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Apto para aplicações extremas
O PRIMEIRO TRANSMISSOR COMPACTO ALIMENTADO 
POR 2 FIOS ENTRA NO MERCADO

nossos produtos estão em constante evolu-
ção. Chegava assim a hora de preparar o de-
tetor para as tarefas do futuro.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
-

cesso como reatores, autoclaves, separa-

adequado para medições de densidade e 

medição não podem ser aplicados devido à 

adequado para aplicações primárias e de 

gás, mas pode também ser encontrado no 

pressão.

TECNOLOGIA INOVADORA DE 2 FIOS
Em muitos setores industriais, a tecnologia 

-
lo preferido de instrumentação. No campo 
da radiometria, obstáculos tecnológicos na 
geração de alta tensão impediram o desen-
volvimento de um transmissor compacto de 

uma vez que os componentes dos detetores 
requeriam mais energia. Mesmo os dispo-

ser usados com uma fonte de alimentação 

de alta tensão patenteado e requer apenas 
uma fração da energia do seu antecessor para 
atingir o mesmo desempenho de medição. 
Isto revoluciona a medição radiométrica e 
oferece vantagens valiosas em relação aos 

vez que as instalações e cabos adicionais 
para fornecimento de energia não serão mais 
necessários, conseguem obter-se poupan-
ças económicas substanciais ao longo de 
todo o ciclo de vida do ponto de medição.

Isto elimina os custos de compra e insta-
lação de cabos adicionais e reduz o esforço 
de planeamento para projetar a fonte de ali-
mentação. Além das vantagens monetárias, o 

manutenção segura e simples. Especialmen-
te em áreas de risco, a manutenção é agora 
mais simples e segura do que com dispositi-
vos convencionais. Antes, a fonte de alimenta-
ção precisava de ser interrompida e protegida 
antes de ser ligada novamente. Normalmente, 

-
te localizadas a grande distância do ponto de 
medição. Só após desligar o dispositivo, o tra-
balho necessário pode ser realizado no dete-
tor, que está agora sem corrente e, portanto, 

compactos, o conceito antiquado, intrinseca-
mente seguro, permite trabalhos de manu-
tenção seguros, mesmo com a operação de 

Naos seus programadores que crias-
sem um sensor totalmente metálico 

que medisse com segurança em qualquer 

clientes para aplicações de alta temperatura 
-

pacitivas não poderiam cobrir todas as tare-

que nasceu a radiometria. Em pouco tempo, 
-

formou-se num complemento perfeito para a 
-

-
dor de barras, passaram-se mais de 50 anos. 
Um importante marco no campo da radiome-

Endress+Hauser introduziu no mercado o pri-
meiro transmissor compacto multifuncional. 
Juntamente com os requisitos de campo, os 
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medição em curso. A substituição é rápida e 
fácil e, graças ao módulo de dados intercam-

-
metrização ou recalibração. Além disso, as 
funções de diagnóstico e feedback direto no 

o utilizador pode ver se o trabalho de manu-
tenção foi bem-sucedido antes mesmo de a 
fonte de alimentação ser ligada novamente.

POTENCIAL DIGITAL
Todas as pessoas que trabalham para moder-
nizar a sua empresa para o futuro digital de-
vem otimizar continuamente as tecnologias 

sensores que forneçam dados relevantes 
para iniciar otimizações de processo e au-

Sensores de processo 4.0”, a NAMUR solicita 
a abertura de uma segunda opção móvel 
de comunicação com o sensor, que forneça 
informações para manutenção preventiva e 
otimização de processos. O NAMUR também 

-
 site em versão mobile.

os operadores comunicam com o sensor 
usando o Bluetooth Technology® e a aplicação 
SmartBlue app” co-
loca todo o produto e diagnóstico de dados 

funcionalidade Bluetooth é o controlo remo-
to do dispositivo – particularmente relevante 

A função de diagnóstico Heartbeat Techno-
logy indica o status -
penho do instrumento é determinado por mais 
de 50 parâmetros. O autodiagnóstico perma-
nente garante a operação segura do sistema 
com ciclos de testes estendidos. Além do atual 

Heartbeat Technology permite a documenta-
ção completa e sem interrupção do processo. 

O protocolo de teste criado automaticamente 
serve como prova de conformidade com regu-
lamentos e leis. O intuitivo 
Wizard guia o operador passo a passo através 
do processo de teste. A função Heartbeat Tech-
nology Monitoring suporta a manutenção pre-
vista. O utilizador recebe informações cruciais 
sobre o tempo de operação da fonte de ra-
diação para a aplicação correspondente, bem 

-
dem ser planeadas e implementadas de ma-
neira direcionada e as paragens da instalação 
podem ser evitadas.

SEGURANÇA FUNCIONAL 
DO DISPOSITIVO 
Os fabricantes que desenvolvem os seus dis-
positivos de medição de acordo com a norma 

-
safety by design”. Con-

-
ma a serem usados diretamente em aplicações 
SIL. Isto requer uma abrangente gestão de qua-
lidade do fabricante com foco nos aspetos de 

safety management”.
Hardware e software são projetados de for-

ma a evitar erros sistemáticos. Para além disto, 
o hardware precisa de um controlo de erros 
aleatórios e um cálculo quantitativo das proba-
bilidades de falha. Certamente os dispositivos 
devem atender aos pré-requisitos para as con-

e precisam de uma documentação simples e 
clara do utilizador com um manual de seguran-
ça do produto. Quem compra dispositivos pro-
jetados de acordo com a segurança funcional, 

-

-
ço para o fabricante projetar um dispositivo tem 
o efeito de uma maior economia de custos para 
o cliente no terreno.

-

uso em aplicações SIL2 e SIL3 e atualmente 
é o dispositivo radiométrico mais seguro do 
mercado. Oferece a funcionalidade SIL para 

-
mentado, user-friendly SIL Wizards reduz erros 

parâmetros relevantes para a segurança já 

funções referentes à segurança acontecem 
durante a operação do mesmo. O assistente 
do SIL orienta passo a passo o procedimento 
de teste e cria um relatório automaticamente 

liberdade de otimização de outros processos.

TECNOLOGIA DE SENSORES PARA 
USO SEM ARREFECIMENTO DE ÁGUA 
ADICIONAL
Em aplicações de temperaturas elevadas, os 
instrumentos convencionais requerem um ar-
refecimento adicional da água, para garantir 

de material de alta qualidade. Além disso, o 
design
de auto-aquecimento do dispositivo e, assim, 
contribui para o seu uso sem arrefecimento. 
Ao eliminar a necessidade arrefecimento da 
água, economizam-se custos de planeamen-
to, instalação e operação.

AS VANTAGENS DO NOVO 
GAMMAPILOT FMG50, EM RESUMO
•

• Poupança de custos de engenharia e instala-

• Safety by Design

SIL2 e SIL3, em redundância homogénea 

• A Heartbeat Technology reduz os esforços 
-

so e garante uma segurança da operação 

• A inovadora tecnologia de sensores para uso 
sem arrefecimento adicional garante econo-

• Bluetooth® para operação 

• Interface de utilizador intuitiva com assis-
tentes guiados. M
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