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 A Vika Controls traz para o mercado nacional o úl�mo avanço da tecnologia ultrassônica para medição de
vazão de líquidos.

 Todos os medidores são fabricados com a qualidade
necessária para a medição precisa em água bruta ou
tratada, com procedimentos de fabricação, ensaios e 
testes conforme a necessidade do cliente.

Aplicação 

 
Empresas de saneamento público

 
e privada

 

 
Indústrias

 

 Condomínios  

 Irrigação  

Principais vantagens  do medidor

As vantagens do princípio de medição ultrassônico são muitas; rapidez de instalação, precisão, 
confiabilidade, simplicidade e economia.  

A medição ultrassônica u�liza a propagação de ondas sonoras (tempo de trânsito) na frequência não 
audível, para detectar a velocidade e o volume do fluído se deslocando ou parado em uma seção 
transversal de tubulação.  O medidor PortFlow  u�liza um sofis�cado sistema de eletrônica para 
processamento digital destes sinais, visando obter uma perfeita medição da vazão. 

 

Acompanham o equipamento:
 

01 Carregador de bateria 110-220V
 

 
01 Par de cabos para transdutores com 5 m de comprimento

  
01

 
Cabo de comunicação RS232

 
 
01 Par de sensores/transdutores

 
 

01 Gel para
 

captação de sinal ultrassônico 

01 Trena
 

para medição da tubulação
 

 

01 Maleta para
 

armazenamento
 

 

01 Cinta de fixação na tubulação para até DN300

01 Manual de instruções em português. 
foto ilustrativa
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Descrição Técnica do Equipamento 

Tipo: Medidor de Vazão Ultrassônico Portá�l 
 

Maleta transporte:              Inclusa

Velocidade:
                       

0 a 16 m/s (bidirecional)

Precisão:   ± 1% 

Repe�bilidade:  ± 0,2%

Rangeabilidade do medidor:   400:1

Totalizador:      

                         

3 (Posi�vo, nega�vo e result ado líquido)

Grau de proteção aparelho : IP65 e IP68 para trandustores

Datalogger interno:  2000 Pontos (hora + vazão + totalização)

 

Display:

                                             

LCD alfanumérico

 

de 4 linhas

 

indica vazão, totalização e 

                                            

status, alem de menus de configuração do equipamento

  

Instalação transdutores :        Instalados na parede externa da tubulação sem contato 

 

direto com o fluído, de modo totalmente não intrusivo, 

 

com abraçadeiras

 

Medição dos fluídos: 

 

Líquidos limpos como água limpa, água tratada, água 

 

bruta, entre outros

 

Alimentação:   Baterias recarregáveis com autonomia de 12 horas com 

                                              

carregador 110/220V incluso

 

Cabo de sinal de ligação:     Cabo de ligações entre os transdutores e a unidade 
eletrônica dotado de blindagem eletromagné�ca e

                              

comprimento de 5 m

 

Configuração:      Via teclado frontal

 

Comunicação:                 RS232

 

Unidades de engenharia:          m³/h, l/s, m³/s, m³, l/min

 

 entre outras

 

Material invólucro:  ABS

Par de transdutores:       

                                  
                                       
                                                          
                                             

                                                             

Temperatura de trabalho : -10° C a 70° C 

De alta performance �po clamp-on, capaz de medir 
tubulações de DN 15 a DN 6000 (1/2" a 240") conforme 
transdutor u�lizado. 

Compa�vel com tubulações em aço carbono, aço inox,  
PVC, ferro fundido, ferro galvanizado, polipropileno, 
polie�leno, fibra de vidro, com ou sem reves�mento 
interno ou externo




