MEDIDOR DE VAZÃO
Série FloPro XCi
APRESENTAÇÃO
O Medidor de Vazão da Série FloPro XCi pode ser usado para monitorar qualquer quantidade de água, além de
ser compatível com sensores de medição da qualidade da água, atuando juntamente com demais aplicações. Se
você precisar medir a vazão, bem como a condutividade, o pH e a precipitação ou utilizar um sensor de
profundidade ultrassônica para medir níveis de reservatório, o Medidor de Vazão da Série FloPro XCi é
totalmente adaptável para suas necessidades. Além disso, ele interage facilmente com os sistemas
SCADA/telemetria.
Nosso Medidor de Vazão FloPro XCi é fácil de instalar, fácil de usar e praticamente livre de manutenção. Ele não
possui partes móveis e fornece obstrução mínima à vazão, utilizando sensores de velocidade ultrassônica de
última geração do tipo Doppler. Estes sensores fornecem resultados superiores, sob uma ampla gama de
condições de funcionamento, tais como aqueles encontrados na medição de vazão de águas residuais e
pluviais. Mesmo quando a inclinação do tubo é desconhecida, em sobretaxa ou sentido inverso, o Medidor de
Vazão da Série FloPro XCi fornece dados precisos e repetíveis sempre.
Sensores
Para a medição de vazão não intrusiva, estão disponíveis dois sensores. Utilizando o princípio de medição
ultrassônico por efeito doppler, podemos medir a profundidade versus a velocidade do líquido/fluido em tubos
parcialmente cheios ou canais abertos através de um sensor combinado para esta aplicação, que utiliza um
diafragma de pressão capacitivo.
O outro sensor utiliza o mesmo princípio de medição ultrassônico por efeito doppler, porém mede somente a
velocidade em tubos totalmente cheios. Neste caso, existe a possibilidade de obter as medições em canais
abertos ou em tubulações parcialmente cheias, mas somente através de um sensor de profundidade
ultrassônico adicional.

APLICAÇÃO
•
•
•
•
•

Monitoramento de águas pluviais;
Monitoramento de galeria pluvial;
Bueiro de estrada;
Monitoramento da estação de elevação;
Medição de fluxo de tubo parcialmente cheio;

