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TUBOS PITOT DE ALTA EXATIDÃO

e   Vazão com Exatidão de até 
±1%

e    Fácil Instalação – Ideal para 
Processos de Modernização

e   Queda de Pressão Muita Baixa
e   Exige Pouca Manutenção
e    Para Líquidos, Gases e 

Vapores Limpos e de Baixa 
Viscosidade

e    A Configuração-Padrão inclui 
Válvulas

ESPECIFICAÇÕES
Exatidão: até 1% da vazão (veja 
dimensionamento). (A exatidão indicada 
refere-se a um tubo schedule 40. No 
caso de tubo schedule 80, acrescente 
1% à exatidão ou solicite uma 
construção especial).
Repetibilidade: ±0,1% da vazão
Temperatura Máxima: FPT-6100: 93°C 
(200°F); FPT-6200: 204°C (400°F) 
 Modelos "SS": 427°C (800°F)
Pressão Máxima:  
 FPT-6100: 150 psig;  
 FPT-6200: 1500 psig
Queda Irrecuperável de Pressão 
(Polegadas de  H2O): = DP x (CP/D), 
onde DP = pressão diferencial gerada 
(polegadas de H2O) 
CP = coeficiente de perda de pressão  
= 0,296 para sonda com 3⁄8" de diâmetroi 
= 0,387 para 1⁄2"  
= 0,757 para 3⁄4"  
= 0,945 para 1" 

D = diâmetro interno do tubo 
(polegadas)
Partes Úmidas: FPT-6100: haste de 
aço inox 316, gaxeta e cabeça de latão, 
junta de aço carbono soldada, válvula 
cônica de latão SAE de ¼"; FPT-6200: 
haste, gaxeta e cabeça de aço inox 316, 
junta de aço carbono soldada, válvulas 
de bloqueio de aço carbono ½ FNPT.
Dimensões
Modelo FPT-6100: Acrescente 47⁄8" 
ao tamanho da linha para determinar 
o comprimento total sem as válvulas. 
Adicione 71⁄2" ao tamanho da linha para 
determinar o espaço livre necessário 
para instalar a unidade.
Modelo FPT-6300: Acrescente 81⁄4" 
ao tamanho da linha para determinar 
o comprimento total sem as válvulas. 
Adicione 111⁄2" ao tamanho da linha para 
determinar o espaço livre necessário 
para instalar a unidade.

A configuração-
padrão da série 
FPT-6110 inclui 
válvulas cônicas de 
latão SAE.

FPT-6110, em 
tamanho inferior 
ao real.

Série FPT-6000

FPT-6000.G-11.ill

Transmissor de pressão PX760, 
vendido separadamente. Acesse 
omega.com/pressure para mais 
informações.

O FPT-6110 é um modelo típico de tubo 
pitot extremamente preciso que gera 
pressão diferencial entre as portas a 
montante (estagnação) e a jusante 
(estática) proporcional à vazão ao 
quadrado (Q2). Portanto, a pressão 
diferencial pode ser medida usando um 
transdutor de pressão diferencial (acesse 
omega.com/pressure), oferecendo 
uma saída de 4 a 20 mA proporcional 
à vazão ao quadrado. Assim, a leitura 
pode ser feita em forma de taxa de vazão 
por dispositivos com extração de raiz 
quadrada, como o medidor DPF64-SQRT 
ou o computador de vazão mássica 
FC-20, ambos da OMEGA. O FPT-6000 
pode ser utilizado para medir líquidos, 
gases e vapores limpos de baixa 
viscosidade em uma série de sistemas de 
tubulações e tubos de até 72" ou mais, 
mediante solicitação especial.

O FPT-6110 oferece as seguintes 
vantagens em relação às placas de 
orifício: instalação fácil e de baixo custo 
(basta soldar 1 luva pequena em vez de 
2 flanges grandes), perda de pressão 
permanente muito menor, exige pouca 
manutenção (de vez em quando, caso 
haja alguma sujeira causando problema, 
seria bom forçar a passagem de gás, 
através das portas de pressão, para limpar 
as portas sensoras) e boa resistência ao 
desgaste. A configuração-padrão inclui 
medição de vazão bidirecional. Devido à 
construção especial com suporte duplo, 
as faixas de vazão listadas podem ser até 
quadruplicadas (consulte o Departamento 
de Engenharia de Fluxo para obter mais 
detalhes).
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TUBOS PITOT DE ALTA EXATIDÃO

Vem completo, com manual de operação.
* A pressão diferencial máxima mostrada é de até 150°C (300°F). Para valores acima de 
150°C (300°F), reduza o valor em 4% para cada 56°C (100°F). 
† Por favor, preencha e envie o questionário com seu pedido em br.omega.com/flowq. 
Para unidades com construção de aço inox, acrescente "-SS" ao número da peça e ajuste o 
preço conforme as opções disponíveis em br.omega.com/fpt6100_6200.
Exemplos do Pedido: FPT-6220, tubo pitot modelo de alta pressão.
FPT-6160-SS, tubo pitot de baixa pressão, diâmetro de 3⁄8", aço inox 316..

Inclui junta de 
aço carbono 

soldada.

Inclui válvulas 
de bloqueio de 
aço carbono.

FPT-6220, em tamanho 
menor que o real.

Opções

Equações para Dimensionamento
1. Qualquer Líquido:
 Q2(GPM) x Sf∆P (in. H2O) = 
 K2 x D 4 x 32.14  1

2. Vapor ou Qualquer Gás (o vapor 
exige uma ∆P mínima de 10” de H2O):

 Q2(lb/hr)∆P (in. H2O) = K2 x D1 4 x ρ x 128,900

3. Qualquer gás:

∆P (in. H
2

O) = 
Q2 (scfm) x SS x (T + 460)

   K2 x D 4 
1 x P x 16,590

Onde:

∆P =  pressão diferencial (em 
polegadas de H2O)

Q = vazão
K = coeficiente de fluxo (veja 

"como fazer seu pedido")
D1 = diâmetro interno do tamanho  

da linha (em polegadas para 
dutos quadrados e retangulares):  

 D1 =   
________

 4 x altura x largura
 π
P = pressão estática da linha 

(psia)
T = temperatura (em °F)
ρ = densidade do meio (em libras/

pé cúbico)
Sf = Sp. Gr. em condições de 

fluidez
Ss = Sp. Gr. a 15°C (60°F)

NOTA: A utilização destas equações 
para líquidos resulta em uma exatidão 
de vazão de ±2%. No caso do vapor, 
a exatidão é de ±10% (quando tabelas 
de vapor são utilizadas). Para gases, 
a exatidão da vazão é de ±2%, de 21° 
a 204° C (70° a 400° F) e 0 a 150 psig 
(quando o gás não está próximo do seu 
ponto crítico). Uma exatidão de vazão 
de ±1% exige equações mais precisas 
que levem em conta uma alteração em 
K devido à mudança na taxa de vazão, 
compressibilidade do gás, etc. Solicite 
uma tabela de calibração de precisão de 
vazão fornecendo os seguintes dados: 
nome do fluido, gravidade específica, 
pressão, temperatura, diâmetro interno 
do tubo, viscosidade, qualidade do 
vapor, graus de superaquecimento e 
taxa de calor específico sob pressão e 
volume constantes (para velocidades de 
gases próximas de 500 fps).

Para Fazer o Pedido

Código de 
Produto 
(Pressão 
Baixa)

Tamanho 
Nominal 
da Linha

Diâmetro 
da Sonda

Pressão Difer-
encial Máxima 
em Polegadas 

de H2O*

 
GPM 

Máximo 
(líquidos)

K
Peso

Kg (lb)

FPT-6110 1" 3⁄8" 1200 115 0,517 0,31 (0,68)
FPT-6112 11⁄4" 3⁄8" 833 179 0,583 0,31 (0,69)
FPT-6115 11⁄2" 3⁄8" 668 220 0,580 0,31 (0,69)
FPT-6120 2" 3⁄8" 459 315 0,638 0,31 (0,70)
FPT-6125 21⁄2" 3⁄8" 338 410 0,617 0,31 (0,71)
FPT-6130 3" 3⁄8" 237 552 0,665 0,32 (0,72)
FPT-6135 31⁄2" 3⁄8" 186 657 0,661 0,32 (0,72)
FPT-6140 4" 3⁄8" 150 756 0,672 0,33 (0,73)
FPT-6160 6" 3⁄8" 72 1230 0,706 0,35 (0,77)
FPT-6180 8" 3⁄4" 164 3109 0,686 0,74 (1,64)
FPT-6181 10" 3⁄4" 107 4006 0,676 0,80 (1,76)
FPT-6182 12" 3⁄4" 77 4830 0,683 0,85 (1,88)
(Pressão Alta)†

FPT-6220 2" 1⁄2" 1064 479 0,557 1,0 (2,30)
FPT-6225 21⁄2" 1⁄2" 713 609 0,598 1,1 (2,32)
FPT-6230 3" 1⁄2" 510 809 0,645 1,1 (2,34)
FPT-6235 31⁄2" 1⁄2" 400 963 0,630 1,1 (2,36)
FPT-6240 4" 1⁄2" 328 1119 0,656 1,1 (2,37)
FPT-6260 6" 1⁄2" 163 1845 0,662 1,1 (2,45)
FPT-6280 8" 1⁄2" 100 2428 0,673 1,1 (2,52)
FPT-6281 10" 1⁄2" 66 3139 0,682 1,2 (2,59)
FPT-6282 12" 1" 140 6565 0,677 3,0 (6,65)
FPT-6283 14" 1" 117 7325 0,665 3,1 (6,78)
FPT-6284 16" 1" 90 8285 0,691 3,2 (6,98)
FPT-6285 18" 1" 72 9683 0,678 3,3 (7,19)
FPT-6286 20" 1" 59 11000 0,705 3,4 (7,40)
FPT-6287 24" 1" 41 13900 0,708 3,5 (7,81)
FPT-6288 36" 1" 18 21400 0,664 4,1 (9,08)

Acrescente 
o Sufixo

Preço Adicional Descrição

-SS Para sonda com 3⁄8" de diâmetro A construção de aço inox 316 
inclui cabeça, sonda, válvulas de 
bloqueio e colar roscado.

Para sonda com 1⁄2" de diâmetro
Para sonda com 3⁄4" de diâmetro
Para sonda com diâmetro de 1" ou mais


