
Monitores de caudal em trans-
formadores de tração para 
veículos ferroviários
O nosso desafio
Os modernos transformadores de tração para veículos ferroviários 
estabelecem, por causa da sua longa vida útil, requisitos cada vez 
mais exigentes quanto à fiabilidade, economia e segurança destes 
produtos. Este elevado requisito relativo à qualidade dos agrega-
dos de acionamento também é aplicado aos fabricantes que forne-
cem os grupos de construção. 

A monitoria do caudal de óleo é para todos os fabricantes de trans-
formadores de tração um processo relevante para a segurança que 
está especialmente na mira, já porque uma mensagem de erro,  
sob determinadas circunstâncias, pode levar à parada do trem.  
Os monitores de caudal são usados precisamente para essa tare-
fa. Em função do tipo de construção (no fundo ou no teto) estes 
 monitores ficam diretamente expostos a efeitos ambientais como 
chuva, neve ou salpicos de água, estabelecendo requisitos parti-
cularmente elevados para o invólucro, nomeadamente em relação 
à proteção contra poeira e à infiltração de água. No tipo de cons-
trução no fundo, os gatilhos paddle ainda precisam ser protegidos 
contra o impacto de pedras. 
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Medição de caudal robusta e fiável  
em transformadores de tração

Vantagens.
•    Estanqueidade absoluta  

do aparelho graças ao 
 invólucro robusto

•    Comutação fiável
•    Impedimento de fluxos  

de retorno
•    Reduzida perda de pressão
•    Ampla gama de aplicação

Modelo UB1 – Variante para 
 veículos ferroviários



Por esta razão, os requisitos em relação aos monitores 
de caudal são muito variadas neste tipo de aplicação: 
Para além de uma construção robusta é exigido uma 
segurança funcional a 100 % nas mais diversas ga-
mas de temperatura, nas quais os veículos ferroviárias 
 circulam em todo o mundo, pressupondo-se, ainda,  
a execução econômica.

A nossa solução
A realização dessa função importante é conseguida 
pelo monitor de caudal da série UB1, que foi desen-
volvido especialmente para esta aplicação no setor 
ferroviário. O monitor funciona segundo o princípio 
de deflexão, quer dizer, a força do fluxo que atua na pá 
(paddle), move esta contra uma força de mola.
O desvio da pá é transmitida, num compartimento 
hermeticamente isolado por um fole, a um microinter-
ruptor dimen sio nado para 1 milhão de ciclos de comu-
tação. O invólucro, de plástico ou de alumínio fundido, 
segundo a escolha, cumpre os requisitos da norma 
EN 60529 para as classes de proteção IP 65 / IP 67.
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Modelo UB1 – Variante com 
 homologação TÜV

•    Todos os componentes estão dimensionados,  
em sua versão padrão, para uma gama de tempera-
tura do fluido entre – 20 °C … + 140 °C.

•    Um invólucro de alumínio fundido com  
gaxeta injetada protege dos efeitos ambientais 
como  chuva, neve ou salpicos de água e, ainda,  
do  impacto de pedras.

•    Estão disponíveis invólucros de diferentes  materiais 
e diferentes conexões de processo, i.e. roscas 
 interiores ou flanges.

•    Em opção é possível obter a homologação TÜV 
segundo a diretiva “Strömung 100” (“fluxo 100”). 

Focalização no cliente – a decisão de compra
Os gatilhos paddle da conceituada série de produtos 
UB1 são a primeira escolha quando se trata de mo-
nitorizar maiores diâmetros de tubo com reduzidas 
perdas de pressão. A rigorosa seleção dos materiais 
permite utilizar os monitores numa gama de tempe-
raturas mais estendida. Por causa da utilização 
do invólucro metálico, o utilizador não precisa de 
providenciar outras medidas de proteção, tais como 
jaulas de proteção contra o impacto de pedras ou 
revestimentos especiais para proteger contra efeitos 
ambientais adversos. A construção do tipo pá ainda 
oferece a vantagem crucial de ser mais econômica 
em comparação com outros princípios técnicos de 
monitoria.

As vantagens
•    Através do isolamento hermético entre a zona de 

fluxo e a parte funcional, impossibilita-se a entrada 
do fluido no interior do aparelho.

•    Um microinterruptor acoplado à haste do paddle  
e dimensionado para 1 milhão de ciclos de comuta-
ção assegura a comutação fiável.

•    Como proteção contra fluxos de retorno, que po-
dem provocar a rotura do paddle, foi desenvolvido 
um paddle segmentado especial. 

•    Os interruptores de pá destacam, entre outras 
 coisas, pela reduzida perda de pressão.

Modelo UB1 – Variante com flange

Contato de 
comutação Íman

Pá

Interruptor de pá:  
princípio de funcionamento


