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Os medidores de vazão/controladores de massa 
eletrônicos da série FMA-A2000 proporcionam alto 
desempenho, versatilidade e projeto de ponta em um 
único pacote compacto. O FMA-A2000 usa tecnologia 
térmica do tipo capilar para medir diretamente a vazão 
em massa de gases. Não há necessidade de correções 
de temperatura, pressão ou raiz quadrada. A série 
FMA-A2300/2400 é fornecida com uma tela de LCD, e 
todos os modelos têm saída linear de 0 a 5 Vcc e de 4 
a 20 mA.

O FMA-A2000 mede a taxa de vazão em massa de 
gases em 24 faixas, de 0 a 100 SLM. Para ver uma 
listagem completa, consulte a tabela de faixas na 
página D-20. A série FMA-A2000 é compatível com a 
maioria dos gases não corrosivos. Recomenda-se ao 
usuário que verifique os materiais úmidos quanto à 
compatibilidade com o gás.

Os controladores de vazão em massa da OMEGA 
usam uma válvula proporcional eletromagnética interna 
para controlar a taxa de vazão em massa. Um sinal 
de comando pode ser fornecido pelo pote do ponto de 
ajuste interno ou por uma fonte externa de 0 a 5 Vcc. 

U ±1% de exatidão
U Saída analógica linear
U Tecnologia térmica
U Para taxas de vazão de até 100 SLM
U Fonte de alimentação incluída

Série FMA-A2000

Controladores e medidores de  
vazão de gás em massa
Para gases limpos  
com tela integral opcional

FMA-A2417 com display, mostrado  
em escala menor que a real.

FMA-A2117 sem display, mostrado 
em escala menor que a real.
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Padrão
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ESPEciFicAçõES
Exatidão: ± 1% da escala completa, 
incluindo a linearidade
Repetibilidade: ± 0,15% da escala 
completa ou melhor
Razão de rangeabilidade: 100:1
Tempo de resposta: 5 segundos
Temperatura ambiente do gás:  
de 0 a 50°C (de 32 a 122°F)
coeficiente de temperatura:  
0,05% da escala completa por  
1°C ou melhor
coeficiente de pressão:  
0,01% da escala completa por psi  
ou melhor
Requisitos mínimos de pressão: 
 Medidores: 1 polegada de H2O
 controladores de até 1 SLM: 1 psi
 controladores maiores do que 
 20 SLM: 20 psi
Pressão diferencial para  
controladores de vazão em massa:  
< 5 LPM, padrão de 5 a 50 psi 
> 5 LPM, padrão de 20 a 40 psi
Pressão máxima do gás:  
 Poliacetal: 250 psig
 316 em aço inoxidável: 500 psig
integridade de vazamento:  
1 x 10-6 cc/min. de He ou melhor
Partes em contato com Fluido:  
 Padrão: Poliacetal, O-Ring-O FKM  
 Opcional: 316 em aço inoxidável,  
 O-Ring-O FKM
conexões: padrão de 1⁄4 FNPT;  
Encaixe de compressão de 1⁄4"para todos 
os modelos de aço inoxidável  
conexão de entrada/saída:  
Conector sub-D de 9 pinos
Sinal de controle: de 0 a 5 Vcc
Válvula de controle: eletromagnética, 
normalmente fechada
Sinal de saída: linear, de 0 a 5 Vcc, 
1000 Ω carga mín., de 4 a 20 mA, 500 Ω 
Resistência de loop
Roscas de montagem:
 corpo 316 em aço inoxidável:  
Rosca de 

6⁄32" 
 Poliacetal: parafuso autorroscante nº 4/6
Potência de Entrada:
 Medidores: 24 Vcc a 150 mA, 115 Vca, 
220 Vca com adaptador CA
 controlador: 24 Vcc a 300 mA, 115 
Vca, 220 Vca com adaptador CA
Dimensões: consulte o desenho
Peso: 1,25 kg (2,75 lb) com fonte de 
alimentação

É fornecido completo com manual do usuário, conector sub-D de 9 pinos, fonte de alimentação e calibração Nist (sem 
pontos de dados).
* Insira o código de intervalo da tabela no topo da página para completar o número de modelo. 
Para o corpo do 316 em aço inoxidável opcional, adicionar o sufixo “-SS” ao número do modelo para obter custo 
adicional (acessório de compressão padrão de 1⁄4"). Corpo SS padrão nos controladores FMA-A22 e FMA-A24.
Observação: todas as faixas de vazão dos controladores especificados são para nitrogênio ou ar a 20 psig; quando 
usado para outros gases, um fator de correlação é necessário para determinar a taxa de vazão.
** Especifique o gás, a pressão de entrada/saída e a temperatura.
Para o certificado de calibração NIST de 5 pontos, adicione o sufixo “-NIST5” ao número do modelo, sem custo 
adicional.
Para o certificado de calibração NIST de 10 pontos, adicione o sufixo “-NIST10” ao número do modelo, a um custo 
adicional.
Exemplos de pedido: medidor de vazão em massa com tela FMA-A2316, calibrado para nitrogênio a 20 psig de 
entrada, temperatura de 0 a 45 SLM. ΔP: de 5 a 20 psi.
Medidor de vazão em massa FMA-A2102-SS, corpo em aço inoxidável 316, de 0 a 50 SCCM.

  Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo Descrição
 FMA-A21(*)   Medidor de vazão de massa sem tela, varia  

de 0 a 10 SCCM a 0 a 100 SLM
 FMA-A22(*)-SS-(**)   Controlador de vazão de massa sem tela, com válvula de 

controle, varia de 0 a 10 SCCM a 0 a 50 SLM, corpo SS 316
 FMA-A23(*)   Medidor de vazão de massa com tela, varia  

de 0 a 10 SCCM a 0 a 100 SLM
 FMA-A24(*)-SS-(**)   Controlador de vazão de massa com tela e válvula de controle, 

varia de 0 a 10 SCCM a 0 a 50 SLM, corpo 316 em aço inoxidável

 Nº do Modelo Descrição
 FMA-200PWA Base de fixação de fonte de alimentação para 90 a 260 Vca, de reposição

 SSLK-14-14 Encaixe de compressão 316 em aço inoxidável de ¹⁄₄ NPT tubo com diâmetro 
  externo de ¹⁄₄"

Acessórios

Dimensões: mm (polegadas)

Tabela de intervalos
 código SccM código SLM código SLM
 00 de 0 a 30 06 0 a 1 14 0 a 35
 01 de 0 a 20 07 0 a 2 15 0 a 40
 02 de 0 a 50 08 0 a 5 16 0 a 45
 03 de 0 a 100 09 0 a 10 17 0 a 50
 04 de 0 a 200 10 0 a 15 18 0 a 55*
 05 de 0 a 500 11 0 a 20 19 0 a 60*
 — — 12 0 a 25 20 0 a 65*
 — — 13 0 a 30 21 0 a 70*
 — — — — 22 0 a 75*
 — — — — 23 0 a 100*
* Somente para a série FMA-A2100/2300

Tubos e encaixes de vários  
materiais e estilos estão disponíveis. 

Medidores compatíveis; DPF50, DPF60, DPF300, DPF5500, DPF403. 
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