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1 - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as seguintes informações de segurança antes de operar
ou reparar o instrumento. Utilize o instrumento somente como especificado neste
manual, caso contrário, a proteção proporcionada pelo instrumento poderá ser
afetada.

Condições Ambientais
 Altitude até 2000 metros
 Umidade Relativa máxima de 90%
 Ambiente de operação de 0 ~ 50 oC
Manutenção e Limpeza

 Reparos ou consertos não descritos neste manual devem ser
executados somente por pessoas qualificadas.
 Periodicamente limpe o gabinete com pano seco. Não utilizar produtos
abrasivos ou solventes neste instrumento.

2 - CONTAMINANTES

O fluxo a ser medido através do equipamento deverá estar livre de
qualquer umidade condensada e partículas sólidas. Uma tela de cinco micra a
montante do sensor reduz substancialmente o risco de dano devido a
contaminantes existentes no fluxo que se deseja medir.

Nota Importante
Qualquer umidade condensada no fluxo a ser medido danificara
permanentemente o equipamento.
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3 - INTRODUÇÃO
A série SFM 20000, sensor de fluxo de massa para gases, opera com o
princípio de micro ponte de temperatura, onde o fluxo aéreo dirigido em toda a
superfície do sensor causa uma transferência de calor. Esta transferência de
calor é proporcional à massa de gás que passa através do sensor, sendo a vazão
mássica apresentada no display do equipamento em normal litro por minuto
(NLPM), onde N esta padronizado a 0 oC e 1 Atm. A versão atual do equipamento
pode operar com outras temperaturas, bastando apenas alterar a para a
temperatura que se deseja medir diretamente no display. Uma opção implantada
no programa é a mudança do fator do gás que se deseja medir, esta função
permite medir a vazão de diferentes gases bastando apenas mudar o fator do
gás no display do equipamento. O sensor foi padronizado para medir os
seguintes gases, N2, O2 e Ar. O equipamento possui também memória para
16000 valores, bastando apenas acionar o sistema de aquisição de dados no
menu do equipamento, possuindo a opção de escolher o intervalo de medida,
onde irá indicar o tempo de capacidade da memória. Estes dados poderão ser
descarregados em programa que acompanha o produto em arquivo com
extensão .txt, e também neste programa visualizar as medidas em tempo real na
tela do computador.
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4 - ESPECIFICAÇÃO SFM 20000
Fluído

Ar, Nitrogênio e Oxigênio

Fluído de Calibração

Ar seco

Capacidade de medida SFM 20000

0,1 até 20,0 NLPM¹

Erro de linearidade2

2,0 %

Repetibilidade e histerese

0,5 % Leitura

Tempo resposta

60,0 msec max.

Amplitude térmica, operacional e de

0 oC até 50 oC

armazenamento
Peso

200 gramas

Sobre pressão

10 psi max.

Taxa de fuga, Max.

0,1 psi/min. em condição estática

Perda de carga

Mínima

Operação da bateria

5 horas

Carregador de baterias

Cabo USB

Capacidade de memória

16000 valores

Medida da temperatura ambiente

-10 oC a 50 oC

Contagem do volume acumulado

L (Litro)

1. NLPM, normal litros por minuto, que é um fluxo medido referenciado às condições normais de 0 oC, 760
torr( nível do mar), 50% UR.
2. O erro considerado é de 2 % do fundo de escala.
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5 - DEFINIÇÕES DOS SÍMBOLOS E LOCALIZAÇÃO DOS BOTÕES
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Figura 1 – Sensor de Fluxo de Massa SFM 20000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Display
Botão Liga/Desliga
Botões de Navegação no display
Luz indicadora de carregamento de bateria
Seta de indicação do sentido do fluxo
Entrada do gás no sensor
Luz indicadora de cabo conectado ao computador
Conexão do cabo USB ao computador (carregador das baterias)
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6 - TELAS UTILIZADAS NO MENU

Tela para visualização do fluxo, e a
media das medidas de 1 minuto

Tela para a mudança da temperatura
de medição do gás

Tela para visualização da temperatura
ambiente

Tela para a mudança do contraste do
display

Tela para visualização do volume total
coletado

Tela para acionamento da aquisição de
dados

Tela do menu para escolhas das
funções
Tela que fornece as especificações do
produto e número de série

Tela para a mudança do fator do gás
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7 - INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO
1.

Pressione o botão 2, Figura 1, para ligar o equipamento;

2.

O display item 1

acenderá aparecendo os

símbolos

indicados na

Figura 1;
3.

Esperar um período de 1 minuto para a estabilização do sistema
eletrônico;

4.

Após este período o sensor esta pronto para realizar as leituras;

5.

Conecte o tubo que se quer medir a vazão no conector 6 (1/4 NPT),
como indicado na Figura 1, verificar se não há vazamentos;

6.

Esperar o fluxo estabilizar e fazer a leitura diretamente no display (NLPM,
0 0C e 1 atm). Os gases que serão medidos devem ser secos e isentos de
partículas sólidas. (caso o fluxo seja úmido e com muitas partículas o
equipamento terá danos irreversíveis);

7.

Para desligar o equipamento pressionar o botão 2 da Figura 1;

8.

Caso o aviso de carregar as baterias aparecer no display, conectar o cabo
USB no equipamento e na porta USB de um computador. Pode ser
utilizado adaptador que conecta diretamente a rede de energia. As luzes
indicadoras, item 7 Figura 1, indica que o cabo esta conectado, a luz, item
4, indica que a bateria esta sendo carregada, ela apagará quando a bateria
estiver carregada;

9.

Pode ser utilizada a memória do equipamento utilizando as telas como
indicado no tópico 6, Telas Utilizadas no Menu.
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8 - PROGRAMA SFM 20000
O programa SFM 20000 foi desenvolvido para a visualização em tempo real
dos dados de vazão do fluxímetro SFM 20000 e também para baixar os dados
da memória do equipamento. As telas a seguir demonstram o funcionamento do
programa. Para a instalação do programa basta copiar e colar a pasta do
programa no seu computador. Uma cópia do programa irá será encaminha
juntamente com o manual do equipamento.

Tela para a leitura dos dados da memória do equipamento SFM 20000

Tela de informações sobre o produto e endereço para contato
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9 - GARANTIA

Série No

Modelo SFM 20000

1. Este certificado é válido por 12 (doze) meses a partir da data da
aquisição.
2. Será reparado gratuitamente nos seguintes casos:
A) Nos eventuais casos de defeito de fabricação ou danos que se
verificar, por uso correto do aparelho no prazo acima estipulado.
B) Os serviços de reparação serão efetuados somente no departamento
de assistência técnica da Emiatec Equipamentos.
3. Exclui-se da garantia nos seguintes casos:
A) Uso incorreto, contrariando as instruções.
B) O aparelho foi violado por técnico não autorizado.
4. Todas as despesas de frete e riscos correm por conta do comprador.
5. Esta garantia não abrange pilhas e/ou baterias.
6. A garantia só será válida mediante a apresentação deste certificado
devidamente preenchido e sem rasuras.

Nome do Proprietário
Endereço

Cidade

Estado

Fone

Nota fiscal no
Data

/

/

No Série de produção

Nome do Revendedor
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Anexo – Fatores de Conversão para Gases
A tabela a seguir lista os fatores de correção teóricas de gás para vários gases com relação ao
nitrogênio para controladores de fluxo de massa pelo princípio mássico térmico. Notar que uma
não linearidade pode existir entre uma calibração de nitrogênio e o fluxo real dos gases do processo
utilizado.
Gas
Air
Ammonia
Argon
Bromine
Carbon Dioxide
Carbon Monoxide
Carbon Tetrachloride
Carbon Tetraflouride (Freon - 14)
Chlorine
Ethane
Fluorine
Helium
Hydrogen
Isobutylene
Krypton
Methane
Neon
Nitric Oxide
Nitrogen
Nitrogen Trifluoride
Nitrous Oxide
Oxygen
Pentane
Propane
Propylene
Sulfur Dioxide
Sulfur Hexafluoride
Xenon

Symbol

--NH3
Ar
Br2
CO2
CO
CCl4
CF4
Cl2
C 2H 6
F2
He
H2
C 4H 8
Kr
CH4
Ne
NO
N2
NF3
N 2O
O2
C5H12
C 3H 8
C 3H 6
SO2
SF6
Xe

Specific Heat,
CP

Density

Conversion

cal/g°C

g/l @ 0°C

0.240
0.492
0.1244
0.0539
0.2016
0.2488
0.1655
0.1654
0.1144
0.4097
0.1873
1.241
3.419
0.3701
0.0593
0.5328
0.246
0.2328
0.2485
0.1797
0.2088
0.2193
0.398
0.3885
0.3541
0.1488
0.1592
0.0378

1.293
0.760
1.782
7.130
1.964
1.250
6.86
3.926
3.163
1.342
1.695
0.1786
0.0899
2.503
3.739
0.715
0.900
1.339
1.250
3.168
1.964
1.427
3.219
1.967
1.877
2.858
6.516
5.858

Factor
1.00
0.73
1.39
0.81
0.70
1.00
0.31
0.42
0.86
0.50
0.98
1.45
1.01
0.29
1.543
0.72
1.46
0.99
1.00
0.48
0.71
0.993
0.21
0.36
0.41
0.69
0.26
1.32

Nota:
A pressão padrão é definida a 760 mmHg (14,7 psia) e a temperatura padrão é definida a 0° C.
Fonte – http://www.mksinst.com/docs/UR/MFCGasCorrection.aspx

10
EMIATEC Equipamentos
Rua Mário Gomes, 131 – CEP: 82300-550 – São Braz – Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3372-2551 – Fax: 3272-4274 – emiatec@emiatec.com.br

