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Detecção e Medição por Dispersão Térmica
Chaves de Fluxo e Nível Pontual

Chaves e Medidores
CATÁLOGO GERAL



Prevenção de 
Transbordo para

Caminhões

Três modelos para escolher:

microtuf®II LS1100 Series
Controle de resevatórios - Prevenção de transbordos

Monitoramento e detecção de materiais secos e à granel

Carregamento de vagões e caminhões - Proteção de aquecedores
Enchimento de tanques e reatores - Detecção de vazamentos

Controle de espuma em tanques - Detecção 
de água em tanques de óleo - Agitação de líquidos 

em tanques - Detecção de interface

microtuf® LS3200 Series

VERSA SWITCH® VS5100 Series

Sensor de Nível Pontual - Série Economy

Sensor de Nível Pontual - Série Basic

Sensor de Nível Pontual - Série Premium

Características
- Alicate de �xação �exível - estável e fácil de usar
- Fácil ajuste da altura do ponto de alarme
- Sonda totalmente soldada - robusta e durável
- Alarme para variações menores que 1 mm
- Ótimo tempo de resposta - 0,1s à 1s
   (dependendo do material)

Eletrônica

Sensor

microtuf®II, microtuf® & VERSA-SWITCH®

Sensor de Nível

Asfalto/piche - Para�na - Químicos 
corrosivos - Petróleo bruto - Etanol - 

Óleo de xisto
- Compatível com seu modelo de preferência
 microtuf®, microtuf®II e VERSA-SWITCH®
- Diversas opções de alimentação - 110Vca, 220Vca e 24Vcc
- Alarme opcional de falha para auto-diagnóstico

- Imune à vapores e à maioria das impregnações
- Grande variedade de materiais de construção
- Opção de revestimentos em cerâmica ou Te�on
- Design que facilita sua limpeza

Limites de temperatura
Padrão: até 200°C
Opcional
Médio: Até 300°C
Alto: Até 458°C

- Novo invólucro menor e mais simples
- Tensão de operação de 90 a 260Vca ou 19 a 30Vcc
- Terminais rápidos de conexão ou cabos selados
- Comprimentos de inserção de até 6m
- Alarme para variações menores que 1 mm
- Simples calibração em 3 etapas

- Certi�cações CSA, Ex, CE, CENELEC, 3A NEMAX
- Alimentação 110Vca, 220Vca ou 24Vcc
- Opções de sensor multiponto e protegido
- Disponível em aço AISI316, Hastelloy, Titânio entre outros
- Design do sensor sem partes móveis
- Rápido tempo de resposta

- Tensão de alimentação selecionável pelo usuário
- Opção de eletrônica instalada remotamente
- Temperatura de operação de até 450°C
- Canal secundário para detecção de: Interfaces de 3 fases,
   agitação, temperatura ou diagnóstico do sensor
- Garantia de 2 anos de fabricação

Nível Pontual
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microtuf®II ES2100 Series
Sistemas de resfriamento - Ausência ou presença de �uxo

Chuveiros de emergência - Proteção de bombas

Monitoramento de �uídos - Con�rmação de purga de gases
Monitoramento de sistemas de limpeza sanitária

Detecção de tubulação vazia - Sistemas de injeções químicas
Monitoramento de válvulas de segurança - Lubri�cação de 

máquinas rotativas 

microtuf® FS4200 Series

VERSA SWITCH® VS5100 Series

Chave de Fluxo Mássica - Série Economy

Chave de Fluxo Mássica - Série Basic

Chave de Fluxo Mássica - Série Premium

- Design econômico e simples
- Tensão de alimentação de 90 a 260Vca ou 19 a 30Vcc
- Sensor c/ auto aquecimento - maior repetibilidade
- Desenvolvimento especí�co para cada aplicação
- Repetibilidade de até 1% do set point
- Simples calibração em 3 etapas

- Pré-calibrado para medições de ar
-  Simples instalação para rápida medição
- Alta rangeabilidade e sensibilidade
- Repetibilidade de ±0,5% a 6l/min
- Display colorido de 70mm
- Sensor de platina de alta estabilidade
- Sensores para 150°C, 250°C ou 350°C
- Tempo de resposta de 0,5 a 30 segundos
- Saída 4-20mA com alimentação de loop externa
- Fonte de alimentação interna isolada
- RS485, Relé SPDT, saída de pulso de 0-1kHz

- Certi�cações CSA, Ex, CE, CENELEC, 3A, NEMA X
- Alimentação de 110Vca, 220Vca ou 24Vcc
- Robusto e con�ável - indicado para todas aplicações
- Disponível em aço AISI316, Hastelloy, Titânio entre outros
- Ampla variedade de sensores padrões ou customizados
- Rápido tempo de resposta

- Tensão de alimentação selecionável pelo usuário
- Opção de eletrônica instalada remotamente
- Conexões para praticamente todo tipo de processo
- Canal secundário para detecção de:  Tubulação vazia, 
temperatura ou diagnóstico do sensor
- Garantia de 2 anos de fabricação
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VersaMassTer® AIR VM7000
Medidor Térmico de Vazão Mássica

Sistemas de ar condicionado - Monitoramento de ar 
de combustão - Controle de compressores

Características Sensor

Display

Diâmetro da linha
(pol.)

Vazão máxima
(Nm³/h)

2 500

6 4.400

8 7.500

10 11.900

12 17.100

18 33.800

24 60.700

- Sem partes móveis - sem defeitos mecânicos
- Medição mássica direta - sem compensações externas
- Baixa queda de pressão - sem restrições
- Alta rangeabilidade, incluindo baixas vazões
- Construção do sensor em peça única - durável

- Robusto e protegido
- Grande variedade de 
materiais de fabricação
- Soldas de penetração 
total

Temperatura
Padrão: Até 150°C
Opcional
Médio: até 250°C
Alto: até 350°C

- Colorido, 70mm, fácil de ler
- Atualização constante de dados
- Variáveis: vazão mássica, vazão total, temperatura
- Teclado por infravermelho, toque através do vidro

Faixa de Vazão de Ar

Vazão Mássica



O que você quer controlar?

Qual a conexão do seu processo?

Sensores customizados? Simples, entre em contato conosco para saber mais.

Tabela Comparativa das Chaves de Nível e de Fluxo

Características

Nenhum

—
—
—
—
—

Sim

Não
—
—
—
—
—

Sim - 2º Canal
Sim - 2º Canal
Sim - 2º Canal
Sim - 2º Canal
Sim - 2º Canal

Classe do produto
Série do produto
Modelo do Produto (Nível)
Modelo do Produto (Fluxo)

Aprovações
Quantidade de Canais
Quantidade de Relés
Atraso ajustável
Opções de Tensão de Alimentação
Opção de Filtro CE
Alarme de Falha
Indicação de Tubulação Vazia
Segundo set-point
Detecção de Agitação
Chave de temperatura

Economy
microtuf®II

LS11NX
FS21NX

Nenhuma
1
1

Não

LS32NX
FS42NX

Nenhuma
1
1

Basic
microtuf®

LS32CS
FS42CS

CSA
1
1

Sim

Premium
Versa-Switch®

LS32CN
FS42CN

Cenelec
1
1

LS51NX
FS51NX

Nenhuma
1
1

LS51SC
FS51SC

CSA
1
1

VS51NX
VS51NX

Nenhuma
2
2

VS5100
VS5100

CSA
2
2

Detecção de �uxo
Nível multi-ponto

Nível multi-ponto

Proteção de bombas

Sistemas de
resfriamento

Ar de processo/aeração 

Prevenção de transbordo
no carregamento  de
caminhões e vagões

Sistemas de ar condicionado

Baixas vazões

Tê

Analítica

Ressalto/Plana

Flanges

Sanitária

1" ou maior

3/4"

Rosca NPT

1/2"

Variável

Instalação
em carga
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24Vcc, 110Vca, ou 220Vca - De�nido de fábrica 24Vcc, 110Vca, ou 220Vca - Selecionável em campo


