
 
 

HORÂMETRO 
 

Próprio para a medição do tempo decorrido de  
amostragens em amostradores de ar ambiente 

 
 DESCRIÇÃO 

 

O horâmetro é um instrumento eletromecânico, dotado
de um micromotor síncrono de elevada precisão. Quan-
do acionado, faz a movimentação de um conjunto de 
engrenagens de dígitos legíveis, que indicam o tempo 
de funcionamento decorrido. A contagem é progressiva
e cumulativa, isto é, não retorna ao zero. 

 
O modelo fornecido pela Energética vem com 07 (sete)
dígitos, com indicação de 1/100 da hora. 

 
Atenção: Tem-se que converter de centésimo
(1/100 da hora) para minuto (1/60 da hora). 

 
De construção compacta, é fabricado com material
termoplástico, auto extinguível de alta resistência me-
cânica, garantindo um ótimo acabamento.  
 
É fixado no painel de controle dos amostradores fabri-
cados pela ENERGÉTICA (AGV PTS, AGV MP10, AGV 
MP2,5, APV TRIGÁS, OPSOMS, MONOGÁS, AMOTOX, 
AMOFLUOR). 

DADOS TÉCNICOS 
 

Alimentação: 24, 110 ou 220 Vca 

Consumo  
aproximado: 2 VA 

Dimensões 48 X 48 mm 

Display 
Tipo roletes mecânicos, 
com 7 dígitos de 4 mm 
de altura 

Exatidão de leitura: ± 0,1 do valor indicado 

Frequência de rede: 50 ou 60 Hz 

Peso aproximado: 50 gr 

 
 

CRITÉRIOS DE CONTROLE DA QUALIDADE 
 

A energética utiliza o seguinte critério da US EPA 
para aceitação do horâmetro: 

 
“O horâmetro não deve variar em mais de 2 minutos no 

período de 24 horas, sob pena de ser levado para reparo 
ou ajuste ou ser descartado. O horâmetro deve ser verifi-
cado a cada 6 meses contra um cronômetro de conhecida 
acurácia, no local do amostrador ou no laboratório” (Ref. 
US EPA).  

 

 

PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO 

A ENERGÉTICA, para a verificação dos horâmetros, 
utiliza, como padrão, um cronômetro calibrado especi-
almente para períodos em torno de 24 horas, por uma 
empresa da RBC – Rede Brasileira de Calibração. 
 
Antes da verificação, cada horâmetro é inspecionado 
(no recebimento) e sequenciado com um número de 
identificação gravado no seu corpo. 

 
Dez horâmetros são verificados de uma só vez contra o 
cronômetro padrão. Uma bancada especial foi construí-
da para isso. Ver, abaixo, foto mostrando a bancada 
com os horâmetros e o cronômetro padrão. 
 
Cada horâmetro fornecido pela ENERGÉTIICA vai com 
um laudo de CQ (controle de qualidade).  
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