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Série 
HM28 

Manômetro  Digital Portátil Série HM28    
Pressões Diferencial, Manométrica ou Absoluta, Alta Precisão (0,2%,  0,1%  ou 
0,05%). 

 

 

O Manômetro Digital Portátil Série HM28 fabricado pela Love Controls, distribuído pela VECTUS, é um 
instrumento de precisão projetado para medir uma ampla gama de pressões com perfeita exatidão. Em um formato 
de fácil manejo, o aparelho incorpora uma série de características que o tornam indispensável em diversas 
aplicações. Tais características incluem: medições de pressão diferencial ou relativa em todas as unidades de 
engenharia com resolução de até 0,001, mostrador digital com duas linhas de dígitos de cristal líquido,  e 
dispositivo ajustável de auto-desligamento para conservar a vida da bateria.  
Confiantes na alta precisão do HM28 os fabricantes fornecem, juntamente com o instrumento, um Certificado de 
Calibração sem custo adicional.  Dependendo da aplicação, o HM28 pode ser usado como um padrão de 
calibração secundário para outros medidores de pressão.  
  

FAIXAS DE MEDIÇÃO  
Opções: 
Cabo elétrico para comunicação entre o local de medição e o computador envolvido.  
Certificado SCS (manômetros adicionais incluem os respectivos Certificados sem ônus).  
Instrumentos devolvidos podem ser devidamente certificados a custo adicional.  
Estojo Código L402-A (Veja detalhes no Modelo L472).  
  

  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
   
Conexão de pressão: Bico para mangueira com rosca de 4/6 mm ou rosca de 1/8” NPT.  

Características Padrões : 
 Microprocessado  
 Diferencial, Manométrica ou Absoluta  
 Alta precisão, 0,2%, 0,1%  ou  0,05% com 

Certificado de Calibração  
 Escalas Selecionáveis  
 Resolução de 0,000 da unidade 

selecionada  
 Indicação pico e vale  
 Memória – função hold  
 Mostrador digital programável  
 Memória de até 964 leituras  
 Saída opcional para impressora ou 

interface de computador  
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Exatidão (incluindo linearidade, histerese e repetibilidade): conforme o modelo.  
                                   ± 0,20%  fundo da escala  + 1 dígito  
                                   ± 0,10%  fundo da escala  + 1 dígito  
                                   ± 0,05% fundo da escala   + 1 dígito  
Aplicação: Ar ou gases inertes.  Para o modelo HM28G3XXXXX, qualquer material compatível com aço inoxidável 
18/8.  
Temperatura de trabalho: -5 a +50°C (23° a 122°F).  
Temperatura de armazenamento: -20° a +60°C  (-4 a +140°F).  
Umidade: Umidade relativa de 30 a 95%, não condensada.  
Display: Com tamanhos intercambiáveis, composto de 2 linhas, 16 caracteres e dígitos LCD.  
Bateria: Alcalina de 9 V (incluída).  Pode operar com fonte de energia externa,  de 7 a 14 V DC.  
Consumo de energia: < 9 mA.  
Memória: 964 valores medidos. Intervalos de gravação com ajuste manual de 1,5,10,20,30 segundos e 
1,2,3,5,10,30,60 minutos.  
Invólucro: IP54.  
Dimensões da caixa: 152 x 83x 34 mm (6 x 3,27 x 1,34 polegadas).  
Peso: 270 g (9,5 oz).  
Tempo de medição: 2,5 leituras por segundo (nas faixas de 0,1% e 0,05%); 5 leituras por segundo (na faixa de 
0,2%).  Com interface RS-232: 20 leituras por segundo (na faixa de 0,2%) e 10 leituras por segundo (nas faixas de 
0,1% e 0,05%).  
Interface RS-232: Ajustável 1200, 2400, 4800, ou 9600 baud.  
  

ACESSÓRIOS 

OPCIONAIS:   

Comunicação – Software e 
cabo PC de gerenciamento.  
SCS – Certificado.  
L 472 ou L 402A – estojo 
próprio. 
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NÚMERO DO MODELO  FAIXA DE MEDIÇÃO  

Exatidão 0.2% fundo da escala para pressão, vácuo e pressão diferencial  

HM28D3B10000  0 - 10" H20 (2.5 KPa)  

HM28D3C10000  0 - 28" H20 (7 KPa)  

HM28D3F10000  0 - 120" H20 (30 KPa)  

HM28D3H10000  0 - 14.5" H2O ( 100 KPa)  

Exatidão 0.05% fundo da escala para pressão, vácuo e pressão diferencial  

HM28D3C30000  0 - 28" H20 (7 KPa)  

HM28D3F30000  0 - 120" H20 (30 KPa)  

HM28D3H30000  0 - 14.5" psig ( 100 KPa)  

HM28D3K30000  0 - 100 psig (700 KPa)  

HM28D3M30000  0 - 245 psig ( 1700 KPa)  

    Modelo para Pressão Absoluta  

HM28A3I10000  0 - 15.9 psia (0.2% F.S. (110 KPa abs)  
 

 


