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KIT TUSM-100 + VEC-BDA-01  PARA MEDIÇÃO E REGISTRO DE VAZÃO DE LIQUIDOS EM 

TUBULAÇÕES. 
 
ESTE INSTRUMENTO PODE SER USADO FIXO OU PORTÁTIL  MAS NECESSITA DE 
ALIMENTAÇÃO 110/220 VAC POIS NÃO POSSUI BATERIA. 
 
O Kit  possui os seguintes componentes abaixo descritos : 
 
SENSOR / TRANSMISSOR DE VAZÃO ULTRASSONICO MODELO VEC-TUSM-100 PARA 
LIQUIDOS  
 
Alta linearidade de exatidão : melhor do que 0,5%, repetibilidade: melhor do que 0,2%, Precisão: 
melhor do que + -1% 
Tipos de líquidos: (veja no manual) líquidos limpos com particulados em suspensão <10000 ppm 
Ampla  gama de medição.  Vários tipos transdutor para a seleção, diâmetros do tubo de DN15mm 
para DN6000mm 
Comunicação e transmissão : interface RS-485, a transmissão distância de até 1000m 
Saída analógica de corrente: 4-20 mA, um canal, pode ser usado para transmissor de fluxo / calor; 
Saída digital : dois canais, pode ser utilizado para o interruptor de fluxo / calor; 
Entrada de corrente: 4-20 mA, três canais, pode ser usado para coletor de dados; 
Entrada de sinal de resistência Tri-fio (PT100): dois canais, pode ser utilizado para calorímetro. 
ampla aplicação 
Diâmetro Suas características únicas, especialmente de baixo custo, tamanho pequeno, de alta 
performance, de exibição local, fazem dele a escolha ideal para automação industrial, controle de 
processamento, fluxo de rede metro, compondo multi-canal, medidor de fluxo de alta precisão. 
Sensores Opcionais inclusos no preco 
S1 = PARA TUBULAÇÕES DE 15 milímetros de 100 milímetros DE DIAMETRO 
M1 = PARA TUBULAÇÕES DE 50 milímetros a 700 milímetros DE DIAMETRO 
http://www.vectus.com.br/tvu/tusm-100.html 
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REGISTRADOR DE CORRENTE (mA) modelo VEC-BDA01  
Registra o sinal analógico de corrente emitido pelo sensor acima descrito 
Os dados de velocidade e/ou vazão ficam armazenados em memoria interna que possui capacidade 
de 64 Kbites, e podem ser baixados em microcomputador,  posteriormente as leituras, através de um 
software e interface que acompanha o registrador. 
O usuário pode programar  o intervalo de tempo de 1 segundo até 9 horas de intervalo entre as 
leituras. 
Os  relatórios gerados pelos registrador são invioláveis mas podem ser exportados para uma 
planilha  de excel e trabalhados  com estudos e gráficos. 
Faixa de corrente registrada : 0 a 20 mA 
Exatidão: 1% ± 1 count da leitura 
Resolução: 0,05 mA  
Capacidade de registros: 64 Kbytes 
Acompanha : 
- CD com software e manual  
- interface para conexão ao computador 
- cabos para interligação dos instrumentos e sensores 
- fonte de alimentação entrada 110/220 bivolt automático e saída 24 VDC, potencia de 1 amper 
- CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO PELA RBC INMETRO 
- MALETA PARA GUARDA E TRANSPORTE DOS INSTRUMENTOS. 
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