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MEDIDOR MAGNÉTICO DE BAIXA VAZÃO

Série FMG80
 DE1 ANO

GARANTIA

U  Ausência de peças 
móveis

U  Não requer tubo reto
U   Pulso e/ou saída de  

4 a 20 mA
U  Resistente a produtos 

químicos e à corrosão
U  Insensível a alterações 

na densidade e na 
viscosidade do fluido

U NEMA 4X (IP66)

FMG82

O medidor magnético da série 
FMG80 foi projetado para aplicações 
de injeção de produtos químicos de 
baixa vazão ou difíceis de medir com 
bombas medidoras pulsantes em 
tubo/cano de ³⁄₄ a ¹⁄₄". O alojamento é 
feito de plástico PEAD resistente e à 
prova de respingos.

A série pode manipular fluidos que 
contêm partículas em suspensão 
sem entupimento ou interferência, 
mantendo a manutenção em um 
nível mínimo. Sem peças metálicas 
(corpo 100% em PVDF e eletrodos 
preenchidos com de fibra de carbono 
de PVDF), o medidor é resistente 
à corrosão e compatível com uma 
ampla gama de produtos químicos. 
A exatidão é mantida com fluidos 
condutores (>20 micro Siemens) de 
diferentes viscosidades e densidades.

O medidor da série FMG80 é 
suficientemente compacto para se 
adaptar à maioria dos sistemas de 
bomba/injeção. Com requisitos de 
tubo reto após um cotovelo, ele pode 
ser facilmente montado em espaços 
limitados. O suporte de montagem 
aumenta a estabilidade. O FMG80 
possui pulso com   acoplamento 
ótico de dissipação de corrente 
ou aprovisionamento de corrente, 
bem como uma saída de 4 a 20 mA 
que pode ser conectada a muitos 
medidores de painel Omega®, 
controladores e registradores de dados; 
as saídas e a energia são fornecidas 
através de um cabo de 6 m (19,7') com 
conector circular fêmea de 8 pinos.

ESPEcIFIcAçõES
Tamanhos do tubo: 1⁄4, 3⁄8, ½, e ¾"
conexões: conexões com dois 
adaptadores roscados NPT (incluídos)
Materiais do corpo: PVDF
Eletrodos: preenchidos com fibras de 
carbono de PVDF
Terra: preenchidos com fibras de carbono 
de PVDF
Alojamento: HDPE com fibra de vidro
conexões: PVDF
Adaptadores (NPT): PVDF
O-Rings: EPDM ou FKM (-FKM)
Temperatura:   
 Ambiente: de -18 a 54ºC (de 0 a 130ºF) 
 Fluido: de 0 a 93ºC (de 32 a 200ºF)
Pressão: 150 psi
Intervalo de vazão:  
 FMG81, FMG82:  máx. de 3 GPM  
 (corte de 0,3 GPM) 
 FMG83, FMG84: máx. de 20 GPM  
 (corte de 0,2 GPM)

Exatidão:  
 FMG81, FMG82: ±1%, ±0,002 GPM de  
 leitura em todo o intervalo classificado 
 FMG83, FMG84: ±1%, ±0,005 GPM de  
 leitura em todo o intervalo classificado
Sinal de saída: acoplamento ótico 
de pulso de saída de dissipação ou 
aprovisionamento de corrente;30 Vcc, máx. 
de 5 mA, circuito de corrente de 4 a 20 mA; 
7 Vcc mais carga mín. de queda de tensão; 
máx. de 50 Vcc
 FMG81, FMG82: 1000 pulsos/litro  
 (3785 pulsos/galão)
 FMG83, FMG84: 500 pulsos/litro  
 (1892 pulsos/galão) 
Energia: de 10 a 15 Vcc, 150 mA (fonte de 
alimentação linear recomendada)
condutividade do fluido: >20 
microSiemens
Ambiental: NEMA 4 X (IP66)
comprimento do cabo: 6 m (19,7'), cabo 
com conector circular fêmea de 8 pinos
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  Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo. Descrição
 FMG81 Medidor magnético ¹⁄₄ NPT, EPDM 3 GPM
 FMG82 Medidor magnético ³⁄₈ NPT, EPDM 3 GPM
 FMG83 Medidor magnético ¹⁄₂ NPT, EPDM 20 GPM
 FMG84 Medidor magnético ³⁄₄ NPT, EPDM 20 GPM
 FMG81-FKM Medidor magnético ¹⁄₄ NPT, FKM 3 GPM
 FMG82-FKM Medidor magnético ³⁄₈ NPT, FKM 3 GPM
 FMG83-FKM Medidor magnético ¹⁄₂ NPT, FKM 20 GPM
 FMG84-FKM Medidor magnético ³⁄₄ NPT, FKM 20 GPM

É fornecido completo com manual do usuário cabo de 6 m (19,7') conector circular fêmea de 8 pinos.
Exemplos de pedido: medidor magnético FMG81 de 1⁄4 NPT, 3 GPM e medidor digital de painel DPF701 de 1⁄8 DIN. Para obter informações 
técnicas sobre o DPF701, acesse omega.com/dpf701
Medidor magnético FMG84 de 3⁄4 NPT, 20 GPM e controlador de lote DPF65 de 1⁄8 DIN. Para obter informações técnicas sobre o DPF65,  
acesse omega.com/dpf60

Dimensões: mm (polegadas)

 Nº do Modelo Descrição

 cABO FMG80 Cabo de reposição de 6 m (19,7') com conector circular fêmea de 8 pinos

 cONEXÃO FMG81 Conexão de reposição de para FMG81 (2 são necessárias)

 cONEXÃO FMG82 Conexão de reposição de para FMG82 (2 são necessárias)

 cONEXÃO FMG83 Conexão de reposição de para FMG83 (2 são necessárias)

 cONEXÃO FMG84 Conexão de reposição de para FMG84 (2 são necessárias)

 O-Ring FMG80A O-Ring de reserva EPDM para FMG81/82 (2 são necessários)

 O-Ring FKM FMG80A O-Ring FKM de reposição para FMG81/82 (2 são necessários)

 O-Ring FMG80B O-Ring FKM de reposição para FMG83/84 (2 são necessários)

 O-Ring FKM FMG80B O-Ring de reposição FKM para FMG83/84 (2 são necessários)

 DPF701 Taxa de vazão ou tela total montados no painel

 U12Y100 Fonte de alimentação de 12 Vcc
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