Medidor de Vazão Não-Intrusivo Ultrassônico
Clamp-on para a Medição de Líquidos e Gases

FLUXUS® F/G80X
Para Operação em Áreas Perigosas
Indústria Química
______
Indústrias Petroquímicas
______
Downstream - Refinação
______
Midstream Transporte de Hidrocarbonetos
______
Exp. & Prod. Offshore / Onshore
______

ATEX, IECEx Zona 1
FM Classe I, Div. 1
FLEXIM

when measuring matters

FLUXUS® F/G80X
Projetado Especificamente para
Ambientes Exigentes

Da Exploração e Produção de Petróleo & Gás
ao Processamento Petroquímico e Químico
Da cabeça do poço até a refinaria, os fluxos de petróleo bruto, gás natural e produtos
refinados precisam ser medidos a cada passo do caminho. Ambientes exigentes
com atmosferas de offshore corrosivas ou aplicações quentes e sujas durante a
refinação de petróleo bruto exigem soluções difíceis.
Também durante o processamento químico, meios líquidos, tais como ácidos, produtos cáusticos, bem como substâncias orgânicas altamente viscosos ou linhas de
gás altamente pressurizadas origina enormes tensões de material e de mecânica
nas tecnologias de medição por via úmida.

FLEXIM oferece a melhor alternativa:
p Sendo não-intrusivo, o sistema de medição nunca entra em contato com os
meios no interior do tubo e, portanto, não sofre desgaste.
p Os transdutores ultrassônicos são simplesmente fixados na parte externa do
tubo – as paradas do sistema para a instalação são uma coisa do passado.
p O sistema de medição jamais poderá ser a causa de vazamento potencial de
um tubo, não podem ser propensos ao entupimento e é praticamente livre de
manutenção.

Indústria Química
_____________

- Meios Perigosos Orgânicos e
Inorgânicos
- Ácidos e Cáusticos
- Gases de Processo
- Processos de Polimerização
- Processos de Infraestruturas

Manuseamento Produtos
Hidrocarbonetos
_____________

- Medição fluxo produtos
hidrocarbonetos
- Monitoramento integridade
tubos
- Terminais de alocação
- Terminais de GNL
- Armazenamento
Subterrâneo Gás
- Distribuição de Gás e Estações
de Compressão

p É apropriado para todos os tamanhos de tubos de 10 mm (3/8 polegadas) de
diâmetro atê mais, sem limitações do material do tubo, espessura da parede
e temperatura do meio.

Refinação de Petróleo Bruto e
Processamento de Gás

p Os medidores de vazão ultrassônicos da FLEXIM oferecem excecional confiabilidade e precisão, mesmo em fluxos altos e baixos devido ao seu par de
transdutores combinados, calibrados e com temperatura compensada, bem
como processamento de sinal interno sofisticado.

- Colunas de Destilação
- Unidades Craqueamento e
Coqueamento
- Processos Petroquímicos
- Processamento de Gás

p Com a medição do exterior da parede do tubo, o sistema oferece uma longa
vida útil, bem como eficiência energética, porque podem ser evitadas perdas
de pressão no interior do tubo.
Os medidores de vazão portáteis e permanentemente instalados da FLEXIM para
áreas explosivas e perigosas já foram testados em todo o mundo em muitas
aplicações exigentes com os principais operadores.

_____________

Exploração de Petróleo & Gás
On- & Offshore
_____________

- Extratores de Águas Livres e
Separador de Saída
- Coalescedores
- Misturadores e Refervedores
- Gestão de Água Produzida
- Injeção Química

Advantages
_____________

- Medição do fluxo bidirecional
de líquidos e gases em zonas
ATEX / IECEx 1 e áreas
FM Classe I, Div. 1
- Muito rentável:
Sem obras nos tubos
Sem paradas do processamento
Não necessita de manutenção
- Transdutores combinados e
calibrados para fluxo por via
úmida (certificação com base
em normas nacionais)
- Alta estabilidade do ponto zero
e sem desvio
- Alta relação diferencial da
produção
- Independente do tamanho do
tubo, material, pressão de
operação, meio e temperatura
- Alta tolerância a sólidos e gases
oclusos
- Sem deterioração, desgaste
e abrasão
- Não é propenso a entupimento
ou corrosão
- Sem perda de pressão ou fonte
de potenciais vazamentos e
emissões fugitivas

Resistente, Confiável, Versátil
Com sua carcaça à prova de fogo e aço inoxidável (SS316, IP68 opcional) transdutores
resistentes à corrosão no interior do sistema de montagem VARIOFIX, garantindo uma
pressão de contato permanente e elevada estabilidade mecânica, a série FLUXUS®
F/G80X é perfeitamente adequada para todas as aplicações industriais exigentes.
Os compartimentos de conexão e eletrônico da série FLUXUS® F/G80X são hermeticamente fechados, para que o sistema de medição forneça máxima confiabilidade
operacional e segurança, sendo aprovado ATEX / IECEx Zona 1 e FM Classe I, Div. 1.
O FLUXUS® F/G80X não é só robusto e confiável, é preciso. Graças aos transdutores
cuidadosamente combinados e com compensação de temperatura (totalmente
compatíveis ANSI / ASME MFC 5M) o FLUXUS® F/G80X oferece uma incomparável
estabilidade no ponto zero e medição precisa do fluxo bi-direcional além de uma
ilimitada relação diferencial da produção.
O medidor de vazão de líquidos F808 de monocanal também está disponível com um
baixo fluxo opcional extra, permitindo medições confiáveis e repetíveis, normalmente
entre 3 e 20 l/h em tamanhos de linha de ¼ a 1½ polegadas.

FLUXUS® F/G80X
Medidor de vazão de líquidos e gás
aprovado ATEX / IECEx Zona 1 e
FM Classe I, Div. 1

Especificações técnicas

Medidor de vazão bicanal ultrassônico não intrusivo
para líquidos em areas perigosas

FLUXUS® G809

Medidor de vazão bicanal ultrassônico não intrusivo
para gases em zonas perigosas

Temperatura de
trabalho - transmissor: -30 °C to +60 °C
Grandezas físicas:

fluxo volumétrico, fluxo de massa, velocidade de fluxo

Grau de proteção
Transmissor (de ac.
IEC / EN 60529):

IP66 (revestimento resistente à corrosão- aplicável
para uso offshore)

FLEXIM S.A.
Santiago de Chile, Chile
Telefone: +56 22 32 03 62 80
info@flexim.cl
FLEXIM Service and
Support Center South America
Esco Argentina S.A., Buenos Aires
Telefone: +54 11 49 20 71 00
flexim@escoarg.com.ar
www.escoarg.com.ar

0,01 a 25 m/s
0,01 a 35 m/s

FLEXIM AMERICAS Corporation
New York, USA
Telefone: +1 63 14 92 23 00
salesus@flexim.com

Gases:

-40 °C a +200 °C (-170 °C a +600 °C usando o
patenteado WaveInjector® montagem permanentee)
-40 °C a +100 °C

FLEXIM Austria GmbH
Olbendorf, Austria
Telefone: +43 33 26 529 81
office@flexim.at

Diâmetro tubo
Líquidos:
Gases:

10 mm até 6,5 m
40 mm a 2100 mm (até 35 mm espessura da parede)

Repetibilidade:

0,15% de leitura ± 0,01 m/s

FLEXIM Instruments Benelux B.V.
Berkel en Rodenrijs, Netherlands
Telefone: +31 10 24 92 333
benelux@flexim.com

Taxa velocidade de
fluxo Líquidos:
Gases:
Temperaturas tubo
Líquidos:

Exatidão*
Líquidos:

Gases:
Capacidade Registo
Dados:

± 0,5% de leitura ± 0,01 m/s, campo calibração**
± 1,2% de leitura ± 0,01 m/s, calibração avançada
± 0,5% de leitura ± 0,01 m/s, campo calibração**
± 1% to 3% de leitura ± 0,01 m/s
>100 000 valores medidos

Valores registo:

todas quantidades físicas, valores totalizados e
Valores de diagnóstico

Saídas:

2 para F808, 4 para F/G809 (várias combinações
de corrente, binário, saídas Modbus e HART estão
disponíveis)

Comunicação
interface:

Modbus RTU, HART

Fonte energia:

100 a 240 V AC / 50 a 60 Hz ou 20 a 32 V DC

* sob condições de referência e com v > 0,15 m/s
** se referência melhor do que < 0,2%
Mais informações podem ser encontradas sobre F/G80X nas Especificações Técnicas em www.flexim.com

FLEXIM France SARL
Strasbourg, France
Telefone: +33 3 88 27 78 02
info@flexim.fr
FLEXIM Instruments UK Ltd.
Northwich, UK
Telefone: +44 1606 781 420
sales@flexim.co.uk
FLEXIM Middle East
Dubai, U.A.E.
Telefone: +971 4430 5114
salesme@flexim.com
FLEXIM Instruments
Asia Pte Ltd.
Singapore, Singapore
Telefone: +65 67 94 53 25
salessg@flexim.com
FLEXIM Instruments China
Shanghai, China
Telefone: +86 21 64 95 75 20
shanghai@flexim.com

www.flexim.com
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FLUXUS® F809

FLEXIM GmbH
Berlin, Germany
Telefone: +49 30 93 66 76 60
info@flexim.de
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Medidor de vazão monocanal ultrassônico não
intrusivo para líquidos em areas perigosas
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FLUXUS® F808

