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Medidor de Vazão Eletromagnético de Inserção

Características

Ÿ Sem partes móveis

Ÿ Durável

Ÿ Inserção ajustável

Ÿ Hot-tap opcional

Ÿ Latão ou aço-inoxidável

Ÿ Versão imersível opcional

Ÿ Fluxo reverso opcional

Aplicações

Ÿ Tubulações de 3″ a 48″
(opcional até 72″)

Ÿ Fluidos limpos ou sujos

Ÿ Fluidos condutíveis

Ÿ Redes de saneamento

Ÿ Aplicações industriais

Ÿ Sistemas de irrigação

A completa ausência de partes móveis nos 

medidores de vazão da série EX é a fonte de sua 

confiabilidade. Não há rotor para parar de girar 

com água suja e não há rolamento para sofrer 

desgaste. Os modelos em latão e aço inox 

suportam uma grande variedade de condições de 

temperatura, pressão e condições químicas. Fluxo 

reverso e versão imersível são opcionais.

Um pequeno campo magnético é produzido na 

face do sensor. Quando o fluído passa através 

deste campo uma tensão é gerada, então ela é 

medida e transformada em um sinal de frequência 

proporcional à vazão. Este sinal de onda quadrada 

pode ser transmitido diretamente a um CLP ou 

outro controlador.

O sensor possui rosca padrão NPT e pode ser 

diretamente instalada em selas (colar de tomada) 

ou em luvas. As versões EX15X e EX25X possuem 

uma válvula de isolação, permitindo instalação e 

remoção do sensor sob pressão. O padrão é uma 

válvula de esfera de aço galvanizado ou, 

opcionalmente se necessário, em aço inoxidável 

316.

Informações Gerais 

EX 150/250

EX110/210
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Tubulação  3″ a 48″ (75 a 1200 mm) (opcional até 72″) 

Materiais Corpo do sensor AI 316 ou Latão 

 Eletrodos Hastelloy 

 Capa dos eletrodos PVDF 

 Invólucro Alumínio 

Válvula 
(somente 150/250) 

Aço galvanizado

Anel de vedação 
(somente 150/250) 

EPDM 

Alimentação     Padrão 12 a 25 Vcc, 250 mA

Baixo consumo 12 a 25 Vcc, 40 mA

Faixa de medição 0,08 a 6,09 m/s 

Dimensão de conexão 
EX110/2  10 EX150/250 

Temperatura Ambiente -17º C a 72º C 

1 a 1/2″ NPT(M) 2″ NPT(M)

 Processo 0º C a 93º C 

Pressão 14 bar 

Condutividade mínima 20 microsiemens/cm 

Precisão de calibração ± 1% F.E.

Saída Pulso de onda quadrada, opto isolada, 550 Hz @
6,09 m/s, 6mA máx., 30 Vcc, fluxo padrão; fluxo
reverso opcional.

Detecção de tubulação vazia Software, definido como fluxo zero. 

Características 

Prensa cabo

Invólucro de alumínio

Haste de latão ou Al-316

Parafusos de fixação
(conectar ao terra)

Tampa do módulo eletrônico

Acessório de compressão e
ajuste de inserção

Adaptador 2”
(remover durante a furação da linha)

Válvula para instalação em carga

2” NPT

Haste 3/4“
Pouca força necessária para inserção
(tipicamente não requer ferramenta)

Acessório de compressão

Adaptador
1 ½” Macho NPT 

Invólucro do sensor

Eletrodos

EX11x-21x

EX15x-25x

Especificações 
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2,2 cm
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Dimensões 

10cm

EX11x = 29,2 cm

EX21x = 41,9 cm

Adaptador

com rosca 

1½″ NPT(M)

Rosca 2″ NPT(M)

Rosca 2″ NPT(M)

EX15x = 47,0 cm

EX25x = 57,2 cm

Instalação do Tap Remoção do Tap

A inserção e remoção sob pressão é possível devido à 
válvula de 2″ e o niple fornecido para instalação na 
tubulação. Se for necessário na instalação inicial sob 
pressão, qualquer furadeira para hot-tap com adaptador 2″ 
NPT, como uma Transmate ou Mueller, pode ser utilizada.

Geralmente, não é necessário utilizar uma ferramenta de 
inserção uma vez que o tubo de pequeno diâmetro pode ser 
inserido manualmente, exceto em altas pressões.

Faixa de Vazão (em m³/h) 

3″

1,13

100

4″

1,82

177,8

6″

4,10

400

8″

7,04

711,5

10″

11,13

1111,75

12″

15,90

1601

14″

21,80

2179,5

16″

28,40

2846,5

18″

36,10

3603

20″

44,50

4448

24″

64

6405

30″

100

10008

33″

144

14411,5

Aproximações baseadas em tubulação Schedule 40. 

11 cm

1
0
 c

m

Tubulação 

Mín. (0,08m/s) 

Máx. (6,9m/s) 



Apenas o sensor  3″ - 10″ =

3″ - 10″ =

3″ - 10″ =

3″ - 10″ =

10″ - 48″ =

10″ - 48″ =

10″ - 48″ =

10″ - 48″ =

Hot-Tap

EX110

EX150

EX210

EX250
3″ - 10″ =

3″ - 10″ =

3″ - 10″ =

3″ - 10″ =

10″ - 48″ =

10″ - 48″ =

10″ - 48″ =

10″ - 48″ =

Latão = B
AI 316 = S

Adaptador de 2″ NPT = -02

Fluxo reverso = -15

Adaptador de 1 ½″ BSP em latão = -23 

Adaptador de 1 ½″ BSP em aço inox = -24 

Adaptador tradicional de 1 ½″ NPT = -35 

*Imersibilidade = -40

Baixo consumo = -50

Extensor de 12″ (Serie 200) = -72

Válvula em AI 316 = -08

Sem válvula = -09

Fluxo reverso = -15 

*Imersibilidade = -40

Baixo consumo = -50

Extensor de 12″ (Serie 200) = -72
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Como Especificar 

Totalizador e indicador 

instantâneo FT440 com 

saída de pulso e 4-

20mA com alimentação 

externa e montado 

sobre o sensor

Totalizador e indicador 

instantâneo FT430 com 

saída de pulso 

alimentação externa e 

montado sobre o 

sensor

Coletor de dados

(data-logger) DL76

montado sobre o 

sensor

Hot-Tap

Hot-Tap

Hot-Tap

EX119

EX113

EX116

EX159

EX153

EX156

EX219

EX213

EX216

EX259

EX253

EX256

Latão = 

Latão = 

Latão = 

B

B

B

AI 316 = 

AI 316 = 

AI 316 = 

S

S

S

FT440 montado sobre o sensor

FT430 montado sobre o sensor

DL76 montado sobre o sensor

Adaptador de 2″ NPT = -02

Fluxo reverso = -15

Adaptador de 1 ½″ BSP em latão = -23 

Adaptador de 1 ½″ BSP em aço inox = -24

Kit antifraude = -32  

Adaptador tradicional 1 ½″ NPT = -35

Baixo consumo = -50

Totalizador não resetável = -64

Extensor de 12″ (Serie 200) = -72

Tampa para o display = -126

Adaptador de 2″ NPT = -02 

Fluxo reverso = -15

Adaptador de 1 ½″ BSP em latão = -23                      

Adaptador de 1 ½″ BSP em aço inox = -24

Kit antifraude = -32

Adaptador tradicional 1 ½" NPT = -35

Baixo consumo = -50

Totalizador não resetável = -64

Extensor de 12″ (Serie 200) = -72

Tampa para o display = -126

Válvula em AI 316 = -08

Sem válvula = -09

Fluxo reverso = -15

Kit antifraude = -32

Totalizador não resetável = -64

Extensor de 12″ (Serie 200) = -72

Dupla saída relé = -98

Tampa para o display = -126

Válvula em AI 316 = -08

Sem válvula = -09

Fluxo reverso = -15

Kit antifraude = -32

Totalizador não resetável = -64

Extensor de 12″ (Serie 200) = -72

Dupla saída relé = -98

Tampa para o display = -126

Válvula em AI 316 = -08

Sem válvula = -09

Fluxo reverso = -15

Kit antifraude = -32

Baixo consumo = -50

Extensor de 12″ (Serie 200) = -72

Descrição Tamanho Material

Apenas o sensor

Opções Opções do Hot-Tap

Adaptador de 2″ NPT = -02

Fluxo reverso = -15                                                

Adaptador de 1 ½″ BSP em latão = -23 

Adaptador de 1 ½″ BSP em aço inox = -24 

Kit antifraude = -32

Adaptador tradicional 1 ½″ NPT = -35

Baixo consumo = -50

Extensor de 12″ (Serie 200) = -72

*Entre em contato para mais informações sobre aplicações adequadas

Seametrics EX100-200 pt-br rev00 Mai-18


