1. CONEXÃO ELÉTRICA

GUIA RÁPIDO

3-2551-XX-11

SENSOR DE VAZÃO ELETROMAGNETICO
3-2551 E 3-2552

3-2551-XX-12 – Utilizando Conversor 3-0250 (não incluso)
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Fone : (11) 2627-6600 - Fax : (11) 2627-6601
E-mail: comercial@nivetec.com.br - website: www.nivetec.com.br
NOTA: O GUIA RÁPIDO NÃO SUBSTITUI O MANUAL
DE INSTRUÇÕES

3-2552-XX-X-11

2. CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO DO SENSOR
2.1. INSTALAÇÕES PARA GARANTIR UM REGIME LAMINAR E
TUBULAÇÃO SEMPRE CHEIA
3-2551-XX

3-2552-XX-X-12- Utilizando Conversor 3-0250 (não incluso)
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3-2552-XX-X-XX

OBS: Deve-se levar em consideração que a tubulação sempre terá que
estar cheia e livre de turbulências nos trechos da montante e jusante,
por esse motivo adota-se um trecho reto com determinadas vezes o
diâmetro interno (DI) conforme imagens acima.
2.2. POSICIONAMENTOS DO SENSOR EM RELAÇÃO Á TUBULAÇÃO
3-2551-XX
Para evitar bolhas de ar na parte superior e possíveis sujeiras decantadas na
parte inferior da tubulação, não instale o sensor na posição vertical (topo da
tubulação) para isso adota-se a instalação à 45° a partir da parte superior da
tubulação.
3-2552-XX-X--XX
A mesma sugestão segue para o modelo 2552 conforme figura abaixo:

Na parte de instalação verifique no ato da compra o melhor acessório de
instalação a ser adotado, após siga a tabela do manual de instruções nas
paginas 7 a 10 conforme o acessório utilizado (TEE, WELDOLET,
ABRAÇADEIRAS e seus respectivos materiais) e diâmetro da tubulação com
seu respectivo material (PVC, AÇO, FERRO) para determinar o fator K do
equipamento.
3-2552-XX-X-XX
No modelo 2552 é de suma importância o ajuste de inserção do sensor de
forma que fique inserido 10% do DI da tubulação.
Para garantir essa inserção faça o calculo a seguir seguindo as instruções
abaixo.
DIMENSÃO H
A dimensão H é a distância da PARTE SUPERIOR DA TUBULAÇÂO até a
PARTE INFERIOR DA HASTE DE BRONZE. As tabelas nas paginas 9 a 12
do manual de instruções incluem a dimensão H para os dois tipos de
configuração de tubulação mais comuns de DN50 a DN2200
(2” a 96”).

3. CONFIGURAÇÃO
3.1. CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE

Se por acaso a tubulação não estiver representada nas tabelas das paginas
citadas, use o procedimento abaixo para determinar a dimensão H e garantir
a inserção de 10% do instrumento.

3-2551-XX
No modelo 2551 é necessário que sejam ajustados o posicionamento dos
jumpers para um correto funcionamento conforme figura a seguir:
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4. CONFIGURAÇÃO
4.1. SENSORES VERSÃO 4-20MA OU S3L UTILIZANDO SOFTWARE DO
CONVERSOR 3-0250.
4.2. SENSORES VERSÃO S3L UTILIZANDO MULTICONTROLADOR 39900.
Para configuração desta versão siga as instruções no guia rápido do
multicontrolador 3-9900.

O GUIA RÁPIDO PODERÁ SER REVISADO SEM AVISO PRÉVIO
GR#2551/2552-R0-03/14

NIVETEC - Sensor de Vazão Eletromagnético – 3-2551/2552
GuiaRapido_3-2551e3-2552_R0

Pág. 3 de 3

