Sensores de nível para
Sólidos e Líquidos
Meça
Monitore
Detecte
Mostre
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ECONOMIZE TEMPO

Faça mais com menos pessoas.
Elimine escadas e gerencie vários
silos em locais geograficamente
dispersos. Alertas automatizados e
sensores “aprova de falhas” ajudam a
controlar processos e avisar sobre o
enchimento excessivo, interrupções
ou falhas no equipamento.

AÇÃO EM TEMPO REAL

Saiba quando fazer pedidos e reduza
o risco de parar processos ou atrasar
entregas. Sistemas avançados
permitem que os usuários visualizem
vários silos rapidamente, o que ajuda
a aliviar o estresse da produção e da
equipe de compras.
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O excesso de enchimento nos tanques
destrói os materiais, desperdiça
tempo, faz sujeira e causa paradas
desnecessárias. Os controles de nível
agilizam o monitoramento de materiais
e o controle de processos. Alertas
automatizados evitam transbordamentos,
condições vazias, dutos obstruídos e
transportadores entupidos.
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INVENTÁRIO EM
QUALQUER LUGAR
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Acesse as informações através de um
smartphone, tablet ou computador
a partir de uma sala de controle,
escritório, na planta ou fora da
empresa. O software baseado em
permissões possibilita acessar
e compartilhar as informações
necessárias para gerenciar sua
operação com eficiência.

OTIMIZE A CAPACIDADE

CONTROLE DE PROCESSOS

Use sensores para iniciar e parar
processos, controlar a carga nas
correias transportadoras, detectar
dutos obstruídos e acompanhar o
enchimento e o esvaziamento do silo.
Configure alertas de texto ou e-mail
para garantir uma resposta rápida da
equipe de produção ou compras.

MANTENHA SIMPLES
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EVITE PROBLEMAS

Os controles de nível, fluxo e
detecção de poeira são fáceis de
instalar e requerem serviço mínimo.
Os sensores são projetados para uma
vida útil longa e são tecnicamente
simples. Obtenha assistência técnica
imediata com uma ligação ou um
bate-papo ao vivo.

Dúvidas? Pedidos?

(11)4497-1735
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Não adivinhe, saiba, quando os silos
estão cheios. Com a detecção de alto
nível, as operações de armazenamento
podem ser feitas sem o risco de
transbordo. Organize e altere a
produção ou as entregas para um local
com capacidade adicional. Mantenha
as entregas de caminhões, trens e
navios fluindo.

RETORNO RÁPIDO DO
INVESTIMENTO

A BinMaster projeta sistemas
escaláveis que
 usam menos
equipamentos para monitorar mais
armazéns. Substitua totalmente
um sistema antigo ou adicione aos
sistemas de controle já existentes.
Opções sem fio,baixo consumo de
energia e manutenção mínima ajudam
a reduzir os custos operacionais.

contato@grunn.com.br
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Melhore seus Processos
com produtos da

BinMaster

AUMENTE A SEGURANÇA
Elimine subir escadas ou telhados para verificar os
níveis dos silos. Reduza o risco de acidentes, recebimento
de termo de ajuste de conduta, reclamações trabalhistas

e indenizações de seguros devido a quedas e lesões. Para
materiais voláteis ou em pó, muitos dispositivos são
oferecidos com certificações à prova de explosão.

Ultrassônico
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Dúvidas? Pedidos?

Capacitivo
Nivelado

(11)4497-1735
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Scanner de nível 3D

Radar sem contato

Meça
vários
pontos
sem
contato através da superfície do
material, detectando a topografia
irregular, cone para cima ou para
baixo e o acúmulo na parede.
Excelente onde há muita poeira,
esse sensor acústico fornece um
volume altamente preciso e uma
visualização 3D exclusiva.

Confiável e preciso em muita
poeira, este poderoso radar de
80 GHz sem contato mede em um
ângulo de feixe de 4° com um foco
estreito com um alcance de até 119,7
metros. Ele mede um único ponto
com uma precisão de 5 milímetros e
é atualizado rapidamente em menos
de 1 segundo.
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(11)4497-1735

Dúvidas? Pedidos?

SmartBob
Esse sensor funciona como uma
trena de medição automatizada
que solta uma sonda ponderada
na superfície do material, depois
se retrai e converte os pulsos
contados em distância. Opções
versáteis para aplicações também
em salmoura, polpa ou líquido em
tanques de até 45,7 metros.

contato@grunn.com.br
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Ultrassônico
Esses sensores sem contato
emitem sons acima do alcance
da audição humana e depois o
convertem para uma distância
usando o tempo de viagem. Ideal
para ambientes severos onde as
temperaturas variam, esse sensor é
adequado para níveis de líquido com
alcance de 0,12 até 18,3 metros.

Dúvidas? Pedidos?

Laser
Ao medir um único ponto em
um feixe estreito de 1°, o laser é
adequado para controle de nível
em ambientes com pouca poeira,
recipientes estreitos ou espaços
restritos com estruturas ou
paredes que devem ser evitadas.
Os modelos com bateria e cabo
oferecem instalação flexível.

(11)4497-1735

Radar de Ondas
Guiadas
Um cabo de aço inoxidável é
suspenso no silo e usa refletometria
no domínio do tempo para medir
continuamente o nível de material
com um dielétrico tão baixo
quanto 1,3. Ele mede distâncias
de até 30,5 metros com uma
precisão de 2 milímetros, mesmo
em meio a poeira, umidade, altas
temperaturas ou pressão.

contato@grunn.com.br

grunn.com.br

5

Medição Contínua de Nível
SmartBob II - Sensor a cabo
O SmartBob II é a espinha dorsal de um sistema de medição de nível confiável e comprovado para
sólidos, pós, líquidos ou polpa que usa a tecnologia de sensor baseada em cabo. Faça medições em
intervalos de tempo predefinidos ou sob demanda. Quando combinado ao software Binventory® instalado
em um computador, ao aplicativo da nuvem BinView® ou aos painéis de controle remoto por botão, o
SmartBob II oferece a capacidade de gerenciar de 1 a 120 silos e mede até 45 metros.
Princípio de medição: Cabo
Alimentação: 115/230 VCA 50/60 Hz.
Saída: RS-485 / Modbus / Analógico
Temperatura ambiente:
-40°C a +85°C
Temperatura do processo: até 260°C

Montagem: 3” - 8” NPT
Certificações:
Classe II, Grupos E, F e G
Alcance: até 45,7 metros
Velocidade: 0,6m por segundo
Resolução: 0,4cm

Precisão: ± 0,25% da distância medida
Material da carcaça:
Policarbonato moldado
Classificação da carcaça:
NEMA 4X, 5, 9 e 12 (IP65)

SmartBob TS1 - Sensor a Cabo
O SmartBob-TS1 é um sensor de medição de nível de cabo para armazéns de até 18,3 metros de altura.
O dispositivo compacto e robusto pesa menos de 4,5kg e éimune à poeira no ar e ao ruído de enchimento.
É compatível com o software Binventory®, o aplicativo da web BinView® e os painéis de controle que
fornecem dados ao nível do solo. O SmartBob TS1 foi projetado para medir de forma confiável pós,
grânulos,resinas plásticas e sólidos a granel, bem como líquidos em recipientes, tanques e silos menores.
Princípio de medição: Cabo
Alimentação: 115/230 VCA 50/60 Hz
Saída: RS-485 / Modbus / Analógico
Temperatura ambiente:
-29°C a +60°C

Temperatura do processo: até 60°C
Montagem: 3” - 6” NPT ou parafuso
Alcance: até 18,3 metros
Velocidade: 0,30m por segundo
Resolução: 0,4cm

Precisão: ± 0,25% da distância medida
Material da carcaça:
Policarbonato moldado
Classificação da carcaça:
NEMA 4X, 5, 12 (IP65)

Scanner de Nível 3D - Sensor sem contato
O scanner 3D da BinMaster, um sistema de medição de volume que penetra a poeira, é sem contato e utiliza
tecnologia patenteada baseada em acústica para medir o conteúdo do silo em vários pontos para determinar o
volume de material. Seu software 3DVision envia dados detalhados para um computador pessoal para facilitar
o monitoramento remoto. Os modelos avançados apresentam recursos opcionais de mapeamento de superfície
3D e sistemas com vários scanners para silos, armazéns e graneleiros grandes. Oferece pouca manutenção e se
limpa automaticamente, o que o torna ideal para pós e sólidos com alto teor de poeira.
Princípio de medição: Acústica
Alimentação: 20 - 32 VCC
Saída: 4-20mA 4 fios/ HART RS485
/ Modbus
Temperatura ambiente:
-40°C a +85°C
Temperatura do processo:
-40°C a +85°C

Montagem: Flanges e conjuntos de
montagem de 0°, 5º, 10°, 20° e 30°
Alcance: até 61 metros
Material da carcaça: Alumínio
fundido, pintura eletrostática a pó
Classificação da carcaça: IP67

Certificações: ATEX II 1 / 2D,
2D, Ex ibD / iaD 20/21 T110˚C,
ATEX II 2G Ex ia / ib IIB T4, FM
Intrinsecamente Seguro Classe I,
II, Divisão I, Grupos C, D, E, F, G
Pressão: -0,2 a 1bar (-2,9 a 14,5 psi)
Frequência: 3 KHz a 10 KHz

NCR-80 - Sensor Radar sem contato
O sensor de nível de radar sem contato NCR-80 foi projetado para desempenho superior em pós com
muitas partículas suspensas e sólidos a granel. Ele usa uma poderosa frequência de 80 GHz para focar o
sinal em um ângulo de feixe estreito de 4 graus para atingir com precisão e evitar a entrada do material,
estruturas internas ou acúmulo nas paredes. O NCR-80 também é oferecido com flange em aço inoxidável
giratória de 10° para orientação precisa; uma antena de plástico leve com flange giratória de 8° ou uma
cinta de montagem para orientação ajustável; ou uma opção de montagem NPT de 1-1/2” para uso em
uma conexão de processo já existente.
Princípio de medição: Radar
Alimentação: 90 a 253 VCA, 50/60
Hz na versão standard (temos
versão de baixa voltagem)
Saída: 4-20 mA 2 fios / HART, 4-20
mA 4 fios / HART, Modbus RTU
Temperatura ambiente:
-40°C a +80°C
Temperatura do processo:
-40°C a +200°C
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Dúvidas? Pedidos?

(11)4497-1735

Montagem: Conexão de processo
1-1/2” NPT. Flange DN 80, flange
DN 100 com suporte giratório, cinta
de montagem, flange adaptada DN
100, flange de compressão DN 80
dependendo do modelo
Certificações: CSA/FM Classe I, II, III,
Div 1, Grupos A, B, C, D, E, F, G
Pressão: -14,5 a +43 PSI, -1 a +3
bar (-100 a +300 kPa)
Alcance: até 120 metros

Velocidade de atualização: <1 seg
Resolução: Analógico 0.3uA, <1mm
Precisão: 5mm
Material da carcaça:
Alumínio ou plástico
Classificação da carcaça: 		
IP66 / IP68 (0,2 bar), IP66 / IP67,
IP66 / IP68 (1 bar)
Frequência: 79 GHz
Ângulo do feixe: 4°

contato@grunn.com.br
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Medição Contínua de Nível
GWR-2000 - Radar de Onda Guiada
O transmissor de nível de microondas guiadas BinMaster GWR-2000 usa refletometria no domínio do
tempo (TDR) ao longo de um cabo ou haste para medir continuamente a distância e o nível de pós ou
sólidos em armazéns, tanques e silos. Possui uma zona morta superior muito pequena e é preciso em
materiais dielétricos baixos até 1,3. Praticamente livre de manutenção, funciona em alto nível de poeira e
é imune à condensação. Existem opções de comunicação 4-20 mA e Modbus RTU, que o tornam compatível
com uma IHM ou CLP, além do software para PC Binventory® ou monitoramento baseado em nuvem BinView®.
Princípio de medição: Refletometria
no domínio do tempo
Alimentação: 90 a 253 VCA, 50/60
Hz (versão de tensão normal)
Saída: 4-20 mA 2 fios/HART, 4-20
mA 4 fios/HART, Modbus RTU
Temperatura ambiente:
-40°C a +80°C

Temperatura do processo:
-40°C a +200ºC
Montagem: Rosca 1-1/2” NPT ou
flange ANSI de 3”
Certificações: CSA FM Classe II, Div
2, Grupos E, F, G;
(outras certificações disponíveis)
Pressão: -14,5 a 58 psig (1 a +40 bar)

Alcance: até 30,48 metros
Precisão: 2mm
Material da carcaça: Plástico,
alumínio ou aço inoxidável
Classificação de carcaça:
IP66 / IP67 / IP68
(dependendo da carcaça)

SPL-100 - Transmissor de Nível a Laser
Instale sensores de nível em silos sem o custo da fiação. O laser visível vermelho SPL-100 é instalado
rapidamente através de uma conexão NPT de 1,5” ou 2”. Alimentado por uma bateria de lítio, ele mede
sólidos em silos de até 30 metros de altura em ambientes com pouca ou nenhuma poeira. Faça leituras
com intervalo de uma em uma hora com duração de bateria de três a cinco anos. As comunicações de longo
alcance da LoRa enviam medições para o aplicativo da web BinView® ou o software Binventory® para fácil
acesso no seu telefone, tablet ou desktop.
Princípio de medição: Laser
Alimentação: Bateria interna de lítio.
3,0 VCC a 3,6 VCC
Saída: LoRa Sem fio
Temperatura ambiente:
-30ºC a +65°C
Montagem: Conexão 1,5” ou 2” NPT

Temperatura do processo:
Temperatura de armazenamento:
-40ºC a +65ºC
Pressão: Faixa atmosférica
Alcance: 30 metros
Material da carcaça:
Alumínio usinado

Quantidade de leituras:
Típica: 5 leituras diárias.
Máximo recomendado: 96 /dia
Resolução: 1mm
Precisão: +/- 3mm a 30m, 25ºC
Classificação da carcaça: IP67
Feixe angular: 2,5 x 5mm a 3 metros

LL - 100 - Laser
O sensor de medição de nível a laser LL-100 mede um único ponto na superfície do material em um
feixe estreito de 1°, o que o torna adequado para tanques muito estreitos, silos com estrutura interna ou
corrugação ou espaços restritos, como calhas, hoppers, tulhas ou moinhos. Pode ser usado para controle
de nível, detecção em canal lateral e monitoramento de obstrução e acumulação. Para mirar com precisão,
possui flange de montagem ajustável e flexível de até 10° e uma taxa de atualização rápida de oito
vezes por segundo. Ideal para ambientes com pouca ou nenhuma poeira, é resistente a problemas de
confiabilidade causados pelo ângulo da superfície, inclinação, textura, granularidade ou cor do material.
Princípio de medição: Acústica
Alimentação: 20 - 32 VCC
Saída: 4-20mA 4 fios/ HART RS485
/ Modbus
Temperatura ambiente:
-40°C a +85°C
Temperatura do processo:
-40°C a +85°C

Montagem:
Flanges e conjuntos de montagem
de 0°, 5º, 10°, 20° e 30°
Certificações: ATEX II 1 / 2D,
2D, Ex ibD / iaD 20/21 T110˚C,
ATEX II 2G Ex ia / ib IIB T4, FM
Intrinsecamente Seguro Classe I,
II, Divisão I, Grupos C, D, E, F, G

Pressão: -0,2 a 1bar (-2,9 a 14,5 psi)
Alcance: até 61 metros
Material da arcaça:
Alumínio fundido, pintura
eletrostática a pó
Classificação da carcaça: IP67
Frequência: 3 KHz a 10 KHz

SmartSonic - Ultrassônico
O SmartSonic é um dispositivo ultrassônico projetado para medição contínua e monitoramento contínuo
de tanques, armazéns e silos ou detecção de material em transportadores e esteiras. Seu transmissor possui
design tecnológico de feixe estreito de alta eficiência que utiliza uma ampla largura de onda de frequência
para melhorar a operação em aplicações difíceis, temperaturas variáveis e ambientes hostis. Os dados
de nível podem ser enviados para um painel de exibição, o software Binventory® ou o aplicativo da web
BinView®. A operação de auto-limpeza garante um desempenho confiável.
Princípio de medição: Ultrassônico
Alimentação: Unidades CA 115 VCA 60
Hz ou 230 VCA 50 Hz; Unidades CC
12 a 30 VCC 0,07 Amperes
Saída: 4-20 mA, RS-485, RS-485
Modbus

Dúvidas? Pedidos?

(11)4497-1735

Temperatura ambiente:
-40°C a +60°C
Temperatura do processo: até 93°C
Montagem: 3” NPT
Pressão: 2 bar
Alcance: Líquidos até 18 metros e
Sólidos até 12 metros

Precisão: ± 0,25%
Material da carcaça: PVC-94VO
Classificação da carcaça:
NEMA 4X (IP65)
Frequência: 25 a 148 KHz
Ângulo do feixe: 6° - 12° cônico a –3dB

contato@grunn.com.br
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Rotativo
Também chamado de chave de
nível de pás giratória, o rotativo
é um dispositivo comum e versátil
usado para monitoramento de
inventário, alertas de nível e
controle de processo. Modelos
padrão e de segurança podem
ser configurados com uma ampla
variedade de extensões, pás e
flanges de montagem.
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Dúvidas? Pedidos?

Sonda de Capacitância
/ Chave capacitiva
O PROCAP oferece uma ampla
variedade
de
alimentações
possíveis, tipos e comprimentos
de sondas para configurações
praticamente
ilimitadas
para
atender às necessidades da sua
aplicação. Localização perigosa,
ambiente limpo, flange, calibração
automática, eletrônica remota e
modelos compactos são fabricados
de acordo com as especificações.

(11)4497-1735

Chave Vibratória
/ Garfo vibratório
Esses interruptores piezoelétricos
apresentam um design exclusivo
em forma de espada que resiste
à acumulação e evita alarmes
falsos. As opções adaptáveis
incluem extensões flexíveis e
rígidas, modelos para detecção de
sedimentos e altas temperaturas e
mini hastes vibratórias compactas
para pequenos espaços ou
pequenos recipientes.

contato@grunn.com.br
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Interruptor de
Inclinação

Diafragma

Níveis crescentes de pó ou
sólidos acionam um alerta
quando o dispositivo se inclina
15º. Esses sensores sem mercúrio
estão disponíveis para montagem
fixa ou suspensa e podem ser
usados em armazéns, dutos, em
transportadores, poços abertos,
montes ou pilhas.

Painel Anunciador

Um diafragma ou “switch
de pressão” aciona um estado
de alarme quando o material
pressiona o micro interruptor
sensível. Também é usado para a
detecção de calhas entupidas, está
disponível para montagem interna
ou externa, vários materiais de
diafragma e certificações para
locais perigosos opcionais.

O painel anunciador pode ser
usado com qualquer tipo de sensor
de nível de ponto para alertar
o estado alto ou baixo de dois a
doze silos separados. Consolida
informações de vários reservatórios
em um local conveniente que
indica o status de alarme com uma
luz e sinal sonoro.

Sensores de Nível de Ponto
/ Chaves de nível
• Indica quando os níveis de material atingem um ponto fixo
• Usado para detecção de nível baixo, médio e alto e proteção contra transbordo
• Eles são aplicados em pós de fluxo livre e sólidos a granel
• São montados nas laterais, na parte superior ou no cone dos recipientes
• Alerta através de um painel de luz, buzina ou painel anunciador

Dúvidas? Pedidos?

(11)4497-1735

contato@grunn.com.br
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Sensores Chave de Nível
BMRX - Rotativo Standart
O indicador de nível de silo de pás giratórias BMRX fornece detecção e medição confiáveis do nível de
pontos de sólidos secos a granel em armazéns, tanques, silos, tremonhas e transportadores de material.
Montado na parte superior ou lateral de um silo, o BMRX alerta os operadores quando os reservatórios
estão cheios ou vazios, geralmente usando um alarme com uma luz e sinal sonoro. Pode ser usado em
pó ou em sólidos com uma densidade aparente a partir de 32,1kg a 1,6ton/m³. O BMRX apresenta uma
operação “desenergizada” que desliga o motor quando o material está presente, o que economiza custos
de energia e prolonga a vida útil do mesmo.
Princípio de medição: Rotativo
Temperatura ambiente:
-40°C a +85°C
Temperatura do processo:
até 204°C
Certificações: CSA/US Classe
I, Grupos C e D e Classe II,
Grupos E, F e G.

Conexão/entrada de conduíte:
3/4” NPT
Material da carcaça: Alumínio
fundido, pintura eletrostática a pó
Classificação da carcaça:
NEMA 4X, 5, 7, 9 e 12
Densidade do material: A partir de
32,1kg a 1,6ton/m³

Montagem: 1-1/4” NPT
Relê de saída:
DPDT (2 polos/acionamento
duplo) 10 Amp, 250 VCA
Alimentação: 24/115/230 VCA,
50/60 Hz; 24/12 VCC, 60/35 mA
Pressão: 1/2 mícron, 30 PSI
Eixo: Aço inoxidável

MAXIMA+ - Rotativo à Prova de Falhas
Operação a prova de falhas, autodiagnóstico e resposta imediata e corretiva aos erros distinguem o
MAXIMA + como o melhor dispositivo rotativo para controle de processos. Sua luz LED vermelha alerta
visualmente as condições do status, de falha, coberto ou em rotação. O indicador de nível rotacional mais
avançado da BinMaster alerta sobre perda de energia, falha do motor ou falha de componentes eletrônicos
para ajudar a eliminar transbordo e escassez nos processos. Seu mecanismo de “desenergização” fornece
uma vida útil longa pois desliga o motor quando o material está presente.
Princípio de medição: Rotativo
Temperatura ambiente: 		
-40°C a +85°C
Temperatura do processo: 		
até 204°C
Certificações: CSA/US Classe II,
Grupos E, F e G.
Conexão/entrada de conduíte:
3/4” NPT

Material da carcaça: alumínio
fundido, pintura eletrostática a pó
Classificação da carcaça: NEMA
4X, 5, 9 e 12
Densidade do material: 		
a partir de 32,1kg a 1,6ton/m³
Montagem: 1-1/4” NPT
Alimentação: 24/115/230 VCA,
50/60 Hz; 12/24 VCC, 60/35 mA

Relê de saída: DPDT (2 polos/
acionamento duplo) 10 Amp,
250 VCA
Pressão: 1/2 mícron, 30 PSI
Eixo: Aço inoxidável
Relê de indicação de status:
SPDT (1 relê de saída NA NF)
10 amperes, 250 VCA (relês de
estado sólido opcionais)

Mini Rotativo - Rotativo Compacto
O mini rotativo econômico foi projetado para controlar os níveis de material em recipientes e tanques
menores, onde outros tipos de equipamentos não se encaixam. Seu design compacto pode ser montado na
parte superior ou lateral em espaços reduzidos. Estão disponíveis opções de pás de quatro lâminas ou estilo
baioneta para materiais leves a pesados. A sensibilidade ajustável e a instalação simples de montagem
3/4” tornam o mini rotativo uma opção acessível para alertas de nível em pequenos reservatórios.
Princípio de medição: Rotativo
Temperatura ambiente:
-40°C a +85°C
Material da carcaça: Policarbonato
Classificação da carcaça: NEMA 1

Densidade do material: 		
A partir de 32kg a 480,5kg/m³
Montagem: 			
3/4” pF (instalação de tubo)
Alimentação: 115/230 VCA, 50/60
Hz, 5A a 250 VCA

Consumo de energia: 1,5 Watts
Relê de saída:
SPDT (1 relê de saída NA NF)
Peso: 0,35Kg.
Fiação: 18 AWG, cabo de 30,48cm

BM45 - Diafragma
O BM45 fornece controle de nível de ponto simples e de baixo custo, com confiabilidade comprovada
e duradoura. Quando o material pressiona o interruptor do diafragma, um micro interruptor sensível é ativado,
ele dá um alarme, inicia ou para um processo ou alerta em níveis baixo, médio ou alto em silos. Está disponível
para montagem interna ou externa para uso em silos que contenham materiais secos e não perigosos.
Princípio de medição: Pressão
Temperatura ambiente:
-40°C a +149°C
Material da carcaça: Alumínio fundido
Classificação da carcaça: NEMA 1
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Densidade do material: 		
A partir de 320,4kg/m³
Montagem: Interna ou externa,
placa de montagem galvanizada
de bitola 16

Alimentação: 15 Amp a 125, 250 ou
480 VCA, 1/8 HP a 125 VCA, 1/4
HP a 250 VCA, 1/2 Amp a 125
VCC, 1/4 Amp a 250 VCC

contato@grunn.com.br
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Sensores Chave de Nível
BM 65 - Diafragma Hazloc
O interruptor de diafragma BM65 para locais perigosos pode ser usado em ambientes onde existe risco de
poeira combustível. Fornece uma indicação automática de nível de ponto de materiais secos de fluxo livre
para detectar níveis baixos, intermediários e altos. O BM65 oferece opções de montagem interna e externa
e uma variedade de materiais de diafragma que o tornam adaptável a uma variedade de sólidos.
Princípio de medição: Pressão
Temperatura ambiente:
-40°C a +149°C
Certificações: CSA/US Classe II,
Grupos E, F e G

Densidade do material: 		
A partir de 320,4kg/m³
Montagem: Interna ou externa, placa
de montagem galvanizada de
bitola 16

Material da carcaça: Alumínio fundido
Alimentação: 15 Amperes a 125
ou 250, 1/8 HP a 125 VCA, 1/4
HP a 250 VCA, 1/2 Amp a 125
VCC, 1/4 Amp a 250 VCC

PROCAP I & II - Chave Capacitiva
As chaves de nível capacitivas tipo PROCAP I e II detectam a presença ou ausência de material em
contato com a haste, detectando pequenas alterações (tão baixas quanto 0,5 pF) na capacitância causadas
pela diferença na constante dielétrica do material contra o ar. Uma ampla variedade de sondas e extensões,
tem operação livre de interferências, calibração simples e funcionalidade confiável e à prova de falhas
tornam esses sensores de nível de ponto adequados para uma variedade de materiais sólidos, pós, líquidos,
pegajosos, chorume e de suspensão.
Princípio de medição: Capacitância
Temperatura ambiente:
PROCAP I: -28°C a +62°C,
PROCAP II: -40°C a +70°C
Temperatura do processo: 		
Até 121ºC na haste Delrin;
Até 260ºC na haste de Teflon

Certificações: CSA / US Classe II,
Grupos E, F e G
Material da carcaça: Alumínio
fundido, pintura eletrostática a pó
Classificação da carcaça:
NEMA 4X, 5, 9 e 12
Alimentação:
115/230 VCA selecionável

Relê de saída:
DPDT (2 polos/acionamento
duplo) 10 Amp, 250 VCA
Montagem: 1-1/4” NPT ou 		
3/4” NPT 316 SS padrão; 1-1/4”
NPT 316 SS e flange para
ambientes limpos opcional
Pressão: 500 PSI

PROCAP IX & IIX - Capacitivo Hazloc
As chaves capacitivas PROCAP IX e IIX para locais perigosos são adequadas para ambientes difíceis onde
há risco de explosão. Eles detectam níveis baixos ou altos nos reservatórios usados para o armazenamento
de material volátil. Como em todos os modelos PROCAP, eles apresentam operação livre de interferências,
calibração simples e funcionalidade à prova de falhas e funcionam com precisão mesmo em materiais
empoeirados, pegajosos ou aderentes.
Princípio de medição: Acústica
Alimentação: 20 - 32 VCC
Saída: 4-20mA 4 fios/ HART RS485
/ Modbus
Temperatura ambiente:
-40°C a +85°C
Temperatura do processo:
-40°C a +85°C

Montagem:
Flanges e conjuntos de montagem
de 0°, 5º, 10°, 20° e 30°
Certificações: ATEX II 1 / 2D,
2D, Ex ibD / iaD 20/21 T110˚C,
ATEX II 2G Ex ia / ib IIB T4, FM
Intrinsecamente Seguro Classe I,
II, Divisão I, Grupos C, D, E, F, G

Pressão: -0,2 a 1bar (-2,9 a 14,5 psi)
Alcance: até 61 metros
Material da arcaça:
Alumínio fundido, pintura
eletrostática a pó
Classificação da carcaça: IP67
Frequência: 3 KHz a 10 KHz

SmartSonic - Ultrassônico
O PROCAP I 3A e II 3A atendem aos rigorosos padrões e material do USDA, FDA e 3A para processamento de
alimentos e laticínios em ambientes estéreis. Eles podem ser usados para

a detecção de nível em recipientes
usados para armazenamento ou fabricação de alimentos ou bebidas para consumo humano ou animal. Eles
podem ser usados em
 aplicações sanitárias quando configurados com abraçadeiras e acessórios em inox e
hastes Delrin 3A blindadas ou não blindadas.
Princípio de medição: Capacitância
Temperatura ambiente:
PROCAP I 3A: -28°C a +62°C,
PROCAP II 3A: -40°C a +70°C
Temperatura do processo: 		
Até 121ºC na haste Delrin;
Até 260ºC na haste de Teflon
Pressão: 500 PSII

Dúvidas? Pedidos?

(11)4497-1735

Certificações: CSA / US Classe II,
Grupos E, F e G
Material da carcaça: Alumínio
fundido, pintura eletrostática a pó
Classificação da carcaça:
NEMA 4X, 5, 7, 9 e 12
Montagem: Flange para ambientes
limpos de 1” ou 2,5”

Relê de saída:
DPDT (2 polos/acionamento
duplo) 10 Amp a 250 VCA
Alimentação: Requisitos de energia
PROCAP I 3A: fonte de energia
universal 24 a 240 VCA/VCC,
requisitos de energia PROCAP II
3A: selecionável 115/230 VCA
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PROCAP I e II FL - Chave Capacitiva não Invasiva
Os PROCAP I FL e II FL foram projetados com um diafragma para não serem invasivos e são usados em áreas
ou aplicações com limitações de espaço ou quando o fluxo de material pode danificar uma haste padrão. Os
modelos FL podem ser montados na parede do silo, em um transportador ou em um canal. A face da parte
inferior do FL serve como um sensor de capacitância. O PROCAP I FL e o II FL têm os mesmos benefícios que o
PROCAP I e II e são adequados para uso em uma ampla variedade de pós, sólidos, líquidos ou polpas.
Princípio de medição: Capacitância
Temperatura ambiente:
PROCAP I FL: -28°C a +62°C,
PROCAP II FL: -40°C a +70°C
Temperatura do processo: 		
Padrãp 65ºC; 		
Especial 232ºC
Classificação da carcaça:
NEMA 4X, 5, 7, 9 e 12

Material da carcaça: Alumínio
fundido, pintura eletrostática a pó
Relê de saída: DPDT (2 polos/
acionamento duplo) 10 amperes
a 250 VCA
Certificações: CSA/US Classe II,
Grupos E, F e G. As unidades
também estão disponíveis na
Classe I, Grupos C e D

Alimentação: Requisitos de energia
do PROCAP I FL: fonte de
energia universal 24 a240 VCA/
VCC, Requisitos de energia
do PROCAP II FL: selecionável
115/230 VCA
Montagem: Flange
Pressão: 250 PSI

PRO REMOTE - Chave Capacitiva Remota
A chave capacitiva Pro Remote permite a instalação de componentes eletrônicos até 22,86 metros de
distância da haste de detecção e de condições hostis, o que o torna adequado para condições de alta
vibração e alta temperatura. O Pro Remote é adequado para aplicações difíceis, como produtos químicos,
carvão, cinzas volantes, mineração, fundições e processamento de madeira ou papel. Como outras
sondas PROCAP, ele possui uma calibração “Quick Adjust” simples, sensibilidade ajustável a menos de um
picofarad e um atraso no tempo de acionamento ajustável.
Princípio de medição: Capacitância
Temperatura ambiente:
-40°C a +70°C
Temperatura do processo:
Até 121ºC na haste Delrin;
Até 260ºC na haste de Teflon
Montagem: Flange,
1-1/4” NPT ou opcional ¾” NPT

Certificações: CSA/US Classe
II, Grupos E, F e G. Unidades
disponíveis também na
Classe I, Grupos C e D
Material da carcaça: Alumínio
fundido, pintura eletrostática a pó
Classificação da carcaça:
NEMA 4X, 5, 7, 9 e 12
Pressão: 500 PSI

Relê de saída: DPDT (2 polos/
acionamento duplo) 10 Amp, a
250 VCA
Alimentação: Requisitos de
Energia PROCAP I FL: Fonte de
energia universal 24 a 240 VCA/
VCC. Requisitos de energia do
PROCAP II FL: selecionável
115/230 VCA

PRO AUTO-CAL - Chave Capacitiva Auto-Calibrante
Usando um ímã especial, o Pro Auto-Cal oferece calibração simples e automática e testes externos sem
remover a tampa do produto. Com sensibilidade insuperável e desempenho à prova de falhas, ele permite
uma calibração em meio a mudanças de temperatura e um tempo de atraso ajustável de até 10 segundos para
permitir a acomodação do material, praticamente eliminando falsos alarmes. Uma variedade de hastes, de
detecção sólidas e flexíveis e extensões, tornam essa haste capacitiva adequada para muitas aplicações.
Princípio de medição: Capacitância
Temperatura ambiente:
-40°C a +70°C
Temperatura do processo:
Até 121ºC na haste Delrin;
Até 260ºC na haste de Teflon
Material da carcaça: Alumínio
fundido, pintura eletrostática a pó

Certificações: CSA/US Classe I,
Grupos C e D e Classe II, Grupos
E, F e G
Classificação da carcaça:
NEMA 4X, 5, 9 e 12
Relê de saída:
DPDT (2 polos/acionamento duplo)
10 Amp a 250 VCA

Montagem: Aço inoxidável padrão
1-1/4” NPT ou 3/4” NPT 316;
Flange para ambientes limpos
opcional
Alimentação:
115/230 VCA, 50/60 Hz ± 15%
Consumo de energia: 5 VCA
Pressão: 500 PSI

PROCAP I e II HD - Chave Capacitiva Robusta
Esta haste de aço inoxidável para serviços pesados possui um comprimento padrão de 200cm e é conectada à
chave capacitiva PROCAP I ou II. A haste sólida de 2,54cm de diâmetro fornece uma área de superfície aumentada
para máxima sensibilidade e desempenho. É adequado para uso em temperaturas de até 260°C, portanto, é
adequado para aplicações difíceis, como cinzas volantes ou escórias. Pode ser usado para detecção de nível em
materiais pesados, como carvão, agregados, grãos ou outros materiais com alta densidade aparente.
Princípio de medição: Capacitância
Temperatura ambiente:
PROCAP I HD: -28°C a +62°C,
PROCAP II HD: -40°C a +70°C
Temperatura do processo: Até 260ºC
Certificações: CSA/US Classe II,
Grupos E, F e G
Pressão: 500 PSI
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Dúvidas? Pedidos?

(11)4497-1735

Alimentação: Requisitos de energia
PROCAP I HD: fonte de energia
universal de 24 a 240 VCA/VCC,
tRequisitos de energia, PROCAP
II HD: selecionável 115/230 VCA
Material da carcaça: Alumínio
fundido, pintura eletrostática a pó

Classificação da carcaça:
NEMA 4X, 5, 9 e 12
Montagem: Conexão de aço
inoxidável de 1-1/4” NPT
Relê de saída: DPDT (2 polos/
acionamento duplo)
10 Amp a 250 VAC
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Compact PRO - Mini Chave Capacitiva
O Compact Pro é uma chave capacitiva compacta projetada para espaços apertados. É usado para medições
de nível baixo ou alto e detecção de canal obstruído para líquidos, pós e materiais granulados. É adequado
para uso em tanques, armazéns, silos, dutos, transportadores, tubos ou tremonhas de carga. Seu tamanho
pequeno, uma calibração única e a sensibilidade de menos de um picofarad garantem uma configuração rápida
e simples. Um LED visual na carcaça indica o status do sensor mostrando a presença ou ausência de material.
Princípio de medição: Capacitância
Alimentação: 115/230 VCA ou 24 VCC
Relê de saída: SPDT (1 relê de
saída NA NF) 5 Amp a 250 VCA
Temperatura ambiente:
-40°C a +85°C

Temperatura do processo: Até 116°C
Pressão: 150 PSI
Material da carcaça: PVC
Classificação da carcaça:
NEMA 4X, 5 e 12

Sonda: CPVC
Montagem: 1” NPS (adaptador de
1-1/4” disponível)
LED: Indica a presença ou ausência
de material

PRO HTRC-20 - Chave Capacitiva Remota
O PRO HTRC-20 é uma chave capacitiva remota para as mais difíceis aplicações de alta temperatura.
Possui sonda em aço inoxidável e cerâmica de alta temperatura de 2,8cm de diâmetro e 228cm de
comprimento que suporta temperaturas de processo de até 577ºC. Seus componentes eletrônicos remotos
podem se distanciar até 6,09 metros do sensor para protegê-los de condições adversas. Essa sonda robusta
é fornecida com um cabo de alta temperatura e uma conexão de aço inoxidável de 1-1/4” NPT adequada.
Princípio de medição: Capacitância
Temperatura ambiente:
-40°C a +85°C
Sonda: 22cm de aço inoxidável e
cerâmica
Material da carcaça: Alumínio
fundido, pintura eletrostática a pó

Classificação da carcaça:
NEMA 4X, 5 e 12
Relê de saída:
DPDT (2 polos/acionamento
duplo) 5 amp a 250 VCA
Alimentação: 115 ou 230 VCA 50/60
Hz ± 15%

Consumo de energia: 3 VA
Pressão: 100 PSI
Temperatura do processo:
até 600°C

VR-21 - Chave Vibratória Standart
A chave de nível de ponto de vibração VR-21 piezoelétrica possui um design exclusivo de haste única
com uma lâmina em forma de espada para impedir a aglomeração de material, permitindo que ele flua
facilmente protegendo contra acúmulo. Possui três configurações de sensibilidade e é adequado para
montagem superior e lateral. É ideal para uma ampla variedade de pós secos e sólidos, que incluem
materiais leves, esponjosos ou com baixo dielétrico.
Princípio de medição: Vibração
Temperatura ambiente:
-20°C a +60°C
Temperatura do processo:
Padrão 80°C;
Especial até 140°C
Duto de entrada/conexão: 3/4”
Material da carcaça: Alumínio
fundido, pintura eletrostática a pó

Classificação da carcaça:
NEMA 4, 5 e 12
Certificações: CSA/US Classe II,
Grupos E, F e G (opcional)
Densidade do material:
A partir de 20,1kg/m³
Montagem: 1-1/2” NPT
Relê de saída: DPDT (2 polos/
acionamento duplo) 5 amp a 250 VCA

Alimentação: Grande variedade
20-250V CA/CC
Pressão: 145 psi
Haste: Aço inoxidável 304,
comprimento de inserção de 2,13
a 11,27 metros
Tempo de atraso: 1 segundo após a
parada de vibração, 2 a 5 segundos
para o início da vibração

VR-31 - Chave Vibratória para Áreas Limpas
A chave vibratória para aplicações sanitárias possui uma abraçadeira sanitária e uma bucha higiênica em
aço inoxidável de 5,08cm que são facilmente removidos para limpeza e higienização. A haste é ideal para
o processamento de alimentos e produtos farmacêuticos ou para uso com qualquer outro material que exija
condições sanitárias. Pode ser instalada através de um suporte superior ou lateral para detecção de nível
alto, médio ou baixo em armazéns, reservatórios, tanques, silos, tremonhas ou instalado em tubulações.
Princípio de medição: Vibração
Temperatura ambiente:
-20°C a +60°C
Temperatura do processo:
Padrão 80°C;
Especial até 140°C
Duto de entrada/conexão: 3/4”
Material da carcaça: Alumínio
Fundido, pintura eletrostática a pó
Montagem: 1-1/2” NPT

Dúvidas? Pedidos?

(11)4497-1735

Classificação da carcaça:
NEMA 4, 5 e 12
Densidade do material:
A partir de 20,1kg/m³
Instalação: Bucha higiênica de
aço inoxidável 316 de Ø 2” com
braçadeira tri-clamp
Pressão: 145 psi
Relê de saída: DPDT (2 polos/
acionamento duplo) 5A a 250 VCA

Alimentação: Grande variedade
20-250V CA/CC
Haste: Aço inoxidável 304,
comprimento de inserção de 3,35
a 24,68 metros
Tempo de atraso: 1 segundo após
a parada de vibração, 2 a 5
segundos para o início da vibração
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VR-41 - Chave Rígida Extendida Vibratória
A chave vibratória rígida estendida VR-41 foi projetada para montagem superior em comprimentos
personalizados de 33,02cm a 4 metros. Pode ser usada em materiais pesados, médios e leves, incluindo
materiais extremamente leves e macios com densidades tão baixas quanto 20 kg/m³. Com sua extensão de
comprimento personalizada, é adaptável para indicação de nível alto e baixo ou detecção de canal obstruído.
Princípio de medição: Vibração
Temperatura ambiente:
-20°C a +60°C
Temperatura do processo:
Padrão 80°C; 		
Especial até 140°C
Duto de conexão/entrada: 3/4”
Material da carcaça: Alumínio
fundido, pintura eletrostática a pó

Classificação da carcaça:
NEMA 4, 5 e 12
Certificações: CSA / US Classe II,
Grupos E, F e G (opcional)
Densidade do material:		
A partir de 20,1kg/m³
Montagem: 1-1/2” NPT
Alimentação: Grande variedade
20-250V CA/CC
Pressão: 145 psi

Haste: Aço inoxidável 304,
comprimento de inserção de 0,33
a 4 metros
Relê de saída: DPDT (2 polos/
acionamento duplo) 5 Amp a 250
VCA
Tempo de atraso: 1 segundo
após a parada de vibração, 2
a 5 segundos para o início da
vibração

VR-51 - Chave Flexível Extendida Vibratória
A chave vibratória estendida VR-51, montada na parte superior, usa um cabo reforçado com cordão de aço
e permite comprimentos de inserção de 48,26cm à 5,8 metros. A extensão flexível deste sensor de nível de
ponto único é personalizada de acordo com a especificação de comprimento desejada. O VR-51 foi projetado
para detectar materiais pesados, médios ou leves, incluindo aqueles com baixa constante dielétrica.
Princípio de medição: Vibração
Temperatura ambiente:
-20°C a +60°C
Temperatura do processo:
Padrão 80°C; 			
Especial até 140°C
Duto de conexão/entrada: 3/4”
Material da carcaça: Alumínio
fundido, pintura eletrostática a pó

Classificação da carcaça:
NEMA 4, 5 e 12
Certificações: CSA/US Classe II,
Grupos E, F e G (opcional)
Densidade do material: 		
A partir de 20,1kg/m³
Montagem: 1-1/2” NPT
Alimentação: Grande variedade
20-250V CA/CC

Pressão: 145 psi
Haste: Comprimento de inserção
0,48 a 5,8 metros
Relê de saída: DPDT (2 polos/
acionamento duplo) 5A a 250 VCA
Tempo de atraso: 1 segundo
após a parada de vibração, 2
a 5 segundos para o início da
vibração

SHT-120/140 - Chave Vibratória para alta Temperatura
A série de chaves vibratórias para temperatura super alta (SHT) foi projetada especificamente para processo
de até 250°C. Possui um tubo de isolamento padrão que protege os eletrônicos do calor excessivo. Tem
comprimento de inserção padrão de 18,4cm para aplicações de montagem superior e lateral. Ele pode ser
estendido de 33cm à 4m usando uma extensão de tubo rígido para aplicações de montagem superior.
Princípio de medição: Vibração
Temperatura ambiente:
-40°C a +65°C
Temperatura do processo: 		
Até 250°C
Duto de conexão/entrada: 1/2”
Material da carcaça: Alumínio fundido
Classificação da carcaça:
NEMA 4, 5 e 12

Densidade do material: 		
A partir de 20,1kg/m³
Alimentação: Grande variedade
20-250V CA/CC
Consumo de energia: 3 VA
Pressão: 145 psi
Haste: Aço inoxidável 304,
(comprimento de inserção SHT120
de 0,18m, comprimento de
inserção SHT140 de 0,35m a 4m)

Relê de saída: SPDT (1 relê de
saída NA NF) 5 Amp a 250 VCA
(opcional relê DPDT (2 polos/
acionamento duplo) disponível)
Tempo de atraso: 1 segundo
após a parada de vibração, 2
a 5 segundos para o início da
vibração
Fiação: 1/2”

CVR-625 - Chave Vibratória Compacta
A mini chave vibratória compacta CVR-625 é ideal para pequenos silos, tremonhas, alimentadores e
outras aplicações em espaços restritos. O comprimento de inserção da haste é de apenas 15 cm e pode
ser convenientemente montado através de uma flange de montagem de 1-1/4” NPT na parte superior
ou lateral de um recipiente para indicação de nível alto, médio ou baixo. O CVR-625 possui três
configurações de sensibilidade que permitem o uso em materiais com uma densidade aparente tão baixa
quanto 32,1kg/m³, bem como materiais mais pesados.
Princípio de medição: Vibração
Temperatura ambiente:
-20°C a +65°C
Temperatura do processo:
Padrão 80°C; 		
Especial até 150°C
Duto de conexão/entrada: 1/2”
Material da carcaça: Alumínio
fundido, pintura eletrostática a pó
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Dúvidas? Pedidos?

(11)4497-1735

Classificação da carcaça: NEMA 4
Densidade do material: 		
A partir de 32,1kg/m³
Montagem: 1-1/4” NPT
Alimentação: Grande faixa 20-250V
CA/CC
Consumo de energia: 3 VA
Pressão: 145 psi
Haste: Aço inoxidável AISI 302,

comprimento de inserção de 1,52
metros
Relê de saída: SPDT (1 relê de
saída NA NF) 5A 250 VCA
Tempo de atraso: 1 segundo após
a parada de vibração, 2 a 5
segundos para o início da vibração
Fiação: 1/2”
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CVR-600 - Chave Vibratória Compacta
O CVR-600 é uma chave vibratória compacta, com uma flange de montagem de 1” NPT que pode ser usada
em temperaturas de processo de até 148ºC. É ideal para pequenos tanques e bins, tremonhas, hoppers e
alimentadores. É fácil de instalar e é montado na parte superior ou lateral de um silo para indicação de nível
baixo, médio ou alto. Três configurações de sensibilidade o tornam adaptável a materiais leves e pesados. É
possível fazer a instalação da parte eletrônica remotamente através de um painel de alarme para alertar os
níveis do silo de 4 a 24 sensores individuais.
Princípio de medição: Vibração
Temperatura ambiente:
-40°C a +65°C
Temperatura do processo:
Padrão 80°C; 		
Especial até 150°C
Duto de conexão/entrada: 1/2”
Material da carcaça: Alumínio fundido
Classificação da carcaça: NEMA 4

Densidade do material: 		
A partir de 32,1kg/m³
Montagem: 1” NPT
Alimentação: Ampla faixa 20-250V
CA/CC
Consumo de energia: 3 VA
Pressão: 145 psi
Haste: Aço inoxidável AISI 302,
comprimento de inserção de 1,52 m

Relê de saída: SPDT (1 relê de
saída NA NF) 5A 250 VCA
Tempo de atraso: 		
1 segundo após a parada de
vibração, 2 a 5 segundos para o
início da vibração
Fiação: 1/2”

BM-T - Chave de Inclinação Suspensa
O indicador de nível chave de inclinação BM-T ativa um alerta quando o dispositivo inclina pelo menos
15 graus. É versátil e econômico, e pode ser usado para detectar níveis altos de materiais grandes e
pesados em armazéns, tanques e silos. Como alternativa, ele pode ser usado para detectar entupimento ou
obstruções nos dutos durante as operações do processo ou como um sensor de carga quando colocado em
pilhas ou transportadores abertos.
Princípio de medição: Inclinação
Temperatura ambiente: -40°C a
+149°C
Temperatura do processo:
Padrão 80°C; 		
Especial até 150°C
Densidade do material: 		
A partir de 32,1kg/m³

Duto de conexão/entrada:
Conector de cabo M16 (opção: 2
conectores de cabo)
Material da carcaça: Alumínio fundido
Montagem: 1” NPT
Alimentação: 20-250V CA/CC
Consumo de energia: 3 VA
Pressão: 145 psi

Haste: Aço inoxidável 304, 1,52m de
comprimento de inserção
Relê de saída: SPDT (1 relê de
saída NA NF) 5A 250 VCA
Tempo de atraso: 1 segundo a partir
de parada de vibração, 2 a 5
segundos para o início da vibração
Peso: 1,7 kg

BM-TSM - Chave de Inclinação sem Mercúrio
O BM-TSM é uma chave de inclinação patenteada e isenta de mercúrio, usada para a detecção de alto
nível de pós e sólidos a granel com uma densidade aparente de pelo menos 240,3kg/m³. Ele é montado
na parte superior do silo e é equipado com um eixo personalizado em comprimentos de 0,34 a 2,43m de
comprimento. O BM-TSM está disponível com pás ou uma esfera montada na extremidade do eixo.
Princípio de medição: Inclinação
Temperatura ambiente:
-40°C a +85°C
Certificações: CSA/US Classe II,
Divisão I Grupos E, F e G;
Duto de conexão/entrada: 3/4” NPT
Material da carcaça: Alumínio fundido

Densidade do material:		
A partir de 240,3kg/m³
Montagem: 1-1/4” NPT
Alimentação:
115 VCA ± 10%, 50/60 Hz, 3 VA.
230 VCA ± 10%, 50/60 Hz, 3 VA.
24- 48 VCC, 2 W no máximo

Eixo: Aço inoxidável de 1/4” ou tubo
galvanizado, comprimento de 0,30
a 2,43 metros
Relê de saída: Interruptor mecânico
SPDT (1 relê de saída NA NF),
250 VCA a 15A no máximo

Painel de Alarme de Nível de Ponto - Painel de Alarme de Nível de Ponto
O painel de alarme de nível de ponto consolida os dados dos sensores de nível de ponto em um local
centralizado. Disponível com 4 a 24 estações indicadoras de nível de silo, o painel de alarme é capaz de
monitorar o status alto e baixo de 2 a 12 silos separados em um único painel. Alerta os usuários sobre as
condições no nível do reservatório através de uma luz LED piscando e de um alarme sonoro, economizando
tempo e eliminando a necessidade de inspecionar manualmente os níveis dos tanques.
Temperatura ambiente:
-40°C a +149°C
Classificação da carcaça:
NEMA 4X

Dúvidas? Pedidos?

(11)4497-1735

Alimentação:
115 VCA ± 10%, 50/60 Hz,
3 VA. 230 VCA ± 10%, 50/60 Hz,
3 VA. 24-48 VCC, máximo de 2 W

Relê de saída:
SPDT (1 relê de saída NA NF), 2
Amp 240 VCA

contato@grunn.com.br

grunn.com.br
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Binventory®
Este software é instalado na
sua rede local e fornece acesso ao
inventário através da LAN, WAN
ou VPN. É compatível com uma
variedade de sensores BinMaster
e depósitos de diferentes formas
e tamanhos. Monitoramento
seguro, simples e em tempo real
de até 255 reservatórios em um
ou múltiplos locais.
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Dúvidas? Pedidos?

BinView®

MultiVision®

Um aplicativo armazenado na Web
que fornece monitoramento remoto
de inventário para um ou mais locais
via Internet. Os dados exibidos
graficamente são acessados a
partir de um smartphone, tablet ou
desktop. Adequado para sensores
com saída 4-20 mA ou Modbus RTU.

(11)4497-1735

Este software de gerenciamento
de inventário instalado no
Windows oferece aos usuários
do scanner de nível 3D acesso
conveniente aos dados de vários
silos em uma única tela. Obtenha
detalhes sobre os níveis mínimo,
médio e máximo, bem como um
mapa 3D do conteúdo dos silos
para os modelos MV e MVL.

contato@grunn.com.br

grunn.com.br

Painel de Controle
Tenha dados de nível e volume
facilmente acessíveis para até
120 sensores ao nível do solo com
este display de dados controlado
por botão. Meça a altura ou altura
livre de produto e especifique as
unidades de medida em metros,
alqueires ou toneladas. Modelo
Modbus opcional para uso com uma
variedade de sensores.

Painel de Controle
Digital
Uma série de displays versáteis
para aplicações internas e externas
com display LED brilhante, legível,
em meio a poeira, em ambiente
muito claro ou a uma certa
distância. Use-os no modo mestre
Modbus RTU, escravo ou snooper
(escuta e junta inteligência) para
pesquisar e exibir até 16 variáveis
de processo.

Painel de exibição
Esses indicadores tipo painel
oferecem monitoramento exibido
em formato gráfico nas cores
vermelho ou verde, vertical ou
horizontal. Os modelos básicos são
configurados com uma variedade
de opções de alimentação, entrada,
saída e relé. As caixas NEMA 4X
podem acomodar vários módulos
de exibição.

Monitoramento de dados
• Monitoramento remoto de um ou mais sensores ou locais
• Alertas automatizados para evitar desabastecimento ou transbordo
• Otimização de processos, das compras, da produção e entregas
• Opções para monitoramento WAN, LAN, VPN ou baseado em nuvem
• Configure a saída para uma sala de controle para uma IHM ou CLP

Dúvidas? Pedidos?

(11)4497-1735

contato@grunn.com.br

grunn.com.br
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Monitoramento Integrado
As soluções de monitoramento de dados BinMaster são projetadas para levar dados do sensor
para onde eles são necessários. Para alguns usuários, pode significar levar dados para um tablet,
computador ou celular. Para outras operações, é para um PLC ou IHM. Alguns são para WAN, LAN ou
VPN, onde os clientes desejam que seus dados residam localmente. Outros são baseados em nuvem,
para que haja acesso a dados a qualquer momento e em qualquer lugar através de uma conexão com a
Internet. Como cada operação é um pouco diferente, a GRUNN oferece ajuda profissional e uma ampla
variedade de soluções.

A BinMaster possui um
conjunto de dispositivos de
comunicação, painéis de
exibição, software instalado
localmente e aplicativos
baseados na Web para
desenvolver uma
solução de monitoramento
de dados que atenda
às necessidades
individualizadas.
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Dúvidas? Pedidos?

(11)4497-1735

contato@grunn.com.br
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Detecção de Fluxo
Esses dispositivos não invasivos de
flange são usados em alimentadores,
tubulações, transportadores além
de canais e passagens verticais ou
inclinados para detectar condições
de fluxo ou não fluxo usando a
tecnologia Doppler. Eles são usados
para controle de processo em lote
ou como controle preventivo em
conformidade com várias normas.

Detecção de Poeira
Monitore as emissões de
partículas em sistemas de
filtragens, detecte vazamentos
em filtros de manga ou evite o
acúmulo excessivo de poeira em
filtros de cartuchos, orifícios de
ventilação ou ciclones. Cumpra os
padrões reguladores e reduza os
riscos à saúde dos funcionários com
detecção e alertas automatizados.

Aeração
Mantenha sólidos e pós fluindo e
evite que o material se acumule em
tremonhas, ao longo das paredes
do silo ou no cone do recipiente.
A prevenção de compactação ajuda
a promover o fluxo de material
para garantir lotes consistentes,
mantendo as operações do processo
funcionando sem problemas

Gerenciamento de Materiais
• Monitoramento e medição automatizados
• Melhora o fluxo do processo e a eficiência operacional
• Garante a conformidade com os requisitos regulamentadores
• Melhora as condições do ambiente e de segurança
• Economize tempo e reduza a manutenção

Dúvidas? Pedidos?

(11)4497-1735

contato@grunn.com.br

grunn.com.br
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Gerenciamento de Materiais
Airbrator - Aeração e Vibração
Com uma combinação de ventilação e vibração, o Airbrator ajuda a resolver até as aplicações de fluxo mais
difíceis em materiais secos. Seu design especial cria uma vibração quando o ar flui entre o cone do Airbrator
e a parede do silo. Adequado para uso em qualquer tipo de depósito de armazenamento, é extremamente
econômico, fácil de instalar, durável e se limpa automaticamente.
Princípio de funcionamento:
Ventilação e Vibração
Material do cone: Fabricado com
silicone durável moldado ou
borracha de Neoprene

Eixo: Aço inoxidável
Temperatura do processo:
Até 121°C
Pressão do ar:
de 5 PSIG a 60 PSIG

Consumo de ar:
Depende da aplicação
Certificações: FDA 21CFR177.2600
(a - e, g, h)

Air Pads - Melhorador de Fluxo
As almofadas de ar são uma solução econômica para muitos problemas de fluxo de material. São ideais
para materiais secos finamente moídos que tendem a compactar enquanto estão armazenados e depois
aderem às paredes do recipiente. Várias almofadas de ar são instaladas ao longo da parede do recipiente
e o ar de baixa pressão é direcionado ao longo das paredes para garantir um fluxo contínuo e uniforme
de material quando escoado. Eles são oferecidos em aço galvanizado ou inoxidável, o que os torna ideais
para uma ampla variedade de aplicações.
Princípio de funcionamento:
Melhorador de fluxo
Comprimento: 190,5mm
Largura: 95,2mm
Altura da almofada: 12,7mm

Tecido do difusor: 		
Até 82ºC - tecido de algodão;
Até 315ºC - fibra de vidro
Tela do difusor:
Malha 16 (aço galvanizado ou
aço inoxidável do tipo 316)

Comprimento da haste: 50,80mm
Corpo: Aço galvanizado ou aço
inoxidável
Vedação: Neoprene

DD-3000 - Alerta de Poeira
A BinMaster trás um produto simples para clientes que procuram operações básicas e monitoramento
de partículas em um único ponto. Este sensor, com eletrônica integrada e sonda de detecção, usa a
tecnologia de eletrificação indutiva para detectar e alertar, usando um relé de alarme ou uma saída de
4-20 mA, quando as emissões de poeira excederem um ponto predefinido. Projetado para economizar
tempo, reduzir manutenção e evitar tempo de parada, o detector de poeira DD-3000 é ideal para detectar
vazamentos de filtro ou instalar em chaminés, dutos ou tubulações.
Princípio de funcionamento:
Indução de carga
Unidades de medida:
Picoamperes (pA)
Alimentação:
Universal 20-250 VCA / VCC,
47-63 Hz 18-60 VCC e tensão de
realimentação 12-32 VCC
Potencia de entrada:
3 Watts no máximo
Resolução:
0.5pA, faixa 0 a 5.000pA
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Dúvidas? Pedidos?

(11)4497-1735

Nível mínimo de detecção:
~ 1-5 mg / m3 ~ 5-10 mg / m3
Tamanho mínimo da partícula:
03 microns
Temperatura ambiente:
-25°C a +71°C
Temperatura de processo:
-40°C a +85C
Certificações:
Somente para fins comuns / gerais,
Aprovado pela CE (Aprovação CSA
/ UL pendente)

Relê de saída:
1 contato NA forma A (SPST) 250
VCA / 5A (carga resistiva), 2A
(carga indutiva) 30 VCC / 5A (carga
resistiva), 2A (carga indutiva)
Saída:
4-20mA, 500Ω de impedância máx.
Tensão de realimentação 24 VCC
Material da carcaça:
Alumínio NEMA 4/IP 66, pintura
eletrostática a pó

contato@grunn.com.br

grunn.com.br

Gerenciamento de Materiais
BM-30-LGX - Monitor de Partículas
O monitor de partículas BM-30 LGX detecta poeiras e partículas líquidas, como névoas antes que as
emissões sejam visíveis, determinando quando as emissões estão fora dos padrões pré-estabelecidos
e impedindo a fuga de pós valiosos. O BM30-LGX consiste em uma unidade em controle, um sensor de
partículas e um cabo coaxial. As aplicações incluem monitoramento contínuo de emissões, detecção de
vazamento em filtro de mangas e monitoramento de fluxo de partículas do processo.
Princípio da medição:
Monitor de partículas
Alimentação:
115/230 VCA 50/60 Hz ou 24 VCC
Relê de saída:
Dois SP‑DT (1 relê de saída NA NF
cada), 5A a 240 VCA
Faixa: Logarítimico ou linear
Resolução: 5,0 pA

Temperatura operacional do sensor:
Padrão 120°C; opcional 232°C
Temperatura operacional do
controlador:
-25°C a +70°C
Pressão: Padrão 10 PSI; opcional
para 100 PSI
Material da carcaça: Alumínio fundido
Classificação da carcaça: NEMA 4X

Certificações: Padrão comum/Uso
geral; CSA/US opcional Classe I, II
e III, Div I e II E
Montagem: Padrão NPT de 1/2”;
opcional flange ANSI e braçadeira
rápida
Cabo do sensor: Comprimento
máximo de 91,5m e temperatura
máxima de 232°C

FD-1000 - Detector de Fluxo-Não Fluxo
O sensor de fluxo/não fluxo FD-1000 consiste em dois componentes: a sonda remota do sensor (que pode
ser montada em uma tubulação pneumática, alimentador, canal ou passagens inclinadas) e o painel de
controle, montado em uma área acessível aos usuários. O sistema confirma que os materiais sólidos ou em
pó estão fluindo e alerta se o status do fluxo mudou, se a energia foi perdida ou se a comunicação entre a
sonda do sensor remoto e o painel de controle foi interrompida.
Princípio da medição:
Detector de fluxo
Alimentação:
115 ou 230 VCA 50/60 Hz, 5 VA
Temperatura de operação para o
painel de controle:
-30°C a +70°C
Temperatura de operação do
sensor: -35°C a +70°C

Temperatura do processo: 		
121°C se a temperatura do ar
ambiente estiver abaixo de 65°C
Faixa de detecção: até 3,05m
Frequência: 24,125 GHz, menos de
1mW/cm³ (o limite da OSHA é de
10mW/cm³)
Carcaça remota: Alumínio fundido
Classificação da carcaça:
NEMA 4X, 5, 9 e 12

Certificações remotas:
Classificado para locais perigosos
Classe II, Grupos E, F
eclassificação G
Relê de saída: Contatos secos DPDT
(2 polos, acionamento duplo),
5A a 240 VCA ou 30 VCC
Tempo de atraso:
Uma volta de 0,1 a 15 segundos.

FD-2000 - Detector de Fluxo-Não Fluxo
O detector de fluxo FD-2000 é um detector de fluxo/não fluxo que hospeda o sensor e o painel de
controle em uma única carcaça NEMA 4X. Ele pode ajudar a evitar problemas de conformidade com as
normas FSMA, USDA ou FDA e problemas de contaminação cruzada potencialmente perigosos ou caros em
instalações que produzem alimentos para consumo humano ou animal. É ideal para detectar condições
de fluxo de sólidos e pós, alimentadores, tubulações, transportadores, elevadores de canecas ou canais e
passagens inclinados.
Princípio da medição:
Detector de fluxo
Requisitos de energia: 115 ou 230
VCA 50/60 Hz, 5 VA,
Alimentação:
1 Watt a 24 VCC +/- 10%
Ajuste de sensibilidade:
Chave de seleção alta/baixa com
potenciômetro
Temperatura operacional máxima:
-30°C a +60°C
Temperatura de armazenamento:
-40°C a +80°C

Dúvidas? Pedidos?

(11)4497-1735

Condições de falha: Falha do sensor
Doppler e temperatura excessiva
Saída: 4-20 mA, Sem fluxo: 4
mA +/- 4%, Fluxo: 20 mA +/- 4%,
Falha: 22 mA +/- 4%
Faixa de detecção: 1,5m
Carga 4-20 mA:
650 Ohms máximo
Emissões: 24,11 GHz, 6,6 mW típico
e 9,9 mW máximo
Relê de saída: 250 VCA / 220 VCC /
2A (NF ou NA)
Montagem: 1-1/4” NPS

Faixa de atraso de saída:
Comutável de 0,1 a 3,1 segundos /
2,3 a 15,1 segundos
Material da carcaça:
Alumínio fundido, pintura
eletrostática a pó
Classificação da carcaça:
NEMA 4X
Pressão do processo: 80 PSI
Classificação: CSA/US Classe II,
Divisão Sion 1, Grupos E, F e G e
ATEX Zona 21
Duto de entrada: 3/4” NPT

contato@grunn.com.br

grunn.com.br
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CHAVE DE NÍVEL
Sonda de

Rotativo
MATERIAL
Pós
√
Granulares
√
Polpa
•
Líquido
DENSIDADE DO MATERIAL
Baixa
√
Alta
√
UMIDADE DO MATERIAL
Baixa
√
Alta
√
TEMPERATURA
Alta
•
PRESSÃO
Atmosférica
√
Baixa
√
Alta
VIBRAÇÃO
Baixa
√
Alta
•
REVESTIMENTO DO MATERIAL
Mínimo
√
Acúmulo Pesado
CORROSIVOS
Baixo
√
Alto
•
INSTALAÇÃO
Montagem no Topo
√
Montagem Lateral
√
Espaços Restritos
•
AMBIENTE
Poeira
√
Vapor
√
Sanitários
•
CERTIFICADOS PARA ÁREA EXPLOSIVA
CSA
•
ATEX
•
√

22

Capacitância

Garfo

Vibratório

Chave de
Inclinação

Interruptor de
Diafragma

√
√
•
√

√
√

√
√

√

•
√

•
√

√
√

√
√

•
√

√

√
√

√

•

•

√
√
•

√
√
√

√
√
√

√

√
•

√

√
√

√
√

√
•

√

√
√

√
√

√
√

√

√
√
•

√
√
•

√

√
√
•

√
•
•

√
√

√
√

•

•

•

•

Modelos Preferenciais

Dúvidas? Pedidos?

•

√

•

(11)4497-1735

√
√

Alguns modelos Compatíveis

contato@grunn.com.br
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NÍVEL
CONTÍNUO
Scanner de
Nível 3D

Radar sem
Contato

TECNOLOGIA
Contato
√
Sem Contato
MATERIAL
√
Pós
√
Granulares
Polpa
Líquido
UMIDADE DO MATERIAL
√
Baixa
√
Alta
TEMPERATURA
•
Alta
PRESSÃO
√
Atmosférica
√
Baixa
√
Média
VIBRAÇÃO
√
Baixa
Alta
CORROSIVOS
√
Baixo
√
Alto
INSTALAÇÃO
√
Montagem no Topo
Montagem Lateral
Silos Estreitos
AMBIENTE
√
Poeira
Vapor
Sanitários
CERTIFICADO PARA ÁREA EXPLOSIVA
√
CSA
√
ATEX
MONITORAMENTO DE DADOS
•
BinVentory
•
BinView
√

Laser

Radar de
Ondas Guiadas

√
√

Smartsonic
Ultrassônico

√
√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

•
√
√

√
√
√
√

•
√
√

√
√

√
√

√

√
√

√
√

•

•

√

•

√
√
√

√
√
•

√
√
√

√
√
√

√

√
•

√
•

√

√
√

√
•

•

√
√

√

√
√

√

√
•

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√

•
•

√

•
•

√
√

√
√

√
√

√
√
•

•

Modelos Preferenciais

Dúvidas? Pedidos?

Smartbob

(11)4497-1735

√
√

Alguns Modelos Compatíveis

contato@grunn.com.br
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GERENCIAMENTO
DE MATERIAL
Detector de Fluxo

Detector
de Poeira

Monitor de
Partículas

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√
√

√

MATERIAL
Pós
√
Granulares
√
Polpa
Líquido
DENSIDADE DO MATERIAL
Baixa
√
Alta
√
UMIDADE DO MATERIAL
Baixa
√
Alta
√
TEMPERATURA
Alta
PRESSÃO
Atmosférica
√
Baixa
√
Média
VIBRAÇÃO
Baixa
Alta
REVESTIMENTO DO MATERIAL
Mínimo
√
Acúmulo Pesado
CORROSIVOS
Baixo
√
Alto
√
INSTALAÇÃO
Montagem no Topo
√
Montagem Lateral
√
Silos Estreitos
AMBIENTE
Poeira
√
Vapor
Sanitários
CERTIFICADO PARA ÁREA EXPLOSIVA
CSA
•
ATEX
•
√
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•
√
√

√
√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√
√

√
√

√

√
√

√

√

•

Modelos Preferenciais

Dúvidas? Pedidos?

Aerador

•

(11)4497-1735

Alguns modelos Compatíveis

contato@grunn.com.br

grunn.com.br

Sensores e software sem fio simplificam o
inventário de alimentos
O FeedView foi projetado para otimizar a entrega de ração, eliminar planilhas complexas e a necessidade
de subir silos na criação de aves e suínos. Os sensores sem fio que funcionam com baterias são
		
combinados com software intuitivo e simples para medir automaticamente o inventário de
		
alimentos. Ele fornece dados importantes para um smartphone, tablet ou computador,
		
transformando a maneira como as fazendas agendam as entregas de alimentos.
		
		
		
		
		
		

O sensor de nível a laser FVL-100 mede silos de até 10,5 metros de altura. Ele faz medições
de nível em intervalos de tempo programados para validar o nível de alimento sem a
necessidade de escalar os silos. Este sensor alimentado a bateria não precisa de fiação e é de
fácil instalação. Um transmissor interno envia as informações para o software
FeedView para processamento na nuvem através de uma porta de acesso LG-100
usando um celular ou conexão de internet.

Os gráficos fornecem uma visão geral de cada silo monitorado e projetam os
dias para o esvaziamento, destacando os silos que estão esvaziando e precisam de
uma nova entrega. O software calcula a quantidade de comida e a quantidade de
espaço disponível em cada silo. Isso garante que o alimento entregue caiba nos
recipientes e reduz o risco de transbordo. Os dados do inventário podem ser
compartilhados entre vários usuários em vários locais. Os alertas são enviados por
mensagem de texto ou e-mail avisando quando a próxima entrega deve ser agendada.

Benefícios do FeedView
• Elimina planilhas, suposições e e-mails sem fim
• Chega de bater nos silos, atirar pedras ou subir para verificar os níveis
• Localização centralizada para dados do inventário de alimentos
• Alertas automáticos impedem que você fique sem alimento
• Todos os usuários veem e baseiam suas decisões nos mesmos dados
• Altamente escalável, desde produtores pequenos aos grandes

Dúvidas? Pedidos?

(11)4497-1735

contato@grunn.com.br

grunn.com.br
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A BinMaster é uma empresa do grupo Garner
Industries que iniciou suas atividades há 60
anos, no estado de Nebrasca, Estados Unidos.
Sua história começou quando um produtor local
de sementes pediu à Garner que fabricasse um
interruptor para alertar quando os silos ficassem
cheios. Assim foram inauguradas as atividades da
BinMaster que se consolidou no mercado mundial
como fabricante de indicadores de nível de ponto
e contínuos e sistemas de gerenciamento de
inventário para monitorar sólidos á granel, pós
ou líquidos em bins, tanques, silos, tremonhas
e armazéns. Oferecendo sistemas personalizados
e robustos que podem ser desenvolvidos para
um único local ou conectados em rede para uma
operação multinacional.

A GRUNN está no mercado brasileiro há 15 anos,
atendendo as necessidades de toda cadeia produtiva
com soluções em tecnologia para automação e
aumento de produtividade para máquinas. Todos
segmentos da indústria brasileira são nossos
clientes. Dispomos de corpo técnico especializado
em diversas áreas para apresentar soluções
onde nossos clientes possuem problemas em
produção. Nossa linha de produtos é reconhecida
mundialmente e os fabricantes são líderes em seus
segmentos. Focamos em agilidade na entrega,
busca constante por soluções definitivas e
acompanhamento permanente aos nossos clientes,
metas que tornaram a GRUNN líder em seu segmento
e uma empresa com mil soluções.

(11) 4497-1735
grunn.com.br | contato@grunn.com.br
Jundiaí, São Paulo - Brasil
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Dúvidas? Pedidos?

(11)4497-1735

contato@grunn.com.br

grunn.com.br

