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BZ-6000
BZ-6000G
FOX-LT-B01
FOX GL-B01

BZ-4500
BZ-5500
B-32
B-32-G2



Informações Básicas - BZ-4500

- O medidor de vazão é fabricado em liga de alumínio, com buchas construídas em aço inox e quatro pistões de 

deslocamento positivo.

- Tamanho pequeno, alta visibilidade e capacidade de medição precisa, vida longa. 

Obs: Não incluído flange e suporte. 

Informações Básicas - BZ-5500

- Medidor de ajuste mecânico

- Desenvolvido especialmente para separar as linhas da câmara de medição para evitar problemas de instalação

- Pode ser utilizado em uma ampla variedade de industrias, na refinação e distribuição de petróleo, é utilizada a 

partir de poços para oleodutos e centros de armazenagem e caminhões de distribuição de gasolina e diesel.

Obs: A cor do medidor pode variar, dependendo da disponibilidade em estoque

- Medidor de fluxo

- Entrada: 1" NPT

- Saída: 1" NPT

- Pressão máxima de trabalho: 50 PSI / 3,5 BAR

- Vazão mínima: 5 litros / minuto

- Vazão máxima: 90 litros / minuto

- Precisão: até + 0,2

Características - BZ-4500

Características - BZ-5500

- Fluxo (Máx): 40-400 l/min

- Conexão: 2"

- Pressão máxima: 10BAR

- Precisão: ±0,2%

- Alto fluxo para produtos derivados do petróleo e óleos de alta viscosidade.

Cuidado

Leia cuidadosamente e entenda todas as instruções antes de operar o equipamento.

Falhas nas normas e outras precauções básicas de segurança podem resultar em lesões graves. Guarde 

estas instruções em local seguro e de fácil acesso, para que elas possam ser lidas quando necessário. 



Fig. 1

1.1 – Dados Técnicos 
1.1.1 Os fluídos compatíveis com o medidor digital B-32 deve ser em baixa viscosidade, nomeados:
- Combustível Diesel
- Água
- Arla 32 / Ad Blue
- Querosene
O uso de outros fluídos pode danificar o medidor. 

1.1.2 Taxa de Vazão: 10-100LPM/3-26GPM, não devem ser utilizadas taxas de fluxo fora deste
 intervalo. 

1.1.3 Pressão de Operação: 10BAR/145PSI

1.1.4 Entrada / Saída: 1”

Não é adequado para venda a varejo de diesel, óleo ou querosene

1.2 Visor LCD

O visor LCD do medidor apresenta 2 registros de numeração e várias indicações exibidas para o usuário  

somente quando a função aplicável for requerida. 

INDICADORES

- Registro Parcial (5 números com vírgula que se deslocam de 0.1 a 99999)

Indicando o volume dispensado desde a última vez que o botão reset foi pressionado

- Indicação de carga da bateria

- Indicação do modo de calibração

- Indicação de redefinição do total atual para zero

- Registro total

- Indicação do modo de taxa de vazão 

- Indicação da unidade de medição parcial:  

L= Litros   /     GAL = Galões    /     PT = Quartilho     /      QT = Quarto

1.3 Uso dos Botões

O medidor digital B-32 apresenta 2 botões (MENU e RESET) que individualmente executam 2 principais 

funções, e juntos, outras funções auxiliares.

As principais funções executadas são:

Para o botão Reset, redefir o registo parcial e total (Reset Total)

Para o botão Menu, entrar no modo de calibração de instrumentos.

Pressionados simultaneamente os 2 botões permitem entrar no modo de configuração.

1.4 Substituição da Bateria

Quando for substituir a bateria, favor abrir a tampa, remover a bateria antiga e substituí-la pela nova. 

Introdução - B-32 e B-32-G2



Fig. 4

Fig. 5

Instalação - B-32 e B-32-G2

A rosca de entrada e saída do medidor é de 1” NPT e pode ser facilmente conectada com o tubo ou bico.

Uso Diário - B-32 e B-32-G2
3.1 Uso do botão, Alteração da unidade de medida e Calibração

Redefinir o Total Atual (ver figura 2).

1) Quando o medidor estiver no modo de espera, pressione o botão RESET

2) A tela irá exibir todas as funções 

3) A restauração do medidor total será feita 

(o total atual do medidor já estará zerado e o total gerão estará calculado).

Mostrar o total atual e total geral (Figura 3)

Pressione MENU e RESET juntos e segure por 2 segundos

O valor “1.4000” é o fator de correção que pode ser ressetado

“1234567” é o total geral que não pode ser ressetado.

Fig. 2

Fig. 3

Alteração da Unidade de Medida (Figura 4)

Pressione MENU e RESET juntos e segure por 5 segundos

A zona 7 no visor é a unidade de medida atual. 

Pressione RESET para trocar a unidade e então 

pressione MENU para confirmar. 

3.2 Ressetando o Total Ressetado (Figura 5)

Quando o medidor estiver no modo de espera, 

pressione o botão RESET por 2 segundos para 

ressetar o total geral. 

3.3 Procedimento para inserir o fator de correção 

diretamente

Siga cuidadosamente os procedimentos a seguir:

FÓRMULA

Exemplo: 

Valor Atual        20.75

Valor Exibido        18.96

Fator de Correção Atual       1.000

Fator de Correção Adequada    1.000 X (20.75 / 18.96) = 1.000 X 1.094 = 1.094

Fator de correção adequada = 

Fator de correção atual X (valor real / valor exibido)



Lista de Peças - B-32 e B-32-G2
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Tampa do Medidor

Proteção de Borracha 

Parafuso ST2.9X9.5

Suporte da Bateria

Placa Eletrônica

Bateria CR2

Parafuso ST2.2X6.5

Corpo do Medidor

Rolamento

Parafuso ST2.9X13

Turbina

Estabilizador de Fluxo

Parafuso ST2.9X6.5
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Nº Descrição        Qtd

14 Placa do Circuito 1

Espere o medidor ir para o modo de espera (Standby)

Redefinir o total atual

Pressione  o botão MENU. Mantenha-o pressionado até ficar 
igual a imagem ao lado (piscar), isto significa que o medidor 
está no fator de correção no modo de modificação.

Pressione RESET para escolher o dígito correto de 0 a 9. 
Pressione MENU para redefinir o próximo dígito. Assim o dígito 
do fator de correção pode ser trocado de um a um.

Certifique-se que o fator de correção esteja correto e pressione 
o botão MENU. Mantenha o botão pressionado até sair do modo 
de calibração e o fator ser salvo. O medidor irá retornar para o 
modo de espera (standby).

1

2

3

4

5



Problema Possíveis Causas Ação Corretiva

Visor LCD: 

Nenhuma indicação

Mal contato da bateria Verifique a bateria

Medição Imprecisa

Fator Errado

O medidor funciona abaixo da taxa de fluxo mínimo aceitável

Cheque o fator nas referências 3.3 
e 3.4 deste manual 

Aumentar a taxa de fluxo até a 
mesma alcançar o mínimo aceitável 

Taxa de fluxo reduzido 
ou nulo

Turbina bloqueada Limpe a turbina

O medidor não conta, 

mas a taxa de vazão 

está correta

Instalação incorreta da turbina depois de limpar

Possíveis problemas eletrônicos no cartão

Repita o processo de 

montagem

Contate o comerciante ou 
fabricante 

Modificar o Fator de correção do Campo - B-32 e B-32-G2

Mau Funcionamento - B-32 e B-32-G2

Siga cuidadosamente os procedimentos a seguir:

 

1 Espere o medidor ir para o modo de espera (Standby)

2 Redefinir o total atual

3

Comece dispensando dentro de um recipiente 

de medição.

Pare de dispensar quando atingir o volume de mais de 

5 litros, leia o valor real. O volume que é exibido na tela 

LCD é o Valor de Exibição, não o Valor Real que pode ser 

ligeiramente superior. Por exemplo, na figura a direita o 

Valor de Exibição é 18.96 o qual o Valor Real é 20.75.

4

Pressione o botão MENU. Matenha o botão pressionado

até ficar igual a figura ao lado, ou seja, piscando. 

Pressiona o botão RESET para escolher o digíto correto 

de 0 a 9. Pressione o botão MENU para ir ao próximo 

dígito assim o Valor Real pode ser introduzido. 

5

Certifique-se que o fator de correção esteja correto e 

pressione o botão MENU. Mantenha o botão pressionado 

até sair do modo de calibração e o fator ser salvo. 

O medidor irá retornar para o modo de espera (standby).



Instalação - BZ-6000, BZ-600G, FOX- LT-B01 E FOX-GL-B01 

Informação Geral - BZ-6000, BZ-600G, FOX- LT-B01 E FOX-GL-B01 

Os Fox são medidores de fluxo mecânicos com nutação de disco, desenhados para realizar uma medição precisa 
do óleo diesel ou de outros fluídos compatíveis com o material de fabricação. A nutação do disco da câmara de 
medição, que fica em movimento pelo mesmo fluido, aciona o trem de engrenagens se localizado na tampa do 
corpo do medidor  que transmite o movimento ao medidor.
O medidor está equipado com um totalizador de litros ou galão que não será zerado, e um registro de lote que se 
pode zerar mediante um botão cujo dígito de unidade aparece com marcas para a leitura das décimas de um 
litro/galões.

Advertência!
Para garantir o uso adequado e seguro do medidor é necessário ler e seguir as 
instruções e advertências incluídas neste manual.
A inadequada instalação ou utilização do medidor poderá ocasionar danos a objetos e às pessoas.

Os medidores Fox podem ser instalados em qualquer posição, em 
tubulações rígidas ou mangueiras flexíveis, diretamente em bombas 
ou mangueiras flexíveis, diretamente em bombas ou tanques.
A direção de fluxo do medidor é fixa e indicada por uma seta. O medidor 
é fornecido na configuração padrão (A). 
O medidor e a tampa podem ser girados em 90° a 90° em relação ao 
corpo a fim de realizar as diferentes configurações mostradas (B, C, 
D). 
O botão de restabelecimento pode ser instalado no lado direito ou no 
lado esquerdo do medidor. Para modificar a configuração-padrão, siga 
as instruções fornecidas na seção “Desmontagem/Remontagem”. 

A caixa do medidor está equipada com 4 furos cegos que podem ser roscados (M5) para uma possível fixação. A 
entrada de partículas sólidas na câmara de medição poderá afetar o funcionamento correto do disco oscilante. 
Filtre sempre o fluido instalando um filtro na entrada do medidor (filtro recomendado: 400). 

Calibração - BZ-6000, BZ-600G, FOX- LT-B01 E FOX-GL-B01 

O medidor Fox é pré-calibrado de fábrica para ser utilizado com óleo Diesel.
Uma vez que condições operacionais específicas (como, por exemplo, vazão, natureza e temperatura do fluido medido) podem 
afetar a precisão do medidor, deve ser realizada uma nova calibração após ter sido concluída a instalação. Uma nova calibração 
é necessária cada vez que o medidor for desmontado para operações de manutenção ou quando for utilizado para medir fluidos 
que não óleo Diesel.
Procedimento de calibração
1. Desatarraxe o parafuso.
2. Purgue o ar do sistema (bomba, tubulação, medidor) soltando o ar até que o fluxo de fluido se torne completo e constante.
3. Interrompa o fluxo fechando o bico; entretanto, deixe a bomba funcionando. 
4. Ajuste o controle por meio do botão de restabelecimento.
5. Dose a vazão de acordo com exigência do melhor índice de precisão utilizando um recipiente de calibração com capacidade 
mínima de 20 litros. Não diminua o fluxo para atingir a zona graduada do recipiente de calibração. O método correto consiste em 
iniciar e interromper o fluxo complete repetidas vezes até ser obtido o enchimento necessário.
6. Compare a indicação do recipiente de calibração (valor real) com o valor do medidor (valor indicado).
- Se o valor indicado for maior do que o valor real, solte o parafuso.
- Se o valor indicado for menor do que o valor real, aperte o parafuso. 
7. Repita as operações 4 a 6 até a precisão se tornar satisfatória. 
8. Aperte novamente o tampão. O anel “O” que acompanha o parafuso de calibração tem a função de evitar a soltura acidental 
do parafuso de regulagem; entretanto, o anel não tem funções de vedação.
Por isso, é sempre necessário fixar corretamente o tampão com a junta de vedação.



Uso por Gravidade - BZ-6000, BZ-600G, FOX- LT-B01 E FOX-GL-B01 

Utilização - BZ-6000, BZ-600G, FOX- LT-B01 E FOX-GL-B01 

Após a instalação e calibração, o Fox estará pronto para trabalhar. 

Gire o botão de restabelecimento (no sentido horário se montado à esquerda do medidor, e no sentido anti-
horário se montado à direita), até o controle estar totalmente zerado. O totalizador não pode ser zerado de 
qualquer maneira. 

Certifique-se de que durante a utilização a pressão não ultrapasse o valor indicado na seção “Dados técnicos”.

O Fox pode também ser utilizado em unidades de combustível que não são equipadas com bombas e nas quais o 
fluxo é gerado pela diferença de nível de combustível entre o tanque o a saída do bocal.
A título ilustrativo, um sistema composto de um tanque fora do piso, com o medidor instalado exatamente no 
fundo do tanque, com um tubo de 1” com 3 metros de comprimento, assegura uma vazão de aproximadamente 
30 litros/minuto se a diferença de nível for superior a 1,5 metro.
Tubos mais longos ou bocais que geram perdas de pressão mais altas reduzem o fluxo no tocante à diferença de 
nível existente.
O uso por gravidade não é recomendado com diferenças de nível menores do que 1 metro, uma vez que a vazão 
diminuída resultante faz com que o medidor trabalhe fora da faixa de precisão garantida. A calibração em campo é 
sempre recomendável no caso de instalações para operação por gravidade

Manutenção - BZ-6000, BZ-600G, FOX- LT-B01 E FOX-GL-B01 

Uma filtragem incorreta na entrada do medidor poderá bloquear ou provocar desgaste na câmara de medição, 
afetando assim a precisão do medidor. 

Se ocorrer este problema (consulte a seção “Problemas, Causas e Soluções”), desmonte a câmara de medição 
conforme mostrado na seção “Desmontagem/Remontagem”.

Advertência - BZ-6000, BZ-600G, FOX- LT-B01 E FOX-GL-B01 

Antes de desmontar, certifique-se sempre de que todo o fluido tenha sido drenado do medidor e dos tubos ligados 
a ele.
A limpeza necessária poderá ser realizada com o emprego de uma escova macia ou pequena ferramenta (ou 
seja, uma chave de fenda). Durante a limpeza, tome cuidado para não danificar a câmara ou o disco. Verifique 
cuidadosamente o medidor e substitua as peças que tenham sofrido qualquer possível dano. 
Uma nova calibração é sempre necessária após a limpeza ou substituição de peças do medidor.
Desmontagem/Remontagem
O Fox pode ser facilmente desmontado em suas peças principais sem retirar a caixa dos tubos.

Unidade de Medição - BZ-6000, BZ-600G, FOX- LT-B01 E FOX-GL-B01 

Para desmontar a unidade do medidor, faça o seguinte:
a. Retire o botão de restabelecimento puxando-o firmemente no sentido axial. 
b. Solte os 4 parafusos de fixação.
c. Solte os 2 parafusos. Para tornar a montar a unidade, inverta o procedimento descrito acima..



Unid. de Engrenagem - BZ-6000, BZ-600G, FOX- LT-B01 E FOX-GL-B01 

Camara de Medição - BZ-6000, BZ-600G, FOX- LT-B01 E FOX-GL-B01 

Para acessar o interior da câmara de medição, faça o seguinte:
a. Desmonte a unidade medidora.
b. Solte os oito parafusos.
c. Retire a tampa da caixa juntamente com a unidade de engrenagens. Durante esta operação, tome cuidado 
para não danificar a junta.
d. Retire toda a câmara de medição levantando-a da caixa do medidor ao mesmo tempo em que puxa a câmara 
na direção da entrada a fim de retirar o anel “O” da sua sede na saída.
Para inspecionar o interior da câmara de medição, retire o anel “O” e separe as duas meias câmaras que contêm 
o disco oscilante.

Para tornar a montar a câmara, inverta o procedimento e tenha muito cuidado para: 
Verificar se o disco gira livremente na câmara montada. 
Instale as juntas corretamente após verificá-las e lubrificá-las. 
Certifique-se de que, ao fixar a tampa na caixa, a agulha do disco oscilante não toque na engrenagem, a qual 
precisa ficar livre para que seja puxada pela agulha do disco.
Aperte corretamente os parafusos.

Para atingir os componentes da unidade de engrenagens: 
a. Retire a tampa.
b. Solte os parafusos.
c. Retira a placa. Agora, todas as engrenagens podem ser alcançadas para inspeção.  
Caso a junta tenha de ser substituída, retire a engrenagem cônica do eixo puxando-a axialmente; a seguir, retire a 
engrenagem juntamente com o eixo. A substituição da junta requer sempre a substituição da bucha fornecida 
com o kit de peças sobressalentes. Para tornar a montar, inverta o procedimento acima prestando atenção 
especial para o seguinte: 
Lubrifique o anel “O” antes da instalação.
Verifique e confirme que a unidade de engrenagens pode girar livremente antes de fixar a tampa

Dados Técnicos - BZ-6000, BZ-600G, FOX- LT-B01 E FOX-GL-B01 

Mecanismo do medidor Nutação do disco

Pressão de Trabalho (máx.) 3,5bar (49psi)

Velocidade de fluxo (fila) 20-120L/min.(5,28-31,7Gal./min.)

Tempo de depósito (fila) -20-+80º

Presión de ruptura (mín.) 30bar (420psi)

Temperatura de Trabalho (fila) -10-+60º

Umidade do depósito (máx.) 95%

Precisão logo depois da calibrada +/-1%

Resolução de Leitura 0,1L/Gal.

Repetitividade (típica) +/-0,3%

Peso (aproximado) 1,8Kg.

Conexão (entrada/saída) 1 polegada BSP/NPT 

Dimensões da embalagem 18x16x14cm.



Vista Explodida - BZ-6000, BZ-600G, FOX- LT-B01 E FOX-GL-B01 

N° Descrição Qtd.

1 Placa de Identificação 1

2 Botão Reset 1

3 Cobertura Externa 1

4 Medidor 1

5 Parafusos 4x20 2

6 Tampa do Corpo 1

7 Parafusos 5x16 8

8 Pinhão Chanfrado 1

9 Anel 3.62x2.62 1

10 Revestimento da Tampa 1

11 Kit de Engrenagens 1

12 Placa de Engrenagem 1

13 Parafusos 3x10 4

14 Alavanca de Comando 1

N° Descrição Qtd.

15 Corpo do Medidor 1

16 Anel 110.72x3.53 1

17 Anel 23.47x2.62 1

18 Câmara de Medição 1

19 Bandeja de Medição 1

20 Câmara de Medição 1

21 Mola de Cilindro 4

22 Parafusos 4x20 4

23 Anel 4.47x1.78 2

24 Parafuso de Ajuste do By-Pass 1

25 Anel 9.25x1.78 1

26 Tomada de By-Pass 1

27 Conjunto da Câmara de Medição 1

28 Conjunto da Traseira do Medidor 1



Atenção

Não manusear ou movimentar seu medidor quando estiver pressurizado.
Nunca desmonte seu medidor sem ter feito treinamento de manutenção do equipamento.
Nunca tocar alguma parte do seu corpo nas partes móveis de seu medidor.
Manuseie seu medidor com segurança, sempre utilize EPIs.
Sempre trabalhe com segurança dentro do seu ambiente de trabalho. Procure identificar possíveis pontos que 
possam causar algum acidente ou trabalho perigoso.
Se o seu medidor BOZZA apresentar algum defeito de funcionamento, não permita que pessoas inabilitadas 
tentem consertá-la. Utilize nossa assistência técnica que possui pessoal especializado e peças originais. Entre 
em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente-SAC, pelo telefone 0800-195050 (ligação gratuita).

Perca de Garantia

µDefeitos ou danos resultantes do uso inadequado do produto pelo cliente.
µDefeitos ou mau funcionamento não informado ao SAC da BOZZA durante o período de garantia.
µDefeitos ou danos decorrentes de intervenção no produto realizada por terceiro não autorizado pela BOZZA.
µProdutos que tenham tido o número de serie removido, adulterado ou tornado ilegível.
µDefeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto.
µProdutos operados fora dos índices máximos informados.
µDefeitos e danos causados por agentes naturais ( enchente, maresia) ou exposição excessiva ao calor.

JOSÉ MURÍLIA BOZZA 
Comércio e Indústria Ltda

Departamento de Vendas - Departamento de Ventas - Sales Department
R. Tiradentes, 931- CEP: 09780-001

São Bernardo do Campo - SP - BRASIL
Fone: +55 (11) 2179-9966

e-mail: bozza@bozza.com      Home Page: www.bozza.com

Declaração CE de Conformidade
EM CONFORMIDADE COM AS DIRETIVAS

2006/42/EC, Diretiva de Máquinas
2014/30/EC, Diretiva EMC
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