
Série IP100/200

vazão e controle de líquidos

Os medidores do tipo rotor da série IP100/200 

com inserção ajustável, possuem acessórios em 

latão ou aço inoxidável 316 para tubulações de 

3” a 40”. Os acessórios de instalação são de 

padrão 1 ½” (11x/21x) ou 2” (15x/25x) NPT. 

Os rolamentos em rubi e o elemento sensor de 

efeito Hall dão a este sensor a faixa de medição 

mais ampla de todos os medidores por rotor. O 

sensor detecta a passagem de um mini magneto 

nas 6 abas do rotor. O resultado é um sinal de 

onda quadrada que pode ser enviado por 

centenas de metros e conectados diretamente à 

CLPs ou outros controladores sem necessidade de 

eletrônica adicional.

Os modelos IP15x/25x podem ser instalados, 

removidos ou passa por manutenção sem a 

necessidade de parar a linha com o auxílio de uma 

válvula de bloqueio 2”. Na maioria dos casos, não 

são necessárias ferramentas especiais.

Informações Gerais 

IP 150/250

IP 110/210

Características
Ÿ Ampla faixa de medição

Ÿ Apenas uma parte móvel

Ÿ Instalação em carga

Ÿ Compatibilidade com módulos 

eletrônicos

Ÿ Inserção ajustável para tubulações 

de 3” a 40”

Aplicações
Ÿ Líquidos limpos em geral

Ÿ Tubos de grande porte

Ÿ Saneamento

Ÿ Medição de vazão e consumo
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Características 

Especificações

Rotor

Invólucro de alumínio

Cabo de 6 m

Tampa do módulo eletrônico

Acessório de compressão

Invólucro do sensor

Rolamentos removíveis em rubi
IP15x/25xIP11x/21x

Tubulação
IP110/150

IP110/210 (Latão/AI)

Nenhuma

1½″ NPT 

3″ a 10″ (80 a 250 mm)

IP210/250

IP150/250 (Latão/AI)

Bronze (opcional em AI 316)

2″ NPT

IP110/210/150/250

PVC 110/210/150/250

2″ NPT

12″ a 40″ (300 a 1000mm)

Sensor Sensor de efeito "Hall", pulso de onda quadrada (sinking) de 12 Vcc

Invólucro AlumínioMateriais

Encaixe do adaptador

Faixa de medição

Precisão

Temperatura máxima

Pressão máxima

Força de inserção

Alimentação

Cabos

Latão/AI

Latão/AI

PVC

PVC

Corpo do sensor Latão, PVC ou aço inoxidável 316

Rotor PVDF (Kynar)

Eixo Carbeto de Tungstênio (opcional em cerâmica de zircônia)

Rolamentos Rubi 

0,1 a 9 m/s

93 ºC

14 bar

± 1,5% F.E.

55 ºC

10 bar

0,44 x pressão na tubulação

6 a 40 Vcc, 2 mA

22 AWG, 3 vias, 6 metros (máximo 650 m)

Válvula
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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)

Haste de latão ou Al 316

Adaptador
1 ½” Macho NPT 



Dimensões 

Instalação do Tap

10 cm

IP11x (Latão/AI) = 28 cm
IP11x (PVC) = 30,7 cm

IP21x (Latão/AI) = 40,8 cm
IP21x (PVC) = 43,4 cm

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) 

Tubulação 

Mín. (0,09m/s) 1,6 2,7 6,8 11,4 17 22,7 39,8 51,1 90,9 145,4 

3” 4” 6” 8” 10” 12” 16” 18” 24” 30” 

Máx. (9m/s) 159 250 568 1022 1590 2271 3634 4996 7949 14536

Aproximações baseadas em tubulação Schedule 40. 

IP15x (Latão/AI) = 45,6 cm
IP15x (PVC) = 47,2 cm

IP25x (Latão/AI) = 55,8 cm
IP25x (PVC) = 55,8 cm
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Como Especificar 

*Entre em contato para mais informações sobre aplicações adequadas

Apenas o sensor  

Totalizador e indicador 

instantâneo FT440 com 

saída de pulso e 4-

20mA com 

alimentação externa e 

montado sobre o 

sensor

Totalizador e indicador 

instantâneo FT450 com 

saída de pulso e 4-0mA, 

alimentação à bateria 

montado sobre o 

sensor

Coletor de dados 

(data-logger) DL76

montado sobre o 

sensor

FT440 montado sobre o sensor

Sensor com FT450 montado

DL76 montado sobre o sensor

Rotor com eixo em cerâmica, PVDF, Kynar = -01

Adaptador de 2″ NPT = -02

Pickup de baixo consumo = -04

Alimentação padrão:

  Conector de 4 pinos = -06

  Conector para controlador Seametrics = -07

Adaptador de 1 ½″ BSP em latão = -23

Adaptador de 1 ½″ BSP em aço= -24

Adaptador tradicional de 1 ½″ NPT = -35

3″ - 12″ = IP110

12″ - 40″ = IP210

Hot-Tap

3″ - 12″ = IP150

12″ - 40″ = IP250

3″ - 12″ = IP116

12″ - 40″ = IP216

Hot-Tap

3″ - 12″ = IP156

12″ - 40″ = IP256

3″ - 12″ = IP117

12″ - 40″ = IP217

Hot-Tap

3″ - 12″ = IP157

12″ - 40″ = IP257

3″ - 12″ = IP119

12″ - 40″ = IP219

Hot-Tap

3″ - 12″ = IP159

12″ - 40″ = IP259

Latão = B

AI 316 = S

PVC = P

Latão = B

AI 316 = S

PVC = P

Latão = B

AI 316 = S

PVC = P

Latão = B

AI 316 = S

PVC = P

Rotor com eixo em cerâmica, PVDF, Kynar = -01

Adaptador de 2″ NPT  = -02

Adaptador de 1 ½″ BSP em latão = -23

Adaptador de 1 ½″ BSP em aço = -24

Kit antifraude = -32

Adaptador tradicional 1 ½″ NPT = -35

Totalizador não resetável = -64

Extensor de 12″ (apenas p/ 210/250) = -72

Rotor com eixo em Kynar/Silicon Carbide = -68

Rotor com eixo em cerâmica, PVDF, Kynar = -01

Adaptador de 2″ NPT = -02

Adaptador de 1 ½″ BSP em latão = -23

Adaptador de 1 ½″ BSP em aço= -24

Kit antifraude = -32

Adaptador tradicional 1 ½″ NPT = -35

Totalizador não resetável = -64

Rotor com Kynar/Silicon Carbide Shaft = -68

Extensor de 12″ (apenas p/ 210/250) = -72

Rotor com eixo em cerâmica, PVDF, Kynar = -01

Adaptador de 2″ NPT em latão = -02

Adaptador de 2″ NPT em aço = -02

Adaptador de 1 ½″ BSP em latão = -23

Adaptador de 1 ½″ BSP em aço = -24

Kit antifraude = -32

*Imersibilidade = -40

Rotor com eixo em Kynar/Silicon Carbide = -68

Extensor de 12″ (apenas p/ 210/250) = -72

Tampa para o display = -126

Tampa para o display = -126

Adaptador tradicional 1 ½″ NPT = -35

Rotor com eixo em Kynar/Silicon Carbide = -68

Extensor de 12″ (Serie 200) = -72

Rotor com eixo em cerâmica, PVDF, Kynar = -01

Pickup de baixo consumo = -04

Sem válvula = -09

Válvula em AI 316 = -08

Alimentação padrão:

  Conector para controlador Seametrics = -07

*Imersibilidade = -40

Rotor com eixo em Kynar/Silicon Carbide = -68

Extensor de 12″ (apenas p/ 210/250) = -72

Rotor com eixo em cerâmica, PVDF, Kynar = -01

Válvula em AI 316 = -08

Sem válvula = -09

Kit antifraude = -32

Adaptador tradicional 1 ½″ NPT = -35

Totalizador não resetável = -64

Rotor com eixo em Kynar/Silicon Carbide = -68

Extensor de 12″ (apenas p/ 210/250) = -72

Tampa para o display = -126

Rotor com eixo em cerâmica, PVDF, Kynar = -01

Válvula em AI 316 = -08

Sem válvula = -09

Kit antifraude = -32

Adaptador tradicional 1 ½″ NPT = -35

Totalizador não resetável = -64

Rotor com Kynar/Silicon Carbide Shaft = -68

Extensor de 12″ (apenas p/ 210/250) = -72

Tampa para o display = -126

Rotor com eixo em cerâmica, PVDF, Kynar = -01

Válvula em AI 316 = -08

Sem válvula = -09

Kit antifraude = -32

Rotor com eixo em Kynar/Silicon Carbide = -68

Extensor de 12″ (apenas p/ 210/250) = -72
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Descrição Tamanho Material

Apenas o sensor

Opções Opções do Hot-Tap

Totalizador e indicador

instantâneo FT430 com

saída de pulso

alimentação externa e

montado sobre o

sensor

FT430 montado sobre o sensor

3″ - 12″ = IP113

12″ - 40″ = IP213

Hot-Tap

3″ - 12″ = IP153

12″ - 40″ = IP253

Latão = B

AI 316 = S

PVC = P

Rotor com eixo em cerâmica, PVDF, Kynar = -01

Adaptador de 2″ NPT = -02  

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

Totalizador não resetável = -64

Rotor com eixo em Kynar/Silicon Carbide = -68

Extensor de 12″ (Serie 200) = -72

Tampa para o display = -126 Rotor com eixo em cerâmica, PVDF, Kynar = -01

Válvula em AI 316 = -08

Sem válvula = -09

Kit antifraude = -32

Adaptador tradicional 1 ½″ NPT = -35

Totalizador não resetável = -64

Rotor com eixo em Kynar/Silicon Carbide = -68

Extensor de 12″ (Serie 200) = -72

Tampa para o display = -126
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