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KIT DE CALIBRAÇÃO 
PARA AMOSTRADORES DE 

GRANDE VOLUME (AGV)
 

 
 

KIT DE CALIBRAÇÃO 

 
 

 
 

KIT DE CALIBRAÇÃO COM MALETA 

 
 

DESTAQUES 
 
 Com Calibrador Padrão de Vazão (CPV) do tipo 

orifício. 

 Próprio para a calibração de Amostrador de 
Grande Volume (AGV), seja do tipo PTS, MP10 
ou PTS/CVV. 

 Para a calibração do AGV PTS, usa-se nor-
malmente 5 placas de resistência ao fluxo (de 
5, 7, 10, 13 e 18 furos). 

 Para o AGV MP10, MP2,5 e o AGV PTS/CVV, 
todos com controlador de vazão volumétrica 
(CVV), usa-se placas de 8, 9, 10, 13, 18 e fu-
ros. 

 Na ENERGÉTICA, o CPV é calibrado contra um 
Medidor Padrão de Volume (MPV) do tipo Ro-
ots, atendendo às normas da ABNT, NBR 9547 
e NBR 13412, para PTS e MP10, respectivamen-
te. 

 Os certificados de calibração emitidos pela E-
NERGÉTICA atendem à publicação EA-4/02 
(INMETRO). 

 O kit completo compreende o CPV propriamen-
te dito, placa adaptadora, manômetro de colu-
na d’água com 40 cm na escala, 5 placas per-
furadas de resistência ao fluxo, mangueira de 
silicone e estojo (maleta) 

 Fabricação própria (ENERGÉTICA). 

 
 
 

Abaixo, tabela com os códigos e descrição dos componentes: 
 

DESCRIÇÃO CÓDIGO 
Kit de calibração completo (inclui CPV com certificado) CPVGV 

CPV propriamente dito (copo de orifício, com jogo de aperto e certificado) CPVG-100 

Case tipo maleta, confeccionada c/ madeira 04 mm, revestida c/ fórmica verde, 01 alça externa, 02 fechos externos 
e alumínio duplo (padrão metalcase), forrado p/ proteção do equipamento CPVG-300 

Jogo de placas de resistência ao fluxo*. Obs.: As placas podem ser fornecidas avulsas, por unidade CPVG-108 

Junta de borracha para a placa adaptadora CPVG-202 

Líquido para o manômetro, com fluoresceína. Frasco com 50 mL  MNU-117 

Mangueira, para conexão entre copo e manômetro, de silicone, 40 cm CPVG-113 

Manômetro de coluna d'água, em formato "U", de vidro, com 400 mm na escala, divisão mínima de 1 mm, tipo 
rígido, alojado em calha de alumínio anodizado, com torneiras de latão cromado. MAN40CM 

Placa adaptadora para CPVGV, de alumínio anodizado e junta de borracha CPVG-200 
 
 

* A Energética comercializa dois tipos de jogos de placa: com 5 placas de 8, 9, 10, 13 e 18 furos, para Amostradores de Grande Volume com CVV e com 5 placas de 5, 
7, 10, 13 e 18 furos para o AGV PTS. 


