MrP.
o acoplamento direto ao veio do atuador 
assegura uma indicação precisa da posição da 
válvula.
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espeCIfICAçãO téCnICA

Microinterruptor V3
(mecânico) sPdt forma C
Carga máxima 15 a / 24-240 V aC
(carga resistiva) 15 a / 24 V dC

2.5 a / 48 V dC
sensor de proximidade
indutivo  Pepperl & Fuchs: 

nJ2-V3-n, sJ3.5-n, 
sJ3.5-sn, nBB3-V3-z4, 
nBB2-V3-e2

  iFM: is5026, is5001, 
is0003, is5003, ns5002
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MAterIAIs De fAbrICO

Corpo: alumínio de fundição injetada LM24 (esPC*)
tampa: alumínio de fundição injetada LM24 (esPC*)
Cúpula: ektar (copoliéster dn 004) 
excêntricos: acetal
Veio: acetal
indicador de Posição: a.B.s. (acrilonitrilo-butadieno-estireno)

* revestimento a Pó eletrostático

diMensões

esqueMas de Ligações eLétriCas

sensor
superior
(aberto)

Bujões obturadores com grau 
de proteção iP. 2 PLC’s como 
standard.

Parafusos de montagem 
cativos M5, 4 PLC’s

Parafusos cativos da 
tampa M5, 4 PLC’s

sensor
superior
(aberto)

sensor
inferior
(fechado)

Castanho

roxo

amarelo

Laranja

azul

Vermelho

terra

Opção 1 (standard)
Monitorizador de posição com 2 microinterruptores 
mecânicos V3.

Castanho (+)

azul (-)

Castanho (+)

azul (-)

terra

Opção 2
Monitorizador de posição com 2 sensores 
de proximidade V3 de segurança intrínseca, 
normalmente fechados.
nota: este deve ser ligado a um amplificador de 
segurança intrínseca.

sensor
superior
(aberto)

sensor
inferior
(fechado)

Castanho (+)

Preto (s)

azul (-)

Castanho (+)

Preto (s)

azul (-)

Opção 3
Monitorizador de posição com 2 sensores de 
proximidade normalmente abertos, dC, de 3 fios PnP. 
geralmente utilizados quando se prefere a ligação 
PnP para a fonte de alimentação de corrente.

Vista de planta, com a tampa removida

sensor
inferior
(fechado)

ClAssIfICAçãO De zOnAs e hOMOlOGAções

À prova de intempérie: iP66/67

invólucro: alumínio revestido a poliéster
entradas de cabos: 2 x M20 / 2 x ½" nPt
Faixa de terminais: 8 pontos, oblíquos
gama de temperaturas:  -25°C a +70°C / -13°F a +158°F

AVID LP Monitorizador de Posição

dimensões em mm, dimensões imperiais (polegadas) entre parêntesis

todas as marcas comerciais e logótipos              são propriedade da              plc. todas as outras marcas ou nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas 
registadas dos seus respetivos detentores. em virtude de estarmos continuamente a melhorar os nossos produtos e serviços, a              reserva-se o direito de alterar 
os designs e especificações dos seus produtos sem aviso prévio. a              é uma entidade empregadora que promove a igualdade de oportunidades. 
© 2015              plc. todos os direitos reservados.


