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Características  
Caixa: 
Caixa standard em aço inoxidável série 300 com polimento eletrostático. Diâmetro nominal de 3" (80mm). 
À prova de tempo, grau de proteção IP 65, NEMA 4, intrinsecamente seguro norma FM, Classe 1, Divisão 1, 
á prova de interferência de RFI e EMI, certificado de aprovação CE EN 50082-1 e atende a Norma ASME 
B40.7. Com estojo para transporte. 
Visor: 
Em poliéster com display tipo LCD de 4,5 dígitos com contagem até 19999 e caracteres de 16,8 mm e gráfico 
de barra para indicação semi-analógica da 
pressão e indicador da carga da bateria. 
  
Funções do teclado: 
- Liga/Desliga (On/Off) - 5 opções de desligamento (não desliga ou desliga após 2, 5, 15 ou 30 minutos). 
- Iluminação (Back Lite) - 5 opções de desligamento (não desliga ou desliga após 10 ou 30 segundos, ou 
após 1 ou 5 minutos). 
- Máxima e Mínima Pressão (Max./Min.) - Armazena a máxima e a mínima pressões quando ativado. 
- Configuração de Unidade (Config) - Configuração da indicação da pressão em 12 unidades de engenharia 
(psi, pol. Hg, pol. H2O, ftSW, Bar, mBar, kPa, mPa, mm Hg, cm H2O, mm H2O e kgf/cm²). 
- Configuração do Idioma (Config) - O menu é disponível em 7 idiomas (português, inglês, espanhol, alemão, 
francês, italiano e holandês). 
- Configuração do Contraste (Config) - 7 opções de contraste do indicador. 
- Ajuste/Calibração (Config) - Calibração de zero e faixa protegida  
por senha. 
- Taxa de Conversão (Config) - 4 opções: 10x/segundo, 5x/segundo, 2x/segundo e 1x/segundo. 
- Amortecimento Eletrônico de Pulsação (Config) - 5 opções: sem amortecimento ou média de 2, 4, 6 ou 8 
leituras. 
- Travamento das Funções (Config) - Travamento das funções de configuração por senha. 
Sistema sensor: 
Tipo strain gauge. Partes molhadas e soquete em aço inoxidável 316. 
Montagem: 
Local. 
Conexão: 
Inferior, opcionalmente lateral (direita ou esquerda) com rosca de 1/4" NPT. 
Faixas de pressão: 
De vácuo até 7000 psi (veja as unidades de engenharia para outras unidades de medição). 
Limites de sobrepressão: 
Pressão de prova = 2 x a faixa. 
 


