








Chave Supervisora de Baixa Pressão (CP 1117032)

A chave supervisora de baixa pressão monitora continuamente 
a pressão do cilindro. A configuração do contato é unipolar de 
uma posição (SPST) com contatos classificados para 1,5 A a 24 
Vcc. Caso a pressão do cilindro caia para aproximadamente 
285 psi (19,7 bar), os contatos da chave fecharão, transmitindo 
um sinal ao painel de controle do sistema. Ela é acoplada à 
válvula do cilindro e não pode ser substituída sob pressão.

Manômetro (CP 1117556)

A NFPA 2001 exige um manômetro para cada cilindro como um 
método de monitorar visualmente a condição da pressão 
interna do cilindro. O manômetro é acoplado à válvula do 
cilindro e não pode ser substituído sob pressão.

Os componentes de arranjo são necessários para operar o 
cilindro de FM-200®.

Atuador Elétrico da Válvula (CP 1118481)

O atuador elétrico da válvula conecta-se ao cilindro primário na 
conexão de atuação da válvula e é utilizado para abrir 
automaticamente a válvula do cilindro após receber um sinal 
do painel de controle ou de outra fonte. Ele opera entre 17 e 30 
Vcc e consome 500 mA (0,5 A) a 24 Vcc nominal com uma 
corrente de supervisão máxima de 30 mA (0,03 A).

O corpo do atuador elétrico da válvula é uma construção em 
aço com uma porca giratória serrilhada em latão e um pino de 
atuação em aço inoxidável que afunda o miolo da válvula 
quando energizado.

Atuador Manual da Válvula (CP 1117001)

Um atuador manual da válvula opcional conecta-se ao topo do 
atuador elétrico da válvula e oferece um meio para abrir 
manualmente a válvula do cilindro. O atuador manual da 
válvula é composto por um corpo em latão, um pino de atuação 
em aço inoxidável e um pino anelado de segurança em aço.

Para descarregar o cilindro primário manualmente, o pino 
anelado é removido e o botão de disparo de emergência é 
pressionado, forçando o pino no atuador elétrico da válvula a 
afundar o miolo da válvula do cilindro. Todos os outros cilindros 
conectados serão abertos pneumaticamente.

Componentes de Arranjo

Conector para
Eletroduto de 1/2”

(15 mm)
com Chicote de 36”

(914 mm)

Porca
Giratória Serrilhada

Botão de Disparo de Emergência

Pino Anelado

Porca Serrilhada
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