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e  Não Exige Referência 
Metálica Separada

e  Utilizadas para Líquidos, 
Sólidos, Grãos e Pastas

e  Imune à Maioria dos 
Acúmulos de Produtos

e  Retardo de Tempo 
Programável e Ajuste de 
Sensibilidade

A série LVCN6000/7000 é uma 
chave capacitiva ideal para detectar 
níveis altos e baixos, tanto de 
líquidos quanto de sólidos. A série 
LVCN6000/7000 também pode 
detectar níveis sem estar em 
contato com o produto, através 
de um visor. Diferentemente 
de outras sondas capacitivas, 

LVCN6000/7000

a série LVCN6000/7000 pode 
detectar qualquer tipo de material 
condutivo, não condutivo ou de 
baixa capacidade dielétrica, com 
um desempenho extremamente 
preciso, quase total imunidade a 
acúmulos, mudanças de temperatura 
ou condensação. Para aplicações 
em tanques de plástico ou concreto, 
essa série não precisa de referência 
externa.

O sensor opera de modo semelhante 
a um capacitor simples. Dentro da 
ponta da sonda há um oscilador de 
alta frequência. Quando essa ponta 
entra em contato com o meio, a 
frequência de oscilação atinge um 
ponto pré-determinado e o circuito de 
detecção avisa à chave para mudar o 
estado.

Nota: Esses sensores não devem ser usa-
dos com meios com alto nível de dielétrica 
como maionese ou shampoo, que têm alta 
concentração de sal.

Os sensores da série LVCN600/700 
são compactos e podem ser 
fabricados com diferentes tipos de 
conexão de processo, por exemplo, 
flange de rosca ou sanitário. Os 
sensores da série LVCN6000/7000 
são fabricados com hastes rígidas ou 
cabo e ambos estão disponíveis em 
versões estendidas. A haste rígida é 
feita de plástico poliacetal resistente 
e durável para uso em unidades-
padrão, mas também está disponível 
em PVC ou PTFE. A sondas estão 
disponíveis nas versões de 24 VCC 
(LVCN7000) ou de 85 a 240 VCA 
(LVCN6000).

LVCN6241LVCN7211

Todos os modelos estão em 
tamanho inferior ao real.

LVCN7214

ANO1
GARANTIA

CHAVES DE NÍVEL CAPACITIVAS 
COM DETECÇÃO POR PONTOS (RF)
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Para Fazer o Pedido
 Código de Produto Descrição Alimentação Carcaça Conexão
 LVCN6241 Sensor de nível com haste em aço inox 316 e ponta em polioximetileno 85 a 240 VCA Maior de alumínio ¾ NPT

 LVCN6242 Sensor de nível com haste em aço inox 316 e ponta em PTFE 85 a 240 VCA Maior de alumínio ¾ NPT

 LVCN6244 Sensor de nível com haste e ponta em PVC 85 a 240 VCA Maior de alumínio ¾ NPT

 LVCN7211 Sensor de nível com haste em aço inox 316 e ponta em polioximetileno 24 VCC Pequena de nylon ¾ NPT

 LVCN7212 Sensor de nível com haste em aço inox 316 e ponta em PTFE 24 VCC Pequena de nylon ¾ NPT

 LVCN7214 Sensor de nível com haste e ponta em PVC 24 VCC Pequena de nylon ¾ NPT

Vem completo com manual de operação.
Exemplo de Pedido: LVCN6121, chave de nível, 85 a 240 VCA, montagem de BSP em ¾ BSP, carcaça grande de nylon com ponta de 4¾ em 
poliacetal de aço inox.
LVCN7734, chave de nível, 24 VCC, montagem em flange de 150# PVC, pequena carcaça de alumínio e haste e ponta em PVC.

   Guia para pedido de cabo e pedido personalizado de LVCN6XYZ (85 a 240 VCA) ou LVCN7XYZ (24 VCC)
 X   Montagem Y   Carcaça Z   Construção COMPRIMENTO (L)
 1  ¾ BSP 

1
  

Pequena de nylon (LVCN7000)
 

1
  Haste de aço inox 316 e ponta de polioximetileno  

 2  ¾ NPT    (apenas para modelos de comprimento-padrão)

 3  1 BSP 
2  Maior de nylon (LVCN6000) 2  Haste de aço inox 316 e ponto de PTFE

 4  1 NPT     
Comprimento-padrão de 121 mm (4,75"),

 5  2" Tri-GripTM 
3

  
Maior de alumínio (LVCN7000)

 
3

  
Cabo com ponta em PTFE

 

a menos que haja especificação em contrário;

 6  2" 150# SS ANSI      

o comprimento máximo de sonda

 7  2" 150# PVC ANSI 4  Maior de alumínio (LVCN6000) 4  Haste e ponta em PVC 

rígida é de 25 m (8')

 

Cabo e Conjunto de Montagem Personalizado
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Dimensões: mm (polegada)

ESPECIFICAÇÕES
Aplicação: Chave de nível para 
líquidos, sólidos e granulados
Tensão Operacional: 
 LVCN7000: 12 a 30 VCC  
 LVCN6000: 85 a 240 VCA
Consumo de Corrente:  
2 VA (LVCN7000), 4 VA (LVCN6000)

Saída: Relé (SPDT) no máximo, 5A 
(250 VCA)
Ajuste: Ponto de chaveamento de 
potenciômetro
Retardo: De 1 a 20 segundos, ajustável
Oscilação de Frequência: 5 MHz
Indicação: LED para indicar status de 
ligado/desligado
Conexão Elétrica: Conduíte com rosca 
NPT de ½ e prensa-cabo (duas portas 
no caso de carcaças maiores)
Conexão de Processo: Rosca padrão 

NPT de ¾, (opção de BSP, NPT, 
flangeada ou sanitária)
Ponta do Sensor: Opção de 
polioximetileno (apenas no modelo de 
comprimento-padrão), PVC ou PTFE
Material da Carcaça:  
 LVCN7000: Nylon 
 LVCN6000: Alumínio
Pressão Máxima: 145 psi (10 bar)
Temperatura Operacional: -10 a 80°C 
(14 a 176°F)
Classe de Proteção: NEMA 4 (IP65)

LVCN7003 
com cabo

Diagrama de Fiação
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