
FOOD & BEVERAGE 

INFORMAÇÕES GERAIS 
DO PRODUTO

Nas indústrias cervejeiras e de bebidas, o conteúdo de 

Dióxido de Carbono (CO2) dissolvido é um fator determinante 

na qualidade final do produto. Entretando, é igualmente 

importante, assegurar-se que os vários instrumentos 

de medição estejam funcionando com precisão. Como a 

determinação do conteúdo de CO2, de acordo com a Lei de 

Henry, depende das medições de pressão de equilíbrio e da

temperatura, é preciso que a medição da pressão seja 

confiável.

O dispositivo de calibração, modelo GCD, é um instrumento 

de precisão dedicado a calibrar manômetros e sensores 

de pressão digitais. De aplicação universal, poderá ser 

utilizado para todos os tipos de calibrações de pressão, e 

está em conformidade com as normas internacionais.

Através da conexão de uma alimentação de gás comprimido 

na entrada, da fixação do dispositivo de medição de pressão

que deverá ser verificado na saída e da configuração da 

pressão desejada com a válvula de redução, a comparação 

com a leitura e a calibração poderá ser realizada.

HAFFMANS GCD 
DISPOSITIVO MEDIDOR DE CALIBRAÇÃO

APLICAÇÃO
•  Laboratório

GAUGE CALIBRATION DEVICE, TYPE GCD

BENEFÍCIOS
•  Economia de custos

    - ajuste de pressão, fácil e preciso



DADOS TÉCNICOS

Pressão do Gás

Entrada     máxima 10 barg

Faixa de medição   0 - 4 barg

Classe de precisão   0,6 (± 0,6% da faixa de medição)

Conexão

Entrada da mangueira  Ø 6 mm

Saída da mangueira Ø 6 mm, fêmea ¼ polegadas (2x)

Dimensões

200 x 304 x 320 (C x L x A mm)

Peso

5,5 kg

HAFFMANS GCD
DISPOSITIVO MEDIDOR DE CALIBRAÇÃO

ESCOPO DE FORNECIMENTO
•  Dispositivo de calibração, modelo GCD

•  Conjunto de vedações para reposição

•  Conjunto de mangueiras e conectores de mangueiras

•  Certificado de calibração

•  Manual de instruções
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