
 

 

 

 

 

 

 
 

Modelo: 1005 
Precisão: ± 3-1-3%FE 

 

Manômetro Comercial para Montagem Local 

Modelo: 1005 

Caixa de aço pintada de preto 

Diâmetros nominais: 1.1/2”, 2”, 2.1/2” e 3.1/2”  
Tubo Bourdon em bronze e soquete em latão 

Precisão: ± 3-1-3% do fundo de escala  (ASME B40.100, categoria B); 

De vácuo até 400 kgf/cm2 e compostas para os diâmetros de 50 até 100 mm e 

de vácuo a 70 kgf/cm2 no diâmetro de 40mm 
Conexão: inferior ou traseira concêntrica, diâmetros: 1/8” ou 1/4” NPT ou BSP. 

Partes molhadas: latão 

Grau de proteção: IP 22 

Aplicação Medição de pressão ou indicação de máxima ou mínima pressão 

em equipamentos industriais ou linhas de ar, água, óleo e gases não 

corrosivos, para uso ao abrigo do tempo. 
 

 

 

 

 
 

Modelo 1005S 
Precisão: ± 3-2-3%FE. 

 

Manômetro Comercial para Montagem Local em Aço Inoxidável  

Modelo: 1005S 
Material da caixa: aço inox 

Tamanho nominal: 40 e 50 mm; 

Visor: Policarbonato, 
Tubo bourdon: bronze fosforoso e soquete em latão  

Precisão: ± 3-2-3% do fundo de escala (ASME B40.100,categoria B); 

Faixas de pressão: vácuo a 400 kgf/cm2; 

Partes molhadas: latão 
Grau de proteção: IP 22. 

Conexão: inferior ou traseira; 

Diâmetros e roscas: de 1/8”(40 mm  ou 1/4” (50 mm)NPT ou BSP. 
Temperatura de operação: De -40°C a 65°C (-40°F a 150°F). 

Aplicação: Medição de pressão ou indicação de máxima ou mínima pressão 

em linhas de ar, água, óleo e gases não corrosivos. Equipamentos 

industriais, para uso ao abrigo do tempo, especialmente em atmosferas 

agressivas em fluidos, tais como água, óleo e gases não corrosivos. 

 

 
 

 

 
Modelos: 1008A/1008AL 

Precisão: ± 3-1-3%FE 

 

Manômetro Comercial para Montagem Local ou em Painel 

Modelos: 1008A caixa seca ou 1008AL caixa com Líquido. 

Caixa e anel cravado em aço inoxidável 304, acabamento polido; 
Tamanho nominal: 40 e 50 mm; 

Visor: Policarbonato, 

Tubo Bourdon em bronze para faixas de vácuo a 400 kgf/cm2 . Tubo Bourdon 
em aço inoxidável para faixas acima de 400 kgf/cm2 .  

Precisão: ± 3-2-3% do fundo de escala (ASME B40.100,categoria B); 

Faixas de pressão: vácuo a 1000 kgf/cm2; 

Grau de proteção: IP 65. 
Temperatura de operação: • Manômetro seco: -40 a 65°C (-40° a 150°F). • 

Manômetro com glicerina: -7° a 65°C (20° a 150°F). • Manômetro com 

silicone: -40 a 65°C (-40° a 150°F). 

Aplicação: Medição de pressão em indústrias em geral e equipamentos 

industriais em situações com altas vibrações, ou ambientes corrosivos. 

 
 


