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O amplo portfólio de princípios de medição garante a solução ideal para cada aplicação. Os princípios de medição aplicados 
devem funcionar de modo confiável sob as condições de uma aplicação particular e, ao mesmo tempo, atender às demandas de 
excelente custo-benefício, garantindo a segurança e proteção ambiental. 

Como líder mundial no mercado na medição de nível, a Endress+Hauser proporciona suporte desde a especificação, 
comissionamento até a manutenção do seu ponto de medição. Além disso, podemos oferecer assistência em automação, 
gerenciamento de ativos e a visualização dos dados do processo.

Contamos com seis centros de produção exclusivos de produtos de nível e pressão, cada um atendendo a sua região.

Bem-vindos à Endress+Hauser!

Medição de nível 

www.br.endress.com

Maulburg, Alemanha Yamanashi, Japão Aurangabad, Índia Suzhou, ChinaGreenwood, EUA

A Endress+Hauser é uma empresa multinacional com sede na Suíça, fundada em 1953, que se tornou um dos mais 
importantes fornecedores de soluções em instrumentação para automação de processos industriais em todo o mundo.

A linha de produtos da Endress+Hauser oferece instrumentos, soluções e serviços para a medição de vazão, nível, pressão e 
temperatura, análise de líquidos, registro de dados, entre outros.

A Endress+Hauser atua em diversos segmentos como químico e petroquímico, farmacêutico, alimentício, de tratamento de 
águas e efluentes, papel, energia, mineração e siderurgia, sucroalcooleiro, óleo e gás.

Presente no Brasil desde 1982 e com subsidiária 100% de propriedade do grupo desde 2003, a empresa possui 
aproximadamente 100 colaboradores diretos, além de representantes que, juntos, atendem a todo o Brasil. Complementando 
esta estrutura, em 2012, o grupo instalou sua primeira fábrica na América Latina, situada em Itatiba-SP.

 Centros de Produção

Fábrica em Itatiba, Brasil



O princípio de medição correto para cada aplicação

As aplicações de medição de nível em líquidos, incluindo gases liquefeitos, sólidos, são divididos em quatro áreas: medição 
contínua, detecção de nível pontual, densidade e medição da interface. 

Detecção de nível pontual. As tarefas essenciais são evitar o transbordamento ou o nível muito baixo dos tanques e proteger 
a operação das bombas. Na detecção de nível, o funcionamento confiável e rápido e a alta repetibilidade são de grande 
importância.

Medição contínua. A medição contínua de nível determina a quantidade de produto presente no tanque/silo. Além da 
medição direta do nível em metros, o volume do produto em um tanque pode ser determinado de modo indireto. Assim, são 
consideradas a forma geométrica, as dimensões do tanque e as propriedades do meio. As aplicações de controle de estoque 
geralmente exigem uma alta precisão.

Densidade/concentração. A qualidade dos meios é determinada pelo princípio de medição de densidade. Pela aquisição de 
dados de densidade/temperatura, outras variáveis podem ser calculadas, como concentração. Precisão e qualidade são as 
palavras-chave.
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Método de tempo de voo (Time-of-flight)

Três princípios de medição - uma filosofia
Medição de nível nas mais diversas aplicações. Ondas eletromagnéticas 
ou ultrassônicas são emitidas por um emissor, refletidas pela superfície do 
produto e novamente detectadas por um receptor. A partir do tempo de voo 
(ToF) do pulso, a distância entre o emissor e a superfície é determinada 
usando a velocidade conhecida de propagação. O nível é calculado a partir 
deste valor, considerando a altura do tanque.

Os princípios Time-of-flight podem ser divididos em três categorias:
•	Radar	de	onda	livre	-	Micropilot
•	Radar	de	onda	guiada	-	Levelflex
•	Ultrassônico	–	Prosonic

Levelflex
Radar de onda guiada para 
medição em líquidos e sólidos: 
•	Medição	independente	da	

superfície do meio (espuma, 
superfície angulada, 
turbulência) e poeira

•	Comissionamento	rápido	e	
orientado por menu intuitivo

Prosonic
Medição ultrassônica sem 
contato em tanques, silos e 
esteiras transportadoras:
•	Comissionamento	fácil	e	

rápido devido aos parâmetros 
de aplicação pré-selecionados

•	Instrumentos	compactos	
ou remotos, proporcionam 
solução de custo reduzido 
para uma ampla variedade de 
aplicações

Mais de 1 milhão de instrumentos
Time-of-Flight instalados

Micropilot
Medição de nível por radar sem 
contato em líquidos e sólidos:
•	Adaptação	ideal	para	aplicação	

usando duas frequências (6 e 
26GHz)

•	Altas	temperaturas	e	pressões,	
bem como as camadas de gás, 
não influenciam a medição

•	Medição	segura	também	em	
caso de incrustação, poeira e 
ruído

Vantagens:

•	Sem	partes	móveis,	resultando	em	
baixo custo de manutenção

•	Alta	precisão	e	confiabilidade	devido	
à independência de propriedades 
do meio, como densidade e 
condutividade

•	Não	é	preciso	nenhuma	calibração	
na mudança dos meios

•	Display	e	manual	em	português



Diretamente no instrumento. A filosofia de operação uniforme para todos os instrumentos da Endress+Hauser facilita a 
parametrização.

Operação e diagnóstico

FieldCare
Mais completo software de configuração e gerenciamento de ativos baseado na tecnologia FDT/DTM. 
Faça o download totalmente gratuito em www.br.endress.com

Vantagens:

•	Comissionamento	rápido	e	simples	com	operação	
   autoexplicativa e orientado por menu em português
•	Curva	de	envelope:	visualização	gráfica	dos	sinais	lidos	
pelo	instrumento	tanto	via	display	quanto	via	FieldCare.

•	Backup	no	display	facilita	a	multiplicação	dos	pontos	de	
medição

•	Sem	necessidade	de	reparametrização	em	caso	de	troca	
de eletrônicas

•	Interoperabilidade	com	medidores	de	vazão

 
Comissionamento orientado pelo 
menu

O novo padrão de operação 
para todos os instrumentos 
Endress+Hauser facilita a operação 
intuitiva e segura. O novo conceito 
operacional diferencia três grupos 
de usuários:
•	Operadores	de	fábrica
•	Funcionários	de	manutenção
•	Especialistas
Os diferentes níveis operacionais 
habilitam o fácil acesso aos 
parâmetros necessários.

HistoROM

Um chip localizado no interior 
do invólucro armazena toda 
configuração do instrumento, 
o que elimina a necessidade de 
reparamentização em caso de 
troca de eletrônica. Além disso, o 
Display	armazena	todos	os	dados,	
facilitando a multiplicação de 

Diagnóstico

O NAMUR define os aspectos 
fundamentais do automonitoramento 
e diagnóstico dos instrumentos de 
campo nas recomendações NE 107. 
O diagnóstico exato de processo do 
instrumento e sua categorização 
de acordo com NE 107 facilita a 
economia de tempo e o trabalho de 
reparo desejado.
A lista de registro de evento 
integrado registra os modos de falha 
e os acessos do instrumento.

Padronização. Linhas de 
nível e vazão padronizadas 
em um só modelo de 
transmissores com peças 
intercambiáveis - economia 
de custos com peças 
sobressalentes e facilidade 
na utilização.



Medição sem contato em líquidos e sólidos. A medição 
de nível por radar é uma solução confiável, mesmo sob 
condições extremas de processo. Este princípio também é 
aplicado na medição de sólidos, já que não é afetado por 
poeira e ruído.
Princípio de funcionamento. O Micropilot utiliza pulsos de 
radar de alta frequência que são emitidos a partir de uma 
antena	e	refletidos	pela	superfície	do	produto.	O	tempo	de	
voo t0	dos	pulsos	de	radar	refletidos	é	diretamente	
proporcional à distância percorrida d.

Medição de nível por radar
Micropilot

d = c

c	=	velocidade	da	luz	300.000	km/s
Considerando a altura do tanque, o nível é calculado a partir deste valor.

Frequências de medição. As frequências usadas pelos radares são, 
aproximadamente, 6 e 26GHz. 

26GHz
•	Não	afetado	pelas	dimensões	do	tanque	devido	aos	pequenos	ângulos	do	

feixe (a partir de 4°)
•	Alta	precisão	(2	mm)

6GHz
•	Baixa	interferência	gerada	por	superfícies	turbulentas	e	condensação,	

incrustação ou espuma.

t0
2

Micropilot em líquidos
Radar 2 fios para aplicações de 
processo e armazenamento:
•	Diferentes	tipos	de	antena	

adequados para meios 
agressivos

•	Sensores	específicos	para	
aplicações higiênicas

•	Segunda	linha	de	defesa	para	
meios agressivos e tóxicos

•	Modelo	de	baixo	custo	para	
aplicação básica (FMR50)

Micropilot em sólidos
Radar 2 fios para aplicações em 
sólidos:
•	Antenas	parabólicas	e	corneta	

para faixas de medição de até 
70 m

•	Conexão	de	ar	de	purga	
integrado

•	Dispositivo	de	alinhamento	para	
ajuste à superfície do produto

•	Antena	plástica	para	aplicações	
simples em sólidos de até 15 m

Micropilot S
Radar para medição de precisão 
de estoque (tancagem):
•	Precisão	melhor	que	1	mm	na	

faixa de medição de 40 m
•	Aprovado	para	transferência	de	

custódia

Vantagens:

•	Medição	sem	contato,	sem	desgaste
    e aplicável em condições extremas de
    processo
•	Vapores,	gases	ou	meios	com	poeira	não	

afetam a medição
•	Medição	confiável	em	reservatórios	com	

troca de produtos
•	Medição	inteligente	devido	a	algorítmos	

avançados

OCP 0011
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Medição de nível por radar de onda guiada

Medição em líquidos e sólidos. A medição por radar 
de onda guiada é aplicada em sólidos e líquidos. 
Independente das propriedades dos meios e variações 
de densidade, o radar de onda guiada também pode 
ser empregado para medição de nível e interface 
simultâneos.

Princípio de funcionamento. O Levelflex é baseado 
na	tecnologia	TDR	(Time	Domain	Reflectometry),	
que utiliza pulsos eletromagnéticos guiados por 
uma sonda e são refletidos ao atingir a superfície do 
produto. O tempo entre a transmissão e a recepção do 
pulso refletido é medido e convertido diretamente em 
distância.

Princípio de medição de interface. Uma parte do pulso do radar 
atravessa os meios que tem uma constante dielétrica (DK) baixa. 
Na superfície de um segundo meio com um DK mais alto, o pulso é 
refletido uma segunda vez. Considerando o tempo com retardo do 
pulso pelo meio superior, a distância para a interface também pode ser 
determinada. Se a interface estiver claramente definida, o Levelflex 
mede simultaneamente a interface e o nível total. Em caso de camadas 
de emulsão, o Levelflex FMP55 Multiparâmetro oferece medição 
confiável de nível e interface, mesmo com emulsão.

Levelflex

Levelflex FMP56
Sensor básico para 
aplicações em sólidos: 
versão de cabo.

Levelflex FMP57
Sensor padrão para 
medição de nível em 
sólidos
•	Extremamente robusto, 

mesmo sob forças de 
alta tensão.

•	Apropriado para silos 
altos

Levelflex FMP54
Sonda para alta 
temperatura/alta pressão 
para medição de nível em 
líquidos: versão de corda, 
coaxial e com haste: 
•	Alta	resistência	por	

acoplamento de 
cerâmica e selo em 
grafite

• Substituição ideal para 
métodos mecânicos 
em	bypass,	por	ex.:	
displacers

• Resistência ao vapor 
para aplicação em 
caldeiras

Levelflex FMP50
Para aplicações básicas 
em líquidos: versão de 
cabo e com haste.
Levelflex FMP51
Sensor padrão em 
líquidos: versão de cabo, 
coaxial e com haste.
Levelflex FMP52
Para líquidos agressivos: 
versão de cabo e com 
haste revestida.
Levelflex FMP53
Para aplicações 
higiênicas: versão da 
haste com rugosidade 
específica e conexões de 
processos higiênicos.

Levelflex FMP55
Para aplicações de 
nível e interface com 
camada de emulsão:
•	Saída	simultânea	do	

nível e interface
•	Cálculo	automático	do	

valor de DK dos meios 
superiores

•	Tecnologia	
Redundante 
(capacitiva e TDR)

Vantagens:

•	Hardware	e	software	desenvolvidos	de	
acordo com SIL IEC 61508

•	Medição	confiável	em	sólidos	mesmo	em	
aplicações com forte formação de poeira

•	Medição	confiável	em	líquidos	com	
superfícies turbulentas e formação de 
espuma

•	Comissionamento	simples	devido	ao	
sensor pré-calibrado

•	Algoritmos	especiais	garantem	medição	
confiável mesmo em baixas DK

•	Ideal	para	substituição	direta	de	displacers	
nas câmaras já existentes

OCP 0011



Medição de nível ultrassônico

Prosonic T/M/S
Medição sem contato em líquidos, pastas e sólidos. 
O método ultrassônico é uma solução econômica 
e confiável para medição de nível sem contato 
em líquidos e sólidos. Os instrumentos estão 
disponíveis em versões remotas ou compactas.

Princípio de funcionamento. A família Prosonic 
funciona com pulsos ultrassônicos que são 
emitidos pelo sensor e refletidos na superfície do 
meio. O tempo entre a transmissão e a recepção 
do pulso é medido e analisado pelo instrumento 

Prosonic S
Sistema de medição ultrassônico 
para aplicações exigentes, que 
consistem em um transmissor 
(no trilho DIN ou no invólucro do 
campo) e um sensor:
•	Medição	de	nível
•	Medição	de	vazão	em	canal	

aberto
•	Controle	de	bomba
•	Detecção	de	entupimento	em	

canais
•	1,	2,	5	ou	10	sensores	podem	

ser conectados

Prosonic M
Ultrassônico compacto 2 ou 4 fios 
e opções de comunicação digital:
•	Para	medição	de	nível	em	

líquidos e sólidos em tanques de 
armazenamento, em pilhas ou 
esteiras transportadoras

Prosonic T
Ultrassônico econômico 2 fios de 
4 a 20mA:
•	Para	aplicações	simples	em	

tanques abertos e tanques de 
armazenamento

Vantagens:

•	Não	afetado	pelas	propriedades	do	
produto (ex.: constante dielétrica, 
densidade e umidade)

•	Comissionamento	fácil	e	rápido	
 devido aos parâmetros de aplicação
 pré-selecionados
•	Sem	necessidade	de	calibração

OCP 0011



Vantagens:

•	Medição	precisa	em	pequenos	tanques	e	
tempos de resposta curtos

•	Medição	a	partir	da	extremidade	da	
sonda até a conexão de processo, sem 
distância de bloqueio

•	Tecnologia	consagrada	em	milhões	de	
aplicações

•	Medição	de	interface	independente	das	
camadas de emulsão

Vantagens:

Para medição contínua de nível e
medição de interface em líquidos:
•	Não	é	necessária	calibração	para	

líquidos condutivos (0% / 100%
   pré-calibrado) 
•	Sistema	inteligente	de	

compensação de incrustação 
garante medição estável mesmo 
em processos extremos

Medição de nível por capacitância
Liquicap M
Medição em líquidos. A medição de nível por 
capacitância cobre uma ampla faixa de aplicações. 
As sondas simples e com custo reduzido oferecem 
excelente confiabilidade na medição em líquidos, 
particularmente em tanques pequenos. 

Princípio de funcionamento - Medição de nível.
O princípio da medição de nível por capacitância é 
baseado na mudança de capacitância. Uma sonda 
isolada (haste ou cabo) e o tanque forma um 
capacitor, cuja capacitância depende do nível do 
produto: um tanque vazio tem capacitância baixa; 
um tanque cheio, por sua vez, alta. A capacitância 
medida é proporcional ao nível.

Princípio de funcionamento - Medição de 
Interface. Os meios com uma constante dielétrica 
(DK) baixa causam mudanças bem pequenas 
no valor de capacitância na medição do nível 
enquanto os meios com DK alto geram alterações 
altas de capacitância. Em muitas aplicações de 
interface, o meio com DK inferior está na parte 
superior, ex.: óleo em água. O meio superior 
oferece somente uma contribuição mínima ao 
valor de capacitância geral, somente o nível 
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Chave de nível vibratória
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Automonitoramento permanente
Sensor inteligente sem necessidade de calibração. O	sistema	é	composto	por	um	garfo	vibratório	que	identifica	a	presença	
do meio através das alterações na frequência. Uma alteração na frequência fora do valor pré-estabelecido indica uma 
irregularidade no sistema de oscilação, por exemplo, corrosão ou incrustação, gerando segurança na atuação. Toda a linha de 
Liquiphant e Soliphant incorpora esse recurso. 

Segurança
Garanta a segurança de sua planta nos mais variados processos 
desde proteção contra transbordo em tanques ou segurança de 
bombas, até em Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS) 
com níveis de segurança até SIL 3.

Vantagens:

•	Aplicada	em	mais	de	3,5	milhões	de	
aplicações em todo o mundo

•	Pode	ser	usado	em	todas	as	indústrias,	
independente dos meios.

•	Princípio	simples,	confiável	e	robusto
•	Independente	das	condições	físicas	do	

meio, como condutividade, viscosidade etc.
•	Resistente	à	incrustação	e	espuma
•	Sem	partes	móveis.Alteração de 

frequência devido 
à corrosão (alarme 
máximo)

Alteração de 
frequência devido 
ao	acúmulo	
(alarme mínimo)
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Chave de nível vibratória

Liquiphant T/M/S 
Detecção de nível em líquidos. Os instrumentos da 
família Liquiphant detectam de modo confiável o nível de 
líquidos que podem ser bombeáveis em tanques e tubos. 
Há várias aplicações desde a simples detecção do nível em 
operação (controle mínimo e máximo), proteção contra 
transbordamento e proteção de bombas. Aplicação ideal em 
malhas SIS (Sistemas Instrumentados de Segurança) com 
certificação SIL2 e 3 de acordo com IEC61508.

Liquiphant M
Diversos tipos 
de instrumento 
combinados em um 
sistema modular:
•	Diferentes	

comprimentos
•	Variedade	de	

invólucros e conexões 
de processo

•	Várias	interfaces	
eletrônicas

•	Opção	de	
revestimento das 
partes molhadas para 
aplicações em líquidos 
corrosivos

Liquiphant S
Aplicação em condições 
extremas de processo:
•	Temperaturas	de	

processo de até 280 °C 
e pressão até 100 bar

•	FTL8x	com	
certificação SIL3 
com apenas um 
instrumento (1oo1) 
e intervalo de proof 
test de 12 anos

Liquiphant T
Instrumento compacto 
para aplicações simples 
e higiênicas:
•	Dimensões	reduzidas
•	Rugosidades	e	

conexões de processos 
específicas para 
aplicações higiênicas

Soliphant T/M 
Detecção de nível em sólidos. A linha Soliphant oferece 
chaves de nível robustas para aplicações em pó, grãos finos 
e sólidos com baixa densidade. Os exemplos comuns são 
encontrados em produtos primários (cimento e gesso), na 
indústria	química	(plásticos	granulados	e	detergentes),	na	
indústria	de	alimentos	(farinha	e	açúcar)	e	produção	de	
alimentos para animais (trigo e milho). 

Soliphant T/M
Diversos tipos 
de instrumento 
combinados em um 
sistema modular:
•	Diferentes	

comprimentos
•	Opção	para	

superfície de sensor 
revestida e polida 
(proteção contra 
corrosão, abrasão ou 



Medição de nível em líquidos. Os sensores de pressão hidrostática para a 
medição de nível podem ser usados em quase todos os meios líquidos, 
desde água até pastas e lodos. Os transmissores de pressão diferencial 
são utilizados para medição de nível em tanques pressurizados.

Princípio de funcionamento. A medição de nível hidrostático é baseada 
na pressão gerada pela altura da coluna de líquido. A pressão é calculada 
com base na seguinte fórmula:

P = h*ρ*g
P = Pressão
h = Nível
g = Gravidade (constante)
ρ	=	Peso	específico	(densidade)

Com	densidade	constante,	a	altura	(h)	é	a	única	variável	nesta	equação.
Os sensores de pressão hidrostática consistem em um diafragma de 
medição capacitiva seca de cerâmica ou um sensor piezoresistivo com um 
diafragma de metal.

Medição de nível hidrostático

Waterpilot, Deltapilot, Deltabar

Deltabar M/S
Medição de nível em tanques 
pressurizados:
•	Monitoramento	de	desempenho	

e falha desde a célula de 
medição até as eletrônicas

•	Inovador	conceito	Eletronic	
DP: medição de nível por 
pressão diferencial com células 
independentes (FMD72)

Deltapilot M/S
Célula de medição Contite - 
resistente à condensação e à prova 
d‘água:
•	Design	higiênico	para	alimentos	

e produtos farmacêuticos
•	Medição	confiável	em	mudanças	

de temperatura

Waterpilot
Sonda com haste para medição 
de nível em água potável, poços, 
efluentes, água salgada:
•	Sensor	de	temperatura	

integrado
•	Materiais	de	acordo	com	as	

especificações de água potável

Vantagens:

•	Princípio	de	medição	confiável	para	
temperaturas de até 400 °C e pressões 
de até 400 bar

•	Medição	não	afetada	por	espuma	de	
superfície

•	Modelos	específicos	para	aplicações	
higiênicas

OCP 0011



Chave de nível capacitiva
Liquicap/Solicap
Detecção de nível em líquidos e sólidos. As chaves de nível por capacitância cobrem uma ampla faixa de aplicações em líquidos 
e sólidos, inclusive em meios com alta formação de incrustação.

Liquicap M
Sonda modular para aplicações em líquidos altamente 
viscosos:
•	Temperaturas	de	–80	°C	até	+200	°C	
•	Detecção	de	nível	confiável	devido	à	compensação	

ativa de incrustação
•	Detecção	de	interface
•	Controle	de	dois	pontos	(controle	de	bomba)

Solicap M/S
Design robusto para sólidos:
•	Compensação	de	incrustação
•	Carga	à	tração	alta	até	60	kN	para	sondas	de	corda
•	Cargas	altas	laterais	de	até	800	Nm	para	sondas	tipo	

haste
•	Temperaturas	de	processo	de	até	400	°C	 

Liquipoint 
Detecção de nível em líquidos condutivos. O princípio de medição condutiva 
possibilita a detecção simples e segura em líquidos condutivos. O Liquipoint T detecta 
e evita o transbordamento do tanque pelo controle de dois ou mais pontos (controle de 
bomba). 

O novo membro da família FTW33, com
montagem totalmente flush,  garante
atuação segura mesmo com inscrustação,
ideal em indústrias de alimentos e bebidas,
onde garfos intrusivos não são permitidos.

Chave de nível condutiva

Vantagens:

•	Princípio	de	medição	simples	e	econômico
•	Detecção	de	vários	pontos	com	uma	só	conexão	de	processo	(FTW31)
•	Montagem	não	intrusiva	e	resistente	à	incrustação	(FTW33)

Vantagens:

•	Princípio	simples	e	consagrado
•	Não	afetado	por	incrustação
•	Modelos	especiais	para	altas	

temperaturas (até 400°C)
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Medição radiométrica
Gammapilot M 
Detecção de nível, medição de nível contínuo, densidade e interface .
A instrumentação radiométrica é usada onde outros princípios de medição 
falham, devido às condições extremas de processo ou devido às condições 
mecânicas, geométricas ou de construção.

Princípio de funcionamento. A fonte gama, um isótopo de cobalto ou 
césio, emite radiação eletromagnética que é atenuada conforme passa 
pelo produto. Um transmissor é instalado no outro lado do tanque ou 
da tubulação e converte a radiação recebida em um sinal elétrico. A 
intensidade deste sinal é basicamente determinada pela fonte, distância do 
transmissor, bem como a espessura do material existente e sua densidade.
A medição real resulta da absorção da radiação pelo produto a ser medido:
•	Em	aplicações	que	envolvem	contínuo	ou	pontual,	pela	absorção	total	do	

produto
•	Em	medição	de	interface	e	densidade,	por	alterações	na	absorção.	Na	

densidade máxima, parte da radiação ainda alcança o transmissor.

Suporte pela competência desde o planejamento até a realização:
•	Competência	e	know-how	desde	1962
•	Consultoria	ampla	dos	especialistas	da	nossa	equipe	Gamma
    Project Team (GPT)
•	Cálculo	da	atividade	da	fonte,	usando	o	software	de	seleção	de	produto	

Applicator Endress+Hauser

Contêiner para fonte

As diferentes intensidades 
de fontes para cada tipo 
de aplicação requerem 
contêineres adequados para 
garantir proteção contra a 
exposição da radiação.

Gammapilot M

O conceito do transmissor 
variável com cristais Nal ou 
cintiladores plásticos em 
diferentes comprimentos 
garante a adaptação 
ideal para as aplicações 
individuais. O transmissor 
contém um cintilador, 
fotomultiplicador e unidade 

Detecção de 
nível

Medição de 
nível contínua

Opção:
Pt100 para 
compensação 
de temperatura 
ou medição de  
vazão mássica 
com medidor 
de vazão 
volumétrico
em série.

Medição de 
densidade

Medição de 
interface

Tipos de medição

Vantagens:

•	Quatro	tipos	de	medição	em	um	único	
princípio 

•	Medição	externa,	sem	contato,	para	
o grau mais alto de segurança e 
confiabilidade sob as condições de 
processo mais extremas

•	Segurança	operacional	SIL	2/3	de	acordo	
com IEC 61508

•	Comunicação	padronizada	por	HART®, 
PROFIBUS® PA ou FOUNDATIONTM 
fieldbus

•	Cintilador	mais	sensível	do	mercado



Densidade/concentração
Liquiphant	M	Density
Medição de qualidade em líquidos. Com uma eletrônica dedicada, o 
mesmo princípio vibratório consagrado em chaves de nível é aplicado para 
medição de densidade. Usando o princípio vibratório, a Endress+Hauser 
oferece a possibilidade de determinar a densidade e a concentração de 
modo	simples	e	rápido	em	todo	tipo	de	indústria.

Princípio de funcionamento. Um sensor em forma de diapasão é 
excitado na frequência de ressonância. Meios diferentes têm densidade/
concentração diferentes, assim, temos diferentes frequências de oscilação. 
Esses sinais são avaliados e convertidos em informação de qualidade pelo 
Liquiphant	M	Density.

Medidores de temperatura

•	Diversos	modelos	para	
compensação da densidade e 
medição de processo

Computador de densidade

•	Até	5	pontos	de	medição	no	
mesmo módulo

•	Inúmeras	possibilidades	de	
cálculos de concentração, 
densidade, densidade de 
referência etc.

•	Atuação	simultânea	como	
chave de nível

Liquiphant M

•	Fácil	instalação	em	tubos	e	
tanques

•	Mesmo	princípio	da	chave	de	
nível

•	Diversos	tipos	de	conexão	de	
processo e compatibilidade 
química

Vantagens:

•	Redução	de	custos	com	análises	de	
laboratório

•	Monitoramento	e	controle	de	processo	
in situ e online

•	Fácil	instalação	em	tanques	e	tubulação
•	Variedades	de	conexões	de	processo
•	Medição	de	concentração	em	qualquer	

unidade (°Brix, °INPM, °Plato, °Baumé,...)
•	Menor	custo	por	ponto	de	medição	por	

suportar até 5 pontos por módulo

OCP 0011
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Vantagens:

•	Alta	precisão	permite	obter	erros	
mínimos em volume

•	Aprovado	para	uso	em	sistemas	de	
segurança SIL2 (min., máx.., range)

•	Integração	completa	com	cálculos	de	
valores corrigidos com visualização 
remota	através	do	Tankvision®

•	Sistema	de	gerenciamento	de	
tancagem	(Tankvision®)	totalmente	
em português

Tancagem
Medição com alta precisão
Por se tratar de tanques de grandes volumes que armazenam produtos de 
alto valor agregado, altos níveis de precisão são exigidos para que haja o 
mínimo possível de erros de medição. A Endress+Hauser oferece a solução 
completa, desde instrumentos dedicados de altíssima precisão até sistemas 
que calculam e gerenciam todas as informações do parque de tanques, 

Micropilot S FMR540
•	Radares	de	onda	livre	

para tancagem
•	Precisão	melhor	que		

±1mm, de acordo com 
OIML R85 2008 e      
API 3.1B

•	Aprovado	para	
transferência de 
custódia por NMi e 
PTB; range 26m

•	Tecnologia	radar	de	
26GHz, menor ângulo 
de propagação do 
mercado 3.3°

Micropilot S FMR532
•	Radar	para	tubos	de	

calma
•	Precisão	melhor	que		

±1mm, de acordo com 
OIML R85 2008 e       
API 3.1B

•	Aprovado	para	
transferência de 
custódia por NMi e 
PTB; range 30m

Proservo NMS5
•	Medição	de	nível,	

interface e densidade
•	Medidor	Servo	

Operado para 
tancagem

•	Precisão	±0.7mm
•	Certificado	para	

transferência de 
custódia por NMi 
e PTB; range de 

Prothermo NMT539
•	Medição	de	perfil	

de temperatura                
em tancagem

•	Aprovado	para	
transferência de 
custódia por PTB 

•	Sensor	para	medição	
de água de fundo até 
2m; erro ±2mm



Instrumentos específicos para cada tipo de aplicação

Tipo de aplicação Princípio de medição Recursos / vantagens Limites de aplicação / condições

•	 Interface limpa  
líquido/ líquido

Radar de onda guiada
Levelflex 
FMP51/52/54

•	 Medição simultânea de 
interface e nível total, se 
a interface estiver limpa

•	 Não é necessária a 
calibração com referência

•	 Não é afetada pela 
densidade do meio

•	 Aplicações de até 450 °C 
/ 400 bar

•	 As sondas podem ser 
encurtadas (exceto FMP52)

•	 O DK do meio superior pode ser 
no máx. 10

•	 A diferença dos DKs entre os dois 
meios deve ser > 10

•	 A camada de emulsão de, no 
máx., 50 mm é permitida

•	 Para medição de interface, a 
espessura da fase superior deve 
ser, no mín., de 60 mm

•	 Interface limpa  
líquido/líquido

•	 Interface com camada 
de emulsão líquido/
líquido

Multiparâmetro
Levelflex FMP55

•	 Medição simultânea de 
interface e nível total, 
também em caso de 
emulsões

•	 Independente da 
densidade do meio

•	 Não é necessária a 
calibração com referência

•	 Aplicações de até 200 °C
•	 Sonda revestida em PTFE

•	 Alterações do valor de DK do meio 
superior afetam a precisão

•	 O valor de DK do meio superior 
pode ser, no máx., de 10

•	 A diferença do valor de DK entre 
os meios deve ser > 10

•	 Para medição da camada de 
interface, a espessura da fase 
superior deve ser, no mínimo, de 
60 mm (2,4")

•	 Interface com camada 
de emulsão líquido/
líquido 

Capacitância
Liquicap FMI51/52

•	 Não é necessária a 
calibração com referência

•	 Não é afetada pela 
densidade do meio

•	 Uso sem problemas em 
camadas de emulsão

•	 Ideal para faixas de 
medição bem curtas

•	 Aplicações de até
   200 °C / 100 bar 

•	 Diferença da constante dielétrica 
(DK) entre os dois meios deve ser 
> 10. O meio superior não pode 
ser condutivo

•	 Interferência na precisão no 
caso	de	acúmulo	de	produto	não	
condutivo na sonda

•	 Quanto	menor	o	tanque,	maior	a	
influência das mudanças de DK no 
meio superior

•	 O nível total não é medido

•	 Interface com camada 
de emulsão líquido/
líquido

•	 Interface  
líquido/sólido

•	 Interface de camada 
múltipla	líquido/líquido

Radiometria
Gammapilot FMG60

•	 Método de medição 
sem manutenção e não 
invasivo

•	 Não afetado pela pressão 
e temperatura

•	 Pouca influência por 
incrustação

•	 Uso sem problemas em 
camadas de emulsão

•	 Solução para camadas 
de superfície de fases 
múltiplas	usando	vários	
detectores

•	 Mudanças de densidade do meio 
influenciam a precisão

•	 O nível total não é medido 
(possível com outra fonte e 
detector)

•	 Calibração com referência 
necessária

Medição de interface
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Vantagens:

•	Não	influenciado	por	variações	de	
densidade, pressão e temperatura

•	Proporciona	estabilidade	na	operação,	
desde o start-up

•	Sem	necessidade	de	manutenção
•	Aprovado	para	uso	em	sistemas	de	

segurança SIL2 (min., máx.., range)
•	Display	e	configuração	remota	

totalmente em português

Medição de nível em caldeiras
Levelflex GPC
Segurança e confiabilidade. Caldeiras exigem alta confiabilidade na 
medição de nível, pois segurança e eficiência estão em jogo. O Levelflex 
GPC (Gas Phase Compensation) utiliza a tecnologia TDR com compensação 
automática da fase gasosa. A medição é realizada com precisão e sem 
influências da densidade da água, temperatura, pressão, corrosão etc.

Princípio de funcionamento. As ondas eletromagnéticas enviadas através 
da haste metálica são refletidas na superfície da água, medindo a distância 
através do tempo de retorno. A velocidade de propagação das ondas é 
influenciada pelo vapor presente na fase superior. Através da compensação 
automática com haste de referência, esta influência é medida e corrigida. 

Comparação de eficiência com outros princípios



Competência para todo o ciclo de vida de seu produto

• Fácil acesso a documentos de engenharia baseados em web
• Auxílio à engenharia com a ferramenta de seleção Applicator
•	Certificados	e	aprovações	globalmente	relevantes

•	Tradução do código para      
   modelos subsequentes
•	Conceitos de reciclagem que 
   demonstram responsabilidade
   ambiental •	Sem necessidade de

   ferramentas especiais
•	Conexões e acoplamentos
   padronizados
•	Acessórios de instalação
   disponíveis

•	Configuração	rápida
   orientada por menus
   intuitivos
•	Display	em	vários	idiomas,
			totalmente	gráfico
•	Linearização do volume do
   tanque com formas de
			tanque	pré-configuradas
•	Software	de	configuração
   FieldCare disponível
   gratuitamente

•	Display	no	local
•	Máxima integridade mecânica devido à segunda linha
   de defesa
•	Alta disponibilidade por meio de 
    diagnósticos em conformidade com NAMUR NE170

•	Diagnósticos	fáceis	via	curva	de	sinal	no	display
			ou	da	configuração	do	instrumento	FieldCare
•	Classificação	de	falhas	e	sugestão	de	soluções	de
   acordo com NAMUR NE107
•	Rápida	recuperação	de	dados	específicos	através
   de visualizador do instrumento baseado na web 
			(W@M),	ex.:	documentação,	drives	de
   dispositivos, peças de reposição etc.
•	Conceito de peça de reposição intercambiáveis
   entre diversos modelos e princípios
•	Especialistas técnicos disponíveis em todo
   o mundo

•	Endress+Hauser, como o líder mundial no mercado de
    medição de nível, garante padronização mundial
•	Produção e entregas rápidas no Brasil
•	Solicitações	simplificadas	por	meio	de	códigos	de	pedidos	
    autoexplicativos com ampla gama de opções
•	Fácil	acesso	ao	documento	de	aquisição	através	do	W@W

Obsolescência

Engenharia
Aquisição

Instalação

Comiss
ion

am
en

to
M

anutenção

      Operação



Device Viewer
Encontre informações detalhadas sobre seu instrumento gratuitamente na 
internet. Através do número de série, você encontra especificações, 
documentos, manuais, certificados, lista de peças e muito mais.
www.endress.com/deviceviewer

W@M - gerenciamento de ativos via web
Ferramenta para gerenciamento da instrumentação ao longo do ciclo de vida dos equipamentos, 
incluindo certificados, peças, análise de criticidade, entre outros.
www.endress.com/lifecyclemanagement

Applicator
Software para a seleção e especificação de instrumentos. Encontre o instrumento mais indicado para a sua aplicação e descubra quais 
as limitações e vantagens você poderá obter. É possível realizar dimensionamento de instrumentos, além de encontrar recomendações 
de soluções para cada tipo de aplicação com o “Applicator Industry Applications“.
www.endress.com/applicator

E+H Operations
Acesse todos os dados referentes ao seu instrumento Endress+Hauser diretamente do seu 
iPhone®, iPad® ou iPod touch® através do código de barras ou digitando o número de série. 

Disponível na
App Store

Endress+Hauser Brasil Instrumentação e Automação Ltda.

Estrada Municipal Antônio Sesti, 600 - Recreio Costa Verde
CEP: 13254-085 - Itatiba - SP - Brasil

Endress+Hauser Controle e Automação Ltda.

Av. Ibirapuera, 2033 - 3.º andar - Moema
CEP: 04029-901 - São Paulo - SP - Brasil

Telefone  +55 11 5033-4333
Fax +55  11 5033-4334
E-mail: info@br.endress.com
www.br.endress.com

Centro de Vendas Centro de Produção


