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FLOWSIC200
O medidor de fluxo em túneis para operações de longa duração

MEDIDORES DE VAZÃO DE GÁS ULTRASSÔNICOS
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FLOWSIC200
MEDIDORES DE VAZÃO DE GÁS ULTRASSÔNICOS

O MEDIDOR DE FLUXO EM TÚNEIS PARA OPERA-
ÇÕES DE LONGA DURAÇÃO

Vantagens

Ventilação confiável do túnel – mesmo no caso de incêndio
O FLOWSIC200 mede de modo confiável e preciso as correntes de ar em túneis de rodovias ou de ferrovias. Com a ajuda do
FLOWSIC200, são controlados os sistemas de ventilação no túnel e assegurada uma ventilação e exaustão suficiente no tú-
nel durante longo tempo. Com base na tecnologia ultrassônica robusta do FLOWSIC200, as diferenças de densidade e varia-
ções de temperatura do ar no túnel não interferem no resultado da medição. A função de medição do FLOWSIC200 continua
mantida, mesmo se a dinâmica do fluxo se alterar completamente em pouco tempo como consequência de um incêndio no tú-
nel. Em ensaios com incêndios realizados pela Forschungsgesellschaft für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik
mbH (FVT mbH) Áustria, foi possível comprovar a função sem restrições em caso de incêndio.

O monitoramento da velocidade das correntes de ar em túneis de rodovias e ferrovias é um componente elementar da tecnologia
de ventilação em instalações de túneis. Neste caso, a medição das correntes de ar está sujeita a exigências rigorosas. Também
em variações da intensidade de tráfego, a tecnologia de medição precisa detectar com precisão e seguramente o fluxo na seção
transversal do túnel. Além disso, para evitar interrupções do tráfego, os serviços de manutenção no dispositivo precisam ser redu-
zidos a um mínimo.

Num incêndio num túnel, as condições de medição se alteram totalmente. Dentro de pouquíssimo tempo, forma-se uma fumaça
intensa. A composição do gás se altera nitidamente. No local do incêndio, a temperatura se eleva de modo rápido. A situação ter-
modinâmica em seu todo resulta numa dinâmica de fluxo intensamente alterada no foco do incêndio. O FLOWSIC200 funciona de
modo confiável também nestas condições extremas – a transmissão do sinal sonoro está assegurada a qualquer momento com
base na amplificação automática do sinal integrada.

Robusto, confiável, de alto desempenho.

Instalações no túnel, tais como ventiladores ou iluminação, não
interferem no resultado da medição

Teste de funcionamento em ensaios de incêndio em túneis na
cadeia de túneis Klaus na autoestrada A9, Alta Áustria

Desempenho e durabilidade acima da média, mesmo sob condições de
medição complexas, caracterizam o FLOWSIC200.
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FLOWSIC200
MEDIDORES DE VAZÃO DE GÁS ULTRASSÔNICOS

O MEDIDOR DE FLUXO EM TÚNEIS PARA OPERAÇÃO A LONGO PRAZO
O FLOWSIC200 consiste em sensores ultrassônicos e da unidade de controle MCU. A SICK oferece o dispositivo em 3 modelos
diferentes para larguras de túneis até 35 m. Em caso de incêndio, graças aos componentes resistentes de aço inoxidável ou
alumínio fundido sob pressão, o FLOWSIC200 leva vantagem em comparação à tecnologia de medição convencional de plásti-
co.

A unidade de controle MCU serve para a inserção e edição de sinais e permite uma conexão simples do FLOWSIC200 a siste-
mas de controle do processo de hierarquia superior. Para este fim, estão disponíveis diferentes interfaces que podem ser am-
pliadas opcionalmente, de acordo com a necessidade. Um ciclo de controle verifica as funções do dispositivo periodicamen-
te e de modo totalmente automático. Adicionalmente, o autodiagnóstico integrado monitora permanentemente todos os parâ-
metros importantes das funções.

Compacto e intuitivo.

Princípio de funcionamento do FLOWSIC200 Transmissão de sinais confiável por meio da regulagem de am-
plificação totalmente automatizada

BAIXOS CUSTOS OPERACIONAIS GRAÇAS À OPERAÇÃO CONFIÁVEL E IN-
TERVALOS DE MANUTENÇÃO DE ATÉ 5 ANOS.
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FLOWSIC200
MEDIDORES DE VAZÃO DE GÁS ULTRASSÔNICOS

Visão geral dos dados técnicos
Princípio de medição Medição da diferença do tempo de trânsito do ultrassom

Conformidade RABT 2006
ASTRA “Diretriz - Ventilação de túneis rodoviári-
os” (2008)
RVS 09.02.22

Grau de proteção Unidades de emissão/recepção: IP66
Unidade de controle MCU: IP65

USB ✔

Função Conexão ao software SOPAS ET

Serial
Serial

✔, ✔

Modo de integração do barramento de campo RS-232
RS-485

Função Conexão ao software SOPAS ET
Barramento de sistema interno

Modbus ✔

Observação Opção

Modo de integração do barramento de campo RTU RS-485

Ethernet ✔

Observação Opção

PROFIBUS DP ✔

Observação Opção

HART ✔

Observação Opção

Funções de diagnóstico Teste interno do ponto zero e do ponto de referência

Descrição do produto
O FLOWSIC200 destina-se à medição acurada e sem contato da velocidade e da direção de fluxo em túneis ou canais de exaustão.
O método de medição por ultrassom determina o valor médio da velocidade em toda a largura do túnel. Esse medidor é imprescin-
dível para a obtenção de um controle eficiente e econômico da ventilação de túneis, nos quais o fluxo de ar é influenciado pelas
condições climáticas e de tráfego.
Também em caso de incêndios no interior do túnel, é essencial que haja uma medição acurada, confiável e representativa da velo-
cidade e da direção do fluxo em toda a largura do túnel, para que a dispersão da fumaça seja medida, fornecendo as informações
necessárias para uma regulação perfeita da ventilação.

Em síntese
• Percursos de medição muito grandes são possíveis
• Medição sem contato
• Componentes muito robustos de titânio, aço inoxidável ou peça fundida sob pressão
• Modelos para túneis com atmosferas muito corrosivas
• Registro da direção do fluxo
• Nenhuma peça de movimento mecânico

Seu proveito
• Medição representativa em toda a largura do túnel
• Medição muito confiável em comparação com os métodos de medição pontual
• Medição exata, mesmo em caso de velocidades de fluxo muito pequenas
• Longos intervalos de manutenção de até 5 anos
• Baixos custos operacionais graças a uma operação confiável e à baixa manutenção
• Alta disponibilidade dos dispositivos e, consequentemente, dos dados de medição
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MEDIDORES DE VAZÃO DE GÁS ULTRASSÔNICOS

Áreas de aplicação
• Medição em túneis rodoviários e ferroviários
• Para o controle da ventilação em túneis
• Para a detecção da dispersão da fumaça

Informações do pedido
Outras versões do aparelho e acessórios  www.sick.com/FLOWSIC200

• Segmento de produtos:  Sensores para túneis, Sensores de tráfego
• Grupo de produtos:  Medidores de vazão de gás ultrassônicos, Sensores para túneis
• Família de produtos:  FLOWSIC200
• Princípio de medição: Medição da diferença do tempo de trânsito do ultrassom

Conformidade Interface de
comunicação

Detalhe da interfa-
ce de comunicação

Grau de proteção Tipo Nº de artigo

RABT 2006
ASTRA “Diretriz - Ven-
tilação de túneis ro-
doviários” (2008)

RVS 09.02.22

USB
Serial
Serial

Modbus
Ethernet

PROFIBUS DP
HART

RS-232
RS-485

RTU RS-485

IP66, IP65 FLOWSIC200 A pedido
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

Sobre A SICK
A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e soluções inteligentes para aplicações industriais. Uma 
gama de serviços e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os 
processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente. 

Nós temos uma grande experiência nas mais diversas áreas. É por isso que podemos fornecer, com os 
nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. em centros de aplicação na europa, Ásia 
e América do Norte, as soluções de sistema são testadas e otimizadas especialmente para os nossos clien-
tes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiável e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inúmeros serviços completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida 
útil da máquina e garante a segurança e a produtividade. 

Isto para nós significa “Sensor Intelligence.”

No mUNdo INTeIro, perTo de voCê:
pessoas de contato e outros locais de produção - www.sick.com


