
K-49

Série LVCN4000

Os controladores de nível condutivo 
da série LVCN4000 podem 
ser fabricados com uma 
grande variedade de opções 
customizadas para atender 
a qualquer aplicação. Esses 
sensores são projetados para 
controlar o nível de qualquer 
meio de condutividade, com até 
dois diferentes pontos de controle 
de nível.

Os controladores da série LVCN4100 
são equipados com uma única haste 
e são capazes de controlar um ponto 
de nível. Os controladores da série 
LVCN4200 podem receber até duas 
hastes e são capazes de controlar 
dois pontos de nível. Ambos os 
modelos são alimentados com 24 
VCC e equipados com relé interno, 
evitando a necessidade de uso de 
relé externo. Assim como ocorre 
com outros sensores condutivos, 
as hastes desses dois modelos 
podem ser cortadas de acordo com 
a necessidade do cliente e podem 
ser fabricadas para qualquer tipo de 
conexão, tais como rosqueadas ou 
sanitárias. Além disso, os eletrodos 
operam com corrente alternada, a fim 
de evitar eletrólise.

LVCN4121-48-ETFE, em 
tamanho inferior ao real.

LVCN4231-36-48-ETFE, em 
tamanho inferior ao real.

e  Medição Exata e 
Confiável

e Fácil Instalação
e Construção Reforçada
e Sem Partes Móveis
e  Comprimentos de Hastes 

Disponíveis 100 a 2000 
mm (0,33 a 6,5’)

e  As Hastes Podem ser 
Cortadas em Campo

e  Carcaça ECTFE/ETFE 
Disponível
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Código de 
Produto

Descrição

70A-1 Alarme sonoro contínuo

TX4-100 Carretel de 30,5 m (100') de cabo com quatro condutores

PSU-93 Fonte de alimentação de 24 VCC não regulada
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ESPECIFICAÇÕES
Alimentação: 24 VCC (±10%)
Consumo de Corrente: Máximo de 
2 VA
Intervalo de Temperatura:  
 Aço Inox 316: -10 a 82°C (-14 a 
 180°F) 
 ETFE: -10 a 120°C (-14 a 248°F) 
Pressão Máxima: 290 psi (20 bar)
Materiais Úmidos: Aço Inox 316
Material do Invólucro: Nylon reforçado 
com fibra de vidro padrão, opção para 
alumínio

Modelos Customizados Disponíveis*

Vem completo, com manual de operação.
Exemplo do Pedido: Controlador de nível LVCN4121-48-ETFE, 1-haste (48"), 
PSU-93, alimentação de energia não regulada, 70A-1, alarme. 
Controlador de nível LVCN4231-36-48-ETFE, 2-hastes (de 36" a 48").

* As hastes devem ser revestidas quando as sondas forem usadas com temperatura acima de 82°C (180°F). Todas as aplicações condutivas 
devem ter um ponto de referência, tal como a parede do tanque metálico ou outra haste para tanques não metálicos.

Opções

Acessórios

Série LVCN4000, em tamanho inferior ao real.

Conexão Elétrica:  
Entrada para cabo e conduíte de rosca 
NPT de ½ 
Conexão de Processo:  
Rosca ½, ¾, 1, 1½ NPT, tipo Tri-
Grip™(compatível com Tri-Clamp™) ou 
flange
Saída: Relé SPDT de 5A (no máximo, 
250 VCA)
Retardo: De 0,1 a 5 segundos, nominal
Ajuste de Sensibilidade: 0,5 a 50 kΩ 
(potenciômetro)
Eletrodos: Aço Inox 316

Comprimento do Eletrodo:  
100 a 2000 mm (3,9 a 6,5')
Tensão de Saída dos Eletrodos:  
12V a 100 Hz
Peso: Approx. 2.7 kg (6 lb) for  
1.2 m (4')
Classe de Proteção: NEMA 4 (IP65)

Para Fazer o Pedido
Código de Produto Descrição do transmissor de capacitância de padrão de saída de 4 a 20 mA

LVCN4121-48-ETFE Uma haste, rosca ¾ NPT, 48" comprimento, revestimento com ECTFE/ETFE, temperatura máxima de 120°C (248°F), aproximadamente 680 g (1,5 lb)

LVCN4231-36-48-ETFE Duas hastes, rosca NPT de 1”, haste com 36" e 48" de comprimento, revestimento com ECTFE/ETFE, temperatura máxima de 120°C (248°F), aproximadamente 1 Kg (2,3 lb)

Código de Produto Descrição

LVCN41(A)(B)-(C) Controlador de nível condutivo customizado, haste única, conexão para seleção de processo (A), 
invólucro (B) e comprimento da haste em polegadas (C).

LVCN42(A)(B)-(C) Controlador de nível condutivo customizado, haste dupla, conexão para seleção de processo (A), 
invólucro (B) e comprimento da haste em polegadas (C).

Sufixo para Fazer seu 
Pedido

Descrição

A-Conexão de Processo
1 Rosca ½ NPT
2 Rosca ¾ NPT
3 Rosca 1 NPT
4 Rosca 1½ NPT
5 1,5 Tri-Grip™, sanitário
6 Flange 2” ANSI, aço inox 150# 316 SS
7 Rosca BSP de ¾"
8 Rosca BSP de 1"

Outros Consulte a Engenharia para obter detalhes
B-Invólucro

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

C-Comprimento da Haste
Especifique as polegadas Comprimento da haste (polegada), no máximo, 96"
Outras Opções

-ETFE Sonda com revestimento ECTFE/ETFE




