SENSOR DE VAZÃO TIPO ROTOR
Série 2536
APRESENTAÇÃO
Em um sistema composto pelo sensor de vazão do tipo rotor da série 2536 e uma unidade eletrônica, teremos
a medição de vazão de líquidos ideal para tubulações fechadas.
A montagem do sensor é facilitada pelo fato deste ser do tipo inserção, ou seja, não é necessário efetuar a
seleção da tubulação. Um simples furo no tubo, com o acoplamento de uma luva, pode ser suficiente na
maioria dos casos. Diferentes tipos de conexões, como tês, abraçadeiras ou wafer, encontram-se disponíveis
para outras situações. Devido a esta característica, toda a instalação é efetuada de modo fácil e rápido.
O sensor, que possui em sua extremidade um rotor, mede a velocidade de escoamento do fluxo no interior do
tubo. Uma vez determinada a velocidade e conhecendo-se a secção transversal da tubulação, chega-se ao valor
da vazão. Este cálculo é efetuado pela unidade eletrônica (que pode ser integral ou remota) ao qual o sensor
está conectado, de onde é possível obter informações como vazão instantânea, totalização e acesso aos
parâmetros de configuração.
Os sensores estão disponíveis em diferentes modelos com relação ao material de fabricação e aplicabilidade.
Do mesmo modo, diversas opções de unidades eletrônicas podem ser utilizadas: a mais simples possuindo
somente indicação analógica até a mais avançada, que apresenta além de indicação, totalização, saída 4-20 mA,
saída relê para alarme ou controle e entrada para 2 canais.

CARACTERÍSTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Um único tamanho de sensor pode cobrir diferentes diâmetros;
Aplicáveis em tubulações de 0,5 a 36";
Sensores disponíveis em PP, PVDF, AISI ou latão;
Alta repetibilidade e linearidade;
Unidades eletrônicas disponíveis com indicação analógica, digital ou ambas;
Indicação de vazão instantânea e totalização;
Montagem integral ou remota da unidade eletrônica;
Opção para saída 4-20 mA e/ou relês para alarme ou controle;
Fácil instalação e montagem (inserção);
Versão para alta temperatura e/ou pressão;

APLICAÇÃO
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de osmose reversa, filtração e produção de água pura;
Sistemas de refrigeração (torres de resfriamento);
Dosagem química;
Macromedição;
Distribuição de água;
Proteção de bombas;
Água, produtos químicos agressivos, efluentes tratados, etc.;

