
Sistema de medição ultra-sônico de  
velocidade e vazão, especialmente  
para gases úmidos e agressivos  
(p.ex. queima de resíduos).

Características

• Medição in-situ

• Medição com altas concentrações de
par- ticulado e com gases úmidos

• Medição contínua da vazão de trabalho e
da  velocidade do gás

• Controle automático de zero e span

• Conexões diretas para correção de
tempera- tura epressão

• Parametrização via teclado ou PC

• Medição contínua de temperatura.

Aplicações

• Medição de vazões a baixas velocidades

• Em instalações com gás de exaustão úmido  
e/ou agressivo, por ex.: em usinas de
queima  de resíduos

• Medição de vazão com alta concentração
de  particulado.

Aprovações

• Testado em relação a adequabilidade 
pela  TÜV de Colônia, relatório deteste 
99CU019

• Relacionado na lista de dispositivos de  
medição homologados para medição
con- tínua de emissões

• MCERTS.
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Componentes do sistema

• 2 flanges de montagem (Mat. 1.4571)

• 2 transdutores deultra-som
• Unidade de indicação e controle D-

FL 200-10
• com caixa

• Unidade de ar de purga para
limpeza e re- frigeração dos
transdutores.

Opções

• Interface Modbus

• Transmissor de temperatura

• Transmissor depressão  absoluta

• Cobertura para proteção  atmosférica

• Sensor de vazão com con- tato seco para
sinalização.

medições velocidade do gás, vazão1),  
temperatura

limite de detecção <0.3% da faixa demedição

faixas demedição 0–3000000 m3/h / 0–40 m/s

0–400°C

desvio de span <0,3% da faixa demedição/mês

princípiode  
medição

atraso de propagação acústica desvio dezero <0,2% da faixa demedição/mês

temperatura do  
gás

0 até 200°C, opcionalmentemais  
alta

alimentação  
elétrica

115 / 230 VAC, 50 / 60 Hz, 50 VA

pressão dogás -50 até +20hPa, opcionalmente  
maior

dimensões cabeça de mediçãopadrão:  
190 Ø x 570 mm

diâmetro doduto 0,7–10 m, dependendo da  
temperatura

peso 17kg

temperatura  
ambiente

-20 até+50°C comentários 1) opcional normalização com  
pressão etemperatura

proteção IP65 alimentação de ar de purga

saídas demedição 2 x 0 / 4–20 mA / 500Ohm,  
Modbus RTUopcional

quantidade dear  
de purga

aprox. 80m3/h

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

alimentação  
elétrica

115 / 230 V, 50 / 60 Hz,

0,37 / 0,43kW

entradas digitais Nenhuma dimensõespeso 350 x 550 x 500 mm 12 kg

precisão <2% proteção IP54
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Assistência técnica  e Representação

Princípio de medição

O sistema de medição D-FL 200 trabalha 
com o principio da diferença no tempo de 
transito acústico.
Os transdutores ultra sônicos enviam e 
recebem mutuamente pulsos curtos de 
sinais a favor e contra a direção do fluxo de 
gás. A vazão é calculada pela diferença dos 
tempos de transito.

transmissorde 
temperatura  

(opcional)

Sistema de medição de vazão


