


1introdução
O medidor de vazão eletromagnético sem 
necessidade de trecho reto modelo VMT 
é velocimétrico para  fluídos que possuam 
um mínimo de condutividade elétrica, com 
telemetria embarcada (leitura remota a 
distância) para facilitar as leituras e controle dos 
processos. 

Sua operação está embasada na Lei de 
Faraday. Possui habilidade de medir vazões de 
uma grande gama de produtos químicos, água 
potável, água de captação de rios e lagos, 
água de reuso água de irrigação, efluentes etc.

Em particular, o medidor de vazão 
eletromagnético sem trecho reto possui a 
característica de medição em tubulações onde 
não apresentam disponibilidade de trechos 
retos para a instalação do medidor.

SEÇÃO
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   ESPECIFICAÇÕES
Excitação Corrente contínua pulsada

Diâmetros nominais DN 50 à DN 800 mm

Conexão ao processo Tipo flange ASME 16.5, NBR 7675 
e DIN

Classe de pressão PN 10, PN 16, 150 lbs e 300 lbs

Grau de proteção IP67 ou IP68

Temperatura de operação -25ºC até 80ºC

Ambiente
Temperatura -25º a 60ºC

Umidade Relativa 10 a 100% URA

Materiais

Cabeçote Alumínio Fundido

Corpo Aço-inox 304

Conexão ao pro-
cesso 

Aço-carbono pintado ou aço-
inox 304

Condutiv-
idade do 
líquido

Conversor inco-
Mag ≥ 5 μS/cm

Conversor PRO/
PROBAT ≥ 20 μS/cm

Materiais 
em 
contato 
com o 
líquido

Revestimento Ebonite

Eletrodos Aço inox 316L, Hastelloy C, 
Titânio, Tântalo e outros

Anel de aterra-
mento

Aço inox 316L, Hastelloy C e 
outros (eletrodo de aterramento 
opcional)

Formato do Eletrodo Plano Fixo ou Pontiagudo 
“Sharp” (Autolimpante)

Sentido de Medição Bi-direcional

Classe de Sensibilidade à 
Perturbação no Escoamento

U0; D0 (não necessita de trecho 
reto na instalação)

Norma OIML R49 Atende

Portaria 295 Inmetro Atende

Aprovação para Água Potável NSF/ANSI 61

Modelo dos conversores incoMag, PRO ou PROBAT

Rangeabilidade 400:1

Range de velocidade 0,03m/s a 12m/s

Fluidos
Água potável, água bruta, água 
de reuso, água de irrigação, 
efluentes e outros líquidos

Conexão de Comunicação RS 485

Protocolo de Comunicação
ModBus RTU
Opcionais: Hart, Profibus DP, 
Profibus PA, LoRaWAN, Wi-Fi

Alimen-
tação

incoMag 90 a 260 VCA, 18 a 36 VCC ou 9 
a 18 VCC

PRO 18 a 36 VCC

PROBAT Bateria de Lítio tipo D de 19 Ah

Saídas incoMag: 4 a 20 mA, pulsos, 
frequência, 2 relés

Invólucro do Conversor Alumínio fundido ou plástico

Exatidão

incoMag 
(Atendendo a 
Portaria 295)

±0,5% de leitura (opcional: 
±0,25% de leitura)

PRO/PROBAT ±1,0% de leitura

Classe de Perda de Pressão Classe Δp 63

2princípio de operação
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O princípio de operação do medidor de vazão eletromagnético está 
baseado na lei de Faraday que estabelece: quando um condutor se 
move em um campo magnético, na direção perpendicular ao campo, 
uma força eletromotriz é induzida perpendicularmente à direção do 
movimento do condutor e à direção do campo magnético.
O valor da força eletromotriz é proporcional à velocidade do 
condutor e à densidade do fluxo magnético. Na Figura 1, quando um 
fluido condutor flui com uma velocidade média V (m/s) através de 
um tubo de diâmetro interno D (m), na qual um campo magnético de 
densidade de fluxo uniforme B (Tesla) existe, uma força eletromotriz E 
(volts)‚ induzida perpendicularmente à direção do campo magnético 
e a direção do fluxo:

A taxa de fluxo 
magnético é obtida da 
seguinte equação: 

Das duas equações, 
obtemos:

Portanto, a força 
eletromotriz é 
expressa como 
mostrado aqui:

Se B e D são constantes, então E será proporcional a Q na 
equação acima.
O equipamento eletrônico associado ao medidor amplifica e 
converte esta força eletromotriz para um sinal padrão de 4 a 
20 mA ou um sinal em frequência.



Parte Interna do 
Medidor 
(trecho reto)

O medidor de vazão eletromagnético sem trecho reto, 
apesar do perfil retangular, apresenta baixa perda de carga, 
atendendo ao RTM da Portaria nº 295 de 2018 do Inmetro, 
possuindo a Classe de Perda de Pressão Δp 63, ou seja, 
perda máxima de pressão menor do que 0,063 Mpa.
Sua leitura não é afetada por mudanças na temperatura, 
pressão ou viscosidade, o que aumenta sua precisão de 
leitura.
O medidor tem sido utilizado nas seguintes aplicações:

• Água potável;
• Água bruta;
• Água de reuso;
• Água de irrigação;
• Efluentes;
• Esgoto e Esgoto Bruto
• Outros líquidos.

O líquido deve ter uma condutividade mínima de:

• 5 µS/cm, quando utilizado com o conversor incoMag e 20 
µS/cm quando utilizado com o converso PRO ou PROBA.

 Modelo
Diametro nominal Dimensões (mm) Peso 

(kg)mm polegadas L H

VMT050 50 2" 200 200 8

VMT080 75 3" 200 217 12

VMT100 100 4" 250 235 17

VMT150 150 6" 300 260 25

VMT200 200 8" 350 297 35

VMT250 250 10" 450 325 50

VMT300 300 12" 500 349 72

VMT350 350 14" 500 365 110

VMT400 400 16" 600 392 140

VMT450 450 18" 600 418 185

VMT500 500 20" 600 444 230

VMT600 600 24" 600 495 350

VMT700 700 28" 700 545 480

VMT800 800 32" 800 606 600

3Dimensões e pesos
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