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MANÔMETRO / TRANSMISSOR DE PRESSÃO RELATIVA 
DIGITAL TOTAL INOX 

Aplicação 
 
O MANÔMETRO/TRANSMISSOR VEC-PRESS 1000-S é um instrumento com alta precisão de 
medição, sendo indicado tanto para uso como padrão em laboratórios como para monitoração 
em campo. 
Desenvolvido com a mais moderna técnica de condicionamento de sinais e utilizando sensores 
piezo-resistivos, o instrumento permite a amostragem de grandezas de pressão com alta 
resolução em um display de cristal líquido de 3 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. 
 
Instruções de Uso 
 
Certifique-se primeiramente, que a pressão do processo é compatível com a faixa do 
instrumento. 
O instrumento deve ser conectado ao processo através de seu terminal roscado ( ½” ou ¼’ ), e 
alimentado com uma fonte de 24 Volts VDC. Antes de alimentar o instrumento certifique-se que 
de a tensão esteja correta ( 24 VDC). 
O sistema de ligação é a 2 fios ( 24 Vdc e Saída 4 a 20 mA ). 
Ao ser alimentado o instrumento irá automaticamente, indicar a pressão relativa do sistema e 
enviar um sinal analógico, de 4 a 20 mA  proporcional a pressão do processo. 
Recomendamos a utilização de uma fonte 24 Volts estabilizada de 0,5 ampres de potência e 
cabos blindados AWG2X22 ou AWG2x26. 
 
Características Técnicas 
 
Faixa de indicação : 0 a 5,00 Kgf/cm2  
Resolução : 0,01 Kgf/cm2  
Exatidão : Classe A3 ( +/- 0,25% do fundo de escala) 
Amostragem: Modo normal : média de 4 leituras calculadas em 2,9 ms. e indicada a cada 0,5 s. 
Display : LDC 3 ½ Dígitos, altura de 1,3 mm com 3 pontos decimais. 
Alimentação : 24 Vdc 
Dimensões : Ø 100 mm X 42 mm 
Peso : 0,3 Kg. 


