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U  Transdutor não intrusivo, 
com abraçadeira, para a 
maioria dos tubos de 6 a 
3050 mm (de ¹⁄₃ a 120")

U  Disponível também 
transdutor de sonda  
de inserção

U  Intervalo de medição 
amplo, de 0,05 a 9 mps 
(0,15 a 30 fps)

U  Exatidão: ±2% de 
intervalo calibrado

U  Configuração e 
armazenamento total em 
ROM Flash não volátil

U  Invólucro externo em 
NEMA 4X (IP66)

U  Disposições para até 
4 metros em um único 
sistema de tubulações

U Certificado NIST

Os medidores de vazão doppler 
ultrassônicos da série FD-400 
medem o fluxo de líquidos que 
contem refletores de som, sólidos 
suspensos ou bolhas de gás 
maiores que 100 mícrons. Esses 
instrumentos sofisticados ajustam  
as configurações de filtragem  
e ganho automaticamente, a fim de 
produzir leituras confiáveis em uma 
ampla variedade de líquidos  
e condições refletoras.
O medidor de vazão FD-400 
transmite som ultrassônico através 
da parede do tubo ou a partir da 
tampa da sonda até o líquido afluente 
utilizando cristas piezoelétricos 
contidos na ponta da sonda e no 
transdutor. O som é refletido pelos 
refletores sônicos suspensos no 
líquido e registrados pelo receptor. 
Se os refletores sônicos estiverem 
em movimento dentro do caminho de 
trasmissão de som, as ondas de som 
serão refletidas a uma frequência 
deslocada (frequência de Doppler)  
a partir da frequência transmitida.  
A diferença entre as duas frequências 
é diretamente proporcional à 
velocidade dos refletores sônicos, 
resultando em um intervalo de fluxo 
de líquido que é convertido em várias 
unidades definidas pelo usuário.

A configuração do FD-400 é 
feita através do teclado no painel 
frontal. Um LCD retroiluminado de 
2 linhas exibe o intervalo e o total 
nas unidades selecionadas pelo 
usuário. As opções de alimentação 
incluem CC ou CA. Saídas opcionais 
incluem 4 a 20 mA, relés e pulso 
de intervalo. Estão disponíveis dois 
estilos de transdutores. O transdutor 
não intrusivo e com abraçadeira é 
recomendado para a maioria dos 
tubos plásticos e metálicos.  

FD-400 mostrado em escala menor.

FD-400C-SML mostrado  
em escala menor que a real.

FD-400C-STD mostrado  
em escala menor que a real.

A classificação do FD-400C é NEMA 
6P (IP68), estando disponível em 
uma versão de alta temperatura, 
“HT”. O usuário pode alocar estes 
transdutores com abraçadeira a até 
305 m (1000 pés) do invólucro do 
display. O transdutor de sonda de 
inserção FD-400I deve ser utilizado 
em sistemas de tubulação que não 
permitem penetração ultrassônica. O 
FD-400I é inserido na parede do tubo 
e fica em contato direto com o líquido 
afluente.
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(3) orifícios do
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ESPECIFICAÇÕES
GERAL
Princípio de medição:  
Doppler ultrassônico
Intervalo de velocidade de fluxo:  
0,05 a 9 mps (0,15 a 30 fps)
Exatidão:  
FE de ±2% de intervalo calibrado
Tipos de líquidos: Líquidos contendo 
100 ppm de refletores suspensos por 
som úteis, superiores a 100 mícrons 
(consulte a página E-4 para obter mais 
detalhes)
MONITOR
Invólucro: NEMA 4X (IP66), 
policarbonato, aço inoxidável, latão, 
suportes de montagem em aço 
chapeado
Dimensões: 178 alt. mm x 146 larg. mm 
x 99 prof. mm (7,00 x 5,75 x 3,88")
Fonte de alimentação: 115/230 VCC, 
50/60 Hz ±15% a 5 VA máx; 12 a 
28 VCC a 2,5 VA máx
Display: LCD de 2 linhas x 8 
caracteres; LED retroiluminado; Linha 
superior, 7 segmentos com 18mm (0,7"); 
linha inferior, 14 segmentos com 9 mm 
(0,35"); intervalo de 8 dígitos, total de 8 
dígitos (rearmável)
Unidades: configuradas pelo usuário — 
pés, galões, pés cúbicos, milha-galão, 
metros, litros, milha por pé cúbico,  
metro cúbico, milha-litros, acres-pés, 
barris de óleo (42 litros), barris de licor  
(32,5 litros), lb, kg
Taxa:  
Intervalo — segundo, minuto, hora, dia 
Expoente de totalizador: E-2 a E+6

Tempo de resposta:  
Selecionável pelo usuário, de 1 a 60 
segundos 

Saídas: de 4 a 20 mA, máx. de 800 Ω; 
alimentação interna ou externa; resolução 
de 12 bits; isolado opticamente
Relé duplo: Configurado 
independentemente; forma “C”, 
200 VCC a 0,5 A resistivo; alarme de 
taxa, totalizador de pulsos, erro
Pulso de taxa: 2 tipos de saída —  
500 mVCC ou coletor aberto; máx. de 
2500 Hz; resolução de 12 bits; 500 mV 
CA em 2 kΩ mín; coletor aberto 1 A a 
100 V máx
Vários medidores: Provisão de 
sincronização incluída — usado para 
sistema de vários medidores/tubulação 
única; até 4 metros podem ser 
interligados a 30 m (100') separados
Teclado: 4 chaves de botão de pressão
Temperatura de operação: propósito 
geral, de 40 a 85°C (40 a 185°F)
TRANSDUTORES
Tipo: Ultrassônico de modo de 
compressão, 625 kHz
Material da habitação:
  Abraçadeira padrão: NEMA 6P 

(IP68), -40 a 100°C  

(-40 a 210°F), CPVC, Ultem®, 
nylon, PVC (revestimento do cabo), 
alumínio (tubo pequeno)

  Abraçadeira de alta temperatura:  
NEMA 4 (IP65), -40 a 200°C  
(-40 a 400°F), Vespel®, alumínio 
anodizado, latão niquelado, PFA 
(revestimento do cabo)

  Sonda Doppler: NEMA 6 (IP67)  
-40 a 100°C (-40 a 210°F); máx. 700 
psi (48 bar), 316 SS, Ultem®, FKM, 
nylon, PVC (revestimento do cabo)

  Conduíte com blindagem flexível 
opcional:  
Aço zincado, PVC

Comprimento do cabo: 
 Comprimentos padrão:  
 Padrão de 6 m (20 pés)

FD-400C-STD

Cabos coaxiais

111,3
(4,38)

48,5
(1,91)

43,2
(1,70)

Cabos coaxiais

111,3 
(4,38) 

79,2 
(3,12) 

35 
(1,38) 
Diâmetro
máximo
do tubo

48,5 
(1,91) 

FD-400C-SML 

Cabos coaxiais

FD-400C-SML-HT 

36,8 
(1,45) 

102,9 
(4,05) 

72,4 
(2,85) 

35 
(1,38) 
Diâmetro
máximo
do tubo

FD-400C-STD FD-400C-SML

FD-400C-STD-HT FD-400C-SML-HT

Dimensões: mm (polegadas)

Montagem na parede
Diâmetro de 7,1
(0,28) (4 lugares)

79,5
(3,31)

39,4
(1,55)

154,4 (6,08)

171,2 (6,74)

54,1
(2,13)

8,9 (0,35)

Dimensões: mm (polegadas)

Montagem na parede

Dimensões: mm (polegadas)

FD-400C-STD-HT

Cabos coaxiais

102,9
(4,05)

36,8
(1,45)

35
(1,38)
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FD-400I-L

1,5 NPT Chave Plana
De 64 (2,5)

L 

Cabos coaxiais duplos

C

81
(3,18)

FD-400I-L

287
(11,31)

541
(21,31)

795
(31,31)

1049
(41,31)

1303
(51,31)

241
(9,50)

495
(19,50)

749
(29,50)

1003
(39,50)

1257
(49,50)

Modelo
L

mm
(polegada)

C
mm

(polegada)

FD-400I-8

FD400I-18

FD-400I-28

FD-400I-38

FD-400I-48Dimensões: mm (polegadas)

 Nº do Modelo Descrição
 FD-400C-STD Conjunto de transdutor com abraçadeira de tamanho padrão, de 25 mm a 3 m (1 a 120")
 FD-400C-SML Conjunto transdutor com abraçadeira de tubo pequeno, de 6 a 25 mm (¹⁄₄ a 1")
 FD-400C-STD-HT Conjunto de transdutor com abraçadeira de tamanho padrão, de 25 mm a 3 m (1 a 120")
 FD-400C-SML-HT Conjunto transdutor com abraçadeira de tubo pequeno para até 200°C (400°F), de 6 a 25 mm (¹⁄₄ a 1")

Transdutores e acessórios com abraçadeira

Para transdutores com cabo de 50 pés, acrescente “-50 FT” ao número do modelo, sob custo adicional.
Para transdutores com cabo de 100 pés, acrescente “-100FT” ao número do modelo, sob custo adicional.
Cabos blindados e comprimentos maiores disponíveis; consulte o Departamento de Engenharia.
Exemplo de pedido: FD-400C-STD-50FT, conjunto de transdutor com abraçadeira de tamanho padrão e cabo de 50'.

 Nº do Modelo Descrição
 FD-400C-STD Conjunto de transdutor com abraçadeira de tamanho padrão, de 25 mm a 3 m (1 a 120")
 FD-400C-SML Conjunto transdutor com abraçadeira de tubo pequeno, de 6 a 25 mm  (¹⁄₄ a 1")
 FD-400C-STD-HT Conjunto de transdutor com abraçadeira de tamanho padrão, de 25 mm a 3 m (1 a 120")
 FD-400C-SML-HT Conjunto transdutor com abraçadeira de tubo pequeno para até 200°C (400°F), de 6 a 25 mm (¹⁄₄ a 1")
 FD-400I-8 Sensor transdutor de inserção de 203 mm (8")
 FD-400I-18 Sensor transdutor de inserção de 457 mm (18")
 FD-400I-28 Sensor transdutor de inserção de 711 mm (28")
 FD-400I-38 Sensor transdutor de inserção de 965 mm (38")
 FD-400I-48 Sensor transdutor de inserção de 1,2 m (48")
 FD-400I-CR-18 Manivela de inserção para FD-400I-18
 FD-400I-CR-28 Manivela de inserção para FD-400I-28
 FD-400I-CR-38 Manivela de inserção para FD-400I-38
 FD-400I-CR-48 Manivela de inserção para FD-400I-48
 FD-400I-BV Kit de isolamento de válvula de bronze de 1¹⁄₂ NPT
 FD-400I-SSV Kit de isolamento de válvula de aço inoxidável de 1¹⁄₂ NPT

Transdutores e acessórios tipo inserção

Para transdutores com cabo de 15 m (50'), acrescente “-50 FT” ao número do modelo, sob custo adicional.
Para transdutores com cabo de 130 m (100'), acrescente “-100FT” ao número do modelo, sob custo adicional.
Cabos blindados e comprimentos maiores disponíveis; consulte o Departamento de Engenharia.  
Exemplo de pedido: FD-400I-8-50FT, sensor transdutor de inserção de 8" e cabo de 50'.

 Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo Descrição 

 FD-400 Frequencímetro ultrassônico e totalizador
 FD-410 Frequencímetro e totalizador com saída de 4 a 20 mA
 FD-411 Frequencímetro e totalizador com saídas de 4 a 20 mA
 FD-412 Frequencímetro e totalizador com saídas de 4 a 20 mA e de 2 relés
 FD-413 Frequencímetro e totalizador com saídas de 4 a 20 mA e de pulso
 FD-420 Frequencímetro e totalizador com saídas de 2 relés
 FD-422 Frequencímetro e totalizador com saídas de 4 relés
 FD-423 Frequencímetro e totalizador com saídas de 2 relés e de pulso
 FD-430 Frequencímetro e totalizador com saídas de pulso
 FD-433 Frequencímetro e totalizador com 2 saídas de pulso

Indicador/totalizador de frequência (transdutor vendido separadamente)

É fornecido completo com certificado de calibração rastreável NIST e manual do operador.
Para unidades com alimentação de 230 VCC, acrescente “-230VCC” ao número do modelo, sem custo adicional.
Para unidades com alimentação de 24 VCC, acrescente “-24 VCC” ao número do modelo, sem custo adicional.
Exemplo de pedido: FD-400-230VAC, frequencímetro ultrassônico e totalizador com alimentação de 230 VCC.


