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

N

SWERSW,ISVK-*RHVIWWTIHMY
aos seus programadores que criassem um sensor totalmente metálico
que medisse com segurança em qualquer
PEHS 9Q QEMSV RÅQIVS HI GSRWYPXEW HI
clientes para aplicações de alta temperatura
IEPXETVIWWSHIM\SYGPEVSUYIEWWSRHEWGEpacitivas não poderiam cobrir todas as tareJEWRSGEQTSHEQIHM±SHIR¸ZIP+SMEWWMQ
que nasceu a radiometria. Em pouco tempo,
IWXI TVMRG¸TMS HI QIHM±S EPXIVREXMZS XVERWformou-se num complemento perfeito para a
PMRLE HI TVSHYXSW I\MWXIRXI *RXVIXERXS QYMXE GSMWE EGSRXIGIY HIWHI S PER±EQIRXS HS
GSRXEHSV ,IMKIV2ÇPPIV I S TVMQIMVS GMRXMPEdor de barras, passaram-se mais de 50 anos.
Um importante marco no campo da radiomeXVME JSM WIQ HÅZMHE S HIWIRZSPZMQIRXS HS
,EQQETMPSX+2,(SQIWXIHMWTSWMXMZSE
Endress+Hauser introduziu no mercado o primeiro transmissor compacto multifuncional.
Juntamente com os requisitos de campo, os
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nossos produtos estão em constante evolução. Chegava assim a hora de preparar o detetor para as tarefas do futuro.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
4 ,EQQETMPSX ³ YWEHS IQ GEREMW HI TVScesso como reatores, autoclaves, separaHSVIW I GMGPSRIW I QIHMHEW IQ P¸UYMHSW I
W¾PMHSW&P³QHEHIXI±SHSR¸ZIP³XEQF³Q
adequado para medições de densidade e
MRXIVJEGI+YRGMSRESRHISYXVSWTVMRG¸TMSWHI
medição não podem ser aplicados devido à
GSVVSWSEFVEWSZMWGSWMHEHISYXS\MGMHEHI
4RSZS,EQQETMPSX+2,³TEVXMGYPEVQIRXI
adequado para aplicações primárias e de
QIXEPFIQGSQSREMRHÅWXVMEHITIXV¾PISI
gás, mas pode também ser encontrado no
GEQTS HI TVSHYXSW UY¸QMGSW )IZMHS ª WYE
MRWXEPE±SI\XIVRERSL«VIWXVM±ÀIWQIWQS
RE SGSVV´RGME HI EPXEW XIQTIVEXYVEW I EPXE
pressão.

Em muitos setores industriais, a tecnologia
HI  ǻSW XIQ WMHS L« EPKYRW ERSW S QSHIlo preferido de instrumentação. No campo
da radiometria, obstáculos tecnológicos na
geração de alta tensão impediram o desenvolvimento de um transmissor compacto de
ǻSW&X³ESQSQIRXSEGSRI\SHMVIXEEYQ
WMWXIQEHIGSRXVSPS 51(RSJSWWITSWW¸ZIP
uma vez que os componentes dos detetores
requeriam mais energia. Mesmo os dispoWMXMZSW GSRZIRGMSREMW HI  ǻSW W¾ TSHIVMEQ
ser usados com uma fonte de alimentação
I\XIVRE HIZMHS ES WMWXIQE XVERWQMWWSV 4
,EQQETMPSX+2,YWEYQKIVEHSVI\GPYWMZS
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
GSRZIRGMSREMWHMWTSWMXMZSWHIIJMSW9QE
vez que as instalações e cabos adicionais
para fornecimento de energia não serão mais
necessários, conseguem obter-se poupanças económicas substanciais ao longo de
todo o ciclo de vida do ponto de medição.
Isto elimina os custos de compra e instalação de cabos adicionais e reduz o esforço
de planeamento para projetar a fonte de alimentação. Além das vantagens monetárias, o
GSRGIMXSHIǻSWSJIVIGIFIRIJ¸GMSWTEVEYQE
manutenção segura e simples. Especialmente em áreas de risco, a manutenção é agora
mais simples e segura do que com dispositivos convencionais. Antes, a fonte de alimentação precisava de ser interrompida e protegida
antes de ser ligada novamente. Normalmente,
MWWS ³ JIMXS IQ WEPEW HI GSRI\S KIVEPQIRte localizadas a grande distância do ponto de
medição. Só após desligar o dispositivo, o trabalho necessário pode ser realizado no detetor, que está agora sem corrente e, portanto,
MRSTIV«ZIP 3S GEWS HI  ǻSW XVERWQMWWSVIW
compactos, o conceito antiquado, intrinsecamente seguro, permite trabalhos de manutenção seguros, mesmo com a operação de
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4 ,EQQETMPSX +2, XEQF³Q JSM HIWIRZSPZMHS HI EGSVHS GSQ E .*(  TEVE
uso em aplicações SIL2 e SIL3 e atualmente
é o dispositivo radiométrico mais seguro do
mercado. Oferece a funcionalidade SIL para
XSHEW EW XEVIJEW HI QIHM±S R¸ZIP R¸ZIP HI
TSRXSHIRWMHEHIIMRXIVJEGI4VIG³QMQTPImentado, user-friendly SIL Wizards reduz erros
WMWXIQ«XMGSWILYQERSW&WGSRǻKYVE±ÀIWHI
parâmetros relevantes para a segurança já
TSHIQWIVGSRǻVQEHEWHYVERXIEGSRGIWWS
ISWHMEKR¾WXMGSWGSRX¸RYSWHSHMWTSWMXMZSHI
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
ƳSUYIWMQTPMǻGESXVEFEPLSHSYXMPM^EHSVIH«
liberdade de otimização de outros processos.

medição em curso. A substituição é rápida e
fácil e, graças ao módulo de dados intercamFM«ZIMW RS I\MWXI RIGIWWMHEHI HI VITEVEmetrização ou recalibração. Além disso, as
funções de diagnóstico e feedback direto no
HMWTSWMXMZSIWXSHMWTSR¸ZIMWRSPSGEPSYWINE
o utilizador pode ver se o trabalho de manutenção foi bem-sucedido antes mesmo de a
fonte de alimentação ser ligada novamente.

POTENCIAL DIGITAL
Todas as pessoas que trabalham para modernizar a sua empresa para o futuro digital devem otimizar continuamente as tecnologias
HIMRJSVQE±SISR¸ZIPHIGEQTS.WXSVIUYIV
sensores que forneçam dados relevantes
para iniciar otimizações de processo e auQIRXEVEIǻG«GME3EVSXEHEXIGRSPSKMETEVE
ƸSensores 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
I\MKIUYIEWMRJSVQE±ÀIWHSTVSHYXSGSQS
QERYEMWSYGIVXMǻGEHSWIWXINEQWIQTVIHMWTSR¸ZIMWRS site em versão mobile.
(SQ E ÅPXMQE KIVE±S HS ,EQQETMPSX
os operadores comunicam com o sensor
usando o Bluetooth Technology® e a aplicação
SmartBlueHE*RHVIWW-EYWIV*WXEƸapp” coloca todo o produto e diagnóstico de dados
HMWTSR¸ZIMW S UYI ERXIW W¾ TSHIVME WIV JIMXS
GSQ YQ QEMSV IWJSV±S 4YXVS FIRIJ¸GMS HE
funcionalidade Bluetooth é o controlo remoto do dispositivo – particularmente relevante
TEVETSRXSWHIQIHM±SHIHMJ¸GMPEGIWWS
A função de diagnóstico Heartbeat Technology indica o statusHS,EQQETMPSX4HIWIQpenho do instrumento é determinado por mais
de 50 parâmetros. O autodiagnóstico permanente garante a operação segura do sistema
com ciclos de testes estendidos. Além do atual
HMEKR¾WXMGS HS HMWTSWMXMZS E ZIVMǻGE±S ZME
Heartbeat Technology permite a documentação completa e sem interrupção do processo.

O protocolo de teste criado automaticamente
serve como prova de conformidade com regulamentos e leis. O intuitivo Bå±ŹƒÆå±ƒƐåŹĀÏ±ƒĞŇĻƐ
Wizard guia o operador passo a passo através
do processo de teste. A função Heartbeat Technology Monitoring suporta a manutenção prevista. O utilizador recebe informações cruciais
sobre o tempo de operação da fonte de radiação para a aplicação correspondente, bem
GSQSWSFVIEZMHEÅXMPHSWIRWSV4WHEHSWHS
MRWXVYQIRXSTIVQMXIQHIXIXEVXIRH´RGMEW.WXS
WMKRMǻGE UYI EW QIHMHEW HI QERYXIR±S TSdem ser planeadas e implementadas de maneira direcionada e as paragens da instalação
podem ser evitadas.

SEGURANÇA FUNCIONAL
DO DISPOSITIVO
Os fabricantes que desenvolvem os seus dispositivos de medição de acordo com a norma
MRXIVREGMSREP.*(TEVEWIKYVER±EJYRGMSREPWIKYIQSTVMRG¸TMSƸsafety by design”. ConǻKYVEQSWWIYWHMWTSWMXMZSWIPIXV¾RMGSWHIJSVma a serem usados diretamente em aplicações
SIL. Isto requer uma abrangente gestão de qualidade do fabricante com foco nos aspetos de
WIKYVER±ESGLEQEHSƸsafety management”.
Hardware e software são projetados de forma a evitar erros sistemáticos. Para além disto,
o hardware precisa de um controlo de erros
aleatórios e um cálculo quantitativo das probabilidades de falha. Certamente os dispositivos
devem atender aos pré-requisitos para as conHM±ÀIW TPERIEHEW TSV I\IQTPS XIQTIVEXYVE
e precisam de uma documentação simples e
clara do utilizador com um manual de segurança do produto. Quem compra dispositivos projetados de acordo com a segurança funcional,
IGSRSQM^EQYMXSXIQTSREUYEPMǻGE±S4IWJSV±SHIUYEPMǻGE±S³IRXVIKYIESJEFVMGERXI
&J¾VQYPE³WMQTPIWSUYIWMKRMǻGEQEMWIWJSVço para o fabricante projetar um dispositivo tem
o efeito de uma maior economia de custos para
o cliente no terreno.

TECNOLOGIA DE SENSORES PARA
USO SEM ARREFECIMENTO DE ÁGUA
ADICIONAL
Em aplicações de temperaturas elevadas, os
instrumentos convencionais requerem um arrefecimento adicional da água, para garantir
YQEQIHM±SWIQTVSFPIQEW4,EQQETMPSX
+2,VIWSPZIIWWIHIWEǻSGSQYQWIRWSV
de material de alta qualidade. Além disso, o
designMRSZEHSVHSWIRWSVKEVERXISQ¸RMQS
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 planeamento, instalação e operação.

AS VANTAGENS DO NOVO
GAMMAPILOT FMG50, EM RESUMO
•
•
•

•

•

•
•

5VMRG¸TMS HI QIHM±S YRMZIVWEP TEVE YWS
IQETPMGE±ÀIWI\XVIQEW
Poupança de custos de engenharia e instala±SKVE±EWªMRSZEHSVEXIGRSPSKMEHIǻSW
Safety by DesignHIWIRZSPZMHSHIEGSVHS
GSQE.*(TEVEYWSIQETPMGE±ÀIW
SIL2 e SIL3, em redundância homogénea
TEVEXSHEWEWXEVIJEWHIQIHM±S
A Heartbeat Technology reduz os esforços
HIZIVMǻGE±SWIQMRXIVVSQTIVSTVSGIWso e garante uma segurança da operação
RSXIVVIRS
A inovadora tecnologia de sensores para uso
sem arrefecimento adicional garante econoQMEHIGYWXSWREMRWXEPE±SISTIVE±S
8IGRSPSKMEWIQǻSWBluetooth® para operação
J«GMPQIWQSIQPSGEMWHIHMJ¸GMPEGIWWS
Interface de utilizador intuitiva com assistentes guiados. M
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