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■ A unidade de contagem é perpendicular à conduta e inclui
estabilizadores de caudal à entrada e à saída do hidrómetro. Este
design interno elimina a necessidade de troços rectos a montante e a
jusante da válvula, permitindo uma importante poupança de espaço,
especialmente em instalações em poços ou câmaras. Permite também
uma instalação horizontal ou vertical mantendo a precisão da leitura
mesmo quando a válvula se encontra parcialmente aberta enquanto
desempenha funções de controlo de pressão ou caudal.

■ Desenhada com um registo magnético de alta sensibilidade que
fornece uma precisão de leitura superior e que cumpre com a maioria
dos standards de contagem de água.

■ O Reed Switch e o transmissor Opto-Eléctrico 4-20mA em combinação
com as diferentes opções de impulsos, permitem uma alta flexibilidade
a nível de geração eléctrica de impulsos.

■ A tampa é facilmente removível para uma inspecção e manutenção
fácil em operação. Todas as partes internas da válvula podem ser
removidas do corpo sem necessidade de desmontagem da válvula da
conduta.

■ Um diafragma equilibrado e com suporte periférico elimina o stress
causado pela distorção, resultando num longo período de vida útil e
actuação controlada, mesmo em condições difíceis.

■ O veio da turbina está acoplado magneticamente a um registo selado
a vácuo na cabeça de controlo. Tanto a cabeça de controlo do veio
magnético como o registo estão selados hermeticamente, não sendo
afectados por águas sujas ou humidade do ar.

■ A Série 900 foi desenhada para funções de contagem e controlo em
sistemas de gestão de pressão para uma efectiva redução de perdas.

■ Um avançado design hidráulico, combina uma construção simples e
fiável com uma performance superior e uma alta resistência à
cavitação.

HIDRÓMETRO WW-900
DN40 (1½") a DN250 (10") 

Os modelos Bermad WW-900 integram no mesmo equipamento um 
contador de turbina tipo Woltman com uma válvula hidráulica de 
controlo com atuação de diafragma, ambas de operação simultânea.

Um contador, que fornece uma vasta gama de opções de medição, desde 
a simples leitura visual, emissor de impulsos, ou saída analógica 4-20mA 
para aquisição de dados computadorizados, ideiais para sistemas SCADA.

Uma válvula hidráulica com uma gama completa de funções de controlo; 
On/Off, redutora de pressão, sustentadora, controlo de caudal e de nível.

WW-900 Válvula Básica

WW-900
Vávula de Controlo de 

Pressão e Caudal
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Válvula de Corte Controlo Local Manual Controlo de Solenóide de 3 Vias

Pressão da conduta é aplicada à câmara de controlo do hidrómetro através da válvula de corte ou do solenóide 3 vias 
aberto. Este efeito cria uma força superior na câmara de controlo levando a válvula a fechar, vedando completamente.

Ao fechar o solenóide ou a válvula de corte, a pressão na câmara de controlo é aliviada. Este efeito leva a pressão 
da conduta a abrir a válvula e a iniciar a medição do caudal.

Modo Modulante 2 Vias; Piloto Redutor de Pressão

Fechado
Com caudal 0, o piloto fechado 
captura a pressão da conduta 
na câmra de controlo.
A força superior resultante leva 
a válvula a fechar e vedar.

Modulante
O piloto reage às mudanças 
na pressão da conduta e abre 
ou fecha por consequência.
Assim, é controlada  a 
pressão na câmara de 
controlo, levando a válula a 
modular para uma posição 
intermédia e a manter o 
valor de pressão pré-defindo, 
enquanto mede o caudal.

Aberta
Quando a pressão a 
montante baixa para valores 
inferiores à pressão pré-
definida a jusante, o piloto 
aberto liberta a pressão da 
conduta da câmara de 
controlo. A pressão da 
conduta leva a válvula a abrir 
e a medir o caudal.

Fechado FechadoAberto Aberto
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[1] Cabeça de Controlo
Inclui: registo do contador selado a vácuo, acoplado
magneticamente ao veio da turbina, com uma tampa robusta em
latão. Cabeça de controlo e registo selados hermeticamente.
Altamente sensível, permitindo uma precisão superior que cumpre
com a maioria dos standards de contagem de água. Leitores de
impulsos Reed Switch e Opto-eléctrico disponíveis (4-20mA opcional).

[2] Tampa da Válvula
Centraliza e prende o diafragma, mola, e a mecanismo da turbina
garantindo uma performance suave e precisa. Construção simples e
leve, permitindo uma inspeção e manutenção fácil.

[3] Mola de Fecho Auxiliar
Várias molas disponíveis para cumprir com diferentes requisitos.

[4] Mecanismo de Fecho
Combinação de um disco radial robusto com um diafragma de fibra
reforçada flexível. O fecho guiado do mecanismo e o alinhamento e
suporte periférico do diafragma previnem distorções e protegem o
elastóero, resultando num atuador com prazo alargado de vida útil
e numa atuação controlada, mesmo nas condições mais severas.

[5] Mecanismo Estabilizador de Caudal Superior
[5.1] Guia – Contém o veio de transmissão, guia o mecanismo de

fecho e centraliza todas as partes internas.

[5.2] Estabilizador de Cauda Superior – Comprime o vedante na sua

posição e estabiliza o caudal de saída.

[5.3] Turbina – Turbina tipo Woltman, com veios em pás em

carboneto de tungstênio, para uma precisão a longo prazo e

reduzido desgaste.

[6] Cápsula da Turbina
[6.1] Base do vedante – Anel metálico vulcanizado com vedante

elastomérico, distanciado do corpo da válvula para evitar cavitação.

[6.2] V-Port para uma regulação e fecho mais suave.

[6.3] Estabilizador de fluxo inferior - Estabiliza o caudal de entrada,

eliminando a necessidade de um troço recto a montante da válvula.

[7] Mecanismo Integrado de Calibração
Permite a recalibração do equipamento em vez da substituição

quando o período de precisão recomendada standard chega ao fim

(o mecanismo encontra-se selado)

[8] Corpo
Desenho hidrodinâmico para um caudal eficiente com um mínimo

de perdas de carga e uma excelente resistência à cavitação.

Ligações em conformidade com standards internacionais:

ISO, ANSI, JIS, BS e outros.

pressure loss and excellent resistance to cavitation.
End Connections conform to pressure ratings and standards:
ISO, ANSI, JIS, BS, and others.
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Materiais

[3]

[1]
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[6.1]
[6.2]
[7.1]

[7.3]

[7.4]

[7.2]

[9]

[5]
[4]

[8.1]

[6.3]

[8.2]

[1] Cabeça de Controlo: Cobre, Latão, Nylon Reforçado e Vidro

[2] Tampa: Ferro Fundido revestido a Epóxi segundo EN 1563

[3] Parafusaria Externa: Aço Inoxidável 316
[4] Parafusaria Interna: Aço Inoxidável 304 e 316
[5] Mola: Aço Inoxidável 302
[6] Mecanismo de Fecho:

[6.1]  Diafragma: Borracha Sintética
[6.2]  Fecho: Nylon Reforçado com Fibra de Vidro
[6.3]  V-Port: Aço Inoxidável 304

[7] Mecanismo de Turbina:
[7.1]  Guia: 2”, Pa12; 3&4”, PVDF; 6-10” Aço Inoxidável 303
[7.2]  Pivots, Rolamentos e Rolamentos Axiais: Carboneto de Tungstênio
[7.3]  Estabilizador de Caudal Superior: Nylon Reforçado com Fibra de Vidro
[7.4]  Turbina: Polipropileno

[8] Cápsula da Turbina:
[8.1]  Vedante: Borracha Sintética
[8.2]  Cápsula da Turbina e Estabilizador Inferior de Caudal: Nylon Reforçado com
Fibra de Vidro

[9] Corpo: Ferro Fundido revestido a Epóxi segundo EN 1563
O-Rings: Borracha Sintética
Revestimento: Epóxi Potável Azul > 250 µm
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Dimensões Disponíveis: 
 DN40 - DN250 (1½” - 10”)
Padrão: Globo
Ligações: 
DN40 - DN50 (1½” - 2”) - Roscada
DN80 - DN250 (1½” - 10”) - Flangeada
DN80 - DN150 (1½” - 6") - Victaulic
Standard de Ligações:
Flangeada: ISO 7005-2 (PN10 & 16, outros standards disponíveis) 
Roscada: Rp ISO 7/1 (BSP.P) ou NPT
Pressão Nominal: PN16
Intervalo de Pressão de Operação:
PN10: 0.7-10 bar
PN16: 0.7-16 bar
Para pressões inferiores, consulte-nos.
Temperatura: Água até 50°C

Tipo de Registo Reed Switch - Único Reed Switch - Duplo
Impulsos

por DN 10 litros 100 litros 1 m3 10 m3 10  litros+
1000  litros

100  litros +
10 m3

DN40-DN100 ■ ■ ■ ■

DN150-DN250 ■ ■ ■ ■

Tipo de Registo Opto-Electric Opto-Electric + Reed Switch - Combinados
Impulsos

por DN 1 litro 10 litros 1 litro (Opto) + 
100 litros(Reed)   

1 litro (Opto) + 
1 m3 (Reed)   

10 litros (Opto) 
+ 1 m3 (Reed)

10 litros (Opto) 
+ 10 m3 (Reed)

DN40-DN100 ■ ■ ■

DN150-DN250 ■ ■ ■

Precisão DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250
Q1 Caudal Min. (m3/h) + 

- 5% 0.8 0.8 0.8 1.3 2 4 6.3 6.3
Q2 Caudal Transição (m3/h) + 

- 2% 1.3 1.3 1.3 2 3.2 6.5 10 10
Caudal Nominal  (m3/h) + 

- 2% 15 15 15 40 60 150 250 400
Q3 Caudal Permanente (m3/h) + 

- 2% 25 25 25 63 100 250 400 400
Q4 Cauda Máx. (m3/h) Curto Prazo) + 

- 2% 31 31 31 80 125 313 500 500
Q2/Q1 - 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 16 1.6
Q3/Q1 - 31.5 31.5 31.5 50 50 63 63 63
Classe OIML.R.49: EN 14154:2005

Tabela de Precisão

Especificações Técnicas

Dados de Impulsos Eléctricos:
Reed-Switch: Voltagem Switching: 48 VAC/DC max

Corrente Switching: 0.2A max 
Energia Switching: 4W max

Opto-Electric: Voltagem fornecida: 5-12 VDC
Tipo de Saída: complementar
Corrente de Saída: 200 mA

Saída Analógica: Voltagem fornecida 24VDC
Saída: 4-20mA 
Entrada: Opto-Electric

Waterworks Série 900

http://www.bermad.com


Ligação Roscada

Dimensão DN40 DN50

L  (mm) 250 250
LM (mm) 317 327

W (mm) 137 137

H  (mm) 270 277

R  (mm) 95 95

Peso (kg) 7.2 7.3

Ligação Flangeada

Dimensão DN40 DN50

L  (mm) 250 250
W (mm) 150 165

H  (mm) 293 300

R  (mm) 96 96

Peso (kg) 10.2 11.7

Ligação Flangeada

Dimensão DN80 DN100

L  (mm) 300 350
W (mm) 210 250

H  (mm) 382 447

R  (mm) 123 137

Peso (kg) 23.0 31.0

Ligação Flangeada

Dimensão DN150 DN200 DN250

L  (mm) 500 600 600
W (mm) 380 380 405

H  (mm) 602 617 617

R  (mm) 216 228 228

Peso (kg) 71.0 93.0 140.5

Padrão Globo

Padrão Globo
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Diferencial de pressão para um caudal, 
Onde:

Kv 
Q 

=  Coeficiente de Caudal (caudal em m3/h aa 1bar Dif. Pressão) 
=  Caudal (m3/h)

∆P =  Diferencial de Pressão (bar)

Dimensão DN40 DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250

kv  37 40 95 140 380 520 520
K 3 6.2 7.2 8 5.5 9.36 23
Leq - m 5.7 14.5 29 41.8 47.5 108 320

Gráficos de Caudal - 900 (V-Port)
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Resistência de Caudal ou Perda de Carga, 
Onde:
K =  Resistência de Caudal ou Coeficiente de Perda de Carga (Independente de Dimensão)
∆H = Perda de Carga (m)
V 
g 

= Velocidade de Caudal Tamanho Nominal  (m/sec) 
= Aceleração da Gravidaed (9.81 m/sec2) 

Comprimento do Tubo Equivalente, Leq 
Onde:
Leq 
Lk 

= Comprimento do Tubo Nominal Equivalente (m)
= Coeficiente de Comprimento Equivalente para caudal turbulento

D 
tubo de aço (SCH 40) 

= Diâmetro Nominal do Tubo (m)
Nota:
Os valores Leq considerados são apenas para efeitos de cálculo.

K=∆H 2g
V2

Leq = Lk·D

∆p=
2Q

Kv( )
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