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MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO VEC-USM-100 
 
Com medidor de vazão ultrassônico portátil VEC-USM-100, é possível medir vazões em 

tubulações de diversos materiais e diâmetros, de forma não intrusiva. 
Através de seus sensores de contato externos, a vazão é medida por tempo de trânsito da 

freqüência ultrassônica. 
Não provoca perda de carga nos pontos de medição. 
ESPECIFICAÇÕES 

 IHM :  LCD 4 linhas 16 colunas, teclado 18 teclas 

 Repetibilidade: 0,5% 

 Exatidão: ± 1% da leitura com velocidades maior que  0,2 m/s 

 Proteção do gabinete: IP65 

 Temperaturas: de 0 a 70 ºC 

 Comprimento do cabo padrão:  5 mts ou maior sob encomenda 

 Temperatura do gabinete: de 0 A 50ºC 

 Temperatura do transdutor: de 0 A 70 ºC 

 Umidade relativa do gabinete: 85% 

 Umidade relativa do transdutor: 100% 

 Proteção do transdutor: IP68 

 Alimentação do carregador: 110VAC ou 220VAC, ambos 50/60HZ 

 Tipos de líquidos: Todos com <10000 ppm em suspesão 

 Range de medição volume: 10 l/s a 4000 l/s 

 Range de medição velocidade: 0 a 12 m/seg 

 Digital Rs232, Rs485, Ethernet, GSM/GPRS, SSFH Radio 

 RS-232C, baud-rate: from 75 to 115,200 bps. Protocol made by the manufacturer. User 
protocols can be made on enquiry. 

 Memória para 2000 linhas de registros. 
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 Modbus como padrão ou outro sob encomenda 

 Sensores para diâmetros  de 15mm a 100mm 

 Sensores para diâmetros de  50mm a 700mm 

 Peso : 6 Kg 

 Baterias : AAA recarregavel, NiMH 

 Duração da bateria  em uso contínuo : 4 horas 

 Garantia 1 ano. 

 A garantia não cobre as despesas de frete, taxas e impostos, para envio e retorno ao 
fabricante. 

 Procedência : China. 
 
 
 
 
 
 

 


