
 

 
COMUNICADO IMPORTANTE 

 
NOVA GERAÇÃO DE TRANSMISSORES DE VAZÃO FT400 

 
 

A Série FT400 foi reformulada para apresentar saídas de pulso isoladas, uma 

interface gráfica, uma seleção expandida de unidades de medição para vazão e 

totalização, duas saídas de pulso, certificação CE, melhoria no uso dos botões e um 

novo invólucro branco. 

 

A nova Série FT400 é formada por indicadores/transmissores microprocessados 

para cálculo e indicação de vazão instantânea, volume acumulado e para gerar 

sinais de saída proporcionais a vazão. 

 
 
Principais Características da Série FT400  

• Fácil parametrização 

• Alimentação DC (FT430), por loop 4-20mA (FT440) ou por bateria (FT450) 

• Montagem em parede, painel ou sobre o sensor 

• Tampa opcional para o display 

• Mais opções de saídas 

• Unidades de vazão e totalização selecionáveis 

• Alimentação AC embutida opcional 

• Opção de totalizador permanente 

• Opção de lacre contra violação 

• Invólucro com grau de proteção NEMA 4X/IP67 

• Certificação CE - EMC/EMI 

 
 
 

 
 

 

 
A partir de agora, você conta com 3 diferentes modelos: 

FT430: Alimentação DC, 1 saída de pulso escalonada, 1 saída de pulso não escalonada 

FT440: Alimentação por loop 4-20mA, 2 saídas de pulsos escalonadas 

FT450: Alimentação a bateria, 1 saída de pulso escalonada, 1 saída de pulso não escalonada 
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Guia de migração 
Versão Anterior Nova versão 

  

Modelo anterior Montagem Novo modelo Observação 

FT420P Em porta de painel 
FT440P Características equivalentes ao FT420P 

FT430P 
Características equivalentes ao FT420P, exceto por não 
possuir saída 4-20mA. Opção de menor custo. 

FT420M 
Sobre o sensor 
(integral)* 

FT440* Características equivalentes ao FT420P 

FT430* 
Características equivalentes ao FT420P, exceto por não 
possuir saída 4-20mA. Opção de menor custo. 

FT420W 
Em parede ou 
chapa 

FT440W Características equivalentes ao FT420W 

FT430W 
Características equivalentes ao FT420W, exceto por não 
possuir saída 4-20mA. Opção de menor custo. 

FT415W Em parede FT450W Modelo à bateria, sem saída 4-20mA 

 

* Em caso de reposição de um transmissor montado sobre o sensor, sempre informe previamente nosso 
Departamento de Vendas para que o kit adaptador para retrofit 103391 seja enviado junto com o novo transmissor. 

 

Perguntas & Respostas 
Ainda consigo adquirir um FT415 / FT420? 
R: A Seametrics garante o fornecimento de transmissores FT415 / FT420 até o fim de 2015. 
 

O novo módulo FT400 pode ser montado em um medidor existente? 
R: Sim, entretanto, devido a uma pequena diferença no formato do novo módulo, uma fina placa adaptadora é 
necessária para garantir a vedação. A Seametrics irá fornecer um kit adaptador como o módulo substituto sempre que 
necessário para retrofit de uma unidade existente. 
 

O novo FT400 é compatível com medidores já instalados? 
R: Qualquer unidade utilizando um FT415/420 é compatível com o novo FT400 equivalente. 
 

Como solicitar um transmissor já montado no medidor? 
R: Os transmissores FT400 montados sobre os sensores de vazão serão especificados como parte do código do sensor. 
Exemplo 1: IP113S = IP110S com um FT430 montado. (3 especifica um FT430) 
Exemplo 2: EX825P = EX820P com um FT440 montado. (5 especifica um FT440) 
Exemplo 3: IP257S = IP250S com um FT450 montado. (7 especifica um FT450) 
 

A equipe da Vika Controls se coloca à disposição para outros esclarecimentos. 
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