
Rua Ribeiro do Vale, 157 - São Paulo -SP Tel. / Fax (011)  5096-4654  -  5096-4728
E-mail    vectus@vectus.com.br
para honra e glória de  İҲƟЏЅ

KITS DE INSTRUMENTOS DUPLOS

Cod Discriminação
Kit n.º
1D

Kit n.º 1D - Kit de instrumentos para medição contendo :
- 2 manômetros de aço carbono e mecanismo de latão  mostrador de 100 mm
analógico 
- 2 Termômetros digitais Gulterm 180 com haste de 130X3mm 
- 2 adaptadores GA-125 de aço inox 
-  1 maleta para transporte 
- certificado de calibração RBC dos 2 manômetros em 5 pontos e dos 2
termômetros em 3 pontos

Kit n.º 2
D

Kit n.º 2 D - Kit de instrumentos para medição contendo :
- 2 manômetros de aço inox de 100 mm analógico  
- 2 Termômetros digitais Gulterm 180 com haste de 130X3mm 
- 2 adaptadores GA-125 de aço inox 
- 1 maleta para transporte 
- certificado de calibração RBC dos 2 manômetros em 5 pontos e dos 2
termômetros em 3 pontos

Kit n.º 3
D

Kit n.º 3 D - Kit de instrumentos para medição contendo :
- 2 manômetros de aço carbono e mecanismo de latão  mostrador de 100 mm
analógico 
- 2 Termômetros digitais Gulterm 200 com haste de 100X3mm 
- 2 adaptadores GA-125 de aço inox 
- 1 maleta para transporte 
- certificado de calibração RBC dos 2 manômetros em 5 pontos e dos 2
termômetros em 3 pontos

Kit n.º 4
D

Kit n.º 4 D - Kit de instrumentos para medição contendo :
- 2 manômetros de aço inox de 100 mm analógico  
- 2 Termômetros digitais Gulterm 200 com haste de 100X3mm 
- 2 adaptadores GA-125 de aço inox 
- 1 maleta para transporte 
- certificado de calibração RBC dos 2 manômetros em 5 pontos e dos 2
termômetros em 3 pontos

 (*) Necessário especificar range de operação dos manômetros.
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Especificações técnicas dos instrumentos integrantes dos Kits de medição

Termômetro
Gulterm 180

Termômetro Gulterm 180
Tipo semicondutor 
Faixa de - 30,0 a + 180,0ºC
Resolução 0,1ºC
Exatidão +/- 0,8% da escala (+/- último dígito)
Display de Cristal Líquido de 3 ½ dígitos
Freqüência da amostragem : 3 leituras por segundo
Sensor tipo: semicondutor
Dimensões 90 x 60 x 22 mm
Consumo médio 16 mW
Alimentação bateria de 9 V normal
Acompanha sonda de 3x180mm com empunhadura e cabo de 1 metro de
comprimento.

Termômetro
Gulterm 200

Termômetro Gulterm 200
Faixa de medição de –199,9 a + 199,9ºC
Exatidão +/-0,2% do fundo de escala
Resolução 0,1ºC
Display de Cristal Líquido de 3 ½ dígitos
Freqüência da amostragem : 3 leituras por segundo
Indicação de Bateria baixa no display
Tecla Hold para congelar  leitura
Sensor tipo : PT100
Memória máx. e min.
Acompanha sonda GP100
Existem outras sondas avulsas de diversos formatos e tamanhos
Alimentação : baterias de 9 V
Dimensões 120 x 70 x 30mm

MANÔMETROS
ANALÓGICOS
(BOURDON)

INOX

MANÔMETROS ANALÓGICOS (BOURDON) TOTAL INOX
Mostrador de 4” (+/- 100 mm de diâmetro)
Escalas disponíveis : (Bar, Kgf/cm2, Pa (e múltiplos), mmHg, "Hg, mmCA", CA,
Psig. (escala simples ou dupla, sob consulta)).
Faixas de medição : desde vácuo até 1.000 Kgf/cm2 (máxima), e suporta uma
sobrepressão de 30% de sua escala.
Caixa :                   Aço inox AISI 304. 
Anel :                     Engate baioneta, inox AISI 304. 
Flange*                  Dianteira ou traseira 
Tubo Bourdon      Aço inox AISI 304 / 316. 
Soquete                 Aço inox AISI 304 com secção para chave de 5/8". 
Mostrador             Circular, concêntrico, com escalas em arco de 270°. 
Ponteiro                 Balanceado sem ajuste (opcional com ajuste). 
Conexão*                Inferior ou traseira excêntrica (o cliente deve especificar). 
Mecanismo             Ajustável em aço inox. 
Roscas                 1/4" ou 1/2" NPT ou BSP. 
Precisão               1% do total da escala (outros níveis de  precisão sob consulta).

MANÔMETROS
ANALÓGICOS
(BOURDON)

AÇO CARBONO

Características Construtivas
Caixa Aço inox AISI 304, estampado (consulte outras opções).
Anel Engate baioneta, inox AISI 304 ou aço estampado cromado.
Flange Dianteira ou traseira (opcional).
Tubo Bourdon Aço inox AISI 304 ou tomback.
Soquete Aço inox AISI 304 com secção para chave de 5/8".
Mostrador Circular, concêntrico, com escalas em arco de 270°.
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Ponteiro Balanceado sem ajuste (opcional com ajuste).
Conexão* Inferior (reto) ou traseira excêntrica.
Mecanismo Ajustável em aço inox.
Roscas 1/4" ou 1/2" NPT ou BSP.
Precisão 1,5% do total da escala (outras precisões sob consulta).
Escalas Simples ou dupla (sob consulta).
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