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DIMENSÕES E INSTALAÇÃO 
MEDIDORES DE FLUXO GIRATÓRIOS SÉRIE VFF COM VISOR ExD 

INTEGRAL 
 
PROJETO E PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO 
 
Esses medidores de fluxo série VFF são definidos como medidores giratórios em pistão do tipo 
descrito detalhadamente na Norma Britânica BS.7405:1991, que constitui um guia para os 
medidores de fluxo.  Eles oferecem um intervalo amplo de medição, com capacidade para medir 
fluidos de alta viscosidade.  Para a maior parte do intervalo do fluxo, a viscosidade pode variar, 
com poucos efeitos sobre a característica da saída.  Nos 5% inferiores do intervalo de medição, 
existe maior suscetibilidade à mudança de viscosidade, particularmente se esta também for 
reduzida para valores baixos. 

 
A Litre Meter oferece uma calibragem padrão de fábrica, que representa a aplicação em termos 
de viscosidade e intervalo de vazão.  É fornecido um certificado de calibragem, descrevendo 
detalhadamente o fluido de calibragem e a viscosidade, juntamente com os pulsos por litro e um 
intervalo de vazões específicas para a aplicação ou o intervalo de medição total. 
 
A única parte móvel do medidor de fluxo é o rotor, que está equipado com um magneto central, 
instalado na parte superior.  A oscilação do rotor é detectada por um interruptor com uma só 
lâmina.  A interação entre o magneto e o sensor com interruptor de lâmina não impõe uma força 
de arrasto no rotor, que poderia, de outra forma, afetar a capacidade de medição de vazões 
baixas.  É utilizada uma conexão única, com 2 fios, ao invólucro do ExD, e a orientação desses 2 
fios não é específica, uma vez que o sensor de lâmina é simplesmente um interruptor.  Os 
sensores de interruptor em lâmina são intrinsecamente seguros.  Para obter mais detalhes, 
consulte a seção a seguir. 
 
DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DO MEDIDOR 
 
1. Corpo do medidor de fluxo com câmara para rotor, de acordo com o código de corpo no 

certificado de calibragem e as conexões do processo estabelecidas. 
 
2. O rotor é definido de acordo com o código de rotor, no certificado de calibragem com o 

material do rotor descrito. 
 
3. São instaladas vedações em O entre a pastilha do medidor de fluxo, o módulo e a tampa, 

conforme especificado no certificado de calibragem. 
 
4. A tampa superior é especificada no certificado de calibragem, juntamente com o número 

e as dimensões dos parafusos, mais o material dos parafusos, normalmente aço 
inoxidável "A4" 316. 

 
5. O interruptor em lâmina é mantido na posição por um pequeno mecanismo de bucha, no 

interior da tampa superior. 
 
6. Uma tampa superior é instalada sobre o conjunto de sensores, vedada com O-rings para 

proteção ambiental de acordo com o IP68.  Seu posicionamento na tampa é feito através 
de quatro parafusos com encaixe na cabeça de dimensão M6.  Um cabo é instalado para 
conexão ao visor. 
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7. O visor é instalado no suporte da tampa superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FILTRAGEM 
Os medidores de deslocamento positivo contêm peças em movimento de tolerância exata, e isto 
se aplica aos medidores de fluxo de série VFF.  A filtragem é recomendada de acordo com a 
dimensão do rotor, como segue: 
 

Dimensão do medidor Filtragem recomendada 
LF15 15 microns ou melhor 
MF30 40 microns ou melhor (se for impraticável, pode-se 

aplicar uma filtragem de 100 microns, mas com um 
risco de emperramento do medidor) 

VFF4, VFF8, HF20 & HF40 e 
maior 

100 microns ou melhor 

 
PULSAÇÃO DO FLUXO 
 
Os medidores de série VFF podem ser afetados pela vazão da pulsação, particularmente se 
houver grandes variações de vazão, em termos do fluxo nominal.  Recomenda-se o uso de 
amortecedores de pulsos.  Se a pulsação for inevitável, deverá ser efetuada uma calibragem no 
local, para determinar o efeito sobre a precisão.  Consulte a Litre Meter com os resultados, para 
receber maiores informações. 
 
SEGURANÇA INTRÍNSECA 
 
Os sensores de interruptor em lâmina não requerem certificação individual, uma vez que são 
classificados como "aparelhagem simples".  Nenhuma demarcação dos medidores a respeito da 
segurança intrínseca é necessária, de acordo com o código relevante.  Os interruptores em 
lâmina são abrangidos pelas Normas Européias Harmonizadas Cláusula 1.3 de EN50.014 e 
BS.5501 Parte 1. Essas seções referem-se aos dispositivos que não geram nem armazenam 
mais de 1.2V, 0.1Amp, 20 microJoules e 25 mW.  Podem ser instalados em uma área de risco, 
com uma classificação EEx ia IIc T4.  A classificação do contato do interruptor de lâmina é 1VA 
com uma tensão de 24V CA/CC com mecanismo do contato normalmente aberto na forma A. 
Para esse visor, consulte as instruções separadas. 
 
INVÓLUCRO ExD 
 
Instalado diretamente na tampa encontra-se o invólucro IPW66, fornecendo a vazão e 
visualização total.  Os invólucros são pré-programados para cada medidor de fluxo e não devem 
ser trocados com outros corpos, sem o prévio consentimento do fabricante.  Dentro do invólucro 
existem ainda [1] um isolador galvânico oferecendo proteção para o medidor de fluxo,  [2] um 
transmissor HART oferecendo um sinal de 4-20mA proporcional à vazão e [3] um PCB que 
lineariza os pulsos recebidos, alimenta o visor e fornece uma saída de 0-72mV para o 
transmissor HART.  O invólucro será fornecido com certificação CEPEL/INMETRO. 
 
INSTALAÇÃO 
 
Todos os medidores de deslocamento positivo são independentes dos efeitos sobre os tubos, e 
portanto as válvulas, cotovelos, tês, etc. podem ser diretamente montados sobre as conexões de 
processamento do medidor de fluxo, e o tamanho dos tubos também pode variar.  Contudo, para 
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oferecer o melhor desempenho, o corpo do medidor deve ser instalado verticalmente, com as 
conexões do processo, em uma linha de fluxo horizontal.  São feitas ancoragens com parafusos 
na parte inferior do medidor de fluxo, para suportar o medidor e evitar tensão sobre os tubos, etc. 
A conexão dos sinais é feita través de uma tampa no topo do medidor de fluxo, que é vedado 
com O-ring no corpo.  O acesso vertical deve, portanto, se fornecido para a conexão de cabos de 
campo, e também para fins de manutenção.  Algumas vezes, é fornecida uma rosca de bucha de 
entrada lateral.  Deve-se tomar cuidado na inicialização, para evitar altas quedas de pressão 
através do medidor de fluxo.  O medidor de fluxo pode ser especificado com diversos materiais, 
inclusive carbono, latão e aço inoxidável.  Existe o risco de que o rotor de carbono se rompa, 
se ocorrer uma elevada queda de pressão através do medidor de fluxo, enquanto os 
rotores de metal são suficientemente fortes para resistir à ruptura.   
 
Observe que, se testado na água, o medidor não opera com as mesmas vazões exibidas no 
certificado de calibragem.  Uma vez que a água possui baixa viscosidade, o rotor não começa a 
girar enquanto as vazões não atingirem um valor elevado. 
 
 
 
CONEXÃO DE FIOS NO CAMPO E SAÍDA 
 
O medidor de fluxo é pré-cabeado.  Os fios dos instrumentos passam pelo orifício da bucha 
3/4 NPT, de acordo com o desenho C5782. 
 
 
MANUTENÇÃO DO MEDIDOR – DIAGNÓSTICO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 
1. Se o visor deixar de registrar os pulsos, inicialmente verifique seu sistema, fazendo um 

curto no par de terminais de entrada, para verificar o funcionamento.   [Siga os dois 
núcleos do corpo do medidor de fluxo, ou seja, a entrada para o isolador galvânico]. Se 
os instrumentos responderem, é provável que o rotor não esteja girando.  Se o visor não 
funcionar, entre em contato com a fábrica. 

 
2. Se não houver saída do sensor através do procedimento acima, e com certeza existir 

fluxo, é possível que o rotor tenha emperrado devido à presença de um corpo ou partícula 
estranha.  A saída do sensor pode ser um estado contínuo de ‘baixo’ ou um estado de 
sinal de contato fechado ‘alto’, se o magneto estiver imóvel abaixo do interruptor de 
lâmina.  O medidor pode ser desmontado da seguinte forma. 

 
 Garantindo que a pressão da linha esteja desligada e que a linha seja drenada conforme 

necessário, remova o invólucro exd e a tampa superior.  Em seguida, desaperte os 
parafusos da tampa de soquete do medidor de fluxo (o interruptor de lâmina pode ser 
deixado no lugar durante este procedimento).  A tampa pode, então, ser removida do 
corpo do medidor de fluxo.  É provável que o rotor esteja emperrado.  Extraia o rotor na 
vertical (tomando cuidado para que o operador não seja contaminado com o fluido de 
processamento).  Observe o rotor e sua câmara, verificando se existem detritos ou 
partículas.  Limpe o rotor e a câmara.  Depois de solto do medidor, o rotor pode ser 
instalado sobre a tampa superior.  Acione o rotor com um movimento circular, para 
verificar a saída do sistema de sensores.  Idealmente, isto deverá duplicar a ação do rotor 
na câmara.  Depois de verificar se existe saída, o rotor pode ser reinstalado na câmara.  
[Se for detectado que o sensor de interruptor de lâmina não está funcionando, este 
deverá ser substituído.]  Reinstale o rotor e verifique se oscila livremente.  Certifique-se 
de que o O-ring esteja em bom estado e instale-o em sua ranhura, na tampa superior.  
Volte a montar a tampa superior, tomando cuidado para apertar os parafusos da tampa 
do soquete.  Volte a montar a tampa superior, o suporte e o invólucro. 

 
3. Verifique se a filtragem é adequada no fluxo ascendente dos tubos para o medidor de 

fluxo.  Utilize um filtro de menor malha de microns, se necessário. 
 
 
ESPECIFICAÇÃO 
 
PRECISÃO 
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A precisão do medidor de fluxo pode ser determinada pela mudança no valor de pulsos por litro 
sobre um intervalo de vazões selecionado do certificado de calibragem.  Deve-se notar que os 
componentes eletrônicos de linearização podem seguir a característica do medidor de fluxo, 
melhorando a precisão geral da saída da vazão e a totalização.  Para fluxos de pulsação 
elevados, a linearização do sinal do medidor de fluxo pode ser impraticável e só devem ser 
utilizados dois pontos de dados para a vazão mínima e máxima da aplicação. 
 
PRESSÃO MÁXIMA 
 
A pressão máxima de trabalho é mostrada no certificado de calibragem do medidor de fluxo. 
 
TEMPERATURA 
 
A temperatura máxima de trabalho é mostrada no certificado de calibragem do medidor de fluxo.  
Se a temperatura operacional mínima for inferior a 0°C, entre em contato com o fabricante. 
 


