
PARA COTAÇÕES DE ROTÂMETROS FAVOR ESPECIFICAR:
� Fluido � densidade ou peso específico � viscosidade � Vazão (máxima e normal)
� Temperatura � Pressão � Tipo de Conexões � Materiais � Acessórios

Os rotâmetros são medidores de vazão de área
variável, nos quais o fluido (líquido, gás ou vapor)
escoa em um tubo cônico, vertical, de baixo para
cima, no qual há um flutuador. Este tubo pode
ser de vidro, plástico ou metal dependendo da
aplicação.
Como o peso do flutuador é constante, o
aumento da vazão requer um aumento de área
livre de escoamento, uma vez que a perda de
carga do flutuador permanece constante. Desta
forma, a posição de equilíbrio do flutuador
indica a vazão.
Estes medidores são amplamente utilizados em
processos industriais, onde há necessidade de
observação instantânea da vazão. São muito
adequados para baixas vazões, onde
apresentam uma excelente relação entre
desempenho e custo. Não são afetados por
variações do perfil de velocidade na entrada,
não necessitando, portanto, de trechos retos à
montante.

ROTÂMETROS
COM TUBO METÁLICO

Normalmente aplicados para medição de
vazão de fluidos líquidos ou gasosos, os quais
impedem a utilização de rotâmetro com tubo de

vidro devido a condições corrosivas ou
opacidade do fluido, presença de altas
pressões e/ou altas temperaturas. São

adequados para fluidos viscosos.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO:  Ferro Fundi-
do, Aço carbono , Aço ino x 304 e Aço ino x
316.OPCIONAIS:  Para rotâmetros M250 e R4M
- Alarmes de vazão, Transmissores elétricos e
Totalizadores de vazão . Para rotâmetros 1J:
Alarmes de vazão; Válvula agulha e Regulador
de pressão diferencial.

1JVO3
Com regulador de

pressão diferencial
na entrada (VO3)
para medições de

fluidos opacos
sujeitos a variações

de pressão.

1J
Totalmente metálico para
gases ou líquidos opacos,
baixas vazões e altas
pressões e temperaturas.
Com válvula ou sem.
Bitolas 1/4” e 1/2”.

R4M
Totalmente metálico com
acoplamento magnético ideal
para fluidos opacos
ou a altas pressões e
temperaturas.
Maior segurança.
Bitolas 3/4” a 3”.



ROTÂMETROS COM TUBO DE VIDRO
Construídos com tubo de medição em vidro borosilicato, ideais para medição instantânea de qualquer fluido (líquido ou gasoso),

que escoe por uma tubulação, em condições compatíveis aos limites de utilização.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO:

1P, 3P e 4P: Alumínio, Aço inox 316 e PTFE
4T, 4N: Ferro Fundido, Aço inox 304, Aço inox 316, polipropileno e outros sob consulta.

3P
Para baixas vazões.
Escalas de,
aproximadamente,
150 mm.
Bitolas 1/8” e 1/4”.

1P
Para baixas vazões.
Bitolas 1/8” e 1/4”
Aplicação em
purgas etc.
Acessórios: válvulas
agulha, retenção,
montagem em painel,
proteções e alarmes.

4T
Construção

simplificada para
líquidos e gases.

Bitolas 1/2” a 3” conexões,
roscas ou flanges.

Diversos materiais de
construção.

4N
Para aplicações severas e
processos.
Maior resistência a pressões,
temperatura e fluidos
agressivos.
Bitolas
1/2” a 3”.

R3ASG
Uso adequado para

fluidos corrosivos onde
materiais metálicos não

resistem.
Conexões roscadas ou

flangeadas.

1T
Rotâmetro
compacto.

Até bitola 1”.
Compr. aproxim.:

307mm.
Conexões roscadas

e flangeadas.

Para modelos 1P e 3P.  Opcionais com válvula agulha, regulador de pressão
diferencial e alarmes de vazão.
Para modelos 4P: Somente com válvula agulha e alarmes de vazão.
Todos os modelos poderão ser fornecidos com proteção do tubo de vidro.

1P V03/
V04
Com regulador
de pressão
diferencial.
Para medições
de fluido sujeito
a variações de
pressão.
Aplicação:
purga, medição
de nível etc.

4P
Com ou sem válvula.
Escalas de,
aproximadamente,
250 mm.
Bitolas 1/4” e 1/2”.
Montagem em painel.

MONTAGEM
EM PAINEL
Para modelos
1P, 3P, 4P e 4N.
Externo ou interno.
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1B
Construção em
plexiglass para
baixas vazões, com
ou sem válvula.
Bitolas 1/8” e 1/4”.
Aplicações em
cromatógrafos,
analizadores de
gases etc.

R 3 BL
Construídos

em plexiglass,
com ou sem

válvula.
Bitolas

3/8” e 1/2”.

ROTÂMETROS PLÁSTICOS
Medidores de vazão instantânea de baixo custo.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
1B e R3BL: Plexiglass, 4A: Polisulfone

ALARMES DE FLUXO
ALARMAG ® A

Alarme acionado magneticamente
por meio de sensor Reed.

Simples e seguro, pode
ter até quatro pontos de

alarme. Instalados em
rotâmetros 4N, 4T,

R4M, R9M, 2K
e 1J.

INDUCTALARM ® B

Alarme eletrônico altamente
sensível. Detecta condições

anormais de fluxo em qualquer
rotâmetro com tubo de vidro.

Instalados nos rotâmetros
1P, 3P, 4P, 4N e 4T.

Coluna
manométrica
acoplada à placa
de orifício, para
leitura instantânea
de grandes
vazões de
líquidos ou gases.

R-10
COM
ROTÂMETRO
Rotâmetro acoplado a
placa de orifício para
grandes vazões de
líquidos limpos ou
gases.
Aplicados:
rotâmetros 4N, 4T,
R4M.

R-10
COM COLUNA
MANOMÉTRICA

MEDIDORES POR PRESSÃO DIFERENCIAL

4DP
Rotâmetro
acoplado direto
à placa
de
orifício,
Tipo Wafer,
com
indicação local.
Para grandes
vazões de
líquidos ou gases.


