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SENSORES MULTÍFUROS PARA SISTEMAS DE MEDIÇÃO, MONIT ORAÇÃO E/OU CONTROLE 

DE VAZÃO AR EM DUTOS OU TUBOS. 
 
As hastes são de duralumínio com diversos tamanhos, adequadas as dimensões dos dutos. 
São montadas em “X” numa seção transversal do duto, quadrado, retangular, oval ou 
redondo. 
Através da série de multi-furos em sua extenção, sentem o diferencial de pressão gerado 
pela velocidade do fluxo de ar no duto.  
Esta pressão diferencial (relacionada a velociadade) é transmitida através de mangueiras de 
nylon ao sensor de pressão que por sua vez converte este delta P em sinal elétrico ( 4 a 20 
mA ). 
O cliente poderá optar pela utilização de um transmissor de vazão ( denominado TIVA – 
fabricado pela Vectus). Este transmissor de vazão ( TIVA ) sente a pressão diferencial faz o 
cálculo da vazão (em m³/hora ou L/s) e transmite um sinal de 4 a 20 mA desta vazão já 
calculada para um sistema supervisório ou de controle.  
O TIVA também é dotado de um display (LED ou LCD) que indica localmente a vazão em 
tempo real. 
A Vectus fornece o “sistema” já incluso a instalação e a calibração em campo levantando a 
vazão no duto e inserindo a equação desta vazão no TIVA, de forma a indicar e transmitir a 
vazão real instantaneamente. 
Exatidão  do sistema : +/- 5% da leitura, 
Exatidão do TIVA : +/- 1% do fundo de escala. 
Resolução do sistema : variavel de acordo com as dimensões do duto onde aplicado. 
Resolução do TIVA : variavel de acordo com as dimensões do duto onde aplicado. 
Alimentação : 110 / 220 Volts / 24 Vac ou Vdc ( o cliente deve especificar sua necessidade) 
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