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HIDROFLEX II
 Saneamento




Tanque de Polimeros
Vazão em Calha Parshall
Elevatórias

TRANSMISSOR DE NÍVEL E VAZÃO POR

ONDAS ACÚSTICAS

 Mineração



Nível do Britador Quaternário
Tanque de Rejeitos

 Metalurgia



Tanques de Ácidos
Silo de Cal

 Farmacêutica


Vazão em canal aberto

 Silo de Matéria Prima

 Cimento



Silo de Escória
Silo de Calcário

 Química



Tanque de Cloreto Férrico
Tanque de Ácido Sulfúrico

 Petroquímica



Óleo BPF
Água de Separação

 Têxtil


Tanques de Tintas

 Alimentícia



Silo de Estocagem
Tanques de Chocolate

 Fertilizantes



Silo de Estocagem
Tripper de Armazenagem

 Papel e Celulose


Cavaco de Madeira

 Unidades de Papel reciclado

 Açúcar e Álcool



Silo de Açúcar
Tanque de Melaço

 Lubrificantes


Tanques de Óleo Aditivo

 Automotiva



Silo de Cal
Tanques de Químicos

 Siderurgia



Silo de Carvão
Silo de Coque

O novo HIDROFLEX II é um transmissor de nível por ondas
acústicas de última geração, projetado para efetuar a
medição e controle de nível em tanques ou silos,
considerando as condições típicas do Brasil. Por ser um
equipamento modular adapta-se facilmente as mais diversas
condições de processo.
O HIDROFLEX II emite um pulso de ondas acústicas com
alta potência que é refletido da superfície do material a ser
medido. O sinal refletido é processado usando um algoritmo
específico que é capaz de distinguir o sinal correto e rejeitar
sinais falsos ou interferências. A transmissão de Ondas
Acústicas de alta potência assegura perdas mínimas no
ambiente onde o sensor está instalado. Devido a alta
potência do sinal emitido, perdas de sinal tem muito menos
efeito do que é visto em um equipamento ultrassônico
tradicional. Uma energia maior é emitida em consequência
uma energia maior é recebida. Um circuito de recepção
especialmente desenvolvido consegue identificar e
monitorar sinais de baixa amplitude mesmo em ambientes
com alto nível de ruídos. O sensor tem compensação de
temperatura com isso garantimos uma máxima precisão na
leitura e saídas.
Com esta nova tecnologia, é possível medir com precisão o
nível em aplicações com espuma, pó em suspensão, vapor e
gases,
restrições
estas
comuns
aos
medidores
ultrassonicos tradicionais. O nível de pastas, lamas e
líquidos até 13 metros, pode ser medido facilmente com a
utilização do HIDROFLEX II.
Nesta nova versão é possível medir vazão em calhas,
vertedores ou em qualquer outro elemento primário de
vazão em que a fórmula Q=K NE é aplicada.
A unidade eletrônica pode ser instalada remotamente a uma
distância de até 500 metros do sensor, via um cabo coaxial
especifico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO

HIDROFLEX II
UNIDADE ELETRÔNICA


.



Alimentação Elétrica:
Consumo:
Memória:
Distancia ao Sensor:
Relés:

 Conexão Elétrica:
 Saídas Analógicas:
 Indicação:
 Interface:
 Modos de Medição:
 Unidades:
 Construção:

90 a 260 Vca ou 12 a 30 Vcc
<3W (24 Vcc) <10VA (240 Vac)
Não volátil (sem bateria)
500m
03 SPDT 240V / 0.5A - Não indutivo,
com controle de bombas
Integral 3 x M16; Remoto 3 x M20, 1 x
16mm
4-20mA (750Ω
Ω/24 Vcc)
Display Alfanumérico de 12 dígitos,
x 2 linhas e LCD backlight.
4 teclas de membrana e/ou via PC
Distância/ nível /nível vazio/ volume/
volume vazio/vazão
mm /cm /m
Invólucro IP65/Nema4

SENSOR














Faixa de Medição:
Resolução:
Freqüência:
Pressão de operação:
Ângulo de Medição:
Precisão
Resolução
Retardo
Fail-Safe
Área Cega
Linearização
Temp. Operacional
Montagem

0,35 a 13m
1mm
30 Khz
+/- 7.5 PSI (0,5bar)
7.5º (sem cone focalizador)
+/-0.25% fundo de escala
+/- 3 mm
0 a 9999 segundos (tipo RC)
Selecionavel via Software
0,35 m (14”)
Até 20 pontos via software
-40ºC a +80ºC
ANSI, JIS ou DIN Flange; 4”/100mm
para 10”/250mm; Nipple 1” BPS

SOFTWARE GOSHAWK
Uma poderosa ferramenta de calibração e diagnósticos. Com
o GOSHAWK podemos configurar remotamente e conhecer,
em situações criticas de processo, como se comporta o perfil
do eco dentro de tanques ou silos, possibilitando o melhor
posicionamento do sensor. A configuração é feita de forma
interativa entre usuário e o sistema, com o usuário
respondendo ao menu de parâmetros.
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