Medidor de Vazão Eletromagnético
Os medidores de vazão eletromagnéticos seguem a lei de Faraday de indução eletromagnética. Eles
podem ser utilizados para medir com precisão a vazão de líquidos condutivos, cáusticos e com sólidos
em suspensão. Eles são amplamente utilizados em toda indústria de petróleo, engenharia química,
farmacologia, fabricação de papel, energia elétrica, proteção ambiental e assim por diante.

Características:


Sem partes móveis, sem perda de carga;



Proteção contra a corrosão, resistente à abrasão;



Alta precisão, desempenho estável;



Resistente à vibração e antitravamento, amplo range de
medição e diâmetros.



Saída de comunicação: 4 ~ 20mA, pulso, HART ou RS-485



Memória EPROM não volátil e configuração amigável

Áreas de Aplicação
Medição precisa e estável de líquidos com condutividade em tubulações fechadas com indicação do
fluxo instantâneo, volume total e range de vazão de 0 à 100% de fluídos tais como: esgoto, água não
tratada, água do mar, água quente, pasta de papel, lamas, sedimentos, ácido sulfúrico, ácido
clorídrico, ácido nítrico e outros ácidos.
Amplamente utilizado em metalúrgica, fabricação de papel, tratamento de água, galvanoplastia,
estamparia, tinturaria, química, têxtil, alimentos e bebidas, restauração, irrigação agrícola, óleo,
mineração, água, campo de petróleo, medição de fluxo de licor, de saída da bomba de alta pressão,
todos os tipos de equipamentos de teste de vazamento, equipamentos e máquinas em geral.

Faixa de Vazão

Tabela de Dimensões

Especificações Técnicas
Diâmetro Nominal: 1/4" a 112"

Índice de Proteção: IP67 / IP68

Fluídos: Diversos com condutividade > 5u Velocidade:
S/cm
requerido)

0..05-12m/s

(0.1-15m/s

se

Temperatura Média: E < 60ºC, H < 180ºC

Revestimento: PU (DN25-DN500)/PTFE (DN25DN1600)/

Condutividade: > 5 u S/cm

FEP (DN10-DN200)/PFA (DN10-300)

Incerteza: ± 0.25%, ±0.5%

Direção do Fluxo: Bidirecional

Repetibilidade: ± 0.1%, ± 0.17%

Eletrodo: Aço Inox 316L - Hastelloy - Tântalo Titânio

Pressão Nominal: 0.6, 1.0, 1.0, 2.5, 4.0,
Tipo do Eletrodo: Fixo
6.4MPa
Display: Vazão
velocidade

instantânea,

totalização,

Porcentagem da vazão com luz de fundo.

Número de Eletrodo: 3 ou 6 peças
Alarme (normal aberto): Vazio, Excitação,
Vazão alta e baixa

Sinal de Saída: Saída 4-20mA, saída de pulso, Ambiente: Temperatura: - 30ºC à + 60ºC,
RS-485, Hart
Humidade <90%
Alimentação Elétrica: AC:85V-265V, DC:18VProtocolo: RS-485 / Hart (Sob Solicitação)
38V
Tipo de Conversor: Integral ou Remoto

