
É fornecido completo com manual do operador. Outros materiais e comprimentos (até 120”) também 
são disponíveis.. Consulte o Departamento de Engenharia da OMEGA.
Para operações de 24 VCC, acrescente o sufixo “-24V” ao número do modelo, sem custo adicional. 
Para operações de 12 VCC, acrescente o sufixo “-12V” ao número do modelo, por um custo adicional
Exemplos de Pedido: LVU-265S, sensor de saída 316, aço inoxidável, 2 fios, 4 a 20 mA, 
comprimento de imersão do sensor com 91,44 cm (36").
LVU-230S, LVU-230, sensor em aço inoxidável, com relé de 10 A.
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LVU-230/ 
Série 260

U  Relação Seco-Úmido de 
1000:1 com o Sensor em 
aço inoxidável 316 de 
Corpo Usinado

U  Invólucro de Epóxi Pintado
U  Sem Requisitos Quanto  

à Calibração ou  
à Instalação Específica

U  AC ou Modelos 
Alimentados entre  
9 a 36 VCC

U  Encaixes de 3⁄4 NPT, 
padrão

As chaves de nível líquido LVU-230 
e LVU-260 são a solução ideal para 
host com aplicações de detecção e 
controle de nível líquido. Seu tamanho 
compacto e encaixes padrão 3⁄4 NPT 
atendem perfeitamente às aplicações 
novas ou já existentes. Os modelos 
LVU - 230 apresentam uma saída de 
relé, um sensor 316 em aço inoxidável 
ou PVDF e uma unidade de controle 
eletrônico encapsulado integral 
miniaturizado, montados em um 
invólucro de alumínio fundido,  
à prova d’água e explosão. O LVU-260 
consiste em umsistema de saída de  
2 - fios, com 4 ou 20 mA.
Ambos utilizam um sensor de 
propagação de onda ultrassônica, 
montado em meio líquido. A eletrônica 
gera um sinal ultrassônico de onda 
contínua que ilumina completamente a 
área de detecção de líquido. A ausência 
de líquido na área de detecção faz com 
que o sinal ultrassônico se dissipe,  
o que a eletrônica interpreta como uma 
condição “seca” (e fornece um sinal  
de saída de 4 mA, no LVU-260).  
Na existência de líquido, a amplitude do 
sinal ultrassônico aumenta, indicando 
uma condição “úmida”. Tal sinal é 
convertido pela eletrônica e energiza  
o relé de 10 A (LVU230) ou um sinal de 
saída de 20 mA (LVU260). A eletrônica 
do LVU - 230 pode ser estabelecida 
para fornecer o controle de saída para 
um alarme, bomba ou outro dispositivo 
em condições secas ou úmidas.

ESPECIfICAçõES
Repetibilidade: 2 mm (0,08") típica
Atraso (Modo Ligado): 0,5 s
Potência de Entrada:  
  LVU-230: 115 VCA 50/60  

Hz padrão; 230 VCA 12  
VCC ou 24 VCC (opcional)  
LVU-260: 9 a 36 VCC

Saídas: 
 LVU-230: 10 A DPDT
 LVU-260: Sistema de segurança  
 contra falha de nível inferior:  
 4 ±1 mA seco; 20 ±1 mA úmido;  
 alto nível: 20 ±1 seco, 4 ±1 úmido

96,5
(3,80)

24,1
(0,95)

ROSCA ¾ NPT

131,6
(5,18)

PADRÃO DE
ROSCA: ¾ NPT“A”

PONTO DE ALARME 38,1
(1,50)

22,2
(0,88)

CHAVES dE NíVEl líquido ultrASSôNiCoS

LVU-230S mostrado 
em escala menor  
que a real.Dimensões: mm (polegadas)

MATERIAL
316 em aço 

inoxidável PVDF

Armazenamento: Invólucro  
NEMA 4/NEMA 7, estanque,  
à prova explosão, de alumínio 
fundido de Classe I, Grupo C  
e D,  Classe II, Grupos E, F e G  
e Classe III, Divisões 1 e 2
Material do Sensor: 
    LVU-230S, LVU-260S: 316 L SS 
    LVU-230K, LVU-260K: PVDF
Temperatura: 
    Sensor: -40 a 149°C 
          (-40 a 300°F)

       Eletrônica: -29 a 77°C 
          (-20 a 170°F)
Pressão Operacional: até 1000 psig
Montagem: 3⁄4 NPT, padrão
Peso: 453 g (1 lb)

 DE1 ANO
GARANTIA

Para fazer seu pedido
  Potência de 115 VCA Potência de 9 a 30 VCC
      Comprimento de Imersão “A”, em  
 Nº do Modelo Nº do Modelo cm (polegadas)
 Aço Inoxidável
 LVU-230S  LVU-260S  7,62 (3)
 LVU-231S  LVU-261S  15,24 (6)
 LVU-232S  LVU-262S  30,48 (12)
 LVU-233S  LVU-263S  45,72 (18) 
 LVU-234S  LVU-264S  60,96 (24)
 LVU-235S  LVU-265S  91,44 (36)
 PVDf 
 LVU-230K  LVU-260K  7,62 (3)
 LVU-231K  LVU-261K  15,24 (6)
 LVU-232K  LVU-262K  30,48 (12)
 LVU-233K  LVU-263K  45,72 (18)
 LVU-234K  LVU-264K  60,96 (24)
 LVU-235K  LVU-265K  91,44 (36)


