
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)


