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Medidor de Vazão Mássica TSI 41433 

 

A TSI Medidor de Vazão de Massa Óxido Nitroso 41433 (LCD, 0.01-20L/min N2O, 
Ar, O2, N2 3/8 "tubo) pode ser usado para uma infinidade de aplicações de medição de 
vazão de gás. Quer medir o fluxo de gás em um ambiente de laboratório ou de fabricação , 
medidores de vazão da TSI fins-geral de comunicação de massa fornecem resultados 
precisos com várias opções de saída de dados. As versões de tela vem completo com 
acessórios de fazer a instalação e operação rápida e conveniente. 
 

As TSI Fluxômetros óxido nitroso são especificados como 3% da leitura de vazão. 
Um medidor de vazão TSI Óxido Nitroso cobre o mesmo intervalo de três ou mais "por 
cento de dispositivos em escala real" ... com melhor precisão na maioria dos pontos. Rápida 
resposta quatro milissegundos garante precisão nos fluxos de flutuação. Este tempo de 
resposta rápido do fluxômetro de massa TSI é ideal para sistemas de circuito fechado de 
controle e medições de volume integrado. Baixa queda de pressão do medidor de fluxo de 
Óxido Nitroso TSI minimiza o fluxo de contrapressão do circuito e seu impacto sobre o 
sistema. 
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Característica Técnicas: 
 

Precisão: 

 ±2% of reading or 0.005 standard L/min whichever is greater, for air and O2; 
±3% of reading or 0.010 greater, for air and O2; ±3% of reading or 0.010 

Tempo de resposta: 

 4 ms to 63% of full scale flow 
 
Tamanho: 

 127 x 49 x 29 mm (5" x 2" x 1.1") 
 

Flow Range: 

 0.01-20L/min 
 

Inlet/Outlet Diameter: 

 0.375" (9.53 mm) 


