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O novo  é um dos primeiros detectores para detector GAMMAcast LB 6760

aplicações de medição de nível de molde da Berthold a incorporar o uso de um 

fotomultiplicador de silício (Silicon Photomultiplier, ou SiPM). 

Com essa nova tecnologia, o novo  se destaca de outros detectores  LB 6760

como o LB 6650 e 6750, produzidos com fotodiodo, e LB 6739, composto por 

válvula fotomultiplicadora.

Vantagens

 Alta sensibilidade sem sofrer interferência do campo eletromagnético

Em muitas aplicações onde há um agitador eletromagnético, o campo gerado por ele pode interferir no 
funcionamento de detectores que utilizam válvula fotomultiplicadora. Para evitar este tipo de problema, os 
detectores LB 6650 e 6750 com fotodiodo eram recomendados. Porém, em contrapartida, eles tinham a 
sensibilidade baixa, o que demandava que a fonte radioativa utilizada com estes detectores fosse de maior 
atividade, o contrário do que acontece com os detectores LB 6739.

O  do novo LB 6760 tem alta sensibilidade, similar a do LB 6739 e, como o LB6750, fotomultiplicador de silício
também não sofre interferência de campos eletromagnéticos.

 Robustez mecânica

O  é mais robusto mecanicamente em comparação com a válvula fotomultiplicador de silício
fotomultiplicadora, já que é um componente de estado sólido, diferentemente da válvula, que é construída 
em um tubo de vidro. Na prática, isto significa que o detector LB 6760 é muito mais resistente a choques 
mecânicos do que o detector LB 6739.

Envelhecimento

O elemento sensor com fotodiodo, com o passar do tempo, vai perdendo a sensibilidade devido ao processo 
de envelhecimento do componente. O  não envelhece, ou seja, a sensibilidade do fotomultiplicador de silício
LB 6970 permanece a mesma por todo o tempo de operação do detector.
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* as dimensões do detector LB 6760 são semelhantes às dimensões dos detectores LB 6650, LB 6750 e LB 6739.

Importante:

O novo detector LB 6760 é o sucessor do detector LB 6750, que passa a ser obsoleto a partir de março de 2016.

Tabela comparativa entre os detectores


