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Structure

Function Application

                             

1 Waterproof data interface                            

2 Signal amplification circuit

3 Bearing assembly

4 Fluid flow output

5 Seal assembly

6 Sensor

7 Voluminal gear

8 Fluid flow input

 According to the principle of gear motor, 
measuring gear driven by fluid flow.

 Gear in the measurement chamber runs out of 
contact. Ball bearings or sliding bearings with 
low friction.

 The movements of the gear by the cover plate 
in two non-contact sensors.

 Sensor ventricular and meter installed 
between a non-magnetic compression plate.

 When moving a tooth when measuring the 
sensor sends a signal that corresponds to a       
tooth volume V gz.

 The signal is converted into square wave 
signal by preamplifier.

Our gear flowmeters are widely used                              
in petroleum, petrochemical, natural 
gas, chemical, papermaking, auto, food
and other industries. 
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ESTRUTURA

FUNÇÃO APLICAÇÃO

1 INTERFACE A PROVA D’AGUA
2 AMPLIFICAÇÃO DE SINAL
3 ROLAMENTO
4 SAÍDA DE FLUÍDO
5 VEDANTE
6 SENSOR
7 ENGRENAGEM VOLUMÉTRICA
8 ENTRADA DE FLUÍDO

De acordo com o princípio do motor de engrenagens, 
medição de engrenagem acionada por �uxo de �uido.

Possui rolamentos deslizantes com baixissimo atrito.

Os movimentos da engrenagem são medidos pela placa 
eletrônica, através de dois sensores sem contato com o líquido.                    

Ao mover um dente durante a medição, o sensor envia um sinal
 que corresponde a um volume do dente V gz.

O sinal é convertido em sinal de onda quadrada pelo pré-ampli�cador.

Nossos medidores de vazão de engrenagem são 
amplamente utilizados nas indústrias de petróleo,
 petroquímica, gás natural, química, 
fabricação de papel, automotiva, 
alimentícia e outras.
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Product Features

Technical Specification

 For a wide variety of applications, the measurement of different media can be done by gear flowmeter，

with a diverse gap, various bearings and different materials.

 Has a wide measurement range and different specifications; can meet varying needs.

 Within the specified range, it is not affected by the viscosity during measurement.

 Low pressure drop, top sensitive measurements and intensive working pressure.

 Have a high precision of repeated measurement.

 The output signal is not affected in a wide range of temperatures.

 In the lower limit of velocity measuring range can still maintain high precision.

Type ZRD-1001FSV ZRD-1021FSV ZRD-2000FSV ZRD-3000FSV ZRD-6800FSV

Material SS 316 SS 316 Aluminium Aluminium SS 316

Flow range 0.002-2L/min 0.002-4L/min 0.03-20L/min 0.5-100L/min 0.2-35L/min

K value 36000 13000 390 25 6800

Working 

Temperature

-40℃
To 120℃

-40℃
To 120℃

-20℃
To 80℃

-20℃
To 80℃

-20℃
To 100℃

Connection 

dimensions

G1/8"
Inner thread 

G1/8" 
Inner thread

G3/8" 
Inner thread

G1" 
Inner thread

G3/8" 
Inner thread

Accuracy ±0.2% ±0.2% ±0.3% ±0.5% ±0.5%
（30Mpa）

 We offer customized service and product to suit your special needs.
 The power supply can be 5-24VDC ;The output of square wave pulse.
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CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
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Para uma ampla variedade de aplicações, a medição de diferentes meios pode ser feita por

medidor de vazão de engrenagem, com uma folga diversa, vários rolamentos e diferentes materiais.

Possui uma ampla faixa de medição, podendo atender a diversas necessidades.

A precisão da medição não varia com a viscosidade do produto.

Consegue fazer medições de alta sensibilidade e trabalhar em altas pressões.

Tem uma alta precisão de medição repetida.

Sinal de saída não é afetado em uma ampla faixa de temperaturas.

Mesmo trabalhando no limite inferior da faixa de medição, consegue manter a alta precisão.

Oferecemos serviço e produtos personalizados para atender às suas necessidades especiais.

A fonte de alimentação pode ser de 5-24 VDC, a saída de pulso de onda quadrada.

Modelo

Material

Faixa de Fluxo

Válvula K

Temperatura 
         de 
   Trabalho

Dimensões 
        de 
  Conexão

Precisão

ZRD-6800FSV

SS 316

0.2-35l/min

6800

-20‘C   
Para 100‘C

G3/8’’
Fio Interno

-+ 0.5%
(30Mpa)
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Wiring Instructions

 The flow meter output signal for low level output.

 Terminal 1st is for power + Terminal 2nd for the power – and the terminal 3rd for signal output.

Thanks for your business!
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INSTRUÇÃO DE LIGAÇÃO

O sinal de saída do �uxômetro para saída de baixo nível.

Grato por sua oportunidade de negócios!
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Terminal 1 é para alimentação + terminal 2 para alimentação
 e o terminal 3 para saída de sinal.
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