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Calibrador de fluxo de ar 

■ Calibração de fluxo de ar de precisão entre 0,01 - 20 LPM 

■ Exibição contínua do fluxo de ar em tempo real 

■ Alimentado por bateria, compacto e leve para 

portabilidade de campo 

■ Certificado de calibração rastreável NIST incluído 

■ O kit do calibrador é enviado completo para uso imediato 

 
O calibrador de fluxo de ar Go-Cal ™ é um calibrador portátil, operado por bateria, leve, fácil de usar e com precisão de 2% da leitura. 
Go-Cal ™ exibe a taxa de fluxo de ar continuamente, permitindo ajustes na taxa de fluxo da bomba em tempo real. A vazão exibida do 
Go-Cal ™ é compensada pela temperatura, tornando mais fácil produzir resultados consistentes em vários locais de calibração

 

Escala:........................ 0,01 a 20 LPM 
Precisão:..... ±2% or 0.005 std. LPM  o 
que for maior 
Dimensões:......... 5 in. × 2 in. × 1.25 in 
Peso:......................................... 2,2 lbs 
Aquecimento............................1 minuto 

Alimentação:..........................7.5VDC ±1.5 
V,  300 mA max  
 
 
 
 

 

Cada calibrador Go-Cal é enviado completo com o seguinte: 

Calibrador, pacote de baterias incluindo 6 baterias alcalinas de tamanho AA, kit de tubos, estojo de 
transporte. Certificado de calibração rastreável NIST e guia do usuário 

Kit de calibrador de fluxo de ar Go-Cal 811-9916-01 

Pacote de bateria de reposição Go-Cal 811-9917-03 

Filtro de reposição Go-Cal 811-9917-01  

Kit de tubo de reposição Go-Cal 811-9917-02 Módulo de 

amortecimento Go-Cal 811 -9917-05 Bolsa de 

transporte Go-Cal, Soft 811-9917-04 Adaptador CA Go-

Cal EUA, 100-240V - Plugue América do Norte 811-

9918-02 Adaptador CA Go-Cal Euro, 100-240V 811-

9918-03 Adaptador CA Go-Cal Reino Unido, 100-240V 

811-9918-04 Adaptador CA Go-Cal Austrália / NZ, 100-

240V 811-9918-05 Manual Go-Cal 360-0162-01 


