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MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO HÍBRIDO
Doppler ou de Tempo de Trânsito em uma única unidade

Série FDH-1

e  Modo de Operação 
Selecionável entre Doppler 
ou Tempo de Trânsito

e  Transdutor de Instalação 
Rápida e Fácil Tipo 
Abraçadeira

e  Programável pelo Usuário 
Via Interface Acionada por 
Menu de Cinco Botões 

e  Tela LCD de Alta Qualidade, 
QVGA de 320 x 240 Pixels, 
com Luz de Fundo

e  Registro de Dados para 
Formato de Cartão SD 
Padrão

e  Saída de Pulso Isolada de 
4 a 20 mA ou de 0 a 1 kHz 
(Totalmente Configurável)

e  Relés e Comunicações 
Opcionais

A tecnologia Doppler é usada 
para medir a vazão de líquidos 
com particulados e/ou bolhas de 
suspensão. A tecnologia de tempo de 
trânsito é utilizada para líquidos limpos.
O medidor de vazão ultrassônico 
híbrido da série FDH-1, fornecido 
pela OMEGA, permite que o cliente 
escolha entre a tecnologia Doppler 
ou de tempo de trânsito no mesmo 
instrumento. Saída analógica isolada, 
saída de frequência e capacidade de 
registrar dados em cartões-padrão 
SD são alguns dos recursos-padrão 
incluídos. O FDH-1 é programado 
através de uma tela LCD QVGA com 
menu e painel de interface com cinco 
botões. Também oferece a opção 
de funções de controle com saídas 
de relé (-R3). O pacote opcional de 
comunicações (-COMM) oferece ao 
usuário capacidade de conexão com 
um computador através de RS232, 
RS485, USB e Ethernet.

ESPECIFICAÇÕES
Princípio de Medição: híbrido; modos 
de operação Doppler ou tempo de 
trânsito selecionáveis pelo usuário
Tipos de Fluidos: praticamente 
qualquer fluido sonicamente condutivo
 Modo Tempo de Trânsito: 0 a 10% 
 (0 a 100.000 ppm) particulado
 Modo Doppler: 0,02 a 15% (200 a  
 150.000 ppm), partículas de 50 micron
Faixa de Velocidade do Fluido: 0,07 a 
9,14 m (0,25 a 30’) por segundo
Sensibilidade de Vazão: 0,0003 m 
(0,001') por segundo
Tamanhos Nominais dos Tubos: 
63 a 2500 mm (2,0 a 100")
Carcaça: NEMA 4X (IP66), alumínio 
revestido com pó, braçadeiras e 
ferragens de aço inoxidável
Dimensões: 279 mm A x 218 mm L x 
127 mm P (11,00 x 8,60 x 5,00")
Peso: 9,5 lb (4,3 Kg)
Montagem: em parede, tubo (vertical ou 
horizontal) ou painel. Inclui ferragens
 Abertura no Painel: 
 270 A x 206 L mm (10,63 x 8,10")
 Profundidade do Painel  
    Parte de Trás: 71 mm (2,78") 
    Parte da Frente: 55 mm (2,18")
Alimentação: 95 a 264 VCA 50/60 Hz ou 
15 a 30 VCC; máximo de 30 watts

Temperatura Operacional: -10 a 60°C 
(14 a 140°F) 
Armazenamento: -40 a 70°C (-40 a 
158°F)
Display: tela LCD 320 x 240 pixels 
QVGA com luz de fundo, resistente a 
raios UV. Vazão e fluxo total simultâneo; 
máximo de 10 dígitos + expoente para 
E+32; casas decimais configuráveis em 
10 posições.
Idiomas: Inglês, Espanhol, Francês ou 
Alemão
Teclado: teclado tátil de cinco botões 
com função positiva
Segurança: senha mestra programável 
e senhas de configuração individual
Unidades de Volume: unidades de 
vazão e fluxo total com configuração 
independente em galões (EUA), 
onças, barris (líquido ou óleo, EUA), 
pés cúbicos, acre-pé, galões imperiais 
(inglês), litro, metro cúbico ou unidades 
"customizadas" definidas pelo usuário.
Unidades de Tempo: segundos, 
minutos, horas, dias
Tempo de Resposta de Saída/
Exibição:
selecionável; 0,25, 0,50, 1,0 (padrão), 
2,5, 5,0 segundos 

FDH-1, em tamanho inferior ao real.
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Média de Exibição da Taxa de Fluxo: 
selecionável; 0,50, 1,0, 2,5, 5,0 
(padrão), 10,0 segundos
Saídas de Dados: saída isolada de 
4 a 20 mA totalmente configurável, 
reversível; saída de pulso de 0 a 1000 
Hz totalmente configurável, invertível
Registro de Dados: dados sobre data/
horário de vazão e fluxo total gravados 
no formato de arquivo FAT32, facilmente 
exportado para Excel. Configurável para 
acionamento em intervalo de tempo (1-
999,999 seg.), em valores de ponto de 
ajuste de vazão e/ou de fluxo total. Mais 
de 500.000 registros possíveis com o 
cartão SD de 32 MB incluído.

Controle de Processo (Opção -R3): 
três relés NA/NF em C de 10 amp 
com configuração independente. 
Configuração de vazão para alarme 
alto/baixo/faixa de medição. Os valores 
de liberação programáveis permitem 
operação de liberação automática ou 
de retenção manual. Configuração de 
fluxo total para operações em lote de 
acionamento manual ou de acionamento 
automático, temporizadas em lote.
Comunicações Externas 
(Opção -COMM): conexão com 
computador via RS232, RS485, USB, 
Ethernet. Inclui comunicação com 
usuário e software de configuração. 
Permite acesso remoto a internet 
através de configuração da rede local. 
Acesso e upload remoto de arquivos de 
registro de dados.

Transdutores do Tipo Abraçadeira
Carcaça: NEMA 6P (IP67), alumínio 
niquelado, braçadeiras e ferragens de 
aço inoxidável
Dimensões: 79 mm A x 75 mm L x 41 
mm P (3,12 x 2,95 x 1,60")
Peso (Não Inclui Cabo): 0,8 lb (0,4 kg), 
cada
Cabo: do tipo RG/U coaxial blindado; 
59. capa de PVC, preta. Conforme 
RoHS.
Comprimento Padrão: 3 m (10')
Comprimentos Opcionais 
Disponíveis: 15 m (50'), 30 m (100')
Temperatura da Superfície do Tubo: 
-34 a 121°C (-20 a 250°F)
Especificações para envio
Dimensões da embalagem:  
533 mm A x 432 mm L x 241 mm P 
(21 x 17 x 9,5")
Peso da embalagem: 24 lb (10,9 kg)

Materiais/Requisitos para o Tubo (Maioria dos Tubos em Metal e Plástico)

Exatidão

Nota: A superfície externa do tubo deve estar limpa e lisa. Isolamento, revestimento, ferrugem e outras imperfeições devem ser removidas 
antes da instalação dos transdutores. A superfície interna do tubo deve estar lisa para refletir a onda sonora de forma apropriada.

 
 

 

 
 

Nota: para fluido, fluxo, tubo reto mínimo e 
requisitos de montagem, veja o manual de 
operação do FDH-1 disponível online.

Tempo Médio de
Vazão

Exatidão no Modo Tempo de Trânsito em 
Tamanhos Nominais de Tubos

5,0 segundos
(configuração padrão)

±1% da vazão > 1 pés/seg, ±0,01 pés/seg

1,0 segundos ±1% da vazão > 5 pés/seg, ±0,05 pés/seg < 5 pés/seg

0,5 segundos ±2% da vazão > 12 pés/seg, ±0,25 pés/seg < 12 pés/seg

Tempo Médio de
Vazão

Exatidão no Modo Doppler em Tamanhos
Nominais de Tubos de ¾ a 100"

5,0 segundos
(configuração padrão)

±2% da vazão > 12 pés/seg, ±0,25 pés/seg < 12 pés/seg

1,0 segundos ±2% da vazão > 12 pés/seg, ±0,25 pés/seg < 12 pés/seg

0,5 segundos ±2% da vazão > 12 pés/seg, ±0,25 pés/seg < 12 pés/seg

 
Materiais para o Tubo

Intervalos de Tamanho dos 
Tubos (Doppler) em mm 

(pol.)

Intervalos de Tamanho dos 
Tubos (Tempo de Trânsito) 

em mm (pol.)

Tamanho Máx. da Parede do 
Tubo em mm (pol.)

Latão (Naval) 63 a 2500 (2 a 100) 63 a 2500 (2 a 100) 13 (0,5)
Cobre 63 a 2500 (2 a 100) 63 a 2500 (2 a 100) 13 (0,5)
Plástico Reforçado 
com Fibra de Vidro

63 a 2500 (2 a 100) 63 a 2500 (2 a 100) 13 (0,5)

Ferro (Fundido) 63 a 2500 (2 a 100) 63 a 2500 (2 a 100) 13 (0,5)
Ferro (Dúctil) 63 a 2500 (2 a 100) 63 a 2500 (2 a 100) 13 (0,5)
Náilon 63 a 2500 (2 a 100) 63 a 2500 (2 a 100) 50 (2)
Polietileno (HDPE) 25 a 2500 (1 a 100) 25 a 2500 (1,5 a 100) 50 (2)
Polietileno (LDPE) 25 a 2500 (1 a 100) 25 a 2500 (1,5 a 100) 25 (1)
Polipropileno 25 a 2500 (1 a 100) 25 a 2500 (1,5 a 100) 13 (0,5)
PVC / CPVC 25 a 2500 (1 a 100) 25 a 2500 (1,5 a 100) 50 (2)
Aço Inoxidável 304 63 a 2500 (2 a 100) 63 a 2500 (2 a 100) 13 (0,5)
Aço Inoxidável 304L 63 a 2500 (2 a 100) 63 a 2500 (2 a 100) 13 (0,5)
Aço Inoxidável 316 63 a 2500 (2 a 100) 63 a 2500 (2 a 100) 13 (0,5)
Aço (1% de Carbono) 63 a 2500 (2 a 100) 63 a 2500 (2 a 100) 13 (0,5)
Aço (Carbono) 63 a 2500 (2 a 100) 63 a 2500 (2 a 100) 13 (0,5)
Titânio 63 a 2500 (2 a 100) 63 a 2500 (2 a 100) 13 (0,5)
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Opções de Comunicaçãos
Qualquer instrumento FDH-1 pode ser equipado 
com um pacote de comunicação (-COMM) que 
inclui conexões para Ethernet, USB, RS232 e 
RS485, além de um software de direito reservado. 
Quando conectado a um computador que tem o 
software instalado, o usuário pode acessar o menu 
de configuração para editar o programa e fazer 
downloads de registros de dados diretamente para um 
computador.
A interface do software para o usuário reproduz 
um touchpad de cinco botões, o que torna simples 
aprender a usar o programa. Clicar nos botões é o 
mesmo que pressioná-los no touchpad do FDH-1. 
Pressionar e manter pressionada a tecla shift e clicar 
em um botão simula o ato de pressionar e segurar um 
botão no touchpad.

Opções de Controle de Processo
Qualquer modelo FDH-1 pode ser equipado com 
um pacote de relés para controle de processo (-R3), 
que inclui três relés de 10 A, programáveis de forma 
independente. Cada relé pode ser configurado para 
responder a alterações na taxa de vazão mensurada 
ou no valor da vazão total acumulada. Quando 
utilizado para monitorar a vazão, é possível programar 
alarmes para taxas altas, baixas ou faixas de medição. 
Quando utilizado para monitorar o acumulado total, 
é possível realizar operações em lotes de forma 
manual ou automática, programada (alimentação 
proporcional).
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Transducer (Series A) With Wall Mount Hardware

Dimensões: mm (polegada)

Fornecido completo, com suporte para montagem, abraçadeiras de aço inox e manual do usuário.
Para unidades de 250 V e tomada CEE 7/VII, adicione "-250VE" ao código do produto, sem qualquer custo adicional.
Para unidades de 250 V e tomada NEMA 6/15, adicione "-250V" ao código do produto, sem qualquer custo adicional.
Para unidades com cabo de 15,2 m (50’) para o sensor, acrescente "-50FT" ao código do produto, com custo adicional.
Para unidades com cabo de 30,5 m (100’) para o sensor, acrescente "-100FT" ao código do produto, com custo adicional..
Exemplos de Pedido: FDH-1-50FT, medidor de vazão ultrassônico híbrido tipo Doppler ou tempo de trânsito, com cabo de 50' para transdutor.
FDH-1-R3-250V, medidor de vazão ultrassônico híbrido tipo Doppler ou tempo de trânsito, saídas de relé, 250 V e tomada elétrica NEMA 4X(IP66).

Para Fazer seu Pedido
Código de 
Produto

Descrição

FDH-1 Medidor de vazão híbrido ultrassônico tipo Doppler ou tempo de trânsito

FDH-1-COMM Medidor de vazão híbrido ultrassônico com todas as opções de comunicações (RS232, RS485, USB e 
Ethernet)

FDH-1-R3 Medidor de vazão híbrido ultrassônico com saídas de relé

FDH-1-COMM-R3 Medidor de vazão híbrido ultrassônico com todas as comunicações e relés (RS232, RS485, USB e 
Ethernet)

Transdutor (Série A)
Com Suporte para 

Montagem em Parede

297 
(11,7)

297 
11
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