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Sua certeza é a nossa precisão

Quem Somos

Formada em 2016 por profissionais com ampla 
experiência no Brasil e exterior, atuamos no segmento 
Farmacêutico, Cosmético, Logístico, e Alimentício.

A Rigor oferece serviços de Mapeamento Térmico, 
Consultoria, Validação, Automação, Calibração e 
Instrumentação de Ponta, trabalhando com instrumentos 
de procedência.

Sabemos o quão importante é para sua empresa e 
clientes contar com dados precisos!  

Extraímos o melhor da palavra Rigor = Força, Exatidão, 
Pontualidade, Precisão. Buscamos adequar estes 
requisitos ao nosso trabalho!

Planejamento Personalizado

A Rigor oferece a seus clientes serviço 
completo de consultoria para implementação 
de seu sistema de monitoramento em 
ambientes de produção (salas climatizadas, 
câmaras frias, salas limpas, etc), 
armazenamento e distribuição.
Através de sistema inteligente de gestão, 
você terá as melhores soluções adequadas 
às suas necessidades.
Deixe suas preocupações de lado com a 
Rigor em ação! 

Instalação - Treinamento - Serviços 

Havendo a necessidade de instalação e validação 
de sistemas, estamos disponíveis. Treinamentos 
sobre as funcionalidades de instrumentos 
adquiridos, serviços de Calibração, Mapeamento 
Térmico e Validação também fazem parte do nosso 
escopo. 

Suporte Integral 

Para a Rigor, a venda não acaba na entrega. 
Caso queira um treinamento focado na solução 
adquirida, ele será ministrado até todas as 
dúvidas serem sanadas. 
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Manifold Digital DMG-1

Manifold digital programável 
indicado para manutenções e 
instalações em sistemas de 
refrigeração e ar-condicionado, 
que permite ao técnico selecionar 
o tipo de gás refrigerante aplicado 
no equipamento, e temperaturas 
comparadas com a tabela 
PxT (pressão x temperatura).
 

Manifold Digital & Detectores para Qualidade do Ar 

• Faixa de medição e pressão: -0.100 ~ 5.000 MPa;
• Pressão de resolução: 0.001MPa;
• Temperatura: 0.1ºC;
• Fonte de alimentação: bateria de 3V;
• Período de amostragem: 1.2s;
• Indicador de bateria fraca;
• Display LCD de 37x17mm;
• Unidades de medição: MPa, kPa, bar, psi, kgf / cm2, mmHg;
• Pressão de alarme fora da faixa.
• Permite a seleção de mais de 80 tipos de gases refrigerantes 
(inclusive Co2).

Itens Inclusos 

• 02 Válvulas de núcleo duplo;
• 03 Mangueiras de 1,5 m;
• 02 Conectores de testes de alta e baixa pressão (lado baixo: 
  azul | lado alto: vermelho);
• 01 Conector do tipo saca-rolhas;
• 01 Chave de válvula de dupla finalidade;
• 01 Adaptador R410A;
• 01 Maleta.  

Gases Refrigerantes Compatíveis

R114 • R12 • R123 • R1234yf • R1234ze • R124 • R125 • R13 
R134a • R14 • R141B • R142B • R143A • R152A • R161 
R170 • R21 • R218 • R22 • R23 • R290 • R32 • R401A • R401B 
R401C • R402A • R402B • R403A • R403B • R404A • R406A 
R407A • R407B • R407C • R407D • R407E • R407F • R408A 
R409A • R409B • R41 • R410A • R410B • R412A • R413A 
R414A • R414B • R415B • R416A • R417A • R419A • R420A 
R421A • R421B • R422A • R422B • R422C • R422D • R423A 
R427A • R437A • R441A • R442A • R443A • R444A • R448A 
R449A • R449B • R450A • R452A • R455A • R50 • R500 • R502 
R503 • R504 • R507A • R508A • R508B • R509A • R513A 
R600 • R600a • R601 • R601a • R740 • R744

Detector para Qualidade do Ar AIRING-1000

Equipamento digital portátil, que combina 
facilidade de uso e desempenho, destinado a 
leituras dos níveis de PM2,5, PM10, 
Temperatura e Umidade. Amplamente utilizado 
para testes ao ar livre ou ambientes internos, 
residenciais, comerciais, veículos, dentre 
outros.
Bateria embutida de alta capacidade com uma 
tela LCD grande e clara. 
Adequado para uso em casa, escritório, carro, 
ao ar livre e outros testes ambientais.
Uma ferramenta de teste multifuncional ideal 
para monitorar a qualidade do ar, uma 
salvaguarda para a saúde da família.

O design compacto e leve facilita o uso. O tempo de detecção é curto e preciso.
Fácil de operar com configurações simples do sistema através de 2 botões de função. 
A bateria de lítio embutida de grande capacidade com longa espera pode ser carregada 
por cabo USB.

Especificações:
Ambiente operacional:
Faixa de temperatura: 0 ~ 50 ° C
Faixa de umidade: 10 ~ 90%
Pressão atmosférica: 1 pressão atmosférica padrão
Faixa de medição e resolução:
PM2.5: 0-999ug / m³, resolução: 0,1ug / m³
PM10: 0-999ug / m³, resolução: 0,1ug / m³
Temperatura: 0-50 ° C, resolução: 0,1 ° C
Umidade: 10-90%, resolução: 0,1%
Painel de controle:
POWER: liga / desliga o detector
HOLD: alterna entre detecção e pausa
Porta USB: porta de carregamento padrão micro-usb
Saída de ar: o ar do canal flui para fora
Entrada de ar: o ar do canal flui em   
Botões função:
Energia: Mantenha pressionado o botão liga / desliga por 2 segundos para ligar / 
desligar o detector.
HOLD: Pressione este botão durante a detecção normal, HOLD "é exibido na tela, 
indicando que a função de detecção de pausas de partículas e a concentração de 
partículas e o gráfico de barras permanecem inalterados. 
Pressione este botão novamente," HOLD "desaparece e o detector entra no status de 
detecção.
O que é exibido: PM2. 5 display: concentração PM2.5 em tempo real do ambiente atual, 
unidade: ug / m³
Visor PM10: concentração PM10 em tempo real do ambiente atual, unidade: ug / m³
Indicação de energia: nível atual da bateria 
PM2. Gráfico de 5 barras: a concentração média de PM2,5 em 10 minutos
Temperatura: temperatura ambiente atual, unidade: ° C
Umidade: umidade ambiente atual, unidade:%
Principais Poluentes No Ar:
Você sabe o que está respirando no ar? O ar interno pode ser 5x mais  poluído que o 
exterior, devido a fatores cotidianos, como poeira fina.
O que é PM2.5?
As partículas finas (PM2.5) têm 2,5 micrômetros de diâmetro ou menos e só podem ser 
vistas com um microscópio eletrônico. Partículas finas são produzidas a partir de todos 
os tipos de combustão, incluindo veículos a motor, usinas de energia, queima residencial 
de madeira, incêndios florestais, queima agrícola e alguns processos industriais.
O que é o PM10?
As partículas de poeira grossa (PM10) têm 2,5 a 10 micrômetros de diâmetro. As fontes 
incluem operações de trituração ou moagem e poeira levantada pelos veículos nas 
estradas.
Efeitos na saúde: Irritação dos olhos, nariz e garganta. Tosse, aperto no peito e falta de 
ar, Função pulmonar reduzida, Arritmia cardíaca, Ataques de asma, Ataques cardíacos
Morte prematura em pessoas com doença cardíaca ou pulmonar
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Temtop M2000

O monitor de qualidade do ar Temtop 
M2000 combina facilidade de uso e 
desempenho. Fornece exatamente os 
dados que você precisa para manter o 
controle dos níveis de qualidade do ar 
em ambientes residências, comerciais, 
veículos, estação de trem, centros 
comerciais, etc. Realiza medição de 
níveis de PM2,5,  PM10, Partículas, 
CO2, HCHO, Temperatura e Umidade.
Recursos:

Detectores para Qualidade do Ar 

Temtop LKC-1000S+

Detector multifuncional de partículas a laser
Exibição de Histograma.
O monitor multifuncional da qualidade do ar da 
partícula a laser Temtop pode detectar com 
precisão a qualidade do ar interno. Adotando o 
sensor eletroquímico de formaldeído de alta 
precisão e o sensor de partículas a laser, ele 
pode transformar diretamente a concentração 
de poluentes no ar em dados visuais e 
fornecer qualidade do ar para você proteger 
efetivamente a saúde de sua família.

1) O mais recente detector de qualidade do ar 9-IN-1 mede PM2.5, PM10, partículas, 
HCHO (formaldeído), TVOC, AQI, temperatura, umidade e função de histograma.
2) A nova função de histograma pode refletir as alterações no PM2.5 diretamente nas 
últimas 12 horas.
3) O sensor avançado de partículas a laser de terceira geração Temtop tem uma vida útil 
de até 20.000 horas. Combinado com o algoritmo exclusivo de otimização de enxame de 
partículas, torna a medição de partículas mais precisa e estável.
4) Os sensores eletroquímicos pré-calibrados capturam com precisão as moléculas de 
formaldeído acompanhadas pela função de detecção que cobre uma ampla gama de 
poluentes orgânicos.

5) A tela TFT grande e a exibição avançada tornam os dados claros e fáceis de ler, 
mesmo com a luz indicadora da bateria para ajudá-lo a verificar a bateria a qualquer 
momento.
Especificações:

Nome: Detector multifuncional de partículas a laser
Modelo: LKC-1000E / 1000S / 1000S +
Modo de exibição: tela LCD colorida TFT
Tensão da bateria: 3.7VDC
Dimensão geral: 177 * 65.5 * 32
Adaptador de energia: Tensão de saída: DC5V; Corrente de saída: 1A
Ambiente operacional: 
Faixa de temperatura: 0-50C
Faixa de umidade: 0-90% UR
Condição da pressão atmosférica: 1 atm
Índice e faixa de medição:
Índice técnico de medição PM2.5
Faixa: 0-999ug / m3
Resolução: 0.1ug / m3
Índice técnico de medição PM10
Faixa: 0-999ug / m3
Resolução: 0.1ugm3
Índice técnico de medição de formaldeído
Faixa: 0-5mg / m3
Resolução: 0,01mg / m3
Guia de parâmetros de saúde
Aplicações:  Casa, escritório, táxi, etc.
Nota: PM2.5 (EUA) é o valor de calibração padrão dos EUA

* Monitor multifuncional de qualidade do ar com sensor de 
partículas a laser e sensor de dióxido de carbono baseado 
em NDIR
* Alarme de áudio, display TFT colorido, design ergonômico, 
bateria recarregável embutida de grande capacidade 
Interface de usuário fácil de entender.
Ambiente operacional
Faixa de temperatura: 0 a 50°C
Faixa de umidade: 0 a 90%UR
Condição da pressão atmosférica: 1atm
Índice e faixa de medição:
* Faixa de medição (PM2.5 / PM10): 0 - 999ug/m³
* Faixa de medição (HCHO): 0 - 5mg/m³
* Faixa de medição (CO₂): 0 - 5000PPM

O que é PM2.5?
PM2,5 são partículas finas com diâmetro de 2,5micrômetros 
(só podem ser vistas com um microscópio) são encontradas 
em nevoeiros e na fumaça. São conhecidas como respiráveis, 
produzidas a partir de processos de combustão, incluindo 
veículos a motor, indústrias, usinas de energia, queima 
residencial de madeira, incêndios florestais, queima agrícola 
e alguns processos industriais.

O que é o PM10?
PM10 são partículas de poeira grossa, têm o diâmetro de 2,5 
à 10 micrômetros. São consideradas inaláveis como poeira, 
pólen, mofos, fungos, bactérias, virus e processos agrícolas.
Dióxido de Carbono (Co₂) O CO₂  é um gás de efeito estufa 
que é natural e inofensivo em pequenas quantidades, mas à 
medida que os níveis aumentam, pode ser perigoso para a 
saúde. Atualmente é um dos principais indicadores de 
qualidade do ar interno. Os níveis de CO₂ tendem a se 
concentram em ambientes fechados com menos ventilação.
O CO2 é emitido principalmente pelos processos de 
combustão em geral, sendo liberado na atmosfera quando 
combustíveis fosseis (petróleo, carvão e gás natural) são 
queimados.
Formaldeído (HCHO) 
O HCHO  é um gás incolor, venenoso, altamente solúvel 
em água e com odor desagradável. Muito utilizado na 
fabricação de desinfetantes, fungicidas, germicidas, 
conservantes e centenas de produtos industriais e de 
consumo, como adesivos, carpetes, isolamento de espuma, 
tecidos, tratamento da madeira, etc. Por o HCHO ser 
constituinte desses materiais, podem causar uma 
contaminação do ar que respiramos, devido a liberação de 
gases para ambientes fechados.  
Efeitos na saúde:
Irritação dos olhos, nariz e garganta
Tosse, aperto no peito e falta de ar
Função pulmonar reduzida
Arritmia cardíaca
Ataques de asma
Ataques cardíacos
Morte prematura em pessoas com doença cardíaca ou pulmonar
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Temtop M10i

Monitor de Qualidade do Ar Sem Fio, 
wifi, realiza as medições de PM2.5 
Formaldeído TVOC AQIExportáveis.
O Temtop M10i é um monitor de 
qualidade do ar interno fácil de usar. 
O monitor detecta PM2.5, formaldeído 
(HCHO), TVOC e AQI. Leva apenas 
alguns minutos para instalar o 
aplicativo (iOS e Android) e 
conectá-lo ao seu telefone para 
monitoramento de dados e gráficos 
em tempo real.

Detectores para Qualidade do Ar 

Temtop P1000

O monitor de qualidade do ar P1000 fornece 
exata indicação 
Dimensão geral: 10,2 * 5,5 * 1,3 pol (260 * 139 
* 33 mm)
P1000:  PM10, CO2, PM2.5, Temperatura e 
Umidade
Um monitor simples, mas poderoso, da 
qualidade do ar.

Novo monitor sem fio da qualidade do ar 5-IN-1: PM2.5, HCHO, 
TVOC, AQI, WIFI.
Com o Temtop App (iOS e Android), ele fornece monitoramento 
AQI em tempo real, função liga / desliga remota, exibe previsão 
do tempo local e etc.
3 etapas para conectar-se ao WIFI.
Temtop sensor de partículas a laser de 3ª geração com máx. 
Vida útil de 20.000 horas. Combinado com o algoritmo exclusivo 
de otimização de enxame de partículas, torna a medição de 
partículas mais precisa e estável.
Sensor eletroquímico de ponta da Dart UK com pré-calibrado que 
fornece medições mais precisas das moléculas de formaldeído. 
A função de detecção de TVOC abrangeu uma ampla gama de 
poluentes orgânicos de COV.
Interface compacta e amigável, monitora remotamente leituras 
em tempo real e histograma.
As alterações podem ser vistas em hora / dia / mês, redefinir 
para a função WiFi ativa
Empurre a previsão do tempo, salve dados permanentemente, 
gerenciamento pessoal
Fácil Configuração de WiFi e Compartilhamento de Dados, 
digitalize novamente o código QR para configurar
Senha de entrada WiFi, fácil de usar
Os dados podem ser compartilhados facilmente com qualquer 
pessoa.

Especificações:
Peso: 200g
Dimensões: 82 * 82 * 31 mm
Capacidade da bateria: 2200mAh
Duração da bateria: 6 horas
Tensão de entrada: DC5V
Faixa de medição (PM2.5): 0 ~ 999 ug / m³
Resolução (PM2.5): ug / m³
Vida do sensor PM2.5: 3 anos
Corrente de entrada: 0.5-1A
Sensor: sensor eletroquímico
Faixa de medição: 0 ~ 2mg / m³
Resolução: 0,01mg / m³
Vida do sensor HCHO: 3 anos
Faixa de medição (TVOC): 0 ~ 5mg / m³
Resolução (TVOC): 0,01mg / m³
Vida útil do sensor TVOC: 3 anos

 

O monitor de qualidade do ar M1000 / P1000 fornece exatamente o que você 
precisa para acompanhar os níveis de qualidade do ar em casa - nem mais nem 
menos.
Alimentado por baterias de lítio recarregáveis   internas de 2200 mAh, ele pode 
durar cerca de 6 horas sem carregar.
Dimensão geral: 10,2 * 5,5 * 1,3 pol (260 * 139 * 33 mm)
M1000:  HCHO, TVOC, PM2.5, temperatura e umidade
P1000:  PM10, CO2, PM2.5, Temperatura e Umidade
Tela LCD grande

Monitor de qualidade do ar com um grande display LCD e fácil de operar. Apenas 
um relance, PM2.5, PM10, CO2, temperatura ou umidade podem ser vistos 
facilmente na tela. 
Sensores avançados
Mantemos as peças mais importantes e essenciais para um bom monitor de 
qualidade do ar - com alta precisão para testes! Adotamos sensor laser de 
partículas, sensor de umidade e temperatura, sensor infravermelho de CO2, com 
nosso chip inteligente, amplificação de sinal digital para dados mais precisos.
Montado na mesa ou na parede
Existe suporte para fazer com que este detector de qualidade do ar fique sobre a 
mesa. Além disso, ele pode ser fixado na parede como um relógio para ajudá-lo a 
verificar sua qualidade do ar a qualquer momento. Este detector pode ser 
amplamente utilizado em residências, escritórios, carros e muitos outros ambientes.
Intervalo de configuração ajustável

O intervalo de gravação pode ser definido de 5 minutos a meia hora, o que ajudará 
a economizar energia para fazer funcionar por cerca de 6 horas.
Especificações:
Tensão da bateria: 3.7VDC
Tensão de saída: DC5V
Corrente de saída: 0.5-1A
Aplicação: Há um suporte traseiro para colocar o monitor de qualidade do ar em 
uma mesa. Além disso, o detector de qualidade do ar interno e externo pode ser 
fixado na parede como um relógio para ajudá-lo a verificar sua qualidade do ar a 
qualquer momento. Este detector pode ser amplamente utilizado em residências, 
escritórios, carros e muitos outros ambientes.
Índice e faixa de medição P1000:
PM2.5
Faixa: 0-999 ug / m³; Resolução: 0.1mg / m³
PM10
Faixa: 0-999 mg / m³; Resolução: 0.1mg / m³
CO2
Faixa: 0-5000ppm; Resolução: 1ppm
Temperatura

Faixa: 0-50 ℃
Umidade
Faixa: 0-90% UR
Condição da pressão atmosférica:  1atm
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CDT2000 Duto Montado

Transmissores de CO 2 com saída de 
temperatura para duto
O duto CDT2000 combina medições de 
CO 2 e temperatura em um dispositivo 
instalado no duto de ventilação do ar. 
O visor iluminado garante fácil legibilidade 
também à distância. O duto CDT2000 
possui uma tampa sem parafusos e um 
flange de montagem facilmente ajustável 
que facilita a instalação do dispositivo.
Os transmissores da série CDT2000 
Duct se calibram automaticamente usando 
o ABC logic TM . O ABC logic TM exige que 

Transmissores de Dióxido de Carbono

CDT2000 de Parede

Transmissores multifuncionais de CO 2 para 
sistemas de automação predial
Os transmissores de qualidade do ar da série 
CDT são projetados para sistemas de 
automação predial no setor de HVAC / R. 
A série CDT mede o dióxido de carbono 
(CO 2 ) utilizando o princípio de medição NDIR 
padrão da indústria e a temperatura (T). 
A medição opcional de umidade relativa (rH) 
também está disponível no mesmo dispositivo. 

o espaço em que o transmissor seja usado precise ser desocupado 
por quatro horas por dia, para que a concentração interna de CO 2 
caia para o nível externo. O duto CDT2000-DC é um modelo de 
canal duplo com um canal de medição e um canal de referência que 
faz uma comparação contínua e o ajuste necessário de acordo. 
O duto CDT2000-DC também é adequado para edifícios que são 
ocupados continuamente.

Os dispositivos da série CDT2000 Duct incluem:
• Saída separada para cada parâmetro de medição (CO 2 e T)
• Flange de montagem
As opções de dispositivos da série CDT2000 Duct oferecem:
• Tela retroiluminada clara
• Interface Modbus RTU

Detalhes técnicos
Precisão: CO 2 : ± 40 ppm + 2% da leitura, modelo DC: 75 ppm ou 
10% da leitura (o que for maior)
Temperatura: <0,5 ° C

Elementos de medição: Sensor de temperatura NTC10k, não 
dispersivo de Infravermelhos (NDIR) CO 2 do sensor
Unidades de medição:   ppm, ° C

Calibração:         Auto-calibração automática, ABC Logic TM ou 
comparação contínua (DC)
Tensão de alimentação: 24 VCC / VCA ± 10%

Consumo atual: máx. 230 mA (a 24 V) + 10 mA para cada saída 
de tensão
Sinal de saída 1: 0/2… 5/10 V (linear para CO 2 ), L min 1 kΩ
Sinal de saída 2: 0/2… 5/10 V (linear a T), L min 1 kΩ
Temperatura de operação:         0 ... + 50 ° C
Padrão de proteção:      IP54

Os dispositivos da série CDT estão disponíveis com uma grande tela sensível ao 
toque, tornando a configuração do dispositivo rápida e fácil.
Os transmissores da série CDT2000 se calibram automaticamente usando o ABC 
logic TM. O ABC logic TM exige que o espaço em que o transmissor seja usado 
precise ser desocupado por quatro horas por dia, para que a concentração interna 
de CO 2 caia para o nível externo. O CDT2000-DC é um modelo de canal duplo 
com um canal de medição e um canal de referência que faz uma comparação 
contínua e o ajuste necessário de acordo. O CDT2000-DC também é adequado 
para edifícios que são ocupados continuamente.

Os dispositivos da série CDT incluem:
• Saída configurável em campo separada para cada parâmetro de medição 
(CO 2 , Ur, T)
• Opções de saída proporcional, incluindo: tensão (0–10 V, 2–10 V) e corrente 
(4–20 mA)
As opções de dispositivos da série CDT2000 oferecem:
• Tela sensível ao toque de 2 ”x 3”
• Relé configurável em campo para qualquer um dos três parâmetros
• Configuração Modbus

Detalhes técnicos
Precisão:             CO 2 : ± 40 ppm + 2% da leitura, modelo DC: 75 ppm ou 10% 
da leitura (o que for maior)
Temperatura: <0,5 ° C
Umidade Relativa: ± 2… 3% UR a 0… 50 ° C e 10 … 90% Ur
A faixa de erro total inclui precisão, histerese e efeito da temperatura acima de 
5 ... 50 ° C e 10–90% Ur
Elementos de medição: Sensor de temperatura Pt1000, sensor de CO 2 de 
infravermelho não dispersivo (NDIR) , elemento de detecção capacitiva de polímero 
termoendurecido para umidade
Unidades de medição:   ppm, ° C,% Ur
Calibração: Auto-calibração automática, ABC Logic TM ou comparação contínua 
(DC)
Tensão de alimentação: 24 VCC / VCA ± 10%
Consumo atual: máx. 90 mA (a 24 V) + 10 mA para cada saída de tensão ou 
20 mA para cada saída de corrente
Sinal de saída 1: 0/2… 10 V (linear para CO 2 ), L min 1 kΩ ou 4… 20 mA 
(linear para CO 2 ), L máx 500 Ω
Sinal de saída 2: 0/2… 10 V (linear para rH), L min 1 kΩ ou 4… 20 mA (linear 
para rH), L máx 500 Ω
Sinal de saída 3: 0/2… 10 V (linear a Temp), L min 1 kΩ ou 4… 20 mA 
(linear a Temp), L máx 500 Ω
Saída de relé opcional:  SPDT potencial livre 250 VCA, 6 A / 30 VCC, 6 A com 
ponto de comutação ajustável e histerese

Temperatura de operação:         0 ... + 50 ° C
Padrão de proteção:      IP20
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CDT-MOD-2000 Transmissor de CO 2 , Montado na Parede

Transmissores multifuncionais de 
CO 2 para sistemas de automação 
predial que usam o protocolo de 
comunicação serial Modbus
Os transmissores de qualidade do 
ar da série CDT são projetados 
para sistemas de automação 
predial no setor de HVAC / R. 
A série CDT mede o dióxido de 
carbono (CO 2 ) utilizando o princípio 
de medição NDIR padrão da indústria 

Transmissores de Dióxido de Carbono

Duto CDT-MOD-2000 Transmissor de CO2, Montado em Duto

Transmissores de CO 2 com saída de 
temperatura para dutos que usam o protocolo de 
comunicação serial Modbus
O duto CDT-MOD-2000 combina medições de 
CO 2 e temperatura em um dispositivo instalado 
no duto de ventilação do ar. O visor iluminado 
garante fácil legibilidade também à distância. 
O duto CDT-MOD-2000 possui uma tampa sem 
parafusos e um flange de montagem facilmente 
ajustável que facilita a instalação do dispositivo.
Os transmissores da série CDT-MOD-2000 Duct 
se calibram automaticamente usando o ABC 
logic TM . 

e a temperatura (T). A medição opcional de umidade relativa (Ur) 
também está disponível no mesmo dispositivo. Os dispositivos da 
série CDT estão disponíveis com uma grande tela sensível ao toque, 
tornando a configuração do dispositivo rápida e fácil. A configuração 
também é possível via rede Modbus.
Os transmissores da série CDT-MOD-2000 se calibram 
automaticamente usando o ABC logic TM . O ABC logic TM exige que o 
espaço em que o transmissor seja usado precise ser desocupado por 
quatro horas por dia, para que a concentração interna de CO 2 caia para 
o nível externo. CDT-MOD-2000-DC é um modelo de canal duplo com 
um canal de medição e um canal de referência que faz uma 
comparação contínua e o ajuste necessário de acordo. 
O CDT-MOD-2000-DC também é adequado para edifícios que são 
ocupados continuamente.
Os dispositivos da série CDT incluem:
• Comunicação Modbus para cada parâmetro de medição 
(CO 2 , Ur, T)
• Uma saída analógica para medição selecionada: tensão (0 / 2–10 V) 
ou corrente (4–20 mA)
• 2 ″ x 3 Tela sensível ao toque ″
• Saída de relé opcional

Detalhes técnicos
Comunicação:   Modbus RS-485 (RTU)
Precisão:             CO 2 : ± 40 ppm + 2% da leitura, modelo DC: 
75 ppm ou 10% da leitura (o que for maior)
Temperatura: <0,5 ° C
Umidade Relativa: ± 2… 3% Ur a 0… 50 ° C e 10 … 90% Ur

A faixa de erro total inclui precisão, histerese e efeito da temperatura 
acima de 5 ... 50 ° C e 10–90% Ur
Elementos de medição: Sensor de temperatura Pt1000, sensor de 
CO 2 de infravermelho não dispersivo (NDIR) , elemento de detecção 
capacitiva de polímero termoendurecido para umidade
Unidades de medição:   ppm, ° C,% Ur
Calibração:         Auto-calibração automática, ABC Logic TM ou 
comparação contínua (DC)
Tensão de alimentação: 24 VCC / VCA ± 10%
Consumo atual: máx. 90 mA (a 24 V) + 10 mA para cada saída de 
tensão ou 20 mA para cada saída de corrente

Sinal de saída para medição selecionada: 0/2… 10 V (linear para 
CO 2 , rH ou T), L min 1 kΩ ou 4… 20 mA (linear para 
CO 2 , Ur ou T), L máx 500 Ω

Saída de relé opcional:  SPDT potencial livre 250 VCA, 6 A / 
30 VCC, 6 A com ponto de comutação ajustável e histerese

Temperatura de operação:         0 ... + 50 ° C
Padrão de proteção:      IP20

O ABC logic TM exige que o espaço em que o transmissor seja usado 
precise ser desocupado por quatro horas por dia, para que a concentração 
interna de CO 2 caia para o nível externo. O duto CDT-MOD-2000-DC é um 
modelo de canal duplo com um canal de medição e um canal de referência 
que faz uma comparação contínua e o ajuste necessário de acordo. O duto 
CDT-MOD-2000-DC também é adequado para edifícios que são ocupados 
continuamente.

Os dispositivos da série CDT-MOD-2000 Duct incluem:
• Comunicação Modbus para cada parâmetro de medição (CO 2 e T)
• Flange de montagem
• Tela clara retroiluminada

Detalhes técnicos
Comunicação:   Modbus RS-485 (RTU)
Precisão: CO 2 : ± 40 ppm + 2% da leitura, modelo DC: 75 ppm ou 10% da 
leitura (o que for maior)
Temperatura: <0,5 ° C

Elementos de medição: Sensor de temperatura NTC10k, não dispersivo de 
Infravermelhos (NDIR) CO 2 do sensor
Unidades de medição:   ppm, ° C
Calibração:         Auto-calibração automática, ABC Logic TM ou comparação 
contínua (DC)
Tensão de alimentação:               24 VCC / VCA ± 10%
Consumo atual: máx. 230 mA (a 24 V) + 10 mA para cada saída de tensão

Temperatura de operação: 0 ... + 50 ° C
Padrão de proteção: IP54
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AVT Transmissor de Velocidade do Ar

O AVT é um transmissor eletrônico de 
velocidade e temperatura do ar para ar e 
gases não combustíveis com saída de 
relé opcional.
Os transmissores de velocidade do ar 
da série AVT são projetados para
automação predial no setor de HVAC / 
R. O AVT mede a velocidade e a
temperatura do ar , com faixa 
selecionável no campo e opções de 
saída em um único dispositivo. 
Projetado com uma sonda de 

Transmissores de Velocidade e Fluxo de Ar

DPT-Flow Transmissor de Fluxo

O DPT-Flow é um transmissor de fluxo que 
fornece uma maneira nova e fácil de medir a taxa 
de fluxo em ventiladores centrífugos.
Um dispositivo é adequado para diversos tipos de 
ventiladores. Ele também fornece uma maneira 
fácil de medir a vazão em um sistema de dutos. 
O dispositivo é fornecido com uma sonda de 
medição de média opcional FloXact TM . 
Uso 
O DPT-Flow foi projetado para unidades de 
tratamento de ar para medir o fluxo de ar em 
ventiladores centrífugos. 

montagem em duto e colar ajustável, 
adequado para dutos redondos ou retangulares.
Os dispositivos da série AVT incluem:
• 3 faixas de medição selecionáveis   em campo para velocidade do ar, 
  selecionáveis   via jumper.
• Leituras e saídas separadas para velocidade e temperatura do ar.
• As opções de saída proporcional incluem: tensão (0–10 V) e corrente 
  (4–20 mA). 
  As opções de dispositivos da série AVT oferecem:
• Visor retroiluminado
• Relé ajustável em campo

Detalhes técnicos
Precisão:<0,2 m / s + 5% (intervalo 0 ... 2 m / s)
<0,5 m / s + 5% (intervalo 0 ... 10 m / s)
<1,0 m / s + 5% (intervalo 0. ..20 m / s)

Unidades de medição:m / s, ° C

Tensão de alimentação:24 VCC ± 10% / 24 VAC ± 10%

Consumo de energia:35 mA (50 mA com relé) + 40 mA 
com saídas em mA

Sinal de saída 1:0 ... 10 V (linear a ° C), L min 1 kΩ ou
4 ... 20 mA (linear a ° C), L máx 400 Ω

Sinal de saída 2:0 ... 10 V (linear para m / s), L min 1 kΩ ou
4 ... 20 mA (linear para m / s), L máx 400 Ω

Saída de relé opcional:SPDT potencial livre 250 VCA, 6 A / 30 VCC, 6 A 
com ponto de comutação ajustável e histerese

Temperatura de operação:0 ... + 50 ° C

Sonda:Comprimento de imersão ajustável 50 ... 190 mm, flange de 
montagem incluída

Padrão de proteção:IP54

O DPT-Flow pode ser usado como um monitor no local para fluxo ou como um 
transmissor para regular o fluxo de ar em um ventilador ou ventilador selecionado. 
O DPT-Flow também pode ser usado no sistema de dutos ou em unidades de 
tratamento de ar como um monitor no local para fluxo ou como um transmissor 
para regular o fluxo de ar em um duto. O dispositivo pode ser usado com várias 
sondas de medição diferentes, como FloXact TM ou tubo de pitot e 
amortecedores de ar. O requisito é que o valor K da sonda ou amortecedor de 
medição seja conhecido.

Detalhes técnicos
Precisão (da pressão aplicada):
(modelos 1000 e 2000)  Pressão <125 Pa = 1% + ± 2 Pa

Pressão> 125 Pa = 1% + ± 1 Pa
Precisão (da pressão aplicada):
(modelos 5000 e 7000)  Pressão <125 Pa = 1,5% + ± 2 Pa
Pressão> 125 Pa = 1,5% + ± 1 Pa
Calibração do ponto zero: automático com elemento de zero automático (-AZ) 
ou por botão de pressão

Unidades de medição:   Pressão: Pa, kPa, mbar, inchWC, mmWC, psi
Fluxo: m 3 / s, m 3 / h, cfm, l / s, m / s, pés / min
Tensão de alimentação:               24 VCA ± 10% / 24 VCC ± 10%
Consumo de energia:     <1,0 W

Sinais de saída para pressão e fluxo de ar (selecionáveis   por jumper): 0… 10 
VDC, carga R no mínimo 1 kΩ ou 4… 20 mA, carga máxima 500 Ω, carga 
mínima 20 Ω

Temperatura de operação: -20… + 50 ° C (com calibração automática de 
zero -5 ... + 50 ° C)

-40… + 50 ° C (modelo -40C)
Tempo de resposta: 1 ... 20 s
Padrão de proteção: IP54
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DPT-Flow-Batt Medidor de Vazão via Bateria

Visor de fácil utilização no local 
para fluxo de ar projetado para 
ambientes e aplicações onde a 
eletricidade não está disponível.
Um dispositivo é adequado para 
diversos tipos de ventiladores. 
Ele também fornece uma maneira 
fácil de medir a vazão em um 
sistema de dutos, por exemplo, 
junto com uma sonda de medição 
de média FloXact TM .

Transmissores de Velocidade e Fluxo de Ar

DPT-Dual-MOD Dois Sensores de Pressão

Transmissor de pressão diferencial de campo 
ajustável com dois sensores de pressão para ar 
e um terminal de entrada para duas entradas 
analógicas para conversão de sinal externo em 
Modbus.
O DPT-Dual-MOD combina dois transmissores de 
pressão diferencial em um dispositivo. Oferece a 
possibilidade de medir a pressão de dois pontos 
diferentes. Possui uma interface Modbus e um 
terminal de entrada. Ao usar o terminal de 
entrada, os transmissores de temperatura podem 

 

Uso
O DPT-Flow-Batt é um monitor no local projetado para unidades de 
tratamento de ar para medir o fluxo de ar em ventiladores centrífugos.
O DPT-Flow-Batt também pode ser usado no sistema de dutos como 
uma exibição no local para o fluxo. O dispositivo pode ser usado com 
várias sondas de medição diferentes, como FloXact TM ou tubo de 
pitot e amortecedores de ar. O requisito é que o valor K da sonda ou 
amortecedor de medição seja conhecido.

Detalhes técnicos
Precisão (de FS):± 1,5% (incluindo: precisão geral, variação de 
temperatura, linearidade, histerese, estabilidade a longo prazo e 
erro de repetição)

Calibração do ponto zero:por pushbutton
Unidades de medição:Pressão: Pa, kPa, mbar, inchWC, mmWC, psi
Fluxo: m 3 / s, m 3 / h, cfm, l / s, m / s, pés / min

Tensão de alimentação:Bateria de 9 V

Consumo atual:~ 20 mA no modo ativo

Temperatura de operação:-20… + 50 ° C

Tempo de resposta:1,0 a 10 s, selecionável via menu

Padrão de proteção:IP54

ser substituídos por sensores de temperatura. Como resultado, você economizará 
nos custos dos dispositivos e nos custos de instalação. O modelo AHU que inclui 
um transmissor de fluxo de ar foi projetado especialmente para unidades de 
ventilação.
Os dispositivos da série DPT-Dual-MOD incluem:

• Múltiplas unidades de medição, selecionáveis   em campo via menu, incluindo: Pa, 
  mbar, inchWC, mmWC e psi.
• Terminal de entrada que permite a leitura de vários outros sinais, como 
   temperatura ou relés de controle através do Modbus

Detalhes técnicos
Comunicação:Modbus RS-485 (RTU)

Precisão (da pressão aplicada):
(modelo 2500)Pressão <125 Pa = 1% + ± 2 Pa
Pressão> 125 Pa = 1% + ± 1 Pa

Precisão (da pressão aplicada):
(modelo 7000)Pressão <125 Pa = 1,5% + ± 2 Pa
Pressão> 125 Pa = 1,5% + ± 1 Pa

Calibração do ponto zero:via Modbus ou por botão de pressão

Unidades de medição:Pressão: Pa, kPa, mbar, inchWC, mmWC, psi
Fluxo: (modelo AHU) m 3 / s, m 3 / h, cfm, l / s, m / s, pés / min

Tensão de alimentação:24 VCC ± 10% / 24 VAC ± 10%

Consumo de energia:<1,3 W

Temperatura de operação:-20… + 50 ° C

Tempo de resposta:1 ... 20 s selecionável via menu

Padrão de proteção:IP54
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CMT

Transmissor de monóxido de carbono 
para detectar a concentração de CO 
no ar. 
O CMT, transmissor de monóxido de 
carbono, é um transmissor confiável e 
fácil de usar para detectar gás CO.
É comumente usado para controlar a 
ventilação em áreas onde altas 
concentrações de CO podem causar 
sérios problemas de saúde.

Transmissores de Monóxido de Carbono

Siro-CO2

Transmissores multifuncionais de CO 2 para 
sistemas de automação predial
O Siro-CO2 é um transmissor de dióxido de 
carbono com um design moderno e novo 
hardware, incluindo sensores. 
O transmissor combina concentração de CO 2 , 
temperatura e umidade relativa opcional e 
medições de COV em um dispositivo fácil de usar. 
Oferece fácil instalação e ajuste, várias opções 
de modelos diferentes e vários sinais de saída 

Detalhes técnicos
Unidade de medida: ppm
Faixa de medição: 0 ... 300 ppm de CO
Elemento de medição: Eletroquímico
Linearidade: ≤2% quando 300 ppm de CO
Sensibilidade cruzada: ≤2% quando 300 ppm de CO
Tempo de resposta t90: <60 s
Tensão de alimentação: 14 ... 28 VCC
Sinal de saída: 4-20 mA (2 fios)
Temperatura de operação: -10 ... 40 ° C
Padrão de proteção: IP54

configuráveis   separadamente para cada parâmetro de medição. 
O Siro-CO2 utiliza o princípio de medição NDIR padrão do setor com ABC logic ™ 
autocalibrável para medição de CO 2 .

Detalhes técnicos
Unidades de medição:CO 2 ppm, ° C
Unidades de medição opcionais:% Ur, VOC ppm
Calibração:Auto-calibração automática, ABC Logic TM
Tensão de alimentação:24 VCC / VCA ± 10%
Sinal de saída 1:0… 10 V (linear para CO 2 ) ou opcional 4… 20 mA (linear para 
CO 2 )
Sinal de saída 2:0… 10 V (linear a Temp) ou opcional 4… 20 mA (linear a Temp)
Sinal de saída opcional 3:0… 10 V (linear para Ur) ou opcional 4… 20 mA 
(linear para Ur)
Sinal de saída opcional 4:0… 10 V (linear para VOC) ou opcional 4… 20 mA 
(linear para VOC)
Temperatura de operação:0 ... + 50 ° C
Padrão de proteção:IP20

PS - Pressostato Diferecnial Mecânico

Pressostatos diferenciais 
mecânicos para ar
Os pressostatos diferenciais 
mecânicos da série PS oferecem 
uma solução econômica para o 
monitoramento de pressão de 
filtros, ventiladores e dutos em 
sistemas de automação predial 
na indústria de HVAC / R.
Os produtos da série PS oferecem 
ajuste de ponto de comutação 

Pressostato & Micromanômetro 

Micromanômetro - PHM-V1

Instrumento de teste, balanceamento e solução 
de problemas para técnicos de serviço de HVAC
O micromanômetro PHM-V1 foi projetado para 
medir e ajustar difusores de ar e válvulas de ar 
usando uma tecnologia patenteada. Medições 
precisas da pressão do ar e do fluxo de ar com 
mais de 1000 seleções de válvulas 
pré-programadas de vários fabricantes. 
Salve e faça o upload dos resultados no software 
PHM-V1 Manager para criar uma documentação 
e um banco de dados personalizados.
Fabricantes de válvulas pré-programadas:selecionável em campo.

Detalhes técnicos
Precisão do ponto de comutação (tipo de limite baixo):± 5 Pa 
(PS1500: ± 20 Pa, PS4500: ± 100 Pa)

Precisão do ponto de comutação (tipo de limite alto):PS200: ± 20 Pa, 
PS300 e PS500: ± 30 Pa, PS600 e PS1500: ± 50 Pa, 
PS4500: ± 200 Pa

Vida de serviço:mais de 1 000 000 operações de comutação
Classificação elétrica (carga resistiva):3 A / 250 VCA (PS200: 
0,1 A / 250 VCA)

Classificação elétrica (carga indutiva):2 A / 250 VCA (PS200: -)

Temperatura de operação:-20 ... + 60 ° C

Padrão de proteção:IP54

 

Detalhes técnicos
Alcance:-250… 2550 Pa

Sobrepressão máxima:30 kPa

Precisão:± 1,4% da leitura

USB:Mini B

Unidades em exibição:Pressão: 
Pa, mmH2O, inchWC, mbar
Fluxo de volume: l / s, m3 / 
h, m3 / s

Temp. De operação alcance:
-10… 50 ° C
Pode ser usado com tubo de pitot

Acessórios incluídos:
• Manual do PHM-V1
• Certificado de calibração
• Mangueira de PVC (2 peças, 2 m)
• Cabo USB Mini B
• Kit de medição da válvula Fläkt Woods
• Unidade flash USB que contém o software 
  gerenciador PHM-V1

• EH-Muovi
• Madeiras flutuantes •
   Halton
• Lindab
• RCL (Climecon)
• Swegon
• Uponor



Para Maiores Informações Estamos à Disposição

Rigor Validação e Automação                                                                                   
contato@rigorautomacao.com.br
www.rigorautomacao.com.br  

Rua Frei Manoel da Ressurreição, 1486 
Vila Nova, Campinas - SP, 13073-221
Campinas - SP

Validação e Automação
Sua Certeza é a Nossa Precisão
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