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Sonda de Nível PROflu LFH 10P 
Sonda de Detecção de Nível por Flutuador 
Adaptação Roscada ao Processo  
 

 
 

LFH 10P 
 
 
 
 
 
 
 

Apresentação e Aplicação 
 
O detector de nível PROflu LFH 10P é fabricado com haste em SS 316 
com elemento detector tipo reed servindo de curso para um flutuador 
também em SS 316L para detecção de mínimo ou máximo, para 
instalação na vertical.  
 
A ligação ao processo é feita por acessório roscado.  
 
Com imersão perfeitamente configurável, grande robustez pelos 
materiais utilizados, com dois contactos livres de tensão, sendo um 
normalmente aberto e outro normalmente fechado e ainda uma 
variedade de cabeças de ligação, permitem pela sua versatilidade 
adequar correctamente a sonda de detecção de nível PROflu LFH 10P 
a quase todos os tipos de ambientes industriais. 
 
Solução para a detecção de nível de baixo custo, sem requisitos de 
manutenção. Ideal para aplicações em tanques na exploração de água 
e armazenagem de fluídos em diversas áreas industriais, onde seja 
requerido a detecção de nível sem requisitos adicionais. 
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Características Técnicas 
 
 
Aplicação  Detecção de nível mínimo ou máximo em líquidos.  

Contacte-nos para detecção de níveis em dois pontos, mínimo e máximo. 
 
 
 
Elemento Sensor  Detector tipo reed com um contacto normalmente aberto (NA) e um contacto 

normalmente fechado (NF). Contactos livres de tensão. 
 
 
 
Materiais  Haste em SS 316L/1.4404. 

 Flutuador em SS 316L/1.4404, 38g. 
 Cabeças de ligação em alumínio, em SS316 ou em poliamida preta.  

Versão especial com cabeça em polipropileno, com aprovação FDA e 
temperatura máxima admissível de 140ºC. 
Bloco de terminais cerâmico de ligações na cabeça da sonda. 

 
 
 
Dimensões  Haste com diâmetro de 8mm, com comprimento máximo de 1200mm. 

Comprimentos standard de 100mm a 400mm. Outros a especificar. 
 Flutuador com diâmetro de 29.5mm. 
 Cabeças de ligações DIN Tipo B, ou reduzidas dimensões tipo Mignon.  

Tipo A disponível se requerido. 
 
 
 
Condições Operação  Temperatura: De -40º a +130ºC.   

Pressão máxima: 20bar. 
Densidade: Superior a 0,8g/cm3. 

 
 
 
Ponto de Detecção  Versão standard com um ponto de detecção, a 14mm do batente da haste.  

 Contacte-nos para modelos até 3 pontos de detecção. 
 
 
 
Características Eléctricas  Tensão máxima: 100Vdc. 

 Corrente máxima: 0,25A. 
 Consumo máximo: 3W. 
 
 
 
Adaptação ao Processo Adaptações roscadas BSPM. Outras roscadas NPTM possíveis a serem 

especificadas, como versões especiais.  
 
 
 
Protecção de Ingresso  IP65 com cabeças de ligações em alumínio e IP66 com cabeças de ligação 

em poliamida, polipropileno e em SS316.  
 
 
 
Condições de Instalação Montagem na vertical. Necessário espaço aberto com adaptações roscadas 

de ½” ou ¾”. 
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Esquemas de Ligações 
 
 
São exibidas em baixo as conexões eléctricas típicas usadas nas sondas de detecção de nível PROflu LFH 10P.  
O acesso às ligações eléctricas é pela cabeça no bloco de terminais cerâmico.  
 

 
 
(**) Disponível apenas nas PROflu LFH 40Q 

 
  
 

 

Construção 
 

 
 
 

Detalhes Adicionais 
 
 
Manutenção   As sondas de detecção de nível PROflu não requerem qualquer tipo  de 

manutenção específica. 
 
 
  
Prazo de Entrega  Para pequenas quantidades (aproximadamente 20 unidades) com opções 

standard, o prazo de entrega situa-se entre os 4 e 8 dias úteis ou expresso 
(24h) dependendo da configuração e quantidades requeridas.  

 

** 
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Como Encomendar 
 

Código 
Encomenda 

Descrição 

 
LFH 10P- Detector de Nível Tipo PROflu Modelo LFH 10P 

  

010 Comprimento da Haste IL (75mm – 2500mm) 

1 Haste com 100mm 

2 Haste com 250mm 

3 Haste com 500mm 

4 Haste com 750mm 

5 Haste com 1000mm 

X Comprimento de haste a especificar 

  

020 Diâmetro e Material da Haste (Preço por 10mm) 

2 Diâ. 8mm em SS316L 

  

030 Adaptação ao Processo 

A1 Por G 1/2" BSP em SS316L 

A2 Por G 3/4" BSP em SS316L 

A3 Por G 1" BSP em SS316L 

Y9 Versão especial de adaptação ao processo a especificar 

  

040 Bloco de Terminais na Cabeça 

B Bloco de terminais tipo B 

M Bloco de terminais tipo Mignon (contacto NA ou NF) 

Y Versão especial de bloco de terminais a especificar 

  

050 Tipo de Cabeça de Ligações 

B1 Cabeça de alumínio tipo B, IP65, entrada de cabos M20x1,5 com adaptação à bainha G1/2" 

B4 Cabeça em SS316L tipo B, IP66, entrada de cabos M20x1,5 com adaptação à bainha G1/2" 

B5 Cabeça em poliamida tipo B, IP66, entrada de cabos M20x1,5 com adaptação à bainha G1/2" 

M1 Cabeça de alumínio tipo mignon, entrada de cabos M16x1,5 com adaptação à bainha G1/4" 

Y9 Versão especial de cabeça de ligações a especificar 

 

Exemplo de Aplicação: 
 
 

Sonda de detecção de nível mínimo, montagem vertical por rosca G ½ “BSP, cabeça plástica em poliamida. O nível 
mínimo dista 800mm da conexão ao processo 
 

Código de Encomenda: LFH 10P-X2A1BB5, X=826mm (800mm+26mm) 
 
 
Reserva-se o direito à Delta Sensor, Lda a alteração de dados técnicos sem aviso prévio 
 

 

 
 
Parque Industrial do Barreiro 
Rua 48 Nº11 Apartado 5056 
2831-904 Barreiro 
Departamento Comercial 
Tel: +351 21207 0802 
Fax: +351 21207 0804 
Email: geral@deltasensor.pt 

 
 


