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DE ZERAGEM 
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MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 

Ligando e Zerando o instrumento 
 
1) Certifique-se de que não há pressão em qualquer das tomadas ou mangueiras ou que estejam 

pressionadas acidentalmente 

2) Pressiona a tecla “L/D”  e no display LCD irá indicar uma pressão diferencial aleatória. 

3) Gire lentamente o potenciômetro para a direta ou para esquerda de forma a “ZERAR” a 

indicação no display. 

Usando o  VecPres 200 com segurança 

 Certifique-se de manter o micromanometro na posição em que foi utilizado para “ZERAR” o 

display ( por ter uma célula de carga sensível a força da gravidade influencia a medição em caso 

de movimento ou posição diferente da posição inicial de zeragem). 

 Certifique-se que a pressão diferencial que você deseja medir esteja dentro da capacidade 

máxima do Vecpress 200.  

 Pressão diferencial : Aplicar a maior pressão na entrada (+) e a menor na entrada (-). 

 Pressão relativa : basta aplicar pressão apenas na entrada (+) 

Obs. O Vecpress 200 mede exclusivamente pressões de gases não corrosivos (ar, oxigênio, 

etc.) Evite qualquer outro tipo de fluido (água, óleo e etc.) sob pena de danificar 

permanentemente o sensor de pressão interno. 

 Quando estiver utilizando o manômetro, em um lugar alto, certifique-se de estar em uma posição  

segura enquanto manuseia o instrumento, principalmente se estiver usando uma escada evitando 

assim a queda sua ou do instrumento. 

 Evite puxar o instrumento pelas mangueiras ou anexos.  

 Use o instrumento somente para a medição de ar atmosférico.  

 Evite contato com qualquer substância corrosiva ou outra mistura de gás perigosa ou explosiva.  

Ao descartar as baterias usadas,  faça-o de maneira responsável.  

 
Especificações Técnicas do Micromanômetro Vecpress 200 

 
Resolução    0,1 Pa 

Range de medição   - 50,0 Pa a + 199,9 Pa  

Temperatura operacional  de 0 a 50 ºC  

Temperatura de armazenamento de 0 a 50 ºC  

Overpressure Limit                         10 PSI (ACIMA DESTA FAIXA DANIFICA 

DEFINITIVAMENTE O INSTRUMENTO) 

Display     LCD de 3 ½ dígitos 

Exatidão p/ medições de pressão +/- 1% do fundo  de escala  

Dimensões físicas   140 x 84 x 45 mm 
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Peso     8.6 oz (242g)  

Alimentação    9V. bateria alcalina  

Vida da bateria   Máximo de 100 horas de uso contínuo  

 
 

 
 
 
 
INICIANDO O TRABALHO 
  
Instalando as Baterias  
O VecPress 200 usa uma bateria de 9V, não-recarregável. Ela se encontra no pacote 
anexo.  
Como instalar a bateria:  
•  Pressione a trava.  
•  Puxe a tampa para fora  
•  Remova a bateria usada, desconecte-a e instale uma nova.  
•  Coloque a tampa na posição original e pressione.  
 

 
Vista da parte traseira               Aviso de condição  Tubo de pitot  
instrumento           de bateria fracado    
 
 
 
 
Nota: Quando a carga da bateria se mostrar fraca, aparecerá no LCD o sinal [LOBAT] à 
esquerda do visor LCD. O instrumento poderá ainda, em condições de uso normal*, 
funcionar com a mesma bateria por um período de aproximadamente uma hora.  
 
Sempre carregue uma bateria sobressalente para substituição.  
 

 Uso normal significa quando o instrumento é manuseado dentro de sua capacidade 
normal.  

 
 
Preparando o Instrumento  
Prenda as mangueiras as tomadas de pressão na parte superior do MicroManômetro. 
Depois fixe a outra ponta da mangueira à fonte de pressão a ser medida, certificando-se 
de que a unidade (+) está conectada ao ponto onde a  pressão será  positiva durante o 
teste e a negativa onde a pressão será negativa.  
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Adicionando Um Tubo de Pitot Opcional  
Para utilizar o Tubo de pitot e medir a velocidade do ar através do diferencial entre 
pressão estática e dinamica do ar:  
•  Peque o Tubo de Pitot e mangueira que serão utilizados.  
•  Remova as tampas protetoras do Tubo de Pitot e guarde-as para recolocação posterior.  
•  Prenda uma mangueira flexível a tomada de pressão estática do Tubo de Pitot e o 
outra  tomada de pressão dinâmica.  
•  Identifique as tomadas  de pressão (+) e (-) na parte superior do instrumento.  
•  Prenda uma mangueira a tomada de pressão total do Tubo de pitot a tomada de 
pressão (+) do Micromanômetro.  
•  Prenda a outra mangueira a tomada de pressão estática do Tubo de  pitot na tomada  
(-) do    Micromanômetro.  
•  Certifique-se de que todas as conexões de mangueiras estejam bem fixas as tomada 
do Pitot e o micromanometro.  
 
Ligando e Zerando o instrumento 
Na parte frontal do instrumento, gire o petenciometro até que apareça a indicação “0000” 
no display.  
 
•  A maioria dos medidores manuais que possuem sensores de pressões diferenciais, 
requer um certo tempo para serem aquecidos por isto é normal ter que efetuar a zeragem 
de vez em quando durante o período de utilização.  
 
•  Certifique-se de que não há fluxo de ar passando pelo Tubo de Pitot e também de que 
nenhuma das mangueiras estejam pressionadas acidentalmente.  
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APÊNDICE A:  
Determinando  a velocidade média e o volume do ar dentro de um duto 
As técnicas seguintes podem ser usadas para medir fluxo de ar dentro de dutos através 
de Tubo de Pitot. Ao se usar um tubo de pitot, as velocidades individuais devem ser 
calculadas para cada pressão encontrada e depois ler a média de cálculo total. Se você 
tirar uma média das pressões obtidas com o tubo de pitot e depois convertê-la em média 
de velocidade obterá um resultado incorreto, especialmente se várias leituras 
apresentarem um índice superior a +/- 25% da pressão média. Lembre-se de que para 
um tubo de  pitot, a velocidade é proporcional à raiz quadrada da pressão.  
 
Onde Fazer as Medições  
Para se fazer medições de velocidade de ar em um duto, aconselha-se medir num trecho 
reto pelo menos 7,5 vezes o  diâmetro do duto na direção do fluxo, e, pelo menos 3 vezes 
o diâmetros de duto na direção contrária ao fluxo, de qualquer voltas, curvas,  obstruções 
de fluxo. É possível fazer uma medição onde haja apenas 2 vezes o tamanho do 
diâmetro do duto na direção do fluxo ou 1vez o tamanho do diâmetro do duto contrária a 
direção do fluxo, de distancia dos “acidentes” do duto, mas medições  exatas serão 
prejudicadas. Quando for medir em dutos retangulares, use a fórmula abaixo para 
encontrar  o diâmetro equivalente do duto para poder calcular a distância de 7,5 vezes o 
diâmetro na direção do fluxo e 3 vezes no contra-fluxo.  
 

Diâmetro equivalente = Raiz quadrada de 4HV /   
Onde: H = dimensão de duto horizontal 
 V = dimensão de duto vertical  

 = 3.14 
 
Também é possível se fazer uma única leitura da velocidade média de fluxo de ar ou  
volume de ar em um duto, medindo no centro do duto e multiplicando a leitura por 0.9, 
para corrigir a velocidade mais alta no centro do duto. Se as condições forem muito boas, 
um acerto de +/- 5 a +/- 10 %  pode ser obtido desta forma. Este método porem não é 
muito confiável,  e deve ser usado somente onde o tamanho do duto é pequeno  ou 
outras condições não permitirem uma medição  completa.  
 
 
Medindo num Duto Redondo  
Usando o método registro-Tchebycheff, o duto é dividido entre círculos concêntricos, 
cada um contendo uma área idêntica. Um número idêntico de leituras é feito em cada 
área circular assim obtendo a melhor média. Comumente, três círculos concêntricos (seis 
pontos de medição por diâmetro) são usados para dutos com diâmetros menores que 10 
polegadas. Quatro ou cinco círculos concêntricos (oito ou dez pontos de medição por 
diâmetro) são usados para dutos com diâmetros acima de 10 polegadas.  
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Figura 1: Exemplo dos pontos a serem medidos num duto redondo utilizando-se  o 
método registro-Tchebycheft.  
 
O método mais usual é o de se fazer  três orifícios de aproximadamente 10 mm de 
diametro no duto a 60° de ângulo de um do outro como mostrado na Figura 1. São 
traçados  três eixos através do duto, e as velocidades obtidas são a média de cada um 
dos pontos medidos. A velocidade média é multiplicada pela área do duto para se obter a 
taxa de fluxo. (Um método diferente usa dois orifícios  a um ângulo de 90°  um do outro, 
diminuindo um eixo a ser medido)  
 

Número de pontos de 
Medidas por diâmetro  

 
Posição relativa à parede interna  

6 0.032, 0.135, 0.321, 0.679, 0.865, 0.968 

8 0.021, 0.117, 0.184, 0.345, 0.655, 0.8 16, 0.883. 0.98 eu  

10 0.019, 0.077, 0.153, 0.217, 0.361, 0.639, 0.783.0.847, 0.923. 
0.981 

 
Antes de fazer as medições, multiplique os números que aparecem no quadro pelo 
diâmetro do duto a fim de adquirir a profundidade correta de inserção do Pitot. (Não 
esqueça de usar a dimensão interior do duto se este se apresentar com revestimento 
interno.)   

 
Medindo num Duto Quadrado  
Usando o método registro-Tchebycheff, o duto é dividido em áreas retangulares que 
recebem reajustes adicionais em tamanho para responder ao efeito da parede do duto 
em relação ao fluxo de ar. Um mínimo de 25 pontos deve ser medido para se obter uma 
boa média. O número de pontos de dados a ser medido em ambos os lados do duto 
depende da sua largura. Para dutos com lados inferiores a 30 polegadas, devem ser 
tomados cinco pontos. Para dutos com lados entre 30 e 36 polegadas, devem ser 
tomados seis pontos. Para dutos com mais de 36 polegadas, devem ser tomados sete 
pontos. Multiplique os números na tabela pela dimensão do duto a fim de obter as 
profundidades des inserções do Pitot.  
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Figure 2: Exemplo dos pontos a serem medidos num duto quadrado utilizando-se  
o método registro-Tchebycheft.  
 
O duto na Figura 2 tem uma dimensão horizontal entre 30 e 36 polegadas e requer seis 
pontos (ou seis linhas de travessia). A dimensão vertical do duto é menor do que 30 
polegadas exigindo cinco pontos (ou cinco linhas de travessia).  
 

Número de pontos ou 
linhas 
de atravessamento por 
lado   

 
Posição relativo a parede interna  

5 0.074, 0.288, 0.500, 0.712, 0.926 

6 0.061, 0.235, 0.437, 0.563, 0.765, 0.939 

7 0.053, 0.203, 0.366, 0.500, 0.634, 0.797, 0.947 

 
Nota 
A Vectus Importatum procura prestar informações das mais fidedignas com relação ao 
uso do VecPress 200  em suas referidas funções. Contudo, não podemos garantir que o 
material apresentado aqui esteja totalmente em conformidade com qualquer outro 
método ou especificação, ou que este instrumento se encontre livre de qualquer defeito. 
Métodos de medição utilizados em outros paises podem ser diferentes. A Vectus 
recomenda que seja adquirida uma cópia da norma que regulamente a medição que você 
poderá requerer junto a um algum órgão regulador ou organização profissional.  

 

 

Para mais informações leia o manual Fundamentals Handbook, 1993 ASHRAE, Seção 13, 

ou ASHRAE Standard 111 (1988).  
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APÊNDICE B:  
Pressão X Velocidade: Tabelas de Conversão   
 
Usando o gráfico abaixo, um usuário poderá facilmente converter pressão em velocidade, 
ou poderá fazê-lo usando as seguintes equações:  

V = 4005  Raiz quadrada de  P   Pressão em polegadas H2O  

V = 1.29 Raiz quadrada de  P   Pressão em Pa  
 
Note que para leituras de baixa pressão, pequenas variações podem resultar aumentos 
de velocidade, mas em leituras em maiores pressões, os aumentos de velocidade são 
menos pronunciados como uma porcentagem da leitura. O MicroManômetro não deve ser 
usado com um tubo de Pitot em pressões diferenciais muito baixas para medir a 
velocidade, porque erros de resolução e ocilações no ato da leitura poderão ser 
acentuados.  

 
Os gráficos seguintes mostram velocidades aproximadas para algumas pressões 
diferenciais no alcance 0-0.10 polegadas H2O (0-25 Pa).  
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Velocidade (Pés por minuto) 
Pressão (polegadas de H2O) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Velocidade (Metros por segundo) 
Pressão (Pascals) 
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APÊNDICE C:  
Manutenção & Soluções de Problemas 
 
Manutenção  
O medidor deve receber manutenção periódica.  
 

 A bateria deverá ser substituída quando o sinal "low battery" aparecer no display. 
 

 A fim de prevenir possíveis danos causados por vazamentos da bateria, esta deverá ser 
removida quando o medidor não for usado por um período de dois (2) meses ou mais.  
 

 É recomendado fazer inspeção e calibraçãop  a cada 12 meses.  
 

 Mantenha o medidor sempre limpo usando um detergente comum para limpar seu 
estojo. NÃO USE abrasivos ou solventes. TOME CUIDADO para não deixar que líquidos 
penetrem no instrumento. Seque completamente o estojo depois de fazer a limpeza.  
 

 Use um limpador de lente de óculos e papel de lentes para limpar o visor de LCD.  
 
 
Soluções de Problemas  
 

Sintoma  Causa Possível - Solução para a causa  

O display mostra o sinal  [{] ou [- {]  
 

O valor medido está além do alcance do 
instrumento.  
Certifique-se de que não há nenhuma 
pressão aplicada, ou remova as sondas de 
pitot da corrente de ar.  

 Tente ZERAR o instrumento.  

O display não muda  
 

A entrada pode simplesmente estar muito 
estável. Teste o instrumento apertando as 
mangueiras, ou ajustando o zero.  

Leituras irregulares ou errôneas  
 

Certifique-se de que a sonda de pitot esteja 
perpendicular ao fluxo de ar que você está 
medindo.  
Certifique-se de que a sonda esta segura.  
A Sonda de Pitot pode estar suja - limpe-a.  
Faça mediçõess em diferentes localizações.  

 
Se quaisquer destes problemas persistirem, chame o serviço de atendimento da Vectus.  
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Informações Sobre Reparos 
Contate a Vectus diretamente, antes de enviar o instrumento para reparos. Veja 
INSTRUÇÕES PARA RETORNO. Siga o procedimento cuidadosamente. A não 
observância dos procedimentos poderá resultar no retorno do instrumento sem o seu 
devido reparo. Envie seu instrumento à fábrica com as taxas de correio pagas. A fim de 
assegurar um rápido retorno do instrumento, tire uma fotocópia deste formulário e 
preencha-o com um maior número de detalhes possíveis e anexe-o ao instrumento.  
 
 
Modelo do instrumento  
 
Número de série  
 
Data da compra  
 
Local da compra  
 
Descreva o mal funcionamento 
 
Descreva as condições do aparelho 
 
Envie o instrumento para:  
 
Nome: 
 
Companhia  
 
Endereço  
 
Envie correspondência para:  
 
Nome  
 
Companhia  
 
Endereço  
 
Telefone  
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Instruções em Caso de Devolução 
 
Instrumentos danificado durante o transporte  
Todas as remessas são examinadas cuidadosamente pela garantia de qualidade da 
Vectus e cuidadosamente empacotadas. Ao receber a carga dos instrumentos e esta 
apresentar qualquer dano causado durante o seu transporte, deve ser examinada 
completamente. Os papéis do entregador devem ser notificados sobre as avarias 
encontradas e assinados.  
 
Se algum dos instrumentos apresentar danos, o cliente deve preencher, sem demora, um 
formulário relatando o ocorrido. O vendedor deverá ajudar o cliente com todas as 
informações necessárias inclusive sobre devolução do produto; porém a reivindicação 
deve ser preenchida pelo assegurado.  
 
Se o instrumento for danificado após o seu uso, um novo pedido deverá ser feito à Alnor 
enquanto aguarda-se o reembolso ao portador do instrumento danificado. 
 
Ligue para a Vectus diretamente se necessitar de ajuda.  
 
Conserto / Calibração 
Se você necessitar de algum serviço ou conserto do instrumento da Vectus, por favor, 
siga estas instruções:   
 
1. Contate a Vectus para saber o custo do conserto ou re-calibração do seu aparelho e as 
instruções sobre o envio de carga. Obtenha um número de ordem de compra do seu 
Departamento de Compras constando o modelo do instrumento, seu número e custo de 
conserto e/ou re-calibração. Coloque o instrumento em uma caixa resistente e preencha 
as partes vazias com enchimento de pelos menos duas polegadas (5 cm) de material que 
tenha condições de absorver choques. Coloque o número de referência (RMA)  na ordem 
de compra e na etiqueta da embalagem. Envie o instrumento com as taxas pagas.   
 
Propriedade / Registro de Calibragem  
 
Registro de equipamento  
 
Data da Compra  
 
Registro de calibração 
  
1. ________________ 2. ________________  3. __________________ 
 
4. ________________  5. ________________  6. __________________  
 
7. _________________ 8. _______________ 9. ___________________ 
 
10. _______________ 11. _______________ 12. ___________________ 
 
Notas:  
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Garantia 
 
A Vectus garante que este produto se encontra livre de defeitos em suas peças e 
montagem por um período de um ano da data da compra. Se o produto vier a apresentar 
defeitos durante o período de garantia, a Vectus  se responsabilizará pelo seu conserto 
ou o substituirá, sem custos, sob as seguintes condições:  
 
1. O produto será devolvido com todas as despesas de remessa pagas, seguindo as 
instruções de retorno, encontradas no manual do proprietário.  
 
2. O proprietário deve apresentar provas da data original de compra.  
 
3. A Vectus examinará o produto a fim de localizar os defeitos em sua estrutura e 
montagem. Cabe a Vectus a decisão com relação à existência do defeito e, caso isso se 
confirme, cabe a ela decidir sobre o seu reparo ou substituição.   
 
ESTA GARANTIA É EXCLUSIVA. NÃO HÁ OUTRO TIPO DE GARANTIA SEJA ELA 
EXPRESSA OU IMPLÍCITA. ESPECÍFICAMENTE E SEM LIMITAÇÕES, NÃO EXISTE 
OUTRO TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE COMERCIALIZAÇÃO OU 
USO PARA FINS PARTICULARES.  
 
Esta garantia se anulará se o produto não for usado de forma correta e contrário aos 
procedimentos contidos no manual do proprietário, ou se produto for consertado por 
qualquer outra pessoa que não seja o serviço autorizado da  Vectus. Esta garantia não 
cobre ítens de consumo como lâmpadas incandescentes, papel ou baterias.  
 
A obrigação da Vectus com relação a este produto é limitada aos termos de garantia 
descritos acima e não excederá o custo do produto. Em nenhum momento a Vectus 
poderá ser responsabilizada por qualquer prejuízo que o produto venha a causar, seja ele 
através da limitação do seu uso, dados incorretos, perda de dados, desmontagem ou 
reinstalação.  
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Vecpress 200- Especificações do Micromanômetro  

Unidades de medição Modelos disponíveis em:  
 em mm/ca (milímetros de Coluna de Água)  
 ou 
 Pa (Pascals)  
 
Resolução    1 Pa ou 0,1 mm/ca  
Temperatura operacional  de 0 a 50 ºC  
Temperatura de armazenamento de 0 a 50 ºC  
Overpressure Limit   10 PSI   
Display     LCD de 3 ½ dígitos 
Precisão  
Para medições de pressão  Classe A2 ou A3 (conforme faixa de pressão 
solicitada)  

  
Dimensões físicas   157 x 84 x 28 mm 
 
Peso     8.6 oz (242g)  
 
Alimentação    9V. bateria alcalina  
 
Vida de bateria   Máximo de 100 horas de uso contínuo  
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