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VECPRESS 201 
 O Micromanômetro Vecpress 201 é um instrumento com alta precisão de medição, sendo 
indicado tanto para uso como padrão em ensaios de calibração, como para monitoração e medição 
em campo. 
 Desenvolvido com a mais moderna técnica de condicionamento de sinais e utilizando 
sensores piezo-resitivos, o instrumento permite a amostragem de grandezas de pressão com alta 
resolução em display LCD de 4 ½ dígitos. Cada leitura do instrumento é o resultado de sucessivos 
cálculos de médias, eliminando efeitos de instabilidades causadas por ruídos e variações no 
processo. Automaticamente registra sempre os valores máximos e mínimos e também captura picos 
durante a consulta aos valores máximos e mínimos. Ainda possui a função Auto-zero, que permite ao 
operador zerar automaticamente o instrumento antes de cada utilização. Para auxiliar o controme do 
acionamento das teclas o instrumento emite sons em forma de “bips” que também avisam quando a 
bateria está fraca. 
 O Micromanômetro Vecpress 201  é um instrumento que mede a pressão diferencial do ar.  
 Cada medidor é projetado para mostrar um alcance e unidade de medições específicos.  
 Os resultados das medições feitas com o Vecpress 201 são mostrados em um display de 

cristal líquido (LCD). Se a bateria apresentar um baixo rendimento o sinal  “LOBAT”  aparecerá no  
display.  
 O instrumento possue duas tomadas de pressão embutidas, que deverão ser ligadas à fonte 
de pressão a ser medida por meio de mangueiras de borracha. Encontram-se disponíveis 
mangueiras opcionais e Tubos de pitot.  
 O VecPress 201 utiliza uma bateria Alcalina de 9V DC reduzindo o custo de substituição. 
 A vida útil da bateria chega a ser de mais de 100 horas. 
 
Características Técnicas: 
Faixa de indicação : - 200,0 a + 1999,9 Pa ou -200 a + 3500 Pa ( outras faixas sob encomenda) 
Exatidão : +/- 1% do fundo de escala em temperatura de 15 a 25ºC 
Resolução : 0,1 Pa ou 1 Pa 
Amostragem : Modo normal = média de 4096 leituras indicada a cada 0,8 segundos 
                       Modo Max/Min = média de 256 leituras calculada a cada 50 mili-segundos e    
                       Indicada a cada 1 segundo. 
Display de LCD de 4 ½ dígitos de 10 mm de altura com 4 pontos decimais. 
Indicação de Bateria descarregada : Quando a tensão da bateria cair de 6,4 V aparecerá uma 
indicação de “lobat” no canto superior esquerdo do display. Trocar a bateria quando, juntamente com 
a indicação começar a soar um bip a cada amostragem em modo normal. 
Alimentação: Bateria de 9 V normal ou recarregável com entrada para adaptador/recarregador para a 
rece CA. 
Consumo médio : 13 mW em modo normal e 26 mW em modo Max/Min 
Dimensões : 157 x 84 x 28 mm 
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