FLUXUS® WD – Significativa
economia de custos e de tempo com as
instalações de transdutor submerso
Medidor de vazão de água ultrassônico permanente

Reduzindo os custos globais de novos
pontos de medição de vazão
p Sem interrupção do fornecimento, corte de tubos, ou descarga
necessária
p Todos as obras realizáveis num dia
p Menos trabalho burocrático e menos permissões exigidas
p Significativa economia de custos e de tempo
p Sem necessidade de calibração e nenhum desvio do zero
p Tecnologia extremamente precisa que mede taxas de fluxo tão
baixas como 0,01 m/s
p Para obter informações técnicas detalhadas sobre o FLUXUS®
WD veja o folheto do produto (www.flexim.com)
O FLUXUS® WD é o dispositivo medidor de vazão ultrassônico com tecnologia de ponta da FLEXIM para instalações de transdutor submerso.
Combina durabilidade absoluta e robustez da instrumentação com
excelente precisão e fiabilidade dos dados. O processo de instalação
fácil, sem interrupção do fornecimento e apenas mínimos trabalhos de
escavação economiza significativamente custos e tempo.

Instalação sem interrupção de
fornecimento
O FLUXUS® WD é instalado sem a necessidade de interromper o fornecimento. Os fornecedores nunca querem interromper o seu sistema e têm
muitas boas razões para isso. A interrupção do fornecimento pode ter uma
série de efeitos negativos. Os Municípios devem informar todos aos quais
o fornecimento será cortado, que é demorado e caro. Além disso, as interrupções de fornecimento são uma causa de irritação dos residentes. Os
estabelecimentos industriais podem até mesmo precisar de uma solução
alternativa de abastecimento de água, porque parar seus processos resultaria num prejuízo financeiro considerável.
Com o FLUXUS® WD os custos e os problemas causados por uma fonte
interrupção são evitados, visto que o instrumento emprega transdutores
não-intrusivos clamp-on e a sua avançada tecnologia elimina a necessidade
de calibração (veja o folheto FLUXUS® WD para mais detalhes).

Menos custos de obras
Ao criar um novo ponto de medição de vazão dentro de uma rede de água
os principais custos não são incorridos pelo instrumento, mas pelas obras.
De modo a ter espaço suficiente para instalar um medidor de fluxo magnético ou mecânico relativamente são necessárias grandes escavações. Por
conseguinte são necessários vários trabalhadores e equipamentos de
elevação mecânica para instalar o medidor. Esta é uma tarefa que consome
tempo durante o qual as partes da rua muitas vezes têm de ser bloqueadas.
Dentro das cidades isso pode causar grave interrupção do tráfego e,
portanto, são necessárias permissões com antecedência.
As obras necessárias para uma instalação subterrânea dos transdutores
do FLUXUS® WD são mínimas e geralmente podem ser concluídas num dia.
Isso reduz consideravelmente os custos de obras e minimiza a interrupção
do tráfego. Além disso, a própria instalação é feita por uma só pessoa, e
não é necessário qualquer equipamento mecânico de elevação.

Dados confiáveis e precisos
O FLUXUS® WD é capaz de medir taxas de fluxo tão baixas como 0,01 m/s,
o que permite um acompanhamento preciso dos fluxos mínimos noturnos.
Uma outra grande vantagem do FLUXUS® WD é que não sofre de qualquer desvio de medição, de modo que pode sempre confiar nos seus dados.
Visto que a FLEXIM fornece o instrumento com transdutores IP68 amplamente testados e o sistema de montagem mais robusto no mercado, pode
ter certeza de que não será necessária qualquer manutenção após a sua
instalação. Para obter mais detalhes técnicos, por favor consulte o folheto
do produto FLUXUS® WD.
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