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Bem-vindo ao Mundo Endress+Hauser
A Endress+Hauser trabalha dia a dia para fornecer os melhores produtos e
serviços para a sua empresa.

Sede Endress+Hauser, Reinach, Suíça | 21 Centros de Produção em 12 países
Centros de vendas e representantes em mais de 100 países

Bem-vindo ao mundo Endress+Hauser

Centro de Vendas em Portugal

A Endress+Hauser é uma empresa multinacional com sede
na Suíça, fundada por Georg H. Endress e Ludwig Hauser
em 1953. Atualmente o Grupo pertence 100% à família
Endress.

Estamos próximos dos nossos clientes em Portugal, porque
só assim conseguimos responder com prontidão às suas
solicitações. Respondemos focados na confiabilidade,
segurança, eficiência, sustentabilidade económica e
ecológica das soluções que oferecemos.

A empresa é a líder mundial no fornecimento de
instrumentação para automação de processos industriais.
O Grupo é formado por 75 empresas com presença em mais
de 40 países e com uma faturação superior a 2 mil milhões
de euros.
A empresa registou mais de 4.450 patentes em seu nome.
Este é o resultado dos enormes investimentos em pesquisa
e desenvolvimento.
A Endress+Hauser é reconhecida pela sua sólida condição
financeira aliada ao respeito pela comunidade e pelo
ambiente. Procura sempre ser a melhor parceira para os
seus clientes em todo o mundo.

Estamos presentes na vida diária dos portugueses com
soluções nas indústrias: alimentar, química, petroquímica,
farmacêutica, primários e metais, pasta e papel, águas
limpas e residuais, entre outras.
Em Portugal desde 2002, a empresa já constou por 3 vezes
no TOP10 das empresas que mais cresceram no Grupo
nos últimos 10 anos. Hoje contamos com uma equipa de
17 profissionais, que asseguram uma importante força de
vendas e de apoio técnico que cobre 100% do território
nacional.
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Qualidade e confiança em serviços
Formação
Os nossos especialistas transmitem os conhecimentos técnicos que permitem
otimizar o uso da instrumentação. Conheça os benefícios:
•
•
•
•

Operação e manuseamento do seu equipamento de forma eficiente e eficaz;
Metodologia para planeamento de manutenção preventiva e corretiva;
Aumento na eficiência do seu processo produtivo;
Potencialização da sua equipa.

Comissionamento | Arranque
Com experiência de mais de 30 anos em instrumentação e uma equipa de
técnicos especialistas à sua disposição, os serviços de comissionamento
Endress+Hauser oferecem ferramentas destinadas a assegurar um
comissionamento de instrumentação rápido e eficiente, garantindo
confiabilidade e segurança do processo.

Contrato de Serviços
A Endress+Hauser oferece uma ampla gama de serviços de manutenção,
incluindo vários níveis de suporte que permitem maior controlo de custos e um
melhor planeamento de manutenção:
• Desempenho ideal da instrumentação, permitindo uma operação segura e
eficiente;
• Economia de tempo e controlo total de custos para atividades de
manutenção;
• Transferência de conhecimentos através de visitas regulares dos nossos
técnicos.

Estrutura Completa
A Endress+Hauser disponibiliza uma excelente estrutura para calibração de instrumentação nas instalações do cliente, isto
permite economizar tempo e recursos eliminando a necessidade de transportar o equipamento. Com uma equipa altamente
qualificada, oferecemos serviços de calibração nas variáveis caudal, pressão, temperatura e análise de líquidos.

Unidade móvel de calibração
• Deslocações em qualquer ponto de Portugal continental e ilhas;
• Disponibilidade de ligações higiénicas para a indústria alimentar e
bebidas;
• Preparado para as mais variadas indústrias.

Principais benefícios da calibração no local
• Os equipamentos permanecem no seu local de operação, aumentando a disponibilidade do processo.
• Economia de tempo graças ao planeamento prévio. Dependendo da topologia da fábrica, vários equipamentos poderão
ser calibrados sem interrupções do processo e num curto espaço de tempo.
• Calibração de caudal, pressão e análise de líquidos para instrumentação de todos os fabricantes.
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Análises de Líquidos
pH, Redox, Condutividade, Oxigénio, Turvação, Desinfeção, Nutrientes
A Endress+Hauser é líder mundial em tecnologia de medida para análise
de líquidos como pH, Redox, Condutividade, Oxigénio, Cloro, Amónia,
Nitratos, Fosfatos entre outros parâmetros. Os parâmetros químicos são
dos mais relevantes nas indústrias Alimentar, Farmacêutica, Química,
Energia e Águas residuais pois uma leitura confiável garante segurança
de processo e melhoria do produto final.
A grande vantagem dos nossos produtos de analitica é a disponibilidade
da tecnologia Memosens®, que culmina com a integração da eletrónica
principal no sensor que possibilita uma operação facilitada e respetiva
manutenção. O Memosens® é o primeiro sistema onde sensor e
transmissor comunicam por contacto digital indutivo, aumentando a
segurança no manuseamento.
Com o software de gestão Memobase torna-se muito simples a
avaliação do ciclo de vida dos sensores.

Os transmissores
Transmissores loop-powered, multivariável e multicanal para sensores digitais.
Permite a ligação até 8 sensores com tecnologia Memosens® e operação
independente, permitindo por exemplo a substituição de um sensor sem
necessidade de paragem de operação. Disponível em caixa mural, painel ou calha
DIN com webserver incorporado para fácil configuração.

pH e Redox
Os eléctrodos de vidro e ISFET (polímero) para uma ampla gama de aplicações
em diversas indústrias. Os eléctrodos resistentes a alta pressão e temperatura
com possibilidade de integração com sistemas de limpeza e calibração
automática.
O primeiro sensor de pH com tecnologia Memosens® em “Enamel”, hoje
é padrão em processos higiénicos e agressivos como fermentadores de
biotecnologia, entre outros. Altamente resistente, tem um ciclo de vida superior
a 5 anos, é a solução onde o vidro e ISFET não resistem.

Condutividade, sensores indutivos e condutivos
Sensores toroidais de alta robustez fabricados num polímero de alta resistência
permitem a medição de ácidos, bases concentradas e amostras com alto grau de
contaminantes, sem interferência causada por incrustações no sensor. A versão
em PFA permite a medição de H2SO4 em elevadas concentrações.
A linha de sensores de condutividade através do principio condutivo abrange
uma infinidade de aplicações industriais, desde a mais exigente aplicação
higiénica da indústria farmacêutica (WTI) até ao controlo de contaminações em
água potável.
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MemoSens®

Os sensores e transmissores com tecnologia Memosens® permitem
uma gestão facilitada da sua instalação. Com recurso do Memobase.
A Endress+Hauser oferece um base de dados de gestão de sensores,
revolucionando assim a estratégia de manutenção.
Utilizando a informação centralizada e a conveniente monitorização
dos sensores, o Memobase garante um melhor controlo em relação à
qualidade do produto assim como reduz o custo da manutenção.
O sucesso só é possível com a permanente colaboração com os nossos
clientes, institutos e universidades que nos permitem desenvolver
produtos específicos para a aplicação com as mais avançadas
tecnologias.

Oxigénio dissolvido
Sensores amperimétricos para medições altamente confiáveis em processos de biotecnologia, bebidas,
geração de energia e tratamento de efluentes. Com extrema precisão e baixíssimo limite de deteção,
estes elétrodos dominam as aplicações mais exigentes.
Os sensores óticos por luminescência são de fácil operação em medições de longo alcance, como em
tratamento de efluentes. O COS61D é fiável e diminui os custos de operação devido à diminuição de
ciclos de manutenção.
Cloro
É um dos parâmetros mais importantes
quando falamos em garantia de
desinfeção de água. A Endress+Hauser
oferece elétrodos altamente precisos
para a medição de Cloro Livre, Dióxido
de Cloro e Cloro Total.

Nitratos e Carga Orgânica
Sensor fotométrico que usa o principio
de absorção UV, trabalhando com o
método de duplo feixe de luz. Aliado ao
projeto robusto dos sistemas óticos, o
sistema de limpeza automático garante
longos ciclos sem manutenção, mesmo
em meios altamente contaminados
como no tratamento de efluentes.

Turvação e sólidos suspensos
Sensor ótico de 4 feixes que alterna o
método de luz direta com luz refratada,
garantindo o melhor das duas medições
e adaptando a forma de trabalhar às
necessidades da aplicação, tornando-se
imbatível em medições de tanques de
arejamento, espessadores e decantadores
até incríveis 150g/l.

Analisadores e Amostradores
Analisadores fotométricos em linha
de nutrientes, metais, carga orgânica,
entre outros sob consulta.
Os amostradores automáticos
disponíveis em versões fixas ou
portáteis com acondicionamento de
amostras.

Adaptadores de processo
Disponíveis com os mais diversos adaptadores higiénicos, roscados, flangeados ou para montagem em
by-pass. Porta sensores retráteis ou manuais para operação sem interrupção do processo.

Benefícios:
Um parceiro confiável para os diferentes parâmetros químicos numa única plataforma, com toda a flexibilidade
permitindo uma melhor gestão da base instalada;
Visite a nossa página em www.pt.endress.com/analitica
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Caudal
Eletromágnético, Coriolis, Vortex, Ultrassónicos, Térmicos e
Diferenciais de Pressão
Ao longo de 35 anos a Endress+Hauser disponibiliza aos seus clientes a
mais compreensiva gama de medidores de caudal para líquidos, gases ou
vapor. Nos últimos 20 anos, a gama Proline vem evoluindo acompanhando
as novas exigências das indústrias Química, Petroquímica, Alimentar e
Bebidas, Farmacêutica, Energia, Águas, Pasta e Papel entre outras. Até hoje,
a Endress+Hauser já forneceu mais de 2,6Milhões de medidores de caudal
distribuído entre os 6 princípios de medida disponíveis.
O desenvolvimento contínuo e Know-How da Endress+Hauser
conjugado com a experiência dos nossos clientes tem influência direta
no desenvolvimento e atualizações levadas a cabo ao longo destes anos.
Os benefícios desta parceria são a poupança de tempo e recursos não
descuidando a máxima segurança processual durante todo o ciclo de vida da
sua instalação.
Volumétrico por princípio Eletromagnético
Indicados para líquidos condutivos, permitem medição bidirecional mesmo com presença de sólidos
em suspensão. Com grande diversidade de ligações ao processo, materiais, formatos de elétrodos e
revestimentos, os caudalímetros Promag da Endress+Hauser estão disponíveis desde DN 2 até DN 2400.
Com secção interior livre permitem limpeza CIP/SIP, sem perda de carga associada ou partes móveis
minimizando tarefas de manutenção associadas. Com turn-down de 1000:1, alto nível de repetibilidade e
estabilidade a longo termo, torna este princípio o mais utilizado na indústria.
Mássico pelo princípio Coriolis
O caudalímetro mássico pelo princípio Coriolis é o medidor indicado para líquidos ou gases. Associando
a excelente precisão de leitura à instalação facilitada sem restrições a montante ou a jusante, tornam o
Promass no medidor mais atrativo para condições de instalação exigentes. Está disponível com um leque
alargado de materiais, dimensões e formato de tubos para corresponder às mais exigentes expectativas.
Os Coriolis da Endress+Hauser para além da leitura de caudal, também medem temperatura e densidade,
permitindo através de algoritmos carregados no medidor, medidas como concentração, ºPLATO, BRIX
entre outros. Dada a alta performance dos medidores, estes são utilizados para transferência alfandegária
com certificação e software específico de segurança para o efeito.
Volumétrico pelo princípio Vortex
O medidor de caudal Vortex é considerado universal por permitir medir volume de líquidos, gases ou
vapor. Dada a elevada robustez a nível de pressão e temperatura tornam-no no medidor de excelência
para aplicações de contagem de vapor ou energia. Com sensor de temperatura incorporado no sensor e
possibilidade de ligar por comunicação digital ou analógica um segundo sensor de temperatura ou pressão,
tornam o Prowirl no parceiro ideal para cálculo de entalpia, energia, vapor ou gases simples ou compostos.
O Prowirl 200 é o primeiro no mercado a detetar fração de humidade no vapor e gerar um alarme
fazendo a respetiva correção na entalpia. O Prowirl é único na gama de medição de caudal que dispensa
recalibração graças a construção do sensor e da estabilidade do ponto zero. Desenvolvido de acordo com a
IEC 61508 e devidamente certificado pela TUV, o Prowirl pode operar em aplicações até SIL 3.
Certificações disponíveis
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Tecnologia Heartbeat™

A tecnologia Heartbeat™ que equipa a linha Proline da
Endress+Hauser traduz-se num aumento de segurança e
disponibilidade da instalação assim como a garantia de qualidade
do seu produto. Com o teste e diagnóstico do instrumento ao
seu alcance através do visor ou utilizando o webserver contido
na eletrónica, as verificações periódicas do instrumento podem
ser efetuadas sem interromper o processo. O teste em questão
está devidamente certificado pelo TÜV como sendo válido para
efeitos das verificações de acordo com a ISO9001. Garantia de
rastreabilidade através dos relatórios guardados na eletrónica.

Térmico Mássico
Caudalímetro para gases. Instalado por inserção na
tubagem ou flangeado, provoca uma perda de carga baixa.
A sua ampla gama permite a medição mássica em processo
de baixa pressão.

Diferencial de Pressão
Com uma grande diversidade de configurações e acessórios
como elementos primários e manifolds, até versões
completas nos quais todos os componentes necessários
para a medição já estão integrados numa única peça.

Ultrassónico para Líquidos
O caudalímetro ultrassónico permite a medição de
quaisquer líquidos, independentemente da condutividade
ou viscosidade. Disponível em versão Clamp On que
possibilita a medição sem perfurações ou cortes na
tubagem, medindo em líquidos corrosivos sem a
necessidade de sensores especiais. Na versão flangeada
atinge uma precisão de até + 0,3%.

Ultrassónico para Gases
Para medição de caudal de gás húmido ou seco o Proline
B200 permite também a medida em linha de concentração
de metano, ideal para instalações de biogás combinando a
medida de volume normalizado, poder calorífico ou caudal
de energia. Ideal para as entradas de gás de co-geradores.
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Nível
Medição em contínuo
Radar ou Radar guiado
Radar de onda livre ou guiada para
aplicações precisas e medição de
tanques de armazenamento, reatores,
fermentadores, silos, entre outros. Com
uma ampla gama de configurações
de antena e ligações ao processo, os
radares da Endress+Hauser têm a
solução definitiva em medição contínua
de nível para sólidos e líquidos, mesmo
em altas temperaturas com presença de
espuma e turbulência.
Ultrassónico
Sem contato com o produto, fiáveis e de
baixo custo, as soluções Endress+Hauser
para medição de nível pelo princípio
ultrassónico abrangem aplicações
em sólidos e líquidos. Este princípio
de medição é caraterizado pela
simplicidade de projeto, instalação e
pelo comissionamento rápido e seguro.

Radiométrico
Há mais de cinquenta anos, a
Endress+Hauser oferece soluções
radiométricas para deteção e medição
de nível, densidade ou concentração
com alta qualidade e fiabilidade. Onde
todos os outros princípios falham
por condições de processo extremas,
geometria e limitação mecânica, a
instrumentação radiométrica é usada
como alternativa eficaz.

Sistemas de tancagem
A linha de sistemas de tancagem da Endress+Hauser oferece soluções para aplicação em controlo de inventário e trasfega
alfandegária, com diversas opções de tecnologias para medição de nível, tais como medidores servo operados (Proservo)
e Radar (Micropilot). Além de medições de nível, os sistemas de tancagem fornecidos englobam sistemas de integração,
comunicação, visualização de dados e medição de pressão, tudo integrado num sistema de gestão de dados de tancagem,
Tankvision, com software baseado na web, totalmente em português.
Proservo
Medidor Servo-Operado para aplicação
de alta precisão em medição de nível,
interfaces e densidade, permitindo a
medição até 16 pontos de densidade e 2
interfaces. Solução ideal para esferas de
GPL e hidrocarbonetos.

Tankvision
É o primeiro sistema de gestão de
inventário para tancagem com software
e acesso por navegador Web. Num
único instrumento concentra todas
as ferramentas necessárias para
visualização, aquisição e cálculo de
dados conforme normas internacionais.
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Nível
Deteção
Lâminas Vibrantes
O princípio vibratório é o mais
versátil para líquidos e sólidos e
não requer calibração. Desde a
aplicação mais simples de controlo
mínimo e máximo, é o preferido
onde a segurança da instalação é a
principal preocupação. Disponível
em versões SIL2 e SIL3. Disponível
para operar entre -50ºC a 280ºC e
com pressões de 100bar.

Capacitivo
O princípio de medida cobre uma vasta
gama de aplicações de deteção ou
medição em contínuo, onde a agressividade do líquido ou sólido em termos de
corrosão ou abrasão podem representar
um problema. Com gama de medida
até 20 metros, temperaturas até 400ºC
e possibilidade de compensação de produto acumulado, conferem ao capacitivo um lugar de destaque na medição ou
deteção de nível.

Outros Princípios
A Endress+Hauser dispõe de uma grande variedade de detectores de nível para líquidos ou sólidos devidamente ajustados
às diferentes aplicações. Pás rotativas, Condutivos, micro-ondas ou radiométricos completam a gama de detetores de nível
da Endress+Hauser.

Multi Echo Tracking™

A compreensão do processo por parte da
Endress+Hauser leva ao desenvolvimento
de tecnologia que permite que os
instrumentos se adaptem às condições
de processo mais exigentes. Deste modo
surge um algoritmo de interpretação
instalado na nova linha de medidores de
nível. Este algoritmo avalia as condições
da instalação no comissionamento inicial
da instalação e considera ao longo do
tempo evitando permanentes ajustes dos
sistemas de nível mais existentes. Veja o
vídeo através do link no QR.
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Pressão
Piezo, Cerâmica, Diferencial e Hidrostática
A medida de pressão em tanques pressurizados ou tubagens são
aplicações típicas na indústria. Sendo que na maioria das aplicações se
trata de segurança, a família Cerabar S foi desenvolvida de acordo com
a IEC 61508 com duplo compartimento de eletrónicas e disponível para
aplicações até SIL3. Os sensores de alta precisão e melhor estabilidade
ao longo do tempo estão disponíveis em versões de Cerâmica, Piezo e
Diferencial para uma segurança elevada de processo e confiabilidade.
Para medidas até 700bar com turn-down de 100 para 1 e diferentes
protocolos de comunicação tornam a gama S da Endress+Hauser
aplicável em todos os segmentos de indústria.

Célula Cerâmica
A célula cerâmica é considerada uma célula “seca”, a pressão do processo atua diretamente na
membrana de elevada pureza, 99,9%, o que a torna muito robusta quer ao choques de pressão quer
aos ataques de agentes químicos. A estabilidade mecânica da membrana é muito elevada o que lhe
garante uma boa repetibilidade.

Célula Piezo
Nas células piezo a pressão é exercida numa membrana metálica que através de um fluido de
enchimento transporta a pressão de forma indireta ao sensor piezo resistivo. Em pressões elevadas,
até 700bar conferem uma melhor performance e menos afetadas pela variação térmica quando
comparado com os sistemas capilares. Maior resistência ao choque de pressão, chegando a suportar
cerca de 10x mais pressão do que a sua gama de medida.

Diferenciais
Os diferenciais com capilares e os eletrónicos preenchem
a gama de medição de pressão da Endress+Hauser. Em
destaque, os diferenciais eletrónicos permitem uma maior
segurança processual tendo em conta que os riscos de
incerteza gerados pelo meio ambiente, como aquecimento
dos tradicionais capilares, ou mesmo a posição dos capilares
são colocados de lado.

Célula Contite™

A célula Contite™ é um desenvolvimento Endress+Hauser
para as aplicações onde a atmosfera produz de algum
modo gases ou condensação que podem danificar a
célula na parte da compensação atmosférica. Com uma
construção única produz um efeito de proteção à célula de
medida o que permite uma maior segurança à instalação.
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Temperatura
Sensores, Conversores, Multiponto
A Endress+Hauser oferece uma ampla gama de sensores de temperatura desenvolvendo
tecnologias para medição nos diferentes setores industriais. A nova linha de termómetros
iTHERM com elementos de medida com resistência aumentada à vibração StrongSens, e os
termómetros QuickSens, como os mais rápidos no mercado, a Endress+Hauser abre uma nova
porta no processo de controlo com tempos de resposta de 1.5 segundos em sensores resistivos.
Por outro lado o gabinete TES Temperature Engineering Solutions apresentam soluções para
os pontos de medição de temperatura mais exigentes quer a nível de medição quer a nível de
segurança de processo.
A Endress+Hauser produz os mais sofisticados transmissores de temperatura do mercado, com os
mais diversos protocolos de comunicação e nível de segurança até SIL3.

Registo

Componentes

A Endress+Hauser oferece uma vasta gama de registadores
digitais com diferentes pacotes matemáticos onde
destacamos os calculadores de energia para soluções
avançadas de registo e cálculo.

Indicadores de campo ou de montagem em quadro,
barreiras de isolamento galvânico, fontes de alimentação,
contadores de energia, PDA´s industriais com os mais
diversos protocolos de comunicação e normas de segurança.
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Soluções
WirelessHART
Utilizando a tecnologia WirelessHART com o adaptador Endress+Hauser, é possível transformar
qualquer equipamento num sistema sem fios. O próprio adaptador alimenta o instrumento a dois
fios enviando as variáveis de medição sem nenhum cabo, facilitando a instalação da instrumentação
em locais de difícil acesso com redução de custos. O gateway Fieldgate WirelessHART da
Endress+Hauser permitem fazer o upgrade dos instrumentos 4…20mA (HART ou analógico)
em instrumentos WirelessHART. Os dados do processo e diagnósticos dos instrumentos são
disponibilizados à rede de comunicação. Isto permite otimizar o uso dos instrumentos existentes na
base instalada, significando um grande avanço na transparência e disponibilidade da fábrica.

Monitorização de Energia
Soluções para monitorização de energia em utilidades, visando a redução de custos e a identificação de potenciais de economia, através do controlo de indicadores.
Soluções para monitorização de ar comprimido, vapor, refrigeração e aquecimento, onde incluímos instrumentação, softwares e serviços para desenvolvimento e planeamento de certificação
ISO50001.
Gestão de Projetos
A Endress+Hauser coloca ao seu dispor múltiplos meios e ações no desenvolvimento dos seus
trabalhos, respondendo de acordo com o nível de exigência de cada cliente. Respeitamos todos
os padrões de documentação requeridos. Como consequência os resultados dos projetos são
otimizados, ganhando assim em tempo e eficiência.
O E-direct complementa a tradicional gama de soluções da Endress+Hauser. Alguns instrumentos
não requerem uma consulta detalhada acerca de preços e detalhes de aplicação; é aí que o E-direct
pode ajudar, como canal de vendas rápido, eficaz e direto.
www.e-direct.endress.com/pt/pt

Centro de Vendas Portugal

Centro de Serviços Portugal

Endress+Hauser
Condomínio Empresarial da Moita, Fracção K
PT - 2860-579 MOITA
Tel.: +351 214 253 070
Fax: +351 214 253 079
info@pt.endress.com
www.pt.endress.com
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