
Trafag AG, 8608 Bubikon (Switzerland)
+41 44 922 32 32

trafag@trafag.com
www.trafag.com

IO-Link Transmissor de pressão e Interruptor

NAI 8273



www.trafag.comReservado o direito a alteraçõesH70621  |  03/2023

Ficha de dados www.trafag.com/H72621
Manual de instruções www.trafag.com/H73621
Descrição da interface www.trafag.com/H73664
Acessórios www.trafag.com/H72258

Informações estendidas

Faixa de medição Película fina sobre aço

Faixa de medição -0.2 ... 0.2 a 0 ... 700 bar

Sinal de saída IO-Link 1.1 , COM3, tempo min. de ciclo de processo 1 ms, Smart Sensor Profile ED2 
2 saídas de comutação PNP/NPN

NLH @ 25°C (BSL) típico ± 0.2 % FS típ.

Precisão @ 25°C típica ± 0.5 % FS típ. 
± 0.3 % FS típ.

Dados técnicos

A empresa Suíça Trafag AG é um fabricante líder, internacional de 
sensores e equipamentos de monitoração de elevada qualidade 
para medição da pressão e temperatura. O transmissor de pressão 
NAI 8273 IO-Link foi projetado como um sensor inteligente e for-
nece informações relevantes para a aplicação, além dos dados do 
processo. Os dados do processo contêm o valor da pressão e a 
temperatura do meio, que é medida diretamente na célula senso-
ra de pressão de filme fino sobre aço com excepcional estabilida-
de a longo prazo. A pequena dimensão do sensor combinada com 
o valor de pressão e temperatura do meio faz com que o NAI 8273 
seja a escolha ideal em várias aplicações. Para o uso das saídas de 
comutação convencionais, a polaridade NPN e PNP é configurá-
vel.

Designação da aplicação

• Precisão de medição de pressão 0.3 %, 0.5 %
• Medição de temperatura de mídia e dispositivo
• COM3, tempo min. de ciclo de processo 1 ms
• 2 Saídas de comutação PNP/NPN configurável
• Opcional: quíntuplo resistência a sobrepressão

Vantagens

• Engenharia mecânica
• Hidráulica
• Pneumático
• Tecnologia de processo

Aplicações
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