
Características

• Medição da velocidade dos gases

• Cálculo da vazão normalizada com a utilização  
da unidade de indicação e controle D-FL 100-
10  (opcional)

• Parâmetrosajustáveis

• Dispositivo automático de sopro de
limpeza  (opcional)

• Várias versões; sonda pontual, com sonda
parcial  e com sonda total.

Aplicações

• Medição de vazão em altas temperaturas

• Em grandes ou pequenas seções transversais
de  chaminé

• Medição de vazão em alta pressão.

Aprovações

• Testado em relação a adequabilidade pela 
TÜV  de Colônia, relatório de teste
128CU11650

• Relacionado na lista de dispositivos de
medi- ção homologados para medição
contínua de emissões

• MCERTS.
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Sistema de medição de vazão em  
fluxos gasosos secos com sonda  
que utiliza o princípio de queda de  
pressão.

Componentes do sistema

• Flange demontagem
• Sonda demedição
• Contra-suporte
• Transmissor de pressão

diferencial
• Válvula de mudança
• Adaptador desonda

Opções

• Unidade de indicação e controle por
micropro- cessador D-FL100-10

• Transmissor de pressão absoluta
• Transmissor detemperatura
• Cobertura de proteção contra intempéries
• Dispositivo automático de sopro de limpeza
• Projetos especiais em outros materiais para  

aplicações com gases agressivos ou com
altas  temperaturas

• Transmissor de pressão  
diferencial em versão
Ex.

Measuring  
principle

O sistema de medição D-FL 100 opera de acordo  
com o princípio da pressão diferencial. A sonda  
tem duas câmaras separadas, entre as quais há um  
aumento da queda de pressão com o aumento da  
vazão.

Com a utilização de outras variáveis, temperatura,  
pressão absoluta e com a utilização da unidade de  
indicação e controle D-FL 100-10 obtém-se também  
a vazão normalizada.

Modelos

• D-FL 100 com transmissor na sonda
o transmissor de pressão diferencial émontado  
na sonda (exceto para a sonda tamanho 3)

• D-FL 100 com mangueiras
o transmissor de pressão diferencial e ligado  
através demangueiras.

medições velocidade do gás vazão 1) precisão <2% da faixa de medição

faixas demedição 0–3000000 m3/h / 3–40 m/s limite de detecção <3 m/s

princípiode  
medição

Pressão Diferencial desvio de span <0,5% da faixa demedição/mês

temperatura do  
gás

acima do ponto de orvalho até  
450°C, opcional até850°C

desvio dezero <0.5% da faixa demedição

pressão dogás -700 até 1000 hPa,opcionalmente  
maior

alimentação  
elétrica

14–45 VDC 115 / 230VAC,

50 / 60 Hz, 50 VA

diâmetro doduto 0,4–8m dimensões  
(AxLxP)

sonda: 380 x 160x

(300 + compr. da sonda) mm

temperatura  
ambiente

-20 até+50°C peso 32 kg + 6,8 kg/m de comprimento  
desonda

proteção IP65, Exopcional ar de purga 6–8 bar para sopro de limpeza, se  
necessário

saídas analógicas 0 / 4–20 mA / 500 Ohm comentários 1) opcionalmente normalização com  
pressão etemperatura

saídas digitais 3 saídas a relê, carga permissível de  
48 V / 0,5 A

Sondas

• Sonda 1: 0,4–2m

• Sonda 2: até 4m

• Sonda 3: até 8m

Sistema de medição de vazão
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