
Máxima durabalidade e sensíbilidade
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GAMMAcast LB 6739

Detector para Aplicações
em Lingotamento Contínuo

A medição de nível de aço líquido é um dos desafios de medição mais difíceis da indústria 

metalúrgica. Condições ambientais extremas, como calor, vapor e vibrações, exigem um detector 

altamente resistente.

A sonda radiométrica para linguotamento contínuo GAMMAcast, com seu design diferenciado, 

estabelece novos padrões na tecnologia de medição de nível de molde. A sonda é o resultado de uma 

vasta experiência no setor de lingotamento contínuo e da cooperação de incontáveis clientes da 

indústria metalurgica. A GAMMAcast incorpora uma robustês mecânica única. Em conjunto com a já 

comprovada alta sensibilidade, a GAMMAcast convence com resultados de medição confiáveis e, 

portanto, proporciona um ótimo controle do processo de lingotamento.



Dados Técnicos do LB 6739

Alimentação 15 V a 24 V DC

Consumo aprox. 1,2 W

Temperatura de
operação

-20 °C a +50 °C (253 a 323 K)
Necessário arrefecimento à água
para temperatura >50 °C

Temp. armazenamento -20 °C a +60°C

Invólucro Aço inoxidável 1.4301

Grau de proteção IP 65

Cabo no dectector 6 x 0,5 mm² blindado e
com revestimento: FEP

Cabo após a 6 x 1,5 mm²
caixa de junção

Reservado o direito de melhorias técnicas e/ou alterações

de design sem aviso prévio.

Comp. máx. cabo 100 m por 1,5 mm²

Conexão do cabo plugue, tubo de proteção contra
temperatura, saída em linha reta ou
90° compatível com plugue
HeavyCon com Harting HAS6

Tipos de detector

Cintillador   Taxa de dose        Peso em kg (cabo exclusívo)
        

CsI ø 40/50 5,1 ca. 2 ca. 3

CsI ø 25/50 8,7 ca. 2 ca. 3

sem 
em µSv/h
a 3000I/s

arrefecimento
com 
arrefecimento

www.vikacontrols.com.br Tel/Fax: 11 3159-3674

Detector com design avaçando
para mas melhores características possíveis de medição

Construção robusta

O design mecânico bem-pensado garante alta resistência 
a choque mecânico e proporciona uma vida útil do 
detector mais longa.

Tecnologia PlugProtect

Impermeabilidade absoluta é o resultado da mais recente 
tecnologia de conexão PlugProtect. A conexão protegida 
do cabo proporciona uma vedação perfeita para o 
detector e impede a penetração de água. A PlugProtect 
proporciona uma troca de cabo fácil, rápida, e adequada 
para o cliente.

Cintilador de alta qualidade

O cristal de CSL aplicado é de alta 
densidade e tem um volume grande. 
Isto resulta em uma alta sensibilidade, 
que permite o uso de fontes com 
atividades mais baixas.

Destaques do Detector

Ÿ Extremamente resistente

Ÿ Aumento da vida útil do detector

Ÿ A melhor sensibilidade

Ÿ Estabilidade da temperatura

Ÿ Confiável e preciso

Ÿ Livre de manutenção

Eletrônica protegida

Como resultado das medidas 
construtivas excepcionais, os robustos 
componentes são protegidos contra a 
maioria das influências de campos 
magnéticos e elétricos.

Ou você prefere arrefecimento?

Dependendo das condições de 
operação, o detector pode também ser 
fornecido com arrefecimento à água.
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