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Barômetro   1000549 

 

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 400 kPa ou 
4 bar! 

 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 ampla faixa 
de medição adequado para medições de 
pressão do ar em observações climáticas e 
para experiências de laboratório no campo da 
pressão atmosférica. É possível a utilização 
como medidor de alturas em alpinismo. 

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. 

 

 

3. Fornecimento 

1 sensorbox 

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

1 mangueira de silicone 

 
 

4. Dados técnicos 

Faixa de medição: 70 a 120 kPa  
700 a 1200 mbar 

Tipo de sensor: sensor semicondutor 

Precisão: ± 1 % 

Resolução: 0,1 mbar 

Conexão: conector de mangueira  
  Ø 4,8 mm 

 
 

5. Utilização 

 Colocar o sensorbox no ambiente a ser 
pesquisado (interiores de casas, exterior 
protegido da intempérie). 

 Conectar o sensor com uma fonte de 
pressão, se for necessário, com um pe-
daço de mangueira de silicone. 
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6. Exemplo de experiência 

6.1 Medição da variação de pressão num 
período de quatro dias  

Aparelhos requeridos: 

1 3B NETlogTM @230 V 1000540 

ou 

1 3B NETlogTM @115 V 1000539 

1 3B NETlabTM  1000544 

1 Barômetro  1000549 

 Conectar o sensorbox do barômetro numa 
das duas entradas analógicas A ou B da 
interface do 3B NETlogTM.  

 No modo logger, selecionar um período de 
medição de, por exemplo, 94 horas e re-
gistrar as alterações da pressão atmosféri-
ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Alteração da pressão atmosférica num período de quatro dias  
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