
Aplicação

O Liquiline Mobile CML18 é um equipamento portátil multiparâmetros para conexão
de sensores digitais com tecnologia Memosens e operação opcional por smartphone
ou outros dispositivos móveis via Bluetooth.

O equipamento é designado para operação confiável em campo ou em laboratório e é
particularmente adequado para as seguintes indústrias:
• Life sciences (Ciências da vida)
• Indústria química
• Água, esgoto e efluentes
• Alimentos e bebidas
• Usinas de energia
• Outras aplicações industriais de análise de líquidos

Seus benefícios

Fácil operação:
Utilize seus próprios tablets e smartphones para operação e comissionamento.
Aproveite todos os benefícios da tecnologia Memosens:
Sensores Memosens lhe oferecem o método mais seguro de transmissão de dados,
máxima disponibilidade dos valores medidos e manuseio fácil e descomplicado.
Confie em seus valores medidos:
Uma vez que a mesma tecnologia é usada, a consistência completa entre medições de
processo e de amostra é garantida.
Simplifique suas tarefas diárias:
Plug & play de verdade com sensores Memosens pré-calibrados permitem a troca
rápida entre parâmetros.
Utilize a função de registro de dados:
Salve mais de 10.000 valores medidos com carimbo de data e hora.
Simplesmente leve com você para qualquer ponto de medição:
O equipamento versátil pode ser usado sempre que necessário - do laboratório ao
processo. Pequeno e prático, ele cabe em qualquer bolso de camisa.
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Função e projeto do sistema

Descrição do produto
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  A0040968

 1 CML18

1 Tampa de proteção
2 Tela de exibição com rotação de tela automática
3 Botão "Select"
4 Botão "Next"
5 Conexão Memosens
6 Área para carregamento sem fio
7 Status do LED
8 Conexão M12
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Sistema de medição O sistema de medição consiste de pelo menos um transmissor Liquiline Mobile CML18 e um sensor
Memosens.

Opções de conexão:
• Conexão M12

• Conexão de um sensor Memosens através do cabo Memosens M12 (disponível opcionalmente)
• Conexão do Liquiline Mobile CML18 a um computador para transmissão de dados ou para

carregar o equipamento através do cabo M12-USB (disponível opcionalmente)
• Interface Bluetooth para conectar o Liquiline Mobile CML18 a um equipamento compatível (não

fornecido) para análise de dados, transmissão de dados e configuração do equipamento através do
aplicativo SmartBlue

• Conexão Memosens diretamente no equipamento para um sensor Memosens

3

1

2

  A0045563

 2 Cabo, sensor e smartphone não fornecidos

1 Conexão M12
2 Interface Bluetooth
3 Conexão Memosens

A conexão simultânea de 2 sensor não é suportada. A medição é interrompida durante a
transmissão de dados, atualizações de software ou configuração do equipamento.

Comunicação e operação
Operação e configurações através de:
• Menu de operação interno com teclas
• Aplicativo SmartBlue através da tecnologia sem fio Bluetooth® LE →   9

Segurança

Confiabilidade Memosens MEMO SENS

Memosens torna seu ponto de medição mais seguro e mais confiável:
• Sem contato, a transmissão de sinal digital possibilita isolamento galvânico ideal
• Sem corrosão de contato
• Completamente à prova d'água
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• O sensor pode ser calibrado em laboratório, aumentando assim a disponibilidade do ponto de
medição no processo

• Componente eletrônico intrinsecamente seguro significa que a operação em áreas classificadas
não é um problema.

• Manutenção previsível graças ao registro de dados do sensor, por exemplo:
• Horas totais de operação
• Horas de operação com valores medidos muito altos ou muito baixos
• Horas de operação em temperaturas altas
• Número de esterilizações de vapor
• Condição do sensor

Entrada

Desempenho de entrada Carregamento wireless 5 W

Conexão M12 5 V; 0.6 A

Variáveis medidas • pH
• ORP
• pH/ORP
• Oxigênio
• Condutividade
• Temperatura

Faixa de medição → Documentação do sensor conectado

Tipo de entrada Conexão Memosens para sensores com tecnologia Memosens

Conexão M12 para cabos de medição digital CYK10, CYK20 para sensores com tecnologia Memosens

Sensores Memosens CLS50D e CLS54D

Uma lista completa de todos os sensores suportados pode ser encontrada na página de produto do
equipamento: www.endress.com/CML18

Saída

Sinal de saída Memosens M12 (máximo 80 mA)

Fonte de alimentação

Tensão de alimentação Carregamento indutivo: utilize equipamentos certificados Qi (mín. 5 W potência de saída)

Capacidade nominal da
bateria

1 000 mAh (mín. 950 mAh)

Vida da bateria Máx. 48 h

Proteção contra sobretensão IEC 61 000-4-4 com 0.6 kV

IEC 61 000-4-5 com 2.0 kV

Conexão do sensor Sensores com tecnologia Memosens

Especificação do cabo Cabo de medição digital CYK10-Axx2+x

https://www.endress.com/CML18
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Cabo de medição digital CYK20-AAxxC1

Ambiente

Faixa de temperatura
ambiente

Carregamento da bateria: 0 para +45 °C (32 para 113 °F)

Operação: –10 para +60 °C (14 para 140 °F)

A temperatura máxima do ambiente depende da temperatura do processo e da posição
desinstalação.

Temperatura de
armazenamento

–20 para +45 °C (–4 para 113 °F)

Temperaturas de armazenagem elevadas reduzem a capacidade da bateria.

Umidade 0 a 95 %

Grau de proteção IP66

Segurança elétrica EN 61010-1

Grau de poluição Equipamento completo: Nível de poluição 4

Interno: Nível de poluição 2

Padrões de rádio O equipamento atende aos padrões de rádio dos seguintes países/regiões:

• Europa
• USA
• China
• Canadá
• Japão
• Coreia do Sul
• Brasil
• México
• Singapura
• Argentina
• Tailândia
• Austrália
• Indonésia
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Construção mecânica

Dimensões
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 3 Dimensões: mm (pol.)

Materiais Componentes Material

Invólucro PBT

Janela de exibição, guia de luz PMMA

Botões, tampa TPE

Conexão M12 CuZn, niquelado

Materiais sem contato com o
meio

Informações conforme Regulamentação REACH (EC) 1907/2006 Art. 33/1:

A bateria do equipamento contém SVHC 1,3 propano sultona; etilenoglicol dimetil éter (número
CAS  1) 110-71-4) com mais de 0,1% (w/w). O produto não apresenta risco se for usado conforme
indicado.

Impacto de cargas O produto é projetado para cargas de impacto mecânico de 1 J (IK06) de acordo com as especificações
de EN61010-1.

Peso Liquiline CML18 móvel 155 g (5.5 oz)

1) CAS = Chemical Abstracts Service, padrão internacional de identificação para substâncias químicas
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Opções de operação

Visão geral das opções de
operação

Operação e configurações através de:
• Menu de operação interno com teclas
• Aplicativo SmartBlue através da tecnologia sem fio Bluetooth® LE →   9

Display e elementos de operação

3 2

1
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 4 Visão geral do display e elementos de operação

1 Display
2 Botão "Select"
3 Botão "Next"

Funções da tecla

Tecla Equipamento
desativado

Na tela de medição No menu

Ativação Rolar pelas telas de medição Rolar para baixo

Ativação Salvar os valores medidos
atuais (pegar amostra)

Confirmar/selecionar

(apertar e segurar)
- Abra o menu Trocar para o nível do menu

anterior/tela de medição

 + 
(pressionado por mais

de 7 segundos)

Reinicialização
forçada do hardware

Reinicialização forçada do
hardware

Reinicialização forçada do
hardware

Estrutura e função do menu de operação

Power-off

Power-off

Application

Data logger Data logger

Log interval

Cond. unit

Erase data Erase continuous logs Abort

Erase

Erase grab values Abort

Erase
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Diagnostics

Diagnostics list

Data logger entries

Display test

Device info Fabricante

Versão do software

Número de série

Designação

Código do pedido estendido

System

Display language

Bluetooth

Display brightness

Signal sounds

M12 Printout

Power management Power save w. charger

Power save w/o charger

Power-off w. charger

Power-off w/o charger

Regulatory information

Guidance 1)

2 point calibration

1) Disponível somente com sensores de pH ou ISFET

Estrutura do display

1
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 5 Representação esquemática da estrutura do display

1 Sequência do menu/título da tela de medição
2 Status do Bluetooth
3 Nível da bateria, informações de carregamento
4 Indicador NAMUR
5 Tela de medição
6 Dia e hora (exibidos no menu principal e se nenhum sensor estiver conectado)
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Status de acordo com as categorias NAMUR NE107:

Indicador NAMUR Status

OK O equipamento e o sensor estão trabalhando de forma confiável.

F Falha no equipamento ou no sensor.
Sinal de status F, de acordo com NAMUR NE107

M Equipamento ou sensor necessita de manutenção.
Sinal de status M, de acordo com NAMUR NE107

C Equipamento ou sensor passando por verificação da função.
Sinal de status C, de acordo com NAMUR NE107

S Equipamento ou sensor operados fora da especificação.
Status S, de acordo com NAMUR NE107

Estrutura da janela de medição

A janela de medição tem 3 janelas de medição em que o usuário pode navegar:

Tela de medição (1 de 3) Tela de medição (2 de 3) Tela de medição (3 de 3)

Valor principal Valor principal e secundário medido Todos os valores medidos de uma
entrada de sensor

LED indicador de status

O LED de status é usado para a visualização rápida do status do sensor.

Comportamento de LED Status

Verde sólido Sensor funcionando corretamente

Vermelho sólido Nenhum sensor conectado

Pisca vermelho Erro de sensor

Operação através do aplicativo SmartBlue

O aplicativo SmartBlue está disponível para download na Google Play Store para dispositivos Android
e da Apple App Store para dispositivos iOS.

Baixe o aplicativo SmartBlue.

‣ Use os QR codes para baixar o aplicativo.

  A0033202

 6 Links para download

Especificações do sistema
• Equipamentos iOS: iPhone 4S ou superior a partir do iOS9.0; iPad2 ou superior a partir do iOS9.0;

iPod Touch 5ª Geração ou superior a partir do iOS9.0
• Equipamentos com Android: a partir do Android 4.4 KitKat e Bluetooth® 4.0
• Acesso à internet

‣ Abra o aplicativo SmartBlue.
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 7 Ícone do aplicativo SmartBlue

O Bluetooth deve ser ativado em ambos os dispositivos.

Habilite o Bluetooth

  A0044142

 8 Aplicativo SmartBlue Livelist

A Livelist exibe todos os equipamentos que estejam dentro do alcance.

‣ Toque no dispositivo para selecioná-lo.

Para que seja possível usar o equipamento com o aplicativo SmartBlue, a conexão Bluetooth
deve ser confirmada inserindo o usuário e a senha.

1. Nome do usuário >> admin
2. Senha inicial>> número de série do equipamento

Mude o nome do usuário e a senha depois de logar pela primeira vez.

Os valores de medição atuais são exibidos na visão inicial. A informação do equipamento (etiqueta do
equipamento, número de série, versão do firmware, código do pedido) também é exibida.
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 9 Visão inicial do aplicativo SmartBlue com os valores de medição atuais

1 Sistema CML18 e informações do equipamento
2 Atalho para a lista de diagnósticos
3 Visão geral dos valores medidos do sensor conectado

A operação é via 4 menus principais:

1
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3

4

CML18_M41073505G11

  A0041294

 10 Menus principais do aplicativo SmartBlue

1 Guidance
2 Diagnóstico
3 Aplicação
4 Sistema

Menu Função

Guidance Contém funções envolvendo uma sequência independente de atividades, por ex.
para calibração (= "Assistente", operação guiada).

Diagnóstico Contém informações com relação à operação, diagnóstico e localização de falhas,
bem como a configuração do comportamento de diagnóstico.

Aplicação Dados do sensor para otimização específica e para ajustes detalhados do processo.
Ajuste do ponto de medição para a aplicação.

Sistema Esses menus contêm parâmetros para configurar o sistema geral.
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Certificados e aprovações

Identificação  O produto atende as diretrizes definidas nas provisões legais das diretrizes da UE aplicáveis. O
produto atende aos requisitos das normas comuns europeias aplicáveis. O fabricante confirma que o
equipamento foi testado com sucesso com base na identificação  fixada no produto.

Aprovações de rádio Aprovação de rádio dos Estados Unidos

FCC ID: 2AKGY-BT41PMMA01

Esse equipamento está em conformidade com a Parte 15 das regras do FCC. A operação está sujeita
às duas condições a seguir:

(1) Este equipamento pode não causar interferência prejudicial e

(2) Este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que
possam causar operação indesejada.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelas partes responsáveis pela
conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. Este equipamento
foi projetado para e está em conformidade com os requisitos de segurança para exposição a RF
portátil conforme a regra FCC parte §2.1093 e KDB 447498 D01.

Aprovação de rádio do Canadá

ID: 22173-BT41PMMA01

Este equipamento está em conformidade com as isenções de licença RSS da ISED. A operação está
sujeita às duas condições a seguir:

(1) Este equipamento não deve causar interferência; e

(2) Este equipamento deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam
causar operação indesejada do equipamento.

Este equipamento está em conformidade com os requisitos de segurança para exposição a RF
conforme RSS-102 Edição 5 para condições portáteis de uso.

Cet appareil est conforme aux RSS exemptés de licence d'ISED. Le fonctionnement est soumis aux
deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences; et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris Interférences pouvant provoquer un
fonctionnement indésirable de l'appareil

Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition RF conformément à la
norme RSS-102 Édition 5 pour les conditions d'utilisation portables.

Aprovação de rádio do Japão

R 007-AH0258

  A0044180

Lei japonesa de rádio e lei japonesa de conformidade em negócios de telecomunicações. Este
equipamento é concedido conforme a Lei Japonesa de Rádio (電波法). Este equipamento não deve
ser modificado (caso contrário, o número de designação concedido será inválido).

Aprovação de rádio da Tailândia

O CML18 está em conformidade com os requisitos de rádio tailandeses.
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Aprovação de rádio do Singapura

Complies with
IMDA Standards

DA 108204

  A0044087

Aprovação de rádio do Brasil

11739-20-11036

  A0044179

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados.

Aprovação de rádio da Argentina

  A0044965

CNC ID: C-25799

Aprovação de rádio da China

CMIIT ID: 2020DJ11424

Aprovação de rádio da Coreia do Sul

  A0039065

R-R-E1H-CML18

Aprovação de rádio do México

  A0034100
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Número IFETEL: RCPENCM20-2345

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este
equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Aprovação de rádio da Indonésia

  A0044966

Aprovação de rádio n.º: 71583/SDPPI/2020

ID: 4962

Aprovação de rádio da Austrália

  A0044970

Informações para pedido

Página do produto www.endress.com/CML18

Configurador de Produto Na página do produto há um Configurar botão do lado direito da imagem do produto.
1. Clique neste botão.

 O configurador abre em uma janela separada.
2. Selecione todas as opções para configurar o equipamento alinhado com suas necessidades.

 Desta forma, você recebe um código de pedido válido e completo para seu equipamento.
3. Exporte o código do pedido em arquivo PDF ou Excel. Para isto, clique no botão apropriado à

direita acima da janela de seleção.

Para muitos produtos você tem também a opção de executar o download dos desenhos 2D ou
CAD da versão do produto selecionado. Clique na CAD aba para isto e selecione o tipo de
arquivo desejado usando a lista de opções.

https://www.endress.com/CML18
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Escopo de entrega O escopo de entrega compreende:
• 1 Liquiline CML18 móvel
• 1 conjunto de Instruções de operação em alemão
• 1 conjunto de Instruções de operação em inglês

Carregador indutivo e unidade de energia estão disponíveis separadamente.

‣ Em caso de dúvidas:
Entre em contato com seu fornecedor ou sua central local de vendas.

Acessórios
A lista mais recente de acessórios e todos os sensores Memosens compatíveis é fornecida na página
do produto:

www.endress.com/CML18

https://www.endress.com/CML18
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