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Dimensões (mm) e Peso Montagem

Funcionamento
Destaques

Vantagens

Ligação típica a um 
contator

Importante! Ligação do Sensor com:
• Cabo maior do que 20 metros. 
• Relé acoplador, relé de tempo, inversor de 
frequência.
É obrigatório uso de resistor em série. 

Folha de Dados

sensor de nível | chave de nível | boia de nível | chave boia | chave magnética de nível | controle de nível
Clique e Confira:

Sensor de Nível Vertical para líquidos

Especificações técnicas

Aplicações típicas

Pressão máxima de trabalho
Temperatura de trabalho

Densidade mínima do líquido (SG)
Conexão elétrica
Grau de proteção

Contato elétrico

Produtos químicos exigem ensaios prévios de compatibilidade com o material do Sensor.

Líquidos com partículas ferrosas exigem prévia análise técnica: o Sensor possui componente 
magnético em seu interior.

Material
PVC - Policloreto de Vinila

2bar
5ºC a 50ºC
0,60
Cabo 2 x 0,5mm² x 40cm

Reed Switch 20W/VA

Sensores de Fluxo e Sensores de Nível para líquidos

Os sensores atuam em todas as faixas de tensão e corrente citadas na tabela abaixo:
Tensão de Trabalho Potência Máxima Corrente Máxima Corrente de Pico

110Vac 20VA 0,2A 0,5A @20ms
220Vac 20VA 0,1A 0,5A @20ms

5Vdc 2,5W 0,5A 1A @20ms
12Vdc 5W 0,5A 1A @20ms
24Vdc 10W 0,5A 1A @20ms

24Vac: Não recomendado

Contator

Válvula

CLP

Anel elástico para 
inversão do flutuador

Passagem mín.:
Ø50mm

*Identificação 
do flutuador

Montagem topo*
Para cima: NA
Para baixo: NF

Anel reserva 
fixo ao cabo

Movimento do flutuador magnético abre/fecha um contato elétrico ( ).
• Compacto e de baixo custo; 
• Comutação On/Off; 
• Funcionamento NA ou NF (SPST), invertendo-se a posição do flutuador.
• 100% PVC (sensor + conexões e tubos) em sua instalação; 
• Ampla compatibilidade química; 
• Determine os pontos de atuação em seu controle de nível.
• Sinalização e controle de nível de líquidos; 
• Tubulações, tanques, contêineres IBC e poços artesianos.

Montagem vertical com adesivo plástico para PVCicos.com.br

IP66

Clique e confira como instalar.

Modelos e Preços | Folhetos Técnicos | Vídeos de Funcionamento
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Adaptador PVC 
Vertical 20x20 
Icos (opcional)

http://www.icos.com.br?utm_source=folha_dados_LV42A40&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/folhetos-tecnicos/classes-de-protecao-ip/?utm_source=folha_dados_LV42A40&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_ip&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/folhetos-tecnicos/protecao-de-contato-reed-switch/?utm_source=folha_dados_LV42A40&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/sensor-de-nivel/montagem-vertical/?utm_source=folha_dados_LV42A40&utm_medium=rodape&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/folhetos-tecnicos/?utm_source=folha_dados_LV42A40&utm_medium=rodape&utm_term=folhetos_tecnicos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/videos/?utm_source=folha_dados_LV42A40&utm_medium=rodape&utm_term=videos_funcionamento&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/folhetos-tecnicos/protecao-de-contato-reed-switch/?utm_source=folha_dados_LV42A40&utm_medium=corpo&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/acessorios/componentes-eletricos/?utm_source=folha_dados_LV42A40&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/acessorios/componentes-eletricos/?utm_source=folha_dados_LV42A40&utm_medium=corpo&utm_term=acessorios_filtro&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/acessorios/componentes-eletricos/?utm_source=folha_dados_LV42A40&utm_medium=corpo&utm_term=contator&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/acessorios/adaptadores/adaptador-vertical-pvc-20x20/?utm_source=folha_dados_LV42A40&utm_medium=corpo&utm_term=adaptador_pvc_vertical&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/acessorios/adaptadores/adaptador-vertical-pvc-20x20/?utm_source=folha_dados_LV42A40&utm_medium=corpo&utm_term=adaptador_pvc_vertical&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados
http://www.icos.com.br/acessorios/adaptadores/adaptador-vertical-pvc-20x20/?utm_source=folha_dados_LV42A40&utm_medium=corpo&utm_term=adaptador_pvc_vertical&utm_content=texto_imagem&utm_campaign=pdf_folha_dados

