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CONTADORES DE PULSOS COM VÁLVULA SOLENÓIDE

Art. nº Conexões
Vazão 

máxima

Faixa de 
temperatura 
operacional

Pressão 
max

Precisão  
Número de 
pulsadores

Peso

2717 M 1/2” BSP 35 l/min  +5°С / +70°С
30 bar 

(435 psi)
+ / - 0,5% 78/l 0,6 kg

Art.nº 2717

Medidor de fl uxo eletrônico de engrenagens ovais com transmissor de pulso, corpo em IXEF, incluindo 
uma válvula solenóide de aço inoxidável. Adequado para uso com líquidos à base de água e Arla 32 / DEF 

/ AdBlue®. Adequado ao uso em combinação com sistemas eletrônicos de monitoramento de óleo pela 
utilização de um receptor externo.

Art.nº 8732

Emissor de pulsos (Pulser) com engrenagens ovais, compatível com óleo lubrifi cante, anticongelante e 
diesel. Completo, ou seja, com válvula solenóide, fi ltro de cartucho 150 μm e suporte de fi xação.
Adequado para interface com sistemas de gerenciamento e monitoramento e fl uidos via receptor 
externo.

Art.nº 8731
Medidor de fl uxo eletrônico de engrenagens oval com transmissor de pulso, adequado para óleo, diesel 
e anticongelante, incluindo uma válvula solenóide, um fi ltro de 150 μm em linha e um suporte de parede. 
Adequado ao uso em combinação com sistemas eletrônicos de monitoramento de óleo pela utilização 
de um receptor externo.

Art.nº. 8731/RF Versão com transmissão de dados sem fi o.

Art.nº 8735
Emissor de pulsos (Pulser) com engrenagens ovais com corpo IXEF. Completo, ou seja, com válvula 
solenóide de aço inoxidável, fi ltro de cartucho 150 μm e suporte de fi xação.
Adequado para fl uidos à base de água e uréia (Arla 32 / DEF / AdBlue®).

Art.nº. 8735/RF Versão com transmissão de dados sem fi o.

Art. nº Conexões
Vazão 

máxima 

Faixa de 
temperatura 
operacional

Pressão 
max

Precisão  
Número de 
pulsadores

Peso
Dimensões 

(L-P-H) (mm)

8732 F 1/2” BSP 35 l/min
 +5°С / 
+110°С

100 bar 
(1450 psi)

+ / - 0,5% 100/l 1,5 kg 120X120X160

Art. nº Conexões
Vazão 

máxima 

Faixa de 
temperatura 
operacional

Pressão 
max

Precisão  
Número de 
pulsadores

Peso
Dimensões 

(L-P-H) (mm)

8730
8730/RF

F 1/2” BSP 35 l/min
 +5°С / 
+110°С

100 bar 
(1450 psi)

+ / - 0.5% 100/l 1.5 kg 120X120X1608733
8733/RF

250 bar 
(3600 psi)

Art. nº Conexões
Vazão 

máxima 

Faixa de 
temperatura 
operacional

Pressão 
max

Precisão  
Número de 
pulsadores

Peso
Dimensões 

(L-P-H) (mm)

8735
8735/RF F 1/2” BSP 35 l/min

 +5°С / 
+110°С

10 bar 
(145 psi)

+ / - 0,5% 50/l 1.5 kg 120X120X160

Art. nº Conexões
Vazão 

máxima 

Faixa de 
temperatura 
operacional

Pressão 
max

Precisão  
Número de 
pulsadores

Peso
Dimensões 

(L-P-H) (mm)

8731
8731/RF F 1” BSP 80 l/min

 +5°С / 
+110°С

100 bar 
(1450 psi)

+ / - 0.5% 50/l 2.5 kg 120X120X175

Art.nº 8730 
Medidor de fl uxo eletrônico de engrenagens oval com transmissor de pulso, adequado para óleo, diesel 
e anticongelante, incluindo uma válvula solenóide, um fi ltro de 150 μm em linha e um suporte de parede.

Art.nº. 8730/RF Versão com transmissão de dados sem fi o.

Art.nº. 8733 Medidor de fl uxo eletrônico de engrenagens oval com transmissor de pulso para graxa.

Art.nº. 8733/RF Versão com transmissão de dados sem fi o.


