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SENSORES DE NÍVEL DE PONTO  
DE CAPACITÂNCIA RF

 DE1 ANO
GARANTIA

U  Sensibilidade Superior 
a 0,5 pF Garante 
Confiabilidade

U  Imunidade ao Acúmulo 
Auxilia na Eliminação de 
Sinais Falsos

U  Indicador Luminoso 
LED de Alta Intensidade 
(Somente Sensores 
Integrais de Localização 
Ordinária)

U  Calibração Manual 
Simples em 2 Etapas

Os sensores de capacitância 
RF da série LV800 oferecem 
monitoramento em nível de 
ponto confiável. As sondas de 
capacitância RF da Omega são 
projetadas para fornecer um alto 
nível de sensibilidade, estabilidade 
e durabilidade para aplicações que 
envolvem pós e sólidos granulares, 
bem como líquidos e lama.
Principio de Operação 
Uma radiofrequência é emitida  
à sonda e analisada continuamente 
para determinar a influência causada 
pelo ambiente circundante. O material 
entra em contato com a sonda  
e a frequência de rádio se altera, 
indicando aumento da capacitância 
(C). A sonda ativa da unidade e da 
parede do recipiente consiste em 
2 placas (A) de um capacitor, que 
são separadas por uma distância 
fixa (D). O isolador da sonda e o 
ar circundante fornecem o material 
dielétrico [com constante dielétrica 
(K)]. Como o ar (K = 1,0) é deslocado 
com qualquer outro material (K > 1,0), 
o efeito de capacitância (C) cresce, 
alterando assim a impedância da 
aplicação. Essa influência é medida 
dentro do circuito e comparada 
à referência estabelecida pela 
configuração da sensibilidade.  
Tal configuração determina quanta 
influência deve estar presente antes 
das alterações de saída. A seção do 
escudo conduzido da sonda permite 
que os circuitos ignorem eventuais 
acúmulos de resíduos na sonda que 
possam causar falsa detecção.  
O escudo conduzido é ativado com  
a mesma frequência de rádio 

potencial como a da sonda de 
detecção. Já que a corrente não 
pode fluir entre potenciais idênticos, 
o escudo conduzido bloqueia o fluxo 
atual da sonda ativa contra a parede 
do recipiente através do acúmulo de 
resíduo, eliminando assim a detecção 
de acúmulo de material.
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AJUSTE DE SENSIBILIDADE DA LV800

DESCRIÇÃO DE
SENSIBILIDADE

N. º DE VOLTAS 
ADJUSTÁVEIS

MATERIAIS 
DIELÉTRICOS APLICAÇÕES TÍPICAS

ALTA

MÉDIA

BAIXA

0 a 1

1 a 3

> 3,0

1,5 a 3,0

3,0 a 9,0

> 9,0

PLÁSTICOS, SABÃO, ÓLEOS,
BORRACHA, CIMENTO

GRÃOS, FERTILIZANTES,
ALIMENTOS, SAL

ÁGUAS RESIDUAIS, LAMAS,
QUALQUER SOLUÇÃO
AQUOSA

 
 

LV801 mostrado em escala  
menor que a real.

LV801 Dimensões: mm (polegadas)

LV802 Dimensões: mm (polegadas)

Série LV800
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Aplicações
Os sensores de nível ponto de capacitância da série 
LV800 são dispositivos versáteis, que oferecem 
leituras de nível alto ou baixo em recipientes, silos, 
tanques, funis dentre outros tipos de reservatórios. 
O intervalo de sensibilidade superior da série LV800 
permite que o usuário ajuste adequadamente 
as unidades para atender às necessidades de 
uma ampla variedade de aplicações. A linha de 
produtos da série LV800 oferece a solução certa 
para aplicações que envolvem pós, líquidos, sólidos 
granulares ou materiais viscosos.

 As aplicações típicas incluem, mas não se limitam a
 Produtos Químicos  Plásticos Grãos Miúdos

 Alimentação/Grãos Borracha Produtos Farmacêuticos

 Líquidos Águas Residuais Areia

 Ingredientes Alimentares Lamas Cimento

 Pós Tintas e Revestimentos Carvão

 Sólidos Granulares Óleos Pasta de Papel

Especificações da Sonda
 Sonda de Grau Alimentar ou Padrão 
 Montagem  Alumínio 1¹⁄₄ NPT

 Material da Sonda Sonda 316 em aço inoxidável, com 9,5 mm (³⁄₈") de diâmetro e proteção, isoladores PPS e de nylon

 Comprimento da Sonda 406 mm (16") da montagem de alumínio

 Temperatura (Sonda Somente) PPS: máximo de 232°C (450°F), nylon: máximo de 148°C (300°F)

 Pressão  Máximo de 3,5 bar (50 psi) (conexão de alumínio), máximo de 10 bar (150 psi) (³⁄₄ NPT em aço inoxidável)

 Sonda de Ponto (LV802)
 Montagem  Alumínio 1¹⁄₄ NPT

 Material da Sonda Sonda e proteção 316 em aço inoxidável, com 9,5 mm (³⁄₈") de diâmetro, PPS

 Comprimento da Sonda 228,6 mm (9")

 Temperatura (Sonda Somente)  PPS 232°C (450°F), no máximo

 Pressão   Máximo de 3,5 bar (50 psi) (conexão de alumínio)

É fornecido completo com manual do operador.
Exemplo de Pedido: LV801, sonda PPS de 40 cm (16"), 115 VCA, 11⁄4 NPT, conexão de alumínio. 
Sonda LV804, de 40 cm (16"), nylon de grau alimentar 115 VCA, 11⁄4 NPT, conexão de alumínio.

Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo Tipo de Sonda Potência Conexão da Sonda 
 LV801  40 cm (16") PPS 115 VCA Alumínio, 1¹⁄₄ NPT 

 LV802  23 cm (9") PPS 115 VCA Alumínio, 1¹⁄₄ NPT 

 LV803  40 cm (16") PPS 230 VCA Alumínio, 1¹⁄₄ NPT 

 LV804  Nylon de grau alimentar de 40 cm (16") 115 VCA Alumínio, 1¹⁄₄ NPT 

 LV805  40 cm (16") PPS 115 VCA Aço Inoxidável, 1¹⁄₄ e ³⁄₄ NPT 

 Especificações para a Série LV800
 Potência  115 VCA (± 15%), 2,5 VA, 50/60 Hz ou 230 VCA (± 15%), 2,5 VA, 50/60Hz (dependendo do modelo)

 Altitude 2000 m (6562'), no máximo

 Categoria da Instalação II

 Grau de Poluição 4 (reduzido para 2 por invólucro), apropriado para uso interno/externo

 Temperatura Ambiente Operacional -40°C (-40°F) a 65°C (150°F)

 Temperatura Interna do Compartimento* A 80°C (176°F), com montagem de alumínio [<40°C (104°F) ambiente]

 Relé de Saída SPDT, 5A a 250 VCA, máximo de 30 VCC

 Indicadores Externos  LED vermelho e verde indicam voltagem e modo operacional (somente unidades  
de localização normal)

 Sensibilidade Potenciômetro multi-voltas, com ajustes entre 0,5 pf a 150 pf

 Estabilidade ±0,027 pf por °C (±0,015 pf por °F) @ configuração de 0,5 pf

 Tempo de Atraso  0,25 a 15 segundos de atraso para ativação, ajustável com 0,25 segundos de atraso para 
ativação, fixo

 Sistema de Segurança Contra Falha Interruptor Selecionável - ALTO/BAIXO

 Imunidade ao Acúmulo Protegido através do escudo conduzido a carga de 150 Ω

 Invólucro Proteção aparafusada de alumínio fundido, com revestimento em pó de poliéster bege, NEMA 4 (IP66)

 Conexão do Conduíte Duas (2) conexões ³⁄₄ NPT 

 Aprovações Localização normal CSA(US) CSA(C), rótulo CE (somente localização normal) 

* Influenciada pela montagem, condutividade térmica do material e temperatura ambiente.


