
Sensor de Nível

»Fácil de usar

Para prevenção de transbordo
no carregamento de caminhões

»Sensor robusto

»Compatível com
diversos líquidos

Sensor especialmente desenvolvido 
para uso no carregamento de 

caminhões. Esse equipamento tem um 
sistema de acoplamento rápido, semelhante 

a um alicate de pressão, que é preso ao bocal 
do tanque do caminhão e permite que o sensor 

seja ajustado na altura desejada para o nível de 
abastecimento. O sensor pode ser utilizado em 

áreas classificadas e em ambientes corrosivos.

O uso desses sensores previne o transbordamento do tanque e 
espirros do material devido ao enchimento excessivo, além de 

reduzir o tempo de operação, os custos do processo e o excesso 
de peso devido ao carregamento inadequado.



DML-104 (REV-Fev-17)

Alimentação:
Padrão 110 Vca, opcional 220Vca, ou 24Vcc (3W) 
Temperatura de trabalho:
-40° a 60° C
Auto-teste:
Integral e automático durante a alimentação
Saídas:

Faixa de operação: Tipo:
Diferencial térmico, sensores RTD de platina
Conexão ao processo:
Alicate de engate rápido
Comprimento de inserção:
Padrão 32" (81 cm)
Disponível de 0,3 a 2,4 m
Temperatura de trabalho:
-70°C a 200°C
Opcionais:
Média Temperatura - até 300°C
Alta Temperatura - até 458°C
Materiais de construção:
Padrão AISI 316L
Opcionais: Hastelloy, Monel, Inconel & ligas não-padronizadas.
Revestimentos disponíveis em Cerâmica e Te�on

Relé DPDT, 5A /250 Vca, com falha segura
Relé secundário SPDT com falha segura (VERSA-SWITCH®)
Ajuste de retardo de 0 a 300 segundos (VERSA-SWITCH®)

Eletrônica

Comprimentos de inserção disponíveis de 0,3 a 2,4 m
Tempo de resposta:
Excelente tempo de resposta, conforme meio
Estabilidade:
Desvio de setpoint menor que 0,5% em uma faixa de ±28°
C. Compensação de temperatura em toda a faixa de
trabalho
Repetibilidade:
±1% do setpoint
Certi�cações disponíveis:
CE, CSA, CENELEC
Classe 1 Div. 1 Grupos B, C, & D
Invólucro:
À prova de explosão; NEMA 3, 4X, 7, e 9

Instrumento Sensor

9mm

Alicate
de Fixação

Familiar
Alça de ajuste

rápido em
aço inox

Sensor de
inserção variável
(padrão 81 cm)

Garras
estáveis

Fixação em
qualquer bocal

Termal:
A melhor tecnologia

de sensoriamento
disponível

Sensor
protegido e

fácil de limpar

Três modelos disponíveis:

microtuf ®II, microtuf ® & VERSA-SWITCH®

» Sonda robusta e durável
» Fácil ajuste da altura do ponto de alarme
» Imune a vapores e à maioria das impregnações
» Grande variedade de materiais de construção
» Opção de revestimentos em cerâmica ou te�on
» Rápido tempo de resposta em uma grande variedade de 

processos
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Opções Especiais

CO Alicate clamp-on (padrão)

XW Visor à prova de explosão

DS 2 lados

RT Saída RTD

TO Saída de termopar

CA Cabo adicional

CE Aprovação CE

Tipo de Chave

LS32CS  Microtuf à prova de explosão (CSA)

LS32CN  Microtuf à prova de explosão (CENELEC)

LS32NX  Microtuf (sem certificação)

VS5100  Versa-Switch com dois canais

VS51NX  Versa-Switch com dois canais (sem certificação)

LS51SC  Versa-Switch com um canal

LS51NX  Versa-Switch com um canal  (sem certificação)

Conexão ao Processo 

TLP Sonda de Carregamento de Caminhão

Material do Sensor

S6 Aço Inox 316 L

HB Hastelloy B 

HC Hastelloy C 

IO Inconel 600 

MN Monel 

A2 Alloy 20 

SM Material especial

Comprimento de Inserção do Sensor

32.00 Padrão 32" (81 cm)

00.00  Especial de 12" a 96" (30 a 244 cm) 

Configuração 

RE Eletrônica remota 

RC Eletrônica remota com painel de sinalização

Alimentação
FLD  Configurável em campo (somente Versa-Switch) 
110  110 VCA 
220 220 VCA 
24D 24 VCC 
24A 24 VCA (somente Versa Switch) 

Configure o seu modelo

Exemplo de código de um modelo

LS32NX S6 24D CO  TLP 32.00 RE
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