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Série LP 1000
Especificações
Medição da pressão
Intervalos de funcionamento
0,25, 0,5, 1,0, 1,25, 2,0, 2,5, 5,0, 6,25, 7,5, 10, 12,5, 15, 20,
25, 40, 50, 70 mbar unidireccional e bidireccional (outras
unidades de pressão disponíveis, consulte a informação
de encomenda).

Sobrepressão
• 250 mbar para intervalos de 0,25 a 2,5 mbar
• 700 mbar para intervalos de 5 a 15 mbar
• 1200 mbar para intervalos de 20 a 70 mbar

(Linha) Pressão estática máxima
2 bar para todos os intervalos

Tensão de fornecimento eléctrico
Fornecimento eléctrico (Vs) (nos terminais)
Saída de corrente sem visor 10 a 30 Vcc
Saída de corrente com visor 15 a 30 Vcc
Saída de corrente com visor 
e indicadores LED 20 a 30 Vcc
Saída de tensão 10 a 30 Vcc
Saída de tensão (0 a 10 VCC) 15 a 30 Vcc

Fornecimento de tensão a unidades intrinsecamente
seguras
Sensor LPX sem visor 11 a 30 Vcc
Sensor LPX com visor 17 a 30 Vcc
Sensor LPX com visor e indicadores LED 17 a 30 Vcc

Opção de sinal de saída
Unidireccional Tensão 0 a 2,5 Vcc

0 a 5 Vcc
0 a 10 Vcc
1 a 6 Vcc

Corrente 4 a 20 mA
Bidireccional Tensão 2,5 ±2,5 Vcc

5 ±5 Vcc
Corrente   12 ±8 mA
Nota: as saídas de tensão são de 3 fios, as saídas de
corrente são de 2 fios.

Regulação do desvio zero: ±5% FS

Regulação da amplitude: ±5% FS

Tempo de resposta
Regulável pelo utilizador de 10 ms a 2 s
(Predefinição de fábrica em 10 ms)

Impedância de carregamento
Tensão de saída de 5 k  no mínimo
Saída de corrente RL (k ) < (Vfornecimento - Vs) 20

Desempenho

Efeitos combinados de Não-lineariedade, Histerese e
Repetibilidade
±0,5% na melhor linha recta da (BSL) FS 
±0,25% FS BSL (opção A)

Efeitos da pressão estática
Podem colocar-se os efeitos em zero na linha de
pressão de funcionamento

Estabilidade
Em condições normais, não mudará mais de 1% FS em
média num ano.

Sensibilidade de fornecimento
<0,05% FS por volt

Intervalo de temperatura compensada
0 a 50 °C

Efeitos da temperatura
Entre 0 e 50°C
• Intervalo de 0,25 mbar a 1,25 bar ±0,02 mbar
• Intervalo de 2 mbar a 2,5 bar ±0,04 mbar
• Intervalo de 5 mbar a 7,5 bar ±0,12 mbar
• Intervalo de 10 mbar a 15 bar ±0,25 mbar
• Intervalo de 20 mbar a 35 bar ±0,5 mbar
• Intervalo de 40 mbar a 70 bar ±1,0 mbar

Ambiental

Protecção
Tipo 3 IP 64
(Excepto com terminais de parafuso C2)

Intervalo de temperatura
Funcionamento entre 0 a 50°C

Humidade
0 a 100% HR, sem condensação.

Efeito da posição do suporte
Sem efeito na amplitude, posição zero corrigível por reg-
ulação do potenciómetro.
Nota: Calibrado de fábrica com o diafragma no plano
vertical. Para calibração no plano horizontal, seleccione
a opção F

Físico
Invólucro
Alumínio
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Partes em contacto com o fluido
Gases e líquidos compatíveis com alumínio, aço inox-
idável 316L, liga cobre-berílio, latão, Inconel X750, ade-
sivos e plásticos.

Ligação eléctrica:
• Ficha DIN 43650A com tomada de acoplamento livre
• Terminais de parafuso fora do corpo
• Ficha DIN C com tomada de acoplamento livre

Ligação da pressão
M5 fêmea para vedação rebarbada de 4 mm
10-32 UNF fêmea para vedação rebarbada de 1/8”

Peso:
450 a 900 g aprox. dependendo da configuração

Certificações
Marcação CE
Intrinsecamente seguro ATEX (opcional)
LCIE05ATEX6081X

Produtos associados
Ruska 7250LP
• i Intervalo duplo, escolher entre combinações de 

intervalos entre 25/75 mbar, 50/150 mbar ou 80/250 mbar
• Precisão: 0,005% da leitura entre 10% e 100% FS
• Estabilidade do controlo: 0,004% de cada intervalo
• Resolução até 0,0002 mbar
• Tempo até ponto de referência: 30 segundos sem 

ultrapassagem
• Intervalo de calibração de um ano
• Idiomas: Inglês, Francês, Chinês, Alemão, 

Japonês e Italiano

Controlador/Calibrador de baixa pressão de precisão
DPI 515LP
• Intervalo FS mais baixo de ±25 mbar
• Estabilidade do controlo: 0,001% de amplitude
• Sistema de controlo digital de alta velocidade
• Comunicações RS 232 e IEEE 488
• Precisão: ±0,01% FS

Calibrador de baixa pressão portátil DPI 610/615
• Baseado na tecnologia única de sensor LP• Intervalos 

FS de ±2,5 a 150 mbar diferencial
• Precisão de amplitude até 0,05%
• Gera pressão e vácuo por volume 

variável 
• Equalização zero automática 
• Interface RS 232 e versões de 

documentação
• Capacidade de teste de fugas e de 

comutação

Calibrador de loop UPS III 
• Medição ou fonte de 0 a 24 mA
• Precisão de leitura até 0,01%
• Leitura dupla em mA e %, linear ou fluxo 
• Degrau, verificação da amplitude, verificação do valor, 

rampa 
• Medição e continuidade de 60 Vcc 
• Compatível HART®

∅ 6 mm
LP1000-NW/-DW

133 mm
Ligações de
pressão 10/32
UNF fêmea ou 
M5 fêmea

89 mm

7 mm
46 mm

92 mm

LP1000-DA/-DS

∅ 114 mm

Sensor de Pressão
Druck Série LP 1000 

Sensor de Pressão
Druck Série LP 1000 

20 mm 5 mm
127 mm

61,5 mm

LP1000-NC/-DC/-DF

∅ 128,5 mm

Terminal
de 
parfuso

∅ 4 mm

Desenhos de dimensão

Orifícios de pressurização
150 mm



Informações de encomenda

1) Seleccione o número do modelo
Código Identificador da série 
LP Identificador da série 

Código Tipo de saída
M Tensão
X Corrente

Código Intervalo de pressão
10 Intervalos de 0,25 a 2,5 mbar
15 Intervalos de 5 a 15 mbar
18 Intervalos de 20 a 20 mbar

Código configuração
1 Diferencial

Código Ligação da pressão
0 10-32 UNF fêmea para rebarba de 1/8”
2 Fêmea de 5 mm para rebarba de 4mm

Código Certificação de área
1 Área Segura 
2 Certificação de intrinsecamente seguro

Código Configuração de pressão
U UnidireccionalB Bidireccional

Código Ligação eléctrica
C1 DIN AC2 Terminal de parafusoC3 DIN C

Código Luzes de estado
S PadrãoL LEDs de estado verde/vermelha
DAL CD con cornice di alluminio

Código visor/suporte
LCD com caixa em alumínio

DC LCD com suporte no painel frontal/cali
bração in situ (seleccione C2 Ligação eléc
trica)

DF LCD com suporte no painel frontal
DS LCD com caixa em aço inoxidável     
DW LCD com suporte de fixação na parede
NC Sem LCD com suporte no painelfrontal/cali

bração in situ(seleccione C2 ligação eléc
trica)

NW Sem LCD com suporte de fixação na 
parede  
Código   Opções
A Precisão melhorada até 

0,25%
C Certificado de calibração de 3 

pontos
D Certificado de calibração Nist 

de 5 pontos
E Teclas de calibração (2 FOC 

fornecidos com a opção DC NC)
F Calibração horizontal

LP 

2)  Indique o intervalo de pressão
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