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Série FMA3100

U  Para taxas de vazão 
de até 10 SLM

U  Saída Linear de 
0 a 5 VCC

U Rentável

Os sensores de fluxo de massa 
da série FMA3100 representam 
um avanço na tecnologia de 
sensores de fluxo de massa. 
Eletrônica de ponta, projeto 
mecânico compacto e conceitos 
de ferramentas de produção em 
massa são combinados em um único 
produto de alto desempenho e rentável. 
O sensor de fluxo de gás é apropriado 
para diversas aplicações de OEM. A 
saída linear padrão é de 0 a 5 VCC.

Utilizando o sensor de fluxo de 
massa térmica básico FMA3100, 
os controladores de fluxo de massa 
FMA3200 oferecem um controle fluxos 
de gás preciso e estável em um pacote 
compacto. No modo desligado, a 
válvula de controle de fluxo fica fechada 
com uma taxa de vazamento mínima. 
Esse controlador rentável é ideal para 
diversas aplicações OEM, com saída 
linear de 0 a 5 VCC e entrada de 
controle de 0 a 5 VCC.

A série FMA3300 combina as 
características do FMA3100 com um 
medidor de display LCD digital ajustável 
de 31⁄2 algarismos para visualização taxa 
de vazão em unidades de engenharia 
(isto é, mL/min ou L/min). Esses 
medidores de vazão compactos já 
provaram que são eficazes em muitas 
aplicações de laboratório.

Controladores e Medidores  
de Vazão de Massa Gasosa
Para Gases limpos

ESPECiFiCAçõES GERAiS
Saída: 0 a 5 VCC (mínima de 2500 Ω)
Tensão do ponto de ajuste da entrada 
(Apenas FMA3200): 0 a 5 VCC
Exatidão: ±1,5% FE*
Repetibilidade: ±0,5% FE
Tempo de resposta: 2 segundos 
(típicos) até ± 2% da taxa de vazão 
real de 25 a 100% da escala completa
Ambiente de operação:  
10 a 50°C (50 a 122°F), ambiente 
sem condensação

intervalo de pressão operacional:  
máximo de 150 psi a 25°C (77°F)
Coeficiente de temperatura:  
± 0,2% por °C
Coeficiente de pressão: ±0,02% por psi
integridade de vazamento: máxima de 
1x10-4 SCCS He para ambientes externos
Potência de Entrada:  
 FMA3100 e FMA3300: 
 de 12 a 15 VCC, 100 mA (1,5 W) 
 FMA3200: 12 a 15 VCC, 250 mA (3,75 W)
Conexões: encaixes da compressão 
de 1⁄8", intervalos de fluxo até 1 L/min; 
conector de rosca de 1⁄4" para até 5 L/
min; encaixe de compressão de 3⁄8" para 
10 L/min
Materiais construtivos:  
Alumínio anodizado, O-Ring FKM, 304 
e 316 de aço inoxidável, epóxi, padrão 
de encaixes de tubos de compressão 
de acetato
Razão de rangeabilidade: 10:1
Gases: os mais limpos e secos (por 
exemplo, ar, nitrogênio, dióxido de 
carbono, argônio, hidrogênio, hélio, 
metano, oxigênio)
Filtração: Requer filtragem de 20 
mícrons se o gás contiver qualquer 
material particulado
ESPECiFiCAçõES 
(Controladores de fluxo FMA3200)
Pressão diferencial: 15 a 40 psi

Controlador de fluxo de 
massa FMA3206 mostrado 
em escala real.

* A mesma exatidão sob as especificações 
gerais é válida para as seguintes condições:
1. Temperatura entre 18 e 25°C (64 e 77°F)
2.  Tempo de aquecimento: pelo menos 10 min 
3.  Tensão de entrada de alimentação estável 

(12V ±0,1V) típico
4.  Linearidade: Adicionar ± 0,5% para 

intervalos de até 500 SCCM, ± 1,0% 
em 500 SCCM

5. Intervalo de exatidão: 10 a 100%
6.  Pressão de linha de 1 a 30 psi para 

FMA3100 e FMA3300 e configurações 
específicas de fábrica para FMA3200

7. É utilizado gás de fábrica (especificado)

Ciclo de vida da válvula: > 1 milhão de 
ciclos; a válvula é fechada normalmente
Vazamento através da válvula:  
0,2 SCCM ou menos de 2% FE, 
o que for maior
intervalo de controle: 50:1
Tensão do ponto de ajuste remoto: 
0 a 5 VCC
Peso:  
 FMA3100: 199 g (0,44 lb)  
 FMA3300: 249 g (0,55 lb)  
 FMA3200: 386 g (0,85 lb)
Tamanho aproximado sem encaixes:  
 FMA3100: 47 compr. x 26 larg.  
 x 90 alt.mm (1,87 x 1,03 x 3,55")   
 FMA3300: 47 compr. x 26 larg.  
 x 127 alt.mm (1,87 x 1,03 x 5,0")  
 FMA3200: 81 compr. x 26 larg.  
 x 97 alt.mm (3,17 x 1,03 x 3,80")
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Modelos 
mostrado em 
escala menor 
que a real.

Sensor 
de fluxo 

FMA3303

Sensor 
de fluxo 

FMA3101 

 Para fazer o seu pedido
 Medidores de vazão
 Número do Número do  Queda de pressão 
 modelo sem display modelo com display Taxas de vazão** no fluxo máximo
 FMA3101  FMA3301  0 a 20 SCCM 1 H2O
 FMA3102  FMA3302  0 a 50 SCCM 
 FMA3103  FMA3303  0 a 100 SCCM 
 FMA3104  FMA3304  0 a 200 SCCM 2 H2O
 FMA3105  FMA3305  0 a 500 SCCM 
 FMA3106  FMA3306  0 a 1 SLM 
 FMA3107  FMA3307  0 a 2 SLM 3 H2O
 FMA3108  FMA3308  0 a 5 SLM 
 FMA3109  FMA3309  0 a 10 SLM 10 H2O
É fornecido completo com o manual do usuário e cabo de alimentação/sinal de 0,6 m (24") (compatível apenas com as fontes de alimentação abaixo).
Para o certificado de calibração NIST de 4 pontos, adicione o sufixo “-NISTAIR” ao número do modelo, a um custo adicional.
Exemplo de pedido: FMA3307, medidor de vazão de 0 a 2000 SCCM com display e FMA3115PW, cabo fonte de alimentação/saída.

* Especifique o gás, a pressão de entrada/saída 
e a temperatura.
** Os intervalos de fluxo são baseados em ar 
seco ou nitrogênio por padrão; outros gases estão 
disponíveis (dióxido de carbono, hélio, argônio, 
hidrogênio, metano, oxigênio) sob um custo adicional.
Para o certificado de calibração NIST de 4 
pontos, adicione o sufixo “-NISTAIR” ao número 
do modelo, a um custo adicional.
Exemplo de pedido: FMA3203-(hélio, 20/0 psig, 
70°F), controlador de fluxo de 0 a 100 SCCM 
e FMA3215PW, cabo fonte de alimentação/saída.

Fabricados sob encomenda
 Controlador (sem display)
 Nº do Modelo Taxas de vazão** Queda de pressão no fluxo máximo
 FMA3202-(*)  0 a 50 SCCM
 FMA3203-(*)  0 a 100 SCCM
 FMA3204-(*)  0 a 500 SCCM 15 psi
 FMA3205-(*)  0 a 5 SLM  
 FMA3206-(*)  0 a 10 SLM

Acessórios
 Medidores de vazão: séries FMA3100 e FMA3300
 Nº do Modelo Descrição
 FMA3115PW  Cabo fonte de alimentação/saída (0 a 5 VCC), 115 VCA
 FMA3230PW Cabo fonte de alimentação/saída (0 a 5 VCC), 230 VCA
 Apenas controladores: Série FMA3200
 FMA3215PW  Cabo fonte de alimentação/entrada/saída (0 a 5 VCC), 115 VCA 
 FMA3223PW Cabo fonte de alimentação/entrada/saída (0 a 5 VCC), 230 VCA
 Cabo das séries FMA3100/3200/3300
 FMA3000C   Cabo de 1 m (3'), com conector acoplado e extremidades desencapadas para uso com fontes 

de alimentação que possuam conexões de terminais


