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Brochura técnica

Pressostatos
Tipo BCP

Características  y Disponível como limitador de pressão alta e 
baixa, assim como controlador de pressão

 y Ampla faixa de pressão: do BCP1 de baixa 
pressão, com diferencial limitado, ao BCP7  
de alta pressão

 y O fole duplo à prova de falhas permite 
desativação antecipada quando ocorre uma 
falha 

 y Plugue DIN montado na parte superior do 
controle para fácil instalação dos cabos elétricos

 y Contato elétrico de polo simples (SPDT), 
interruptor + alarme

O tipo BCP é uma série de pressostatos 
dedicados para controle, monitoramento 
e segurança de caldeiras de água quente e 
vapor.

O BCP incorpora um contato elétrico de polo 
simples, onde a posição de contato depende 
da pressão do “set point” e do valor definido 
do diferencial.

Para instalações em que a operação é 
particularmente crítica por motivos de 
segurança, é recomendável o uso de controle 
à prova de falhas.

 y Montagem direta em conexão de pressão ou 
montagem de parede por meio de um suporte 

 y Versões disponíveis com reset automático e 
manual

 y Ajustes através do parafuso na parte superior 
da caixa

 y Reset manual para limitadores de pressão 
somente possível através de ferramentas

 y Versão com contato revestido em ouro para 
dispositivos eletrônicos

 y Nível de Integridade de Segurança: SIL 2 de 
acordo com IEC 61508:2010

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
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Brochura técnica  Pressostatos, tipo BCP

Aprovações

Material de contato Foles:  aço inoxidável 1,436 (18/8)
Conexão de pressão:  aço revestido em níquel

Dados técnicos Meios
Vapor, água, ar 

Temperatura ambiente
–20 a 70°C

Temperatura do fluido
Até 120°C
(Acima de 120˚C, deve ser instalada 
uma malha cheia de água.)

Grau de proteção: 
IP65

Tipo de ação conforme EN 60730
BCP - 2B
BCPL/ BCPH - 2BDF
Conexão elétrica
Plugue DIN 43650, Pg 11

Tipo de contato
SPDT, contatos de encaixe rápido:
tipo A e tipo B

Material de contato:
Tipo A: Prata / ouro (prata revestida em ouro)
Tipo B: Prata (AgCdO)

Carga de contato 
BCP tipo A (contato de ouro/prata)
Mínimo:
4mA, 5V
Máximo: 1)

2) CA-1: 6A, 250V
3) CA-15: 1A, 250 V
4) CC 13 10W, 250 V

Carga de contato
BCP tipo B (contato de prata)
Mínimo:
500 mA, 24V
2) CA-1: 10A, 250V
3) CA-15: 2A, 250V
4) CC 13: 50W, 250V

Carga de contato 
BCP tipo A (contato de ouro/prata)
Mínimo:
4mA, 5V
Máximo: 1)

2) CA-1: 6A, 250V
3) CA-15: 1A, 250 V
4) CC 13 10W, 250 V

Carga de contato
BCP tipo B (contato de prata)
Mínimo:
500 mA, 24V
2) CA-1: 10A, 250V
3) CA-15: 2A, 250V
4) CC 13: 50W, 250V

Expectativa de vida útil elétrica
Mín. 250 000 ciclos sob carga de contato total

1)  Caso seja utilizado com corrente superior  
a 400mA, o ouro desaparecerá e a unidade  
não poderá ser usada novamente em uma 
corrente mais baixa.

2) CA-1 Carga Ôhmica, cosφ 1
3) CA-15 carga indutiva, como bobinas e 

contatores com cosφ 0,3
4)  CC-13 Carga de corrente direta 

Aprovação CE de acordo com a EN 60947-4/-5,

VdTÜV-Merkblatt Druck 100 TÜV. SDWFS/SDBFS. 
08 - 335 e 

PED 97/23/ED, categoria IV, equipamento de 
segurança EN12952-11 e EN12953-9.

2



3IC.PD.P10.M6.28 / 520B4648

Brochura técnica  Pressostatos, tipo BCP

Informações de pedidos

Tipo

Faixa

[bar]

Diferencial 
Fixo

médio
[bar]

Reset

Máx. 
pressão de 
operação

[bar]

Pressão de 
teste máx.

[bar]

Conexão de 
pressão

Código N°
Contato 

tipo A

Código N°
Contato 

tipo B

BCP1H 0,1 a 1,1 0,1

Man.

6 7

G½A

017B0030 017B0029
BCP2H 0 a 2,5 0,2 10 11 017B0034 017B0033
BCP3H 0 a 6 0,4 16 18 017B0038 017B0037
BCP4H 1 a 10 0,45 25 28 017B0042 017B0041
BCP5H 2 a 16 1,2 32 35 017B0046 017B0045
BCP6H 5 a 25 1,5 40 45 017B0050 017B0049
BCP7H 10 a 40 2,3 63 70 017B0054 017B0053

Tipo

Faixa

[bar]

Diferencial 
Fixo

médio
[bar]

Reset

Máx. 
pressão de 
operação

[bar]

Pressão de 
teste máx.

[bar]

Conexão de 
pressão

Código N°
Contato 

tipo A

Código N°
Contato 

tipo B

BCP2L 0 a 2,5 0,2

Man.

10 11

G½A

017B0058 017B0057
BCP3L 0 a 6 0,4 16 18 017B0062 017B0061
BCP4L 1 a 10 0,45 25 28 017B0066 017B0065
BCP5L 2 a 16 1,2 32 35 017B0070 017B0069
BCP6L 5 a 25 1,2 40 45 017B0074 017B0073

Tipo

Faixa

[bar]

Diferencial 
Ajustável

[bar]

Reset

Máx. 
pressão de 
operação

[bar]

Pressão de 
teste máx.

[bar]

Conexão de 
pressão

Código N°
Contato 
Tipo A

Código N°
Contato 

tipo B

BCP1 0,1 a 1,1 0,15 a 0,6

Man.

6 7

G½A

017B0002 017B0001
BCP2 0 a 2,5 0,4 a 1,0 10 11 017B0006 017B0005
BCP3 0 a 6 0,7 a 1,4 16 18 017B0010 017B0009
BCP4 1 a 10 1,0 a 2,5 25 28 017B0014 017B0013
BCP5 2 a 16 2,0 a 3,2 32 35 017B0018 017B0017
BCP6 5 a 25 2,5 a 4,0 40 45 017B0022 017B0021
BCP7 10 a 40 3,0 a 6,0 63 70 017B0026 017B0025

Pressostatos

Limitadores de alta pressão

Limitadores de baixa pressão
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Brochura técnica  Pressostatos, tipo BCP

Modelo e função

1. Eixo principal
2. Mola principal
3. Eixo diferencial
4. Mola diferencial
5. Mola de reset
6. Braço de ativação
7. Foles
8. Conexão de pressão
9. Botão de reset 
10. Botão do diferencial
11. Plugue DIN
12. Contato
13. Suporte do contato
14. Botão de faixa

Desenho simplificado do controle de BCP

Reset
A versão com reset automático é novamente 
ativada automaticamente quando a pressão  
cai até o “set point” menos o diferencial.  
A versão com reset manual tem de ser ativada 
manualmente com o auxílio de ferramentas.

Conceito de fole à prova de falhas 
BCP6, BCP6H, BCP7, e BCP7H possuem fole duplo:  
um fole operacional (interno) e um fole de 
segurança (externo).

Observação:
Influência da temperatura ambiente
Todos os controles de pressão BCP operam 
independentemente das mudanças na 
temperatura ambiente que circunda o controle.
Portanto, as configurações para o diferencial e 
a pressão de corte permanecem constantes, a 
menos que a temperatura ambiente permitida 
seja excedida.
Quando a pressão do sistema ultrapassa o valor 
definido, o BCP interrompe automaticamente o 
funcionamento da instalação.
Uma ruptura no fole interno causará a queda da 
pressão de corte cerca de 3 vezes abaixo do valor 
pré-ajustado, fazendo com que o sistema pare 
prematuramente.
Uma ruptura no fole externo causará a queda 
da pressão de corte até cerca de 3 bar abaixo 
do valor pré-ajustado, levando a uma função à 
prova de falhas.

Em outros tipos de BCP com conjunto de foles 
simples, a função à prova de falhas é satisfeita 
pelo teste de vida útil de 2 milhões de ciclos 
mecânicos comprovados.

  1. Conexão de pressão
  2. Fole de regulagem
  3. Fole de segurança

Contato
BCP é um controle baseado em contato elétrico 
com plugue DIN. Seu design permite fácil 
conexão elétrica, tornando-o adequado para 
operações com sistemas eletrônicos modernos, 
como o PLC.

Contatos de prata e prata revestidos em ouro
Contatos de prata revestidos em ouro (tipo A) são 
usados para correntes baixas e faixa média da 
corrente, especialmente em aplicações com PLC 
ou outros dispositivos eletrônicos semelhantes. 
Esses contatos também emitem muito menos 
ruídos eletromagnéticos produzidos na 
quebra do contato. EMC (Compatibilidade 
Eletromagnética) é um parâmetro importante 
em que são usados equipamentos eletrônicos. 
Um contato folhado a ouro possui uma camada 
de prata sob o ouro e pode, portanto, ser usado 
na faixa de carga média. O ouro desaparecerá em 
cargas acima de 0,4 A.
Recomenda-se o contato tipo B para cargas 
superiores a 0,5 A. Este contato é usado 
principalmente em aplicações em que operam 
dispositivos como bobinas, contatores e outros 
que estejam na faixa de corrente alta. 
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Brochura técnica  Pressostatos, tipo BCP

Ajuste Observação:
As pressões de ativação e corte do sistema 
devem sempre ser verificadas com manômetros 
precisos.

Ajustes de pressão para controles (com reset 
automático)
Ajustar a pressão de corte na escala de FAIXA  
e o diferencial na escala DIFF. A pressão de 
retomada é igual à pressão de corte menos  
o valor pré-definido do diferencial.

Pressostatos com reset manual
Limitadores de alta pressão
Ajuste a pressão de corte na escala de FAIXA. 
O limitador de pressão somente pode ser 
reajustado manualmente, pressionando-se o 
botão reset com a ajuda de ferramentas, quando 
a pressão estiver igual ou abaixo da pressão de 
corte menos o valor do diferencial.

Limitadores de baixa pressão
Ajuste a pressão de corte na escala de FAIXA. 
O limitador somente pode ser redefinido 
manualmente, pressionando-se (com uma 
ferramenta) o botão de reset, quando a pressão 
se elevar até a pressão de corte mais o diferencial, 
ou acima dele.

Observação:
Os limitadores de pressão não possuem escala 
diferencial. O valor fixo do diferencial está 
impresso na placa da escala.

Terminologia Limitadores de pressão
Limitadores são dispositivos que, ao atingir um 
determinado valor, interrompem e bloqueiam o 
fornecimento de energia.
É necessário o desbloqueio manual antes da 
reinicialização.
Um limitador deve funcionar de tal maneira que 
uma única falha em qualquer parte relacionada 
não leve a uma perda da função de segurança.

Observação:
Se um pressostato BCP com reset automático 
for usado como limitador, deve ser realizado 
o bloqueio externo como parte da lógica de 
segurança, por exemplo: por contatores externos 
e/ou relés, de acordo com os requisitos da 
norma EN501156-1 para hardware de segurança 
relevante. O fechamento externo deve ser 
intertravado, ao mesmo tempo que a perda  
de energia auxiliar deve levar ao fechamento.
O reajuste não pode ser automatizado; tem de 
ser realizado manualmente. 
A redefinição da falha deve levar a uma repetição 
do fechamento.
Quando os limites do BCP forem para aplicações 
de ascensão ou queda, a lógica de segurança 
externa deve mudar para a posição à prova de 
falhas.

Controle à prova de falhas
Um controle é à prova de falhas se tiver a 
capacidade de permanecer em condições 
seguras ou em transição para uma condição 
segura quando ocorrer uma falha.

Observação:
Caso a pressão do sistema ultrapasse a máxima 
pressão de trabalho, então a precisão das 
configurações de controle podem ser perdidas.

Pressão de teste máxima
A pressão máxima aplicada em testes de 
resistência ou de vazamento em sistemas de 
aquecimento ou de seus componentes. 

Máxima Pressão de Trabalho
A máxima pressão admissível para o 
funcionamento seguro do sistema ou de 
qualquer um de seus componentes.

Função de encaixe rápido
Um força de contato específica deve ser mantida 
no contato até que o encaixe rápido seja iniciado, 
portanto, o ressalto do contato não pode ocorrer 
como resultado, por exemplo, de vibrações leves 
antes da desativação.
Estas características do projeto garantem que o 
ponto de corte do pressostato BCP permaneça 
muito preciso e completamente independente 
da magnitude da carga atual.

Set point
Um valor pré-determinado segundo o qual  
um pressostato deve ser ajustado e no qual  
ele realiza sua função pretendida.

Diferencial
A diferença entre a pressão de corte e a de 
ativação.

Reset
1. Reset manual
Uma unidade com reset manual somente pode 
ser restaurada ao modo operacional pela ativação 
do botão de reset externo.

2. Reset automático
Uma unidade com reset automático é restaurada 
automaticamente ao modo operacional.
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Brochura técnica  Pressostatos, tipo BCP

Instalação em sistemas de 
vapor

Para proteger o elemento de pressão contra  
a temperatura excessivamente alta do meio, 
acima dos 120 °C permitidos, recomenda-se  
a inserção de uma malha com água.

Dimensões e pesos

Peso aprox.: 0,5 kg 
Todos os tipos de BCP, exceto o BCP 1 e BCP 1H

BCP 1 e BCP1H
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Brochura técnica  Pressostatos, tipo BCP

Acessórios para os 
pressostatos BCP

1. Suporte de montagem, código 017B1018, para montagem direta na parede

2. Suporte de montagem para trilho de 35 mm, código 017B1019

Ilustração da montagem do BCP no trilho de 35 mm
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