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1. Introdução 

§1.1 Prefácio 

Apresentamos o medidor de vazão ultrassônico VEC-USM-2000H fabricado com 

tecnologias patenteadas e equipado com mais funções e performance avançada do que 

nossas versões anteriores. 

O medidor de vazão ultrassônico foi melhorado com base no medidor de vazão 

ultrassônico anterior que ainda é a principal linha de produtos da empresa. A nova versão 

mantém a maioria dos excelentes recursos e funções das versões anteriores: a tecnologia 

de medição de pulsos, o disparo ultrassônico e os circuitos receptores de sinais pequenos, 

etc. As principais melhoras estão no circuito de alimentação de bateria e nos circuitos de 

transmissão. Os demais circuitos estão simplesmente integrados nesta nova versão sem 

maiores modificações, devido ao fato de já termos aplicado as tecnologias de medição 

mais avançadas e obtido um modelo mais confiável de medidor de vazão ultrassônico. 

O medidor de vazão VEC-USM-2000H incorpora os circuitos integrados mais modernos 

produzidos de famosos fabricantes de semicondutores, tais como Philips, Maxim, TI, Win 

bond, e Xilinx. O hardware apresenta facilidade de operação, alta precisão e excelente 

confiabilidade, enquanto o software oferece uma interface de usuário muito amigável além 

de muitas outras funções. Ele utiliza um circuito de disparo patenteado de tensão mais 

baixa, multipulso balanceado que aumenta magnificamente a capacidade 

anti-interferência de maneira que o medidor de vazão funcione corretamente mesmo em 

ambientes industriais severos, como aqueles próximos de um conversor de frequência em 

funcionamento.            

Outras características de destaque:    

----os circuitos receptores de sinais apresentam performance de adaptação automática 

para garantir que o usuário possa operar facilmente o instrumento sem nenhum ajuste. 

----a bateria Ni-MH recarregável incorporada pode funcionar continuamente durante mais 

de 12 horas sem recarga.  
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O design avançado dos circuitos, a integração dos semicondutores mais modernos, a 
interface amigável de software, em inglês e em chinês, a placa de circuito impresso de 
pequenas dimensões, tudo isso se combina para tornar o medidor de vazão ultrassônico 
VEC-USM-2000H o mais vendido no mercado da China. Além disso, está sendo cada vez 
mais reconhecido no mercado internacional de medidores de vazão. 

§1.2 Principais Características  

* Tela LCD grande * Medição sem contatos 

* Registrador de dados incorporado * Bateria recarregável incorporada 

* Alta precisão de medição  * Ampla faixa de medição  

* Pequeno e leve * Interface serial RS-232  

§1.3 Princípio de Medição 

O medidor de vazão ultrassônico VEC-USM-2000H foi projetado para medir a velocidade 
de um líquido dentro de um conduto fechado.  Os transdutores do tipo “clamp-on” 
funcionam sem contato, o que oferece as vantagens de operação sem incrustações e 
facilidade de instalação.   
 

O medidor de vazão de tempo de trânsito VEC-USM-2000H utiliza um par de transdutores 
que funcionam como transmissores e receptores ultrassônicos. Os transdutores são 
fixados no lado de fora de um tubo fechado a uma distância específica entre si.  Os 
transdutores podem ser montados no método V onde o som atravessa duas vezes o tubo, 
ou o método W, onde o som atravessa o tubo quatro vezes, ou no método Z onde os 
transdutores são montados em lados opostos do tubo e o som atravessa o tubo uma vez.  
A seleção do método de montagem depende das características do tubo e do líquido.  O 
medidor de vazão opera transmitindo e recebendo alternadamente uma rajada de energia 
acústica de frequência modulada entre dois transdutores e medindo o tempo de trânsito 
que leva o som para se deslocar entre os dois transdutores.  A diferença no tempo de 
trânsito medida está direta e exatamente relacionada à velocidade do líquido no tubo, 
como mostramos a seguir:  
 

 

Onde  

θ é o ângulo interno do sentido do fluxo  

M é as vezes que é feito o percurso do feixe ultrassônico 

D é o diâmetro do tubo 

 

Transdutor a jusante 

espaço 

vazão 

Transdutor a montante 

Tjus. 

Tmont 
θ 

 

downup TT

TMD
V






2sin
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Tup é o tempo que o feixe leva percorrendo do transdutor a montante até o 

transdutor a jusante.   

Tdown é o tempo que o feixe leva percorrendo do transdutor a jusante até o 

transdutor a montante.   

ΔT=Tup –Tdown 

 

§1.4 Lista de Embalagem (Configuração Padrão) 

Verifique com cuidado a lista de embalagem antes da instalação 

 

Nome QUANT. (pçs) 

Unidade Principal 1 

Transdutor Médio 2 

Cabo de sinal 

ultrassônico 
2  

Linha de dados 1  

Adaptador de CA 1  

Agente de 

acoplamento 
1  

Esticador de correia 2  

Fita 1  

Manual do usuário 1  

Estojo para transporte 1  
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§1.5 Vista frontal 

 

§1.6 Aplicações Típicas 

O medidor de vazão VEC-USM-2000H pode ser aplicado praticamente em uma ampla 
gama de medições. Pode ser adaptada uma variedade de aplicações de líquidos: líquidos 
ultra puros, água potável, produtos químicos, esgoto sem tratamento, água recuperada, 
água de resfriamento, água de rio, efluentes de fábricas, etc.  Como o instrumento e os 
transdutores funcionam sem contato e não possuem partes móveis, o medidor de vazão 
não pode ser afetado pela pressão do sistema, pelas incrustações ou desgaste. Os 
transdutores padrão são indicados para 110 ºC.  Podem ser fornecidos para temperaturas 
mais elevadas. Para mais informações, consulte o fabricante.  

 

§1.7 Integridade dos Dados e Cronometrador Incorporado 

Todos os valores de configuração introduzidos pelo usuário são armazenados em uma 
memória flash não volátil incorporada, que pode armazená-los por mais de 100 anos, 
mesmo se a energia faltar ou for desligada.  É provida proteção de senha para evitar 
alterações de configuração ou rearmes do totalizador por descuido.  
 
Um cronometrador é integrado no medidor de vazão para indicação da totalização de 
datas, funcionando como base de tempo para acumular fluxo. Ele permanece operando 
assim que a tensão nos terminais da bateria estiver acima de 1,5 V.  No caso de falha da 
bateria, o cronometrador não continuará funcionando e os valores de tempo serão 
perdidos. O usuário deve introduzir novamente os valores de tempo caso a bateria fique 
totalmente esgotada. Um valor de tempo incorreto não afeta outras funções, a não ser o 
totalizador de tempos.       
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§1.8 Identificação do produto  

Cada conjunto do VEC-USM-2000H possui um número de identificação exclusivo ou ESN 

gravado no software que só pode ser modificado pelo fabricante com uma ferramenta 

especial. Em caso de qualquer falha no hardware, forneça esse número que está 

localizado na janela de menu número M61 ao contatar o fabricante.  

§1.9 Dados Técnicos Básicos 

Linearidade 0,5% 

Repetibilidade 0,2% 

Precisão ±1% da leitura em velocidades >0,2 m/s. 

Tempo de Resposta 0-999 segundos, configurável pelo usuário 

Velocidade ±32 m/s 

Tamanho do Tubo 15 mm-6000 mm 

Totalizador 
Totais de 7 dígitos para vazão líquida, positiva e 

negativa respectivamente 

Tipos de Líquidos Praticamente todos os líquidos 

Segurança 
Bloqueio de modificação de valores de configuração  

Necessário código de acesso para desbloquear. 

Display 
4x8 caracteres em chinês ou 4x16 caracteres em 

inglês  

Interface de 

comunicação 

RS-232, taxa de bauds: de 75 a 57600. Protocolo 

elaborado pelo fabricante e compatível com o do 

medidor de vazão ultrassônico da FUJI Os 

protocolos de usuário podem ser elaborados 

atendendo requisitos dos usuários 

Comprimento do Fio 

Elétrico dos 

Transdutores 

Padrão 5 m x 2, opcional 10 m x 2 
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Alimentação de 

Energia 

3 Baterias AAA de Ni-H incorporadas. Estando 

totalmente carregadas duram mais de 12 horas de 

operação. 

100V-240 V CA para o carregador  

Registrador de Dados 
O registrador de dados incorporado pode armazenar 

mais de 2.000 linhas de dados 

Totalizador Manual 
Totalizador de 7 dígitos acionado por teclas para 

calibração  

Material do Invólucro ABS 

Tamanho da Caixa 210x90x30 mm 

Peso da unidade 

principal 
500g com baterias 

 

2. Iniciando a Medição 

§2.1 Bateria Incorporada  

O instrumento pode operar a partir de uma bateria Ni-H recarregável, que durará mais de 

12 horas de operação contínua estando totalmente carregada, ou a partir de uma 

alimentação de CA externa do carregador de bateria.  

Os circuitos de carga de bateria utilizam um esquema de corrente constante e de tensão 

constante. Possui uma característica de carga rápida no início e de carga muito lenta 

quando a bateria se aproximar da plena carga. Geralmente, quando o LED verde estiver 

aceso, a bateria estaria aproximadamente 95% carregada, e quando o LED vermelho 

estiver apagado, a bateria estaria aproximadamente 98% carregada. 

Como a corrente de carga diminui progressivamente quando a recarga da bateria estiver 

quase completa, ou seja, a corrente de carga vai ficando cada vez menor, não haverá 

portanto problema de carga em excesso. Isso significa que o andamento da carga pode 

ser muito demorado. O carregador pode estar conectado ao aparelho de mão o tempo 
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todo quando for requerida uma medição dia e noite.  

Quando estiver totalmente carregada, a tensão nos terminais atinge aproximadamente 

4,25 V. A tensão nos terminais é exibida na janela M07. Quando a bateria estiver quase 

esgotada, a tensão da bateria cai abaixo de 3 V. O usuário pode obter um tempo de 

funcionamento aproximado da bateria a partir da tensão da bateria.  

Um avaliador do tempo de funcionamento da bateria com base na tensão nos terminais 

está integrado neste instrumento. Repare que o avaliador pode ter erros relativamente 

maiores no tempo de funcionamento estimado, principalmente quando a tensão estiver na 

faixa aproximada de 3,70 a 3,90 volt.     

 

§2.2 Energização 

Pressione a tecla  ON  para ligar o instrumento e pressione a tecla  OFF  para 

desligar a energia.  

Uma vez que o medidor de vazão estiver ligado, ele executará um programa de 

diagnóstico automático, verificando primeiro a integridade do hardware e depois a 

integridade do software. Se houver alguma anormalidade, serão exibidas as 

correspondentes mensagens de erro.  

Geralmente, não deveria haver exibição de mensagens de erro, e o medidor de vazão 

passará para a Janela de Menu Nº 01 (abrevia-se M01) para exibir Velocidade, Vazão, 

Totalizador Positivo, Intensidade do Sinal e Qualidade de Sinal, com base nos parâmetros 

do tubo configurados na última vez pelo usuário ou pelo programa inicial. 

O programa de medição de vazão sempre opera no segundo plano da interface de usuário. 

Isto significa que a medição de vazão continuará funcionando independente de qualquer 

navegação ou visualização de janela de menu pelo usuário. Somente quando o usuário 

introduzir novos parâmetros do tubo, o medidor de vazão irá alterar a medição para as 

novas alterações de parâmetros. 

Quando novos parâmetros do tubo tiverem sido introduzidos, ou quando a energia tiver 

sido apenas ligada, o medidor de vazão vai entrar num modo de ajuste para aumentar os 
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sinais com a amplificação correta. Nesta etapa, o medidor de vazão vai procurar o melhor 

limiar de sinal de recepção. O usuário verá o andamento pelo número 1, 2, ou 3, indicados 

no canto inferior direito do display LCD.  

Quando os transdutores tiverem sido ajustados no tubo pelo usuário, o medidor de vazão 

irá reajustar automaticamente o sinal.   

Qualquer valor de configuração inserido pelo usuário será retido na memória NVRAM do 

medidor de vazão, até que ele seja modificado pelo usuário.  

 

§2.3 Teclado  

O teclado para a operação do medidor de vazão tem 16+2 

teclas, conforme mostra a figura à direita. 

As teclas  0   9  e  .  são teclas para digitar números.  

A tecla ▲/+ é a tecla para SUBIR quando o usuário deseja 

ir para a janela de menu mais alta. Funciona também 

como a tecla “+“ ao digitar números.  

A tecla ▼/- é a tecla para DESCER quando o usuário 

deseja ir para a janela de menu mais baixa. Funciona 

também como a tecla “-“ ao digitar números. 

A tecla  ◄  é a tecla de retrocesso (backspace) quando o usuário quiser ir para a 

esquerda ou apagar o caractere à esquerda, localizado à esquerda do cursor.  

A tecla ENT é a tecla ENTER para quaisquer entradas ou seleções. 

A tecla MENU é a tecla para saltar diretamente para uma janela de menu. Toda vez que o 

usuário quiser prosseguir para uma determinada janela de menu, ele pode pressionar esta 

tecla seguida de um número de 2 dígitos. 

A tecla MENU é abreviada mais adiante como tecla „M‟ ao referir-se a janelas de menu. 

A tecla  ON  é para a energização. 

A tecla  OFF  é para o desligamento. 
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§2.4 Janelas de Menu 

A interface de usuário deste medidor de vazão compreende aproximadamente 100 janelas 

de menu numeradas como M00, M01, M02 … M99.  

Há dois métodos para entrar em uma determinada janela de menu:  

(1) Ida/entrada direta. O usuário pode pressionar a tecla MENU seguida de um número de 

2 dígitos. Por exemplo, a janela de menu M11 é para inserir o diâmetro externo do tubo. O 

display irá para a janela de menu M11 depois do usuário pressionar MENU  1   1 . 

(2) Pressionando as teclas ▲/+ e ▼/-.  Cada vez que apertar a tecla ▲/+ será conduzido 

à janela de menu com número inferior. Por exemplo, se a janela atual estiver em M12, o 

display irá para a janela M11 depois que tecla ▲/+ for pressionada.  

Há três tipos diferentes de janelas de menu: 

(1) Janelas de menu para digitar números como M11 para ajustar o diâmetro externo do 

tubo. 

(2) Janelas de menu para selecionar opções como M14 para a seleção dos materiais do 

tubo. 

(3) Janelas de exibição de resultados como janela M00 para exibir Velocidade, Vazão, etc. 

 

Para as janelas de digitar números, o usuário pode diretamente pressionar as teclas de 

dígitos se quiser modificar o valor. Por exemplo, quando a janela atual for M11, e o usuário 

for digitar 219.2345 como o diâmetro externo do tubo, o usuário pode obter os números 

inseridos pressionando as seguintes teclas seriais: 

 2   1   9   .   2   3   4   5  ENT. 

Para as janelas de seleção de opções, o usuário deve primeiro pressionar a tecla ENT 

para um modo de modificação de seleção e, em seguida, selecionar as opções relevantes 

pressionando as teclas ▲/+ e ▼/- ou as teclas de dígitos para selecionar a opção com um 

número que antecede a opção. No final, deve ser pressionada a tecla ENT para fazer a 

seleção. Por exemplo, com a janela de menu M14 para a seleção do material do tubo, 
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deve ser pressionado primeiro MENU  1   4  para entrar nesta janela de menu, se a 

janela de menu nesse momento estiver em uma posição diferente. O material do tubo é de 

aço inox que tem o número "1" antes de "aço inox" no display, o usuário deve primeiro 

pressionar a tecla ENT para entrar num modo de modificação de seleção e, em seguida, 

fazer a seleção pressionando as teclas ▲/+ e ▼/- para fazer o cursor ficar na linha que 

exibe "1. Stainless Steel", ou fazer a seleção pressionando diretamente a tecla 1.  

Geralmente, a tecla ENT deve ser pressionada para entrar num modo de modificação. Se 

a mensagem “Locked M47 Open” for indicada na linha mais baixa do display LCD, 

significa que a operação de modificação está bloqueada. Nesses casos, o usuário deve ir 

até M47 para desbloquear o instrumento antes de ser efetuada qualquer modificação 

posterior. 

 

§2.5 Passos para Configurar Parâmetros 

Os seguintes parâmetros precisam ser configurados para uma medição adequada: 

(1) Diâmetro externo do tubo 

(2) Espessura da parede do tubo 

(3) Materiais do tubo (para o material do tubo não padrão*, a velocidade do som no 

material deve também ser configurada). 

*Os materiais do tubo padrão e os líquidos padrão referem-se àqueles com os 

parâmetros de som que já foram programados no software do medidor de vazão, 

portanto, não há nenhuma necessidade de configurá-los. 

(4) O material de revestimento e sua velocidade do som e espessura, se houver 

revestimento. 

(5) Tipo de líquido (para líquido não padrão, a velocidade do som no líquido também é 

necessária). 

(6) Tipo de transdutor adaptado para o medidor de vazão. Geralmente os transdutores 

tipo “clamp-on” padrão M1 serão a opção selecionada. 
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(7) Métodos de montagem dos transdutores (o método V ou o método Z são os métodos 

comuns) 

(8) Verifique a distância exibida no display M25 e instale os transdutores 

adequadamente. 

Para materiais do tubo padrão e líquidos padrão, recomenda-se a seguinte configuração 

passo a passo detalhada. 

(1) Pressione as teclas MENU   1   1  para entrar na janela M11 e introduzir os dígitos 

do diâmetro externo do tubo, e depois pressione a tecla ENT. 

(2) Pressione a teclas ▼/- para entrar na janela M12 e introduzir os dígitos do diâmetro 

externo do tubo, e depois pressione a tecla ENT.   

(3) Pressione a tecla ▼/- para entrar na janela M14, e pressione a tecla ENT para entrar 

no modo de seleção de opções. Use as teclas ▲/+ e ▼/- para percorrer para cima e 

para baixo o material do tubo previsto e depois pressione a tecla ENT.  

(4) Pressione a tecla ▼/- para entrar na janela M16, pressione a tecla ENT para entrar no 

modo de seleção de opções, use as teclas ▲/+ e ▼/- para percorrer para cima e para 

baixo o material do revestimento e, em seguida, pressione a tecla ENT. Selecione “No 

Liner”, se não houver revestimento. 

(5) Pressione a tecla ▼/- para entrar na janela M20, pressione a tecla ENT para entrar no 

modo de seleção de opções, use as teclas ▲/+ e ▼/- para percorrer para cima e para 

baixo o líquido correto e, em seguida, pressione a tecla ENT. 

(6) Pressione a tecla ▼/- para entrar na janela M23, pressione a tecla ENT para entrar no 

modo de seleção de opções, use as teclas ▲/+ e ▼/- para percorrer para cima e para 

baixo até o tipo de transdutor correto e, em seguida, pressione a tecla ENT.  

(7) Pressione a tecla ▼/- para entrar na janela M24, pressione a tecla ENT para entrar no 

modo de seleção de opções, use as teclas ▲/+ e ▼/-  para percorrer para cima e 

para baixo até o método de montagem de transdutor correto e, em seguida, pressione 

a tecla ENT. 

(8) Pressione a tecla ▼/- para entrar na janela M24 para instalar os transdutores no tubo 
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e então pressione a tecla ENT para ir até M01 para os resultados. 

 

Os usuários não experientes podem precisar de mais tempo para se familiarizar com a 

operação. Contudo, a interface amigável do instrumento torna a operação muito fácil e 

simples. Logo o usuário irá configurar o instrumento apertando poucas teclas, pois a 

interface permite ao usuário ir diretamente até a operação desejada sem passos 

adicionais. 

As seguintes dicas facilitarão a operação deste instrumento. 

(1) Quando a exibição de janela estiver entre M00 e M09, pressione a tecla de número   

x , o usuário irá diretamente para a janela M0x. Por exemplo, se a janela atual exibir 

M01, pressionando 7 o usuário irá para M07. 

(2) Quando a exibição de janela estiver em M00 a M09, pressione a tecla ENT e o 

usuário irá para M90; pressione a tecla ENT para retornar. Pressione a tecla  .  para 

ir até M11. 

(3) Quando a exibição de janela estiver em M25, pressione a tecla ENT para ir a M01. 

 

§2.6 Posição da Montagem dos Transdutores 

O primeiro passo no processo de instalação é a seleção de uma localização ideal para se 

obter uma medição mais precisa. Para completar isso eficazmente, seria recomendável ter 

conhecimentos básicos sobre a tubulação e seu sistema de encanamento. 

Uma localização ideal seria definida como um trecho de tubo reto cheio do liquido que 

será medido. A tubulação pode estar na posição vertical ou horizontal. A seguinte tabela 

mostra  
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L up L dn

L up L dn

L up

L up

L up

L dn

L dn

L dn

Piping Configuration
       and
Transducer Position 

Upstream 
Dimension

Downstream 
Dimension

L dn

x Diameters

L up

x Diameters

10D 5D

10D

10D

12D

20D

20D 5D

5D

5D

5D

5D

L up L dn

30D 5D

L up L dn

 

 

Exemplos de localizações ideais. 

Princípios para selecionar uma localização ideal. 

(1) Instale os transdutores num trecho mais comprido do tubo reto. Quanto mais 

comprido melhor e certifique-se que o tubo esteja completamente cheio de líquido. 

(2) Certifique-se que a temperatura na localização não exceda a faixa dos transdutores. 

Em geral, quanto mais próxima da temperatura ambiente, melhor. 

(3) Leve em consideração as incrustações do tubo. Selecione um trecho reto de um tubo 

relativamente novo. Se a condição não for satisfatória, considere a espessura das 

incrustações como parte do revestimento para um melhor resultado. 

(4) Alguns tubos têm um tipo de revestimento plástico, e entre o tubo externo e o 

revestimento pode haver certas diferenças de espessura que impedirão o percurso 

direto das ondas ultrassônicas. Tais condições tornarão a medição muito difícil. 

Sempre que possível, evite esse tipo de tubo. Se não for possível, experimente 

Configuração dos tubos e Posição dos transdutores 
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nossos transdutores plug-in que são instalados permanentemente no tubo fazendo 

furos no tubo enquanto o líquido circula por dentro. 

§2.7 Instalação dos transdutores 

Os transdutores usados pelo medidor de vazão ultrassônico série VEC-USM-2000 são 

feitos de cristais piezelétricos para transmitir e receber sinais ultrassônicos através da 

parede do sistema de tubulação de líquido. A medição é feita medindo a diferença do 

tempo de trânsito dos sinais ultrassônicos.  Como a diferença é muito pequena, o 

espaçamento e o alinhamento dos transdutores são fatores críticos para a precisão da 

medição e o desempenho do sistema. Deve-se tomar muito cuidado na instalação dos 

transdutores. 

 

Passos para a instalação dos transdutores: 

(1) Coloque-os em uma posição ideal onde o comprimento do tubo reto seja suficiente, e 

onde os tubos estejam em uma condição favorável, ou seja, tubos mais novos sem 

ferrugem e de fácil operação. 

(2) Limpe o pó e a ferrugem. Para obter melhores resultados, recomenda-se muito polir 

o tubo com uma lixadeira. 

(3) Aplique um agente de acoplamento adequado onde os transdutores serão instalados 

e não deixe nenhum espaço entre a superfície do tubo e os transdutores. 

Deve-se tomar um cuidado adicional para evitar partículas de areia ou pó deixadas entre a 

superfície exterior do tubo e a superfície dos transdutores. 

Para evitar bolhas de gás na parte superior do tubo, os transdutores devem ser instalados 

horizontalmente na lateral do tubo.     

 

§2.7.1 Espaçamento dos Transdutores 

O valor de espaçamento que mostra a janela de menu M25 refere-se à distância do 

espaçamento interno entre dois transdutores. O espaçamento real dos dois transdutores 

deve ser o mais próximo possível do valor de espaçamento. 
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§2.7.2 Método V de Instalação 

O método V de instalação é o método mais amplamente usado para a medição diária com 

diâmetros internos do tubo que variam entre 15 mm e 400 mm. Também é chamado de 

método refletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3 Método Z de Instalação 

O método Z é comumente usado quando o diâmetro do tubo for maior de 200 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transdutor a montante 

Transdutor a montante 

Transdutor a jusante 

Transdutor a jusante 

Espaçamento entre os transdutores 

Espaçamento entre os transdutores 
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§2.7.4 Método W de Instalação 

O método W é geralmente usado em tubos de plástico com um diâmetro de 15 mm a 50 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2.7.5 Método N de Instalação 

Método raramente usado.  

 

§2.8 Verificação da Instalação 

Através da verificação da instalação é possível: verificar a intensidade do sinal de 

recepção, o valor Q de qualidade do sinal, diferença do tempo de trânsito dos sinais, a 

velocidade estimada do líquido, o tempo de trânsito medido dos sinais e a relação 

calculada do tempo de trânsito. Assim, o resultado da medição ideal e o tempo de 

funcionamento mais longo do instrumento podem ser obtidos.     

 

§2.8.1 Intensidade do Sinal 

A intensidade do sinal indica a amplitude dos sinais ultrassônicos mediante um número de 

3 dígitos. [000] significa que não há sinal detectado e [999] refere-se a máxima intensidade 

do sinal que pode ser recebida.  

 

Transdutor a montante Transdutor a jusante 

Espaçamento entre os transdutores 
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Embora o instrumento funcione bem quando a intensidade do sinal estiver na faixa de 500 

a 999, uma intensidade do sinal mais intensa deve ser procurada porque uma intensidade 

maior significa um resultado melhor.  Os seguintes métodos são recomendados para 

obter sinais mais intensos: 

(1) Mude a localização para uma posição mais favorável, se a posição atual não for boa o 

suficiente para uma leitura de vazão estável e confiável, ou se a intensidade do sinal 

for inferior a 700. 

(2) Procure polir a superfície exterior do tubo, e aplicar mais agente de acoplamento para 

aumentar a intensidade do sinal. 

(3) Ajuste os transdutores vertical e horizontalmente, enquanto verificar a intensidade do 

sinal, pare na posição mais elevada, e depois verifique o espaçamento dos 

transdutores para conferir que o espaçamento dos transdutores seja o mesmo 

indicado em M25. 

§2.8.2 Qualidade do Sinal 

A qualidade do sinal é indicada pelo valor Q no instrumento. Um valor de Q mais alto 

significará uma Relação Sinal-Ruído (SNR pela sigla em inglês) mais elevada e, portanto, 

um maior grau de precisão seria atingido. Sob condições normais do tubo, o valor de Q 

oscila ente 600-900, quanto mais alto, melhor. 

As causas para um Q mais baixo podem ser: 

(1) Interferência de outros instrumentos e aparelhos tais como um potente conversor de 

frequência funcionando nas proximidades. Procure mudar a posição do medidor de 

vazão para outro lugar onde a interferência possa estar reduzida. 

(2) Acoplamento acústico deficiente dos transdutores com o tubo. Procure aplicar mais 

agente de acoplamento ou limpe a superfície, etc. 

(3) Os tubos são difíceis de medir. Recomenda-se um posicionamento diferente. 

§2.8.3 Tempo de Trânsito Total e Tempo Delta 

Os números exibidos na janela de menu M93 são denominados tempo de trânsito total e 

tempo delta respectivamente. Há dados primários para o instrumento calcular a vazão 
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dentro do tubo. Portanto a indicação da vazão irá variar de acordo com o tempo total e o 

tempo delta.  

O tempo de trânsito total deve permanecer estável ou variar muito pouco.  

Se a flutuação do tempo delta for maior de 20%, isso significa que há algum tipo de 

problema na instalação dos transdutores.  

 

§2.8.4 Relação de Tempos entre o Tempo de Trânsito Medido Total e o Tempo Calculado 

Esta relação seria usada para verificar a instalação dos transdutores. Se os parâmetros do 

tubo introduzidos estiverem corretos e os transdutores estiverem corretamente instalados, 

o valor dessa relação deveria estar na faixa de 100±3 . Se essa faixa for excedida, o 

usuário deveria verificar:  

(1) Se os parâmetros do tubo foram introduzidos corretamente. 

(2) Se o espaçamento real dos transdutores está certo, sendo igual ou próximo do 

mostrado na janela M25. 

(3) Se os transdutores estão instalados corretamente nos sentidos apropriados. 

(4) Se a posição de montagem está certa e se o tubo mudou de formato, ou se há muita 

incrustação dentro do tubo. 

(5) Outras condições deficientes. 

3. Detalhes das Janelas de Menu 

§3.1 Conjunto das Janelas de Menu 

M00~M09 janelas para exibição da vazão instantânea, velocidade, data e hora, 

totalizadores, tensão da bateria e horas de trabalho estimadas para a bateria. 

M10~M29 janelas para introduzir os parâmetros do tubo. 

M30~M38 janelas para as seleções da unidade de vazão e seleções das unidade do 

totalizador. 

M40~M49 janelas para a configuração do tempo de resposta, ajuste de zero, calibração e 

modificação da senha. 

http://www.vectus.com.br/


                                

www.vectus.com.br  

Para honra e glória de ΙҲΘγΣ  

19 

M50~M53 janelas para o registrador incorporado. 

M60-M78 janelas para inicialização do cronometrador, visualização de informações de 

versão e número de série eletrônico e alarmes. 

M82 janela para visualizar o totalizador de tempos. 

M90~M94 são janelas de diagnóstico para uma medição mais precisa. 

M97~M99 não são janelas, mas sim comandos para saída de cópia do display e 

configurações de parâmetros do tubo. 

M+0~M+8 são janelas para algumas funções adicionais, incluindo uma calculadora 

científica, exibição de registros tais como tempo de funcionamento total, datas 

e horas quando o medidor de vazão tiver sido ligado ou desligado. 

Outras janelas de menu tais como a M88 não têm funções, ou as funções foram 

canceladas porque elas não se aplicam a esta versão do software.  

O principal motivo pelo qual as janelas de menu estão arranjadas desta maneira, é que o 

programador de software espera que o arranjo de janelas de menu para essa versão 

possa ser compatível com as versões de software anteriores do medidor de vazão. Isso irá 

facilitar para os usuários da versão anterior utilizarem essa série de medidores de vazão.  

§3.2 Detalhes das Janelas de Menu 

Janela 

de Menu 

Nº 

 

Função 

M00 
Exibição de três totalizadores positivo negativo líquido, intensidade do 

sinal, qualidade do sinal e estado de funcionamento. 

M01 
Exibição de totalizador POS, vazão, velocidade, intensidade do sinal, 

qualidade do sinal e estado de funcionamento.  

M02 
Exibição de totalizador NEG, vazão, velocidade, intensidade do sinal, 

qualidade do sinal e estado de funcionamento.  

M03 Exibição de totalizador NET, vazão, velocidade, intensidade do sinal, 
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qualidade do sinal e estado de funcionamento.  

M04 
Exibição de data e hora, vazão, intensidade do sinal, qualidade do sinal e 

estado de funcionamento.  

M05 
Exibição de data e hora, velocidade, intensidade do sinal, qualidade do sinal 

e estado de funcionamento.  

M06 Exibição da forma de onda do sinal de recepção. 

M07 Exibição da tensão nos terminais da bateria e o tempo de duração estimado. 

M08 
Exibição de todos os dados detalhados de estado de funcionamento, 

intensidade do sinal e qualidade do sinal.  

M09 
Exibição da vazão total de hoje, velocidade, intensidade do sinal, qualidade 

do sinal e estado de funcionamento.  

M10 Janela para introduzir o perímetro externo do tubo. 

M11 
Janela para introduzir o diâmetro externo do tubo. 

A faixa permitida para este valor é 0 a 6000 mm. 

M12 Janela para introduzir a espessura da parede do tubo. 

M13 Janela para introduzir o diâmetro interno do tubo. 

M14 

Janela para selecionar o material do tubo. 

Os materiais padrão do tubo (que o usuário não necessita saber a 

velocidade) incluem: 

(0) aço carbono (1) aço inox (2) ferro fundido (3) ferro dúctil 

(4) cobre (5) PVC (6) alumínio  (7) amianto 

(8) fibra de vidro 

M15 
Janela para introduzir a velocidade somente em materiais não padrão de 

tubos 

M16 

Janela para selecionar o material do revestimento, selecione “none” para 

tubos sem nenhum revestimento. 

Os materiais padrão de revestimento, que o usuário não necessita saber a 
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velocidade, incluem: 

(1) Epóxi Alcatrão (2) Borracha (3) Argamassa (4) Polipropileno 

(5) Polistriol (6) Poliestireno (7) Poliéster (8) Polietileno 

(9) Ebonita (10) Teflon   

M17 
Janela para introduzir a velocidade no material do revestimento somente em 

materiais não padrão de revestimentos. 

M18 
Janela para introduzir a espessura do revestimento, se houver um 

revestimento. 

M19 Janela para introduzir a espessura ABS da parede interna do tubo. 

M20 

Janela para selecionar o tipo de fluido. 

Para líquidos padrão que o usuário não necessita saber a velocidade do 

líquido incluem: 

(0) Água (1) Água do Mar      (2) Querosene   (3) Gasolina 

(4) Óleo combustível  (5) Óleo cru    (6) Propano a -45 ºC 

(7) Butano a 0 ºC  (8) Outros líquidos (9) Óleo Diesel (10) Óleo de Ricino 

(11) Óleo de Amendoim  (12) #90 Gasolina  (13) #93 Gasolina  (14) Álcool 

(15) Água quente a 125 ºC       

M21 
Janela para introduzir a velocidade do som no fluido somente para líquidos 

não padrão. 

M22 Janela para introduzir a viscosidade de líquidos não padrão. 

M23 

Janela para selecionar os transdutores apropriados. 

Há 14 tipos diferentes de transdutores para seleção. 

Se forem usados transdutores tipo usuário, 4 parâmetros de encaixe tipo 

usuário, que serão pedidos pelo software, deverão ser introduzidos depois.  

Se forem usados transdutores tipo π, 3 transdutores tipo π e os parâmetros 

do tubo devem ser introduzidos a seguir.  

M24 Janela para selecionar os métodos de montagem dos transdutores. 
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Podem ser selecionados quatro métodos:  

(0) método V  (1) método Z  (2) método N  (3) método W   

M25 Exibição do espaçamento de montagem dos transdutores  

M26 
Entrada para armazenar a configuração dos parâmetros na memória interna 

NVRAM  

M27 Entrada para carregar um conjunto de parâmetros salvos   

M28 

Selecionar "YES” ou “NO” para que o instrumento determine se deve reter 

(ou manter) o último valor correto quando ocorrer uma condição de sinal 

fraco. A configuração padrão é “YES” 

M29 Introduzir um valor entre 000 e 999.    0 é o valor padrão   

M30 

Janela para selecionar o sistema de unidades. O valor padrão é „Metric‟. A 

mudança de unidades inglesas para métricas, ou vice versa não afetará a 

unidade dos totalizadores. 

M31 

Janela para selecionar vazão que será usada posteriormente pelo 

instrumento. 

A vazão pode estar em:  

0. Metro cúbico abreviado (m3) 

1. Litro (l) 

2. Galão Americano (gal) 

3. Galão Imperial (igl)  

4. Milhão de Galões Americanos (mgl) 

5. Pés cúbicos  (cf) 

6. Barril Americano Líquido  (bal) 

7. Barril Imperial Líquido (ib) 

8. Barril de Petróleo  (ob) 

A unidade de vazão em termos de tempo pode ser por dia, por hora, por 

minuto ou por segundo. Portanto, há no total 36 unidades de vazão para 
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seleção.   

M32 Janela para selecionar a unidade de trabalho do totalizador 

M33 
Selecionar totalizador multiplicador  

O multiplicador tem uma faixa de 0.001 a 10000 

M34 Ligar ou desligar o totalizador NET 

M35 Ligar ou desligar o totalizador POS 

M36 Ligar ou desligar o totalizador NEG 

M37 

(1) Rearme do totalizador 

(2) Restabelecer o instrumento nos parâmetros padrão como fez o 

fabricante pressionando a tecla de ponto seguida da tecla de retrocesso 

(backspace). Tome cuidado ou anote os parâmetros antes de fazer a 

restauração.  

M38 
Pressione uma tecla para ativar ou parar o totalizador para facilitar a 

calibração. 

         

M39 

Seleção do idioma da interface operacional em chinês ou inglês. Esta 

seleção permite que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo possam ler o 

menu.  

M40 

Amortecedor de vazão para obter um valor estável. A faixa de entrada é 0 a 

999 segundos. 

0 significa que não há amortecimento. O valor padrão é 10 segundos. 

M41 Interrupção por vazão baixa para evitar acúmulo inválido.  

M42 
Configuração do ponto zero na condição onde não há líquido circulando 

dentro do tubo.   

M43 

Apagar o ajuste do ponto zero pelo usuário, e restabelecer o ponto zero 

ajustado na fábrica.  

 

M44 Configurar uma polarização de vazão manual. Geralmente este valor deve 
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ser 0. 

M45 

Fator de escala do instrumento. O valor padrão é “1”. 

Mantenha este valor como “1” quando não tiver sido feita nenhuma 

calibração.  

M46 

Número de Identificação da ambiente de rede. Pode ser digitado qualquer 

número inteiro exceto 13 (0DH, retorno de carro), 10 (0AH, alimentação de 

linha), 42 (2AH), 38, 65535. 

Cada ajuste do instrumento em um ambiente de rede deve ter um IDN 

exclusivo. Consulte o capítulo de comunicações.  

M47 Bloqueio do sistema para evitar a modificação dos parâmetros.  

M48 Não utilizada. 

M49 Aparelho para teste de comunicação.  

M50 
Seleção de "Opção" para o registrador incorporado. Também funciona 

como o comutador do registrador. 

M51 Configuração de tempo para o registrador de dados. 

M52 

(1) Controle do sentido de registro de dados. Se estiver selecionado “To 

RS-232”, todos os dados produzidos pelo registrador de dados serão 

transmitidos através da interface RS-232. 

(2) Se for selecionado “To buffer”, os dados serão armazenados na 

memória do registrador incorporado. 

(3) Transferência do buffer e apagamento do buffer    

M53 

Visualizador do buffer do registrador. Funciona como editor de arquivos. 

Utilize as teclas Dot, backspace UP e DN para navegar pelo buffer. 

Se o registrador estiver ligado (ON), o visualizador irá automaticamente se 

atualizar quando forem armazenados novos dados 

M54 Não utilizada. 

M55 Não utilizada. 
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M56 Não utilizada. 

M57 Não utilizada. 

M58 Não utilizada. 

M59 Não utilizada. 

M60 
Calendário de 99 anos. Pressione ENT para modificação. Use a tecla de 

ponto para pular os dígitos que não precisem de ajuste.    

M61 

Exibição das informações de Versão e Número de Série Eletrônico (ESN) 

que são exclusivas de cada medidor de vazão série VEC-USM-2000. 

O usuário também pode usar o ESN para a gestão da instrumentação. 

M62 Configuração da RS-232. A taxa de Bauds pode ser de 75 a 115200 bps 

M63 Não utilizada. 

M64 Não utilizada. 

M65 Não utilizada. 

M66 Não utilizada. 

M67 
Insere a faixa de frequência para a saída de frequência. A faixa maior é de 0 

Hz-9999Hz. O valor padrão é 1-1001 Hz  

M68 Insere um valor de vazão que corresponde para abaixar a frequência  

M69 Insere um valor de vazão que corresponde para aumentar a frequência 

 

M70 

Controle da iluminação traseira do display LCD. O valor introduzido indica 

quantos segundos permanecerá acesa a iluminação traseira com cada 

aperto de tecla. 

M71 
Controle do contraste do display LCD. O LCD se tornará mais escuro 

quando for digitado um valor baixo.  

M72 
Timer de funcionamento. Ele pode ser rearmado pressionando a tecla ENT e 

depois selecionando “YES”. 

M73 Insere o Menor Valor de Vazão que irá disparar o Alarme Nº 1  Há dois 
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alarmes virtuais no sistema. “Virtual” neste caso significa que o usuário 

deve redirecionar a saída dos alarmes configurando a saída de hardware em 

M78 e M77.  

M74 Insere o maior valor de vazão que irá disparar o Alarme Nº 1.  

M75 Insere o menor valor de vazão que irá disparar o Alarme Nº 2.  

M76 Insere o maior valor de vazão que irá disparar o Alarme Nº 2.  

M77 

Configuração do alarme sonoro.  

Se for selecionada a fonte de entrada correta, o alarme sonoro irá bipar 

quando o evento de disparo ocorrer.   

M78 

Configuração da Saída de Transistor de Coletor Aberto (OCT). 

Selecionando uma fonte de disparo correta, o hardware do OCT irá fechar 

quando o evento de disparo ocorrer.   

M79 Não utilizada. 

M80 
Funciona como um teclado e display de outro aparelho manual mediante 

uma RS-232 conectada ao aparelho manual. 

M81 Não utilizada. 

M82 Totalizador de tempos 

M83 Não utilizada. 

M84 Não utilizada. 

M85 Não utilizada. 

M86 Não utilizada. 

M87 Não utilizada. 

M88 Não utilizada. 

M89 Não utilizada. 

M90 
Exibição de intensidade do sinal, qualidade do sinal, relação de tempo no 

canto superior direito. 

M91 Exibe a Relação de Tempos entre o Tempo de Trânsito Medido Total e o 
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Tempo Calculado. Se os parâmetros do tubo forem introduzidos 

corretamente e os transdutores estiverem corretamente instalados, o valor 

da relação deveria estar na faixa de 100±3% . Caso contrário, os parâmetros 

inseridos e a instalação dos transdutores deveriam ser verificados. 

M92 

Exibe a velocidade estimada do som no fluido. Se este valor tiver uma 

diferença óbvia com a velocidade do som real no fluido, os parâmetros 

inseridos do tubo e a instalação dos transdutores devem ser verificados 

novamente. 

M93 
Exibe o tempo total de trânsito e o tempo delta (diferença de tempo de 

trânsito) 

M94 
Exibe o número de Reynolds e o fator do tubo usados no programa de 

vazão. 

M95 Não utilizada. 

M96 Não utilizada. 

 

M97 
Comando para registrar os parâmetros do tubo inseridos pelo usuário em 

um registrador de dados incorporado ou na interface serial RS-232C. 

M98 
Comando para registrar as informações de diagnóstico no registrador de 

dados incorporado ou na interface serial RS-232C. 

M99 
Comando para copiar a exibição atual no registrador de dados incorporado 

ou na interface serial RS-232C. 

M+0 
Procura os 64 registros de data e hora em que o instrumento foi ligado e 

desligado com a vazão no momento de ligar e desligar. 

M+1 Exibe o tempo total de funcionamento do instrumento.  

M+2 Exibe data e hora da última desenergização. 

M+3 Exibe a vazão da última desenergização. 

M+4 Exibe as vezes de energização do instrumento (o instrumento tem sido 
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ligado)  

M+5 

Uma calculadora científica para ajudar nas aplicações de campo.   

Todos os valores em precisão única.   

A desvantagem é que o usuário não pode operá-lo pressionando 

diretamente uma tecla.   

M+6 Não utilizada. 

M+7 Não utilizada. 

M+8 Não utilizada. 

M+9 Não utilizada. 

M-0 Entrada na janela de ajuste do hardware, somente para o fabricante.   

4. Como fazer 

4.1 Como verificar se o instrumento funciona bem 

Entre em M08, se 'R' for exibido na tela, o instrumento está funcionando corretamente.  

Se 'E' for exibido, a saída do circuito de corrente está acima da faixa. Aumentando o ajuste 

da faixa em M57 fará com que a letra 'E' desapareça. Se você não usar a saída do circuito 

de corrente, você pode ignorar esse erro. 

Se 'Q' for exibido, a saída de frequência está acima da faixa. Aumentando o ajuste da faixa 

em M69 fará com que a letra 'Q' desapareça. Se você não usar a saída de frequência, 

você pode ignorar esse erro.  

Se um 'H' piscar nesse lugar, pode ter recebido um sinal fraco. Consulte os capítulos sobre 

diagnósticos. 

Se 'G' for exibido, o medidor de vazão está ajustando o ganho do sistema. Isso é normal 

desde que não dure muito tempo.  

Se for exibido um “T”, isso significa que não há sinal detectado. 

 

Se for exibido um 'J', há problema de hardware.  Desligue a alimentação e, em seguida, 
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ligue a alimentação novamente. Se o problema persistir, consulte Capítulo 5 sobre 

detalhes de diagnóstico.  

 

4.2 Como verificar o sentido do fluxo de líquido 

Certifique-se que o instrumento esteja funcionando corretamente. 

Verifique a vazão na indicação. Se o valor exibido for POSITIVO, o sentido do fluxo será 

dos transdutores A para os transdutores B; se o valor exibido for NEGATIVO, o sentido do 

fluxo será dos transdutores B para os transdutores A. 

 

4.3 Como mudar entre sistemas de unidades 

Use a janela de menu M30 para a seleção do sistema de unidade inglês ou métrico. 

 

4.4 Como selecionar a unidade de vazão necessária 

Use a janela de menu M31 para selecionar a unidade de vazão primeiro e, em seguida, a 

unidade de tempo.  

 

4.5 Como usar o totalizador multiplicador 

Use a janela M33 para selecionar um totalizador adequado. Certifique-se que o pulso do 

totalizador seja apropriadamente acelerado. Não deve ser nem muito rápido e nem muito 

lento. A velocidade de produção de um pulso em vários segundos ou minutos é preferível. 

Se o multiplicador totalizador for muito pequeno, pode haver perda do pulso de 

acumulação, porque o dispositivo de saída pode enviar apenas um pulso em um período 

de medição (500 milissegundos).        

Se o multiplicador totalizador for muito grande, o pulso de saída será muito menor para os 

dispositivos que estão conectados ao instrumento para uma resposta mais rápida. 

 

4.6 Como abrir ou fechar os totalizadores 

Use M34, M35 e M36 para ligar ou desligar o totalizador POS, NEG, ou NET 
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respectivamente. 

 

4.7 Como rearmar os totalizadores 

Use M37 para rearmar o totalizador adequado. 

 

4.8 Como restaurar o medidor de vazão com 

configurações padrão 

Use M37 quando for exibida a mensagem “selection”. Primeiro, pressione a tecla de ponto 

e a mensagem “Master Erase” (restauração dos valores padrão de fábrica) será exibida, 

em seguida, pressione a tecla backspace  ◄.   

O passo “Master Erase” vai apagar todos os parâmetros inseridos pelo usuário e vai 

configurar o instrumento com os valores padrão, exceto os parâmetros "“instrument factor” 

(fator de instrumento) e "network identification number” (número de identificação de rede). 

 

4.9 Como usar o amortecedor  

O amortecedor atua como um filtro para uma leitura estável. Se for digitado um “0” na 

janela M40, isso significa que não há amortecimento. Um número maior conduz a um 

efeito mais estável. Porém números de amortecedor maiores impedirão o instrumento de 

agir rapidamente. 

Os números 0 a 30 são usados comumente como valor de amortecedor. O valor padrão é 

10 segundos.  

 

4.10 Como usar a função de interrupção zero 

O número exibido na janela M41 é denominado o menor valor de interrupção de vazão. O 

medidor de vazão irá substituir esses valores de vazão que são absolutamente menores 

que o valor mais baixo de interrupção '0'. Isso significa que o medidor de vazão vai evitar 

qualquer acúmulo inválido quando a vazão no momento for inferior ao valor de interrupção 

zero. Geralmente, o valor padrão é 0,03 m/s 
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O valor baixo de interrupção não afeta a medição da vazão quando o fluxo no momento for 

absolutamente maior que o valor baixo de interrupção. 

 

4.11 Como ajustar um ponto zero 

Existe um “Ponto Zero” com certa instalação que significa que o medidor de vazão irá 

exibir um valor diferente de zero quando a vazão estiver absolutamente parada. Neste 

caso, a definição de ponto zero com a função na janela M42 trará um resultado mais 

preciso de medição. 

Certifique-se que não haja nenhum líquido passando pelo tubo e, em seguida, execute a 

função na janela M42 pressionando a tecla ENT. 

 

4.12 Como obter um fator de escala para calibração 

Um fator de escala (SF) é a relação entre a “vazão real” e o valor indicado pelo medidor de 

vazão.  

Ele pode ser determinado por calibração com um equipamento padrão de calibração de 

vazão. Você pode alterar o fator de escala na janela de menu M45.  

O fator de escala pode ser determinado por calibração com um equipamento padrão de 

calibração de vazão. 

 

4.13 Como usar o bloqueio do sistema 

O bloqueio do sistema oferece um meio para evitar alterações de configuração ou rearmes 

do totalizador por descuido.  

Quando o sistema estiver bloqueado, uma navegação nas janelas de menu pode ser feita 

sem afetar qualquer mudança, porém quaisquer modificações estão proibidas.  

O sistema pode ser bloqueado sem uma senha ou com uma senha de 1 a 4 dígitos. Com 

um bloqueio sem senha, diretamente pressione a tecla ENT em M47 

 

Se a senha for esquecida, entre em contato com a fábrica. 
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4.14 Como usar a saída do circuito de corrente 4-20mA  

A precisão da saída do circuito de corrente é melhor do que 0,1%. Pode ser configurada 

de modo diferente, como modo de 4-20mA, 0-20mA, etc. A seleção de modo pode ser feita 

no menu M55. Consulte o próximo capítulo para obter detalhes sobre M55.  

Para utilizar a função de saída 4-20mA, você precisa não apenas selecionar o modo de 

4-20mA em M55, mas também definir os valores de vazão que correspondem a corrente 

mínima (4mA) e a corrente máxima (20mA). Digite os dois valores no M56 e M57.  

Exemplo A: taxa de vazão 0-500m3/h. Basta digitar 0 em M56, e 500 em M57.  

Exemplo B: taxa de vazão -500-0-1000m3/h. Se o sentido do fluxo não for um problema, 

você pode selecionar o modo 20-4-20mA em M55. Então, digite 500 em M56, e 1000 em 

M57. Se o sentido do fluxo for um problema, você pode selecionar o modo 0-4-20mA em 

M55. Isso significa que o circuito de corrente irá enviar 0-4mA quando a vazão for negativa, 

e 4-20mA quando a vazão for positiva. Digite -500 em M56 e 1000 em M57.  

Você pode precisar calibrar e testar a saída do circuito de corrente antes de usá-lo. Basta 

ir ao menu M58 e fazer o seguinte:  

Primeiro, conecte um amperímetro na saída do circuito de corrente.  

Pressione MENU  5   8 , depois  ENT para entrar no menu M58.  

Use ▲/+ e ▼/- para exibir "0mA", "4mA", "8mA", "16mA", "20mA" nessa ordem, registre a 

leitura correspondente no amperímetro. Calcule as diferenças entre as leituras e as 

selecionadas. Por exemplo, quando for selecionada 4mA, a corrente de circuito real 

mostrada no amperímetro é 4,01mA. Então, a diferença é 0,01mA.  

Se as diferenças não estiverem dentro da tolerância, calibre o circuito de corrente.  

A presente saída do circuito de corrente é exibida na janela M59. Ela muda conforme a 

vazão.  

 

http://www.vectus.com.br/


                                

www.vectus.com.br  

Para honra e glória de ΙҲΘγΣ  

33 

 

4.15 Como Usar a Saída de Frequência  

Há uma saída de frequência em todos os medidores de vazão de série VEC-USM-2000. 

Este sinal da saída de frequência, que representa a vazão, destina-se para fazer conexão 

com outros instrumentos. 

A saída de frequência é totalmente configurável pelo usuário. Geralmente, os quatro 

parâmetros devem ser configurados para as configurações. 

Digite o valor de vazão mais baixo na janela M68 e o mais alto na janela M69. 

Digite a faixa de frequência na janela M67. 

Por exemplo, vamos supor que a vazão varie em uma escala 0m3/h a 3000m3/h, e um 

sinal de saída esteja em uma frequência máxima de 1000Hz, o mínimo de 200 Hz vai ser 

necessário para outra instrumentação. O usuário deve digitar 0 em M68 e 3000 em M69, e 

digitar 200 e 1000 na janela M67.   

Note que o usuário deve fazer a seleção com as configurações OCT na janela M78. 

 

4.16 Como usar a Saída de Pulsos do Totalizador 

A saída do totalizador vai produzir uma saída de pulsos com cada fluxo de unidade do 

totalizador. 

A saída de pulsos do totalizador só pode ser realizada atribuindo a saída de pulsos para o 

OCT ou dispositivos de hardware do alarme sonoro.   

Por exemplo, vamos supor que a saída de pulsos do totalizador POS seja necessária, e 

cada pulso deve representar 0,1 metro cúbico de vazão de líquidos; a saída de pulsos será 

atribuída para o alarme sonoro interno, para que com cada 0,1 metro cúbico de fluxo, o 

alarme sonoro emita um sinal sonoro por um tempo. 

As seguintes configurações devem ser tomadas / realizadas:   

Selecione a unidade metro cúbico (m3) na janela M32. 

Selecione o fator de multiplicação como sendo „2. X0.1‟ na janela M33. 

Selecione a opção de saída „9. POS INT Pulse‟ na janela M77. (INT significa totalizado) 
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4.17  Como produzir um sinal de alarme 

Há dois tipos de sinais de alarme de hardware disponíveis neste instrumento. Um é o 

alarme sonoro, e o outro é a saída OCT. 

Tanto para a saída do alarme sonoro e do OCT as origens de disparo do evento incluem o 

seguinte: 

Não há sinal de recepção. 

O sinal recebido é fraco. 

O medidor de vazão não está nos modos normais de medição. 

Fluxo reverso. 

Ocorre um estouro na saída analógica em 100% ou mais 

Ocorre um estouro na saída de frequência em 120% ou mais. 

(7) A vazão está fora do intervalo especificado que está configurado nas janelas M73 e 

M74 para alarme nº 1, e nas janelas M75 e M76 para alarme nº 2.  

Exemplo A: vamos supor que precisamos que o alarme sonoro toque quando o medidor de 

vazão não esteja pronto na medida normal. Mude para M77, selecione o item "2. Abnormal 

Measurement State" (Estado Anormal de Medição)  

Exemplo B: vamos supor que precisamos que o alarme sonoro toque quando a vazão for 

menor de 300 m3/h e maior de 1000m3/h. Seriam recomendados os seguintes passos de 

configuração:  

 

(1) Digite o limite inferior da vazão 300 em M73 para o alarme Nº1,  

(2) Digite o limite superior da vazão 1000 em M74 para o alarme Nº1,  

(3) Selecione o item „6. Alarm #1‟ em M77.  

 

Exemplo C: vamos supor que precisamos que a saída OCT seja ativada quando a vazão 

exceder 100 ~ 500 m 3/h e que a saída do relé seja ativada quando a vazão exceder 600 ~ 

1000m3/h. Seriam recomendados os seguintes passos de configuração:  
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(1) Digite o limite inferior da vazão 100 em M73  

(2) Digite o limite superior da vazão 500 em M74  

(3) Digite o limite inferior da vazão 600 em M75  

(4) Digite o limite inferior da vazão 1000 em M76  

(5) Selecione o item „6. Alarm #1‟ em M78  

(6) Selecione o item „6. Alarm #1‟ em M79.  

 

4.18 Como usar o alarme sonoro incorporado 

O alarme sonoro incorporado é configurável pelo usuário. Ele pode ser usado como um 

alarme. Use M77 para configurações. 

 

4.19 Como usar a saída de pulsos em coletor aberto 

(OCT) 

A saída OCT é configurável pelo usuário selecionando a fonte adequada de entrada como 

a saída de pulsos. Use M78 para as configurações. 

Certifique-se que a Saída de Frequência compartilha o OCT. 

A saída OCT compartilha pinos com a interface RS-232C, e o terminal está no pino 1 e 8. 

 

4.20 Como modificar o calendário incorporado 

Na maioria dos casos não será necessária nenhuma modificação no calendário 

incorporado. O calendário consome quantidades insignificantes de energia. A modificação 

será necessária somente em casos como quando a bateria estiver totalmente consumida, 

ou quando a mudança da bateria leve muito tempo.  

Pressione a tecla ENT em M60 para Modificação. Use a tecla de ponto para pular esses 

dígitos que não precisam de modificação. 
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4.21 Como exibir os Totalizadores de Tempo 

Use M82 para visualizar os totalizadores de tempo que são compostos de um totalizador 

diário, um mensal e um anual.  

 

4.22 Como usar o Timer de Funcionamento 

Use o timer de funcionamento para verificar o tempo transcorrido com um certo tipo de 

operação. Por exemplo, use-o como timer para mostrar quanto tempo irá durar uma 

bateria totalmente carregada. 

Na janela M72, pressione a tecla ENT e depois selecione “YES” para rearmar o timer.  

 

 

4.23 Como usar o totalizador manual 

Use M38 para o totalizador manual. Pressione a tecla ENT para iniciar e parar o 

totalizador. 

 

4.24 Como saber quanto irá durar a bateria. 

Use M07 para verificar quanto irá durar a bateria. Também consulte §. 2.1 

 

4.25  Como verificar o ESN e outros pequenos detalhes 

Cada jogo de medidores de vazão VEC-USM-2000S utiliza um único ESN para identificar 

o medidor. O ESN é um número de 8 dígitos que oferece informação da versão e data de 

fabricação.  

O usuário também pode usar o ESN para a gestão da instrumentação. 

O ESN é exibido na janela M61. 

Outros detalhes sobre o instrumento são as horas de trabalho total exibidas na janela M+1, 

e todas as vezes em que foi ligado, exibidas na janela M+4. 
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4.26 Como usar o registrador de dados para saída 

programada  

Use a janela de menu 51 para configurar o tempo de saída programada, incluindo o tempo 

de partida, o intervalo de tempo e quantas vezes ocorre a saída. Use a janela de menu 50 

para ligar o registrador de dados e selecionar os itens que você deseja enviar. 

 

4.27 Como enviar sinal de tensão analógico 

Ligue em paralelo uma resistência de 250 na saída de circuito de corrente (nº 21, 22), 

em seguida, você pode alterar a saída 4-20mA para a saída de tensão analógica. 

 

4.28 Como ajustar o display LCD 

Você pode usar a janela de menu 70 para configurar a iluminação traseira do display LCD 

e a janela de menu 71 para ajustar o seu contraste. 

 

4.29 Como usar o RS232/RS485?  

Use a janela de menu 62 para configurar RS232/RS485. Todos os dispositivos conectados 

ao medidor de vazão devem ter o Nº de Série correspondente. 

Podem ser configurados os seguintes parâmetros: Taxa de bauds (300 a 19200 bps), 

paridade, bits de dados (sempre é 8), bits de parada (1). 

 

4.30 Como usar a função de modificação automática para 

a compensação offline 

Use a janela de menu 83 para ligar ou desligar esta função. Quando a função estiver 

habilitada, o medidor de vazão irá estimar a vazão média não contada (ou 'perdida') 

durante a sessão off-line e adicionar o resultado ao totalizador.  

Esta função não é recomendada. O usuário deve conseguir evitar o tempo off-line para 

manter a precisão do resultado da medição.  
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4.31 Como usar o controlador de lotes 

Faça o seguinte para usar o controlador de lotes: 

1) Vá para a janela de menu 80 para selecionar o sinal de disparo.  

2) Vá para a janela de menu 78 (saída OCT) ou 79 (saída de relé), selecione "8 Batch 

Control” (controle de lote 8).  

3) Use a janela de menu 81 para definir o valor do lote (dose). 

 

4.32 Como ajustar a saída analógica 

Ajustamos cada conjunto de medição antes da entrega. A menos que você encontre a 

corrente indicada no menu 58 diferente da saída de corrente real não faça esta operação. 

 Pressione as teclas MENU  ▼/-  0 , use a senha "4213068" para entrar na janela. Nota: 

a janela vai fechar após a desenergização e a senha então se tornará inválida.  

Pressione teclas MENU  ▼/-  1  para ajustar a saída de corrente 4mA: use o 

amperímetro de precisão para medir a corrente de saída, ao mesmo tempo use ▲/+   

▼/- para ajustar o valor digital no medidor de vazão até que o amperímetro indique 4.00. 

Em seguida, pressione ENT para entrar na janela de ajustar a saída de 20mA.  

Quando terminar o ajuste, você tem que usar a janela de menu 26 para armazenar o 

resultado na memória flash, então ele será consolidado e não será perdido mesmo se a 

bateria de reserva for removida.  

 

4.33 Como consolidar os parâmetros  

Existem três tipos de parâmetros para a nova geração VEC-USM/TUC-2000: 

1) Parâmetros atuais, os parâmetros são armazenados na RAM. Eles serão perdidos 

quando ocorrer corte de energia ou remoção da bateria de reserva. 

2) Parâmetros consolidados, você pode usar a janela de menu 26 para armazenar os 

parâmetros na memória Flash e eles não serão perdidos mesmo se ocorrer 

desenergização. Esta janela de menu também é um comutador para os parâmetros na 
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memória flash para serem carregados quando a alimentação estiver ligada. A opção 

padrão é que os parâmetros sejam carregados. Assim, se os parâmetros estiverem muito 

estáveis, você pode precisar desta opção.   

3) Parâmetros usados com frequência pelo usuário, você pode usar a janela de menu 

27 para armazenar ou restabelecer da memória Flash interna, até 9 configurações 

diferentes de parâmetro do tubo. 

 

4.34 Como inserir os parâmetros de transdutor tipo usuário 

Se um transdutor tipo usuário for selecionado na janela de menu 23, você precisa inserir 4 

parâmetros adicionais de encaixe tipo usuário que descrevem os transdutores de usuário. 

Se o transdutor de PI-type for selecionado, você precisa digitar 4 parâmetros adicionais de 

transdutor PI-type que descrevem os transdutores do PI-type. 

 

4.35 Como usar a função de exibição circular 

Ao inserir a janela de menu 95, a função de exibição circular será iniciada 

automaticamente. As seguintes janelas serão exibidas uma por uma, cada janela 

permanecerá por 8 segundos: 

M95>>M00>>M01>>M02>>M02>>M03>>M04>>M05>>M06>>M07>>M08>>M90>>M91>

>M92>> M93>> M94>>M95.  

Esta função permite que o usuário visite todas as informações importantes sem nenhuma 

ação manual. 

Para interromper essa função, basta pressionar uma tecla. Ou alternar para uma janela 

diferente de M95. 
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4.36 Como entrar na correção de linearidade? Como 

entrar nos dados? 

Quando o produto sai da fábrica, a função está fechada.  

 

O menu pode realizar quase 12 partes de correção de linearidade. O usuário pode 

escolher entre dois e doze pontos para executar a correção de linearidade de acordo com 

a condição real do usuário.  

Para explicar o método de uso do menu, supomos que temos os seguintes dados da 

tabela através da calibração do medidor. 

 

Fluxo de equipamento padrão 

de referência (m3/h) 

Vazão mostrada nos 

instrumentos (m3/h) 

Coeficiente de correção 

(padrão / mostrar valor) 

1.02 0.0998 1.02 

5.11 5.505 0.93 

10.34 10.85 0.95 

20.45 19.78 1.03 

50.56 51.23 0.99 

Para revisar se o fluxo excedeu o escopo da tabela acima, sem mutações no fator de 

correção, acrescentamos dois pontos na base dos cinco pontos acima (0 m3/h, 1,0) e 

100000 m3/h, 1.0.  (0 m3/h, 1,0) é chamado de fluxo mínimo do ponto de alteração, este 

conjunto de dados é usado para facilitar a geração do fator de correção adequado quando 

o fluxo mostrado do instrumento for menor de 1,02 m3/h. (100000 m3/h, 1.0) é chamado de 

fluxo máximo do ponto de alteração, este conjunto de dados é usado para facilitar a 

geração do fator de correção adequado quando o fluxo mostrado do instrumento for maior 

de 50.56 m3/h. Desta maneira obtivemos os seguintes conjuntos de dados do pequeno ao 

grande. 
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(  0          ,           1     ) 

(  0.0998     ,           1.02   ) 

(  5.505      ,            0.93  ) 

(  10.85      ,            0.95  ) 

(  19.78      ,            1.03  ) 

(  51.23      ,            0.99  ) 

(  100000     ,           1.     ) 

 

O total é de sete conjuntos de dados. O próximo passo é colocar os sete conjuntos de 

dados inseridos no instrumento. Preste atenção na ordem de entrada, do pequeno para o 

grande. 

Para entrar no menu M48 e depois inserir o número do conjunto de dados "7", para ser 

seguido pelos sete conjuntos de dados acima, revisamos a configuração de uma correção 

de linearidade de vários segmentos. 

Se você precisar cancelar a correção de linearidade, simplesmente digite '0' no menu M48. 

Correção de linearidade descomissionada, você apenas precisa digitar os pontos de 

dados do menu M48 (neste caso, é "7"). 

Nota: antes da calibração do instrumento, você deve primeiro fechar a função de correção 

de linearidade. Se ocorrer a condição de a função de correção da linearidade não estar 

fechada, os conjuntos de dados de calibração decorrentes de alteração devem combinar 

com a curva reversa dos dados que seguem à alteração original, e então entrar no 

instrumento. A alteração inversa é muito complicada e deve ser evitada. 

 

4.37 Como salvar / restaurar parâmetros do tubo usados 

frequentemente 

Você pode usar a janela de menu 27 para armazenar ou restabelecer da memória Flash 

interna, até 9 configurações diferentes de parâmetro do tubo. 
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5. Solução de problemas 

§5.1 Exibições de Erro na Energização e Medidas Corretivas 

O medidor de vazão ultrassônico VEC-USM-2000H proporciona um diagnóstico de 

energização automático para problemas de hardware. Quando qualquer mensagem (com 

a energia ligada) da seguinte tabela aparecer, medidas corretivas devem ser tomadas. 

 

 

§5.2 Código de erro e medidas corretivas 

O medidor de Vazão ultrassônico VEC-USM-2000H mostrará o código de erro no canto 

Mensagem de erro Causas Medidas corretivas 

ROM Testing Error     

Segment Test 

Error     

Problema de software 

(1) Energize de novo 

(2) Entre em contato com a 

fábrica 

Stored Data Error      
Os parâmetros inseridos pelo 

usuário perdem a integração. 

Quando esta mensagem for 

exibida, o usuário deve 

pressionar a tecla ENT, e toda a 

configuração será restaurada 

para o estado padrão.  

Timer Slow Error      

Timer Fast Error      

Problema com cronometrador 

ou oscilador de cristal.    

(1) Energize de novo 

(2) Entre em contato com a 

fábrica 

Date Time Error       
Erros de números no 

calendário 

Inicialize o calendário na janela 

de menu M61 

Reboot 

repetitively    
Problemas de hardware  Entre em contato com a fábrica 
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inferior direito com uma letra como I, R, etc. nas janelas de menu M00, M01, M02, M03, 

M90 e M08. Quando aparecer qualquer código de erro anormal, medidas corretivas devem 

ser tomadas. 

 

Cód. 

de 

erro 

Mensagem 

correspondente 

exibida em M08 

Causas Medidas corretivas 

R System Normal Não há erros  

I Detect No Signal 

(1) Nenhum sinal 

detectado 

(2) Transdutores 

instalados 

incorretamente 

(3) Muita formação de 

incrustações 

(4) Revestimentos do tubo 

muito grossos. 

(5) Cabos do transdutor 

não conectados 

corretamente 

(1) Mude a posição da 

medição 

(2) Limpe o ponto 

(3) Verifique os cabos 

J Hardware Error   Problema de hardware   
Entre em contato com a 

fábrica 

http://www.vectus.com.br/


                                

www.vectus.com.br  

Para honra e glória de ΙҲΘγΣ  

44 

 

H PoorSig Detected 

(1) Sinal fraco detectado 

(2) Transdutores 

instalados 

incorretamente 

(3) Muita formação de 

incrustações 

(4) Revestimentos do tubo 

muito grossos. 

(5) Problema com os 

cabos dos transdutores  

(1) Reposicione o lugar de 

medição 

(2) Limpe o ponto 

(3) Verifique os cabos 

(4) Verifique o agente de 

acoplamento 

Q 
Frequ 

OutputOver 

A frequência real da saída 

de frequência está fora da 

faixa especificada pelo 

usuário.   

Verifique os valores 

introduzidos em M66, M67, 

M68 e M69 e tente inserir 

um valor maior em M69  

F 

System RAM 

Error 

Date Time Error 

CPU or IRQ Error 

ROM Parity Error 

(1) Problemas 

temporários com 

RAM, RTC 

 

(2) Problemas 

permanentes de 

hardware  

(1) Energize de novo 

 

 

(2) entre em contato com a 

fábrica 

1 

2 

3 

Adjusting Gain 

O instrumento está com o 

ajuste em andamento do 

ganho de sinal e o número 

indica os passos 

progressivos 
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K Empty pipe    

(1) Não há líquido 

dentro do tubo 

(2) Configurar o erro 

em M29 

(1) Modifique a posição 

do instrumento para 

onde o tubo estiver 

cheio de líquido. 

(2) Digite 0 em M29 

   

§5.3 Outros Problemas e Soluções 

(1) Quando a vazão real dentro do tubo não estiver parada, mas o instrumento exibir 

0,0000 para a vazão, e 'R' exibir intensidade do sinal e a qualidade de sinal Q (valor) 

tiver um valor satisfatório? 

Provavelmente, os problemas são causados pelo usuário que usou a função de 'Set 

Zero' (ajuste zero) sobre este tubo de vazão não parada. Para solucionar este 

problema, use a função “Reset zero” (rearme do zero) na janela de menu M43. 

 

(2) A vazão exibida é muito menor ou muito maior que a vazão real no tubo sob 

condições de funcionamento normais.  

(a) Provavelmente é um valor de desvio indevidamente inserido pelo usuário em 

M44. Digite '0' em M44. 

(b) Problema com a instalação do transdutor. 

(c) Existe um 'Ponto Zero'. Tente 'zerar' o instrumento usando M42 e certifique-se 

de que a vazão dentro do tubo esteja parada. 

 

(3) A bateria não pode funcionar pelo tempo indicado em M07 

(a) A bateria deve ser substituída devido ao fim da vida útil. 

(b) A bateria recentemente trocada não se encaixa no software de estimativas de 

baterias. É necessário customizar a bateria com o software. Entre em contato 

com a fábrica. 
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(c) A bateria não foi totalmente recarregada, ou a recarga foi interrompida muitas 

vezes no meio do caminho.  

(d) Existe de fato uma diferença de tempo entre o tempo de funcionamento real e 

o estimado, especialmente quando a tensão nos terminais estiver na faixa de 

3,70 a 3,90 volts. Consulte a voltagem da bateria para um tempo de trabalho 

estimado mais próximo. 

6. Protocolo de Comunicações 

§6.1 Generalidades    

O medidor de vazão ultrassônico VEC-USM-2000H integra uma interface padrão de 

comunicação RS-232 e um jogo completo de protocolos de comunicações que são 

compatíveis com o medidor de vazão ultrassônico da Fuji. 

§6.2 Definição de esquema dos pinos da interface  

Pino    1  para recarga de bateria, entrada positiva 

  2  RXD 

  3  TXD 

  4  Não utilizado. 

  5  GND 

  6  Saída OCT 

  7  Não utilizado. 

  8  para recarga da bateria, entrada negativa 

  9  Entrada de ANEL para conexão de um modem 

 

§6.3 o Protocolo 

O protocolo compreende um conjunto de comandos básicos que são strings em formato 

ASCII, que termina com um carro (CR) e alimentação de linha (LF).  Os comandos 

usados comumente estão listados na tabela a seguir.  
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Comando Função Formato de Dados 

DQD(CR) Retorna vazão por dia ±d.ddddddE±dd(CR)（LF）* 

DQH(CR) Retorna vazão por hora ±d.ddddddE±dd(CR)（LF） 

DQM(CR) Retorna vazão por minuto ±d.ddddddE±dd(CR)（LF） 

DQS(CR) Retorna vazão por segundo ±d.ddddddE±dd(CR)（LF） 

DV(CR) Retorna velocidade do fluxo ±d.ddddddE±dd(CR)（LF） 

DI+(CR) Retorna totalizador POS ±dddddddE±d(CR)（LF）** 

DI-(CR) Retorna totalizador NEG ±dddddddE±d(CR)（LF） 

DIN(CR) Retorna totalizador NET ±dddddddE±d(CR)（LF） 

DID(CR) Retorna Número de Identificação (IDN) ddddd(CR)（LF） 

DL(CR) Retorna intensidade e qualidade do 

sinal 

S=ddd,ddd Q=dd (CR)(LF) 

DT(CR) Retorna data e hora  yy-mm-dd 

hh:mm:ss(CR)(LF) 

M@(CR)*** Envia um valor de tecla se uma tecla for 

pressionada. 

 

LCD(CR) Retorna a exibição de janela atual  
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FOdddd(CR) Força a saída FO com uma frequência 

de dddd Hz  

 

ESN(CR) Retorna o ESN para o instrumento Dddddddd(CR)(LF) 

RING(CR) Solicitação de Handshaking por um 

MODEM  

 

OK(CR) Resposta de um MODEM Nenhuma ação. 

GA Comando de troca de mensagens GSM  Entre em contato com a 

fábrica para mais detalhes. 

GB Comando de troca de mensagens GSM  

GC Comando de troca de mensagens GSM  

DUMP(CR) Retorna o conteúdo do buffer  Strings em formato ASCII 

DUMP0(CR) Limpa todo o buffer Strings em formato ASCII 

DUMP1(CR) Retorna todo o conteúdo do buffer Strings em formato ASCII, 24 

KB de comprimento 

Ｗ 

Prefixo antes de um número de 

identificação em um ambiente de rede. 

O endereço IDN é uma palavra, que 

varia de 0 a 65534. 
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N 

Prefixo antes de um número de 

identificação em um ambiente de rede. 

O endereço IDN é um valor de byte 

único que varia de 00 a 225. 

 

P 
Prefixo antes de qualquer comando   

& 

comandos para fazer um comando 

maior combinando até seis comandos. 

 

   

Notas *  CR significa Retorno de Carro (Carriage Return) e LF Alimentação de Linha 

(Line Feed). 

   ** „d‟ significa os números de 0~9 dígitos. 

   *** @ significa o valor de tecla, por ex., 30H para a tecla „0‟.  

§6.4 Uso dos prefixos dos protocolos 

(1) Prefixo P 

O prefixo P pode ser adicionado antes de qualquer comando na tabela acima para ter os 

dados de retorno seguidos de dois bytes da soma de verificação CRC, que é a soma da 

string de caracteres original.   

 

Pegue o comando DI+(CR) como exemplo. Suponha que DI+(CR) iria retornar 

+1234567E+0 m3 (CR)(LF) (a string de caracteres hexadecimais é 2BH, 31H, 32H, 33H, 

34H, 35H, 36H, 37H, 45H, 2BH, 30H, 6DH, 33H, 20H, 0DH, 0AH) , e depois PDI(CR) 

retornaria +1234567E+0m3!F7(CR)(LF).  

O '!' funciona como o iniciador da soma de verificação que é obtida adicionando-se a string, 

2BH, 31H, 32H, 33H, 34H, 35H, 36H, 37H, 45H, 2BH, 30H, 6DH, 33H, 20H. 
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Note que haverá espaços (20 H) antes de '!'. 

 

(2) Prefixo W 

O prefixo W deve ser usado no ambiente de rede. O formato de uso é W + dígito string que 

representa o IDN + comando básico.  

O dígito string deve ter um valor entre 0 e 65534, exceto 13(0DH), 10 (0AH), 42(2AH,*), 

38(26H, &). 

Por exemplo, se o instrumento IDN=12345 for endereçado e for requerido voltar a 

velocidade daquele instrumento, o comando será W12345DV (CR). 

 

(3) Prefixo N 

O prefixo N é um prefixo de rede IDN de byte único, não recomendado em um modelo 

novo. Fica reservado apenas para fins de compatibilidade com as versões anteriores.  

 

(4) Ligador de Comandos & 

O ligador de comandos ou conector & pode conectar até 6 comandos básicos para formar 

um comando mais longo o que tornaria a programação muito mais fácil.  

Por exemplo, suponha que as medições de um instrumento com IDN=4321 vão ser 

retornadas, e (então) todos os 3 valores seguintes - (1) vazão (2) velocidade (3) totalizador 

POS --- serão retornados simultaneamente. O comando combinado seria 

W4321DQD&DV&DI+(CR), e o resultado seria: 

+1.234567E+12m3/d(CR) 

+3.1235926E+00m/s(CR) 

+1234567E+0m3(CR)  

§6.5  Códigos para o teclado 

Os códigos para o teclado devem ser usados quando o instrumento for ligado a outros 

terminais que operam o instrumento transmitindo o comando “M” juntamente com o código 
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de teclado. Através dessa função, a operação remota deste instrumento pode ser feita, 

mesmo pela Internet. 

 

Tecl

a 

Cód. de tecla 

hexadecimal 

Código 

de tecla 

decimal 

Código 

ASCII 

 Tecla Cód. de tecla 

hexadecimal 

Código 

de tecla 

decimal 

Código 

ASCII 

 0  30H 48 0 8 38H 56 8 

 1  31H 49 1 9 39H 57 9 

 2  32H 50 2 . 3AH 58 : 

 3  33H 51 3 ◄ 3BH,0BH 59 ; 

 4  34H 52 4 MENU 3CH,0CH 60 < 

 5  35H 53 5 ENT 3DH,0DH 61 = 

 6  36H 54 6 ▲/+ 3EH 62 > 

 7  37H 55 7 ▼/- 3FH 63 ? 

7. Assistência Técnica 

§7.1 Assistência Técnica 

O fabricante fornece a instalação dos instrumentos para nossos clientes, e os encargos 

serão feitos de acordo com o custo.  

(1) Caso ocorra qualquer falha de hardware no instrumento, recomendamos que nossos 

clientes enviem o instrumento de volta a nossa fábrica para manutenção, devido ao 

fato do instrumento ser feito de microprocessadores e a realização de manutenção 

em campo será difícil. Antes de enviar o instrumento de volta, entre em contato com 

a fábrica primeiro para ter certeza de qual é o problema.  

Havendo problemas operacionais, entre em contato com o departamento de suporte 

técnico por telefone, fax, e-mail ou internet. Na maioria dos casos, o problema pode ser 

resolvido imediatamente. 
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§7.2 Serviço de Atualização de Software 

Fornecemos serviços de atualização gratuita de software. Entre em contato com a fábrica 

para qualquer software recentemente desenvolvido.  

Apêndice 

1. Dados de velocidade do som do líquido (unidade: m/s) 

 

Líquidos 

 

Velocidade do Som 

 
 Líquidos 

Velocidade do 

Som 

Água (20℃) 1482  Glicerina 1923 

Água (50℃) 1543  Gasolina 1250 

Água (75℃) 1554  Gasolina nº 66 1171 

Água (100℃) 1543  Gasolina nº 80 1139 

Água (125℃) 1511  Diesel nº 0 1385 

Água (150℃) 1466  Fenol 1330 

Água (175℃) 1401  Etil benzeno 1340 

Água (200℃) 1333  Tolueno 1170 

Água (225℃) 1249  Phenixin 938 

Água (250℃) 1156  Óleo de hulha          1420 

Acetona 1190  Petróleo 1290 

Metanol 1121  Óleo de pinheiro 1280 

Etanol 1168  Clorileno 1050 

Álcool 1440  Óleo de ricino 1502 

Butanona 1310  Glicol 1620 

Acetaldeído 1180  
Óleo de 

amendoim 
1472 
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2. Dados de velocidade do som de sólidos (unidade: m/s) 

 

Material 
 Velocidade 

  do Som 

 Material do 

Revestimento 

Velocidade do 

Som 

Aço 3206  Teflon 1225 

ABS 2286  Ti 3150 

Alumínio 3048  Cimento 4190 

Cobre 2270  Asfalto 2540 

Ferro Fundido 2460  Esmalte 2540 

Bronze 2270  Vidro 5970 

GRP 3430  Plástico 2280 

Vidro 3276  Polietileno 1600 

Polietileno 1950  PTFE 1450 

PVC 2540  Borracha 1600 

Nota: Entre em contato com o fabricante para outros dados de velocidade do som. 
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3. Velocidade do som na água na pressão da atmosférica.  

Unidade: t (º C) v (m/s) 

t v t v t v t v 

 

 

 

0 1402.3 25 1496.6 50 1542.5 75 1555.1 

1 1407.3 26 1499.2 51 1543.5 76 1555.0 

2 1412.2 27 1501.8 52 1544.6 77 1554.9 

3 1416.9 28 1504.3 53 1545.5 78 1554.8 

4 1421.6 29 1506.7 54 1546.4 79 1554.6 

5 1426.1 30 1509.0 55 1547.3 80 1554.4 

6 1430.5 31 1511.3 56 1548.1 81 1554.2 

7 1434.8 32 1513.5 57 1548.9 82 1553.9 

8 1439.1 33 1515.7 58 1549.6 83 1553.6 

9 1443.2 34 1517.7 59 1550.3 84 1553.2 

10 1447.2 35 1519.7 60 1550.9 85 1552.8 

11 1451.1 36 1521.7 61 1551.5 86 1552.4 

12 1454.9 37 1523.5 62 1552.0 87 1552.0 

13 1458.7 38 1525.3 63 1552.5 88 1551.5 

14 1462.3 39 1527.1 64 1553.0 89 1551.0 

15 1465.8 40 1528.8 65 1553.4 90 1550.4 

16 1469.3 41 1530.4 66 1553.7 91 1549.8 

17 1472.7 42 1532.0 67 1554.0 92 1549.2 

18 1476.0 43 1533.5 68 1554.3 93 1548.5 

19 1479.1 44 1534.9 69 1554.5 94 1547.5 

20 1482.3 45 1536.3 70 1554.7 95 1547.1 

21 1485.3 46 1537.7 71 1554.9 96 1546.3 

22 1488.2 47 1538.9 72 1555.0 97 1545.6 

23 1491.1 48 1540.2 73 1555.0 98 1544.7 

24 1493.9 49 1541.3 74 1555.1 99 1543.9 
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