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CHAVES DE NÍVEL DE LÍQUIDO TIPO GARFO VIBRATÓRIO
Para níveis alto e baixo de líquidos

As chaves de nível tipo garfo 
vibratório série LTU-2000 são 
utilizadas para detectar níveis altos 
e baixos de líquidos. Baseada no 
princípio de frequência de vibração, 
essas unidades detectam o meio 
com muita eficiência, atuando no 
acionamento de contatoras para 
ligar e desligar válvulas, bombas 
(saída Relé 5ª 250 Vac) ou para ser 
integrada em lógicas de controle 
como CLP’s e microcontroladores 
(saída PNP ou NPN 24Vdc).  
Diferente de outros instrumentos de 
detecção como sondas capacitivas, 
a LTU não depende e não é 
afetada pela constante dielétrica ou 
condutividade do produto sendo muito 
eficaz para todos os tipos de líquidos.  

LTUR-2012

LTUR-2041

LTUM1-2014
Todos em tamanho 
inferior ao real.

e  Tecnologia Exclusiva de 
Garfo Vibratório

e  Construção em Aço Inox 316, 
com Opção de Revestimento 
ETFE

e  0,1% de Exatidão, 0,5 mm 
de Repetibilidade

e  Modelos Disponíveis com 
Retardo de Tempo Fixo ou 
Ajustável

 Modelo LTUP LTUR LTUM1 LTUM2
 Power 20 a 60 VCC 20 a 60 VCC 20 a 60 VCC 85 a 264 VCA 
   20 a 264 VCA  

 Alimentação PNP (três fios) Relé SPDT de PNP (três fios) NPN (três fios) 
   5A a 250 VCA 

 Corrente de Carga 500 mA — 500 mA 500 mA

 Conexão Prensa-cabo ou Prensa-cabo ou  Plugue Plugue 
 Elétrica rosca NPT de ½ rosca NPT de ½ DIN 43650  DIN 43650

 Retardo Ajustável de  Ajustável de  1 seg. 1 seg. 
  1 a 20 segundos 1 a 20 segundos 

 Carcaça Nylon reforçado  Nylon reforçado  Aço inox 316 Aço inox 316  
  com fibra de vidro com fibra de vidro DIN 43650 DIN 43650

 Ambiente  -10 a 80°C -10 a 80°C -10 a 120°C -10 a 120°C 
 Operacional (14 a 176°F) (14 a 176°F) (14 a 248°F) (14 a 248°F)

 Proteção NEMA 4  NEMA 4  NEMA 6  NEMA 6  
  (IP65) (IP65) (IP67) (IP67)

Série LTU-2000

LTUR-2011

ANO1
GARANTIA
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Configurações-Padrão

* Tri-GripTM (compatível com Tri-Clamp®).
Vem completo com manual de operação.
Exemplo de Pedido: LTUP-2011, chave de nível de líquido tipo garfo vibratório, de 20 a 60 VCC, 
saída PNP, aço inox 316, conexão NPT de ¾, carcaça de nylon, inserção com profundidade 
de 80 mm. 
LTUM2-2014, tchave de nível de líquido tipo garfo vibratório, de 85 a 25 = 64 VCA, saída SSR, aço 
inox 316, conexão rosca NPT de ¾, plugue DIN 43650, profundidade de inserção de 80 mm.

Switching
point = 12 (1/2)

Switching
hysteresis
1 mm

Switching
hysteresis
1 mm

Switching
point = 12 (1/2)

Dimensões: mm 
(polegada)

ESPECIFICAÇÕES
Viscosidade: máximo de 10.000 cSt
Consumo de Energia: ±3 mA
Ponto de Chaveamento: 12 mm da 
ponta
Exatidão: ±0,1%
Repetibilidade: ±0,5 mm
Peças Úmidas: Aço Inoxidável 316

Pressão Máxima: 50 bar (725 psi)
Dimensões:
 Plugue DIN 43650 (apenas para 
modelos LTUM): 27 mm de diâmetro x 
80 mm de altura (1,0625 x 3,125") 
 Cabeça de Nylon: Largura de 88 mm
 x 80 mm de altura (3,5 x 3,125")**
  Cabeça de Alumínio: Diâmetro de 

89 mm x 126 mm de altura (3,5 x 5")**

 Extensão da Inserção, Dimensão 
 "D": Padrão de 80 mm (3,15"); 
 medida do fundo da porca hexagonal 
 até a ponta do garfo.
** Disponível apenas para modelos LTUR e 
LTUP.

Opções de Pedido

Para Fazer o Pedido
Código de 
Produto

Descrição

LTUP-2011 Chave de nível de líquido tipo garfo vibratório, de 20 a 60 V CC, saída PNP, aço inox 316, conexão rosca NPT ¾, carcaça 
de nylon, profundidade-padrão de inserção de 80 mm (3,15")

LTUR-2011 Chave de nível de líquido tipo garfo vibratório, de 20 a 264 VCA, saída de relé de 5A SPDT, saída de relé, aço inox 316, 
conexão rosca NPT ¾, carcaça de nylon, profundidade-padrão de inserção de 80 mm (3,15")

LTUR-2041 Chave de nível de líquido tipo garfo vibratório, de 20 a 264 VCA, saída de relé de 5 A SPDT, saída de relé, aço inox 316, 
conexão tri-clamp de 1.5", carcaça de nylon, profundidade-padrão de inserção de 80 mm (3,15")

LTUR-2012 Chave de nível de líquido tipo garfo vibratório, de 20 a 264 VCA, saída de relé de 5 A SPDT, saída de relé, aço inox 316, 
conexão rosca NPT ¾, carcaça de alumínio com conduíte de ½ NPT, profundidade-padrão de inserção de 80 mm (3,15")

LTUM1-2014 Chave de nível de líquido tipo garfo vibratório, de 20 a 60 VCC, conexão rosca NPT ¾, plugue DIN 43650, profundidade-
padrão de inserção de 80 mm (3,15")

LTUM2-2014 Chave de nível de líquido tipo garfo vibratório, de 85 a 264 VCA, saída NPN, aço inox 316, conexão rosca NPT ¾, plugue 
DIN 43650, profundidade-padrão de inserção de 80 mm (3,15")

Código de Produto Descrição
LTUP-2(A)(B)(C)-(D) Chave de nível de líquido tipo garfo vibratório personalizada; saída PNP; selecionar material molhado (A); 

conexão de processo (B), carcaça (C) e extensão da inserção em polegadas (D)

LTUR-2(A)(B)(C)-(D) Chave de nível de líquido tipo garfo vibratório personalizada; saída de relé; selecionar material molhado 
(A); conexão de processo (B), carcaça (C) e extensão da inserção em polegadas (D)

LTUM1-2(A)(B)(4)-(D) Chave de nível de líquido tipo garfo vibratório personalizada; saída PNP com plugue miniatura; selecionar 
peça úmida (A); conexão de processo (B), carcaça (4) e extensão da inserção em polegadas (D)

LTUM2-2(A)(B)(4)-(D) Chave de nível de líquido tipo garfo vibratório personalizada; saída SSR com plugue miniatura; selecionar 
peça úmida (A); conexão de processo (B), carcaça (4) e extensão da inserção em polegadas (D)

Descrição do Sufixo para Fazer o Pedido
A-Peças Úmidas
0 Aço Inoxidável 316
1 Revestimento ECTFE/ETFE; recomenda-se o uso de 

conexões flangeadas
B-Process Connection
1 Rosca NPT de ¾
2 Rosca de NPT de 1
3 Rosca NPT de 1½
4 1,5" Tri-Grip™, sanitário*
5 Flange de 2" ANSI, 15016, aço inox 316
Outros Consulte a Engenharia para obter detalhes
C-Carcaça
1 Nylon reforçado com fibra de vidro e conduíte de rosca 

NPT de ½, com prensa-cabo**
2 Alumínio fundido com entrada de conduíte rosca NPT de ½**

3 Alumínio fundido com entrada de prensa-cabo
4 DIN 43650 aço inox 316, apenas para unidades LTUM
D-Extensão de Inserção
D (pol.) Extensão da haste (polegada); máximo de 1,5 mm (60")

Histerese de 
chaveamento 
de 1 mm

Ponto de 
chaveamento = 
12 (1/2)

Histerese de 
chaveamento 
de 1 mm

Ponto de 
chaveamento = 
12 (1/2)


