
Estado da arte em soluções especialmente personalizadas  
para a necessidade do cliente

MEDIÇÃO DE NÍVEL



Seguro, efi ciente e confi ável 
Métodos para medições de nível estáveis e de alta precisão a longo prazo

Medição de nível com boias

Uma medição precisa, extremamente robusta e sem manutenção pode 
ser facilmente confi gurada por meio de uma boia conectado a um 
encoder rotativo por meio de uma corrente e uma engrenagem.

Medição de nível em método hidrostático

As medições de nível por método hidrostático são medições de alta 
precisão para volumes pequenos e grandes e executadas aplicando 
diretamente a carga da coluna de água a ser medida no transdutor de 
pressão. Este método é particularmente adequado para reservatórios, 
barragens e reservatórios de equalização de 0 a 275 m de altura.

Essas medidas também permitem uma variedade de outras análises, 
cálculos e controles, como: 

•  Medições de vazão por meio de vertedouros retângulares/triângulares, 
canais/condutos Venturi, Winter-Kennedy e outras medições 
(ex. para determinar os volumes de vazamento de água)

•  Cálculos de volume de tanques ou reservatórios
•  Monitoramento de entupimento da grade por medição diferencial 

de pressão
•  Medição de nível com redundância para medições críticas

Medição de nível em método pneumático

Medições de nível pneumáticas por meio do método de bolhas, 
o sensor – sem contato direto com a água – mede a contrapressão 
gerada por um compressor de ar. Essa medição de nível de alta precisão 
também é adequada para reservatórios/represas, rios e bacias de 
equalização de 0 a 135 m de altura.



Flexível e versátil 
Soluções duráveis e com valor agregado

« SOLUÇÕES ABRANGENTES COM RECURSOS – PERSONALIZADOS 

NA MEDIDA PARA ÀS NECESSIDADES DOS CLIENTES. »

Os sistemas de medição de nível Rittmeyer são versáteis, duráveis e muito precisos. Dependendo da aplicação e precisão 
de medição necessária, as soluções possuem funções adicionais que agregam valor ao cliente, como: 

Alto-nível de segurança 
Quando algum limite de alarme é excedido, o controlador 
pode executar automaticamente uma ação predefi nida. Essa 
função também pode ser ativada em caso de perda de comu-
nicação com a sala de controle e fornece um certo nível de 
inteligência no local.

Fácil atualização por compatibilidade com 
sistemas anteriores 
O design do sistema é compatível com versões anteriores, o 
que facilita e simplifi ca a atualização das instalações existentes. 

Alto investimento em robustez
A construção muito robusta, o uso de componentes industriais 
de alta qualidade e duradouros e uma estratégia consistente 
de compatibilidade garantem a máxima proteção ao investi-
mento e uma longa vida útil dos equipamentos.

Baixo-consumo de energia
Todos os componentes do sistema de medição são projetados 
para o menor consumo de energia possível.

Comunicação livre de interferências, 
inúmeras interfaces possíveis
As soluções da Rittmeyer incluem várias interfaces e 
protocolos de comunicação:
•  Modbus RTU/TCP
•  IEC 60870-5-104
•  Alertas via SMS
•  Alertas via email (SMTP), arquivos de datalog, etc.

Um servidor Web integrado permite fácil confi guração, 
diagnóstico e manutenção (remota) de todo o sistema, 
tornando desnecessárias viagens de longa distância na 
maioria dos casos.

Operação amigável
Todos os sistemas Rittmeyer são projetados com base em 
um conceito operacional padrão, facilitado por uma inter-
face Web simples e fácil de usar, que não requer a instala-
ção de nenhum software especial para PC. Qualquer nave-
gador da web (em um PC / laptop, tablet ou smartphone) 
será sufi ciente para confi gurar e operar o sistema.

Áreas de aplicação para 
medições de nível



Soluções completamente personalizadas
O sistema de medição de nível mais adequado para todas as necessidades

Medições de nível de alta precisão – com RIPRESS premium

O RIPRESS premium é um sistema preciso e sem manutenção, baseado em um 
ressonador de cristal de quartzo que fornece medições hidrostáticas e pneumáticas 
de alta precisão, por exemplo para cálculos exatos do volume de armazenamento de 
grandes reservatórios e represas.

•  Possíveis aplicações: reservatórios/barragens, bacias de equalização, rios
•  Precisão: < 0.01 % FS
•  Faixa de medição hidrostática:  0 ... 275 m H2O / 0 ... 400 psi 
•  Faixa de medição pneumática:  0 ... 135 m H2O / 0 ... 200 psi

Solução versátil – com RIPRESS smart

O RIPRESS smart é um sistema completo versátil, de baixa manutenção e excelente 
custo-benefício, além de fácil instalação e confi guração devido a suas funções e 
lógicas predefi nidas. Suas funções fl exíveis permitem ainda uma ampla variedade 
de cálculos e funções adicionais.

•  Possíveis aplicações: bacias, reservatórios, rios, tanques de água, lagos
•  Precisão: < 0.1 % FS
•  Sensores de imersão para até 25 bar / IP68
•  Transmissores para até 160 bar / IP65

Controlador da instrumentação – RICTRL unidade de controle

O controlador aceita uma variedade de sensores para captura de dados, 
como sensores ultrassônicos e radar.

•  A interface suporta vários sensores para medir pressão, temperatura, 
várias medidas químicas, etc. (ex. por Modbus, 4 ... 20 mA, etc.)

•  Uma variedade de cálculos pode ser realizada com base em funções 
matemáticas predefi nidas

•  Inúmeras opções de comunicação (Modbus RTU/TCP, IEC 60870-5-104, 
alertas SMS, email SMTP, etc.) permitem uma concentração de dados 
fl exível e a transferência para sistemas PLC ou SCADA

Soluções flutuantes – com RIPOS

RIPOS e RIPOS smart são codifi cadores absolutos inteligentes para medições de 
posição, distância e nível. Esta solução é robusta e durável sendo adequada para 
uso em condições ambientais adversas. Medições redundantes e versáteis também 
são possíveis por meio de sensores de pressão integrados (RIPOS smart).

•  Possíveis aplicações: rios, canais, eclusas 
(ex. para processamento adicional de controle de barragem)

•  Precisão: até 1 mm FS
•  Faixa de medição: 0 ... 100 m
•  Extremamente robusto e de baixa manutenção

Sujeito a alterações

0082542.P01
202001 JUN
21.040.0082542.001.01.4.12

Rittmeyer AG 
6341 Baar, Suíça

T +41 41 767 10 00, F +41 41 767 10 70
sales@rittmeyer.com, www.rittmeyer.com

Subsidiarias na Áustria, Croácia, França, Alemanha 
e Itália

Filial em Singapura, escritório comercial nos EUA 
e uma rede comercial global
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