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Os modelos LVCR têm as mesmas 
características da série LVCF, 
porém, com hastes de aço inox 
316 removíveis, que podem ser 
trocadas de lugar. As hastes podem 
ser adquiridas separadamente, em 
tamanho maior para serem cortadas 
de acordo com a necessidade. Com 
hastes removíveis, o sistema fica mais 
versátil, mais fácil de usar e mais 
tolerante caso a haste seja cortada 
de forma indevida. Os modelos LVCR 
são compatíveis apenas com os 
controladores da série LVCN-200.

Além de ter as mesmas características 
das sondas com hastes rígidas, as 
sondas tipo pêndulo LVCP podem 
alojar até cinco eletrodos modelo 
CLE-P. As sondas LVCP são ideais 
para medições profundas em poços 
ou grandes tanques, nos quais o 
uso de hastes não seria prático, mas 
podem também ser usadas com a 
mesma eficácia em aplicações de 
menor profundidade. Os eletrodos 
ficam suspensos por cabos de PVC 
que permitem o uso em grandes 
profundidades e em diferentes 
aplicações e instalações. Os modelos 
LVCP são compatíveis com os 
controladores da série LVCN-200.

O modelo de eletrodo CLE-P é a 
versão mais simples de todas as 

As várias opções personalizadas de 
sensor de nível de condutividade 
da OMEGA atendem a quaisquer 
aplicações. Esses sensores são 
projetados para controlar o nível de 
qualquer meio de condutividade, 
com até cinco diferentes pontos de 
controle de nível. Os modelos são 
equipados com hastes rígidas fixas, 
com hastes rígidas removíveis ou 
com eletrodos tipo pêndulo, ligados à 
carcaça por meio de cabos.  

Esses sensores atendem aplicações 
envolvendo tanto a detecção de 
ponto de alarme quanto o controle 
de válvulas liga/desliga de bombas. 
São fáceis de serem instalados e não 
precisam de manutenção.

As sondas funcionam com a variação 
de resistência elétrica entre o eletrodo 
de referência e o de controle de nível. 
Sensores de nível de condutividade 
detectam a resistência do nível assim 
que os eletrodos são cobertos pelo 
meio.

Um tanque eletricamente condutivo 
pode ser usado como eletrodo de 
referência. Se o tanque for feito de 
plástico, concreto ou de qualquer 
outro material não condutivo, será 
necessário utilizar um eletrodo 
adicional como referência. 

Os sensores LVCF podem conter 
até cinco hastes fixas de aço inox 
316 para cinco diferentes níveis de 
controle. As hastes são isoladas por 
meio de uma bucha de TFE e podem 
ser revestidos com ECTFE/ETFE, 
caso a sonda seja utilizada em meios 
agressivos ou pegajosos que causam 
aderência. O usuário pode, facilmente, 
alterar os níveis operacionais no 
tanque, cortando parte da extensão 
dos eletrodos. Os sensores LVCF são 
robustos e compactos, sem qualquer 
parte movente. Isso os torna confiáveis 
para o controle de meio condutivo, 
bem como para aplicações de alta 
pressão. Os modelos LVCF são 
compatíveis apenas com a série de 
controladores LVCN-200.

e  Fácil de Instalar e Operar
e Construção Reforçada
e Baixo Custo
e Hastes Removíveis
e  Até Cinco Pontos de 

Controle de Nível
e  As Hastes Podem ser 

Revestidas de ECTFE/ETFE
e  Modelos Disponíveis: Aço 

Inox 316, Sanitário 
Tri-Grip™, Flangeados ou 
com Conexões de Rosca

e Hastes fixas LVCF (1-5)
e  Hastes removíveis 

LVCR (1-5)
e  LVCP (1-5) Eletrodos tipo 

pêndulo 
e  CLE-P Eletrodo Tipo 

Pêndulo Sem Carcaça
e  Controladores da Série 

LVCN-200

LVCR-441-12 em tamanho 
inferior ao real. 

Relé LVCN-201 em 
tamanho inferior ao real.

Série LVCF/LVCR/
LVCP

As unidades LVCR com hastes 
removíveis são equipadas 
com hastes de tamanhos 
variados para aplicações 
personalizadas. Consulte 
nossa Engenharia de Vazão 
para obter detalhes. As hastes 
podem ser cortadas em 
campo.
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Diagrama de Montagem de Sensores LVCR

sondas de condutividade. Uma 
pequena carcaça de polipropileno 
abriga uma haste de aço inox 316 
conectada ao cabo de PVC. Essa 
opção elimina a necessidade de 
conexão ao processo.

Os controladores liga/desliga de 
liquido condutivo da série LVCN-
200 são usados para ativar todas 
as sondas de nível. Os modelos da 
série LVCN-200 são dispositivos 
controlados eletronicamente, que 
abrem e fecham um contato elétrico 
para executar a operação de outros 
dispositivos tanto no mesmo circuito 
elétrico quanto em outro circuito. 

Os modelos da série LVCN-201/202 
podem controlar o diferencial de 
níveis mínimo e máximo, incluindo 
ajuste de sensibilidade. O relé tem um 
contato SPDT inverso.

The LVCN-203/204 models control 
2 independent levels and 2 reverse 
SPDT contacts. They also include a 
sensitivity adjustment. 

A série LVCN-200 foi projetada de tal 
forma a permitir o uso de múltiplas 
unidades combinadas, a fim de 
permitir uma variedade de funções de 
controle, incluindo alarmes múltiplos 
e controle liga/desliga de bombas 
alternadoras. Ambos os modelos são 
equipados com soquetes para trilho 
DIN ou com parafusos.

Minimum and maxium level
using an electrode as reference

Minimum and 
maxium level1 Level

ESPECIFICAÇÕES 
(LVCF/LVCR/LVCP)
Conexão Elétrica: Prensa-cabo com 
conduíte ½ NPT
Eletrodos: Disponíveis em 
configurações variando de um a cinco 
eletrodos
Comprimento da Haste Fixa: De 100 
mm a 2 m(3,9" a 6,5")
Comprimento do Cabo Tipo Pêndulo: 
De 500 mm (19,7") a 20 m (65,6')
Invólucro: Nylon reforçado com fibra 
de vidro ou alumínio fundido: NEMA 4 
(IP65)

Temperatura Operacional:  
-10 a 120°C (14 a 248°F);  
Máximo de 20 bar (290 psi)
ESPECIFICAÇÕES 
COMUNS (LVCN-200) 
Alimentação: 24 VCC ±10%, 115 ou 
230 VCA (50/60 Hz)
Sensibilidade: De 0,5 a 50 kΩ; ajuste 
do potenciômetro
Ambiente Operacional: -10 a 60°C  
(14 a 140°F)
Invólucro: ABS, montagem em trilho 
DIN ou com parafuso; proteção IP40

Cabeça de uma 
sonda LVCP

Sondas LVCP

ESPECIFICAÇÕES 
(LVCN-201/202) 
Aplicação: Controle de nível 
mínimo e máximo
Corrente: Máximo de 2 VA
Saída: Relé SPDT de A a 
250 VCA
Retardo: De 0,1 a 5 
segundos, ajustável
ESPECIFICAÇÕES 
(LVCN-203/204)
Aplicação: Controle de 
2 níveis diferentes
Corrente: Máximo de 3 VA
Saída: Dois relés SPDT de 
5A a 250 VCA
Retardo: Um segundo, fixo

LVCP, em tamanho 
inferior ao real. 
Os sensores LVCP 
são equipados 
com cabos de 
diversos tamanhos 
para monitorar 
e controlar 
diferentes níveis de 
fluidos. Os cabos 
também podem 
ser cortados pelo 
usuário. Consulte 
a Engenharia de 
Vazão para obter 
detalhes.

Nível 1
Níveis mínimo 
e máximo

Níveis mínimo e máximo, usando 
um eletrodo de referência



Aplicação Controle de Níveis Mínimo e Máximo 
para Sondas de Nível Condutivo

Controle de Dois Diferentes Níveis 
para Sondas de Nível Condutivo

Tensão Operacional 24 VCC (±10%) ou 
115 ou 230 VCA (50/60 Hz)

24 VCC (±10%) ou 115 ou 
230 VCA (50/60 Hz)

Consumo de Corrente 2 VA 3 VA

Ajuste de 
Sensibilidade

De 0,5 a 50kΩ (potenciômetro) De 0,5 a 50 kΩ (potenciômetro)

Saída Máximo de 5 A, relé de 250 VCA (SPDT) 5A no máximo, relé de 250 VCA (2-SPDT)

Retardo De 0,1 a 5 segundos 1 segundo

Temperatura Operacional De -10 a 60°C (14 a 140°F) De -10 a 60°C (14 a 140°F)

Material da Carcaça ABS ABS

Montagem Trilho DIN ou parafuso Trilho DIN ou parafuso

Classe de Proteção IP40 IP40
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LVCF Nylon Head
LVCP

LVCR-2

LVCF-4

LVCN-201, 202

Série 
LVCN-200

LVCN-203, 204

Dimensões: mm (polegada) ø = diâmetro

Vista 
Frontal

Vista Lateral
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*Cabeça de alumínio 108 mm (41⁄4")

*

Aplicação Nível de ponto de líquidos condutivos em tanques e tubos.

Conexão ao 
Processo

Rosca NPT de ½ 
a 1½ ou BSP de 
1½”, sanitária ou 
flangeada

Rosca NPT de ¾ 
a 1½ ou BSP de 
1½”, sanitária ou 
flangeada

Rosca NPT de 1 
a 1½ ou BSP de 
1½”, sanitária ou 
flangeada

Rosca NPT de 
1½ ou BSP de 
1½”, sanitária ou 
flangeada

2”, sanitária ou 
flangeada

Elétrica Entrada para cabo ou conduíte de entrada com rosca NPT de ½

Eletrodo Uma haste fixa Duas hastes fixas Três hastes fixas Quatro hastes fixas Cinco hastes fixas

Uma haste removível Duas hastes removíveis Três hastes removíveis Quatro hastes removíveis Cinco hastes removíveis

Uma haste tipo 
pêndulo presa a cabo

Duas hastes tipo 
pêndulo presas a cabo

Três hastes tipo 
pêndulo presas a cabo

Quatro hastes tipo 
pêndulo presas a cabo

Cinco hastes tipo 
pêndulo presas a cabo

Comprimento 
(L)

De 100 mm a 2 m (de 3,9" a 6,56')
Cabo: 500 mm a 20 m (19,7" a 65,6')

Material da 
Carcaça

Nylon reforçado com fibra de vidro ou 
alumínio fundido.

Temperatura -10 a 120°C (14 a 248°F)

Pressão Máx. 290 psi (20 bar)

Classe de 
Proteção

NEMA 4 (IP65)
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Vista interna da cabeça de 
controlador de três hastes

Vista interna da cabeça de 
controlador de cinco hastes
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LVCR-441-12 
em tamanho 
inferior ao real.

Controladores

Opções de Pedido

Vem completo com manual de operação.
Exemplo de Pedido: LVCF-111-12-ETFE, uma haste fixa, LVCN-202, controlador, 70A-1, alarme. 
LVCP-231-96, sensor com dois eletrodos tipo pêndulo, LVCN-204, controlador, 70A-1, alarme,

Sensores de Chave

** Especificar o comprimento da haste (em 
polegadas): 12, 24, 36, 60

Acessórios

Para Fazer o Pedido
Código do Produto Descrição
LVCF-111-12-ETFE Sensor de nível de condutividade de haste fixa; uma haste de 12", rosca NPT de ½ para conexão ao 

processo, carcaça em nylon.
LVCF-231-24-ETFE Sensor de nível de condutividade de haste fixa; duas hastes de 24", rosca NPT de 1 para conexão ao 

processo, carcaça em nylon.
LVCR-231-60 Sensor de nível de condutividade de haste removível; duas hastes de 60", rosca NPT de 1 para 

conexão ao processo, carcaça em nylon.
LVCR-341-72 Sensor de nível de condutividade de haste removível; três hastes de 72", rosca NPT de 1½ para 

conexão ao processo, carcaça em nylon.
LVCP-121-96 Sensor de nível de condutividade tipo pêndulo; um eletrodo, cabo de 96", conexão ao processo via 

rosca NPT de ¾, carcaça em nylon.
LVCP-231-96 Sensor de nível de condutividade tipo pêndulo; dois eletrodos, cabo de 96", conexão ao processo via 

rosca NPT de 1, carcaça em nylon.
LVCP-341-96 Sensor de nível de condutividade tipo pêndulo; três eletrodos, cabo de 96", conexão ao processo via 

rosca NPT de 1½, carcaça em nylon.

Código do Produto Descrição
LVCF-(A)(B)(C)-(D) Sensor de nível de condutividade de haste fixa personalizada; selecione o número de hastes (A); tipo 

de conexão ao processo (B), invólucro (C) e comprimento da haste em polegadas (D).
LVCR-(A)(B)(C)-(D) Sensor de nível de condutividade de haste removível personalizada; selecione o número de hastes (A); 

tipo de conexão ao processo (B), invólucro (C) e comprimento da haste em polegadas (D).
LVCP-(A)(B)(C)-(D) Sensor de nível de condutividade de haste tipo pêndulo personalizada; selecione o número de hastes 

(A); tipo de conexão ao processo (B), invólucro (C) e comprimento da haste em polegadas (D).

Sufixo para Fazer Seu 
Pedido

Descrição

A-Hastes/Eletrodos
1 Uma haste e/ou um eletrodo; detecção de ponto único
2 Duas hastes e/ou dois eletrodos; detecção de níveis mínimo e máximo

3 Três hastes e/ou três eletrodos; detecção de três pontos
4 Quatro hastes e/ou quatro eletrodos; detecção de quatro pontos

5 Cinco hastes e/ou cinco eletrodos; detecção de cinco pontos
B-Conexão de Processo

1 Rosca NPT de ½ (apenas para LVCF-1, LVCR-1, LVCP-1)
2 Rosca NPT de ¾ (apenas para LVCF, LVCR, LVCP-1 ou 2)
3 Rosca NPT de 1 (apenas para LVCF, LVCR, LVCP-1, 2 ou 3)
4 Rosca NPT de 1½ (apenas para LVCF, LVCR, LVCP-1, 2, 3 ou 4)

5 Trip-Grip™ de 1,5", sanitária (apenas para LVCF, LVCR-1, 2 ou 3)

6 Flange de 2", ANSI, aço inox 316 (todos os modelos)
7 Trip-Grip™ de 2", sanitária (apenas para LVCF, LVCR-1, 2, 3 ou 4)

C-Carcaça
1 Nylon reforçado com fibra de vidro e conduíte de rosca NPT de ½ com prensa-cabo

2 Alumínio fundido com entrada para conduíte de rosca NPT de ½

3 Alumínio fundido com entrada para prensa-cabo
D-Comprimento da Haste/Comprimento do Cabo

Especifique Comprimento da haste fixa (em polegadas) para LVCF
Especifique Comprimento de haste removível (em polegadas) para LVCR
Especifique Comprimento do cabo (polegada) para LVCP

Revestimento ETFE
-ETFE Revestimento ECTFE/ETFE para hastes de sensores LVCF ou LVCR

Código de Produto Descrição
LVCN-201 Controlador de níveis mínimo/máximo, 24 VCC
LVCN-202 Controlador de níveis mínimo/máximo, 115 VCA
LVCN-202-230VAC Controlador de nível para dois níveis independentes, 230 VCA
LVCN-203 Controlador de nível para dois níveis independentes, 24 VCC
LVCN-204 Controlador de nível para dois níveis independentes, 115 VCA
LVCN-204-230VAC Controlador de níveis mínimo/máximo, 230 VCA

Código de 
Produto

Descrição

70A-1 Alarme sonoro contínuo

TX4-100 Carretel com 30,5 m (100') 
de cabo condutor de 4 fios

PSU-93 Fonte de alimentação não 
regulada

LVCR-(**) Hastes de reposição para 
eletrodos da série LVCR

ECLE-P Eletrodo


