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Equipamento de Medição Instantânea de 
Vazão da Bomba Elétrica de Combustível 

para Veículos com Injeção Eletrônica. 
VZ-3000 

 

O VZ-3000 é utilizado para medir instantaneamente a vazão 
da bomba elétrica de combustível de veículos com injeção eletrônica. 
O VZ-3000, normalmente, é utilizado em conjunto com 
equipamentos de Teste de Vazão e Pressão da PLANATC (TVP-
3000/4000). 

O VZ-3000 tem o corpo em latão e tubo de vidro ultra-
resistente e com proteção, efetuando medição instantaneamente de 
vazão de até 3 Lts/min.  
 

a) Conteúdo. 
 - Equipamento VZ-3000. 
 - Manual do Usuário. 
 - Estojo. 
 

b) Descrição. 

  
 

Escala até 3 Lts/minuto 

Conector Fêmea QC

Conector macho c/ Click
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c) Utilizando o equipamento: 
a- Conexão VZ-3000.   b- Visualização VZ-3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

- Caso possua o TVP-3000/4000 não é necessário utilizar o 
controle remoto (liga e desliga a bomba elétrica de combustível). 

- Siga agora os procedimentos existentes no manual do TVP-
3000/4000, exceto os procedimentos de “Instalar o Controle 
Remoto”, e o “Teste de Vazão”, pois você poderá analisar 
diretamente no VZ-3000, conforme explicação a seguir. 

COMO VISUALIZAR A VAZÃO. 
O VZ-3000 poderá ser lido na vertical ou inclinado, sendo que a 

melhor posição de leitura é inclinada (veja na figura acima item B 
como efetuar a leitura). 
Observação: Todos os dados, fotos, figuras e características do 
produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio. 
Assistência técnica consulte o nosso Site: www.planatc.com.br 

Conecte aqui as 
mangueiras 
respectivas de cada 
carro. 

Posição de leitura é 
feita na 
extremidade 
superior do pino 
central, por ex. 1,8 
Lts/min. 
Aqui verificará se 
há variação de 
vazão conforme o 
funcionamento do 
veículo 

Pino Central 
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Certificado de Garantia. 
 
 

A Haste Tecnologia Ltda garante o equipamento adquirido contra 
possíveis defeitos de fabricação no período de 12 meses, a partir da data da 
aquisição. Porém, para que a garantia tenha validade é imprescindível que 
além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto. 
 - Assistência técnica permanente. 
A Garantia perderá sua validade se: 
- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo 
com o seu manual de instruções; 
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada; 
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, 
pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem 
observadas as especificações e recomendações deste manual; 
- Manuseio/Uso indevido do equipamento; 
 - Choques mecânicos (quedas ou impacto) 
 - Visor danificado; 
 - Mangueiras cortadas/conector danificado; 
- O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou 
aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. 
- O número de série adulterado ou rasurado 
A Garantia não cobre: 
- Mão de obra para instalação, materiais e adaptações, caso necessário; 
- Custo do transporte do produto, frete por conta do cliente; 
- Deslocamento para atendimento fora da sede da Haste (se necessário, 
será cobrada uma taxa de visita técnica). 
Atenção: - Para a garantia é necessário encaminhar o certificado, a 
nota fiscal de compra e o produto. Sendo válida somente se a etiqueta 
de número de série (código de barras) colada no produto for 
correspondente (isto é, os números internos devem ser iguais, 
desconsiderar o 1º e o último dígito). 
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