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VANTAGENS

• Fácil de instalar
• Não intrusivo
• Medição em tempo real
• Modernização sem parada 

da produção

PLANO DE FUNDO

Um vazamento em uma linha de vazão de
petróleo ou gás é uma situação altamente
perigosa – a montante ou a jusante. Por
isso, é extremamente importante que o
operador seja avisado imediatamente
sobre qualquer vazamento. 
Um vazamento em uma linha de vazão,
válvula, flange ou qualquer outro compo-
nente pode comprometer a segurança e
levar a um desligamento na fase de pro-
dução ou a jusante em uma refinaria ou
terminal. Em geral, um vazamento de
produto tem uma velocidade de fluxo
muito baixa, determinada pelo tamanho
do defeito, pelas propriedades do líquido
e pela pressão diferencial. O Monitor de
vazamentos ClampOn DSP foi desenvol-
vido para oferecer um produto capaz de

quantificar um vazamento através de uma
válvula fechada. Há muitas razões para
instalar um Monitor de vazamentos
ClampOn DSP:
- Redução da perda da chama
- Monitoramento da taxa de vazamento
da válvula interna
- Melhor planejamento de manutenção
- Prevenção de vazamentos para a 
atmosfera

PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO

A teoria básica é que um vazamento cria
um ruído de alta frequência que pode ser
monitorado por um sensor de ultrassons.
Em uma situação de «não vazamento»,
o padrão de ultrassom será estável, mas
se ocorrer um vazamento, o padrão será
alterado drasticamente. O Monitor de
vazamentos ClampOn DSP tem como
base a plataforma tecnológica do Sensor
inteligente ultrassônico ClampOn. Com a
capacidade de monitoramento do sinal
em diversas frequências dos instrumen-
tos, junto com uma extrema sensibili-
dade, é possível distinguir e eliminar

ruídos não relacionados a vazamentos,
de modo que o «ruído» de um vazamento
possa ser monitorado e o operador possa
ser avisado caso ele ocorra. O Monitor de
vazamentos ClampOn DSP detecta vaza-
mentos pequenos e médios ou passa-
gens de fluxo sobre o ponto de medição
em tubos e válvulas, mesmo com baixa
pressão diferencial.

Versão submarina do Monitor de
vazamentos ClampOn DSP.

Versão do Monitor de vazamentos ClampOn DSP Ex ia.



ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

• Método de operação: Acústica passiva (ultrassom) 

• Processamento: DSP inteligente dentro da unidade do sensor

• Método de instalação: não intrusivo, preso à superfície da tubulação

• Vazamento mínimo detectável: Gás: dP>1 bar, taxa mín. de vazamento 0,1 l/min

Líquido: dP>3 bar, taxa mín. de vazamento 0,1 l/min

(dependendo do delta de pressão [dP] sobre o ponto de

vazamento)

• Repetibilidade: Melhor que 1%

• Opções de interface: RS485 (ASCII, binário, ModBus RTU), 4-20mA 

• Comunicação em duas direções: Sim

• Atualização de software: Sim

• Temperatura da superfície da

tubulação: -40 a 225 ºC (-40 a 437 ºF)

• Regimes de vazão: Petróleo, gás, água, multifásico

• Características de diagnóstico: «Avaliação de condição» inteligente

• Proteção de entrada: IP68

• Material do envoltório: Aço inoxidável AISI 316

• Dimensões/Peso: 109 mm x 101 mm [4,3 pol. x 4,0 pol.]

• Aprovação Ex: Ex ia, Ex de

• Consumo de energia: Em geral, 1,5 Watt, máx. 2,1 Watt por sensor
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INSTALAÇÃO

O Monitor de vazamentos ClampOn DSP,
baseado na nossa tecnologia patenteada
do Sensor inteligente ultrassônico, está
disponível nas versões de superfície e
submarina. O sensor é fácil de instalar e
operar. Seu design não intrusivo e seus
acessórios clamp-on inteligentes facili-
tam a instalação, tanto no estaleiro
quanto no campo para sistemas de
modernização. O local de instalação
pode ser na área/válvula de interesse
ou próximo a ela. 
O corpo do sensor é feito de aço inoxi-
dável nas unidades de superfície e de
titânio nas unidades submarinas. Ele fica
preso ao local (válvula, flange ou tubo)
para ser monitorado. As unidades de
superfície possuem a certificação Ex ia
IIB ou Ex d IIC, com temperaturas da
parede da tubulação de -40 a +225 ºC
(437 ºF). 
Um número ilimitado de sensores pode
ser conectado a um único computador
para medições em tempo real.
O sinal dos sensores pode ser conectado
diretamente com qualquer tipo de Siste-
ma de controle principal, além de poder
se comunicar como ModBus Slave com
qualquer unidade ModBus Master.

Os dados do sensor podem ser exibidos no PC ou na interface com o sistema de controle.

Colocação de sensores na própria válvula
ou o mais próximo possível do tubo.
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