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VECTUS-TEC 
DISPOSITIVO PARA TESTE DE VAZAMENTO DE DUTOS 

MÉDIA PRESSÃO E ALTA PRESSÃO 
 

Este dispositivo se destina a execução de testes de estanqueidade (vazamento) em 
dutos de ar condicionado ou gabinetes de unidades de tratamento de ar (fan-coil, 
AHU e etc.) 
 
Com eles é possível medir o vazamento de ar em um trecho de duto de ar (ou 
gabinete) quando este é submetido a uma pressão ou uma depressão interna. 
Serve também para testes de perda de carga em alguns tipos de filtros de ar. 
 
Dutos construídos conforme as normas SMACNA e DW143, são classificados 
quanto a sua estanqueidade. Esta classificação pode ser comprovada com estes 
dispositivos. 
 
Estes  equipamentos se destinam a execução de testes para classificação de dutos 
ou qualquer outro compartimento em que seja necessário se determinar o nível de 
vazamento em função de uma pressão exercida dentro deste compartimento, ou 
para testes de eficiência e nível de vazamento de filtros.  
O dispositivo poderá ser fornecido com certificado de calibração, emitido por nosso 
laboratório rastreado pela RBC /INMETRO.  
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DADOS TÉCNICOS DO VECTUS-TEC 

 
 DTVD-AP 
Vazamento em 
função da 
pressão  

 140  L/s de vazamento a 2000 Pa 

  
Classificação 
conforme DW143  Classes A, B, C e D 

Classificação 
conforme 
SMACNA  

Classes CL3, CL6 e CL12 

Motor  

 220 volts VAC 
 Corrente 8,5 Amperes 
 Frequência 50 / 60 Hz 
Tensão de alimentação 220 VAC monofásico 

Painel remoto  
Com 2 displays eletrônicos onde pode-se ler 
simultaneamente a pressão no compartimento a ser 
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testado e o vazamento em L/s 
Dispensa uso de ábacos e aparelhos analógicos 

Controle da 
vazão/pressão  

Potenciômetro giratório que aumenta ou diminui a rotação 
do ventilador interno 

Tubo flexível 
sanfonado  

(4") 100 mm de diâmetro X 4 m de comprimento 
estendido e 50 cm recolhido 

Dimensões do 
dispositivo  

 35 x 35 x 66 cm Esta versão pode ser transportada no 
porta-malas de um carro popular 

Peso  16 Kg 
 

 

 


