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T-Easic® FTS
A proteção inteligente contra funcionamento a seco em bombas

SENSORES DE VAZÃO
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T-Easic® FTS | Chave de vazão térmica
SENSORES DE VAZÃO

A PROTEÇÃO INTELIGENTE CONTRA FUNCIONA-
MENTO A SECO EM BOMBAS

Visão geral dos dados técnicos
Princípio de medição Método de medição calorimétrico

Meio À base de água e à base de óleo

Sinal de saída 2 x saída digital push-pull para vazão e temperatura (Q2
pode ser selecionado como entrada digital)

Descrição do produto
A chave de vazão térmica T-Easic® FTS mede a vazão e a temperatura pelo princípio calorimétrico. Com duas saídas digitais, ele
monitora os valores medidos e transmite os mesmos a um comando de hierarquia superior assim que o valor limite regulado for
ultrapassado ou não alcançado. O ajuste de parâmetros pode ser realizado por meio de IO-Link. Como versão industrial, ele ofe-
rece adicionalmente um display OLED e botões de comando. Valores previamente ajustados pela fábrica para fluidos, tais como
água e óleo, aceleram e simplificam a colocação em operação, sendo que quase todos os fluidos podem ser calibrados de modo
prático e rápido. A carcaça VISTAL® extremamente robusta da versão industrial protege o sensor em processos de limpeza, e o mo-
delo higiênico igualmente disponível resiste também às condições CIP-/SIP.

Em síntese
• Monitoramento de vazão e medição da temperatura em um único sensor
• Otimizado para água e óleo, opção de teach-in para outros fluidos
• Grau de proteção IP 67/IP 69 e IO-Link 1.1
• Versão industrial em carcaça VISTAL® com display OLED girável em 180°
• Variante higiênica em aço inoxidável, totalmente habilitado para CIP/SIP, temperatura de processo até 150 °C

Seu proveito
• Um sensor, duas medições – isso reduz custos e o risco de higiene graças a um ponto de instalação único
• Redução de custos pela instalação rápida via adaptador de montagem
• Economia de custos pela colocação em operação simples, sem calibração, para fluidos programados
• Versão industrial prática para o usuário com condução intuitiva pelo menu e display para rápida colocação em operação
• Manutenção em estoque reduzida pela adequação flexível ao diâmetro do tubo
• Baixos custos de cabeamento por meio de IO-Link 1.1 com possibilidades de ajuste práticas bem como funcionalidades de inte-

gração e clonagem
• Curtos tempos de parada, graças ao sistema com pouca necessidade de manutenção

Áreas de aplicação
• Monitoramento de vazão em circuitos de lubrificantes de refrigeração e máquinas de limpeza
• Detecção da vazão e da temperatura na indústria de alimentos, bem como em instalações de limpeza CIP
• Proteção e monitoramento de bombas
• Monitoramento de sujeira em filtros
• Medição do desempenho de processos de lavagem e pulverização
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Código de tipo
Outras versões do aparelho e acessórios  www.sick.com/T-Easic_FTS

Código de tipo

Modelo
I Industrial
H Higiênico

Comp. sonda
06 60 mm
10 100 mm
20 200 mm

Conexão de processo
0 sem conexão de processo
1 Anel de aperto

Meios
F Líquidos

Display
0 Sem display
1 Com display (OLED + 3 LEDs de status)

Conexão elétrica
4 M12 x 1, 4 pinos

Saída elétrica
A 1 saída digital + 1 entrada digital/saída digital
B 1 saída digital + 1 saída analógica

sistema
auto-

matica-
mente
guiado

- F

Informações do pedido
Outras versões do aparelho e acessórios  www.sick.com/T-Easic_FTS

• Velocidade máxima do fluxo: ≤ 150 cm/s, para água
• Materiais em contato com o meio: Aço inoxidável 1.4404 / 316L
• Conexão de processo: Sem conexão de processo (necessário adaptador para a instalação)
• Sinal de saída: 2 x saída digital push-pull para vazão e temperatura (Q2 pode ser selecionado como entrada digital)
• Temperatura de processo: –40 °C ... +150 °C
• Pressão de processo: ≤ 100 bar

Comprimento da sonda Tipo Nº de artigo

FTS-H060F04A 109114960 mm

FTS-I060F14A 1091146

FTS-H100F04A 1091147100 mm

FTS-I100F14A 1091144

FTS-H200F04A 1091148200 mm

FTS-I200F14A 1091145
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https://www.sick.com/T-Easic_FTS
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

Sobre A SICK
A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e soluções inteligentes para aplicações industriais. Uma 
gama de serviços e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os 
processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente. 

Nós temos uma grande experiência nas mais diversas áreas. É por isso que podemos fornecer, com os 
nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. em centros de aplicação na europa, Ásia 
e América do Norte, as soluções de sistema são testadas e otimizadas especialmente para os nossos clien-
tes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiável e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inúmeros serviços completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida 
útil da máquina e garante a segurança e a produtividade. 

Isto para nós significa “Sensor Intelligence.”

No mUNdo INTeIro, perTo de voCê:
pessoas de contato e outros locais de produção - www.sick.com


