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UTILIZADO PRINCIPALMENTE PARA MEDIR VELOCIDADE 

DOS GASES EM DUTOS E CHAMINÉS 
 

 

 
 

 

UTILIZAÇÃO 
 

• Utilizado principalmente para medir velocidade dos ga-
ses em dutos e chaminés. 

 

• Atende ao Método 2 da US EPA. 
 

CONSOLE 
 
Console de alumínio, com 20 cm (altura), 40 cm (largura) 
e 15 cm (profundidade) > Nele são instalados os manô-
metros, o indicador de temperatura (tipo K), os engates 
para as mangueiras do tubo pitot e as tomadas para os 
cabos do termopar 
 

ACESSÓRIOS 
 
• Tubo pitot – tipo S, de aço 316, com comprimento pa-
drão de 1 m (pode ser confeccionado em outros compri-
mentos. 
 

• Termopar – tipo K, para medição da temperatura no in-
terior do duto ou chaminé, com bainha no mesmo com-
primento que o do tubo pitot.  

 

MANÔMETROS MAGNEHELIC 
 
O MEDVEL conta com dois manôme-
tros Magnehelic, um com faixa 0 – 25 
cm H2O (alta) e outro com faixa 0 – 25 
mm H2O (baixa). Características: 
 
• Temperatura ambiente: -7 °C a 60 °C 

• Sobrepressão: 172 kPa 

• Conexões 1/8” NPT fêmea 

• Carcaça: alumínio com proteção à 
corrosão 

• Exatidão: ± 2% da escala plena 

• Peso: 460 g 
 

EQUAÇÃO DA VELOCIDADE 
 

Expressão da velocidade: 
 

 
 
Onde: 
VS = velocidade 
Kp = constante 
Cp -= fator de correção do pitot 
Tgas = temperatura do gás dentro da 
chaminé 
∆Pp = pressão diferencial no pitot 
Pstat = pressão estática na chaminé 
Mgas = Peso molecular dos gases. 
 
Nota: 

 

∆Pp e Pstat são determinados com o pi-
tot; Tgas, com o termopar; Cp, pelo en-
saio do pitot; Mgas é calculado conhe-
cendo-se a composição dos gases; Kp 

é conhecido 
 

 
 


