
Melhorar o acompanhamento de fluxo 
mínimo noturno 

 p Ideal para monitorização de fluxo mínimo noturno (abaixo de 0,01 m/s)  
 p Medições bidirecionais com excelente precisão e repetibilidade
 p Sem calibração necessária e nenhum desvio 
 p Procedimento de instalação rápido e muito econômico
 p Para obter informações técnicas detalhadas sobre o FLUXUS® WD  

veja o folheto do produto (www.flexim.com)

O FLUXUS® WD é a solução ideal para a equipe de monitoramento de rede, ge-
stores de recursos hídricos não comerciais e utilitários em geral que precisam  
de mais fluxo de pontos de medição e uma melhor precisão de baixo fluxo.  
A criação de novos Distritos de Medição e Controle (DMCs) ou reduzindo seu 
tamanho pode ser alcançado de forma rápida e econômica com o FLUXUS® 
WD, visto que a instalação ocorre sem interrupção do fornecimento o ou  
trabalhos nos tubos.

Com entradas e saídas DMC 

Linha de distribuição  
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Linha de  
distribuição

 FLUXUS® WD –  
 Monitoramento preciso de Distritos de  
 Medição e Controle (DMCs)
 Medidor de vazão de água ultrassônico permanente



Monitorando as entradas e saídas de DMC
Hoje uma quantidade crescente de utilitários está tentando criar novos 
DMCs e reduzir o tamanho de DMCs existentes, permitindo-lhes controlar 
melhor sua rede e, especialmente, identificar as zonas com mudanças no 
consumo. Quanto menor o DMC for, com mais precisão pode ser monito-
rado e mais significativa é a avaliação das medições, como se torna o fluxo 
mínimo noturno, que é uma figura chave para a análise não comercial de 
água.

Mas muitas vezes é impossível para os utilitários separar distritos com 
válvulas, pois isso levaria a problemas hidráulicos na rede (por exemplo 
água estagnada). Além disso, a instalação de novas válvulas é cara e não 
é prática, uma vez que requer interrupções de fornecimento e trabalhos 
de escavação, o que é especialmente problemático em um ambiente ur-
bano. Então, em vez de instalar mais válvulas para criar fisicamente novos 
DMCs, muitos utilitários optam por monitorar tanto a entrada e a saída dos 
distritos, criando assim DMCs virtuais. 

Instalação econômica de pontos de  
medição de vazão
O medidor de vazão ultrassônico FLUXUS® WD é o instrumento ideal para 
a criação de DMCs virtuais econômicas, pois é instalado sem a necessi-
dade de interrupção do fornecimento ou trabalhos nas tubagens. Ao usar 
medidores de fluxo magnético ou mecânico convencionais os custos de 
corte de tubos, de escavação e de obras são normalmente mais elevados 
do que os custos do instrumento. Este não é o caso com os medidores de 
fluxo de ultrassônicos, que podem ser instalados num tempo mais curto e 
com menos problemas e custos, do que com qualquer outra tecnologia de 
monitoramento do fluxo. 

Medições de baixo fluxo bidirecionais 
extremamente precisas
As velocidades de fluxo durante a noite podem se tornar muito baixas.  
A introdução de equipamentos de poupança de água e um aumento do  
desejo público de poupar recursos reduzem ainda mais a quantidade de 
água consumida. Isso muitas vezes conduz a situações em que o fluxo  
mínimo noturno caia abaixo dos 0,1 m/s. Em alguns casos, durante a noite, 
devido a alterações da situação de pressão no interior da rede, a direção do 
fluxo ainda é invertida.

O vazão mínimo mensurável de diversas tecnologias comuns é de cerca 
de 0,3 m/s, o que muitas vezes as torna inadequadas para a monitorização 
de fluxo mínimo noturno. Para o FLUXUS® WD tais fluxos baixos não são 
um problema, uma vez que mede as velocidades de fluxo de até 0,01 m/s. 
Juntamente com a sua excelente repetibilidade, capacidade de medição de 
fluxo bidirecional e uma grande ciclo de rotação que torna o FLUXUS® WD 
perfeitamente adequado para o monitoramento preciso de DMAs e para a 
análise não comercial de água.
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