
U  Mede o fluxo  
e a temperatura

U  Ampla compatibilidade 
química

U  Saída selecionável no 
campo de 4 a 20 mA ou 
de 1 a 5 Vcc

U  Invólucro NEMA 4 (IP65)
U  O projeto industrial 

compacto inclui  
sensor/transmissor  
de fluxo do rotor  
e sensor/transmissor 
de temperatura em 
montagem única

U  Calibrado na fábrica — 
Fácil de instalar 

A série FP7002 é composta de 
sensores de temperatura e de fluxo de 
rotor com transmissor/condicionador 
de sinais integral em uma habitação 
de alumínio NEMA-4 industrial.

A série FP7002 é ideal para aplicações 
que exigem um sensor de temperatura  
e fluxo remoto a longa distância. Quando 
o pedido é feito com o encaixe de 
instalação da série FP7000, o sensor/
transmissor é calibrado de fábrica para 
que corresponda ao fluxo de vazão do 
encaixe selecionado. Por exemplo, se 
o usuário pede um sensor/transmissor 
FP7002 com um encaixe PVC FP7010, 
a saída analógica do transmissor será 
calibrada de fábrica para dar uma saída 
de 20 mA à taxa de vazão máxima de 50 
GPM e saída de 4 mA a 0 GPM.  
O usuário também pode converter uma 
saída analógica para uma saída de  
1 a 5 Vcc sem recalibrar o sistema.

O FP7002 também possui um 
sensor/transmissor de temperatura 
independente com uma saída de 
loop de 4 a 20 mA padrão de 2 
fios, escalada para um intervalo de 
temperatura de 0 a 100°C (32 a 212°F).

Série FP7002

O sistema SYS/FP7002A/FP7010-GI inclui um sensor 
de temperatura/fluxo com encaixe FP7010-GI, 
calibrado para um fluxo de 3 a 50 GPM.

Sensor de 
rotor

Condicionador 
de sinal/
transmissor 
embutido

Cabeçote de 
proteção em metal 

(tampa removida 
para mostrar os 

detalhes)

FP7002 mostrado 
em escala aproximada.

Sensor da 
Temperatura 

Ambiente 
Embutido

SISTEMA DE SENSOR E TRANSMISSÃO  
DE TEMPERATURA E FLUXO COM ROTOR
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Inclui sensor de temperatura embutido com saída analógica!
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Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo Descrição
 FP7002  Sensor/transmissor de temperatura e fluxo de rotor para 

encaixes PVC (inclui porca de bloqueio em PVC)
 FP7002A  Sensor/transmissor de temperatura e fluxo de rotor para encaixes 

de ferro galvanizado (inclui porca de bloqueio em latão)

Cada sistema de transmissor/encaixe vem calibrado de fábrica, com o manual do usuário. 
Observação: os pedidos do transmissor e da montagem devem ser feitos como um sistema. 
Vide exemplos abaixo.
Exemplos de pedidos: sensor/transmissor FP7002  com o encaixe em PVC FP7007 — use  
o número de modelo SYS/FP7002/FP7007.
SYS/FP7002A/FP7007-GI, sensor/transmissor com encaixe galvanizado de 3⁄4".

 Nº do Modelo Descrição
 PSS-12 Fonte de alimentação de saída única de 12V
 TX4-100 Cabo blindado de 4 condutores, 30 m (100')

Acessórios

ESPECIFICAÇÕES DE SAÍDA 
DO ROTOR
Exatidão: ±2% FE
Repetibilidade: ±1% FE
Alimentação: de 12 a 18 Vcc a 50 mA
Saída:  3 fios, de 4 a 20 mA (1 a 5 VCC
 com resistor externo de 250 Ω)
Resistência de Loop Máximo: 
Ω = (alimentação em V – 12V)/0,02 A
Materiais úmidas do FP7002: 
 Corpo do sensor: polipropileno
 O-Ring: FKM
 Remo: PVDF
 Porca de bloqueio: PVC
Materiais úmidas do FP7002A: 
 Corpo do sensor: polipropileno
 O-Ring: FKM
 Remo: PVDF
 Porca de bloqueio: latão
Intervalos de temperatura/pressão do 
fluido: 
Não exceder as classificações máximas 
da tubulação. Dependendo do material 
do acessório, a temperatura/pressão de 
funcionamento pode ser limitada pela 
tubulação e não pelo sensor. Em todos os 
encaixes de PVC, não exceder 150 psig 
a 27°C (80°F), 100 psig a 38°C (100°F), 
60 psig a 49°C (120°F) ou 30 psig a 60°C 
(140°F), devido à inserção no tee. Sen-
sor FP7000: 0 a 26°C (32 a 80°F) até 150 
psig; pressão máxima diminui 1,1 psig por 
cada 0.56°C (1°F) acima de 27°C (80°F) à 
temperatura máxima de 93°C (200°F) ao 
máximo de 18 psig
Peso:  
 FP7002: 0,3 kg (0,75 lb)  
 FP7002A: 0,4 kg (1 lb)
Viscosidade máxima: 5 cps

ESPECIFICAÇÕES DE SAÍDA 
DE TEMPERATuRA
Intervalo de Temperatura:  
0 a 100°C (32 a 212°F)
Exatidão: ±1,7°C (3,1°F)
Potência: de 12 a 18 Vcc a 30 mA
Saída: 2 fios, de 4 a 20 mA (1 a 5 VCC
 com resistor externo de 250 Ω)
Resistência de Loop Máximo:  
Ω = (alimentação em V – 12V)/0,02 A

Fornece duas saídas analógicas independentes para  
medição de fluxo e de temperatura

MEDE O FLUXO!

MEDE A TEMPERATURA!

Programe o DPi8-EI para que aceite o sinal 
de 4 a 20 mA da FP7002 e para que exiba  
a taxa de vazão nas unidades de 
engenharia de sua escolha.

O sistema SYS/FP7002/FP7007-GI 
inclui um sensor de temperatura/fluxo 
com encaixe FP7007, calibrado para 
um fluxo de 2 a 30 GPM.

CONECTE UM TRANSMISSOR FP7002 AOS MEDIDORES 
DA OMEGA COM INTERNET INCORPORADA E MONITORE 
PROCESSOS DE QUALQUER LUGAR ATRAVÉS DA INTERNET!

Programe o DPi8-EI para que aceite o sinal 
de 4 a 20 mA da FP7002 e para que exiba  
a temperatura nas unidades de engenharia 
de sua escolha.
 
Vista do indicador DPi8-EI. Acesse omega.
com/dpi_series para obter detalhes 
completos.
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Embutido

Sensor de 
rotor 

Encaixes de instalação necessários
           PVC, programação 40*                   Tê de ferro galvanizado
  Medidor de  Tamanho  
  comprimento de  do tubo Intervalo 
 Nº do Modelo  cama (polegadas) Nº do Modelo  (NPT) (GPM)
 FP7007  0,53 (21) FP7007-GI ³⁄₄ 2 a 30
 FP7010  0,66 (26) FP7010-GI 1 3 a 50
 FP7012  0,79 (31,3) FP7012-GI 1¹⁄₄ 5 a 90
 FP7015  0,95 (37,5) FP7015-GI 1¹⁄₂ 7 a 125
 FP7020  1,27 (50) FP7020-GI 2 11 a 205
 FP7025  1,59 (62,5) FP7025-GI 2¹⁄₂ 15 a 285
 FP7030  1,91 (75) FP7030-GI 3 25 a 460

*Todos os acessórios de PVC incluem tubo de PVC de 36" na entrada de fluxo e tubo de PVC 
de 12" na saída do fluxo.


