
Descrição Princípio de Funcionamento

Para leitura de profundidade/nível em 

medidor hidrostático tipo piezoresistivo

reservatórios de qualquer natureza

Controle de processos industriais

Sistemas de testes e calibração

Monitoração ambiental

Geração e transmissão de energia

Saneamento 

Condomínios

Hidráulica

Aplicações

Construção em Inox para maioria dos fluidos

Precisão de 0,25% F.E.

Não entra água (IP68)

Alta proteção contra surtos, raios e transiente

Sonda com diâmetro de 16,8 mm (opcional)

Possibilidade de calibração em qualquer valor
de F.E. e qualquer unidade de pressão

Faixa e saída sob encomenda

Vantagens

Modelo VKTPH-4030
TRANSMISSOR DE NÍVEL HIDROSTÁTICO
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O transmissor de nível por pressão hidrostática 
VKTPH-4030 foi projetado para atender às 
aplicações dos mais diversos segmentos. Sua 
construção é totalmente em AISI 316L, o que o 
torna compatível com a maioria dos processos 
industriais. 

Apresenta eletrônica microcontrolada, com 
componentes SMD de alta qualidade e possui a 
exclusiva tecnologia da compensação de 
temperatura, bem como compensação da 
pressão atmosférica.

O sensor do tipo piezorresistivo mede o nível 
através da pressão do processo por meio de um 
componente chamado diafragma, que fica em 
contato direto com o fluido. Conforme a pressão 
(nível) varia, o diafragma é pressionado com 
intensidade proporcional. 

Um sensor localizado na parte interna do 
diafragma converte a variação de pressão (nível) 
em uma variação de resistência elétrica 
equivalente. Um pequeno circuito eletrônico 
transforma essa informação em um sinal de 
corrente de 4-20mA ou tensão 0-10Vcc ou 0-5Vcc, 
compatível  com praticamente todos os 
dispositivos de automação: CLPs, indicadores 
digitais e outros.



Tipo de sensor - Piezoresistivo

Precisão - ±0.25% F.E. (incluso hIsterese, repetibilidade e linearidade)

Sobrepressão - 1.5x F.E.

Material do corpo - AISI 316

Ponteira de proteção - AISI 316

Material do sensor - AISI 316L

Prensa-cabo - Poliamida / Teflon (opcional)

Temperatura de operação (fluido) - -40° C à 50° C

Temperatura de operação (ambiente) - -10º C à 50º C

Sinal de saída - 4-20mA a 2 fios / 0-10 Vcc ou 0-5 Vcc (3 fios)

Alimentação - 10-32 Vcc

Grau de proteção - IP68

Cabo - Com cabo de sustentação, ventilado com capa externa em PVC ou Poliuretano (opcional)

Proteção elétrica - Contra inversão de polaridade na alimentação e contra surtos e transientes

Conexão elétrica - Prensa-cabo

Compatibilidade eletromagnética - Emissão standard genérica conforme EN 50081 - 1: 1992

EN 55022:1995 - Emissão Classe B

Imunidade: EN 50082:1995

EN 61000-4-2:1995 - Descarga eletromagnética

ENV50140:1993 e ENV50204:1995 - Radiação de campo eletromagnético

EN61000-4-4:1995 - Transientes rápidos

ENV 50141:1993 - Radiofrequência conduzida

EN61000-4-5:1995 - Surtos (opcional)

Características Técnicas

Dados Dimensionais
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