
Características
Ÿ Precisão mesmo em baixas vazões

Ÿ Simples e durável 

Ÿ Ampla compatibilidade química

Ÿ Indicação visual de vazão (SPX)

Aplicações 
Ÿ Monitoramento de baixas vazões

Ÿ Batelada química

Ÿ Injeção química proporcional

Ÿ Injeção de fertilizantes

SPXSPT

Informações Gerais 

Estes  versáteis  medidores  de  vazão  de  rotor  
estão disponíveis em tamanhos nominais de 
tubulação de 3/8", 1/2”, 3/4” e 1" com rosca NPT 
fêmea (SAE opcional). Eles utilizam rolamentos de 
jóia para atender a vazões mínimas muito baixas e 
para aumentar sua vida útil.

Construído em polipropileno, o SPX é uma opção 
de baixo custo para medição em água ou fluídos 
pouco corrosivos. A tampa/lente está disponível em 
2 materiais: acrílico, para indicação visual da vazão e 
polipropileno, quando for necessária uma maior 
resistência à corrosão. O padrão de montagem é 
um rotor de PVDF com um eixo de tungstênio 
(opção de eixo de cerâmica). O O-ring é de EPDM.

 O SPT oferece uma alta resistência química, com o 
corpo e tampa em Teflon, um O-ring de Viton 
revestido em Teflon e montagem padrão de rotor 
PVDF/cerâmica (opção de eixo de carboneto de 
silício).

A saída de pulso destes medidores é compatível 
com diferentes tipos de controladores, incluindo 
uma série de indicadores e controladores da 
Seametrics. O FT440, da Seametrics, fornece 
indicação de vazão e totalização, com um saída 4-
20 mA. O FT450 é um indicador de vazão e 
totalização à bateria. O AO55 pode ser usado para 
transmissão cega de um sinal de 4- 20mA.

vazão e controle de líquidos
Medidor de Vazão (Baixas Vazões)

www.vikacontrols.com.br

Série S ISOISOISO9 0 0 1 : 2 0 0 89 0 0 1 : 2 0 0 89 0 0 1 : 2 0 0 8
CERTIFIED COMPANY



Especificações 

Sensor rosqueável

(fácil substituição em campo, pulso de 6-24 Vcc)

Cabo do sensor (5,5 m)

Montagem da lente removível

Tampa de acrílico padrão (SPX)

Parafusos allen

Conexão fêmea NPT (SAE opcional)

(Internamente)

Rolamentos de jóia

Montagem do rotor PVDF/carboneto ou PVDF/cerâmica

O-ring de EPDM (SPX) ou Viton revestido de Teflon (SPT)

SPT
Conexão ao processo

Cabo do sensor

Materiais  Corpo

                   R otor

                   Eixo  

                   O-Ring

                   Rolamentos

                   Tampa

Temperatura máxima

Pressão máxima

Precisão

Alimentação

Saídas

3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, rosca NPT fêmea (SAE opcional)

Padrão 5,5 m (máximo de 600 m) 

Polipropileno

PVDF

Carbon. tungstênio níquel (cerâmica de zircônia opcional)

EPDM (Kalrez ou Viton revestido de Teflon opcional)

Anel e esferas de rubi

Acrílico (Polipropileno opcional)

82˚C

150 PSI (10 bar)

+1% do fundo de escala

5-24 Vcc, mín. 2 mA

Pulso de onda quadrada (Sinking), 6-24 Vcc

3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, rosca NPT fêmea (SAE opcional)

Padrão 5,5 m (máximo de 600 m)

TFE Teflon

PVDF

Cerâmica de zircônia (carboneto de silício opcional) 

Viton revestido de Teflon (EPDM ou Kalrez opcional) 

Anel e esferas de rubi

TFE Teflon

82°C

150 PSI (10 bar)

+1% do fundo de escala

5-24 Vcc, mín. 2 mA

Pulso de onda quadrada (Sinking), 6-24 Vcc

SPX
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-038 1394 1417 0.07-5 0.27-18.9

-050 634 658 0.1-10 0.38-37.9

-075 476 468 0.2-20 0.75-75

-100 250 254 0.5-40 1.9-150

*Fatores K nominais (baseados em médias) para o padrão SPT e SPX com 2 

imãs. Fatores K de alta resolução (6 imãs) são aproximadamente o triplo.

Modelo #
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Vazão (Litros/Min)

*Fator K
(pulsos/Gal)

SPT                SPX

Gal/Min Litros/Min

20

15

10

5

0

3/8” ½” 3/4” 1”

 20  40 

 104 

 56

 30 
 Cabo com 5.5m

(padrão)

57 (SPT)*

53 (SPX)

 41

 60  80  100  120  140 

Dimensões (mm) 

Curvas de queda de pressão 

Faixas de Vazão 

Rosca NPT fêmea.

Tamanho varia
conforme o modelo #.
Consultar a tabela abaixo.

-038

-050

-075

-100

3/8” NPT

1/2” NPT

3/4” NPT

1”NPT 

*Nota:
os parafusos da tampa
do SPT não são rebaixados

Modelo Tamanho da Rosca
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Polipropileno/Acrílico = SPX

TFE Teflon = SPT

3/8” (0.07-5 GPM) = -038

1/2” (0.1-10 GPM) = -050

3/4” (0.2-20 GPM) = -075

1” (0.5-40 GPM) = -100

Eixo de cerâmica (SPX) = -01

Micropower pickup (usar com FT415 ou DL76 apenas) = -04

Tampa de Polipropileno (SPX) = -12

Rotor de alta resolução = -13

O-ring de Viton revestido de teflon (SPX) = -25

O-ring de Kalrez = -59

Eixo de carboneto de silício = -68

O-ring de EPDM (SPT) = -69

Indicador e Totalizador de Vazão c/ alimentação CC = FT440

Indicador e Totalizador de Vazão à bateria = FT450

Transmissor Analógico cego (4-20 mA) = AO55

Controlador de Batelada = FT520

Data Logger = DL76

Adaptador CA, 100-115 Vac, 24 Vdc = PC3

Adaptador CA montagem em painel, 100-115 Vac, 24 Vdc = PC2
  

Acessórios

*Para mais informações, consulte um de nossos técnicos 

Como Especificar 

Modelo Tamanho Opções
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