
O salto quântico na área da 
tecnologia de medição de vazão.
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Pronto para entrar em 
funcionamento:
efector mid mede líquidos até
600 l/min com uma condutibili-
dade a partir de 20 μS/cm.

Resistente a vibrações:
No invólucro compacto estão 
integrados tanto a eletrônica
como também o display.

Variável:
Aplicável para diferentes 
sentidos de vazão.

Versátil:
Com indicação da vazão, do 
volume total e da temperatura,
incluíndo ainda a detecção de
tubo vazio e modo de simulação. 

Simples:
Um alinhamento úmido com
água a partir da fábrica para uma 
colocação em funcionamento
imediata. Alternativa: operação
simples e intuitiva através dos
três botões.

Inequívoco:
Número de série gravado a laser
para uma rastreabilidade correta
do sensor individual.

Sensor de vazão inline para medição 
precisa de líquidos até 600 l/min.

Em comparação com aparelhos 
de medição magnético-indutivos 
convencionais, o efector mid destaca-
se pelo seu modelo compacto, 
a operação intuitiva e simples de três
botões para ajuste dos parâmetros 
e uma relação preço e desempenho
imbatível.  
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Aparelhos de 
medição magnético-
indutivos usuais no
mercado



A gama de produtos. 

O efector mid abrange atualmente 
16 sensores de vazão diferentes, com
gamas de medição de 25, 50, 100, 
300 e 600 l /min.

O conceito de 
adaptadores.

Para a integração 
no processo, a 
ifm electronic coloca
ao dispor diferentes
opções de adapta-
dores: Victaulic, 
rosca G, R e NPT.

efector mid
Série SM.

Memory Plug.

O Memory Plug é um “conector de 
memória”. Ele lê e armazena dados 
e parâmetros em combinação com 
sensores aptos para IO-Link, como o
efector mid. O operador da instalação
tem assim pela primeira vez a possibili-
dade de gerir os dados do seu sensor
de forma simples e rápida. 

efector mid – atualmente o sensor de

vazão magnético-indutivo mais compacto,

integrando a eletrônica e a avaliação num

invólucro. 

O usuário pode monitorar a vazão volu-

métrica, o volume total e a temperatura

com o mesmo aparelho.

O efector mid destaca-se na colocação 

em funcionamento pela operação simples

e intuitiva, realizada diretamente através

dos três botões no aparelho. Dessa forma

o sensor está logo pronto para entrar em

funcionamento no campo. 

A saída analógica, binária, de pulso e de

frequência oferecem diversas opções de

processamento dos dados de medição, e

também a interface IO-Link.

Três funções – 
juntas num aparelho. 

Dessa forma o sensor de vazão é de ótima

aplicação para indústria solar, da água e

de máquinas-ferramenta.

O sensor é conforme à norma KTW, 

podendo ser usado em aplicações com

água potável. 

Adaptador 
Victaulic

1

Adaptador
G2-R2 A

2

Adaptador
G2-2" NPT

3

Adaptador
G2-1 1/2"

4

Adaptador
G2-1 1/2" NPT

5

www.ifm.com/pt/mid

Para mais informações como dados técnicos, vídeo 
de aplicação ou preços consulte 
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Sensores 
de posição

Sensores 
para controle 
de movimento

Processamento 
industrial de imagens

Tecnologia 
de segurança

Sensores 
para processo

Monitoramento do
estado de máquinas /
manutenção preditiva

Comunicação 
industrial

Sistemas
de identificação

Sistemas 
para máquinas móveis

Cabos e conectores

Vista geral do programa
de produtos da ifm:

Acessórios

Visite o nosso site sob:

www.ifm.com/pt

Mais de 70 filiais em todo o mundo –
a consultar em www.ifm.com

Portugal

ifm electronic 
Sucursal em Portugal
Avenida da República 2503
4030-208 Vila Nova de Gaia
Tel. 351 7 22 / 37 17-108
Fax 351 7 22 / 37 17 118
E-mail: info.pt@ifm.com


