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VENTILADOR COMPACTO E MONITOR DO 
FLUXO DE AR DO FILTRO DO VENTILADOR

U  Contato de Interruptor 
Mecânico Confiável

U Tamanho Pequeno
U  Fácil de Instalar com  

Grampo ou com Braçadeira
U  Campos Versáteis

O monitor do fluxo de ar da série 
FSW800 fornece uma alternativa 
simples, mas confiável, para indicar 
o fluxo de ar negativo ou positivo 
dos ventiladores. Quando instalado 
corretamente e conectado em série 
com um dispositivo de sinalização 
ótica (por exemplo, LED) ou audível, 
o interruptor bidirecional ativa um 
contato elétrico se o fluxo de ar do 
ventilador cair abaixo de 8,2 pés/s, 
ligando ou desligando o dispositivo 
de sinalização.

EsPECIFICaçõEs
Tipo de Contato: Contato Reed/imã
NC (normalmente fechado): Contato 
aberto com fluxo de ar
NO (normalmente aberto): Contato 
fechado com fluxo de ar
Patamar do Fluxo de ar Velocidade: 
>8,2 pés/s (2,5 m/s)
Histerese: 3,3 pés/s (1 m/s)—fixo
Resistência do Contato incl. Fios:  
370 m (1214')
Vida Útil: >100.000 ciclos
Capacidade Máxima de Comutação: 
10 W (carga resistiva)
Tensão Máxima de Comutação: NC, 
CA/CC 240 V/NO, DC 60V
Corrente Máxima de Comutação: NC, 
DC 500 mA/NO, DC 170 mA
Conexão: 2 x trançado único AWG 26, 
comprimento de 500 mm (20"), ponta 
de fio trançado desencapado/estanhado 
5 mm (0,20")
Montagem: Anexar a abraçadeira e/ou 
grampo, ou integrado na grade protetora
Câmara: Plástico, UL 94HB, preto
Dimensões: 34 x 17,5 x 7,5 mm  
(1,3 x 0,7 x 0,3")

Posição de Montagem: Abertura do 
monitor do fluxo de ar perpendicular ao 
fluxo de ar
Temperatura de Operação:  
-20 a 50°C (-4 a 122°F) 

Temperatura de armazenamento: 
-20 a 80°C (-4 a 176°F)
Tipo de Proteção: NEMA 1 (IP 20)
aprovações de agências: UL e VDE

 Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo Descrição Peso

 FsW801  Interruptor do fluxo de ar, NC com grampo 
  e abraçadeira de montagem 

6 g (0,2 onças)

 FsW802  Monitor do fluxo de ar, NO com grampo 
  e abraçadeira de montagem 

6 g (0,2 onças)

 FsW803   Monitor do fluxo de ar, NC com 80 x 80 mm  20 g (0,7 onças) 
(3,15") proteção dos dedos 

 FsW804    Monitor do fluxo de ar, NO com 80 x 80 mm (3,15") 20 g (0,7 onças) 
proteção dos dedos 

 FsW805   Monitor do fluxo de ar, NC com 92 x 92 mm (3,62") 20 g (0,7 onças)  
proteção dos dedos 

 FsW806   Monitor do fluxo de ar, NO com 92 x 92 mm (3,62") 20 g (0,7 onças)   
proteção dos dedos 

 FsW807   Monitor do fluxo de ar, NC com 120 x 120 mm (4,72") 31 g (1,1 onças)  
proteção dos dedos 

 FsW808   Monitor do fluxo de ar, NO com 120 x 120 mm (4,72") 31 g (1,1 onças) 
proteção dos dedos

É fornecido completo com manual do operador.   
Exemplo de pedido: FSW803, monitor do fluxo de ar, NC com 80 x 80 mm de  
proteção dos dedos. 
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Monitor do fluxo de ar 
integrado na grade protetora

FsW801 mostrado em escala maior que a real.

série 
FsW800
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