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Limites de Operação:
a) Execução em PVC ou polipropileno: temperatura máxima de 50°C e pressão máxima de 2kgf/cm²;
b) Execução em aço inox: temperatura máxima de 120°C e pressão máxima de 10kgf/cm².

Tipo de montagem:
a) Com uma bóia: execução com até 02 contatos;
b) Com duas bóias: Execução com até 04 contatos.

CompComprimento da haste (máximo) = 500mm (haste maior, sob consulta). O comprimento da haste
é igual à distância da conexão ao ponto de acionamento (maior) + 70mm, conforme exemplo:
se considerarmos uma distância da conexão ao ponto de acionamento = 400mm, teremos a haste
com comprimento de 470mm.
Diferencial: 5mm.
Peso específico mínimo = 0,7kg/l.
Quando a conexão for menor que DN 2”, a bóia deverá ser montada por dentro do tanque.
Quando a chQuando a chave tiver mais de um ponto de acionamento, a distância mínima entre os pontos
é de 80mm (± 5mm); para distâncias menores, consultar nosso Departamento Técnico.
Tipo e capacidade dos contatos elétricos: reed-switch SPDT 220 Vca - 0,2 A / 220 Vcc - 0,2 A.
Opções de invólucro: cabeçote em alumínio para invólucro à prova de umidade
(01, 02 ou 03 contatos), tampa lisa em alumínio para invólucro à prova de umidade (04 contatos),
tampa lisa em alumínio para invólucro à prova de explosão (01, 02, 03 ou 04 contatos)
ou tampa raiada em ferro fundido à prova de explosão (01, 02, 03 ou 04 contatos) 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

Sistema de bóia corrediça em uma haste, onde o movimento resultante da mudança do nível do líquido
aciona um reed-switch, por acoplamento magnético através de uma parede antimagnética, o qual está
montado na haste.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO:

Sistemas de alarme para multipontos;
Líquidos limpos em geral, inclusive corrosivos.

APLICAÇÕES:

Execução: Conexão Flangeada

Modelo 302FA/FD

Execução: Conexão Roscada

Modelo 302RN / RB
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