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Características do sistema

O MVG 3 é um equipamento 
estável na medição e com rápida 
resposta às variações de fluxo.

Também é possível configurar uma 
faixa de vazão fora da qual um 
alarme é acionado, assim,  essa 
função pode ser usada para 
impedir o funcionamento do 
processo fora da vazão 
especificada.

O equipamento utiliza um sensor 
do tipo mássico, de modo que o 
resultado da medição não é 
afetado pela variação de pressão.

Como padrão, o MVG 3 vem 
configurado para realizar medição 
dos gases Argônio (Ar), Nitrogênio 
(N ), Oxigênio (O ) e Gás 2 2

Carbônico (CO ), podendo também 2

ser calibrado para outros gases e 
misturas.

Além da medição de vazão 
instantânea, pode-se ainda 
contabilizar a vazão acumulada ao 
longo do tempo.

Descrição

MVG 3MVG 3
Medidor da vazão de gases para 
soldagem

O MVG 3 é um instrumento para medição 
de vazão de gases com performance 
especialmente concebida para aplicação 
em processos de soldagem

Os instrumentos de medição de vazão de gases normalmente utilizados são baseados 
na determinação do fluxo volumétrico dos gases e, sendo estes fluidos compressíveis, tal 
medição é fortemente influenciada pela pressão a que os gases estão sujeitos, afetando a 
calibração. Em soldagem, de acordo com o tipo de tocha e comprimento das mangueiras, 
pode ocorrer grande perda de carga, implicando em variação da pressão no instrumento 
se não houver uma compensação por intermédio de reguladores de pressão.

Diferente destes medidores convencionais, o MVG 3 utiliza um sensor que independe 
da pressão, pois é baseado em princípios de medição mássica, tipo “thermal flow”, cujo 
resultado da medição não é afetado pela variação de pressão. O sinal de saída do sensor 
é tratado por um sistema eletrônico micro-processado, e a vazão medida é mostrada ao 
usuário por um display de LCD. 

Saída Analógica

Além das informações mostradas 
no display, o equipamento possui 
uma saída analógica linear, 
proporcional ao fluxo do gás, 
onde 1 volt corresponde à vazão 
de 0 l/min e 5 volts à vazão de 20 
l/min, conforme o gráfico abaixo.

§Display de LCD que demonstra 
com clareza as funções e as 
informações selecionadas.

§Saída analógica do sinal do 
sensor mássico que permite a 
comunicação direta com uma 
placa de aquisição.

§Saída RS 232 que permite o 
acoplamento direto com a porta 
serial de um microcomputador.

§Entrada digital que habilita o 
monitoramento da faixa de 
vazão, sendo muito útil quando 
se trabalha com linhas de 
vazão intermitente, 
característicos na soldagem.
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  Pressão máxima de trabalho

  Faixa de medição 

  Posição de trabalho

  Alimentação

  Dimensões

  3 bar

  0 à 20 l/min

  Qualquer posição

  110/220V

  Peso   725g

  180 x 113 x 52,5 mm

Especificações técnicas: 
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