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DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
 

Um medidor de vazão eletromagnético é um instrumento do tipo indutivo desenvolvido com base na lei da indução 
eletromagnética de Faraday para medir vazões de fluídos condutores em um tubo. Ele adota a tecnologia de inserção de 
um “chip” único para a excitação digital e usa um barramento local CAN. O medidor de vazão eletromagnético pode 
efetuar uma indicação local e gera um sinal de saída sob forma de uma corrente elétrica de 4 a 20 mA que pode ser 
usada para registro, ajuste e controle. Os medidores de vazão eletromagnéticos são amplamente usados em setores 
industriais como a indústria química, a proteção ambiental, a metalurgia, a indústria farmacêutica, a fabricação de papel, 
o suprimento e o despejo de águas servidas, etc... . Além de medir vazões de líquidos condutores em geral, um medidor 
de vazão eletromagnético pode medir vazões de fluídos mistos líquido-sólido, de fluídos de alta viscosidade e de sais e 
ácidos ou álcalis concentrados. 
 

CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 
 
Com eletrônica incorporada, a série de medidores de vazão eletromagnéticos consiste de um sensor e de um transdutor 
de sinal. Os medidores podem ser divididos em duas classes – um tipo integrado e um tipo remoto – de acordo com a 
configuração do sensor e do transdutor. Nos medidores de vazão eletromagnéticos do tipo integrado, o transdutor e o 
sensor são acoplados em um único bloco e não podem ser separados. Este tipo é normalmente usado em ambientes 
amigáveis. Para os medidores de vazão eletromagnéticos do tipo remoto, o instrumento consiste de um transdutor ligado 
a um sensor por meio de um cabo elétrico especial. O sensor é instalado no local da medição e o transdutor é instalado 
num local com ambiente amigável. 
Este tipo é normalmente usado em ambientes hostis como em reservatórios subterrâneos, locais com temperaturas 
elevadas e locais onde humanos não devem permanecer. 
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DESEMPENHO E CARACTERÍSTICAS 

 
- Estruturas simples, sólidas, sem partes móveis e longa vida útil; 
- Sem partes que interceptam o fluído, sem perda de pressão ou obstrução do fluído; 
- Sem inércia mecânica, com resposta rápida e boa estabilidade e para uso em sistemas automatizados de medição, 
ajuste e controle; 
- A precisão das medições não é influenciada por parâmetros físicos tais como o modelo, a temperatura, a viscosidade, a 
densidade e a pressão; 
- Para a sua adequação a diferentes fluídos utiliza-se um revestimento interno de Teflon, ou de borracha e diferentes 
combinações de materiais para os eletrodos como o Hastelloy C, o Hastelloy B, o aço inoxidável 316L, o titânio, o tântalo 
e platina. 
- Disponível em vários modelos como os tipos “em-linha”, de inserção, etc... ; 
- Incorpora uma memória EEPROM para a medição dos dados operacionais com proteção segura e confiável; 
- Medidores de vazão dos tipos integrado e remoto; 
- Mostrador com display em LCD com fundo iluminado para maior visibilidade. 
- Opção com alimentação a bateria de lítio. 

 

 
Dados Técnicos 
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Seleção do Produto 
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Seleção do revestimento interno 
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Seleção do material dos eletrodos 

 

 


