FluidMonitoring Module
FMM

Descrição

Os módulos de monitoramento de
fluidos da série FMM combinam
os produtos de monitoramento de
condições ContaminationSensor
CS 1000 e AquaSensor AS 1000 da
HYDAC em um único sistema.
Este módulo serve ao usuário como
um sistema resistente e estacionário
para a medição Online de

Dados técnicos
Dados gerais
FMM - O - M - ...

Circuitos secundários 6 ... 15 bar

FMM - P - S - ...

Circuitos de pressão 15 ... 300 bar

FMM - P - M - ...

Circuitos de pressão 15 ... 300 bar

FMM - P - L - ...

Circuitos de pressão 15 ... 250/300 bar

FMM - A - S - ...

Circuitos de pressão 15 ... 250 bar

zzContaminação por matéria sólida e
zzTeor de água (p.ex. para a
detecção de vazamentos) em
fluidos hidráulicos e fluidos
lubrificantes.
Os blocos da série FMM dispõem
de todas as conexões necessárias e
com isto são facilmente integrados
em circuitos hidráulicos existentes.
O usuário dispõe de execuções para
circuitos de filtração e refrigeração/
aquecimento, aplicações de pressão
e de alta pressão.

Vantagens
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zzSolução de montagem com custo
otimizado
zzDetecção antecipada de condições
críticas de máquinas
zzMonitoramento contínuo das
condições do óleo
zzPlanejamento de manutenção
orientado nas condições
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Dados técnicos

FMM - O - M - ...
(designação anterior: FMM)

Posição de montagem

vertical (sentido do fluxo de
baixo para cima)

Pressão operacional máx.

6 ... 15 bar / 87 ... 217 psi

Pressão diferencial mínima

6 bar / 87 psi (recomendado)

Faixa de viscosidade
permitida

1 ... 350 mm²/s

Conexão hidráulica (IN,
OUT)

acoplamento de medição Tipo
1604 ou
G 1/4“ (ISO 228)

Material de vedação

FKM / EPDM

Faixa de temperatura do
fluido operacional

0 ... +85 °C / +32 ... +185 °F

Faixa da temperatura de
ambiente:

-30 ... +80 °C / -22 ... +176 °F

Faixa de temperatura de
armazenamento

-40 ... +80 °C / -40 ... +176 °F

Umidade relativa

máx. 95%, sem condensação

Peso

4,3 kg

Código de tipo
vide última página

Extensão de fornecimento

Dimensões

–– 1 FMM - O - M - ...
–– 1 Instrução de montagem e manutenção FMM-O-M
–– 1 Instrução sensor adicionalr (opcional)
–– 1 CD com instrução de operação e manutenção CS 1000
em diversos idiomas (requer software para visualizar
arquivo PDF)
–– 1 CD com FluMoS light (Software FluidMonitoring para
operar e parametrizar o sensor)

≈ 243

2x Ø 6.6

15

acessórios

4xM 6

58

≈ 73

90

90

≈ 267

Ampla oferta de acessórios encontram-se na brochura
"Acessório de sistemas de filtração" (D 7.623...).
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Circuito hidráulico

TP1
CS
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2

AS

OUT

Dados técnicos

FMM - P - S - ...
(designação anterior: FMMP)

Posição de montagem

vertical (sentido do fluxo de
baixo
para cima)

Pressão operacional máx.

15 ... 300 bar / 217 ... 4350 psi

Pressão diferencial mínima

15 bar / 217 psi

Faixa de viscosidade
permitida

1 ... 350 mm²/s

Conexão hidráulica (IN,
OUT)

acoplamento de medição Tipo
1604 ou
G 1/4“ (ISO 228)

Material de vedação

FKM / EPDM

Faixa de temperatura do
fluido operacional

0 ... +85 °C / +32 ... +185 °F

Faixa da temperatura de
ambiente:

-30 ... +80 °C / -22 ... +176 °F

Faixa de temperatura de
armazenamento

-40 ... +80 °C / -40 ... +176 °F

Umidade relativa

máx. 95%, sem condensação

Peso

4,3 kg

Código de tipo
vide última página

Dimensões

Extensão de fornecimento

–– 1 FMM - P - S - ...
–– 1 Instrução de montagem e manutenção FMM-P-X
–– 1 CD com instrução de operação e manutenção CS 1000
em diversos idiomas (requer software para visualizar
arquivo PDF)
–– 1 CD com FluMoS light (Software FluidMonitoring para
operar e parametrizar o sensor)

mín. 60
para troca de
elemento

acessórios

105

83

≈ 215

3x Ø 10.5

≈ 193

≈ 54

≈ 56

Ampla oferta de acessórios encontram-se na brochura
"Acessório de sistemas de filtração" (D 7.623...).

2x Ø 9
52

18.5
71.5
82.5

Circuito hidráulico

CS
OUT
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Dados técnicos

FMM - P - M - ...

Posição de montagem

vertical (sentido do fluxo de
baixo
para cima)

Pressão operacional máx.

15 ... 300 bar / 217 ... 4350 psi

Pressão diferencial mínima

15 bar / 217 psi

Faixa de viscosidade
permitida

1 ... 350 mm²/s

Conexão hidráulica (IN,
OUT)

acoplamento de medição Tipo
1604 ou
G 1/4“ (ISO 228)

Material de vedação

FKM / EPDM

Faixa de temperatura do
fluido operacional

0 ... +85 °C / +32 ... +185 °F

Faixa da temperatura de
ambiente:

-30 ... +80 °C / -22 ... +176 °F

Faixa de temperatura de
armazenamento

-40 ... +80 °C / -40 ... +176 °F

Umidade relativa

máx. 95%, sem condensação

Peso

6,5 kg

Código de tipo
vide última página

Dimensões

Extensão de fornecimento

–– 1 FMM - P - M - ...
–– 1 Instrução de montagem e manutenção FMM-P-X
–– 1 Instrução sensor adicionalr (opcional)
–– 1 CD com instrução de operação e manutenção CS 1000
em diversos idiomas (requer software para visualizar
arquivo PDF)
–– 1 CD com FluMoS light (Software FluidMonitoring para
operar e parametrizar o sensor)

mín. 60
para troca de
elemento

83

105

≈ 235

3x Ø 10.5

≈ 203

acessórios

≈ 54

ca. 56

Ampla oferta de acessórios encontram-se na brochura
"Acessório de sistemas de filtração" (D 7.623...).
2x Ø 9
62

18.5
71.5
82.5

Circuito hidráulico

CS
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4

AS
OUT

Dados técnicos

FMM - P - L - ...
(designação anterior: FMMHP)

Posição de montagem

vertical (sentido do fluxo de
baixo
para cima)

Pressão operacional máx.
sem acumulador hidráulico
com acumulador hidráulico

15 ... 300 bar / 217 ... 4350 psi
15 ... 250 bar / 217 ... 3625 psi

Pressão diferencial mínima

15 bar / 217 psi

Faixa de viscosidade
permitida

1 ... 350 mm²/s

Conexão hidráulica (IN,
OUT)

acoplamento de medição Tipo
1604 ou
G 1/4“ (ISO 228)

Material de vedação

FKM / EPDM

Faixa de temperatura do
fluido operacional

0 ... +85 °C / +32 ... +185 °F

Faixa da temperatura de
ambiente:

-30 ... +80 °C / -22 ... +176 °F

Faixa de temperatura de
armazenamento

-40 ... +80 °C / -40 ... +176 °F

Umidade relativa

máx. 95%, sem condensação

Peso

12,5 kg

Código de tipo
vide última página

Dimensões

Extensão de fornecimento

–– 1 FMM - P - L - ...
–– 1 Instrução de montagem e manutenção FMM-P-L
–– 1 Instrução sensor adicionalr (opcional)
–– 1 CD com instrução de operação e manutenção CS 1000
em diversos idiomas (requer software para visualizar
arquivo PDF)
–– 1 CD com FluMoS light (Software FluidMonitoring para
operar e parametrizar o sensor)

≈ 322

190

acessórios

10

75

≈ 212

4x Ø 6.6

Ampla oferta de acessórios encontram-se na brochura
"Acessório de sistemas de filtração" (D 7.623...).
≈ 99

≈ 120

60

Circuito hidráulico

CS

AS
OUT

TP1

TP2
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FMM - A - S - ... - 2 - ...

Dimensões

Dimensões

≈

mín. 75
para troca de elemento

≈

126

≈

48

84
≈ 150

Dados técnicos

Circuito hidráulico

Posição de montagem
Pressão operacional máx.
Pressão diferencial mínima
Faixa de viscosidade permissível
Conexão hidráulica (IN, OUT)
Material de vedação
Faixa de temperatura do fluido
operacional
Faixa da temperatura de ambiente:
Faixa de temperatura de
armazenamento
Umidade relativa
Peso

CS
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2x Ø 6.6
≈

≈ 150

IN

98

34

84

mín. 60
para troca de elemento

34
13

2x Ø 6.6
≈ 48

6

119

300

≈ 215

FMM - A - S - ... - 1 - ...

OUT

horizontal
15 ... 250 bar / 217 ... 3625 psi
15 bar / 217 psi
10 ... 800 mm²/s
Acoplamento de medição Tipo 1604 ou
G 1/4“ (ISO 228)
FKM / EPDM
0 ... +85 °C / +32 ... +185 °F
-30 ... +80 °C / -22 ... +176 °F
-40 ... +80 °C / -40 ... +176 °F
máx. 95%, sem condensação
8,0 kg FMM-A-S...-1-...
7,8 kg FMM-A-S...-2-...

Código de tipo
vide última página
Extensão de fornecimento
–– 1 FMM - A - S - ...
–– 1 Instrução de montagem e manutenção FMM-A-S
–– 1 CD com instrução de operação e manutenção CS 1000 em
diversos idiomas (requer software para visualizar arquivo PDF)
–– 1 CD com FluMoS light (Software FluidMonitoring para operar e
parametrizar o sensor)
acessórios
Ampla oferta de acessórios encontram-se na brochura
"FilterSystems Zubehör" (D 7.623...).

Código de tipo
TIPO
FMM = Fluid Monitoring Module

FMM - O - M - 0 - CS 1 2 2 0 - A - AS - 0 - 0 - 0 / -000

Aplicação hidráulica
O = OffLine (circuito secundário, < 15 bar) só combinação de sensor M
P = Pressure Line (circuito de pressão, > 15 bar)
A = Válvula reguladora de vazão (circuito de pressão, > 15 bar)
		 só combinação de sensor S
Combinação de sensor
S = CS1000
M = CS1000 + AS1000 ou CS1000 + AS3000 ou CS1000 + HydacLab*
L = CS1000 + AS1000 + HydacLab* ou CS1000 + AS3000 + HydacLab*
Vedação
0 = FKM (FPM/Viton®)
1 = EPDM
		 (não com acumulador hidráulico)
Sensor de contaminação CS Série 1000
CS 1210 = ISO / SAE, sem Display (FKM)
CS 1220 = ISO / SAE, com Display (FKM)
CS 1310 = ISO / SAE / NAS, sem Display (FKM)
CS 1320 = ISO / SAE / NAS, com Display (FKM)
CS 1211 = ISO / SAE, sem Display (EPDM)
CS 1221 = ISO / SAE, com Display (EPDM)
CS 1311 = ISO / SAE / NAS, sem Display (EPDM)
CS 1321 = ISO / SAE / NAS, com Display (EPDM)
Interface analógica do CS1000
A = 4 ... 20 mA
B = 0 ... 10 VDC
Sensor adicional
Z		 = sem
AS		 = AS1000
AS3 = AS3000
Z(AS) = preparado para AS1000 / AS3000
Z(HL) = preparado para HydacLab
Acumulador hidráulico
0 = sem acumulador
1 = Acumulador de membrana SBO 250-0,075 (pressão de gás 40 bar ) [não disponível em EPDM]
Filtro
0 = sem filtro (só no FMM-O)
1 = Filtro de proteção (25µm) (no FMM-P, opcional no FMM-A)
2 = DF60 (5µm) (opcional no FMM-A)
Opções
0 = sem opções

*

Preparado para HydacLab
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Número de modificação
000 = Número de modificação

7

P 7.609.0/06.14

Anotação
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As indicações contidas neste catálogo
referem-se às condições operacionais e
casos de aplicação descritos.
Em casos de aplicação e/ou condições
operacionais divergentes, pedimos entrar
em contato com o nosso respectivo
departamento técnico.
Reservamo-nos o direito de efetuar
alterações técnicas.

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Industriegebiet
D-66280 Sulzbach / Saar
Tel.:+49 (0) 6897/509-01
Fax:+49 (0) 6897/509-9046
Internet: www.hydac.com
E-Mail: filtersystems@hydac.com

