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MEDIDOR MAGNÉTICO FLANGEADO

Série FMG-2000

e Fácil Configuração
e Trecho Reto Mínimo 
e  Indicação de Vazão e Fluxo Total, 

montado em Campo ou Remoto 
e Lacre de Segurança tipo 
    Tamper-Evident™
e Classificação IP68
e  Programação em Tela de 

Toque
e Faixa Operacional de 200:1
e  RS485 (Protocolo 

Modbus®)

A FMG-2000 é a série OMEGA de medidores de vazão 
eletromagnéticos flangeados utilizada em tubos de 3" a 
10" de redes municipais ou industriais de água, águas 
residuais, estações de bombeamento e pacotes de 
aplicações para usinas.

O FMG-2000 não tem partes móveis e os eletrodos são 
projetados de modo a evitar o acúmulo de sujeira. Esse 
medidor magnético não exige manutenção em aplicações 
em que os resíduos obstruiriam os medidores mecânicos. 
O instrumento não tem partes de desgaste. As exigências 
mínimas de tubo reto permitem que os medidores da 
série FMG-2000 sejam usados em configurações de 
tubulação onde há pouco espaço entre o medidor e 
um joelho. Esses medidores têm classificação IP68 

FMG-2004, 
em tamanho inferior ao real.

Série FMG-2000 vista de 
cima.

para aplicações em que existe a possibilidade de o 
instrumento ficar submerso em água a uma profundidade 
de até 3 m (10') por períodos prolongados. O padrão 
inclui indicação de vazão e fluxo total. O usuário pode 
selecionar as unidades de vazão e fluxo total, e a saída 
de pulso no teclado numérico de toque no painel frontal.

O FMG-2000 pode ser alimentado externamente com 9 
Vcc até 36 VCC a 30 mA. O cabo padrão de 6 m (20') 
também oferece saídas para uso com uma série de 
displays e controles da OMEGA™ para leitura remota, 
registro de dados e aplicações de controle. Loop passivo 
de corrente de 4 mA a 20 mA (-I) e saídas de alta 
frequência são opcionais. O medidor remoto com tela 
FMG-2100 pode ser fornecido com alimentação interna 
CA opcional (-120 VCA).

ANO1
GARANTIA



H-2

FMG-2003 shown 

L

H

T

(Including Rubber Gaskets)

(Metal Flange)

ID

FMG-2004 to 2010 shown 

Remote Version Shown 

L

H

T

(Including Rubber Gaskets)

(Metal Flange)

 ID

76.2
(3)

5.08 (0.20) Dia.

142.7
(5.62)

111.2
(4.38)134

(5.27)

63.5
(2.5)

FMG-2003 shown 

L

H

T

(Including Rubber Gaskets)

(Metal Flange)

ID

FMG-2004 to 2010 shown 

Remote Version Shown 

L

H

T

(Including Rubber Gaskets)

(Metal Flange)

 ID

76.2
(3)

5.08 (0.20) Dia.

142.7
(5.62)

111.2
(4.38)134

(5.27)

63.5
(2.5)

FMG-2003 shown 

L

H

T

(Including Rubber Gaskets)

(Metal Flange)

ID

FMG-2004 to 2010 shown 

Remote Version Shown 

L

H

T

(Including Rubber Gaskets)

(Metal Flange)

 ID

76.2
(3)

5.08 (0.20) Dia.

142.7
(5.62)

111.2
(4.38)134

(5.27)

63.5
(2.5)

Dimensões: mm (polegada)

Tamanho do 
medidor em pol.

Comprimento (L) 
mm (pol.)

Altura (H)
mm (pol.)

T 
mm (pol.)

Diâmetro interno 
(DI) 

mm (pol.)

Peso de 
embarque 

kg (lb)

3 305 (12) 173 (6,80) 17,3 (0,68) 66,04 (2,60) 19 (41)

4 260 (10,24) 206 (8,12) 20,9 (0,62) 79,25 (3,12) 16 (35)

6 312 (12,27) 234 (9,22) 23,3 (0,69) 128,27 (5,05) 23 (50)

8 362 (14,24) 260 (10,22) 23,3 (0,69) 163,58 (6,44) 33 (72)

10 462 (18,18) 285 (11,22) 23,3 (0,69) 218,69 (8,61) 58 (128)

Flanges: padrão de furação ANSI 150 lb Cabo 1 lb.

Dimensões

FMG-2003 mostrado

(flange de Metal)

(inclui Borrachas de Vedação)

Versão Remota Mostrada

FMG-2003 a 2010 mostrado

Diâmetro de 5,08 (0,20)

63,5 
(2,5) 76,2 

(3)
142,7 
(5,62)

134 
(5,27)

111,2 
(4,38)

(inclui Borrachas de Vedação)
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Para Fazer o Pedido
Código de 
Produto 

Descrição Tamanho do Flange em cm 
(pol.)

Faixa de Medição do Fluxo GPM 
(LPS)

FMG-2003 Medidor magnético com tela local 7,6 (3) 3,62 a 723 (0,23 a 46)

FMG-2004 Medidor magnético com tela local 10 (4) 6,43 a 1285 (0,41 a 81)

FMG-2006 Medidor magnético com tela local 15 (6) 14,5 a 2891 (0,91 a 182)

FMG-2008 Medidor magnético com tela local 20 (8) 25,7 a 5140 (1,62 a 324)

FMG-2010 Medidor magnético com tela local 25 (10) 40,15 a 8031 (2,54 a 507)

FMG-2103 Medidor magnético com tela remota 7,6 (3) 3,62 a 723 (0,23 a 46)

FMG-2104 Medidor magnético com tela remota 10 (4) 6,43 a 1285 (0,41 a 81)

FMG-2106 Medidor magnético com tela remota 15 (6) 14,5 a 2891 (0,91 a 182)

FMG-2108 Medidor magnético com tela remota 20 (8) 25,7 a 5140 (1,62 a 324)

FMG-2110 Medidor magnético com tela remota 25 (10) 40,15 a 8031 (2,54 a 507)

Para modelos com saída de 4 a 20 mA, adicione "-I" ao código de produto, com custo adicional.
Para modelos com saída digital, adicione "-D" ao código de produto, com custo adicional.
Para modelos com saída de relé, adicione "-R" ao código de produto, com custo adicional.
Para modelos com alimentação de 85 a 265 VCA, adicione "-VCA" ao código de produto, com custo adicional (opção VCA disponível apenas 
nos modelos FMG-2100 com tela remota).

ESPECIFICAÇÕES
Tamanhos de Tubo: 3, 4, 6, 8, e 10"
Flanges: padrão ANSI de 150 lb.
Pressão: 150 psi (10,3 bar) pressão de 
trabalho
Temperatura
  Operacional: -12 a 54°C (10 a 130°F)
 Armazenamento: -40 a 70°C (-40 a 
158°F)
  Exatidão: ±1% de leitura, ±0,04% do 

fluxo do fundo de escala a partir do 
corte de fluxo baixo até o fluxo máximo 
de 10 m/seg.

  Corte de Fluxo Baixo: 0,5% da vazão 
máxima

Velocidade Máxima: 10m/s

Materiais
  Corpo: 3", somente de ferro dúctil 

fundido, revestido com epóxi em pó aço 
soldado de 4" a 40", revestido com epóxi

  Revestimento Interno: 3", somente 
de Noryl®, 4" a 10", de Santoprene/
polipropileno para eletrônicos

  Invólucro: Ferro fundido dúctil, 
revestido com pó

 Eletrodos: aço inoxidável 316
 Anel de Vedação: 3" somente de EPDM
Tipo de Tela: LCD de 128 x 64 com matriz 
de pontos 
Dígitos: 5 dígitos para vazão, 8 dígitos 
para fluxo total
Alimentação: 
  Alimentação em CC: 9 VCC a 36 VCC 

a 250 mA, no máximo, média de 30 mA
  Alimentação em CA: Opção de 85 VCA 

a 264 VCA, 50/60Hz, 0,12 A
Sinal de Saída da Frequência de Pulso: 

Unidades de Volume 
Total

Unidades de Volume de 
Vazão

Unidades de Tempo

Galão Galão Segundo

Galão x 1000 Litro Minuto

Milhões de galões Pé cúbico Hora

Litro Metro cúbico Dia

Litro x 1000 Milhões de galões

Mega litro Mega litro

Metro cúbico Galão imperial

Metro cúbico x 1000 Milhões de galões 
imperiais

Pé cúbico

Pé cúbico x 1000

Galão imperial

Galão imperial x 1000

Milhões de galões 
imperiais

Unidades

pulso consumidor de corrente, isolado, 36 
Vcc a 10 mA, no máximo.
Taxas de Pulso: unidades de volume/
pulso selecionáveis pelo usuário. A largura 
do pulso é a metade do período do pulso, 
200 pulsos/segundo, no máximo.
Opções: 
  Loop de corrente de 4 a 20 mA (-I)  

isolado, passivo, de 6 a 36 VCC, ±0,1% 
do pulso/saída de frequência conforme 
HART®

  Comunicações Modbus® (RS485) 
(-M): protocolo Modbus RTU, com 
isolamento

  Saída digital (-D) isolada, coletor 
aberto, 36 VCC a 10 mA, no máximo, 
saída de frequência de até 10 kHz

  Saída de relé (-R): relé de estado 
sólido, normalmente aberto, não 
polarizado, 28 Vca/40 Vcc a 0,5 A, no 
máximo, máximo de 33 Hz

Cabo
  Cabo de comando: Cabo de 

seis condutores com construção 
bloqueada, revestimento de poliuretano, 
comprimento-padrão de 6 m (20’) 
para alimentação, frequência de pulso 
ou saídas opcionais; comprimentos 
opcionais disponíveis de até 30,5 m 
(100').

  Cabo para Tela Remota (FMG2100):  
comprimento-padrão de 9 m (30') 
pode ser encurtado (pelo usuário, em 
campo). Um cabo adicional pode ser 
encomendado e conectado, usando 
uma caixa de distribuição (adquirida de 
fornecedor-padrão), até o total de 30,5 
m (100’).

Condutividade: >20 microSiemens/cm
Detecção de Tubo Vazio: Hardware/ 
software, à base de condutividade
Certificação: marcação CE  
(EN 61326) pendente
Ambiental: IP68 para 3 m (10') de 
profundidade

FMG-200 é mostrado 
em tamanho inferior 

ao real.




