
ChronoFLO 
 

CAUDALÍMETRO DE INSERÇÃO DE TEMPO DE TRÂNSITO 

Caudalímetros 

Medições estáveis 

inclusive em 

condições difíceis 
 

Vasta gama de 

aplicações 
 

Caudalímetro com 

registador de dados 

e display 



Caraterísticas 
 

Instalação simples 

Um único equipamento para uma vasta gama de diâmetros 

Medição não intrusiva: 

Sem perdas de carga 

Sem risco de fugas 

Sem interrução do abastecimento ou do processo 

Sem risco de contaminação 

Sem contato com líquido 

Não é necessario realizar ajuste a “zero” 

Medição em tempo real da velocidade de propagação do som para reduzir os 

erros de medição do caudal procedentes das variações da temperatura ou pressão do líquido 

Registador integrado compatível com Winfluid. 

Unidade central  
 
Proteção 
 
Material de fabrico 
 
Display 
 
Relés  
 
Saídas 
 
Sensores  
 
Cálculo de caudal 
 
Precisão 
 
Repetibilidade 
 
Diâmetro da tubagem 
 
 
Registador de dados 
 
Software 
 
Alimentação  
 
  
Dimensões e peso 

 
Caudalímetro com registador de dados e display 
 
IP67 
 

ABS 
 
LCD 240 x 128 com 16 teclas 
 
2 de pulsos para poder programar 
 
1 analógica para poder programar 0/4-20/40 mA ou 0-5V. e  uma RS232  
 
Fio de 2,9 metros (opção 30 m.) e protecão IP68 fabricados em PEEK e acetal 
 
Mediante medição do tempo de trânsito por correlação do sinal codificado 
 
+/- 1-2 % do valor de leitura 

 
+/- 0,15 % 
 
50 - 2.000 mm. Com sensores de 1 MHz. 
19 - 75 mm. Com sensores de 4 Mhz. (opção) 
 
Integrado até 128.000 dados 
 
Winfluid para programação e tratamento dos dados em ambiente WINDOWS 
 
12 V DC @ 60mA (sem retro-iluminação) ou 600mA (com retro-iluminação) 
Bateria de NiMH recarregável de grande autonomia 
 
270 x 250 x 125 mm., 2,5 kgr. 

Especificações 

O caudalímetro de tempo de trânsito, utiliza um procedimento de correlação de sinais digitais codificados para 

alcançar medições estáveis inclusive em condições difíceis, para águas de distribuição ou residuais. 
 

O ChronoFLO utiliza o mesmo processador eletrónico para as distintas configurações, para adatar-se a uma vasta 
gama de aplicações. Estas configurações incluem unidades de controlo portáteis e fixas, transdutores com montagens 

para uma vasta gama de diâmetros de tubagens (19-2000mm.), entradas digitais e analógicas, saídas para o controlo 
do processo, etc. 
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