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1. CARACTERISTICAS

A LC-100 possui contatos de microswitch totalmente encapsulados, corpo 
em PVC ou polipropileno à prova d’água. 

2. FUNCIONAMENTO

Quando o nível do líquido estiver subindo e contatar a bóia suspensa, a 
bóia  irá  inclinar  atuando  o  contato  do  microswitch  ligando ou desligando  o 
circuito da motobomba. A LC-100 pode ser usada tanto para controle de nível 
superior  como  inferior,  pois  para  controle  de  nível  inferior  a  bóia  trabalha 
normalmente  submersa  no  líquido.  Desta  forma  evita-se  que  o  cabo  fique 
flutuando em conjunto com a bóia, podendo ocasionar rompimento do cabo em 
pás ou agitadores dentro do tanque.

3. APLICAÇÕES

Como  detector  de  nível  em  tanques,  caixas  d’água  etc,  controlando 
circuitos com motobombas, mantendo o nível desejado pelo usuário.

4. RESERVATÓRIO ELEVADO

O contrapeso funciona como regulador de nível de altura da água; a bóia 
acoplada ao contrapeso forma um ângulo de 45º com a superfície da água.

A posição ideal do contrapeso é na metade do reservatório.
Ligação elétrica:  ligar  os  fios  amarelo-verde e  azul  e  isolar  bem o  fio 

marrom. Desta maneira, os contatos fecham embaixo e abrem em acima.

5. RESERVATÓRIO INFERIOR OU POÇO

Da mesma forma como no reservatório elevado.
Ligação  elétrica: ligar os fios marrom e azul e isolar bem o fio amarelo-

verde. Desta maneira, os contatos fecham em cima e abrem em baixo. 
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6. DADOS TÉCNICOS 

• Tensão máxima 440 VCA
• Corrente máxima carga  resistiva  15A,   motor  8A,   (cosØ  0,8)  a 

127/220 VCA (monofásico); para potência maior, 
acoplar a chave a um contator.

• Peso com cabo 1,5 kg (comprimento 5 metros).
• Temperatura máxima 70 ºC
• Pressão máxima 6 Kgf/cm2
• Contatos tipo SPDT
• Codificação dos fios azul comum 
 amarelo-verde contato normal fechado (embaixo)

marrom contato normal aberto (embaixo)

7. COLOCAÇÃO DO CONTRAPESO

Retirar o anel que está inserido no contrapeso utilizando uma chave de 
fenda.

Introduzir  o cabo pela parte  cônica do contrapeso,  e  ajustar o anel  na 
distância adequada ao tamanho do reservatório.

Girar o contrapeso com força moderada até que o mesmo se encaixe com 
firmeza e trave no cabo.

8. RECOMENDAÇÕES

Para  conservar  a  garantia  do  equipamento  as  seguintes  condições  de 
instalação deverão ser seguidas:

1. Se houver emenda de cabo, a mesma não deve estar submersa, por melhor 
que  esteja  a  emenda,  para  evitar  a  entrada  de água  no  corpo da  bóia 
através do cabo.

2.  Obedecer as condições de carga elétrica máxima. Curtos circuitos, mesmo 
acidentais, não estão cobertos pela garantia.

3. Cuidado deve ser tomado no caso de bloqueio de bomba que pode elevar a 
corrente acima do especificado.

4. Consultar a fábrica ou seu revendedor para aplicações com CLP ou ainda 
com coluna de água de mais de cinco metros.
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9. DESENHO DIMENSIONAL

Aviso: 

Este manual poderá ser alterado sem prévio aviso, pois os dados desse 
documento  são  revisados  periodicamente  e  as  correções  necessárias 
serão consideradas  nas  próximas versões.  Agradecemos por  qualquer 
tipo de sugestão que venha contribuir para a melhora deste documento. 
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10. CERTIFICADO DE GARANTIA

Este equipamento, Chave de nível,

Modelo: LC100

No de série:__________

É garantido contra defeitos de mão de obra e material pelo prazo de 365 dias 
da  data  de  entrega.  Esta  garantia  será  invalidada  quando,  a  critério  de 
julgamento  da  Incontrol,  o  equipamento  tiver  sido  submetido  a  abusos  ou 
manuseios impróprios. Quando o reparo, dentro da garantia, for necessário, o 
usuário  deverá  remeter  o  equipamento  à  fábrica  ou  reposto,  ficando  as 
despesas de seguro e frete por conta e risco do usuário.

Data de Entrega: ____/_____/_____

Incontrol
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