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Manômetro, Vacuômetro ou Manovacuômetro com Sistema Capsular 
 

Série Utilitária, Caixa em Plástico ABS, Aço Inox ou Aço Carbono Internos em Latão – Modelo BRPI 125 
 

Diâmetro nominal de mostrador disponível:  63 mm. 
 

Aplicação. 
Manômetro, Vacuômetro ou Manovacuômetro para 
aplicação geral, linha utilitária sensor capsular. 
Adequado a todos os meios gasosos ou líquidos que 
não obstruam o sistema de medição nem ataquem 
as peças de liga de cobre-latão. 
 

Diâmetro nominal disponível. 
∅ 63 mm. 
 

Classe de precisão B. 
±1,6% do FDE. conf. ABNT. 
 

Faixa de medição entre. 
-400...0...600 mbar ou outras unidades de 
engenharia equivalentes de pressão ou vácuo.  
 

Temperatura de operação. 
Ambiente: T.MIN –20 a T.MÁX +60°C. 
Processo: T.MÁX + 60°C. 
 

Erro de temperatura. 
Ocorre erro adicional quando a temperatura do 
elemento sensor de pressão desvia de +20°C 
Temperatura ascendente: +0,3% / 10°C 
Temperatura descendente: -0,3%  / 10°C 
Porcentagem do valor real da escala. 
 

Conexão ao processo. 
Conexão Traseira / Horizontal ou Reta / Vertical. 

Material dos internos: liga de cobre-latão. 
Conexão roscada: 1/4” BSP ou NPT 14mm de 
encaixe de chave. 
 

Elemento sensor de pressão Capsular. 
Material: Liga de cobre-latão. 
 

Mecanismo. 
Material: Liga de cobre-latão. 
 

Com Ajuste do zero. 
Através do visor. 
 

Mostrador. 
Alumínio branco ou Plástico com letras pretas e 
fundo branco. 
 

Ponteiro. 
Plástico preto balanceado. 
 

Caixa. 
Plástico preto (ABS), Aço Carbono, ou Aço Inox. 
 

Visor. 
Lente abaulada, de encaixe, de plástico transparente 
(acrílico ou policarbonato). 
 

Opcionais extras 
Flanges para montagem  em painel ou anel estreito 
para painel com garras para diâmetros 63 e 100mm. 
Outras unidades de engenharia sob consultas previa.
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Dimensões 
Versão padrão 

 
Conexão traseira central horizontal ou reta inferior vertical.  

 
Diâmetro 
nominal 

   Dimensões mm     

 A B C D E F G H I 
63 28,0 3,7 63,5 10,0 63,5 53,5 12 ¼”  47,5 

Outras conexões sob. consulta, dimensões aproximadas. 
 

Informações para Orçamento / Pedido 
 

Mencione:  Exemplo 
Modelo do manômetro BRPI 125 
Diâmetro do mostrador 63 mm. 

Faixa de medição Range / Trabalho normal 0/100 mbar 
Tamanho e localização da conexão ao processo  ½” BSP ou NPT / Reta ou Traseira 

Opcionais extra desejados Flange para painel, parafuso restritor etc. 
 

Exemplo: BRPI.125. Ø 63 mm. 0~100mbar. 1/2” BSP Reto. 
 

As especificações e dimensões mencionadas neste folheto representam  
o estado da técnica na oportunidade da elaboração deste catalogo. 

Podem ocorrer modificações ou substituições de material sem aviso prévio. 
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