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MANÔMETROS DIGITAIS COM CONEXÕES E 
INTERVALOS MÉTRICOS
EXATIDÃO DE 0,08% COM PEÇAS ÚMIDAS E CORPO DE AÇO INOXIDÁVEL

e  Inclui Calibração 
Rastreável de Cinco 
Pontos conforme NIST

e Alta exatidão 0,08%
e  Tela LCD de 25 mm (1") 

com Luz de Fundo e de 
Fácil Leitura

e  Padrão de Alarmes Alto e 
Baixo

e Leitura MÍN./MÁX./MÉDIA
e  Entrada Analógica 

Selecionável pelo Usuário 
de 0 a 5 VCC, 0 a 10 VCC 
ou 4 a 20 mA

e  O Software Incluído, para 
Configuração e Serviços, 
permite Manutenção e 
Calibração Rápida via 
Conexão USB

e  Certificação CE
e  Funciona com Bateria
e  Saída Padrão Analógica

O manômetro digital DPG409 da 
OMEGA incorpora um invólucro 
robusto de aço inox 316 projetado 
para diversas aplicações, com 
transdutor de pressão com precisão 
de 0,08% e peças úmidas e corpo 
em aço inox 316L. O resultado é um 
manômetro digital extremamente 
durável, desenvolvido para 
sobreviver a ambientes industriais 
perigosos. A tela de 25 mm (1") é 
fácil de ler a uma distância de até 11 
m (35'). Modelos disponíveis para 
pressão manométrica, manométrica 
selada, manométrica composta, 
absoluta, de vácuo e barométrica. 
As características padrão incluem 

um sensor de silício altamente 
estável, leituras selecionáveis MÍN./
MÁX. e MÉDIA, alarmes de alto 
e baixo e uma saída analógica 
selecionável pelo usuário com 
alimentação externa. Alimentação 
via bateria interna (incluída) ou 
fonte externa com voltagem em 
CC. Cada unidade é fornecida 
com software de configuração que 
permite ligação a um computador 
pessoal, utilizando conexão padrão 
USB (cabo incluído) e seleção 
de uma série de configurações, 
incluindo intervalo de amostragem, 
unidades e luz de fundo.

Pressão Manômétrica: 0-25 mbar 
a 0-345 bar
Manométrica Selada: 0-7 bar a 
0-345 bar
Pressão Absoluta: 0-350 mbar a 
0-345 bar
Manômetro Composto: ±25 mbar 
a ±1 bar
Vácuo (Manométrica Negativa): 
0 a -25 mbar a 0 a -1 bar
Barométrica: 0-1100 hPa a 
880-1100 hPa

Série DPGM409

Padrão

Sensor de pressão 
integrado.

Agulha 
magnética 
(incluída).

Invólucro 
NEMA 4X.

DPG409-070BG, em 
tamanho inferior ao real.



G-M2

ESPECIFICAÇÕES
Conforme as Normas da CE: atende 
a norma EN61326-1 para ambientes 
industriais com saída analógica para 
cabos menores de 30 m (98')
Exatidão (Linearidade, Histerese e 
Repetibilidade Combinadas): ±0,08% 
da melhor linha reta (máx. de 0,15% em 
campo de RF a 10V/m) (manômetros 
compostos calibrados somente na 
direção positiva).
Temperatura: 
  Armazenamento: -40 a 82°C (-40 a 

180°F) 
Compensada: -18 a 66°C (0 a 150°F)

Efeitos Térmicos 
(Intervalo Sobrecompensado): 
Desvio de Zero: 
  Intervalos > 350 mbar: ±0,3% do 

span 
Intervalos ≤350 mbar: ±0,5% do 
span

Desvio do Span: 
  Intervalos > 350 mbar: ±0,3% do 

span 
Intervalos ≤350 mbar: ±0,5% do 
span

Resistência Mínima Entre o Corpo do 
Transdutor e Qualquer Fio: 
100MΩ a 50 VCC 
Ciclos de Pressão: 1 milhão, no 
mínimo
Estabilidade a Longo Prazo (1 ano)  
normalmente, ±0,1% do fundo de 
escala
Saída Analógica: selecionável pelo 
usuário  
0 a 5 VCC, 0 a 10 VCC ou 4 a 20 mA 
(exige fonte de alimentação externa de 
24 VCC)
Nota: intervalos de manômetros compostos 
apresentam uma saída analógica 
unidirecional igual ao span total; exemplo: 
-350 a 350 mbar = 0 a 10 VCC.
Saída Analógica:  
  Cabo: 2,7 m (8,9') 

Exatidão: normalmente 0,08%
Sobrepressão: manométrica/
manométrica selada 
  25 mbar: dez vezes o span 

70 mbar: seis vezes o span 
170 mbar a 100 bar: quatro vezes o 
span 
175 a 350 bar: máximo de 500 bar

Intervalos Absoluto/Barométrico:  

 350 mbar a 100 bar: quatro vezes o 
span 
 175 a 350 bar: Para 500 bar absoluto
Pressão de Contenção: pressão 
manométrica e manométrica selada
  25 a 350 mbar: até 70 bar 

1 a 70 bar: até 200 bar 
100 a 350 bar: até 700 bar

Pressão Absoluta/Barométrica:  
 350 mbar a 70 bar: até 400 bar
Tela: LCD de 4 dígitos com luz de fundo 
selecionável pelo usuário, caractere 
com 25 mm (1") de altura (contagem até 
9999)
Interface com Computador: conexão 
USB para configuração; inclui cabo
Taxa de Atualização: selecionável 
pelo usuário, de 0,25 a 10 seg. (pré-
configurado para 1/seg.)
Alimentação: uma bateria de lítio de 
3 V, capacidade de 4.8 Ah (célula C) 
incluída (bateria de reposição BATT-C-
3V)
Vida Útil da Bateria (normalmente): 
até 9 meses 
Carcaça:  
  Material: aço inoxidável 316 e gaxeta 

central de ABS 
Acabamento: aço inoxidável 316 
escovado 
Classificação Ambiental: resistente 
às intempéries, NEMA 4X (IP65)

Peças Úmidas do Sensor:  
aço inoxidável 316L

Conexão de Pressão: macho G¼
Dimensões: 
  Display: 115 mm C x 89 mm L x 

74 mm P (4,5 x 3,5 x 2,9") 
Sensor: 72 a 89 mm C (2,8 x 3,5") 
abaixo do display

Peso: 900 g (32 oz), normalmente, 
dependendo da configuração
Funções do Painel Frontal
Luz de Fundo: liga/desliga manualmente
Min/Máx: recupera valores mín./máx.
Zero/Limpar: exibe zeros ou limpa os 
valores mín./máx.
Configurações do Software (via 
USB)
Taxa da Atualização: 4 opções: 10, 5, 
2, 1 vez por segundo
Unidades: unidades psi, inHg, inH2O, 
bar, mbar, hPa; deve ser especificada 
no momento do pedido
Bloqueio: permite o bloqueio das 
funções do painel frontal
Alarmes: limites de alarme de "alto" 
e "baixo" selecionáveis pelo usuário 
(coletor aberto)
Saída Analógica: 0 a 5 Vcc, 0 a 10 
VCC, ou 4 a 20 mA selecionável pelo 
usuário (exige alimentação externa de 
24 VCC)
Luz de Fundo: liga/desliga, 10 seg, 30 
seg, 1 min, 5 min

Como novo item de segurança, 
utiliza-se uma agulha magnética 
(inclusa) para a ativação do 
teclado, o que impede o usuário 
de pressionar qualquer botão 
acidentalmente. Ideal para ser 
usado com as mãos sujas ou 
usando luvas.
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 Para Fazer o Pedido
  CÓDIGO DE PRODUTO  
 INTERVALO (RESOLUÇÃO) Rosca Macho G 1/4
 PRESSÃO MANOMÉTRICA
 0 a 25,00 mbar (hPa) DPGM409-025HG
 0 a 70,00 mbar (hPa) DPGM409-070HG
 0 a 170,0 mbar (hPa) DPGM409-170HG
 0 a 350,0 mbar (hPa) DPGM409-350HG
 0 a 1,000 bar DPGM409-001BG
 0 a 2,000 bar DPGM409-002BG
 0 a 3,500 bar DPGM409-3.5BG
 0 a 7,000 bar DPGM409-007BG
 0 a 10,00 bar DPGM409-010BG
 0 a 17,50 bar DPGM409-17.5BG
 0 a 35,00 bar DPGM409-035BG
 0 a 50,00 bar DPGM409-050BG
 0 a 70,00 bar DPGM409-070BG
 0 a 100,0 bar DPGM409-100BG
 0 a 175,0 bar DPGM409-175BG
 0 a 245,0 bar DPGM409-245BG
 0 a 350,0 bar DPGM409-350BG
 PRESSÃO ABSOLUTA
 0 a 350,0 mbar (hPa) DPGM409-350HA
 0 a 1,000 bar DPGM409-001BA
 0 a 2,000 bar DPGM409-002BA
 0 a 3,500 bar DPGM409-3.5BA
 0 a 7,000 bar DPGM409-007BA
 0 a 10,00 bar DPGM409-010BA
 0 a 17,50 bar DPGM409-017BA
 0 a 35,00 bar DPGM409-035BA
 0 a 50,00 bar DPGM409-050BA
 0 a 70,00 bar DPGM409-070BA
 INTERVALOS DE VÁCUO (MANOMÉTRICA NEGATIVA) (SAÍDA ZERO = AMBIENTE)
 0 a -25,00 mbar (hPa) DPGM409-025HV
 0 a -70,00 mbar (hPa) DPGM409-070HV
 0 a -170,0 mbar (hPa) DPGM409-170HV
 0 a -350,0 mbar (hPa) DPGM409-350HV
 0 a -1,000 bar DPGM409-001BV
 INTERVALOS BAROMÉTRICOS (PRESSÃO ABSOLUTA)
 0 a 1100 hPa DPGM409-1100HB
 550 a 1100 hPa DPGM409-550HB
 880 a 1100 hPa DPGM409-880HB
 INTERVALOS PARA MANÔMETRO COMPOSTO
 ±25,00 mbar (hPa) DPGM409-025HCG
 ±70,00 mbar (hPa) DPGM409-070HCG
 ±170,0 mbar (hPa) DPGM409-170HCG
 ±350,0 mbar (hPa) DPGM409-350HCG
 ±1,000 bar DPGM409-001BCG

Fornecido completo com manual do usuário, software de configuração, software de 
registro gráfico e base de dados com drivers comuns, cabo USB, cabo para saída 
analógica de 2,7 m (8,9'), uma bateria de célula C de lítio de 3 V.
Para pedir modelos de pressão manométrica selada, troque o sufixo "G" por "SG", 
disponível em intervalos manométricos ≥7 bar, sem custo extra.  
DPGM409-025HV manômetro digital com intervalo de vácuo de 25 mbar (hPa), 
conexão macho G¼.
DPGM409-007SG, manômetro digital com intervalo de pressão manométrica selada 
de 7 bar, conexão macho G¼.

Para calibrar e configurar seu dis-
positivo DPG409, por favor, acesse
ftp://ftp.omega.com/public/DASGroup/
products/dpg409/
O assistente de configuração do DPG 
proporciona uma interface USB com seu 
dispositivo. Por favor, consulte o manual 
para obter informações sobre detalhes de 
configuração do seu dispositivo.

DPGM409-070BG, em 
tamanho inferior ao real.


