Medidor de Vazão de Água Permanente Ultrassônico

Série FLUXUS® WD
A solução para fornecedores de água
Sem desvio, preciso, econômico

Custos de instalação muito baixos
e sem interferência no tubo
_______
Extremamente preciso para
velocidades de fluxo tão baixas
quanto 0,01 m/s
_______
Sem necessidade de calibração e
permanentemente sem desvio
_______
Placas de acoplamento
permanentes
_______
Transdutores IP68
_______
Os transdutores podem ser
permanentemente submersos
(sem câmara)

FLEXIM
when measuring matters

Série FLUXUS® WD
Medições sem desvio
Não existe um método de correção de sem desvio para os nossos
instrumentos - porque eles simplesmente não derivam. Isto também
se aplica à Série WD que é instalado sem calibração e permanece sem
desvio, permanentemente. A FLEXIM é a única empresa que faz isso,
graças à sua combinação única de piezo-transdutores combinados e
calibração de fábrica avançada.

Dados confiáveis e precisos
The A Série WD pertence aos sistemas não-intrusivos ultrassônicos
clamp-on mais confiáveis e precisos. Além disso, mede vazões tão
baixos como 0,01 m/s. A imprecisão de outras tecnologias de medidores podem aumentar tão drasticamente a faixa de baixo fluxo, que
são inadequados para monitorar vazões mínimos noturnos. Mas, para
os fornecedores de água a monitoração precisa dos vazões mínimos
noturnos é uma parte essencial de suas atividades de deteção de fugas e a Série WD é a ferramenta ideal para esta tarefa.

Baixos custos de instalação
Ao criar um novo ponto de medição de vazão dentro de uma rede de
água os principais custos não são incorridos pelo instrumento, mas
pelo trabalho de instalação (interrupção de fornecimento, corte de
tubos, lavagem de tubos, etc.). Estes custos são significativamente
reduzidos utilizando a tecnologia clamp-on da Série WD que não requer
qualquer trabalho que afeta a integridade do tubo. Isto permite uma
instalação muito simples e econômico de outros pontos de medição de
vazão dentro de uma rede de abastecimento de água já existente.
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A solução
solu
ução para forne
fornecedores de água
Feito para durar
A FLEXIM fornece a Série WD com o sistema
siste
de montagem mais robusto
no mercado. Os transdutores são fixados ao tubo com grandes cintas
de aço inoxidável e fixados em caixas de aço inoxidável robustas. Os
próprios transdutores têm proteção IP68 e cabos do transdutor reforçados. Uma outra característica única da FLEXIM é que os transdutores
estão ligados com placas de acoplamento permanentes, em vez de gel
de acoplamento que pode deteriorar-se ou ser removido. Tudo isto garante a durabilidade do sistema e faz com que seja adequado tanto
para as instalações em câmaras como para instalações submersas.

Trabalhos em tubos difíceis
A Série WD está disponível com três tipos de transdutores e é adequado
para diâmetros internos que variam de 50 ... 6500 mm. A forte saída de
sinal e tecnologia de supressão de ruído, permitindo utilizar a série
WD em todos os materiais de tubo, mesmo naqueles desafiantes como
tubos em plástico reforçado com fibra (FRP). O desempenho excecional da FLEXIM é mostrado por milhares de referências a nível mundial.
Contacte o seu escritório de apoio FLEXIM local para obter mais
detalhes.
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FLEXIM
Mais de 25 anos de experiênciana na medição
de vazão ultrassônica não-invasiva

FLEXIM GmbH
Berlin, Germany
Phone: +49 30 93 66 76 60
info@flexim.de
FLEXIM Austria GmbH
Olbendorf, Austria
Phone: +43 33 26 529 81
office@flexim.at

Variante de produto:

WD100

WD200

Para tamanho tubo (ID):
Para tamanho tubo (OD):
Material tubo:

50 mm … 100 mm
2 polegadas - 4 polegadas
Todos

100 mm … 200 mm
4 polegadas - 8 polegadas

Meio:

Água

Velocidade fluxo:

0,01 ... 25 m/s

Precisão:

±1,5 % de leitura ±0,01 m/s

Repetibilidade:

0,25 % de leitura ±0,01 m/s

Grau de proteção:

Transdutor 1P68, Transmissor: 1P66

Número canais de
medição de vazão
Opções de comunicação:

1
Modbus, M-Bus, BACnet, RS485

Registador dados:

> 100.000 valores

Saídas:

1x Corrente, 2x Binário

FLEXIM Instruments Benelux B.V.
Berkel en Rodenrijs, Netherlands
Phone: +31 10 24 92 333
benelux@flexim.com
FLEXIM France
Strasbourg, France
Phone: +33 3 88 27 78 02
info@flexim.fr
FLEXIM Instruments UK Ltd.
Northwich, UK
Phone: +44 1606 781 420
sales@flexim.co.uk
FLEXIM Middle East
Dubai, U.A.E.
Phone: +971 4430 5114
salesme@flexim.com
FLEXIM Instruments
Asia Pte Ltd.
Singapore, Singapore
Phone: +65 67 94 53 25
salessg@flexim.com

WD400

WD1200

WD6500

Para tamanho tubo (ID):
Para tamanho tubo (OD):
Material tubo:

200 mm … 400 mm
8 pol. - 16 pol.

400 mm … 1200 mm 1200 … 6500 mm
16 pol. - 48 pol.
48 pol. - 260 pol.

Meio:

Água

Velocidade fluxo:

0,01 ... 25 m/s

Precisão:

±1,2 % de leitura ±0,01 m/s

Repetibilidade:

0,15 % de leitura ±0,01 m/s

Grau de proteção:

Transdutor: 1P68, Transmissor: 1P66

Número canais de
medição de vazão:
Opções de comunicação:

1 (opcional 2)
Modbus, Foundation Fieldbus, Profibus PA, BACnet, RS485

Registador dados:

max. 800.000 valores

Saídas:

1x Corrente, 2x Binário

Todos

FLEXIM S.A.
Santiago de Chile, Chile
Phone: +56 22 32 03 62 80
info@flexim.cl
FLEXIM AMERICAS Corporation
New York, USA
Phone: +1 63 14 92 23 00
salesus@flexim.com
FLEXIM Service and
Support Center South America
Esco Argentina S.A., Buenos Aires
Phone: +54 11 49 20 71 00
flexim@escoarg.com.ar
www.escoarg.com.ar

www.flexim.com
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Variante de produto:

FLEXIM Instruments China
Shanghai, China
Phone: +86 21 64 95 75 20
shanghai@flexim.com

