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Warning Symbols 
CAUTION 
Follow the warning instructions within the    
following information to avoid equipment     
failure, personal injury or death. 
 
TURN POWER OFF 
Before performing any maintenance, be sure 
to turn system power off to avoid any potential 
electric spark 
 
FLAMMABLE 
Flammable liquids and their vapors may cause 
a fire or explosion if ignited.  

EYE PROTECTION 
Pressurized systems may cause hazardous leaks 
and spray that may be dangerous for your eyes. 
Always wear eye protection around pressurized 
systems and its hazardous liquids.   
 
INJURY 
Wear gloves for protection from hazardous      
liquids that may cause irritation or burns. 
 
READ 
Read and understand all related manuals          
thoroughly.  The Engineering and OIM manuals 
will provide the knowledge for all systems, 
maintenance and operation procedures.  If you 
have any questions, please consult the factory. 
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Símbolos de Advertência
CUIDADO
Siga as instruções de advertência no 
seguinte informações para evitar danos ao 
equipamento, de lesões corporais ou morte.

DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO
Antes de realizar qualquer operação de 
manutenção, certifique-se de desligar o 
sistema para evitar faísca elétrica.

INFLAMÁVEL
Líquidos inflamáveis e vapores podem causar 
incêndio ou explosão se a ignição.

PROTEÇÃO DOS OLHOS
Sistemas pressurizados podem causar 
escapamentos prejudiciais, que possam ser 
perigosos para os olhos. Sempre usar óculos de 
proteção em torno dos sistemas de pressão e 
líquidos perigosos.

LESÃO
Use luvas de proteção contra líquidos perigosos 
que podem causar irritação ou queimaduras.

LEIA
Leia e entenda todos os manuais completamente. 
Manuais de engenharia e IOM fornecerá o 
conhecimento de todos os procedimentos de 
sistemas, operação e manutenção. Em caso de 
dúvida, consulte a fábrica.

Símbolos de AdvertênciaSímbolos de AdvertênciaSímbolos de Advertência
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Recepção e Inspeção 

Após a recepção do medidor, certifique-se de inspecionar a embalagem e montagem do medidor de fluxo para verificar 
se há qualquer dano antes de assinar o recibo da expedição. Notifique a transportadora de qualquer dano e rejeitar o 
recebimento de embarque.

Os medidores são embalados individualmente e protegidos com material de embalagem. Cada pacote é identificado 
com o número de montagem do medidor, descrição, direção de fluxo e número de série. Certifique-se o modelo de 
medidor estiver correta, o tamanho e configuração que o pedido foi feito. Contate o seu revendedor se você tiver dúvidas 
ou discrepâncias.

Medidores montados devem ser manuseados com adequado para o tamanho e peso métodos particularmente 
interessados. Devem usar roupas e sapatos. medidor de transportes pacote com meios de transporte adequados, e 
tomando cuidado para não danificar o medidor de vazão. Cuidado com os grampos soltos ou salientes da embalagem, 
já que podem causar ferimentos.

Se a espuma tem sido utilizado para proteger o medidor, remover cuidadosamente o topo da espuma antes de tentar 
mover a caixa de medidor. Talvez a embalagem de espuma torna-o difícil de movimentar o medidor. Se o medidor está 
aparafusada a uma palete de madeira, remova os parafusos com cuidado e não deixar cair o medidor quando retirar 
o apoio. Não levante o medidor por mangueiras flexíveis, poços térmicos, cabos, geradores de impulsos, ou colocar 
objetos através do medidor. Retire o medidor da embalagem deve considerar estes avisos pode causar ferimentos 
graves.

Paletes de madeira e bases atender ISPM 15; Regulamentos Diretrizes para a Madeira Material de embalagem em 
Comércio Internacional pela empresa de inspeção de produtos de madeira (TP # 2134).

Ele tem feito tudo o possível para remover a calibragem líquido antes do embarque. Todos os medidores de fluxo 
TCS estão conectados e selado em um saco plástico. As Fichas de Dados de Segurança (MSDS) podem ser revistas 
na página 47 precauções para qualquer compatibilidade pessoal, ambiental e de materiais com deve ser tomada a 
utilização final do sistema.

Aviso

Total Control Systems (TCS) não será responsável por erros técnicos ou editoriais ou omissões neste manual. 
O TCS não oferecem qualquer expressa ou implícita, incluindo as garantias implícitas de comercialização e 
adequação a uma finalidade específica, com relação a este manual e em qualquer caso, a TCS será responsável 
por quaisquer danos especiais ou consequenciais, incluindo, mas não limitado a, perda de produção, benefícios, 
etc.
O conteúdo desta publicação é apresentado apenas para fins informativos, e enquanto todo esforço foi feito 
para garantir a precisão, não pode ser interpretada como garantias, expressas ou implícitas, relativamente aos 
produtos ou serviços descritos aqui ou sua utilização ou aplicação. Reservamo-nos o direito de modificar ou 
melhorar os projetos ou especificações de tais produtos a qualquer momento.
O TCS não assume responsabilidade pela seleção, utilização ou manutenção de qualquer produto. A 
responsabilidade pela seleção, utilização e manutenção de qualquer TCS produto com o comprador e utilizador 
final.

TODOS OS direitos reservados. Nenhuma parte deste trabalho a ser copiado ou reproduzido em qualquer 
forma ou por qualquer meio - gráfico, eletrônico ou mecânico - sem a permissão antes receber por escrito da 
Control Systems Total, Fort Wayne, Indiana, E.E.U.U.
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Meter Overview 
The TCS Model 700 series flow meter is a simple and 
efficient design.  The meter consists of a single fluid 
chamber that contains a single blocking rotor and two 
displacement rotors whose rotation is synchronized 
with mating gears.  As the fluid enters the fluid   
chamber, the blocking rotor is forced to rotate.  The        
displacement rotors, also rotating in conjunction with 
the blocking rotor help direct the fluid flow through 
the chamber and to the outlet.  The linear flow of the 
fluid is thus translated into rotary motion in the meter.  
The output of the meter is picked up from the rotation 
of the blocking rotor and transmitted to a register or 
pulse transmitter. 
 
The rotors in the meter are designed to operate at close tolerances to one another and the 
wall of the fluid chamber.  There are slight clearances between the rotors and the chamber 
wall.  Because of this, it is important that the meter be properly applied for the flow rate 
and operating pressure of the system. 
 
Because the fluid flowing through the meter is redirected only slightly from its natural 
flow, there is very little pressure drop across the meter, unlike other meters that use      
multiple measuring chambers. 
 
The meter design uses high performance materials for the rotor bearings and journals.  
Since there is no contact between the rotors and the fluid chamber wall, these critical    
components have a long life expectancy. 
 
Calibration of the meter involves adjusting the rotation of the output shaft relative to the 
rotation of the internal rotors of the meter.  This is accomplished by changing the settings 
on an adjuster device.  Calibration of the meter is discussed in detail in the section Meter 
Calibration. 

 

 

FLOW ILLUSTRATION 
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Descrição Medidor 
O medidor de vazão da série TCS Modelo 700 é um projeto 
simples e eficiente. O medidor consiste em uma única câmara de 
fluido que contém um rotor de bloqueio único e dois rotores de 
deslocamento cuja rotação é sincronizada com as engrenagens 
correspondentes. À medida que o fluido entra na câmara, o 
rotor de bloqueio é forçado a girar. Os rotores de deslocamento, 
também rotativos em conjunto com o rotor de bloqueio, ajudam 
a direcionar o fluxo de fluido através da câmara e para a saída. O 
fluxo linear do fluido é assim traduzido em movimento rotativo 
no medidor. A saída do medidor é captada na rotação do rotor 
de bloqueio e transmitida a um registrador ou transmissor de 
pulso.

Os rotores no medidor são projetados para operar com tolerâncias estreitas entre si e com a 
parede da câmara de fluido. Existem pequenas folgas entre os rotores e a parede da câmara. Por 
esse motivo, é importante que o medidor seja aplicado corretamente para a vazão e a pressão 
operacional do sistema.
Como o fluido que flui através do medidor é redirecionado apenas ligeiramente do seu fluxo 
natural, há muito pouca queda de pressão no medidor, ao contrário de outros medidores que usam 
várias câmaras de medição.

O design do medidor utiliza materiais de alto desempenho para os mancais e mancais do rotor. 
Como não há contato entre os rotores e a parede da câmara de fluido, esses componentes críticos 
têm uma expectativa de vida longa.

A calibração do medidor envolve o ajuste da rotação do eixo de saída em relação à rotação dos 
rotores internos do medidor. Isso é feito alterando as configurações em um dispositivo de ajuste. 
A calibração do medidor é discutida em detalhes na seção Calibração do medidor.

ILUSTRAÇÃO DE FLUXO
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Fichas de Dados del Medidor

Conexões disponíveis: Conexão 1-1/2” NPT Rosca
 ou roscas do 2” NPT
 Opcionais, BSP ou
 Flanges Soldagem ou ANSI disponíveis a pedido.

Fluxo: 700-15 ate 227 LPM (60 GPM)

Pressão Máxima:  150 PSI  (10.5 BAR)

Temperatura de trabalho: -28.9 °C  a  71 °C 
 (-20 °F  a  160 °F)

Tipos de Medidores

SP - Petróleo Padrão
Para medição de produtos petrolíferos refinados, tais como chumbo e Gasolina sem chumbo, 
Óleos Combustíveis, Diesel, Biodiesel, Querosene, Combustíveis de Jet, Óleos Vegetais, Óleos 
de Motor, Etilenoglicol (anticongelante) e similares.

SPA - Petróleo Padrão (Aviação)
Para medição de produtos petrolíferos refinados, como Gasolina de Aviação, Óleos Combustíveis, 
os Combustíveis para Aviação, Gasolina, Diesel, Biodiesel, Querosene e similares.

IP - Produtos Industriais
Para medir produtos químicos industriais, Geral Solventes e muitos outros líquidos; tais como 
Açúcares Líquidos, Xarope de Milho, Óleo de Soja, Gorduras, derivados do Látex, adesivos e 
similares.

IC - Produtos Industriais (Rolamentos de Carbono)
Para medir Químicos Industriais, Solventes geral, a água e outros líquidos não lubrificantes, tais 
como Álcool, Acetonas, Etanol, Naptha, Xileno, MEK, Tolueno, água Deionizada, Desmineralizada 
Água, Água Potável e similares.
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Material of Construction 

Meter Selection 
The flow meter must be carefully chosen from the Meter Selection factors in the Engineering Manual.  
The meter must be selected based on the operating system and product characteristics.  System variables 
include flow rate, temperature and pressure.  Product characteristics include the material compatibility, 
lubricity, viscosity, presence of suspensions, pH, and whether the product can congeal, crystallize or leave 
a dry film.  Failure to select the correct flow meter may result in system failure or serious injury. 
 
Air Elimination 
In any system where the supply tank may be completely drained or multiple products manifold into one 
metering system, the possibility of air being introduced into the fluid piping increases.  The solution is to 
utilize an air or vapor eliminator in the system, located upstream of the flow meter.  The purpose of this 
device is to vent the air or vapor from the system before it can be measured by the meter.  Air or vapor 
elimination is required for all weights and measures regulatory approvals in custody transfer applications. 
 

Meter Ap plicatio n  

Description SP SPA IP IC 

Housing Hardcoat Anodized 
Aluminum 

Hardcoat Anodized 
Aluminum 

Hardcoat Anodized 
Aluminum 

Hardcoat Anodized 
Aluminum 

Rotors Hardcoat Anodized 
Aluminum 

Hardcoat Anodized 
Aluminum 

Hardcoat Anodized 
Aluminum 

Hardcoat Anodized 
Aluminum 

Rotor 
Journals Plated SS Plated SS Plated SS Plated SS 

Bearing Plates Ni-Resist Ni-Resist Ni-Resist Ni-Resist 

Bearing Sleeves Ni-Resist Carbon Graphite Ni-Resist Carbon Graphite 

Timing Gears Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel 

Packing Seal FKM FKM Simriz® Simriz® 

Body 
O-rings FKM FKM PTFE PTFE 

Simriz® is a registered trademark of Freudenberg-NOK. 

System Recommendations 
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Materiais de Construção

Simriz® é uma marca registrada da Freudenberg-NOK.

Recomendações do Sistema

Seleção del Medidor
O medidor de vazão deve ser cuidadosamente selecionados de acordo com os fatores de seleção no Manual de 
Engenharia. O contador deverá ser selecionado com base nas características do sistema operativo e o produto. As 
variáveis   do sistema incluem fluxo, temperatura e pressão. As características do produto incluem compatibilidade 
de materiais, a lubricidade, a viscosidade, suspensões, pH, e se o produto pode ser congelado, cristalizado ou 
deixar um filme seco. Se o medidor não for selecionado corretamente pode resultar em falha do sistema ou 
ferimentos graves.

Remover a Ar
Em qualquer sistema do tanque pode ser completamente vazios ou produtos múltiplos num colector a um sistema 
de medição, a possibilidade de o ar presente aumenta. A solução é uma entrada de ar ou vapor de água a montante 
do medidor de ventilação de ar ou sistema de vapor antes de poder ser medido. A eliminação de ar ou de vapor é 
necessário para todas as aprovações regulatórias como aplicações de transferência de pesos e medidas custódia.

Descrição SP SPA IP IC 

Carcaça Revestimento Duro
Alumínio Anodizado

Revestimento Duro
Alumínio Anodizado

Revestimento Duro
Alumínio Anodizado

Revestimento Duro
Alumínio Anodizado

Rotores Revestimento Duro
Alumínio Anodizado

Revestimento Duro
Alumínio Anodizado

Revestimento Duro
Alumínio Anodizado

Revestimento Duro
Alumínio Anodizado

Mancais Rotativos Aço Inoxidável Chapeado Aço Inoxidável Chapeado Aço Inoxidável Chapeado Aço Inoxidável Chapeado

Placas de Rolamentos Ni-Resist Ni-Resist Ni-Resist Ni-Resist 

Munhões do Rolamentos Ni-Resist Grafite de Carbono Ni-Resist Grafite de Carbono

Engrenagens do 
Cronometragem Aço Inoxidável Aço Inoxidável Aço Inoxidável Aço Inoxidável

Selo de Embalagem FKM FKM Simriz® Simriz® 

Anel-O do Corpo FKM FKM PTFE PTFE 
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Material of Construction 
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Recomendações del Sistema (Continuação)

Válvulas de Controle
As válvulas de segurança e isolamento devem ser utilizadas por todo o sistema de medição. Em qualquer sistema 
de bombeamento, onde uma bomba e vários medidores de vazão, use uma válvula hidromecânicos digital ou 
controle de fluxo em cada metro para evitar metros por excesso de velocidade.

Melhor Configuração de Tubulação
1)  O medidor de fluxo deve ter uma montagem segura em uma sustentação ou base na altura certa.
2)  A entrada e tubos de saída devem ser apoiados de forma segura para que os tubos não causar estresse para o 

medidor.
3) O sistema deve ser concebido de tal modo que o medidor de fluxo de líquido ser em todos os momentos.
4) O sistema de tubagens devem ter o mesmo diâmetro do tubo ou maior do que o medidor, ao longo de todo o 

sistema de medição para permitir a perda de pressão mínima possível.
5) O tubo deve ser o mais reto possível para reduzir a perda de pressão devido a restrições de fluir.
6) O medidor e tubulação deve ser instalada de modo que drenos acidentais medidor sejam evitados. A entrada e 

saída do medidor deve ser abaixo do sistema de tubulação associada (posição pia).
7) Não é necessário que a ventilação de ar é instalado diretamente aparafusado ao medidor. Ele pode ser instalado 

a montante da bomba. Para o funcionamento eficiente do eliminador de ar deve ser montada entre o medidor 
e quaisquer válvulas, T ou qualquer outro local potencial onde o ar pode entrar no sistema.

8) O sistema de medição deve incluir um meio ou recurso para a calibração.

Proteção Contra Resíduos Sólidos
Para novas instalações, cuidados devem ser tomados para proteger o medidor de danos durante o lançamento. É 
aconselhável colocar um filtro antes do medidor. Eles podem danificar os sujeira, areia, lascas ou respingos de 
passagem, etc. cortes de rosca ocorrem, através do medidor. A inserção de uma bobina (um tubo com comprimento 
igual às flanges do medidor e do medidor acessórios em anexo) o medidor no lugar até que o sistema é lavado, 
temporariamente para fora através dos tubos em torno do medidor, que também protegem resíduos. Uma vez que 
o sistema funcionou “limpo” para um período de tempo, o medidor pode ser removido reinstalado ou dispositivos 
de proteção.

Expansão Térmica
Tal como acontece com a maioria dos líquidos, eles vão expandir e contrair com a temperatura. Em qualquer 
sistema em que existe uma possibilidade de que o líquido é capturado entre fechado sem válvulas de alívio de 
pressão, é provável que uma expansão térmica que cria elevadas pressões no sistema que são perigosos ocorre. 
Cuidados devem ser tomados no projeto de sistemas que podem ser produzidos através da introdução de choque 
térmico sobre o projeto do sistema de válvulas de alívio de pressão ou compensação juntas de dilatação térmica.

Quando o produto é preso dentro do sistema, a pressão aumentará a 126 psi (8,69 bar) durante cada aumento de 
um (1) grau de temperatura.
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Recomendações do Sistema (Continuação)

Choque Térmico
As peças metálicas no medidor de vazão serão expandidas ou contrairão com variações na temperatura de operação 
do sistema. Para qualquer sistema em que aumentos repentinos ou imediatos de temperatura de 68 F (20 C) ou 
mais sejam possíveis, o medidor exigirá rotores de folga. A folga extra será necessária para eliminar os efeitos da 
expansão imediata dos rotores em relação ao corpo do medidor, causada por choque térmico.

Choque Hidráulico (Martelo de Água)
Choque hidráulico é um aumento na pressão, que ocorre quando um sistema operacional sofre uma mudança 
imediata na direção do fluxo. Geralmente, isso é resultado de um fechamento rápido da válvula enquanto o 
sistema está operando com uma taxa de fluxo alta. Choques hidráulicos podem danificar qualquer componente 
do sistema. Particularmente suscetíveis são os componentes internos do medidor, válvulas e bomba. O design do 
sistema e os procedimentos operacionais incorretos contribuirão para a gravidade desse problema. Para eliminar o 
choque hidráulico, a taxa de fechamento da válvula deve ser reduzida. O uso de válvulas de controle predefinidas 
de dois estágios ou bexigas ou elevadores de supressão de surtos ajudará a reduzir ou eliminar esse problema.

Produtos que Secam / Congelam / Cristalizam
Existem muitos líquidos que cristalizam, endurecem e / ou solidificam em contato com o ar ou com um aumento 
de temperatura. Um projeto adequado do sistema e uma boa compreensão do produto que está sendo medido 
ajudará a evitar a possibilidade de entrada de ar no sistema e o produto e a operação efetiva do medidor sendo 
afetada.

Calibração
O medidor deve ser testado e calibrado com o produto que ele pretende medir quando instalado. A Total Control 
Systems não se responsabiliza pela perda do produto ou por quaisquer danos resultantes da falha do usuário 
final em testar este medidor para garantir a calibração adequada. Cada medidor da série 700 é testado na fábrica 
para provar que o medidor pode ser calibrado em seu sistema. É de responsabilidade do proprietário relatar este 
dispositivo aos oficiais locais de Pesos e Medidas para inspeção antes que o medidor seja utilizado.

http://www.tcsmeters.com/pt/pagina-inicial.html


Confira-nos em www.TCSmeters.com

Página 9

TCS900001 Rev. 6 
10/18/2018 

Check us out at www.TCSmeters.com! 

Page 9 

 

LISTA DE PEÇAS
Referência

DESCRIÇÃO
1

BOM
BA

2
M

OTOR
3

M
EDIDOR DE FLUXO E REGISTRO

4
FILTRO / ELIM

INADOR DE AR
5

VÁLVULA DE ISOLAM
ENTO

6
DISPOSITIVO DE CONTROLE DE NÍVEL LÍQUIDO (OPCIONAL)

7
VÁLVULA DE RETENÇÃO

8
M

EDIDOR DE PRESSÃO (OPCIONAL)
9

M
EDIDOR DE TEM

PERATURA, (OPCIONAL)
10

VÁLVULA DE CONTROLE DE TAXA DE FLUXO
11

VÁLVULA DE RETENÇÃO
12

BICO DE ENCHIM
ENTO

13
TANQUE DE FORNECIM

ENTO
14

VÁLVULA PRESET, (OPCIONAL)
15

VÁLVULA DE SEGURANÇA

Este desenho e as inform
ações nele contidas são confidenciais e proprietárias para 

M
urray Equipm

ent, Inc. O
 desenho não pode ser copiada ou divulgada a terceiros sem

 o 
consentim

ento expresso do M
urray Equipm

ent, Inc.

S
IS

TE
M

A D
E

 M
E

D
IÇ

Ã
O

 D
E

 LÍQ
U

ID
O

 
PA

R
A P

R
E

E
N

C
H

E
R

 B
A

R
R

IS

P
O

R

TO
TA

L C
O

N
TR

O
L S

Y
S

TE
M

S
A D

IV
IS

IO
N

 O
F M

U
R

R
AY E

Q
U

IP
M

E
N

T, IN
C

.

http://www.tcsmeters.com/pt/pagina-inicial.html


Confira-nos em www.TCSmeters.com

Página 10

TCS900001 Rev. 6 
10/18/2018 

Check us out at www.TCSmeters.com! 

Page 10 

 

S
IS

TE
M

A D
E

 M
E

D
IÇ

Ã
O

 D
E

 LÍQ
U

ID
O

 
P

O
R

TÁ
TIL

P
O

R

TO
TA

L C
O

N
TR

O
L S

Y
S

TE
M

S
A D

IV
IS

IO
N

 O
F M

U
R

R
AY E

Q
U

IP
M

E
N

T, IN
C

.

Este desenho e as inform
ações nele contidas são confidenciais e proprietárias para 

M
urray Equipm

ent, Inc. O
 desenho não pode ser copiada ou divulgada a terceiros sem

 o 
consentim

ento expresso do M
urray Equipm

ent, Inc.

FLU
X

O

V
E

N
TILA

Ç
Ã

O

http://www.tcsmeters.com/pt/pagina-inicial.html


TCS900001 Rev. 6 
10/18/2018 

Check us out at www.TCSmeters.com! 

Page 6 

Material of Construction 

Meter Selection 
The flow meter must be carefully chosen from the Meter Selection factors in the Engineering Manual.  
The meter must be selected based on the operating system and product characteristics.  System variables 
include flow rate, temperature and pressure.  Product characteristics include the material compatibility, 
lubricity, viscosity, presence of suspensions, pH, and whether the product can congeal, crystallize or leave 
a dry film.  Failure to select the correct flow meter may result in system failure or serious injury. 
 
Air Elimination 
In any system where the supply tank may be completely drained or multiple products manifold into one 
metering system, the possibility of air being introduced into the fluid piping increases.  The solution is to 
utilize an air or vapor eliminator in the system, located upstream of the flow meter.  The purpose of this 
device is to vent the air or vapor from the system before it can be measured by the meter.  Air or vapor 
elimination is required for all weights and measures regulatory approvals in custody transfer applications. 
 

Meter Ap plicatio n  

Description SP SPA IP IC 

Housing Hardcoat Anodized 
Aluminum 

Hardcoat Anodized 
Aluminum 

Hardcoat Anodized 
Aluminum 

Hardcoat Anodized 
Aluminum 

Rotors Hardcoat Anodized 
Aluminum 

Hardcoat Anodized 
Aluminum 

Hardcoat Anodized 
Aluminum 

Hardcoat Anodized 
Aluminum 

Rotor 
Journals Plated SS Plated SS Plated SS Plated SS 

Bearing Plates Ni-Resist Ni-Resist Ni-Resist Ni-Resist 

Bearing Sleeves Ni-Resist Carbon Graphite Ni-Resist Carbon Graphite 

Timing Gears Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel 

Packing Seal FKM FKM Simriz® Simriz® 

Body 
O-rings FKM FKM PTFE PTFE 

Simriz® is a registered trademark of Freudenberg-NOK. 

System Recommendations 
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Recomendações de Inicialização do Sistema

ATENÇÃO!
O equipamento de ensaio deve ser aterrado para evitar faíscas. A área de teste não deve ter 
qualquer fonte de ignição. Os operadores vão usar a proteção pessoal e evitar qualquer exposição 
a produtos e observar as questões ambientais.

Instruções de inicialização para novas instalações ou após manutenção e reparação:

1) Somente pessoal treinado adequadamente deve projetar, instalar ou operar o sistema de medição.
2) Remova os plugues roscados de plástico colocados no medidor para proteção da remessa. Eles não devem 

ser usados   no sistema de medidores devido aos problemas baixos de pressão, compatibilidade e vedação 
dos plugues de PVC.

3) Coloque o medidor em uma área com amplo espaço de trabalho, protegido contra vibrações e tensão na 
tubulação. Monte e prenda em um suporte ou plataforma fixa. Isso evita o estresse do medidor, o que 
causará vazamentos e fadiga do metal.

4) Aplique composto de vedação de rosca e materiais de vedação compatíveis com o produto.
5) Não solde acessórios no medidor ou no medidor, como válvulas e eliminadores de ar. Isso enfraquecerá as 

caixas, causará vazamentos do anel em O e vazamento e distorcerá potencialmente as tolerâncias críticas 
dentro do medidor de vazão.

6) Sempre use equipamentos de proteção individual, como óculos de proteção, sapatos com biqueira de aço, 
luvas e roupas de corpo inteiro.

7) Certifique-se de instalar uma válvula de alívio de pressão ou junta de expansão no sistema para proteger 
contra expansão térmica.

8) Verifique se todos os componentes do sistema estão bem presos e apertados.
9) Todos os parafusos e conexões do conjunto do medidor estão apertados.
10) A liberação do vapor do eliminador de ar deve ser adequadamente ventilada à pressão atmosférica e 

encanada em um recipiente do reservatório ou de volta ao tanque de suprimento.
11) As conexões elétricas estão instaladas corretamente e os interruptores de partida / parada estão desligados 

e bloqueados.
12) Verifique se há sucção inundada na bomba e se o fluido está disponível no sistema para evitar a fome ou a 

cavitação da bomba.
13) Inunde o sistema lentamente. Inicie o sistema com todas as válvulas de corte na posição fechada. 

Quando uma bomba é ligada e uma válvula é aberta em um sistema novo e seco, uma tremenda pressão 
de líquido e ar pode se acumular na tubulação e ser forçada através do medidor. A alta pressão e o volume 
de ar fazem com que o medidor gire mais rapidamente do que o normal. Quando o produto fluido chega 
ao medidor, ocorre uma redução abrupta do rotor do medidor. Isso pode causar danos ao registro, eixos do 
rotor, engrenagem da embalagem e / ou lâmina, engrenagens de distribuição e outros componentes.

 O método recomendado para iniciar qualquer sistema é inundar a tubulação gradualmente. Isso 
permite que o produto force lentamente o ar de todo o sistema.
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Direction of Flow 
The meter is set up at the factory for left to right flow.  To change the meter for right to left flow, begin 
by removing the screws (#9 on the Meter Assembly Breakdown) and the adjuster cover plate (#7) on the 
front of the meter.  Remove the screws (#1), the drive shaft retainer (#10), the drive shaft (#3), the e-ring 
(#4) and the face gear (#5).  Reinstall the gear on the shaft with the gear teeth facing up.  Snap the e-ring 
back into place to hold the gear in place.  Reinstall the shaft, mating the face gear with the drive gear of 
the packing capsule assembly.  Reinstall the screw and cover plate.  The meter will now be set up for 
right to left flow.  See Page 22 for a parts breakdown of entire meter assembly. 

 

Start-Up Recommendations (CONTINUED) 
14) When operating the meter with accessories, valves should be opened slowly to avoid a pressure 
 surge that can damage the meter or air eliminator.  System pressures should be maintained below 
 70 PSI (4.9 BAR). 
 
15) Custody transfer metering systems must be calibrated by a regulatory agency before product can 
 be sold off the meter.  Contact your local authorities for proper calibration. 
 
16) Strainers should be cleaned frequently as part of a regular maintenance schedule.  Doing so  
 will ensure a clean system and long service life. 
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Recomendação de Inicialização (Continuação)

14) Ao operar o medidor com acessórios, as válvulas devem ser abertas lentamente para evitar um aumento de pressão 
que possa danificar o medidor ou o eliminador de ar. As pressões do sistema devem ser mantidas abaixo de 70 PSI 
(4,9 BAR).

15)  Os sistemas de medição de transferência de custódia devem ser calibrados por uma agência reguladora antes que 
o produto possa ser vendido fora do medidor. Entre em contato com as autoridades locais para obter a calibração 
adequada.

16)  Os filtros devem ser limpos frequentemente como parte de um cronograma de manutenção regular. Isso garantirá um 
sistema limpo e uma longa vida útil.

Direção do Fluxo
O medidor é configurado na fábrica para o fluxo da esquerda para a direita. Para alterar o medidor para o fluxo da direita para a esquerda, 
comece removendo os parafusos (nº 9 na quebra do conjunto do medidor) e a placa de cobertura do ajustador (nº 7) na parte frontal do 
medidor. Remova os parafusos (nº 1), o retentor do eixo de acionamento (nº 10), o eixo de acionamento (nº 3), o anel de vedação (nº 4) e 
a engrenagem da face (nº 5). Reinstale a engrenagem no eixo com os dentes da engrenagem voltados para cima. Encaixe o anel e de volta 
no lugar para segurar a engrenagem no lugar. Reinstale o eixo, acasalando a engrenagem de face com a engrenagem de acionamento do 
conjunto da cápsula de gaxeta. Reinstale o parafuso e a placa de cobertura. O medidor será agora configurado para o fluxo da direita para 
a esquerda. Consulte a página 22 para obter informações sobre as peças do conjunto completo do medidor.

 (# 4) Anel na forma de um E (# 5) Engrenagem do Transmissão

 (# 3) Veio de Transmissão (# 10) Retentor do Eixo de Transmissão

  (# 5) Parafuso com fenda
 (# 1) Parafusos com Fenda
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Calibração do Medidor
O método de prova deve ser selecionado e as providências necessárias tomadas durante o estágio de projeto da instalação. 
Dos sistemas mais usados, os provadores portáteis têm a vantagem de reproduzir mais de perto as condições sob as quais o 
produto é normalmente entregue.

Use um Provador Preciso
Provadores cientificamente projetados estão disponíveis comercialmente para medir medidores e nenhum outro tipo deve 
ser usado.
As medidas de teste cientificamente projetadas possuem meios de drenagem adequados, um gargalo de vidro do medidor de 
calibração e proteção contra deformação (o que causaria alterações de volume).
Provadores cientificamente projetados não são meramente compartimentos de caminhões ou tambores. Um provador 
“caseiro”, seja provável que um tambor ou um tanque não seja satisfatório, e pode causar erros caros devido à calibração 
imprecisa do medidor.
Mesmo provadores cientificamente projetados devem ser verificados periodicamente quanto à precisão. Os funcionários 
de Pesos e Medidas têm sido muito cooperativos na assistência à verificação de provadores volumétricos de propriedade 
privada.

Tamanho Recomendado da Medida de Teste
A capacidade do provador deve ser igual ao fluxo de pelo menos um minuto através do medidor na sua taxa máxima.

Configurando o Provador
O provador deve ser o nível definido, usando os níveis fornecidos no provador ou meios de nivelamento separados. Isso garante resultados 
consistentes ao mover o provador de medidor para medidor e fornece a base para leituras precisas na escala do provador.

Onde Testar um Medidor
O melhor local para testar um medidor é na sua posição normal de operação, em vez de um suporte de teste. Dessa maneira, a correção 
da instalação e das condições operacionais do sistema serão verificadas pelo teste. Sempre teste um medidor com o mesmo líquido que 
deve medir. Mesmo pequenas diferenças na viscosidade, temperatura ou canalização do sistema podem ter um efeito significativo na 
precisão do medidor.

Linha de Descarga do Medidor
Quando um provador portátil é usado, o líquido geralmente é descarregado no provador da mesma maneira que uma entrega normal 
seria feita (com um enrolador de mangueira e bico, por exemplo). Nos casos em que é usada uma conexão de teste de entrega especial, 
a linha de descarga deve ser disposta para drenar para o mesmo ponto em cada teste. A vazão do medidor e o início e parada devem ser 
controlados no final da linha de descarga.

Molhando o Provador
Redefina o registro do medidor para zero e preencha o provador na linha zero ou na marcação 100% da balança. Desconsidere esta leitura 
do medidor. Drene o provador e redefina o registro. O motivo para desconsiderar a primeira leitura do medidor é que o provador deve 
ser molhado. A capacidade calibrada do provador foi determinada por seu fabricante com base em sua capacidade de medição úmida. 
Uma vez molhado, o provador ficará molhado para que todos os testes subsequentes sejam executados.

Deixe o provador drenar por um período determinado antes de fechar a válvula de descarga. 30 segundos é um intervalo de tempo 
comumente usado. No entanto, você deve garantir que o provador esteja completamente vazio antes de fechar a válvula de descarga. Esse 
intervalo de tempo deve ser o mesmo para cada teste para garantir resultados uniformes. Se houver um período considerável de tempo 
entre os testes (almoço ou telefonema), a operação de umedecimento pode ser eliminada, permitindo que o provador permaneça cheio 
até que o próximo teste seja executado.
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Meter Calibration (Continued) 

  

Making the Tests 
The setup is now ready for accuracy the test.  Reset the register to zero, and run the required test quantity through 
the meter.  Do not exceed the maximum recommended rate of flow for the meter. Maximum and minimum         
recommended rates of flow for various sizes and types of 700 series meters are marked on the  flow meter’s identi-
fication plate and in the maintenance manuals. 
 
Determining Test Results 
Run the meter close to the mark on the indicator corresponding to the full prover capacity.  Read the over or under 
delivery in cubic inches, gallons or percent on the calibrated plate on the neck of the prover.  If the plate is          
calibrated in cubic inches, the percentage error can readily be computed on the following basis: 
 

One gallon is equal to 231 cu.in. 
 

Example: A 100-gallon prover holds 23,100 cu.in. Therefore, 23.1 cu.in. represents 0.1% error. 
 
Meter Tolerance 
In the United States, the National Institute of Standards and Technology, in NIST Handbook 44 specifies plus or 
minus tolerances according to the following: 
In Europe, the plus or minus meter tolerances are specified by OIML R117-1.  In Canada, the plus or   minus toler-
ances are specified by the National Measurement Act. 

Acceptance tolerances apply to new meters and repaired meters after reconditioning.  Maintenance tolerances apply 
to meters already in service.  Special tolerances apply to meters in the United States only, for special instances as 
determined by weights and measures officials. 
 

Changing Meter Calibration 
Refer to meter literature for method of changing meter calibration. Any change in the meter calibration adjustment 
will change the delivery in the same amount for all rates of flow. That is, the calibration curve retains its shape, but 
is moved up or down. Therefore, if a meter tests satisfactorily at full flow, but drops off too much at low flow, 
changing the calibration will not remedy this condition; it will bring the low flow test to 100%, but it will also bring 
the full flow above 100% by the same amount that the low flow was raised. A condition of this kind is caused either 
by the metering system, need for meter cleaning or repairs, or because of an attempt to retain accuracy below the 
minimum recommended rate of flow for the meter. 
 
Repeatability 
Consider the percentage error readings from each test run made at the same flow rate and draft size (calibration 
run).  The difference between the reading with the highest value and that with the lowest value must be less than a 
value which is 40% of the applicable maintenance tolerance.  For example, a meter in the USA, this would be 
0.12% (0.30% x 0.4 = 0.12%).  The percentage error of all test runs at each flow rate must still be within the       
applicable tolerance. 

Tolerance  
Indication of Device Acceptance Test Maintenance Test Special Test Repeatability 

USA-Wholesale  +/- 0.20% +/- 0.30% +/- 0.50% 0.12% 
USA-Vehicle +/- 0.15% +/- 0.30% +/- 0.45% 0.12% 

Tolerance  Indication of Device Acceptance Test Maintenance Test Special Test Repeatability 
Europe +/- 0.30% +/- 0.50% N/A 0.20% 
Canada +/- 0.1875% +/- 0.375% N/A 0.15% 

Calibração del Medidor (Continuação)

Fazendo os Testes
A instalação está pronta para a precisão do teste. Redefina o registro para zero e execute a quantidade de teste 
necessária através do medidor. Não exceda a vazão máxima recomendada de vazão para o medidor. As taxas 
máximas e mínimas recomendadas de fluxo para vários tamanhos e tipos de medidores da série 700 estão marcadas 
na placa de identificação do medidor de vazão e nos manuais de manutenção.

Determinar os Resultados dos Testes
Coloque o medidor próximo à marca no indicador correspondente à capacidade total do provador. Leia a entrega 
acima ou abaixo em polegadas cúbicas, galões ou porcentagem na placa calibrada no pescoço do provador. Se a 
placa for calibrada em polegadas cúbicas, o erro percentual poderá ser facilmente calculado da seguinte maneira:

Um Galão é igual a 231 Polegadas Cúbicas.
Exemplo: Um provador de 100 galões possui 23.100 polegadas cúbicas. Portanto, 23,1 polegadas cúbicas representam 0,1% de erro.

Tolerância do Medidor
Nos Estados Unidos, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, no Manual do NIST 44 especifica tolerâncias 
mais ou menos de acordo com o seguinte:
Na Europa, as tolerâncias de mais ou menos metros são especificadas pelo OIML R117-1. No Canadá, as tolerâncias 
de mais ou menos são especificadas pelo National Measurement Act.

Indicação do Dispositivo Tolerância
Teste de Aceitação Teste de Manutenção Teste Especial Repetibilidade

EUA - Atacado +/- 0.20% +/- 0.30% +/- 0.50% 0.12%
 EUA - Veículo +/- 0.15% +/- 0.30% +/- 0.45% 0.12%

As tolerâncias de aceitação aplicam-se a novos medidores e medidores reparados após o recondicionamento. As 
tolerâncias de manutenção se aplicam aos medidores já em serviço. As tolerâncias especiais aplicam-se apenas 
aos medidores nos Estados Unidos, para casos especiais, determinados por pesos e medidas oficiais.

Indicação do Dispositivo Tolerância
Teste de Aceitação Teste de Manutenção Teste Especial Repetibilidade

Europa +/- 0.30% +/- 0.50% Não Aplicável 0.20%
 Canada +/- 0.1875% +/- 0.375% Não Aplicável 0.15%

Alteração da Calibragem do Medidor
Consulte a literatura do medidor para obter informações sobre o método de alteração da calibração do medidor. Qualquer alteração no 
ajuste de calibração do medidor alterará a entrega na mesma quantidade para todas as taxas de fluxo. Ou seja, a curva de calibração 
mantém sua forma, mas é movida para cima ou para baixo. Portanto, se um medidor testar satisfatoriamente a vazão máxima, mas cair 
demais em vazão baixa, alterar a calibração não remediará essa condição; levará o teste de baixo fluxo a 100%, mas também trará o fluxo 
completo acima de 100% na mesma quantidade em que o baixo fluxo foi aumentado. Uma condição desse tipo é causada pelo sistema 
de medição, necessidade de limpeza ou reparo do medidor ou devido a uma tentativa de manter a precisão abaixo da vazão mínima 
recomendada para o medidor.

Repetibilidade
Considere as leituras de erro percentual de cada execução de teste feitas na mesma vazão e tamanho de calado (execução de calibração). 
A diferença entre a leitura com o valor mais alto e a com o valor mais baixo deve ser menor que um valor que é 40% da tolerância de 
manutenção aplicável. Por exemplo, um metro nos EUA, seria 0,12% (0,30% x 0,4 = 0,12%). O erro percentual de todas as execuções 
de teste em cada vazão ainda deve estar dentro da tolerância aplicável.
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Temperature Correction 
If the testing conditions are such that the temperature of the liquid differs by more than a few degrees between the  
meter and the prover, it is advisable to apply temperature correction to the prover readings.  Thermowells must be 
installed into the system and temperature readings must be taken during test runs at the meter and in the prover.   
Corrections are made by the use of API Volume Correction Factor Tables.  

Meter Calibration (Continued) 

One complete turn of the adjuster barrel is equal to 1 gallon in 100 gallons or 1% of delivered volume.  The      
adjuster body will show divisions of 1%, while the adjuster barrel has divisions of 0.02%.  For volumes other 
than 100 gallons, the following formula may be used to calculate the Adjuster percent to increase or decrease 
prover volume. 
 

Volume on Prover minus Volume on Meter Counter 
Volume on Prover 
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Calibração del Mediador (Continuação)

Correção de Temperatura
Se as condições de teste forem tais que a temperatura do líquido diferir mais de alguns graus entre o medidor 
e o provador, é recomendável aplicar a correção de temperatura nas leituras do provador. Os poços térmicos 
devem ser instalados no sistema e as leituras de temperatura devem ser feitas durante os testes no medidor e no 
provador. As correções são feitas pelo uso de tabelas de fator de correção de volume da API.

Ajuste de Calibração
Uma volta completa do barril de ajuste é igual a 1 galão em 100 galões ou 1% do volume entregue. O corpo 
do ajustador mostrará divisões de 1%, enquanto o corpo do ajustador possui divisões de 0,02%. Para volumes 
diferentes de 100 galões, a fórmula a seguir pode ser usada para calcular a porcentagem do Ajustador para aumentar 
ou diminuir o volume do provador.

Volume no Provador menos Volume no Contador do Medidor 
Volume no Provador

 Cada Divisão = 1% Cada Divisão = 0.02%

 Cada Divisão = 1% Aperte o parafuso após o ajuste

 Anel Tensor
  Barril de Ajuste
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Teste de Compartimentos Divididos
Objetivo: Um teste de esgotamento do produto verifica o funcionamento adequado do sistema de eliminação 
de ar quando o tanque de armazenamento do produto que está sendo medido é bombeado a seco. Esse teste 
é necessário para medidores que possam drenar completamente um tanque, como um medidor de tanque de 
veículo.

Procedimento de Teste para Múltiplos Compartimentos:

1.  Inicie o teste a partir de um compartimento (idealmente o compartimento maior) contendo uma quantidade 
de combustível igual ou inferior a metade da capacidade nominal do provador em uso. Opere o medidor na 
vazão normal normal até que o compartimento esteja vazio. Existem vários métodos para determinar se o 
compartimento está vazio. Pode haver uma mudança significativa no som da bomba. Pode haver evidência 
visual de que o compartimento ficou seco. O registro do medidor pode parar completamente ou começar a 
contar incorretamente (pausar, retomar a execução, depois pausar e executar novamente.)

2)  Continue o teste até a indicação do medidor parar completamente por pelo menos 10 segundos. Se isso 
ocorrer, continue na Etapa 3. Se a indicação do medidor falhar completamente por um período de 10 segundos, 
continue a operar o sistema nessa condição por 3 minutos.

3)  Feche a válvula do compartimento vazio e, se estiver cheio, feche o bico ou a válvula no final da mangueira de 
entrega. Abra a válvula de outro compartimento contendo o mesmo produto. Abra cuidadosamente a válvula 
no final da mangueira de entrega. Bolsas de vapor ou ar podem fazer com que o produto espirre para fora do 
provador. Os resultados do teste podem não ser válidos se o produto for espirrado pelo provador. É necessário 
vestuário e proteção adequados e sempre tome cuidado.

4)  Continue entregando o produto na vazão normal até o nível de líquido no provador atingir a capacidade 
nominal.

5)  Feche o bico ou a válvula de entrega e pare o medidor. Permita que qualquer ar arrastado se estabilize e, em 
seguida, leia o indicador de nível do provador.

6)  Compare a indicação do medidor com o volume real entregue no provador.
7)  Calcule o erro do medidor. Aplique a tolerância do teste de depleção do produto para determinar se o erro do 

medidor está dentro dos limites aceitáveis. Consulte o Manual do NIST 44 para obter mais informações.

 Tolerância do teste de depleção do produto para medidores de tanque de veículo:

 Caudal Máximo Marcado Tolerância do teste de esgotamento do produto
 Menos de 100 GPM (380 LPM)  0.5%
 100 GPM (380 LPM) ou superior  0.6%

 Os resultados do teste de esgotamento do produto podem ficar fora da tolerância de teste aplicável, pois este 
é um teste independente.

 O rascunho do teste deve ser igual a pelo menos a quantidade fornecida pelo dispositivo em 1 minuto em sua 
taxa máxima de descarga e, em nenhum caso, deve ser inferior a 50 galões.
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Single Compartment Test Procedure:  
 
The test of single-compartment tanks is easier to accomplish if there is a quick-connect hose coupling  
between the compartment valve and the pump that supplies product to the meter.  If the system does not 
have quick-connect couplings between the compartment and the meter, an additional source of sufficient 
product at the test site is required. 
 
Without a quick-connect coupling: 
 
1) Begin the test from a compartment (ideally the largest compartment) containing an amount of fuel 
 equal to or less than the nominal capacity of the prover being used.  Operate the meter at the 
 normal full flow rate until the compartment is empty. There are several methods for determining that 
 the compartment is empty.  There may be a significant change in the sound of the pump.  There may 
 be visual evidence that the compartment has run dry.  The meter register may stop entirely or may 
 begin to count erratically (pause, resume running, then pause, then run again.) 
 
2) Continue the test until the meter indication stops entirely for at least 10 seconds.  If this occurs,    
 proceed to Step 3.  If the meter indication fails to stop entirely for a period of  10 seconds, continue to 
 operate the system in this condition for 3 minutes. 
 
3) Close the valve from the empty compartment, and if top filling, close the nozzle or valve at the 
 end of the delivery hose.  Stop the pump and load sufficient product from the alternate source into the 
 supply compartment that feeds the meter being tested.  Allow a brief time for the product to stand in 
 the compartment to allow entrained vapor or air to escape. 
 
4) Open the compartment valve and restart the pump without resetting the meter to zero.  Carefully 
 open the nozzle of valve at the end of the delivery hose.  Pockets of vapor or air may cause product to 
 splash out of the prover.  The test results may not be valid if product is splashed out of the prover. 
 Appropriate attire and protection is required, and always use caution. 
 
5) Continue delivering product at the normal full flow rate until the liquid level in the prover reaches the 
 nominal capacity. 
 
6) Close the delivery nozzle or valve and stop the meter.  Allow any entrained air to settle, then read the 
 prover sight gauge. 
 
7) Compare the meter indication with the actual delivered volume in the prover. 
 
8) Calculate the meter error.  Apply the Product Depletion Test Tolerance to determine whether the  
 meter error is within acceptable limits.  Refer to NIST Handbook 44 for further information. 

Split Compartment Test (Continued) 
Teste de Compartimentos Dividido (Continuação)

Procedimentos de Teste para Compartimento Individual:

O teste de tanques de compartimento único é mais fácil de ser realizado se houver um acoplamento de mangueira 
de conexão rápida entre a válvula do compartimento e a bomba que fornece o produto ao medidor. Se o sistema 
não possuir acoplamentos de conexão rápida entre o compartimento e o medidor, será necessária uma fonte 
adicional de produto suficiente no local de teste.

Sem um acoplamento de conexão rápida:

1.  Comece o teste em um compartimento (idealmente o maior compartimento) contendo uma quantidade de 
combustível igual ou menor que a capacidade nominal do provador que está sendo usado. Opere o medidor 
na vazão normal normal até que o compartimento esteja vazio. Existem vários métodos para determinar se o 
compartimento está vazio. Pode haver uma mudança significativa no som da bomba. Pode haver evidência 
visual de que o compartimento ficou seco. O registro do medidor pode parar completamente ou começar a 
contar incorretamente (pausar, retomar a execução, depois pausar e executar novamente.)

2)  Continue o teste até a indicação do medidor parar completamente por pelo menos 10 segundos. Se isso 
ocorrer, continue na Etapa 3. Se a indicação do medidor falhar completamente por um período de 10 segundos, 
continue a operar o sistema nessa condição por 3 minutos.

3)  Feche a válvula do compartimento vazio e, se estiver cheio, feche o bico ou a válvula no final da mangueira 
de entrega. Pare a bomba e carregue produto suficiente da fonte alternativa no compartimento de alimentação 
que alimenta o medidor que está sendo testado. Reserve um breve período para que o produto fique no 
compartimento para permitir que o vapor ou o ar arrastado escapem.

4)  Abra a válvula do compartimento e reinicie a bomba sem zerar o medidor. Abra cuidadosamente o bico da 
válvula no final da mangueira de entrega. Bolsas de vapor ou ar podem fazer com que o produto espirre para 
fora do provador. Os resultados do teste podem não ser válidos se o produto for espirrado pelo provador. É 
necessário vestuário e proteção adequados e sempre tome cuidado.

5)  Continue entregando o produto na vazão normal normal até o nível do líquido no provador atingir a capacidade 
nominal.

6)  Feche o bico ou a válvula de entrega e pare o medidor. Permita que qualquer ar arrastado se estabilize e, em 
seguida, leia o indicador de nível do provador.

7)  Compare a indicação do medidor com o volume real entregue no provador.
8)  Calcule o erro do medidor. Aplique a tolerância do teste de depleção do produto para determinar se o erro do 

medidor está dentro dos limites aceitáveis. Consulte o Manual do NIST 44 para obter mais informações.
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Maintenance 

¡WARNING! 
Test equipment should be grounded to prevent a possible spark. Test area should have no ignition source. Operators should 
wear personal protection and prevent any product exposure and environmental issues. 

1) Keeping accurate maintenance and calibration records can be an excellent tool in determining the 
frequency of inspection or maintenance for a system. As the meter wears, the calibration will be  
affected and require adjustment. A personality profile can be created for each meter to help guide in 
a maintenance schedule.  
 

2) Great care should be utilized in the maintenance of the metering system. Personal safety protection, 
environmental hazards, and government regulations need to be the foremost priority.  Only fully 
trained personnel should be involved in maintenance.  Failure to use original TCS replacement parts 
will void any Weights and Measures approvals, warranty and risk damage to the meter system. 
 

3) ALWAYS RELIEVE INTERNAL SYSTEM PRESSURE TO ZERO BEFORE DISASSEMBLY 
OR INSPECTION. 
 

4) SERIOUS INJURY OR DEATH FROM FIRE OR EXPLOSION COULD RESULT FROM 
MAINTENANCE OF AN IMPROPERLY DEPRESSURIZED AND EVACUATED SYSTEM. 
 

5) Total Control Systems flow meters and accessories are often used with petroleum, solvents,     
chemicals, and other liquids that may be explosive, extremely flammable, very toxic, oxidizing, and 
corrosive.  Severe injury or fatalities may arise if appropriate safety precautions are not followed.  
 

6) Before replacing or cleaning filter/strainer screen, the electrical system must be turned off.  Product 
must be drained from system.  Collect all product and return to storage or dispose of properly.      
Replace all drain plugs that were removed.  Personal safety protection must be warn at this time.  
Make sure there is adequate ventilation in the area.  The metering system will not completely drain 
so extra product must be collected when the strainer cover is removed.  Clean the screen once a 
week, or more often if there is a lot of sediment in the system.  Ensure that there is no ignition 
source and that the system is grounded.  Replace all plugs that were removed for drainage. 
 

7) The metering system is heavy and awkward so take precaution to handle it properly. 
 

8) Do not use force to disassemble or use a screwdriver to pry open any part of the metering system.  
 Have the proper tools available before trying to repair the meter system.  Use caution when handling 
 the internal parts as they can be sharp and heavy.  Do not drop the housing or rotors as they can 
 cause injury and can be damaged or destroyed.  Use caution when inspecting and aligning the timing 
 gears and rotors as they can pinch fingers.  Turn these slowly to verify smooth operation.  

 
9) When inspecting the spring loaded preset valves do not place anything inside the housing, as the 
 action of the valve will pinch this object when the valve closes. 

Testes de Compartimentos Divididos 
(Continuação)
Com o acoplamento de conexão rápida:

1.  Durante uma execução normal de teste de vazão total, feche a válvula do compartimento quando o provador 
estiver aproximadamente com metade da capacidade normal. Depois, lenta e cuidadosamente, desconecte o 
acoplamento de conexão rápida, permitindo que a bomba drene a linha de suprimento.

2) Continue o teste até a indicação do medidor parar completamente por pelo menos 10 segundos. Se o medidor 
não parar completamente por pelo menos 10 segundos, continue a operar o sistema por 3 minutos.

3) Após 10 segundos (ou 3 minutos se a indicação do medidor não parar completamente), feche o bico ou a 
válvula de entrega no final da mangueira de entrega, se estiver enchendo o topo.

4) Desconecte e reconecte o acoplamento de conexão rápida e abra a válvula do compartimento.
5) Abra cuidadosamente o bico ou a válvula no final da mangueira de entrega. Bolsas de vapor ou ar podem fazer 

com que o produto espirre para fora do provador. Os resultados do teste podem não ser válidos se o produto 
for espirrado pelo provador. É necessário vestuário e proteção adequados e sempre tome cuidado.

6) Continue a entrega do produto na vazão normal até que o nível de líquido no provador atinja a capacidade 
nominal do provador.

7) Feche o bico ou a válvula de entrega. Pare a bomba. Permita que qualquer ar arrastado se estabilize e, em 
seguida, leia o indicador de nível do provador.

8) Compare a indicação do medidor com o volume real entregue no provador.
9) Calcule o erro do medidor. Aplique a tolerância do teste de depleção do produto para determinar se o erro do 

medidor está dentro dos limites aceitáveis. Consulte o Manual do NIST 44 para obter mais informações.

Tolerância do teste de depleção do produto para medidores de tanque de veículo:

 Caudal Máximo Marcado Tolerância do Teste de Esgotamento do Produto
 Menos de 100 GPM (380 LPM) 0,5%
 100 GPM (380 LPM) ou superior 0,6%

Os resultados do teste de esgotamento do produto podem ficar fora da tolerância de teste aplicável, pois este é um 
teste independente.

O rascunho do teste deve ser igual a pelo menos a quantidade fornecida pelo dispositivo em 1 minuto em sua taxa 
máxima de descarga e, em nenhum caso, deve ser inferior a 50 galões.
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9) When inspecting the spring loaded preset valves do not place anything inside the housing, as the 
 action of the valve will pinch this object when the valve closes. 

Manutenção

ATENÇÃO!
O equipamento de teste deve ser aterrado para evitar uma possível faísca. A área de teste não deve 
ter fonte de ignição. Os operadores devem usar proteção pessoal e evitar qualquer exposição ao 
produto e problemas ambientais.

1) Manter registros precisos de manutenção e calibração pode ser uma excelente ferramenta para 
determinar a frequência de inspeção ou manutenção de um sistema. À medida que o medidor se 
desgasta, a calibração será afetada e exigirá ajustes. Um perfil de personalidade pode ser criado para 
cada medidor para ajudar a guiar um cronograma de manutenção.

2) Muito cuidado deve ser utilizado na manutenção do sistema de medição. A proteção de segurança 
pessoal, os riscos ambientais e os regulamentos governamentais precisam ser a principal prioridade. 
Somente pessoal totalmente treinado deve estar envolvido na manutenção. A não utilização de peças 
de reposição originais do TCS anulará as aprovações de pesos e medidas, garantia e danos ao sistema 
do medidor.

3) ALIVER SEMPRE A PRESSÃO DO SISTEMA INTERNO AO ZERO ANTES DE DESMONTAGEM 
OU INSPEÇÃO.

4) LESÕES GRAVES OU MORTE DE INCÊNDIO OU EXPLOSÃO PODERÃO RESULTAR DA 
MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA IMPRÓPRIO DESPRESSURIZADO E EVACUADO.

5) Os medidores de vazão e acessórios da Total Control Systems são frequentemente usados   com petróleo, 
solventes, produtos químicos e outros líquidos que podem ser explosivos, extremamente inflamáveis, 
muito tóxicos, oxidantes e corrosivos. Ferimentos graves ou fatalidades podem surgir se as precauções 
de segurança apropriadas não forem seguidas.

6) Antes de substituir ou limpar a tela do filtro / peneira, o sistema elétrico deve ser desligado. O produto 
deve ser drenado do sistema. Colete todo o produto e retorne ao armazenamento ou descarte-o 
adequadamente. Substitua todos os bujões de drenagem que foram removidos. A proteção de segurança 
pessoal deve ser avisada no momento. Verifique se há ventilação adequada na área. O sistema de 
medição não drena completamente, portanto é necessário coletar um produto extra quando a tampa 
do filtro é removida. Limpe a tela uma vez por semana ou com mais frequência se houver muito 
sedimento no sistema. Verifique se não há fonte de ignição e se o sistema está aterrado. Substitua 
todos os bujões que foram removidos para drenagem.

7) O sistema de medição é pesado e incômodo; portanto, tome cuidado para manuseá-lo corretamente.
8) Não use força para desmontar ou use uma chave de fenda para forçar a abertura de qualquer parte 

do sistema de medição. Tenha as ferramentas adequadas disponíveis antes de tentar reparar o sistema 
do medidor. Tenha cuidado ao manusear as peças internas, pois elas podem ser afiadas e pesadas. 
Não deixe cair a carcaça ou os rotores, pois podem causar ferimentos e podem ser danificados ou 
destruídos. Tenha cuidado ao inspecionar e alinhar as engrenagens de tempo e os rotores, pois eles 
podem prender os dedos. Gire-os lentamente para verificar o bom funcionamento.

9) Ao inspecionar as válvulas predefinidas carregadas por mola, não coloque nada dentro do alojamento, 
pois a ação da válvula comprimirá esse objeto quando a válvula for fechada.
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Manutenção (Continuação)

CUIDADO!
O equipamento deve ser aterrado para evitar possíveis faíscas. A área de teste não deve ter qualquer fonte 
de ignição. Os operadores devem usar proteção pessoal, impedindo qualquer exposição ao produto e 
questões ambientais.

10). Ao remover selos ou anéis de vedação, verifique cuidadosamente por danos ou corrosão. Se eles estão 
rachados, áspero, alongada ou inchados, eles devem ser substituídos. Ao substituir empaquetadoras 
colocar graxa nas ranhuras ou completamente em torno do anel de vedação para ajudar você a ficar 
em seu alojamento durante a montagem. Se as pitadas de empaquetadoras ou não é colocado no 
ringue, o sistema de medição vai vazar que pode causar sérios problemas para as pessoas, o meio 
ambiente e equipamentos. Recolha todos substituídos e descarte-o adequadamente. Não soldar em 
qualquer lugar no sistema de medição ou acessórios, pois isso enfraquece os vazamentos e de peças 
de causa.

11).  Aplicar pasta de vedação e substituir todas as porcas e parafusos, aperte a especificações elaboradas 
pela TCS.

12).  Os níveis de manutenção e inspeção recomendados dependem dos produtos, de corrosividade e 
requisitos de pressão do sistema, regras governamentais ou da sociedade e da idade do sistema de 
medição são medidos. Se for necessária teste hidrostático, a pressão não deve exceder 1,5 vezes a 
pressão indicada no medidor. Não é recomendado, em qualquer caso, um sistema de medição de 
teste pneumático.

13).  Se qualquer parte do sistema de medição é removido do sistema deve ser cuidadosamente lavado 
com um fluido compatível. Depois de fazer isso, imediatamente preencher o medidor ou acessório 
com um líquido compatível para evitar a corrosão e condensação da água.

Instruções de Armazenamento

Períodos curtos sem o uso do medidor (uma semana ou menos), não apresenta qualquer problema, desde 
que o medidor está cheia de produto. Durante longos períodos sem utilização, tais como o armazenamento 
de inverno, recomenda o seguinte procedimento. Antes do armazenamento a longo prazo, uma boa prática 
é calibrar o medidor para determinar se ele está a funcionar corretamente.
1)  Para armazenar o medidor quando deixado na linha, a lavagem do sistema com água limpa até 70-80 

litros de água passaram pelo medidor.
2)  Bomba de uma solução com 50% de anticongelante e 50% de água por todo o sistema (anticongelante 

RV pode ser utilizada 100%). Com a bomba, fechando uma válvula a jusante do medidor, certificando-
se a solução anticongelante chegou a esse ponto. Em seguida, fechar uma válvula a montante, para que 
o medidor permanece cheio com a solução de anticongelante.

3)  Retire o registo metros e lubrifique o acoplamento. Depois de lubrificar, substituir o gravador no 
medidor.

Ao iniciar um sistema após um período de armazenamento, verifique a calibragem do medidor, conforme 
detalhado acima no manual de serviço.
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700-15 Dimensions 

All measurements are in inches (millimeters). 

Dimensões de los Medidores 700-15

Todas as medidas estão em polegadas (milímetros)
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700-15 Dimensions 

All measurements are in inches (millimeters). 

IMPRESSORA

CONTADOR

PRE-SET

MEDIDOR

PRE-SET

CONTADOR

IMPRESSORA

ALTURA “

ELIMINADOR
DE AR

ENTRADA MEDIDOR

SAÍDA

VÁLVULA HIDRÁULICA

FUROS DE MONTAGEM
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700-15 Meter Assembly 
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700-15 Meter Assembly 
Explodiu Medidor 700-15
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700-15 Meter Assembly 

 Description Qty 
700-15 

SP SPA IP IC 

1 Round Head Screw 6 1-128279 1-128279 1-128279 1-128279 
2 Adjuster Assembly 1 700100 700100 700100 700100 
3 Drive Shaft 1 700019 700019 700019 700019 
4 E-Ring 1 700016 700016 700016 700016 
5 Acetal Face Gear 1 700037 700037 700037 700037 
6 Acetal Bushing 2 700020 700020 700020 700020 
7 Adjuster Cover Plate 1 700017 700017 700017 700017 
8 Seal Wire 1 1-118849 1-118849 1-118849 1-118849 
9 Drilled Head Screw 2 700042 700042 700042 700042 

10 Drive Shaft Retainer 1 700022 700022 700022 700022 
11 Head Mount Screw 4 700040 700040 700040 700040 
12 Register Support 1 700200 700200 700200 700200 
13 Packing Retaining Plate 1 700015 700015 700015 700015 
14 4:1 Packing Capsule Assy. 1 700160 700160 700165 700165 
15 Packing O-Ring 1 700009 700009 700010 700010 
16 Plug 2 757075 757075 757075 757075 
17 Front Cover 1 701500 701500 701500 701500 

18A Cap Screw 14 700026 700026 702016 702016 
18B Drilled Cap Screw 4 700026D 700026D 700026D 700026D 
19 Rear Cover 1 701550 701550 701550 701550 
20 Round Head Screw 8 702014 702014 702014 702014 
21 Bearing Plate 2 701230 701225 701230 701225 
22 Cover O-Ring 2 701001 701001 701002 701002 
23 Housing 1 701110 701110 701110 701110 
24 Flat Washer 8 702018 702018 702018 702018 

25A Cap Screw 4 702017 702017 702017 702017 
25B Drilled Cap Screw 4 702017D 702017D 702017D 702017D 
26A Flange, 1-1/2” NPT 2 701600 701600 701600 701600 
26B Flange, 1-1/2” BSPT 2 701603 701603 701603 701603 
27 Flange O-Ring 2 702012 702012 702013 702013 
28 Blocking Rotor Gear 1 701351 701351 701351 701351 
29 Rotor Lock Nut 3 701010 701010 701010 701010 
30 Displacement Rotor Gear 2 701451 701451 701451 701451 
31 Rotor Key 3 701008 701008 701008 701008 
32 Displacement Rotor 2 701405 701405 701410 701410 
33 Blocking Rotor 1 701305 701305 701310 701310 

Meter Cold Weather Seal Kit—TCS 701078 
Contents: 
 (15) Packing O-Ring  Qty. 1 
 (22) Cover O-Ring   Qty. 2 
 (27) Flange O-Ring  Qty. 2   
All seals are low temperature Nitrile Rubber 

Explodiu Medidor 700-15 (Continuação)
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740-20 Air Eliminator / Strainer Assembly 

Strainer Cold Weather Seal Kit—TCS 742078
 Contents: 
All seals are low temperature Nitrile Rubber  
 
(15) Top Seal   Qty. 1 
(18) Seal Ring   Qty. 1 
(28) Flange O-Ring  Qty. 2 
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740-20 Air Eliminator / Strainer Assembly 

Strainer Cold Weather Seal Kit—TCS 742078
 Contents: 
All seals are low temperature Nitrile Rubber  
 
(15) Top Seal   Qty. 1 
(18) Seal Ring   Qty. 1 
(28) Flange O-Ring  Qty. 2 

Explodiu Eliminador de Ar e Filtro 740-20
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740-20 Air Eliminator / Strainer Assembly 

Item Description Qty 
740-20  

SP IP 

1A Cap Screw 8 740050 740050 

1B Drilled Cap Screw 4 740050D 740050D 

2 Ring Washer 12 740051 740051 

3A Outlet Cover; NPT 2 740010 740010 

3B Outlet Cover; BSPT 2 740710 740710 

4 Encapsulated Valve Plate 2 740205 740215 

5 Screw 4 740030 740030 

6 Split Lock Washer 2 740017 740017 

7A Cap Screw 2 700054 700054 

7B Drilled Cap Screw 2 700054D 700054D 

8 Flat Washer 4 702018 702018 

9 Air Eliminator Housing 1 740020 740020 

10 Plug 1 2-126146 2-126146 

11 Retaining Clip 2 740012 740012 

12 PTFE Reed Strip 2 - 740077 

13 Float Assembly 1 740013 740013 

14 Diffuser and Shaft Assembly 1 740035 740035 

15 Top Seal O-ring 1 740009 740019 

16 Strainer Housing 1 742021 742021 

17A 0.050 Strainer Basket, STD 1 - 742005 

17B 40M Strainer Basket, STD 1 742010 - 

17C 80M Strainer Basket 1 742015 - 

17D 100M Strainer Basket 1 742025 - 

18 Seal Ring 1 742003 742004 

19 Basket Cover, STD 1 742050 742050 

20 Basket Cover; Two 1/2” NPT Ports 1 742055 742055 

21 3/8” x 1/2” NPT Thermowell 1 740305 740305 

22 Strainer Cover, Optional 1 740041 740041 

23 Reed Valve 2 740007 740007 

24 Plate Seal 4 740005 740004 

25 Valve Plate 2 740038 740006 

26 Valve Plate Kit 2 740138 740106 

27 1/2” x 1/2” NPT Thermowell 1 740300 740300 

28 Flange O-ring 1 702012 702012 

29 Basket Cover; One 1/2” NPT Port 1 742155 742155 

Explodiu Montagem do Eliminador de Ar e Filtro 740-20 
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740-20 Air Eliminator / Strainer Assembly 

Item Description Qty 
740-20  

SP IP 

1A Cap Screw 8 740050 740050 

1B Drilled Cap Screw 4 740050D 740050D 

2 Ring Washer 12 740051 740051 

3A Outlet Cover; NPT 2 740010 740010 

3B Outlet Cover; BSPT 2 740710 740710 

4 Encapsulated Valve Plate 2 740205 740215 

5 Screw 4 740030 740030 

6 Split Lock Washer 2 740017 740017 

7A Cap Screw 2 700054 700054 

7B Drilled Cap Screw 2 700054D 700054D 

8 Flat Washer 4 702018 702018 

9 Air Eliminator Housing 1 740020 740020 

10 Plug 1 2-126146 2-126146 

11 Retaining Clip 2 740012 740012 

12 PTFE Reed Strip 2 - 740077 

13 Float Assembly 1 740013 740013 

14 Diffuser and Shaft Assembly 1 740035 740035 

15 Top Seal O-ring 1 740009 740019 

16 Strainer Housing 1 742021 742021 

17A 0.050 Strainer Basket, STD 1 - 742005 

17B 40M Strainer Basket, STD 1 742010 - 

17C 80M Strainer Basket 1 742015 - 

17D 100M Strainer Basket 1 742025 - 

18 Seal Ring 1 742003 742004 

19 Basket Cover, STD 1 742050 742050 

20 Basket Cover; Two 1/2” NPT Ports 1 742055 742055 

21 3/8” x 1/2” NPT Thermowell 1 740305 740305 

22 Strainer Cover, Optional 1 740041 740041 

23 Reed Valve 2 740007 740007 

24 Plate Seal 4 740005 740004 

25 Valve Plate 2 740038 740006 

26 Valve Plate Kit 2 740138 740106 

27 1/2” x 1/2” NPT Thermowell 1 740300 740300 

28 Flange O-ring 1 702012 702012 

29 Basket Cover; One 1/2” NPT Port 1 742155 742155 

Descrição Quantidade
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750-20 Hydraulic Preset Valve Assembly 

Explodiu de la Válvula Pre-Set Hidráulica 750-20
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750-20 Hydraulic Preset Valve Assembly 
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750-20 Hydraulic Preset Valve Assembly 

 Description  Qty  
750-20  

SP IP 
1 Linkage Assembly Kit 1 752002KT 752002KT 
2 Linkage Lock Nut 2 750001 750001 
3 Linkage Sleeve 2 750002 750002 
4 Linkage Spherical Pivot 1 750003 750003 
5 Linkage Arm 1 752001 752001 
6 Hex Nut 1 750010 750010 
7 Linkage Screw 2 750011 750011 
8 Flat Washer 2 68001 68001 
9 Preset Bracket 1 752099 752099 
10 Locking Nut 1 750012 750012 
11 Ball & Stud 1 753053 753053 
12 Operating Lever 1 752010 752010 
13 Linkage E-Ring 1 750004 750004 
14 Roll Pin 1 752004 752004 
15 Step Pin 2 752005 752005 

16A Cap Screw 4 700054 700054 
16B Drilled Cap Screw 4 700054D 700054D 
17 Flat Washer 8 702018 702018 
18 Bushing 1 752006 752006 
19 Roll Pin 1 752007 752007 
20 Valve Shaft 1 752008 752008 
21 Valve Cap 1 752015 752015 
22 Body O-ring 2 752044 752045 
23 O-ring 1 752011 752012 
24 O-ring Retainer 1 752013 752013 
25 Internal Spring 1 752019 752019 
26 External Spring 1 752014 752014 
27 Piston 1 752020 752020 
28 Washer 1 752023 752023 
29 Lock Nut 1 752024 752024 
30 Valve Body 1 752040 752040 
31 Upper Seal 1 752035 752036 
32 Lower Seal 1 752033 752034 
33 Piston Guide 1 752030 752031 
34 Elbow 1 752041 752041 

Valve Cold Weather Seal Kit—TCS 752078 
All seals are low temperature Nitrile Rubber, FKM or PTFE 
 
Contents: 
(32) Lower Seal  Qty. 1 
(31) Upper Seal   Qty. 1 
(23) Shaft O-Ring    Qty. 1 
(22) Body O-ring  Qty. 2 
        Flange O-ring  Qty. 2      
 

Explodiu de la Válvula Pre-Set Hidráulica 750-20 (Continuação)
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750-20 Hydraulic Preset Valve Assembly 

 Description  Qty  
750-20  

SP IP 
1 Linkage Assembly Kit 1 752002KT 752002KT 
2 Linkage Lock Nut 2 750001 750001 
3 Linkage Sleeve 2 750002 750002 
4 Linkage Spherical Pivot 1 750003 750003 
5 Linkage Arm 1 752001 752001 
6 Hex Nut 1 750010 750010 
7 Linkage Screw 2 750011 750011 
8 Flat Washer 2 68001 68001 
9 Preset Bracket 1 752099 752099 
10 Locking Nut 1 750012 750012 
11 Ball & Stud 1 753053 753053 
12 Operating Lever 1 752010 752010 
13 Linkage E-Ring 1 750004 750004 
14 Roll Pin 1 752004 752004 
15 Step Pin 2 752005 752005 

16A Cap Screw 4 700054 700054 
16B Drilled Cap Screw 4 700054D 700054D 
17 Flat Washer 8 702018 702018 
18 Bushing 1 752006 752006 
19 Roll Pin 1 752007 752007 
20 Valve Shaft 1 752008 752008 
21 Valve Cap 1 752015 752015 
22 Body O-ring 2 752044 752045 
23 O-ring 1 752011 752012 
24 O-ring Retainer 1 752013 752013 
25 Internal Spring 1 752019 752019 
26 External Spring 1 752014 752014 
27 Piston 1 752020 752020 
28 Washer 1 752023 752023 
29 Lock Nut 1 752024 752024 
30 Valve Body 1 752040 752040 
31 Upper Seal 1 752035 752036 
32 Lower Seal 1 752033 752034 
33 Piston Guide 1 752030 752031 
34 Elbow 1 752041 752041 

Valve Cold Weather Seal Kit—TCS 752078 
All seals are low temperature Nitrile Rubber, FKM or PTFE 
 
Contents: 
(32) Lower Seal  Qty. 1 
(31) Upper Seal   Qty. 1 
(23) Shaft O-Ring    Qty. 1 
(22) Body O-ring  Qty. 2 
        Flange O-ring  Qty. 2      
 

Descrição Qtde.
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This Torque Chart is for 18-8 Stainless Steel Bolts 
**Values can be +/- 10% of value listed**

Torque Specifications 
700-15 METER ASSEMBLY 

Part Number 
& Description  Tool  Bolt/Nut Size  

Foot Lbs. Newton Meter 

Unlubricated Lubricated Unlubricated Lubricated 

TCS 701017 
Cover & Elbow 

9/16” hex 
wrench/socket 3/8-16 UNC 2B 19.7 11.8 26.7 16.0 

750-20 HYDRAULIC PRESET VALVE ASSEMBLY 

Part Number 
& Description  Tool  Bolt/Nut Size  

Foot Lbs. Newton Meter 

Unlubricated Lubricated Unlubricated Lubricated 

TCS 740050 
Cover Plate 

1/2” hex 
wrench/socket 5/16-18 UNC 2B 11 6.6 14.9 8.9 

TCS 701017 
Cap Screws 

9/16” hex 
wrench/socket 3/8-16 UNC 2B 19.7 11.8 26.7 16.0 

740-20 AIR ELIMINATOR/STRAINER ASSEMBLY 

Part Number 
& Description  Tool Bolt/Nut Size  

Foot Lbs. Newton Meter 

Unlubricated Lubricated Unlubricated Lubricated 

TCS 700026 
Cover 

1/2” hex 
wrench/socket 5/16-18 UNC 2B 11 6.6 14.9 8.9 

TCS 1-128279 
Dust Cover 

slotted 
screwdriver 10-24 UNC-2B 1.9 1.1 2.6 1.5 

Especificações Aperte (Torque)

Este Gráfico Torque é para Parafusos do Aço inoxidável 18-8
 ** Os valores podem ser +/- 10% do valor listado **
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Drive Components 

Removing the Dust Cover 
 
1)  Cut dust cover seal. Remove the dust cover screws with a standard flathead screwdriver.   
2) Note the setting on micrometer. 
3)  Note the position of the drive gear (either above or below the packing gland pinion). 
 

Removing the Adjuster 
 
1) Loosen the retaining screws using a standard flathead screwdriver. 
2) Slide the retaining clip up and over to the left side. 
 

 
3) From the top, remove the screws to adjustor plate. 
4) Lift adjustor out of the counter adapter. 
5)  Remove the adjustor drive assembly. 

2 

3 

1 

1 2 

3 4 5 

Componentes de Transmissão
Removendo a Tampa Frontal
1)  Corte o selo da tampa frontal. Retire os parafusos com uma chave de fenda.
2)  Observe o ajuste do micrômetro.
3)  Observe a posição da marcha, acima ou abaixo da glândula de embalagem cápsula pinhão (embalagem).

Removendo o Ajustador
  
1)  Solte os parafusos de fixação usando uma chave de fenda.
2)  Deslize a retenção de grampo para cima e para a esquerda.

3)  A partir de cima, remova os parafusos da placa de ajustamento
4)  Aumentar o regulador (calibre) fora Adaptador contador
5)  Remova o conjunto do eixo.
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Disassembly of Meter (Continued) 

Draining Meter &  Removing Counter Support  
 
1)  Drain the meter by turning it on either the inlet or outlet side. 
2)  Remove the counter bracket screws with a hex wrench or socket driver. 
3)  Remove the drain plugs on the front and rear covers using an allen wrench.  Allow more fluid to 

 drain from the meter. 

 
Removing Packing Capsule 
 
1)  Remove the retaining plate using a standard flathead screwdriver. 
2)  Pull out the packing gland from the meter. 
 
 

¡WARNING! 
All internal pressure must be relieved to ZERO (0) pressure before beginning disassembly 
of meter or components 

1 2 3 

1 2 

CUIDADO!
Toda a pressão interna deve ser aliviada para zero (0) a pressão antes de iniciar a 
desmontagem de metro ou componentes

Drenagem Medidor & Remoção Balcão de Atendimento
1)  Drenar o medidor por transformá-lo em qualquer entrada ou lado de saída.
2)  Remova os parafusos contra consola com uma chave sextavada ou driver de soquete.
3)  Retirar os bujões de drenagem na parte da frente e tampas traseiras usando uma chave allen. 

Permitir que mais fluido drenar a partir do medidor.

Removendo Cápsula Embalagem
1) Remova a placa de retenção usando uma chave de fenda padrão.
2) Retire a glândula de embalagem do medidor.

Desmontagem de Medidor
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Disassembly of Meter (Continued) 

Front & Rear Cover 
1) Remove the screws on the front cover using a socket or box wrench. 
2) Remove front cover. 
3)  Remove the screws on the back and remove rear cover. 
4) Remove the O-ring from both sides of the housing 

Rotor Gears 
1) Using a spare displacement rotor gear, place it between the rotor and blocking gear on the meter. 
2) Use the socket or box wrench to loosen the right rotor gear lock nut.  Repeat for the left rotor gear 
 lock nut. 
3) Move the spare displacement rotor gear to the other side and loosen the blocking rotor lock nut. 
 

Special Notes  
1) DO NOT remove rotor gears using a screwdriver!  This could damage the rotor gear and create 
 potential wear problems within the measuring chamber. 
2) If a spare rotor gear is not available, then use shop rag between gear teeth. 
 

1 2 3 4 

1 2 3 

1 2 

Dianteira e Traseira da Tampa
1)  Retire os parafusos na capa usando um soquete ou chave de caixa.
2)  Remova a tampa da frente.
3)  Remova os parafusos na parte de trás e retire a tampa traseira.
4)  Retirar o anel de vedação de ambos os lados da carcaça

Engrenagens de Rotores
1)  Usando uma engrenagem do rotor de deslocamento de reposição, coloque-o entre o rotor e engrenagem de 

bloqueio no medidor.
2)  Use o soquete ou chave de caixa para soltar a porca de bloqueio engrenagem do rotor direita. Repita o 

procedimento para a engrenagem do rotor esquerda contra-porca.
3)  Mova a engrenagem do rotor de deslocamento de reposição para o outro lado e soltar a porca de fixação do 

rotor de bloqueio.

Notas Especiais
1)  NÃO retire as engrenagens do rotor usando uma chave de fenda! Isso pode danificar a engrenagem do rotor 

e criar problemas de desgaste potenciais dentro da câmara de medição.
2)  Se a engrenagem do rotor de reposição não está disponível, em seguida, usar pano loja entre os dentes da 

engrenagem.

Desmontagem de Medidor (Continuação)
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Disassembly of Meter (Continued) 

Removing Bearing Plate 
 
1) Remove the bearing plate retaining screws with a standard flathead screwdriver. 
2) To remove bearing plate & rotors, insert a screwdriver into the notches near the dowel pins. 
3) Gently pry the bearing plate off the dowel pins and slide out the bearing plate and rotors from the 
 housing. 

Removing Lock Nuts & Rotors 
 
4) Remove rotor lock nuts from each gear. 
5)  Pull gears off of rotor shaft. 
6) Remove rotor key using pliers (this might not be necessary as rotor may slide right out of bearing 
 plate). 
7) Remove rotors from bearing plate. 
 

1 2 3 

4 

5 

6 

7 

Desmontagem da placa de engrenagem

1)  Retire os parafusos que fixam a placa com uma chave de fenda.
2)  Para remover a placa e rotor, insira uma chave de fenda nos entalhes perto das torneiras.
3)  Force suavemente a placa espiches e deslize a placa com os rotores do corpo da câmera.

Desconstruindo as Porcas de Bloqueio e Rotores:
  

4)  Retire o rotor porcas de cada engrenagem.
5)  Remova a engrenagem do eixo do rotor.
6)  Retire a chave do rotor usando um alicate (isso pode não ser necessário, uma vez que o rotor 

pode facilmente retirar a placa).
7)  Remover a placa de rotor.

Desmontagem de Meter (Continuação)
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Inspection of Parts 

1) Inspect the surfaces of rotors, bearing plates, meter housing and gear teeth for any damage or 
 wear. 
2) Replace parts as needed. 

GEAR WEAR 
A) Meter has been run on air. 
B) Meter has been operated at a higher 

volume capacity than what is rated. 

CHAMBER WEAR 
A) Foreign debris, similar to sand or 

sludge, has  run through the meter. 
B) Meter has been operated at a higher 

capacity and has worn the bearings 
out, allowing rotors to drop into the 
chamber. 

HYDRAULIC SHOCK 
A) A valve downstream of the flow meter has abruptly shut off, creating hydraulic shock. 
B) Flow meter potentially had large volume of free air flowing within the system, followed by fluid. 

Hogged-Out 
Keyway 

Fractured 
Bearing 

1)  Verifique a superfície dos rotores, placa engrenagem, o corpo do medidor e dentes de 
engrenagens para verificar se há danos ou desgaste.

2)  Substitua as peças conforme necessário.

CHOQUE HIDRÁULICO
A)  Uma válvula a jusante do medidor de fluxo é abruptamente fechada, criando um choque 

hidráulico.
B)  O medidor de fluxo pode ter um grande volume de ar através do sistema, seguido pelo 

fluido.

Inspeção de las Partes

DESGASTE DE ENGRENAGEM
A)  El medidor ha funcionado con aire. 
B)  El medidor ha operado a un volumen 

superior a su capacidad nominal.DESGASTE DE CÂMARA
A)  Exterior, semelhante à dos 

resíduos de areia ou lodo já 
passou através do medidor.

B)  O medidor tem operado a uma 
capacidade mais elevada e 
cápsulas gastas, permitindo que 
o rotor para cair na câmara.

Caminho 
Chaveta 

Desgastado

Rolamento 
fraturado
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Reassembly of Meter 

Reinstalling Rotors 
 
1) Install rear bearing plate on meter. 
2) Insert threaded end of blocking rotor and the right displacement rotor into front gear plate (reinsert 
 rotor keys if necessary). 
3) Align the two rotors (see picture 3) before applying gears. 

Rotor Gear Timing 
 
1)  Slide on blocking rotor gear and position the ‘arrow’ that it is pointing toward the right  
 displacement gear. 
2)  Align ‘arrow’ on displacement gear with the ‘arrow’ on the blocking gear and slide on right  
 displacement gear. 
3) Rotate the blocking rotor gear toward the left displacement gear and again align ‘arrows’ and slide 
 on left displacement gear. 
4) Gears and rotors should rotate freely if gears have been installed properly.  If so, proceed with 
 starting on the lock nuts until finger tight. 
 

1 2 3 

1 3 

2 4 

Reinstalação dos Rotores
1) Instalar placa de apoio traseira no medidor.
2) Introduzir a ponta rosqueada do bloqueio do rotor e do rotor de deslocamento direito na placa engrenagem 

frontal (reinserir chaves do rotor se necessário).
3)  Alinhe os dois rotores (ver figura 3) antes de aplicar engrenagens.

Cronometragem do Engrenagem de Rotor
  
1)  Deslize sobre o bloqueio engrenagem do rotor e posicionar a “seta” que está apontando para a engrenagem 

de deslocamento direita.
2)  Alinhar ‘seta’ na engrenagem de deslocamento com a “seta” na engrenagem de bloqueio e deslizar na 

engrenagem de deslocamento direita.
3)  Gire a engrenagem do rotor de bloqueio para a engrenagem de deslocamento esquerda e novamente alinhar 

‘setas’ e deslizar na engrenagem de deslocamento esquerda.
4)  Engrenagens e rotores devem girar livremente se engrenagens foram instalados corretamente. Se assim for, 

continue com início em as contra-porcas até apertar dedo.

Remontagem do Medidor
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Reassembly of Meter 

Reinstalling Bearing Plate 
 
1) Align rotors on bearing plate (see picture) before inserting into meter. 
2) Slide front bearing plate with rotors into meter housing and rear bearing plate. 
3) Again, rotate gears to make sure they turn freely within the housing before proceeding. 

Reinstalling Rotor Gears & Lock Nuts 
 
1) Using the spare displacement gear (or shop rag), position between right displacement gear and 
 blocking rotor gear. 
2) Using the torque specifications, apply and tighten the lock nut on the right and left displacement 
 gears. 
3) Move the spare gear between the left displacement and blocking rotor gears and then tighten the 
 lock nut on the  blocking rotor gear. 

1 2 3 

1 2 3 

Reinstalação Placa de Apoio

1)  Alinhe rotores no rolamento placa (ver imagem) antes de inserir no medidor.
2)  Deslize placa de apoio dianteira com rotores em carcaça do medidor e placa de apoio 

traseira.
3)  Mais uma vez, gire as engrenagens para se certificar que giram livremente dentro da caixa 

antes de prosseguir.

Reinstalação do Engrenagens do Rotores e Porcas

1)  Usando o equipamento de reposição de deslocamento (ou um pano loja), a posição entre a 
engrenagem de deslocamento direito e engrenagem do rotor de bloqueio.

2)  Com as especificações de torque, aplicar e apertar a porca de bloqueio à direita e 
engrenagens de deslocamento à esquerda.

3)  Mova a engrenagem sobressalente entre o deslocamento para a esquerda e bloqueio de 
engrenagens do rotor e, em seguida, apertar a porca de bloqueio na engrenagem do rotor de 
bloqueio.

Remontagem do Medidor (Continuação)
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Reassembly of Meter 

Reinstalling Packing Capsule & Front/Rear Covers 
 
1)  Reinstall cover O-rings on the front and rear of meter housing. 
2)  Reinsert packing capsule into front cover of meter with retaining plate and tighten screws. 
3)  When attaching front cover, align packing capsule blade with the slot on the blocking rotor sleeve.

 Tighten all front cover screws. 
4) Attach rear cover and tighten all screws. 

Reinstalling Counter Support & Adjustor Drive Shaft 
 
1)  Position the counter support on the front side of meter and tighten all screws. 
2)  Reinsert adjustor drive shaft into the support housing and assure that adjustor face gear teeth 

 meshes with the packing capsule gear.  
3)  Slide down the adjustor mounting bracket and tighten the screws. 
 

1 

2 

3 

4 

1 2 3 

Reinstalação de Cápsula do Embalagem e tampas frontais e traseiras

1)  Volte anéis de vedação da tampa na parte frontal e traseira da carcaça do medidor.
2)  Recoloque a embalagem cápsula na tampa frontal do medidor com placa de retenção e 

aperte os parafusos.
3)  Quando colocar a tampa frontal, alinhe embalagem lâmina de cápsula para que ele 

acomoda-se corretamente no bloqueio lâmina eixo do rotor. Aperte todos os parafusos da 
tampa da frente.

4)  Coloque a tampa traseira e aperte todos os parafusos.

Reinstalação do Suporte de Contador e Ajustador do Eixo Transmissão
  

1)  Coloque o suporte contador no lado da frente do metro e aperte todos os parafusos.
2)  Recoloque eixo de acionamento do ajustador no alojamento apoio e assegurar que os dentes 

da engrenagem ajustador rosto engata com a engrenagem cápsula embalagem.
3)  Deslize para baixo o suporte de montagem regulador e aperte os parafusos.

Remontagem do Medidor
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Reassembly of Meter (Continued) 

Reinstalling Adjustor 
 
1) Reinsert the adjustor into the top of the counter support and assuring that it mates with the drive 
 shaft. 
2) Tighten the screws that secure the adjustor plate to the counter support. 
 

Reinstalling Dust Cover 
 
1) Reattach dust cover and tighten the screws. 
2) Back where we started. 

1 2 

1 
2 

Reinstalação do Ajustador

1)  Introduza novamente o ajustador na parte superior do suporte de balcão e assegurando que 
acasala com o veio de accionamento.

2)  Aperte os parafusos que prendem a placa ajustador ao apoio balcão.

Reinstalação de la Cobrir do Poeira

1)  Volte a colocar capa de poeira e aperte os parafusos.
2) De volta onde começamos.

Remontagem do Medidor (Continuação)
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Disassembly of 720 Strainer Assembly 

1)  Using a hex or socket wrench, remove the four screws and washers from the cover plate. 
2)  Remove the cover plate and O-ring from the housing. 
3)  Remove the strainer screen. 
4)  Check inside housing for any debris and remove using a clean cloth. 
5)  Clean strainer screen by rinsing with a liquid cleaning agent compatible to your product  
 application.  A brush may be used to remove imbedded particles.  If screen is too dirty to clean, 
 then replace the screen. 
6) Wipe clean the face of the cover plate and seal ring.  Check O-rings for damage and replace as 
 needed. 

Reassembly of 720 Strainer Assembly 
 
1)  Replace the strainer screen into the housing. 
2)  Place the end cover o-ring in the groove of the end cover. 
3)  Put the end cover with o-ring installed on the strainer housing. 
 Replace and fasten end cover with the 4 screws and washers.  Tighten the screws according to the 
 torque chart.  

¡WARNING! 
All internal pressure must be relieved to ZERO (0) pressure before beginning disassembly 
of meter or components 

Remoção do Filtro 720

CUIDADO!
Todos pressão interna deve ser zero (0) antes da desmontagem do medidor ou componentes. 

1) Usando uma chave de fenda ou soquete, remova os quatro parafusos e arruelas a partir do topo.
2)  Remova a tampa e anel de vedação da carcaça ou corpo.
3)  Remova a tela do filtro.
4)  Verifique o interior da habitação e remover qualquer resíduo com um pano limpo.
5)  Limpar a tela do filtro por lavagem com um líquido de limpeza compatíveis com o produto medido. Pode 

ser usada uma escova para remover as partículas embutidas. Se a malha é muito sujo, em seguida, substituir 
a malha.

6)  Passe o interior da tampa e o anel de vedação. Verifique os anel de vedação se eles têm danos e substitua se 
necessário.

Montagem de Conjunto de Filtro 720
  
1) Substitua a tela do filtro na carcaça.
2)  Coloque o anel de vedação da tampa da extremidade na ranhura da tampa de extremidade.
3)  Colocar a tampa da extremidade com o anel de vedação instalado no carcaça do filtro.
4)  Substitua e aperte a tampa da extremidade com os 4 parafusos e arruelas. Aperte os parafusos de acordo a 

tabela de torção (binário).
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Disassembly of 730 Air Eliminator Assembly 

1)  Using a 1/2” wrench or socket, remove the cover screws from air eliminator cover plate. 
2)  Remove cover plate. 
3)  Remove valve plate, inspect and replace as needed. 

1)  To remove the air eliminator assembly, remove the four screws and washers attaching it to the 
 strainer assembly. 

2)  Using a flathead screwdriver, remove the screws attaching reed valves to air eliminator housing.   
3)  Remove the two screws on the diffuser screen. 
4)  Slide out diffuser shaft assembly. 
5)   Remove the two screws attaching reed valve to the float assembly. Inspect and replace reed valves  

 as needed. 

¡WARNING! 
All internal pressure must be relieved to ZERO (0) pressure before beginning disassembly 
of meter or components 

1 2 3 

1 2 3 

4 5 

Remoção do Eliminador de Ar 730

CUIDADO!
Todos pressão interna deve ser zero (0) antes da desmontagem do medidor ou componentes. 

1)  Usando uma chave de fenda ou soquete 1/2”, remover os parafusos da tampa de eliminador de ar placa de 
cobertura.

2)  Remova a placa de cobertura.
3)  Retire a placa da válvula, inspecionar e substituir conforme necessário.

1) Para remover o conjunto eliminador de ar, remova os quatro parafusos e arruelas de fixação para a 
montagem do filtro.

2)  Usando uma chave de fenda, remova os parafusos de fixação cana válvulas à habitação eliminador de ar.
3)  Remova os dois parafusos na tela do difusor.
4)  Deslize a montagem do eixo difusor.
5)  Remova os dois parafusos que prendem válvula de palheta para o conjunto da flutuador. Inspecionar e 

substituir as válvulas de palheta como necessário.
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Disassembly of 750-20 Hydraulic Valve 

1)  Drain all fluid from metering system prior to valve removal. 
2)  Using a 9/16” hex or socket wrench, remove the four screws connecting the valve to the meter.        

 Remove valve from meter and piping. 
3)  Place valve on flat surface and remove the four screws on the valve cover. 
4)  Pull the handle and spring assembly out of the valve housing. 

5) Using a socket wrench, remove the nut and washer from the valve shaft of piston assembly. 
6) Remove piston housing. 
7) Remove external piston spring and then the internal piston spring.. 
8) Inspect piston springs and seals, clean and replace as needed. 

¡WARNING! 
All internal pressure must be relieved to ZERO (0) pressure before beginning disassembly 
of meter or components 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

Desmontagem de Válvula Hidráulica 750-20

CUIDADO!
Todos pressão interna deve ser zero (0) antes da desmontagem do medidor ou componentes. 

1) Drene todo o fluido do sistema de medição antes da remoção da válvula.
2)  Usar um hex ou chave soquete 9/16”, remova os quatro parafusos que ligam a válvula do 

medidor.  Remova a válvula do medidor e tubulação.
3)  Coloque la válvula em uma superfície plana e remova os quatro parafusos da tampa da 

válvula.
4)  Puxe o conjunto do punho e da mola para fora do alojamento da válvula.

5)  Usando uma chave de caixa, retire a porca e arruela do eixo da válvula da montagem de 
pistão.

6)  Remover caixa do êmbolo.
7)  Remova a mola pistão externo e, em seguida, a mola de pistão interno.
8)  Inspecione molas do pistão e vedações, limpo e substituir conforme necessário.
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Disassembly of 750-20 Hydraulic Valve 

1) Using a 9/16” hex or socket wrench, remove the screws attaching the elbow to the valve body. 
2) Remove the piston guide from the valve body. 
3)  Remove and inspect the upper and lower seals and replace as needed. 
4)  Using a flathead screwdriver, gently remove the valve body o-ring, inspect and replace if needed. 

Reassembly of 750-20 Valve 

1)  After seals have been cleaned or replaced, reinsert lower, upper and valve body seals into place. 
2)  Place the piston guide back into valve body. 
3)  Place the internal and external springs into the valve housing and reattach valve elbow to body. 
4)  Insert the piston guide assembly into valve housing. 
5)  Replace internal and external springs onto valve shaft and reattach the piston assembly with nut 

 and washer. 
6)  Reinsert valve cover and piston assembly into valve body and press down to compress the springs. 
7)  While keeping pressure on the valve assembly, insert the four screws and washers into valve cover 

 and tighten down. 

CUIDADO!
Todos pressão interna deve ser zero (0) antes da desmontagem do medidor ou componentes. 

1)  Usando um chave hex ou soquete 9/16”, remover os parafusos que prendem o cotovelo ao corpo da 
válvula.

2)  Remova o guia do êmbolo do corpo da válvula.
3)  Remova e inspecione as vedações superiores e inferiores e substituir conforme necessário.
4)  Usando uma chave de fenda, cuidadosamente remova el anel de vedação do corpo da válvula, 

inspecionar e substituir, se necessário.

Remontagem de Válvula Hidráulica 750-20

1) Depois de selos tenham sido limpos ou substituídos, reinsira, vedações superiores e inferiores do corpo de 
válvula no lugar.

2)  Coloque o guia de pistão para trás para dentro do corpo da válvula.
3)  Coloque as molas internas e externas para o alojamento da válvula e reconecte cotovelo válvula ao corpo.
4)  Insira o conjunto guia de pistão no alojamento da válvula.
5)  Substituir molas internas e externas sobre o eixo da válvula e volte a colocar o conjunto do pistão com 

porca e anilha.
6)  Recoloque a tampa da válvula e pistão no corpo da válvula e pressione para baixo para comprimir as molas.
7)  Mantendo a pressão sobre o conjunto da válvula, insira os quatro parafusos e arruelas para tampa da 

válvula e aperte para baixo.

Desmontagem de Válvula Hidráulica 750-20 (Continuação)
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Meter Trouble Shooting 
PROBLEM:  Leaking packing gland and/or housing 
 
Check to see whether any O-Rings have been damaged or cover bolts have not been tightened enough. 
 
Two common causes of packing gland leakage are thermal expansion and hydraulic shock.   
 
If two valves in a piping system (on either side of the meter) are closed, isolating the meter, and if the temperature rises as little 
as 1ºF in the system, the possible rise in pressure due to temperature would exceed the working pressure rating of the meter.   
To avoid this hazard caused by thermal expansion, a pressure-relief valve must be installed in the system near the meter. 
 
Hydraulic shock occurs when a large volume (mass) of liquid is moving through a pipe line at normal operating flow rate and a 
valve is suddenly closed.  When the flow is so suddenly stopped, the entire mass of the liquid in the piping system acts as a 
battering ram, causing a shock effect within the meter.  The greater the mass, length of line and/or velocity, the greater the  
hydraulic shock.  Since the valve is usually located at the meter outlet, the meter housing, packing gland and the meter internal 
components receive the full impact of this hydraulic shock.  To prevent this hazard, a slow closing two-stage valve should be 
used in conjunction with the metering system.  On those systems where mass, length of line, etc. are of such magnitude as to 
preclude the elimination of hydraulic shock with the use of a two-stage slow closing valve, an impact-absorbing air cushioning 
device should be used. 
 
PROBLEM:  Product flows through meter but register does not operate. 
 

A) Gear train motion interrupted by non-functioning gear due to broken pin or key.  Replace pin or key where required.   
B) If all meter parts are moving then problem is in register.   
C) Remove register from meter.  If all meter parts are moving but output shaft of adjuster assembly is not, adjuster is 

worn and must be replaced. 
D) If totalizer numerals (small numbers) on register are recording, but the big numerals are not moving, register needs 

repair. 
 
PROBLEM:  Product flows through meter but register does not record correctly. 
 

A) Adjuster assembly not properly calibrated, See METER CALIBRATION on page 13 for more instructions. 
B) The factory installed gear train may have incorrect gearing ratio. 
C) Check register for defects. 

 
PROBLEM:  No flow through meter. 
 

A) Faulty non-functioning pump. 
B) Foreign matter within the system, meter or components. 
C) Meter has a broken rotor or rotor shaft. 
D) Excessive wear on timing gears or bearings. 
E) Meter “frozen” due to build-up of chemical “salts” inside metering chamber, sufficient to stop rotation of rotors. 
F) Valve not open or not functioning. 

 
PROBLEM:  Meter runs too slow. 
 

A) There is a flow restriction within the system  (tees, elbows, valves, etc.) 
B) Foreign matter in system, meter or components. 
C) Product viscosity is different or has changed from what was originally known. 
D) Meter gears or rotors partially “salted” enough to slow up rotation of parts. 
E) Valve internal mechanism faulty. Valve does not open fully or the linkage is not properly adjusted. 

 

Esta página foi deixada em branco intencionalmente.
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Air Eliminator Trouble Shooting 
PROBLEM:  Product is flowing from the Air Eliminators vents 
 

A) Foreign matter located in between seal plate O-rings and metal reeds. 
B) The seal plate O-ring may be worn through service life. 
C) The seal plate O-ring may be cut or dislodged and requires replacement. 
D) The float may have been punctured, containing liquid, not allowing the float to rise and seal the air vents. 
E) The float may have been ruptured from a surge of pressure within the system. 
F) The metal reeds may be fatigued and requires replacement. 
G) The metal reeds may be out of alignment with the seal plate. 

 
PROBLEM:  The meter is still registering air within the system 
 

A) The air return line is not the required minimum of 1/2” ID. 
B) The metering system has insufficient means of eliminating air to the atmosphere.  Some examples: 

An incorrectly installed “Catch Can” reservoir is located lower than the air eliminator itself.  The  
reservoir is allowed to become full or the vent is improperly sized. 

 
There can be numerous reasons why the meter may still register air.  First look at the system configuration 
and see where air is being introduced into the system.  Then determine if the meter is registering “free air” 
or “entrained air”.  Free Air is much easier to remove from the metering system and may require the use 
of a Spring Loaded Back Check Valve and/or a Differential Air Check Valve and/or a High Volume 
Strainer to help the air eliminator operate more effectively.   
 
Entrained Air is much more difficult to remove.  Typically the best way to eliminate Entrained Air will be 
to remove the source of entry of air into the system.  Some typical examples would be a cavitating pump 
or a leaking pump or faulty valve seals.  A High Volume Strainer may help accumulate the liquid long 
enough to disperse the Entrained Air from the system.  See Air Elimination in the Service Manual for 
more information. 
 

Esta página foi deixada em branco intencionalmente.
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Preset Valve Trouble Shooting 

PROBLEM:  The valve will not close completely. 
 

A) The shaft of the piston may be bent from excessive force. 
B) Debris may be located between the piston and piston guide. 
C) The upper or lower seals may be worn, swollen from incompatibility or cut from debris. 
D) The mechanical linkage to the Veeder-Root 7889 preset counter may be tight.  The linkage must be loose for the   

preset to operate correctly. 
E) The Veeder-Root preset may have a worn or bent trip mechanism that is not allowing the preset to function. 

 
PROBLEM:  The valve shuts immediately upon first stage trip, bypassing the second stage closure. 
 

A) The mechanical linkage might need to be adjusted, moving the Nylon locking nuts forward or backwards to change 
the closing of the preset valve. 

B) The Veeder-Root preset may need to be “raked” or adjusted for the correct shut-off volume.  See Veeder-Root 7889 
preset service manual for further instructions. 

C) The Veeder-Root preset may have a worn or bent trip mechanism that is not allowing the preset to function. 
 
PROBLEM:  The preset batch over or under registers correct volume. 
 

A) The mechanical linkage might need to be adjusted, moving the Nylon locking nuts forward or backwards to change 
the closing of the preset valve. 

B) The Veeder-Root preset may need to be “raked” or adjusted for the correct shut-off volume.  See Veeder-Root 7889 
preset service manual for further instructions. 

C)  The Veeder-Root preset may have a worn or bent trip mechanism that is not allowing the preset to function. 

Resolução de Problemas do Medidores

PROBLEMA: Vazamento de transmissão montagem produto ou o corpo do medidor.
Há duas causas típicas de vazamentos para a montagem de transmissão: efeito de dilatação da temperatura e socos ram 
hidráulicas. Se eles fechado enquanto duas válvulas no sistema, um em cada lado do contador, e um aumento da temperatura 
grau, pode resultar no aumento da pressão suficiente para exceder a pressão normal de funcionamento do contador. Para 
evitar este problema, causado pela expansão térmica, deve ser instalada sobre a válvula de segurança do sistema.

Acidentes vasculares cerebrais carneiro hidráulico ocorrer quando um grande volume (massa) de move o líquido através 
de um sistema de tubagem para uma dada taxa de fluxo e uma válvula é fechada repentinamente. Quando o fluxo de gotas 
de modo rápido, o corpo de líquido no tubo funciona como um aríete, resultando em uma colisão no interior do medidor. 
Uma maior massa de, comprimento de tubo de líquido e / ou da velocidade do produto, quanto maior for o curso hidráulico. 
A válvula está normalmente instalado na saída do medidor, de modo a que o corpo da câmara, o conjunto de transmissão 
e dos componentes internos receber o impacto direto do referido curso hidráulico. Para evitar este problema de uma saída 
da bomba de dois estágios válvula de corte a ser instalado. Em sistemas onde a massa, comprimento de tubos, etc. Eles são 
substanciais, é necessário instalar um dispositivo para absorver esse impacto se a válvula de corte de duas fases não é capaz 
de mitigar o problema.

Conjunto de transmissão anel do vedação está danificado ou parafusos estão devidamente alinhados.

PROBLEMA: O produto passa através do medidor, mas o medidor (gravador) não funciona.
A)  É movimento interrompido do conjunto de engrenagens devido a um pino quebrado ou dente. Alterar o PIN ou 

equipamento necessário.
B)  Se todos os componentes do movimento metro normalmente, em seguida, o problema é no contador.
C)  Retire o contador do medidor. Se todos os componentes do movimento do medidor, mas o eixo de acionamento ou 

calibrador não fizer isso, o conjunto do ajustador ou calibrador está em mau estado e deve ser substituído.
D)  Se o totalizador dígitos (números pequenos) no contador está sendo gravada, mas um grande número não se movem, 

o gravador precisa de reparos.

PROBLEMA: O produto flui através do medidor, mas o medidor não disca corretamente.
A)  O ajustador conjunto não está devidamente calibrada calibração de medidores Consulte a página 13 para obter 

instruções.
B)  O trem de pouso instalado na fábrica pode ter um relacionamento errado.
C)  Verifique o registrador por qualquer defeito óbvio.

PROBLEMA: Falta de escoamento através do medidor.
A)  A bomba falha e não funciona.
B)  Material estranho no sistema, o medidor ou componentes.
C)  O medidor tem um rotor quebrada ou eixo.
D)  O desgaste excessivo sobre as engrenagens e rolamentos.
E)  Medidor “congelado”, devido à acumulação de “vendas” na câmara de medição, o suficiente para parar a rotação dos 

rotores ou produtos químicos.
F)  A válvula não abre ou não funciona.

PROBLEMA: O medidor é muito lento.
A)  Há uma restrição de fluxo no sistema (isto é: T, cotovelos, válvulas, etc.)
B)  Material estranho no sistema, metro ou componentes.
C)  A viscosidade do produto é diferente ou mudou a partir do que foi originalmente conhecida.
D)  As engrenagens do medidor ou rotores são parcialmente “salgado” suficiente para retardar a rotação das partes.
E)  O mecanismo interno da válvula é defeituoso. A válvula não está totalmente aberto ou haste de montagem da junta 

não está definido corretamente.
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Resolução de Problemas do Eliminador de Ar

PROBLEMA: O produto flui através da abertura de ar de ventilação

A)  Matérias estranhas entre os anéis de vedação das placas de vedação e tiras de metal.
B)  A placa de anel de vedação pode ter usado para acabar com sua vida.
C)  A placa de vedação pode ser cortado ou deslocado e requer substituição.
D)  A flutuador pode ser perfurado, contendo líquido, não permitindo a flutuar para cima e 

fechar as aberturas.
E)  O flutuador pode ter quebrado por um aumento da pressão dentro do sistema.
F)  As tiras de metal pode ter fadiga do material e exigem substituição.
G)  As tiras de metal não podem ser alinhadas com a placa de vedação.

PROBLEMA: O medidor continua a gravar o ar para dentro do sistema.

Pode haver muitas razões pelas quais o medidor pode registrar ar. Primeiro examine a configuração 
do sistema e ver onde o ar está sendo introduzida no sistema. Em seguida, determinar se o medidor 
está registrando “ao ar livre” ou “ar introduzido”. O ar livre é muito mais fácil de remover do 
sistema e pode requerer o uso de mola da válvula anti-retorno e / ou da válvula de retenção de ar 
diferencial e / ou filtro de alto volume para ajudar a função de ventilação de ar mais eficazmente. 
O ar introduzido é muito mais difícil de remover. Normalmente, a melhor maneira de remover 
o ar introduzido vai remover a fonte de entrada para o sistema. Exemplos incluem a cavitação da 
bomba e vazamento de vedação da bomba / válvula. Um filtro grande capacidade pode ajudar 
a acumular-se líquido suficiente para dispersar o ar que entra no sistema de tempo. Consulte 
Removendo Ar no manual de serviço para mais informações.

A)  A linha de retorno de ar não tem o diâmetro interno mínimo exigido de 1/2”.
B)  O sistema de medição não tem recursos suficientes para expelir o ar para a atmosfera. 

Exemplo: Uma instalação inadequada do recipiente tanque de armazenamento (menor que 
a entrada de ar em si) ou deixar que o tanque de preencher um todo (ventilação tamanho 
errado e muito mais).
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Resolução de Problemas da Válvula Predefinida

PROBLEMA: A válvula não fecha completamente.

A)  A haste do êmbolo pode ser dobrado por uma força excessiva.
B) Podem ser restos sólidos entre o êmbolo e a guia do êmbolo.
C)  Os selos superiores ou inferiores pode ser usado, o produto incompatível inchada, ou cortado por detritos.
D)  A conexão mecânica com a válvula de Pré-Set Veeder Root 7889 pode ser gripada. A união deve ser liberado 

(mover-se suavemente) para funcionar corretamente.
E)  A válvula de Pré-Set Veeder Root pode ter um mecanismo de travamento desgastado ou dobrado que não 

permite que a válvula de funcionar Pré-Set.

PROBLEMA: A válvula é fechada imediatamente depois da primeira fase, não fazendo a segunda 
fase de fecho.

A)  O conjunto de fixação mecânica pode precisar de ajuste, que se deslocam de nylon porcas ofegante frente 
ou para trás para mudar a predeterminação de fechamento da válvula.

B)  A válvula de Pré-Set Veeder Root pode ter de ser ajustada em seu limite para o volume certo. Consulte 
o Manual de Serviço Veeder Root Pré-Set 7889 para obter mais instruções, que podem precisar de ser 
baixado do site www.veeder.com.

C)  O mecanismo da válvula Pré-Set Veeder Root pode ter usado ou um gancho dobrado, o que torna impossível 
para operar o Pré-Set.

PROBLEMA: O valor predeterminado gravado é superior ou inferior ao volume correto.

A)  Transmissão mecânica pode precisar de ser ajustada movendo o nylon porcas de bloqueio para a frente ou 
para trás para alterar a predeterminação de fecho da válvula.

B)  A válvula de Pré-Set Veeder Root pode precisar de ser “avaliação” ou ajustado para o volume apropriado 
para fechar. Veja manual de serviço Veeder Root 7889 para obter mais instruções.

C)  A válvula de Pré-Set Veeder Root pode ter um mecanismo de travamento que não são utilizados ou dobrada 
permite que a função pré-estabelecido.
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Ficha de Dados de Segurança (MSDS)
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Ficha de Dados de Segurança (MSDS)
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Ficha de Dados de Segurança (MSDS)
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Ficha de Dados de Segurança (MSDS)
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Informações Sobre a Garantia

Garantia

Novo 700 metros rotativos, equipamentos ou componentes fabricados pela Total Control Systems, uma divisão 
da Murray Equipment, Inc. (TCS) com o qual esta garantia é fechado, são garantidos pela TCS para o comprador 
original apenas por um período de 12 (doze) meses a partir de 18 (dezoito) meses a partir da data de embarque 
instalação ou, para ser livre, sob uso normal e serviço, de defeitos de material e mão de obra. Avarias que surjam 
durante o período de garantia indicado, a TCS irá reparar ou substituir, a critério da TCS; desde que parte ou 
partes são devolvidos às mudanças TCS transporte pré-pagos, e exame da TCS divulga as peças ou mão de obra ter 
sido defeito no momento da entrega ao comprador.

Exclusões

Esta garantia não cobre quaisquer peças ou equipamentos não fabricados pela TCS ou empresas relacionadas. 
Esta garantia não se estende a qualquer equipamento que tenha sido alterado de alguma forma, sujeitas a uso 
indevido, negligência, acidente, ou se operado em qualquer outra forma que, em conformidade com as instruções 
de operação da TCS ou ter sido operado em condições mais severas do que, ou não superior ao previsto no 
caderno de encargos. manutenção pios gerais, calibração, limpeza e desgaste normal estão excluídos desta garantia 
limitada.

Procedimentos de Reclamação

A fim de obter um desempenho pela TCS de suas obrigações sob esta garantia, o comprador original deve obter 
um número de devolução de mercadoria de Autorização (RGA) do departamento de serviço ao cliente da TCS no 
prazo de 30 dias após a descoberta de um suposto descumprimento da garantia, mas o mais tardar a expiração do 
período de garantia. Uma vez que a autorização for recebida, retornar o medidor com defeito, peça de equipamento 
ou componente cobertos por esta garantia, com frete pré-pago, a TCS no endereço mostrado abaixo, juntamente 
com uma declaração por escrito, expondo a natureza do defeito e número RGA.

Garantia de Reparação

Todo o trabalho de reparo é garantido por noventa (90) dias a partir da data de envio para o cliente. Algumas peças 
podem ser coberto durante longos períodos pelo fabricante original do equipamento.

Concepção e Mudanças de Equipamentos

Quaisquer mudanças no projeto ou melhorias adicionados não deverão criar qualquer obrigação de instalar 
mesmo em equipamentos de previamente vendidos ou ordenada.

Limitações

NÃO EXISTEM OUTRAS GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA. TCS 
ESPECIFICAMENTE ISENTA DE QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO 
A UM DETERMINADO FIM. A única obrigação da TCS, que deve representar único e exclusivo recurso do 
comprador, será de reparar ou a critério da TCS, para substituir qualquer produto ou parte determinado a estar 
com defeito.
Em nenhum caso a TCS será responsável por quaisquer danos especiais, diretos, indiretos, acidentais, consequenciais 
ou outros de natureza semelhante incorridos pelo comprador ou terceiros. TCS não autorizou em seu nome 
qualquer representações ou garantias a ser feito, nem qualquer responsabilidade a ser assumida, exceto conforme 
expressamente previsto neste documento; não há nenhuma outra garantia expressa ou implícita.
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