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Heartbeat Technology 

Segurança que vem de Inovação 
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Heartbeat Technology – Um dos nossos diferenciais 

A combinação de serviços de diagnósticos, verificação e monitoramento pela tecnologia Heartbeat 

traz custo-benefício e operações seguras da planta durante todo seu ciclo de vida.  

 

 

 

 

 

 

 Proline, Liquiline, Micropilot e Levelflex 
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Onde tudo começou… 

Heartbeat para Vazão 
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Proline representa medição consistente de vazão 

Auto-monitoração contínua, 
indicação clara do erro  

e sua solução 

Otimização na operação e 
rotinas de manutenção 

Maior confiablidade nas 
medições 

Disponibilidade Qualidade Segurança 

CONFIABILIDADE 

    CUSTOS 
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Diagnóstico desde o sensor até o sinal de saída 

Alimentação 

Sensores de 
Temperatura 

Sistema de 
Excitação 

Pick-ups eletrodinâmicos 

ISEM 

CPU 

Módulo I/O 

Testes contínuos 

Proline Promass 100 example 
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Heartbeat Technology™ – Quais opções existem? 

• Testes contínuos, durante operação 

• Soluções simples e concisas em caso de 
erros 

• Confirmação sob demanda da 
confiabilidade operacional 

• Emissão de relatório eletrônico 

• Monitoração permanente 
para análise externa de trends 

• Manutenção preditiva 

Padrão 

Solução 
Combinada 

Monitoring 

Verification 

Diagnostics 
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Desafios na indústria… 

Segurança funcional: 
"Quais métodos são empregados para 

testar seus medidores de vazão em 
aplicações SIL?" 

Utilidades:  
“Seu rateio de vapor está sendo 
realizado de forma confiável?” 

Corrosão  

“Quantos Coriolis você possui? Quais 
deles são expostos a fluidos 

corrosivos/abrasivos, incrustantes?…" 

? 

Slide 7 Marcus Vinicius 



28/06/2017 

O que Heartbeat Technology pode fazer? 

Heartbeat Diagnostics: Risco de 
falha altamente reduzido 

Heartbeat Verification: Clareza e 
evidência sem interrupção do 

processo 

Heartbeat Monitoring: 
Monitoração contínua da condição 

do processo 

PDF 
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Benefícios na prática… 

Alta flexibilidade  
para realização de proof-tests, 

redução de custos pelo 
agendamento 

Constatação da confiabilidade 
funcional  

Otimização do processo, 
manutenção preditiva 
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TÜV aprova a tecnologia 

Atestado obtido para Heartbeat Technology 

• TÜV (Alemanha): Conformidade com a   

IEC 61508 e ISO 9001 em relação a: 

• Rastreabilidade 

• Cobertura total do teste 
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Onde estão locadas os diferentes tipos de faltas/falhas? 

Cálculos de SIL 
Apenas para 

Falhas Aleatórias 

Falhas Sistemáticas influenciando a performance do sensor, 
e.g. corrosão, abrasão, incrustação 

 

Heartbeat Diagnostics, Verification e Monitoring 
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As probabilidades de falha λ e sua relação com a SFF 

SFF [%] 
Safe Failure Fraction 

Safe & 
Detectable 

Safe & 
Undetectable 

Dangerous & 
Detectable 

Dangerous & 
Undetectable 
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Proof testing melhora os valores de PFD 

SIL 1 

SIL 2 

SIL 3 

PFDavg 

PTC (Proof Test Coverage) 
Exemplo mostra um PTC de 100% 

(~98% é mais real) 

1000 FIT 
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Como manter os níveis de SIL originais? 

• Mantenha seu λDU FITs baixo! 

• Use instrumentação com alta 

cobertura de diagnósticos 

 

 

 

• Execute o proof testing quando a 

PFD atingir níveis críticos 

• Uma baixa λDU permite intervalos de 

proof test maiores 

• Isso economiza tempo e dinheiro!! 
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Heartbeat Diagnostics 
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Como os valores “antigos” e “novos” de PFD se comparam? 

SIL 2 

SIL 3 

SIL 1 Medidor SIL capable 
e.g. Promass 83 

Promass 200 
73 FIT 

160 FIT 

O Heartbeat diagnostica continuamente se ocorreram falhas.  
O escopo dos diagnósticos no modo SIL correspondem à SFF. 

 PTC para a Heartbeat Verification = 0% 
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Mais segurança! Menos esforços! Mais flexibilidade! 

SIL 2 

SIL 3 

SIL 1 Promass 200 – 73 FIT 

Medidores típicos SIL capable– 160 FIT 

• Instrumento dedicado para atingir requisitos exigentes de segurança 
• Segurança aumentada pela cobertura de disgnósticos best-in-class 
• Aumenta o intervalo de prooftests! 
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• On-demand, in-line, sem interromper o processo 
• Ativado via IHM, display, sala de controle, ethernet! 

 
 
 
 
 
 
 

• Relatório eletrônico de qualidade 
• Versão do proof test é documentada 

Heartbeat Verification 

Relatório de verificação 

De acordo com a  
IEC 61511-1, Seção 16.3.3 
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Diagnósticos , Verificação e Monitoramento – o que significa para pH ? 

Heartbeat para Analítica 
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Um pH otimizado aumenta a produtividade! 

www.lardbucket.org 

• O eletrodo de pH é um 
consumível. 
 

• Uma menor banda de pH otimiza 
as reações do processo. 

  
• Aumenta a qualidade do produto 

e o rendimento do processo. 
 

• Diminui a dosagem de químicos. 
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As três áreas-foco do Heartbeat 
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Todos os diagnóticos classificados de acordo com o padrão Namur NE107 

• Operação da planta mais segura com diretrizes claras 

• Economia por procedimentos bem definidos 

• Mais disponibilidade para a planta! 

 

Fieldbus 
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Diagnósticos com a Namur NE107 
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Heartbeat Diagnostics em Analítica – alguns exemplos 

Rotinas de autoteste avançadas Explicação Devices 

Verificação de conexão do sensor ao 
transmissor 

Verifica o sinal e a alimentação entre o 
sensor e o transmissor. 

• Para todos os sensores Memosens 

Vigilância da alimentação do sensor 
Verifica se a alimentação do sensor está 
sendo suficiente. 

• Para todos os sensores Memosens 
plug-head 

Sistema de Verificação do Processo 
(PCS) 

Verifica se há congelamento do sinal 
medido. Se não há mudança, o sensor 
está bloqueado. 

• Para todos os sensores Memosens 

Vigilância da Conexão do Eletrodo 
(ECS) 

Vigilância da conexão entre os 4 
sensores eletrodos e a eletrônica do 
Memosens. 

• Memosens CLS82D 4-eletrodos de 
condutividade 

Vigilância da bobina toroidal 
Verifica se a corrente na bobina está for 
a do range, detectando então curtos-
ccircuitos ou fios danificados no sensor. 

• Sensores Memosens indutivos para 
medição de condutividade 
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As três áreas-foco do Heartbeat 
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Heartbeat Verification 

• Documentação disponível para requisitos exigidos por órgãos regulatórios, Depto. de 

Qualidade etc. 

• Procedimento guiado para verificação dos pontos de medição 

• Resultados de verificação claros e sem ambiguidades 

• Relatórios que podem ser impressos! 
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Pontos considerados na Verificação 
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Executamos uma calibração para verificar a 
performance do sensor. 
 
Medimos os seguintes parâmetros: 
• Slope e Offset (limites de avisos e alarmessão 

selecionáveis pelos clientes) dentro de um certo 
range 

• Δ -slope e Δ -offset 
• Ruptura do vidro 
• Impedância do vidro 
• SIP counter 
• Relógio operacional 
• Contador de Calibrações 
• Tempo operacional sob condições severas ( i.e. 

pH abaixo de 2 ou acima de 12; temperaturas 
acima de 80oC / 100°C 
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As três áreas-foco do Heartbeat 
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CM42 DTM : visão geral 

Slide 28 

Alvo do Cliente: 
Dashboard compreensível 
para a manutenção. 
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CM42 DTM: Calibração 

Slide 29 

Esta rampa refere-se 
basicamente à membrana de 
vidro, como impregnação de 
material ou decaimento da 

sensibilidade. Para cada 
unidade de pH, 

sobem/descem 59mV 
esperados. Um pH 7 tem 

potencial de  0mV. 

www.sensorex.com [mV] 

[pH] 
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CM42 DTM: Zona de aviso 

Slide 30 

O ponto zero refere-se ao  pH 
7. 
Um drift no sensor de pH pode 
ser causado, por exemplo, por 
• Envelhecimento da célula de 

referência,  
• Contaminação do diafragma 
• Contaminação do sistema de 

referência 
• Impregnação ou dano na 

membrana de vidro 
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CM 42 DTM: Cálculos de Performance 
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Como estender a calibração/troca do meu eletrodo de pH? 

Slide 32 

t1 
t2 

• t1 = troca do eletrodo baseada em experiência anteriores 
• t2 = troca otimizada utilizando o Heartbeat Monitoring 

Ponto Zero 

tempo 

• Ensure performing the trial with the same pH probe  
• Utilizing Memosens clip technology  

$$$ $$$ 

= calibração efetuada 

Marcus Vinicius 
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Exemplos práticos 

Heartbeat para Radares (livre e guiada) 
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Heartbeat Technology - Diagnostics 

• Automonitoramento contínuo para checar a saúde dos  

equipamentos 

• Mais de 80 diagnósticos operando permanetemente 

“ao fundo” 

 

 

 

 

 

 

• Cobertura no SIL Mode corresponde a aprox. 98%! 

• Guia conciso e rápido no caso de erros (NE 107) 

 

• Logic program run control 
• Measuring cycle time 
• Supply voltage 
• Temperature 
• Check sum RAM 
• Cable breakage 
• … 

Check 
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Heartbeat Verification 

• Verifica o correto funcionamento do equipamento  e gera um 

protocolo sem interrupção do processo!  

 

• Esse protocolo (via DTM  PDF) traz tudo que auditorias exigem 

acerca da saúde e da funcionalidade do equipamento. 

 

Slide 35 Marcus Vinicius 



28/06/2017 

Heartbeat Technology - Verification 

• Relatório Pass / Fail gerado com o Heartbeat Verification Wizard 

 

 

 

 

 

Diagnósticos Internos 

• Mainboard • Check sum RAM 

• I/O modul •  Temperature check 

• Sensor •  Voltage verification 

• Current check •  Clock verification 

• Logical program run control •  … 
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Heartbeat Technology - Verification 

• Este relatório Pass / Fail auxilia durante a identificação de falhas 

e o gerenciamento de sobressalentes 
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Heartbeat Technology - Monitoring 
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Agora fica mais sério do que você imaginava… 

file:///D:/1Data/public/i05200168/Videos/Public/Animation_Advanced_Diagnostic_Foam_Detection_EN_1920x1080_2014.mp4
file:///D:/1Data/public/i05200168/Videos/Public/Animation_Advanced_Diagnostic_Build-up_Detection_EN_1920x1080_2014.mp4
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Filtros dinâmicos 

Marcus Vinicius Slide 39 



28/06/2017 

Heartbeat Technology - Monitoring 

Marcus Vinicius Slide 40 

file:///D:/1Data/public/i05200168/Videos/Educativos/Micropilot sendo submetido a condições críticas[1].mp4
../Videos/Educativos/Micropilot sendo submetido a condições críticas[1].mp4
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Conclusão: Heartbeat Technology 
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Falhas aleatórias Falhas sistemáticas Documentação 
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Proline 200 

 Medidores de vazão 2 Fios 

 Verdadeira ligação dois fios 

4…20mA Hart 

 Menor custo de instalação 

Totalmente Exia 

 Excelente para a substuição de 

medidores mecânicos (Ex: turbinas) 

 Único Coriolis 2 fios 
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Proline 300/500 – Inteligente e voltado ao futuro! 

Pronto para a  
Indústria 4.0 

Conceito Simply  
Clever 

O HistoROM 
continua! 

Conectividade W-LAN integrada e 
valores reais de tendências de 
status trazem verdadeira 
manutenção preditiva fácil e eficaz! 

Proline 300/500. Sinônimo de inovação, otgimizado por indústrias e com 
maior performance que seus antecessores! 

A operação uniforme e o conceito 
de integração a um webserver 
garante comissionamentos e 
manutenções fáceis, confiáveis. 

A memória não-volátil previne perda de 
dados e permite a troca de componentes 
sem necessidade de reconfigurações. 

Heartbeat 
Technology 

Cobertura de erros com diagnósticos 
integrados, verificação in-situ e avaliação 
constante de falhas sistemáticas. Emissões 
de relatórios e integração ao WAM. 

Segurança integrada. 
Sempre. 

Conceitos de segurança específicos da 
indústria permitem segurança máxima 
ao processo. Conceito de equipamento 
SIL para Química ou tipo Food-safety. 

Industry 
Safety 

Proline 300/500 - Integrated Industry Safety 
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Portfolio 300/500 – compacto e remoto 

 
 

Versão compacta Versão remota 

Display 
Integrado 

100 

200 

300 

500 
Remoto Remoto digital 

Display 
remoto  

Opcional para 
200, 300 

400 

800 

400  

 
800  
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300 e 500 com I/O configurável! 
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113GHz – Temos o radar que se encaixa na sua aplicação! 

Vantagens de 1GHz 
• Radares de onda 

guiada, apliváveis em 
presença de espuma e 
baixas ctes. dielétricas 

• Medição de interface, 
compensação de fases 
gasossas e aplicações 
com bypass 

Vantagens 6GHz 
• Condensação na 

antena, turbulências 
• Aplicações em tubos 

acalmadores e 
bypasses 

Vantagens de 26GHz 
• Menor ângulo de abertura, 

aplicável em 90% dos 
processos 

• Bom em aplicações com 
agitação 

Vantagens dos 80GHz 
• Menor feixe de todos: 3° 
• Ranges até 125m 
• Exatidão até 0.5mm 

(NMR81) 


