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MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO HIDROMAG 
 
Os medidores de vazão eletromagnéticos podem trabalhar nas mais variadas aplicações industriais, nos setores 
químico, petroquímico, alimentício, saneamento, tratamento de água e efluentes, farmacêutico, papel e celulose, 
siderúrgico, minerarão e muitas outras aplicações.  

A linha de medidores eletromagnéticos tem o seu princípio de funcionamento baseado na lei de indução de Faraday, 
onde um condutor elétrico se move num campo magnético cortando as linhas do campo, formando uma força 
eletromotriz no condutor proporcional à velocidade do condutor. Por esta razão é imprescindível que o líquido a ser 
medido tenha uma condutividade mínima de 20 μs/cm. 

• Passagem livre, não oferecendo perda de carga ou obstrução ao fluxo. 
• Não possui peças móveis para medição do fluxo, totalmente eletrônico. 
• Revestimento interno e eletrodo de acordo com a compatibilidade 
química do fluido a ser medido. 
• Conversores de leitura remota ou integral ao medidor (compacto) com 
indicação da vazão instantânea e totalização do volume escoado, sendo 
possível escolher as unidades de engenharia de vazão e totalização. 
Versões equipadas com alarmes de relê para baixa ou alta vazão e para 
processos de bateladas / dosagens na necessidade de acionar válvulas de 
controle ou bombas equipadas também com sinal de saída de 4 a 20 mA 
ou frequência de pulsos para informar a vazão e pulsos para a totalização. 
• Aplicação para medição de fluidos com sólidos em suspensão, alta 
viscosidade, ácidos, cáusticos e outras condições. 

Disponível em várias configurações, o medidor de vazão eletromagnético pode ter conversor remoto ou integral, alimentação 
AC, DC ou por baterias, conexão ao processo de diversas formas (flanges, wafer, tri-clamp). Além disso, revestimento e 
eletrodos são dimensionados conforme o fluido a ser medido, garantindo melhor desempenho em relação à durabilidade e 
desempenho, sendo: 

REVESTIMENTO ELETRODO 
NEOPRENE – Borracha sintética indicada para medição de 
água, efluentes e alguns fluidos de baixa acidez e alcalinidade.  

AÇO INOX 316L – Aplicado para medição de água, efluente 
e fluídos com médio poder de oxidação. 

PTFE – Material isolante extremamente versátil, muito 
utilizado para medição de fluidos com alto poder de oxidação. 

HASTELLOY B – Possui grande resistência para ácido 
clorídrico, fosfatos, ácido hidrossulfúrico e outros. 

PFA e F46 – Boa resistência à abrasão e alternativa de 
utilização para fluidos que não podem trabalhar com PTFE 

HASTELLOY C – Boa resistência contra acido nítrico, água 
do mar e outros. 

POLIURETANO – Excelente resistência à abrasão, muito 
utilizado para medição de fluidos com sólidos em suspensão. 

TITÂNIO – Amplo gama de utilização, boa alternativa para 
fluidos onde o hastelloy não atende à aplicação. 

 
SENSORES E CONVERSORES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversor Integral 
IP67 

Conversor Remoto 
IP67 

Conversor Integral IP67 
Alimentação Bateria de Lítio 

 

Sensor com conexões 
tipo Flange  

 IP67 ou IP68 

Sensor com conexões 
tipo Wafer  

 IP67 ou IP68 

Sensor tipo Inserção 
para grandes tubulações  
 IP67 ou IP68 

Sensor com conexões 
tipo tri-clamp  
 IP67 ou IP68 



QUADRO DE VAZÕES 
 
A incerteza de medição dos medidores de vazão eletromagnéticos está diretamente ligada à velocidade do fluxo, onde 
dentro do range de 0,3 até 15 m/s a incerteza de medição é de ±0,5%. 
 

 
 
Diferentes ranges de vazão e diâmetros podem ser solicitados sob consulta, podendo ainda objetivar a incerteza de 
±0,3% para faixas específicas de vazão.  
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Diâmetro Nominal: DN 3 – 3.000 mm. 
Incerteza de Medição: ±0,5%, ±0,3% sob consulta.   
Range de Velocidade: 0,1 até 15 m/s. 
Temperatura de Trabalho: Ambiente até 40°C, até 100°C, 120°C e 160°C. Conforme especificação. 
Material do Corpo do Sensor: Aço Carbono 1020 com pintura eletrostática ou Aço Inox 316L. 
Eletrodo: Aço Inox 316L, Hastelloy B ou C, Titânio, Tântalo. 
Revestimento: Neoprene, PTFE, PFA,F46, Poliuretano. 
Classe de Proteção Sensor: IP67 ou IP68. 
Classe de Proteção Conversor: IP65. 
Alimentação: 85 a 250 Vac, 20 a 36 Vdc, bateria (3,6V) 
Sinal de Saída: Analógica 4 a 20 mA, frequência de pulsos e pulso (totalização). 
Saída de Comando: Vazão alta e baixa 
Comunicação digital: Modbus RTU (padrão); Hart, Profibus e outras sob consulta.  


