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PBS plus
Sensor IO-Link multifuncional para medição, controle e monitora-
mento de pressão

SENSORES DE PRESSÃO
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PBS plus | Chave de pressão
SENSORES DE PRESSÃO

SENSOR IO-LINK MULTIFUNCIONAL PARA
MEDIÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DE
PRESSÃO

Visão geral dos dados técnicos
Tipo de equipamento Chave de pressão

Faixas de medição

Pressão relativa 0 bar a 0,4 bar (0 psi a 6 psi) até 0 bar a 1.000 bar
(0 psi a 14.504 psi)

Pressão absoluta 0 bar a 0,4 bar (0 psi a 6 psi) até 0 bar a 25 bar (0 psi a
363 psi)

Vácuo e faixas de medição ± -1 bar a 0 bar (-14,5 psi a 0 psi) até –1 bar a +24 bar
(-14,5 psi a +348 psi)

Unidade de pressão Bar (comutável para psi, MPa, kPa, kg/cm2)

Precisão ≤ ± 0,5 % da margem

Precisão de ajuste das saídas de comuta-
ção

≤ ± 0,5% da margem

Sinal de saída Saída 1: PNP/IO-Link, Saída 2 (opcional): PNP/NPN co-
mutável, Saída analógica (opcional): 4 a 20 mA / 0 a
10 V comutável

Conexão elétrica Conector redondo M12 x 1

Descrição do produto
O PBS plus é uma chave de pressão eletrônica, transmissor de pressão e visor num só e pode ser adquirido com uma até duas saí-
das de comutação, saída analógica e IO-Link. Ele é ajustado com três grandes teclas e o visor ou via IO-Link. A carcaça tem giro du-
plo – o visor e a conexão elétrica podem ser alinhados de modo ideal em cada situação de montagem. Com faixas de medição de
0,4 bar a 1.000 bar (pressão relativa), o PBS plus pode ser utilizado de modo muito versátil. Além disso, ele oferece faixas de me-
dição em pressão absoluta e em vácuo. Pela membrana de aço inoxidável totalmente soldada, o PBS plus é altamente resistente à
corrosão. Os dados de processo são transmitidos ao comando via IO-Link em bar. Com as possibilidades de diagnóstico, é possível
ler valores de temperatura em °C e monitorar valores mínimos e máximos da temperatura e da pressão.

Em síntese
• Saídas de comutação comutáveis (PNP/NPN) e saída analógica (corrente elétrica / tensão)
• Saída analógica escalonável (5:1-Turndown)
• Medição precisa: ± 0,5%
• IO-Link para transmitir dados de processo como valores de medição em bar ao comando
• Carcaça girável em dois locais (conexão de processo/visor) e visor girável em 180°
• Conexões de processo convencionais; também com membrana alinhada na frente

Seu proveito
• Baixos custos de armazenamento, curtos tempos de fornecimento, poucas variantes
• Tempo de instalação reduzido graças à carcaça duplamente girável e ao display
• Design robusto: célula de medição de aço inoxidável hermeticamente fechada
• Sem necessidade de cálculo de conversão separado dos dados do processo IO-Link – estes são mostrados automaticamente

como valores de medição em bar
• Possibilidades de diagnóstico detalhado via IO-Link (p. ex., picos de pressão, temperatura ambiente) fornecem dados para a ma-

nutenção preventiva
• Solução econômica para medição de nível hidrostática (com base na medição altamente precisa e pequenas faixas de medição)

Áreas de aplicação
• Medição da pressão do sistema em instalações hidráulicas
• Controle da pressão de aperto em máquinas CNC
• Monitoramento da pressão do cilindro em prensas hidráulicas
• Controle da pressão em instalações de refrigeração e lubrificação
• Medição de nível hidrostática
• Medição da pressão do sistema na produção de garrafas PET
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Código de tipo
Outras versões do aparelho e acessórios  www.sick.com/PBS_plus

Código de tipo

Tipo de pressão
R Relativa
A Absoluta
C Vácuo e faixas de medição ±

Unid. de pressão
B bar

Faixa de medição (ver em baixo)
Medição precisa
S Padrão

Conexão de processo
G1 G ¼ A, DIN 3852-E
G2 G ¼ interior
N1 ¼" NPT
F2 G ½ B alinhado na frente

Furo de canal
S Padrão furo do canal 3,5 mm
F Membrana alinhada na frente

Temperatura de processo
S -20 ... +85 °C

Vedante
D Vedação NBR instalada, acompanha vedação FKM
0 Sem vedante

Sinal de saída
L IO-Link/PNP/NPN + PNP/NPN
N IO-Link/PNP/NPN +4 ... 20 mA / 0 V ... 10 V
Q IO-Link/PNP/NPN + PNP/NPN +4 ... 20 mA

Conexão elétrica
M M12 x 1, 4 pinos
5 M12 x 1, 5 pinos

Tensão de alimentação
A 15 … 35 VDC

Particularidades no modelo
Z Sem particularidades

PBS2 - S S A 0 Z

Nem todas as variantes do código de tipo podem ser combinadas entre si!

Faixa de medição

Faixa de me-
dição da pres-

são relativa

Limite de
sobrecarga

Faixa de me-
dição da pres-
são absoluta

Limite de
sobrecarga

± faixa de
medição

Limite de
sobrecarga

X40 0 … 0,4 bar
(0 … 6 psi)

0,8 bar X40 0 … 0,4 bar
(0 … 6 psi) abs

0,8 bar 1X0 –1 ... 0 bar (–
14,5 … 0 psi)

2 bar

X60 0 … 0,6 bar
(0 … 9 psi)

1,2 bar X60 0 … 0,6 bar
(0 … 9 psi) abs

1,2 bar 1X6 –1 ... 0,6 bar (–
14,5 … +9 psi)

1,2 bar

1X0 0 … 1 bar
(0 … 15 psi)

2 bar 1X0 0 … 1 bar (0 …
15 psi) abs

2 bar abs 2X5 –1 ... +1,5 bar (–
14,5 … +22 psi)

3 bar

1X6 0 … 1,6 bar
(0 … 23 psi)

3,2 bar 1X6 0 … 1,6 bar
(0 … 23 psi) abs

3,2 bar abs 4X0 –1 ... +3 bar (–
14,5 … 44 psi)

6 bar

2X5 0 … 2,5 bar
(0 … 36 psi)

5 bar 2X5 0 … 2,5 bar
(0 … 36 psi) abs

5 bar abs 6X0 –1 ... +5 bar (–
14,5 … +73 psi)

10 bar

4X0 0 … 4 bar
(0 … 58 psi)

8 bar 4X0 0 … 4 bar (0 …
58 psi) abs

8 bar abs 010 –1 ... +9 bar (–
14,5 … +131 psi)

18 bar

6X0 0 … 6 bar
(0 … 87 psi)

12 bar 6X0 0 … 6 bar (0 …
87 psi) abs

12 bar abs 016 –1 ... 15 bar (–
14,5 … +218 psi)

30 bar

010 0 … 10 bar
(0 … 145 psi)

20 bar 010 0 … 10 bar (0 …
145 psi) abs

20 bar abs 025 –1 ... +24 bar (–
14,5 … +348 psi)

48 bar

016 0 … 16 bar
(0 … 232 psi)

32 bar 016 0 … 16 bar
(0 … 232) abs

32 bar abs

025 0 … 25 bar
(0 … 363 psi)

50 bar 025 0 … 25 bar (0 …
363 psi) abs

50 bar abs
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SENSORES DE PRESSÃO

Faixa de me-
dição da pres-

são relativa

Limite de
sobrecarga

Faixa de me-
dição da pres-
são absoluta

Limite de
sobrecarga

± faixa de
medição

Limite de
sobrecarga

040 0 … 40 bar
(0 … 580 psi)

80 bar

060 0 … 60 bar
(0 … 870 psi)

120 bar

100 0 … 100 bar
(0 … 1.450 psi)

200 bar

160 0 … 160 bar
(0 … 2.321 psi)

320 bar

250 0 … 250 bar
(0 … 3.626 psi)

500 bar

400 0 … 400 bar
(0 … 5.802 psi)

800 bar

600 0 … 600 bar
(0 … 8.702 psi)

1200 bar

1K0 0 … 1.000 bar
(0 … 14.504 psi)

1.500 bar
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

Sobre A SICK
A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e soluções inteligentes para aplicações industriais. Uma 
gama de serviços e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os 
processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente. 

Nós temos uma grande experiência nas mais diversas áreas. É por isso que podemos fornecer, com os 
nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. em centros de aplicação na europa, Ásia 
e América do Norte, as soluções de sistema são testadas e otimizadas especialmente para os nossos clien-
tes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiável e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inúmeros serviços completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida 
útil da máquina e garante a segurança e a produtividade. 

Isto para nós significa “Sensor Intelligence.”

No mUNdo INTeIro, perTo de voCê:
pessoas de contato e outros locais de produção - www.sick.com


