
O medidor de água Ultrassônico de Carretel é projetado para medição de vazão confiável para aplicações em 

saneamentos e industriais com diâmetros que vai de DN15 a DN600. Este medidor aplica-se principalmente em 

sistemas de distribuição de água tratada fria sem parcula sólidas e em tubulações pressurizadas. 

Especificações Técnicas

Data Sheet
Medidores de Vazão
Ultrassônico de Carretel sagatech

Princípio de funcionamento: Ultrassônico sem partes móveis;

Flanges conforme ABNT NBR-8194;

seguintes características:

Requisitos Metrológicos conforme Portaria Inmetro 295/2018;

Vazão permanente Q3: 2,5 m�/h a 6.000 m�/h; (ver tabela de vazões);

Range: R100, R160, R250, R400, R500, R800;

     - Cabo de duas vias blindados medindo 2 metros de comprimento;

     - Indicativo do sendo de fluxo;

     - Indicativo do status da bateria;

     - Indicativo de tubo vazio;

     - Volume totalizado em m�, com 7 dígitos;

Classe de temperatura: T50, T30 Opcional;

Equipado com módulo de saída com comunicação: RS-485 Modbus RTU, com as

     - Alarme indicativo de sobrecarga de vazão;

Comprimento de 110 a 800 mm, conforme diâmetro determinado (ver tabelas 3 e 4);

Diâmetro Nominal de 15 a 600 mm (ver tabelas 3 e 4);

Numeração gravada conforme norma atualizada da ABNT NBR - 8194;

Dispositivo indicador integrado ao corpo do medidor;

Instalação na posição horizontal ou vertical;

Valor indicativo do diâmetro nominal e seta indicando sendo do fluxo;

Pressão máxima de trabalho 16 bar (1,6 Mpa), Pn10 Opcional;

Grau de proteção Ip68;

Alimentado à bateria de lítio com autonomia de 10 anos;

Indicação das seguintes informações no display:

     - Volume totalizado em m�, com 7 dígitos;

     - Indicativo do sentido de fluxo;

     - Indicativo do status da bateria;

     - Indicativo de tubo vazio;

Indicação de tubo vazio;

indicação de submúltiplos em litros;

Permite alteração do modo de indicação de volume para o modo de calibração com

do mesmo;

Dispositivo para alteração do modo de indicação de volume;

Tampa articulada cobrindo todo o mostrador e que aberta permite a visão total

Detecção do retorno de água;





DimensõesDimensões



Modelo


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

