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Sensor de pressão absoluta   1000546 

 

Instruções para o uso 
10/15 Hh 

 

1. Indicações de segurança 

 Para evitar danos permanentes no sensor 
semicondutor integrado, nunca ultrapassar 
o limite máximo de pressão de 1000 kPa! 

 Este aparelho só é adequado para gases 
não corrosivos como ar, hélio e hidrogênio! 

 Nunca ponha o elemento sensor em con-
tato com água! 

 

 

2. Descrição  

Sensor de pressão absoluta com faixa de medição 
ampla adequado para experiências sobre a lei de 
Boyle-Mariott e para a medição da pressão de 
pistões (diagrama pV) em motores de Stirling assim 
como para o registro da produção de O2 durante a 
fotossíntese e para experiências de transpiração 
em sistemas fechados. 

Método de medição de dois portais do sensor: 
conector 1 conectado com a pressão externa por 
meio de pontos de contato, conector 2 fechado com 
vácuo de referência encapsulado. 

O sensorbox está equipado com um 
reconhecimento automático pela interface. 

 

 

 

3. Fornecimento 

1 sensorbox 

1 cabo de conexão MiniDIN de 8 pin, 60 cm 
de comprimento 

1 Mangueira de silicone, Øinterior  2 mm, 1 
m de comprimento 

1 Seringa de plástico de 20 ml 

 

 

4. Dados técnicos 

Faixa de medição: 0 a 250 kPa 

Tipo de sensor:  sensor semicondutor 

Precisão:  ± 1 % 

Resolução:  0,1 Pa 

Conexão: conector de  

 mangueira Ø 4,8 mm 

 

 

5. Utilização 

 Utilizar a mangueira de silicone no seu 
comprimento total ou cortar no comprimen-
to necessário. 

 Conectar a fonte de pressão com o conec-
tor de mangueira do sensor por meio do 
pedaço de mangueira. 
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 Levar em conta a elasticidade da manguei-
ra durante a experiência, esta pode em 
certos casos levar a desvios no valor de 
medição. 

 

 

6. Exemplo de experiência 

6.1 Medição da pressão absoluta em 
função do volume (lei de Boyle-Mariott) 

Aparelhos necessários: 

1 3B NETlog @230 V 1000540 

ou 

1 3B NETlog @115 V 1000539 

1 sensor de pressão absoluta 1000546 

 Montagem da experiência conforme fig. 1. 

 Colocar um pedaço de mangueira de a-
proximadamente 2 cm de comprimento na 
seringa. 

 Levar o volume da seringa a 20 ml de ar 
ambiente. 

 Encaixar a ponta livre do pedaço de 
mangueira no conector de mangueira do 
sensor de pressão. 

 ATENÇÃO: na medida do possível, ao 
fazê-lo, não alterar o volume da seringa! 

 Conectar o sensor de pressão absoluta na 
interface 3B NETlogTM e aguardar o 
reconhecimento do sensor. 

 O primeiro valor de medição aparece no 
display da interface. 

 Registrar no modo manual do software 3B 
NETlabTM o valor de medição para cada 
valor de volume em passos de 1 ml e int-
roduzir manualmente os valores de volu-
me. 

 Representar graficamente as linhas de 
reconhecimento. 

 

 

 

 

Fig. 1 Medição da pressão absoluta em função do volume  
 

 

Fig. 2  Pressão em função do volume  
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