
Densidade, Concentração 

e Conteúdo Sólido
Medição sem contato
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Tecnologia de medição sem contato da Berthold

Princípio de medição e funçãoPerfeição sem contato

certificações

SIL  2 SIL  3 EX

Os sistemas da Berthold de medição de densidade 
são utilizados no controle contínuo de processos 
em tubos e vasos. Densidade, concentração e 
conteúdo sólido são determinados de forma sem 
contato, sem afetar as propriedades de fluxo do 
material medido.

Aplicações de sucesso são encontradas em uma 
ampla gama de indústrias e especialmente quando 
encontram condições de medição extremas como:

■  Temperaturas extremas

■  Alta pressão

■  Poeira

■  Meios corrosivos ou abrasivos

A medição pode ser realizada em líquidos e 
misturas de qualquer tipo, incluindo ácidos, bases, 
soluções, emulsões e suspensões. A densidade 
aparente de materiais sólidos como granulados ou 
pós também podem ser determinada.

■  Fácil de instalar, na parte externa da tubulação.

■  Sem contato com o material medido.

■  Livre de desgaste e manutenção.

■  Possibilidade de instalação posterior em 
sistemas existentes sem necessidade de paradas.

■  Alta disponibilidade e portanto alta segurança 
operacional.

■  Medição estável sem recalibração.

A radiação gama é atenuada ao passar pela tubulação. 
Essa atenuação é medida por um detector. A 
proporção em que a radiação é atenuada depende da 
densidade do meio no tubo. Quanto maior a 
densidade, menos radiação chegará ao detector. 
Dessa forma, a densidade, a concentração e o 
conteúdo sólido pode ser determinado de maneira 
confiável e sem contato – independentemente da 
pressão, temperatura, viscosidade, condutividade e 
de todas as propriedades químicas.

Consequentemente, o resultado é a alta confiabilidade 
e a baixa manutenção dos sistemas radiométricos de 
medição, mesmo em condições operacionais e 
ambientais extremas.



Flexibilidade de adaptação às geometrias e 
requisitos de medição

■ Solução padrão

■ Ideal para linhas de grande 
diâmetro e flutuações de 
densidade significativas

■ Fácil instalação devido 
ao dispositivo pré-
montado

■ Fontes com a 
menor atividade 
possível

Irradiação a 90º

detector

fonte

Medição em tanques

■  Medição com a fonte em 
tubo de inserção (a) ou 
medição por retrodispersão 
(b)

■  Medição de perfis de 
densidade

■ Melhor ajuste possível aos 
requisitos de medição

detector  

a) 

fonte &

detector  

b) 

Irradição oblíqua a 30º ou 45º

■ A mais alta precisão para 
pequenas faixas de medição

■ Fácil instalação devido 
ao dispositivo pré-
montado

detector

fonte

detector fonte

■ Para os diâmetros mais pequenos

■ Para pequenas variações na densidade

■ Ajuste otimizado da trejetória de medição 
aos requisitos de medição.

Trajetória de medição em forma de S ou U

Configuração 
de Medição

A utilização de diferentes detectores e fontes 
nos permite oferecer soluções personalizadas 
que satisfazem perfeitamente seus requisitos. 
Detectores e fontes podem ser combinados de 
várias formas e também podem ser inseridos 
em tubos de imersão. 

Independente da configuração de medição e 
do envelhecimento de componentes, todos os 
sistemas incluem compensação para variações 
de temperatura, o que garante o mais alto nível 
de precisão. 

A seleção de uma das opções apresentadas à 
direita depende:

■  Da geometria de medição

■  Dos requistos de precisão

■  De aspectos econômicos

Nossos experientes engenheiros de aplicação e 
de vendas darão suporte para que você 
obtenha a configuração de sistema ideal.



Tecnologicamente sempre um passo a frente!

A mais alta sensibilidade Inigualável estabilidade a longo prazo

Os detectores da Berthold são particularmente 
sensíveis à Radiação Gama. As vantagens são:

■  Maior precisão na medição e melhores tempos 
de resposta

■  Uso de fontes de atividade significantemente 
reduzida

■  Vida útil mais longa

■  Uso de blindagens menores resultando em 
menores custos de aquisição e transporte da 
fonte e da blindagem

■  Baixa taxa de dose - menor que 1 μSv/h

Uma medição que seja estável e confiável ao longo de 
muitos anos é um critério de qualidade importante 
para a seleção de sistemas radiométricos. Nesse 
sentido, esforços consideráveis têm sido feitos no 
desenvolvimento e otimização dessas características 
no detector. Hoje podemos dizer com orgulho que os 
detectores Berthold fornecem a melhor estabilidade a 
longo prazo.

Um procedimento patenteado para compensação 
automática de desvios que corrige a influência da 
temperatura e garante uma alta sensibilidade e 
precisão consistente ao longo de toda a vida útil do 
sistema, permitindo anos de operação sem 
necessidade de recalibração.

A estabilidade do CrystalSENS é de 0,002% por °C, 
testada em uma faixa de temperatura de -40 a +60 °C.



LB 444

Autêntico sistema 2-fios

■

■

Unidade de avaliação remota

■ Alimentação intrinsecamente segura

■ Extra: medição em linha para 
isótopos de baixa energia

Visão geral do sistema

SENSseries LB 480

Dispositivo de campo compacto

■

■

SIL2 e SIL3

■ Interface HART 

■ Compartimento de terminais separado (EX-e)

UniProbe LB 491

Dispositivo de campo compacto

■

■

HART, Profibus e Fieldbus Foundation

■ Extra: medição mássica de vazão (ex.: em t/h)

SmartSeries LB 414

Dispositivo de campo compacto

■

■

Interface local (display e operação)

■ Perfeito para medições de densidade em áreas 
não classificadas.

■ Impressionantemente simples

Especialista em medições radiométricas de densidade, a Berthold fornece uma ampla gama de famílias 
de sistemas. Eles se diferem em escopo de serviço e faixa de preço. A Berthold é capaz de adaptar seu 
leque de produtos perfeitamente às mais variadas aplicações e requisitos. Este catálogo dispõe de 
informações sobre cada família de sistemas.



LB 444
Comprovado em milhares de aplicações

■ O detector radiométrico mais utilizado no mundo

■ Ideal para aplicações padrão e especiais como medição 

concentração e análise de produto

■ Comprovado siatema 2-fios com transmissor remoto e 

fonte de alimentação intrinsecamente segura

■ Fácil uso e manuseio

■ De design compacto, é ideal para aplicações com espaços 

limitados

■ A mais alta confiabilidade

Utilizando tecnologia de campo comprovada

Invólucro em aço inoxidável

Detector e 

compartimento de 

terminais oferecem maior 

nível de segurança

Completamente Ex-i (fonte de

alimentação intrinsecamente segura)

Design fino e leve, ideal 

para aplicações em 

tubos de imersão

O colimador de chumbo oferece proteção contra radiação 

de fundo indesejada e garante alta confiabilidade e precisão 

de medição.

Uma variedade de cristais cintiladores à disposição para
ajuste otimizado aos requisitos de medição.

 

Comprovado em milhares de aplicações - LB444

EX

O LB 444 oferece tecnologia 2-fios com transmissor 
remoto da melhor qualidade. Durante muitas 
décadas de operações bem sucedidas, o LB 444 
passou por importantes otimizações. Nós temos 
hoje mais de 15.000 sistemas em operação que 
testemunham de forma impressionante seu alto 

padrão industrial. Devido à sua comprovada 
tecnologia, o LB 444 é também utilizado com 
sucesso em sistemas SIL. O detector é fino, leve, 
fácil de montar e pode ser utilizado em poços de 
imersão. É um sistema que fornece versatilidade e 
confiabilidade únicas.



LB 444

Unidade de avaliação

Alimentação 115/230 Vca, ±10 %, 50 a 60 Hz, 30 VA

24 Vcc (18 a 32 Vcc), 30 W; 24 Vca, +10 %/–15 %, 50 a 60 Hz, 30 VA

Temperatura ambiente Operação: 0 a +50 °C, sem condensação

Armazenamento: 0 a +70 °C, sem condensação

Design Módulo 19“ 3 HE, 21 TE, proteção IP20

Instalação Rack 19“ (máx. 4 módulos), montagem em parede (máx. 2 módulos) 

ou em painel

Idioma do menu Inglês, alemão, francês

Dados operacionais do detector

Alimentação Fornecida pelo transmissor via cabo de sinal a 2-fios

Conexão elétrica 1x M16 para cabo 4 a 9 mm 

1x M12 para cabo 3 a 6 mm

Comprimento máx. do cabo Para o cabo Berthold ID n° 32024, LiYCY-OZ 2 x 1 mm²: 1000 m

outros cabos: máx. 40 Ω, 

para instalações instrinsecamente seguras: L&C a serem considerados 

conforme o certificado.

Bitola do cabo 0,5 a 1,5 mm²

Material do invólucro

Refrigeração a água

Aço inoxidável ISO 1.4301 / AISI 304

Opcional (também pode ser adpatado posteriormente), máx. 6 bar

Dimensão do cintilador

Ø x comprimento [mm]

Peso

[kg]

Peso com sistema

de refrigeração [kg] Colimador

CrystalSENS  

(detectores pontuais)

44 x 5 NaI(Tl)

25 x 25 NaI(Tl)

40 x 35 NaI(Tl)

50 x 50 NaI(Tl)

6

6

6

18

8

8

8

20

N.A. (LB 379)

Opcional

Opcional

Padrão

SuperSENS 150 x 150 polímero 45 54 Padrão

Temperatura ambiente 

(Operação e 

armazenamento)

–40 a +60 °C (–40 a +140 °F) para NaI(Tl) ou

–40 a +55 °C (–40 a +131 °F) para polímero

Observar possíveis restrições para proteção Ex!

Estabilidade de temperatura ≤0,002 %/°C (–20 a +50 °C) para NaI(Tl) ou

≤0,01 %/°C (–20 a +50 °C) para polímero

Unidade de medição LB 379

Material Aço inoxidável 1.4571, 1.4401 ou 1.4301 (para tubos com revestimento)

Tubo de medição DN 65, 10 bar, revestimento opcional em borracha ou PTFE
Flange conforme DIN 2576 ou ASA, conexão roscada SC 65 conforme
DIN 11851

Temperature do produto com revestimento em PTFE/sem revestimento: –190 a +260 °C

com borracha: –30 a +80 °C

Certificados & testes do detector

Proteção IP IP65

Proteção contra explosão ATEX: –40 a +73 °C

–40 a +73 °C

–20 a +60 °C

FM: –20 a +50 °C

FM: –20 a +50 °C

CSA:  

II 2 G EEx de IIC T6 

II 2 D EEx de IIC T6 IP65 T80 

II 2 G EEx ib IIC T6 

Classe I Divisão 1 Grupo A, B, C, D 

Classe II Divisão 1 Grupo E, F, G 

Classe I Divisão 1 Grupo B, C, D –40 a +50 °C

Outros certificados CE, Nepsi, TIIS, Kosha, outros sob consulta

Entradas e saídas

Sinal de saída 0/4 a 20 mA livre de potencial / máx. impedância 500 Ω

Entrada digital Entrada de espera

Entrada analógica 0/4 a 20 mA para sinal de velocidade na medição de vazão mássica em linha

Saídas digitais 1 relé para mensagem de falha coletiva

2 relés para alarme mín./máx. ou para temperatura do detector

Carga resistiva permitida::

AC: máx. 250 V, máx. 1 A, máx. 200 VA

DC: máx. 300 V, máx. 1 A, máx. 60 W

Interfaces RS 232 para exportação de parâmetros ou operação por PC utilizando UNIBERT 

Backup de dados em memória não-volátil

Transmissor remoto com visor

Unidade de medição LB 379 para aplicações
especiais

Devido ao uso de isótopos de baixa energia 
como Am-241 ou Cm-244, o LB 379 é capaz de 
detectar elementos em função do seus números 
atômicos. Dessa forma, a concentração pode 
ser determinada mesmo se a densidade da 
mistura se alterar minimamente ou não se 
alterar em nada.

Exemplos de aplicação: %HCl, %H2SO4 e %Zn 
em soluções aquosas.



SENSseries LB 480
A melhor opção para altas demandas

■ Dispositivo de campo compacto com unidade de 
avaliação integrada

■ Certificação SIL2 e SIL3

■ Comunicação via HART

■ Menu Quick Start para inicialização eficiente e rápida

■ Automonitoramento contínuo

■ Alta imunidade à interferência (padrão SIL)

A melhor opção para altas demandas

Monitoramento da temperatura do detector 

com limite ajustável de máx./mín. para 

controle de refrigeração.

Alta durabilidade
confirmada em
vários
testes de temperatura,
choque e
vibração

Refrigeração 

contínua a água para 

todo o detector 

(também pode ser 

incorporada 

posteriormente)

Invólucro em aço 

inoxidável 304 ou 

316L

Saída de  

corrente ativa

ou passiva

Saída de corrente monitorada

Compartimento para cabeamento oferece maior 

segurança, conexão fácil e segura em campo para 

todos os quatro fios.

Design 

extremamente 

robusto

Monitoramento da CPU 

através de Temporizador 

Watchdog

Excelente proteção IP: 

IP65, 66, 67, 68, 69K

SIL  2 EXSIL 3



Interface do usuário

Comunicador HART

Delta V AMS

Simatic PDM

SENSseries LB 480 - processos críticos

O sistema de medição SENSseries LB 480 é 
especialmente adequado para aplicações 
desafiadoras. Este é o primeiro sistema 
radiométrico de medição de densidade a 
receber certificação SIL2 e SIL3 e apresenta  
uma variedade de funções de diagnóstico 
orientadas a manutenção. Por exemplo, a 
estabilidade de medição é continuamente 
monitorada utilizando a radiação cósmica 
como medida de referência.

Combinada com uma inigualável estabilidade 
a longo prazo, o SENSseries LB 480 oferece o 
mais alto nível de segurança ocupacional e de 
confiabilidade de processo. Este detector é, 
portanto, a melhor escolha especialmente em 
processos de segurança crítica, como 
plataformas de petróleo.

SpeedStar

SpeedStar é utilizado quando a velocidade de 
medição é um ponto crucial. Graças a um 
tempo de resposta extremamente baixo de 50 
ms, mudanças rápidas são detectadas 
previamente, antes de que atinjam o processo 
de produção à jusante.

Quick Start - para um start-up rápido e fácil

O menu amigável Quick Start guia você para 
um start-up efetivo em apenas alguns passos. 
Uma vez que os parâmetros de medição mais 
importantes (isótopo e um ponto de 
calibração) foram inseridos, a medição estará 
disponível dentro de um curto espaço de 
tempo. Funções especiais e parâmetros 
suplementares podem ser adicionados 
posteriormente, se necessário.

LB 480

Dados operacionais do detector

Alimentação 100 a 240 Vca, ±10 %, 50 a 60 Hz, 8 VA 

24 Vcc (18 a 32 Vcc), 8 W

Conexões elétricas 4x M20 com tampões

Opcional: prensa cabo M20

Comprimento máx. do cabo

Seção transversal

Material do invólucro

Refrigeração a água

3300 m (120 Ω), 1600 m (250 Ω), 800 m (500 Ω)

0,5 a 1,5 mm² (até 2,5 mm² sem terminal agulha)

Aço inoxidável ISO 1.4301 / AISI 304 (padrão) 
(outros sob consulta)  Aço inoxidável ISO 1.4404 / AiSI 316L opcional 

Opcional ( ), máx. 6 bartambém pode ser adpatado posteriormente

Dimensão do cintilador
Ø x comprimento [mm]

Peso

[kg]

Peso com sistema de 
resfriamento [kg] Colimador

CrystalSENS  

SuperSENS  

(detectores pontuais)

50 x 50 NaI (Tl)

150 x 150 (polímero)

40 x 35 NaI (Tl)

25 x 25 NaI (Tl)

11

53

14,5

63

Opcional

Padrão

Temperatura ambiente,

de operação e 

armazenamento

-40 a +60 °C para NaI (Tl)

-40 a +55 °C para polímero

Observar possíveis restrições de temperatura para proteção Ex!

Estabilidade de temperatura ≤ 0.002 %/°C (-40 a +60 °C) para NaI/Tl

Certificados & testes do detector

Proteção IP IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69K

Proteção contra explosão -40 °C a 80 °CATEX: II 2 G Ex db eb IIC T5 / Ex tb IIIC T95 °C 

II 2 G Ex db eb IIC T6 / Ex tb IIIC T80 °C 
II 2 G Ex db eb [ia] IIC T6 / Ex tb [ia] IIIC T80 °C 

-40 °C a 65 °C

-40 °C a 50 °C

Vibração / choque

Segurança funcional

Outros certificados

Vibração: 1,9 g / Choque mecânico: 30 g

SIL2 de acordo com IEC61508, SIL3 2 canais

CE, IECEx

de acordo com DIN EN 60068-6 e 60068-2-27

Entradas e saídas de sinal

Saída analógica

Entrada analógica

HART 4 a 20 mA livre de potencial, ativa ou passiva 

PT100 para compensação de temperatura

Impedância máx.: 500 Ω (ativa) 

Resolução superior a 0,006 mA 

Estabilidade +/-0,001 %/°C (-40 a 60 °C) 

Tensão de alimentação: 12 V a 24 V (passiva) 

Impedância máx. a 12 V: 250 Ω (passiva) 

Impedância máx. a 24 V: 500 Ω (passiva)

Saídas digitais Coletor aberto alternativamente para: alarme máx., alarme mín., 

mensagens de alerta + mensagens de erro, sinal em espera, detecção 

de radiação de interferência, temperatura do detector

Carga máxima (resistiva): máx. 100 mA de 5 a 36 Vcc

Interfaces RS 485 para atualização de software, configuração em cascata

e compensação da densidade do gás

Backup de dados em memória não-volátil



Uni-Probe LB 491 
Um instrumento de campo universal para diversas aplicações

Dispositivo compacto e robusto para altas demandas

Saída de corrente 

ativa ou passiva

A saída 4-20 mA está 

sempre disponível (ex.: 

para um display local)

Saída de corrente 

monitorada

Operação via 

comunicador HART,  

Siemens Simatic PDM 

ou AMS/DeltaV

Um instrumento compacto e versátil

■ Detector versátil para várias aplicações

■ Dispositivo de campo compacto com transmissor integrado 

■ Comunicação via HART, Foundation Fieldbus ou Profibus PA

■ A comunicação pode ser alterada de barramento para 
HART a qualquer momento

■ Sistema sólido para aplicações padrão

■ Também pode ser utilizado para medição de vazão mássica

Monitoramento da CPU 
através de Temporizador 
Watchdog

3 Relés livremente configuráveis

Saída de corrente

para vazão mássica

Sinal de saída 

intrinsecamente 

seguro

Invólucro  em

aço inoxidável 

O colimador de chumbo oferece proteção 

contra radiação de fundo indesejada e 

garante alta confiabilidade e precisão de 

medição.

EX

O sistema de medição de densidade Uni-Probe LB 491 
é um instrumento compacto contindo em um 
invólucro robusto em aço inoxidável. Está disponível a 
um preço baixo, é confiável, preciso e é compatível 
com fontes de baixa atividade.

Disponibiliza todos protocolos de comunicação 
comuns, como HART, Profibus PA e Foundation 
Fieldbus.



Saída de corrente monitorada 

Monitorando a saída de corrente, garante-se 
que os valores corretos de medição são 
exibidos.

O dispositivo compara constantemente a 
corrente atual com o valor alvo. Em caso de 
desvio, uma corrente de falha é gerada. 
Um Temporizador Watchdog monitora o 
funcionamento da CPU simultaneamente.

Vazão mássica

Em combinação com medição de vazão, o Uni-
Probe LB 491 pode também ser utilizado para 
determinar a vazão mássica (t/h). O sinal de 
vazão volumétrica é diretamente transferido 
para o Uni-Probe como um sinal de corrente 4-
20 mA para ser compensado internamente 
pela densidade. O resultado é uma medição 
precisa e confiável de vazão mássica que 
combina todos os benefícios de uma 
tecnologia de medição sem contato.

Dados operacionais do detector

Alimentação 100 a 240 Vca, ±10 %, 50 a 60 Hz, 15 VA 

24 Vcc (18 a 32 Vcc), 15 W; 24 Vca +10%/-15%, 50 a 60 Hz, 15 VA

Conexões elétricas 4x 3/4", NPT, com tampões

Opcional: adaptadores métricos e prensa cabo

Comprimento máx. do cabo

Seção transversal

Material do invólucro

Refrigeração a água

3300 m (120 Ω), 1600 m (250 Ω), 800 m (500 Ω)

0,5 a 1,5 mm²

Aço inoxidável ISO 1.4301 / AISI 304

Opcional, máx. 6 bar

Dimensão do cintilador
Ø x comprimento [mm]

Peso

[kg]
Peso com sistema de 
resfriamento [kg] Colimador

CrystalSENS  

SuperSENS  

(detectores pontuais)

50 x 50 NaI (Tl)

150 x 150 (polímero)

22,5

52

24

62

Padrão

Padrão

Temperatura ambiente,

de operação e 

armazenamento

-40 a +60 °C para NaI (Tl)

-40 a +55 °C para polímero

Observar possíveis restrições de temperatura para proteção Ex!
Para versão 100 a 240 Vca, temperatura de operação máxima de 50 ºC

Estabilidade de temperatura ≤ 0,002 %/°C (-40 a +50 °C) para NaI/Tl
≤ 0,01 %/°C (-40 a +50 °C) para polímero

Interface de usuário

Comunicador HART

Delta V AMS

Simatic PDM

FDT / DTM

Certificados & testes do detector

Proteção IP IP65 / IP66 + Nema 4X

Proteção contra explosão ATEX:  II 2 GD EEx d IIB T5 IP66 T100 °C  –40 a +80 °C

 II 2 GD EEx d IIC T6 IP66 T80 °C  –40 a +60 °C

 (a +50 °C com LB 490 TowerSENS e SuperSENS)

 II 2 GD EEx d [ia] IIC T6 IP66 T80 °C  –20 a +50 °C

FM/CSA:  Classe I Divisão 1 Grupo A, B, C, D

 Classe II Divisão 1, Grupo E, F, G  –40 a +50 °C

Outros certificados CE, IECEx

Entradas e saídas de sinal

Saídas analógicas

Saída de barramento

opcional

Entradas analógicas

Entradas digitais

HART 4 a 20 mA livre de potencial, ativa ou passiva 

Barramento: Profibus PA ou Foundation Fieldbus.

Alimentação via barramento, 13 mA típ. com 2 blocos de função AI

Opcional: barramento intrinsecamente seguro, cabo de sinal 20m (azul),

pré-montado.

Aprovação conforme ATEX e FISCO.

PT100 para compensação de temperatura
0/4 a 20 mA para sinal da medição de vazão mássica na tubulação

Entrada Dig. 1: Entrada de espera / Entrada Dig. 2: Ajuste de vazio

Impedância máx.: 500 Ω (ativa) 

Tensão de alimentação: 12 V a 24 V (passiva) 

Impedância máx. a 12 V: 250 Ω (passiva) ou a 24 V: 500 Ω (passiva)

Opcional: saída de corrente HART 4 a 20 mA intrinsecamente segura (passiva)

Tensão de alimentação: 12 a 30 V, queda de tensão <3,5 V, cabo de sinal de

20 m (azul) pré instalado.

Exi IIB: Lo=14,78 mH; Co=679 nF / Exi IIC: Lo=2,18 mH; Co=84 nF

Saídas digitais 1 relé (SPDT) para mensagem coletiva de falha 

3 relés (SPDT) para: sinal em espera, alarme mín./máx., temperatura do

detector, detecção de radiação de interferência

Carga máxima (resistiva): máx. 5 A a 250 Vca ou 30Vcc

Interfaces RS 485 para atualização de software, configuração em cascata

e compensação da densidade do gás

Backup de dados em memória não-volátil

LB 491



SmartSeries LB 414
O detector inteligente para áreas não classificadas

Simplesmente inteligente!

Visor e painel de controle no 

detector

Auto-diagnóstico conforme 

padrão Namur NE 107

Menu guiado

de Partida Rápida

Modem de conexão

para PC

Design robusto com 

invólucro em aço 

inoxidável

Tampa em polímero com janela ou tampa 

em aço inoxidável para ambientes de 

trabalho extremamente quentes

Comunicação via Comunicador 

HART 475, Simatic PDM ou  

AMS/DeltaV

LED de status 

conforme 

NE 107

■  Dispositivo de campo compacto com transmissor  
integrado

■  Perfeito para medição de densidade em áreas não 
classificadas

■  Operação simples e direta via display local

■  Comunicação via 4-20mA/HART

■  Sem necessidade de recalibração

■   Impressionantemente simples



Uma solução inteligente para tarefas padrão

Os detectores SmartSeries são soluções 
inteligentes para medições de densidade e 
concentração em áreas não classificadas. 
Rígido e robusto - conforme testes de 
resistência pelo Instituto Fraunhofer - este 
detector é adequado para os ambientes de 
trabalho mais exigentes, como em 
mineradoras, produção de cimento e indústria 
de papel.

Unidade integrada de avaliação e controle

O sistema pode ser operado ou através da 
interface HART ou via a interface de usuário 
local. Todos os parâmetros podem ser 
inseridos diretamente via interface do usuário. 
A operação é simples e intuitiva e executada 
via elementos de controle no próprio 
dispositivo ou com a ajuda de um controle 
remoto infravermelho. Claramente, toda a 
parametrização pode ser feita também via PC. 
Neste último caso, a conexão é feita de forma 
simples através do nosso modem de serviço.

Dados operacionais do detector

Alimentação 100 a 240 Vca, ±10 %, 50 a 60 Hz, máx. 10 VA 

24 Vcc (18 a 32 Vcc), máx. 8W

Conexões elétricas 3x cabo, 1x M20, 2x M16

Comprimento máx. do cabo

Seção transversal

Material do invólucro

Refrigeração a água

3300 m (120 Ω), 1600 m (250 Ω), 800 m (500 Ω)

0,5 a 1,5 mm² (até 2,5 mm² sem terminal agulha)

Aço inoxidável ISO 1.4301 / AISI 304 (outros sob consulta)

Opcional ( ), máx. 6 bartambém pode ser adpatado posteriormente

Dimensão do cintilador
Ø x comprimento [mm]

Peso

[kg]
Peso com sistema de 
resfriamento [kg] Colimador

CrystalSENS  

(detectores pontuais)

50 x 60 (polímero)

40 x 35 NaI (TI)

10

10

13,5

13,5

Opcional

Opcional

Temperatura ambiente,

de operação e 

armazenamento

-20 a + 60 ºC

Estabilidade de temperatura ≤ 0,002 %/°C (-20 a +50 °C)

Certificados & testes do detector

Ambientais Proteção IP: IP66 / IP67

IEC 60068-2-27 Choque mecânico (30 g)

IEC 60068-2-6 Vibração (1.9 g a frequência ressonante)

IEC 60068-2-38 Temperatura e umidade (-10 a 65 °C; > 90 %)

IEC 60068-2-14 Choque térmico (–45 °C a 65 °C em 10 s)

Outros certificados CCSA US Geral

LB 414

Interface do usuário

Kit de acessórios

para faixa de 

temperatura extendida

Backup de dados

Interface local, HART, interface com PC

Tampa e prensa-cabos em aço inox,

-40 a + 60 ºC,

com resfriamento à agua: -40 a + 100 ºC

Em memória não volátil

Entradas e saídas de sinal

Saída analógica HART 4 a 20 mA livre de potencial, ativa ou passiva 

Relé (SPDT) opcionalmente para: indicação de status, alarme de mínimo
ou máximo, temperatura do detector.
Carga admissível em carga óhmica: máx. 5 A ou 30 Vcc

Impedância máx.: 500 Ω (ativa) 

Tensão de alimentação: 12 V a 24 V (passiva) 

Impedância máx. a 12 V: 250 Ω (passiva) 

Impedância máx. a 24 V: 500 Ω (passiva)

Saídas digitais

Software

Acessórios e opcionais

Aplicações de medição

Software de PC para parametrização

Controle remoto Controle remoto infravermelho para interface local

Fecho de segurança Protege a tampa do polímero contra remoção não intencional

Kit de acessórios
para comunicação externa

Adaptador M20 e cabo para modem de serviço do detector
ou Comunicador HART 475

Densidade/concentração: g/cm³, kg/m³, g/l, SGU, lb/gal, lb/ft³,

Conteúdo sólido: % (wt/wt)



Robustez aliada à precisão

CrystalSENS

Medidor de densidade em linha LB 379

SuperSENS

Detector de cintilação pequeno e compacto de elevada 
sensibilidade e estabilidade apesar de suas pequenas 
dimensões. Está disponível em diversos materiais 
cintiladores tais como iodeto de sódio ou polímero, 
assim como diferentes tamanhos de cintilador. Essa 
diversidade permite um melhor ajuste das propriedades 
do detector aos requisitos de medição, especialmente 
em termos de sensibilidade, velocidade, estabilidade 
mecânica, etc.

Detector pontual de sensibilidade e precisão 
extraordinariamente altas. Ideal para aplicações que no 
passado exigiam fontes de alta atividade. Perfeito para 
tubo ou vasos de paredes espessas ou para vasos de 
grande diâmetro. Seu grande volume de cintilação é 
muitas vezes maior que o de detectores convencionais 
resultando em um aumento de três a quatro vezes na 
sensibilidade.

Ao utilizar o SuperSENS, o tempo de uso de fontes 
existentes pode ser extendido por vários anos.

A unidade de medição LB 379 combina a fonte radioativa 
e o detector em apenas uma unidade. Sua vantagem 
atrativa é o uso de isótopos de baixa energia como Am-
241. O LB 379 oferece a melhor precisão para medições 
que envolvem apenas pequenas variações de densidade.

Devido à baixa energia (comparada a do raio-X), a 
unidade de medição pode ser operada como livre de 
licença em muitos países. O sistema é flangeado e 
completamente feito em aço inoxidável.



Exemplos de aplicações

Medição de conteúdo sólido em espessadores

Medição de nível multifase em um separador

Mineração

Produção de óleo & gás

Detector

Fonte

Tubo de imersão com 

fontes de inserção

Gás

Óleo

Emulsão

Água

Areia

Faixa de 

medição

Detectores

Tanques espessadores de grande capacidade são 
usados em mineradoras para concentrar os minerais 
contidos na lama. Os sólidos se assentam no fundo do 
espessador e dali são removidos através de uma saída 
inferior. A lama que sai do espessador deve possuir um 
alto conteúdo de sólidos. Entretanto, bombas e tubos 
podem se entupir caso muitos sólidos sejam liberados 
ao mesmo tempo.

Solução: Medição de conteúdo sólido com
SmartSeries LB 414

O conteúdo de sólidos no tubo de saída inferior do 
tanque é monitorado continuamente por um medidor 
radiométrico de densidade SmartSeries LB 414. O 
dispositivo robusto em aço inoxidável proporciona 
medições confiáveis com excelente precisão e 
reprodutibilidade ao longo de muitos anos. O painel de 
controle integrado permite uma configuração inicial 
rápida e fácil. Os valores medidos são apresentados 
também no campo.

Devido à diferença de densidade, diferentes camadas 
de produto se formam em um separador - de baixo 
para cima: areia, água, emulsão, óleo e gás. O perfil de 
densidade é medido por meio da altura do separador 
para determinar a espessura individual de cada camada 
de produto.

Solução: Medição de densidade com
SENSseries LB 480

Múltiplos detectores são instalados na parte externa do 
vaso separador para determinar a distribuição da 
densidade ao longo de toda a faixa de medição. Os 
detectores possuem aprovação SIL2 ou SIL3 e operam 
de forma estável e segura durante todo o tempo de 
operação. Devido ao mapeamento preciso do 
processo de separação, a adição de floculantes pode 
ser otimizada. Além disso, a separação de óleo e gás é 
também otimizada. 



Fontes e blindagens
Fazendo de soluções especiais um novo padrão

Radiação

Vôo Frankfurt – Nova Iorque 60 µSv

Raio-X do tórax 100 µSv

Viver a 1600 m acima do nível do mar 1200 µSv/a

Medição da Berthold (com tubo vazio) 1 µSv/h

Níveis de radiação?

AplicaçãoIsótopo Energia Meia-vida 

Cs-137 660 keV ~ 30 anos Padrão da indústria

Co-60

keV

1200 ~ 5 anos Ideal para paredes de aço 

espessas ou quando grandes

 distâncias têm que ser irradiadas

Am-241 60 keV ~ 430 anos Mede pequenas diferenças na 

densidade ou até mesmo 

elementos individuais em uma 

mistura de substâncias

Isótopos radioativos

A Berthold Technologies é uma empresa rica em 
tradição e a única fornecedora de tecnologia de 
medição radiométrica no mundo a ter a produção 
própria e local de fontes radioativas. Isso abre um 
leque de possibilidades para nós e para nossos 
clientes. As fontes são fabricadas especificamente 
para cada cliente e, portanto, podem ser ajustadas da 
forma ideal às respectivas exigências da aplicação.

Nossa linha padrão inclui:

■  Fontes pontuais e em haste

■  Fontes em tubos de imersão para instalação em 
reservatórios

■  Vários isótopos, tais como Cs-137 , Am-241, Co-60 
ou Cm-244

■  Blindagens, muitas vezes customizadas, em vários 
materiais, como chumbo, tungstênio ou aço 
inoxidável

Tal variedade nos permite sempre selecionar os 
isótopos e blindagens que representam a solução 
mais econômica para a respectiva aplicação, ao 
mesmo tempo garantindo o melhor resultado de 
medição com o mínimo de exposição à radiação. 
Teremos prazer em desenvolver soluções especiais 
para as suas aplicações especiais.

Máxima segurança

As cápsulas SSC fabricadas pela Berthold têm sido 
testadas de acordo com a ISO 2919 e excederam até 
mesmo a maior classificação C66646. Elas são 
extremamente robustas e suportam temperaturas de 
até 1200°C. O encapsulamento triplo do isótopo 
garante máxima segurança em ambientes extremos 
de medição.

Feitos sob medida – a melhor solução para 
suas necessidades

Para cada aplicação, nossas fontes e blindagens são 
projetadas individualmente por nossos engenheiros. 
A medição é projetada de tal forma que somente a 
atividade de fonte realmente necessária é utilizada e, 
ao mesmo tempo, um longo tempo de vida útil da 
fonte é garantido. Por exemplo, o Co-60 pode ser 
usado por mais de 10 anos sem necessidade de 
substituição da fonte. Graças à alta sensitividade de 
nossos detectores, a atividade da fonte nos sistemas 
feitos pela Berthold é a mais baixa de todos os 
sistemas disponíveis no mercado atualmente. Uma 
taxa de dose menor que 1 uSv/h já é suficiente para 
obter uma medição de densidade confiável.



Software Funktionen
Als einziger Hersteller von Grenzstandmesssystemen bietet Berthold Technologies 
eine spezielle Software für diese Anwendungen.

Competência na proteção contra radiação

Qualquer empresa trabalhando com medições 
radiométricas automaticamente precisa lidar com a 
questão da proteção contra radiação. Assim, é bom 
nós termos uma equipe própria de especialistas nessa 
área. Na unidade de negócios de proteção contra 
radiação, os especialistas lidam com as tarefas 
relacionadas à medição da taxa de dose. A 
transferência de conhecimento é direta, e as sinergias 
são uma vantagem para você. A Berthold assume uma 
responsabilidade especial quando se trata do 
treinamento de seus clientes. Oferecemos 
treinamentos para os encarregados da proteção 
contra radiação.

Planta própria de produção de 

fontes permite a produção de 

projetos individuais e 

customizados.

Várias opções

disponíveis

Uso de diversos materiais 

para blindagem como 

chumbo, tungstênio ou 

aço inoxidável.

Máxima segurança devido ao 

uso de cápsulas resistentes a 

temperaturas extremas e 

corrosão.

Uso de diversos isótopos: 

Cs-137, Am-241, Co-60, 

Cm-244

Cálculo da de atividade 

fonte específico por 

projeto com de acordo 

o ALARA.princípio 

Pequena em 

tamanho e com o 

melhor efeito de 

blindagem



Soluções customizadas baseadas em 
diversidade e experiência

■  Ampla e única variedade de "sistemas modulares”

■  Vasta gama de componentes comprovados

■  Configuração otimizada do sistema mediante o 
uso de diferentes isótopos

■  Detectores de alta sensibilidade para o uso de 
fontes de baixa atividade 

■  Grande variedade de padrões de comunicação e 
certificados

■  Décadas de experiência em desenvolvimento

■  Mais de 20.0000 sistemas Berthold operando em 
todo mundo

A Berthold é inigualável quando se fala de 
desenvolvimento de soluções customizadas que 
atendam exatamente os requsitos de uma medição. 
Além disso, nós oferecemos outros benefícios que 
não estão listados em sua especificação. 

A mais alta precisão de medição combinada com 
fontes de menor atividade e uma grande variedade de 
padrões de comunicação tornam nossos sistemas de 
medição únicos. Em adição, nossos sitemas 
"modulares" incluem dispostivos tanto remotos 
quanto de montagem local. 

Qualquer que seja o requisito de medição que você 
está enfrentando, nós podemos te oferecer a 
melhor solução.



LB 444
SENSseries  

LB 480
Uni-Probe  

LB 491
SmartSeries

LB 414

Padrões de comunicação

4-20mA • • • •

HART • • •

Foundation Fieldbus •

Profibus PA •

Proteção

ATEX • • •

Sinal de saída intrinsecamente seguro • • •

Fonte de alimentação intrinsecamente segura •

FM / CSA • • •

IECEx • •

Segurança funcional

SIL2/3 •

Versões de detector

NaI CrystalSENS NaI • • • •

Polímero CrystalSENS •

SuperSENS • • •

Unidade de medição LB 379 •

Recursos

Quick Start • •

Medição mássica de vazão •

Monitoração da saída de corrente • •

Compensação da 
temperatura do produto

• • •

Configuração de parâmetros e operação

Transmissor remoto •

Interface local • •

Software para PC • • •



Nós lhe daremos apoio! No mundo todo.
Nossos engenheiros de vendas aguardam sua solitação. 

Não importa o que você queira medir,  não importa onde.  

Nós lhe forneceremos o sistema certo para cada medição, e 

nós sabemos como configurá-lo, de forma que se adeque 

perfeitamente às suas necessidades. A partir de uma ampla 

diversidade de variantes possíveis, nossos engenheiros de 

aplicação escolherão a mais certa para você.

Beneficie-se de nosso know-how, de nossa experiência e 

de nosso espírito de engenharia – principalmente nas 

fases iniciais do projeto. Entre em contato conosco.

Todos os componentes exigidos para estes fins são 

totalmente desenvolvidos e fabricados na Alemanha. Na 

Berthold, você sempre recebe produtos de qualidade 

”Made in Germany”.

BERTHOLD TECHNOLOGIES: soluções perfeitas em uma 

única fonte.

Os engenheiros e técnicos de serviço da Berthold 

Technologies sempre estão à sua disposição. Graças à 

nossa rede mundial de filiais, temos a capacidade de 

fornecer suporte rápido e competente, quando 

necessário. Nosso pessoal qualificado prontamente irá 

até você.

Damos nossa palavra.

Rua Dona Germaine Burchard, 443

CEP: 05002-060 - São Paulo - SP

Tel: 11 3159.3674 / vendas@vikacontrols.com.br

www.vikacontrols.com.br

Fornecedor Berthold Exclusivo no Brasil

BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co. KG
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