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Princípio de funcionamento

Gama de aplicação

 · Medição contínua do nível em reservatórios metálicos até 3 metros de altura
 · Ideal para meios aderentes e pastosos
 · Medição do nível de meios espumosos
 · Condutividade mínima do produto 50 μS/cm
 · Substituto para sensores flutuadores
 · Para meios líquidos com condutividade 

Exemplos de aplicação

 · Nível de medição nos primeiros reservatórios em funcionamento nas instalações 
de dosagem

 · Adequado para medir o nível em reservatórios pequenos com sobrepressão
 · Medição do nível da célula de flutuação
 · Medição do nível do reservatório 
Concepção/ Conexão de processo

 · Conexão de processo G1,5"
 · Sensor em aço inoxidável (classe de protecção IP 69 K)
 · Temperatura do processo de até 140°C 

Características

 · Sensor compacto e robusto com uma taxa de dimensão mínima
 · Um sensor de 2 fios com um sinal de saída de 4...20 mA
 · Rectificação ou programação individual dos parâmetros através de uma interface 
do PC

 · Conexão eléctrica através de ficha M12
 · Sinal de corrente para alcance de medição, sinal seco e sinal de erro ajustáveis
 · Não afectado por alterações de densidade 

Opções/ Acessórios

 · Cabo de conexão pré-montado para ficha M12
 · Adaptador de programação MPI-200 com software para PC
 · Barra Hastelloy C22 (2.4602)

Informação do Produto LTM-2

Sensor de nível contínuo LTM-2

Sensor de nível LTM-2

Princípio funcional

O princípio de medição potenciométrico calcula a mudança na relação de tensão 
entre a barra do eléctrodo do sensor e a parede metálica do reservatório cheio. Um 
campo de fluxo eléctrico é desenvolvido no veículo transmissor devido à sua con-
dutividade e propriedades capacitivas. Isto resulta numa relação de tensão que é 
proporcional à parte submersa da barra.
  
Como apenas a proporção das tensões/voltagens é considerada, as propriedades 
do veículo transmissor, em particular a condutividade eléctrica, não intervêm no 
resultado de medição. O sensor providencia igualmente informação concernente à 
situação de imersão da barra do eléctrodo no veículo transmissor, graças a um se-
gundo sistema de medição com patente pendente. Este sistema analisa as proprie-
dades de ressonância eléctrica para detectar espuma e eliminá-la dos resultados, 
impedindo com segurança medições incorrectas causadas por aderências.

U1

U2

Certificação

Barra LTM-2 Equivalente

Adaptador de programação MPI-200
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Resistência óhmica
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Especificação

Comprimento de barra EL 3000 mm max.

Diâmetro de barra 10 mm

Gama de medição 50...3000 mm

Conexão do processo filamento G1,5"

Pressão do processo máximo 16 bares

Torque de aperto 10 Nm

Materiais cabeça 
adaptador 
parte isoladora 
barra

aço inoxidável 1.4305 
aço inoxidável 1.4404 
PEEK 
aço inoxidável 1.4404, Ra ≤ 0.8 µm 
aço inoxidável 2.4602 (Hastelloy C22), Ra < 0,8 µm (Opção)

Amplitude térmica ambiente 
armazenamento 
processo

0...70 °C 
-40...85 °C 
-10...140 °C 

Medição de nível parâmetros/configurações Ver tabela 

Resolução comprimento de barra  
> 500 mm 
comprimento de barra  
< 500 mm

< 0,1 % do valor da gama superior (= comprimento de barra) 
 
< 0,5 mm

Linearidade < 1,0 % do valor da gama superior (= comprimento de barra)

Reprodutibilidade comprimento de barra  
> 500 mm 
comprimento de barra  
< 500 mm

< 0,2 % do valor da gama superior (= comprimento de barra) 
 
< 1,0 mm

Tempo de resposta < 100 ms

Alimentação 19...36 V DC

Saída sinal 
 
carga 
parâmetros/configurações

análogo 4...20 mA, galvânico separado da caixa,  
circuito de 2 cabos 
ver gráfico separado 
ver tabela 

Conexão eléctrica Ficha-M12, 1.4301, 4-pinos

Classe de protecção IP 69 K

Peso 550 g com comprimento de barra 1,5 m

Parâmetros/ Configurações possíveis

Sinal de corrente 4...20 mA

Gama inferior 3,80; 3,95; 4,00 mA

Gama superior 20,00; 20,05; 20,50 mA

Advertência e sinal de 
falha 
(e.g. funcionamento em 
vazio)

3,80; 3,95; 4,00mA 
20,00; 20,05; 20,50; 21,00; 
21,20 mA

Medição de nível

Zero/Ganho -50...50 % / 50...150 %

Amortecimento 0; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5 s

Unidade física mm, polegadas, pés
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Utilização prevista

 · Não é adequado para o uso em ambientes potencial-
mente explosivos.

 · Não é adequado para o uso em conjuntos relativos à 
segurança (SIL).

Plano dimensional LTM-2
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Configuração da ficha M12 
  
 
 
 
 
 
 

1: +alimentação
2: -alimentação 4...20 mA
3: conexão dos dados a 

MPI-200, não deve ser 
ligada

4: conexão de dados a 
MPI-200, não deve ser 
ligada

Instalação

 · Attention! Não encurtar a barra do sensor!
 · Para garantir o funcionamento seguro do sensor, o 
filamento G1,5" deve ter um bom contacto eléctrico com a 
parede do reservatório! Por esta razão, não usar produtos 
vedantes tal como Teflon ou outros!

 · A barra do sensor não pode ter qualquer contacto com a 
parede do reservatório! Tomar também em consideração 
que a barra pode oscilar se houver turbulência no interior 
do reservatório!

 · Em células flutuantes, os reservatórios não metálicos e/ ou 
com revestimento de borracha, a braçadeira LTM-BRK deve 
ser utilizada com a sonda de nível LTM

 · O sensor LTM-2 é um sensor de 2 fios com um sinal de saída 
4...20 mA. A utilização de um cabo com LEDs internas irá 
provocar erros de medição!

 · Para garantir um funcionamento isento de problemas, o 
cabo de alimentação deve ser blindado e com ligação à 
terra ao nível da caixa de controlo eléctrico

Código de comando

LTM-2
 

(sensor de nível potenciométrico para aplicação mineira,  
tecnologia de 2 fios, cabeça de conexão = 23 mm, conexão eléctrica  
para ficha M12, configuração a 4 mA para funcionamento em vazio)

Material da barra
00 
10

(padrão, 1.4404)
(Hastelloy C22, 2.4602)

Comprimento da barra EL, escolher o comprimento numa  
grelha/raster de 10 mm, e.g.:  
220, 230, 240 etc., comprimento máximo 3000 mm.

50...3000 (para materiais em 1.4404 e 2.4602)

Conexão do processo (material em 1.4404)

G15 (filamento padrão G1,5")

Posição da instalação
O (instalação a partir da  

parte superior)

Sinal de saída

A2M (4...20 mA, análogo, 2 fios)

LTM-2 / 00 / 1500 / G15 / O / A2M 

Acessórios - Adaptador de programação

MPI-200  Inclui software para PC

Exemplo de aplicação
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Informação do Produto LTM-2

Retorno

 · Certifique-se de que os sensores estão livres de resí-
duos de fluidos e/ou pasta condutora de calor, e que não 
haja nenhuma contaminação por fluidos perigosos!

 · Use para o transporte apenas embalagens adequadas 
para evitar uma danificação do equipamento!

Transporte / Armazenamento

 · Não armazene o equipamento ao ar livre
 · Armazene o equipamento em condições secas e livre de 
poeira

 · Não exponha o equipamento a produtos corrosivos
 · Não exponha o equipamento diretamente a luz solar
 · Evite impactos mecânicos
 · Temperatura de armazenamento -40...+85 °C
 · Humidade relativa to ar, no máx. 98 %

Avisos para a compatibilidade eletromagnética

Diretivas vigentes:
 · Compatibilidade eletromagnética 2014/30/CE
 · A conformidade com as diretivas européias vigentes é 
confirmada com marcação CE do produto.

 · O operador é responsável pelo cumprimento das direti-
vas vigentes para todo o sistema.

Eliminação

 · Este equipamento não está sujeito à Diretiva WEEE 
2002/96/CE e às leis nacionais correspondentes.

 · Entregue o equipamento a uma empresa de recicla-
gem especializada e não use os pontos de colheita 
municipais.

Conexão do adaptador de programação MPI-200

1: Alimentação eléctrica 
externa por ficha M12 
(opcional)

2: Porta USB para conexão 
ao PC incluindo fonte de 
alimentação eléctrica na 
ausência de fonte externa

3: Cabo de conexão ao sensor 
LTM-2

Software de configuração

Ajustamento dos parâmetros LTM-2

Os seguintes parâmetros LTM-2 podem ser ajustados ou alterados no local (no reservatório) ou na bancada (em modo de 
simulação), com a ajuda do software do PC e do adaptador de programação MPI-200: e.g.

1

32

Nota

 · Uma lista de definições de parâmetros do sensor de 
nível é fornecido com o dispositivo. Estas definições 
de parâmetros e aqueles que possam ter sido alterados 
pelo utilizador podem ser imprimidos graças ao softwa-
re através do adaptador de programação MPI-200.

 · Quando programar as definições, tome nota das men-
sagens de ajuda no software MPI. Elas providenciam 
informação útil para alterar o parâmetro seleccionado.

A configuração predefinida do sensor de nível LTM-2 é para 
funcionamento com meios aquosos sem ser necessário 
ajustamentos especiais. Em casos excepcionais envolvendo 
meios altamente críticos ou reservatórios com contornos 
especiais (com estruturas internas como tubulação), pode 
ser necessário ajustar alguns dos parâmetros:

Prevenção das perturbações de sinal em meios turbulentos

Para amortecer perturbações de sinal no limite inferior do 
sensor (sinal 4 mA)

Menu de Configuração

LTM-2

Medição de nível

Detecção de Funcionamento em Vazio

Histerese
Valores mais elevados resultam numa 
melhor supressão do sinal. 


