   Medidor de Vazão tipo Vortex
    Para líquidos, gases e vapores

- Range de Temperatura Amplo
- Construção em Aço Inoxidável
- Alta rangeabilidade
- Alta precisão
- Compensação de Vibração

Descrição
A operação do medidor de vazão compacto modelo PWL é baseada no princípio de Vortex. Um canal
de vortex de Karman é formado atrás da haste geradora de vortex, por exemplo : o vazão do fluído gera
vortexes que são formados em ambos os lados. A formação de vortex é proporcional a velocidade do fluído.
Cada vortex cria uma pequena pressão negativa, que é detectada por um sensor de pressão capacitivo, e
convertido em pulso elétrico. Um transmissor converte o sinal de pulso para um sinal de saída padrão.O
sensor foi desenvolvido para causar vibrações na tubulação (<1g a 500 Hz) que são eliminadas através de
uma compensação primária. Isto significa que nenhum ajuste do instrumento ou mesmo ajuste de zero é
necessário.
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Um canal de vortex de Karman é formado atrás da haste
geradora de vortex, por exemplo : o vazão do fluído
gera vortexes que são formados em ambos os lados.
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O sensor foi desenvolvido para causar vibrações na
tubulação (<1g a 500 Hz) que são eliminadas através
de uma compensação primária. Isto significa que
nenhum ajuste do instrumento ou mesmo ajuste de
zero é necessário.
Áreas de Aplicação
- Líquidos
- Gases
- Vapor Superaquecido
- Vapor Saturado
O PWL mede vazões volumétricas sob condições
de serviço. O sinal de saída de vazão pode ser
mássico ou volumétrico com pressão e temperatura
constante de operação. Com as variações das condições de
processo, esses valores podem ser calculados pelo
computador de Vazão incorporado ao PWL, que mede e
compensa tanto a temperatura como também a pressão.
Aplicações
- Engenharia Mecânica
- Indústria química
- Indústria petroquímica
- Alimentadores de calor
- Geração de energia

Execução do Instrumento
A unidade completa deste medidor é a seguinte:
Sensor
O sensor para diâmetros DN 15 até DN 300 é
Fornecido com flanges em aço inoxidável. O espaço
reduzido em instalações em tubulações de DN 15 até DN
150 é conseguido através da conexão Wafer. O instrumento
com conexão Wafer é fixado na tubulação com um kit com
um centralizador automático (disponível como opcional).
Transmissor
- O transmissor é montado no próprio tubo sensor.
Todas as funções e parâmetros podem ser
selecionadas e mudadas através de 4 teclas. O menu
de operação e o indicador local são usados para
selecionar as funções. Os instrumentos podem ser
configurados remotamente através do programador HART
(fornecido como um acessório) via protocolo HART.
Dados Técnicos
Sensor
Range de tem.: 		
-200...400°C
Diâmetro nominal:
DN15 - 150 (modelo PWL-W…)
			
DN15 - 300 (modelo PWL-F…)
Pressão nominal:
PN 10..40 (DIN 2501)
Comprimento de imersão: DVGW (modelo PWL-F..)
Partes Molhadas
Tubo de medição:
aço inox. 1.4571 (mod. PWL-W.)
			
aço inox. 1.4552
			
(mod. PWL-F..até DN150)
		
aço inox. 1.4571 (mod. PWL-F..>
DN150)
Sensor: 			
aço inox. 1.4435
Defletor (gerador de vortex):
		
aço inox. 1.4435 (mod. PWL-W.)
		
(exceção DN25, 1.4452)
		
aço inox. 1.4552
		
(mod. PWL-F..até DN150)
		
aço inox. 1.4435 (mod. PWL-F..> 		
		
DN150)
Guarnição:
grafite, Kalrez opcional, Viton, EPDM
Suporte da caixa:
aço inoxidável
Certificados: 		
3.1B (opcional)
Transmissor
Material do Invólucro: Alumínio fundido envernizado
Temperatura: 		
-40…+80°C (ambiente)
Alimentação: 		
12…30 VCC (sem HART)
			
18,5…30 VCC (com HART)
Potência de entrada:
< 1 Watt
Saída de corrente:
4…20 mA
Saída: configurável coletor aberto; como chave
de limite, saída de falha ou saída de pulsos
		
(I ≤ 10 mA; Umax = 30 V; Ri = 900 Ω)
Indicador:
LCD de 4 posições
Prensacabo:
PG 13,5
Resistência a vibração: 1 g a 500 Hz (todas as direções)
Proteção:
IP 65 (DIN 60529)
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Precisão de medição
Líquidos:
<0,75 % do valor medido, se 			
		
Re>20.000
		
<0,75 % f.s., se Re 4000..20.000
Gás / vapor: <1 % do valor medido, se Re>20.000
		
<1 % f.s., se Re 4000..20.000
Valor de fundo
de escala:
liquidos vmax. = 9 m/s
		
gás/vapor vmax. = 75 m/s
		
DN 15 vmax. = 46 m/s
Repetibilidade: ± 0,2 % do valor medido
Corrente
de saída:
Coeficiente de temp. <0,03 % f.s./°C

Ranges de Medição
Os ranges de medição para condições de
processo particulares devem ser calculadas com
um software incluído no pacote do medidor. São
necessários os seguintes parâmetros para esse
cálculo:
Líquidos:
diâmetro nominal, densidade, visco
		
sidade cinemática, vazão
Vapor / gás: diâmetro nominal, pressão
		
(relativa ou absoluta), temperatura,
		
vazão
Vapor
saturado:
diâmetro nominal, pressão ou tem
		
peratura, vazão
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