
 
 

MEDIÇÃO DE MANTA DE LODO 

Série EchoSmart  
 

APRESENTAÇÃO 

Este instrumento é utilizado no monitoramento contínuo da altura da camada de lodo que encontra-se 
decantado no fundo de tanques geralmente utilizados em sistemas de tratamento de efluentes. O medidor é 
composto basicamente por um sensor e uma unidade eletrônica remota. O sensor é instalado submerso no 
tanque e conectado à unidade remota por meio de um cabo, podendo estar a uma distância de até 450 m. 
 
Seu funcionamento é baseado na emissão de pulsos de ultrassom de alta frequência pelo sensor, que utilizam o 
meio líquido como meio de transporte. Os pulsos refletidos são captados pelo sensor e convertidos em um sinal 
enviado à unidade eletrônica onde será analisado por um circuito microprocessado (contando com processador 
digital de sinais ou “DSP” e um avançado software). A altura da camada de lodo é determinada pelo ponto onde 
ocorre a variação de densidade entre dois meios distintos, como no caso água-lodo. 
 
Diferentes modelos de sensores encontram-se disponíveis para atender desde as mais simples aplicações até as 
mais complexas. Sensores com sistema de autolimpeza (palheta girante), em aço inox para altas temperaturas e 
meios agressivos e ainda com turbidímetro incorporado. 
 
A unidade remota possibilita o monitoramento simultâneo de até 4 tanques, apresentando saídas analógicas e 
relês independentes. Apresenta fácil programação e seu display LCD permite a indicação do nível de lodo de 
cada tanque, bem como a visualização do espectro em forma gráfica das variações de densidade verificadas ao 
longo da altura do tanque. Opcionalmente, pode ser fornecido com acessórios de montagem para 
decantadores com pontes fixas ou móveis, como braços articulados e suportes de fixação. 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA 

Flexível: Opções do Instrumento individual Completas 
• Sensor com função completa Controlador EchoSmart; 
• Sensor com Unidade de Fonte de Alimentação EchoSmart; 
(programação remota pelo Programa de Console EchoSmart); 

 
Redes EchoSmart  

• Interconexão de campo de até 128 Sensores; 
• Redes Locais RS-485; 
• Rede RF conforme ZigBee integrado;  

 
Amigável: Fácil de configurar, fácil de operar e obtenção de  
medições confiáveis e sem problemas são as principais características do EchoSmart! 
 

• Grande visor de exibição com telas de "preenchimento de página" intuitivas para a entrada rápida de 
parâmetros; 

• Operação de teclas com instruções de Ajuda para todas as configurações; 
• Inicialização automática e Ganho Automático para fácil e rápida inicialização e operação ininterrupta; 

 

APLICAÇÃO 

• Clarificadores 
• Espessadores 
• Separação líquido-sólido 
• Processos 

 



 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 


