
 

   
Medidor de Fluxo Ultra-Sônico Portátil  

Modelo UF 
   
Não Invasivo, Indicação Leitura de Vazão e Totalização da Vazão 
com Exatidão de ±2%. 

O Medidor de Vazão Ultra-Sônico Portátil Série UF, distribuídos pela Vectus, é 
projetado para fazer leituras do fluxo de vazão de líquidos rápidas e exatas não invasivo, 
proporcionando ganho de tempo em serviços de verificações e manutenção. Mede até 8 
m/s (26 pés por segundos) de vazão de quase todo tipo de líquidos limpos ou turvos, 
com exatidão de até 2%. O transdutor é muito fácil de instalar nas tubulações de fluxo. 
Pode ser montado diretamente em uma grande variedade de materiais de tubos como; 
aço inoxidável, ferro fundido, ferro forjado, PVC, cobre e concreto. O modelo UF10A é 
usado em tubulações com diâmetros desde 1/2” até 4-1/2” , o modelo UF35A, é 
empregado para tubulações maiores com diâmetros desde 2” até 15,75”, e se caracteriza 
por ter uma saída adicional de 4 a 20 mA. 
Através de um teclado com 15 chaves tácteis da membrana flexível, o setup é muito 
simples de ser programado. A programação permite a exibição da taxa do fluxo em 
unidades de vazão selecionadas em GPM (galões por minuto), LPM (litros por minuto), 
Pés por segundo (ft/sec) ou Metros por segundo e realiza a totalização em galões, litros 
ou m³. O Medidor de Vazão Ultra-sônico Portátil Série UF vem equipado com transdutor, 
cabo de interconexão, acoplamentos, baterias, fonte de alimentação universal de tensão, 
estojo de transporte e manual de instruções. Incluso certificado rastreado ao NIST.  

  
Modelo Preço 

Medidor de Vazão Ultra-Sônico 
UF10A   

Medidor de Vazão Ultra-Sônico 
UF35A   

  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Faixa: UF10A: 0,04 a 8 m/s (0,13 a 26 pés/s). 
 UF35A: 0,5 a 8 m/s (1,6 a 26 pés/s). 

Aplicação: UF10A: para tubulações de 1/2” a 4-1/2”. 
UF35A: para tubulações de 2” a 15,75”. 

Classe de Exatidão: ±2% da leitura. 
Repetitividade: ±0.5% ou ±0.1% LPM (a que for maior). 



Mostrador Digital:  7 dígitos – Vazão em GPM, LPM, LPS, m³/s, 
pés/s e m/s. 

7 dígitos – totalização em galões, litros ou 
m³. 

Resolução do Mostrador: 0,1% da leitura. 
Tempo de Resposta: Inferior a 2 segundos. 
Temperatura de Trabalho: 0 a 45ºC (32 a 113ºF). 
Temperatura de Armazenamento: -20 a 55ºC (-4 a 131ºF). 
Temperatura de Trabalho do Transdutor: -20 a 125ºC (-4 a 
257ºF). 
Alimentação: Quatro baterias AA recarregáveis.  
Dimensões do Trilho de Guia:  
UF10A: 210 x 36 x 27 mm (8,25 x 1,4 x 1,06 polegadas). 
UF35A: 395 x 33 x 42 mm (15,6 x 1,3 x 1,7 polegadas). 
Comprimento do Cabo: 2 m. 
Invólucro: Em ABS, com classificação IP55. 
Sinal de Saída: Pulso 0-5V (Modelo  UF35A com 4-29mA 
adicional) 
Peso: 500 g incluindo os transdutores. 
Órgão de Aprovação: CE.   

 


