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Características
Ÿ Sem partes móveis

Ÿ Não requer trecho reto

Ÿ Saída de pulso e/ou 4-20 mA

Ÿ Resistência química à corrosão

Ÿ Ignora mudanças de densidade e 

viscosidade do fluído

Aplicações
Ÿ Injeção química

Ÿ Materiais corrosivos

Ÿ Aplicações em baixas vazões

Ÿ Vazão pulsante (ex: bombas dosadoras)

O medidor PE202 foi projetado para medição em 

injeções químicas de baixa vazão ou aplicações de 

difícil medição com bombas dosadoras pulsantes, 

com diâmetros de tubulação de 3/4” a 1/4”. O 

invólucro IP66 é feito de um resistente plástico 

PEAD.

Livre de partes móveis, o PE202 pode trabalhar 

com fluídos com material  particulado sem 

entupimento ou bloqueio, tornando mínima a 

necessidade de manutenção. Por não ter partes 

metálicas (corpo 100% PVDF e eletrodos de PVDF 

preenchido com fibra de carbono), o medidor é 

resistente à corrosão e compatível com uma grande 

variedade de elementos químicos. A precisão é 

mantida com fluídos condutivos (>20 microSiemens) 

com variação de densidade e viscosidade.

O medidor PE é compacto o suficiente para se 

ajustar à maioria dos sistemas de bomba/injeção. 

Sem necessidade de trecho reto após um cotovelo, 

ele pode ser facilmente montado em espaços 

limitados. O suporte de montagem garante maior 

estabilidade.

Ele também possui saída foto-acoplada de pulso 

sinking ou sourcing, que pode ser conectada ao 

indicador/totalizador de vazão FT400 da Seametrics 

ou ao Controlador de Batelada FT520, além de um 

loop de 4-20 mA para alimentação de dispositivos 

analógicos. As saídas e a alimentação são fornecidas 

através de um cabo de conector circular de 8 pinos 

fêmea.

Informações Gerais 



Tamanho do tubo 3/4”, 1/2”, 3/8” e 1/4”*

Conexões NPT 1/2" padrão em 3/4” ou 3/8” (adaptadores NPT para maiores tubulações disponíveis)

PVDF

PVDF preenchido com fibra de carbono

PVDF preenchido com fibra de carbono 

PEAD com fibra de vidro 

PVC ou PVDF

-18˚ a 54˚ C

0˚ a 93˚ C

10 bar

75 l/min Máx. (vazão de corte 0,75 l/min)

11 l/min Máx. (vazão de corte 0,1 l/min)

+/- 1%, +/- 0,02 l/m da leitura em toda a faixa nominal

+/- 1%, +/- 0,0075 l/m da leitura em toda a faixa nominal

Saída de pulso foto-acoplada sinking ou sourcing: 30 Vcc, máx. 5 mA

Loop de corrente 4-20 mA: mín. 7 Vcc mais queda de tensão de carga; máx.50 Vcc

500 pulsos/litro, 

1.000 pulsos/litro

10-15 Vcc, 150 mA (fonte linear recomendada)

>20 microSiemens

Hardware/software, baseada na condutividade

NEMA 4X, IP 66

Conexões

Materiais Corpo

 
Eletrodos

 Aterramento

 Invólucro
 
 

 

Adaptadores (NPT)
 

Temperatura  Ambiente 

Fluído

Pressão

Faixa de Vazão   -075
   

-038

Precisão    
-075

   

-038

Sinal de Saída

   

-075

   

-038

Alimentação

Condutividade

Detecção de Tubulação Vazia

Grau de Proteção

Especificações sujeitas a mudanças, por favor consulte nosso site para obter os dados mais recentes

* Requer adaptadores

Adaptadores macho ou fêmea de rosca NPT 

podem ser comprados separadamente 

(disponíveis em PVC ou PVDF)

Robusto invólucro de PEAD 

Conector circular de 8 pinos macho

(adquirir o cabo de 6 m + conector separadamente)

Conexões NPT 1/2" como padrão 

Parte interna feita de PVDF resistente à corrosão e química

Suporte de montagem

Especificações 
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Vazão (Litros/Min)

20 40 60 80

-038

-075

PE202-075 com adaptadores 3/4”. 

PE202-038 com adaptadores 3/8”.

Curva real depende do tamanho da tubulação/conexões
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 4.2 (107) medidor sem adaptador

 7.2 (183) com adaptador NPT

 3.5 (89) 

 2.0 (51)

 4.2 (107) 

 2.1 (53) 

  -038 .19 (5)
  -075 .50 (18)

Suporte de

montagem

Dimensões 

Curvas de queda de pressão

polegadas (milimetros)



Como Especificar 

MODELO                 

ACESSÓRIOS

TAMANHO                 CONEXÕES             

PE202

 

Indicador e totalizador = FT430

Indicador e totalizador = FT440

Controlador de Batelada = FT520

Alimentação regulada de 12Vcc = PC12

Alimentação regulada de 12 - 24Vcc = PC42

Adaptadores

103411    PE202 Kit de adaptadores PVDF  1/2" FNPT

103412    PE202 Kit de adaptadores PVDF  1/4" MNPT

103413    PE202 Kit de adaptadores PP  1/4" MNPT

103414    PE202 Kit de adaptadores PVDF  3/8" MNPT

103415    PE202 Kit de adaptadores PP  3/8" MNPT

103416    PE202 Kit de adaptadores PVDF  1/2" MNPT

103417    PE202 Kit de adaptadores PP  1/2" MNPT

103418    PE202 Kit de adaptadores PVDF  3/4" MNPT

103419    PE202 Kit de adaptadores PP  3/4" MNPT

3/4” = -075

3/8” = -038

 

Os medidores vêm com 
conexões NPT de 1/2" 
por padrão
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Para mais informações, consulte um de nossos técnicos 


