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1. INTRODUÇÃO

As instruções contidas neste manual são para a instalação e operação das chaves de nível série CNU.

A série CNU está disponível em dois sistemas básicos:

1.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA

INTEGRAL REMOTO

unidade eletrônica

unidade 
eletrônica

elemento sensor

 elemento sensor

Unidade eletrônica integrada ao elemento sensor. Unidade eletrônica em local remoto, até a 45m do elemento sensor.

O sistema CNU é universal. Funciona através de RF (Rádio Frequência) provendo um contato de 
relé como saída.

Este contato de relé muda de estado toda vez que o produto envolvido no processo toca o elemento 
sensor em um ponto previamente determinado no interior do vaso. O padrão DPDT poderá ser 
utilizado para acionar alarmes, válvulas solenóides ou outros dispositivos de baixa potência.

O implemento do ActiveShield está presente em quase todos os sistemas, de forma a prover-lhes a 
capacidade de ignorar os efeitos devido a incrustações no elemento sensor, quando propriamente 
montado e instalado.

O sistema CNU é montado de forma que o elemento sensor esteja próximo ou envolvido pelo 
produto a ser medido. Ele provê uma mudança na admitância - RF, indicando a presença ou ausência 
de produto naquele ponto, onde o elemento sensor está instalado, mais uma vez ignorando a 
presença de incrustações no mesmo. Veja a figura 1.2.1.
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incrustação
parte ativa

ActiveShield

A alteração no nível produz um aumento substancial da corrente RF da parte ativa para o terra. 

A corrente RF que flui do ActiveShield para o terra não é medida.

O elemento sensor possui 3 partes: central (parte ativa ou de medição), terra e ActiveShield.

O terminal de ActiveShield protege o sistema da transmissão de corrente em RF-admitância através 
das possíveis incrustações no elemento sensor (da haste central ou parte ativa para o terminal 
terra), evitando-se assim os falsos alarmes. Veja a figura 1.2.2.

não flui corrente

diferença de 
potencial nula

corrente flui
através do produto

a corrente (suprida pelo amplificador do 
ActiveShield) flui aqui, mas não é registrada

R1

R3

R2
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1.2 MODELOS PADRÃO

INTEGRAIS

REMOTOS

PRESSÃO MÁXIMA: 50 PSI @ 80 ºC

TEMPERATURA MÁXIMA: 80 ºC

MATERIAL: 316SS/PTFE

MONTAGEM: 3/4” NPT

Alarmes de nível alto e baixo em silos, tanques, chutes, poços de 
bomba e outras aplicações com elementos sensores rígidos.

LINCE CNU 102

Alarmes de nível alto e baixo em processos de alta pressão em 
silos, tanques e reatores com elementos sensores rígidos e 
flexíveis, para comprimento de inserção muito longo.

LINCE CNU 202
PRESSÃO MÁXIMA: 500 PSI @ 80 ºC

TEMPERATURA MÁXIMA: 80 ºC

MATERIAL: 316SS/PTFE

MONTAGEM: 3/4” NPT

Alarme de nível alto e baixo em recipientes de baixa pressão e 
temperatura moderada.

LINCE CNU 301
PRESSÃO MÁXIMA: 50 PSI @ 80 ºC

TEMPERATURA MÁXIMA: 150 ºC

MATERIAL: 316SS/PTFE

MONTAGEM: 3/4” NPT

Alarme de nível alto e baixo em aplicações de moderada 
temperatura e alta pressão como reatores e vasos pressurizados.

LINCE CNU 302
PRESSÃO MÁXIMA: 500 PSI @ 80 ºC

TEMPERATURA MÁXIMA: 150 ºC

MATERIAL: 316SS/PTFE

MONTAGEM: 3/4” NPT

Aplicações de baixa pressão e baixa temperatura onde vibrações, 
dificuldade de acesso ao sensor ou ambientes nocivos possam 
ser um problema. Tanques de processo e armazenamento.

LINCE CNU 101
PRESSÃO MÁXIMA: 50 PSI @ 80 ºC

TEMPERATURA MÁXIMA: 180 ºC

MATERIAL: 316SS/PTFE

MONTAGEM: 3/4” NPT

Aplicações de alta e baixa pressão com comprimento de inserção 
muito longo, onde vibrações, dificuldade de acesso ao sensor ou 
ambientes nocivos possam ser um problema.

LINCE CNU 201
PRESSÃO MÁXIMA: 500 PSI @ 80 ºC

TEMPERATURA MÁXIMA: 180 ºC

MATERIAL: 316SS/TEFLON

MONTAGEM: 3/4” NPT

Um elemento sensor extra rígido projetado para sólidos, 
lamas, silos de armazenamento e silos de transferência de 
transportadores de correia com minério de ferro, calcário, areia, 
clínquer, sinter, coque, entre outros.

LINCE CNU 203
PRESSÃO MÁXIMA: 500 PSI @ 80 ºC

TEMPERATURA MÁXIMA: 180 ºC

MATERIAL: 316SS/TEFLON

MONTAGEM: 1 1/2” NPT
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Um sensor de alta temperatura e pressão para partículas finas (cinza 
ou pó) em filtros, precipitadores ou líquidos em caldeiras e tanques de 
processo. Sensor com revestimento em cerâmica.

LINCE CNU 401
PRESSÃO MÁXIMA: 500 PSI @ 80 ºC

TEMPERATURA MÁXIMA: 300 ºC

MATERIAL: 316SS/CERÂMICA

MONTAGEM: 3/4” NPT

Um elemento sensor extra-rígido e para alta pressão projetado para 
mineração, especificamente para poços de bomba, prevenindo 
cavitação ou para detectar presença de produto em tubos ou tanques 
de concentração e descarga.

LINCE CNU 204
PRESSÃO MÁXIMA: 600 PSI @ 80 ºC

TEMPERATURA MÁXIMA: 180 ºC

MATERIAL: 316SS/TEFLON

MONTAGEM: 1 1/2” NPT

Um elemento sensor para alta temperatura e baixa pressão, projetado 
para sólidos leves em fábricas de cimento, aço e alumínio. É ideal para 
montagem em tremonhas após a saída de fornos e qualquer processo 
de calcinação, filtros e precipitadores.

LINCE CNU 304
PRESSÃO MÁXIMA: 2 PSI

TEMPERATURA MÁXIMA: 600 ºC

MATERIAL: 316SS/CERÂMICA

MONTAGEM: 1 1/4” NPT

Um elemento sensor plano, 30x30cm, para montagem em chute faceando 
a parede, onde sólidos pesados estarão presentes, por exemplo: cavaco 
de madeira, carvão, coque, calcário, minério de ferro, clínquer entre 
outros. Excelente para substituição de chaves tipo “diafragma”.

LINCE CNU 402
PRESSÃO MÁXIMA: 1 PSI

TEMPERATURA MÁXIMA: 180 ºC

MATERIAL: 316SS/TEFLON

MONTAGEM: 30 X 30 CM

NOTA

1 - Todos os elementos sensores aqui listados são padrão. Existem diversas variações, feitas sob encomenda, 
para aplicações específicas e/ou feitas com outros materiais,  i.e.: Monel, Hastelloy, Titânio, Tântalo e outros.
2 - Se você possui uma aplicação especial, será um prazer para nós realizarmos a engenharia de aplicação para ela.
3 - Os valores de temperatura e pressão aqui listados são valores absolutos máximos.
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ALIMENTAÇÃO

90 ± 240 VAC, 50/60 Hz, 24 VCC (padrão)
230 ± 25 VAC, 50/60 Hz (opcional)
15-30 VCC (opcional)
Consumo: 5 watts máx.

SAÍDA

Relé – 01 x DPDT

CORRENTE DE CONTATO

5 A a 120 VAC (não-indutivo)
2 A a 230 VAC

PROTEÇÃO CONTRA 
CENTELHAMENTO

10 A padrão (100 A opcional)

FAIL SAFE

Alto (HLFS) ou Baixo (LLFS)
(configurável em campo)

TEMPO DE RESPOSTA

Padrão: 20 millisegundos 
Ajustável: 0 - 120 segundos

SENSIBILIDADE

0,3 pF

ESTABILIDADE

0,15 pF / 6 mho (variação máxima)

TEMPERATURA RECOMENDADA
PARA  A ELETRÔNICA

-40 ºC a 60 ºC

EFEITO DA TEMPERATURA

0,5 pF/18 ºC

EFEITO DA VARIAÇÃO 
DE ALIMENTAÇÃO

0,2 pF/20 V à 230  VAC

INVÓLUCRO

IP65

2. ESPECIFICAÇÕES



8

3. MONTAGEM

Cuidado especial deverá ser observado quando da utilização em grânulos eletricamente isolantes (ex.: polietileno, 
polipropileno em forma de pó, flocos ou pérolas), onde a montagem com orientação horizontal é aconselhável 
(45 graus com a parede do vaso).

A montagem do elemento sensor, frequentemente é feita em pescoços. O primeiro isolamento (TEFLON), 
que isola a rosca de montagem do terra, deverá ser do mesmo tamanho do pescoço ou maior que este em 
comprimento, idealmente 50mm mais longo.

3.1 DESEMBALANDO

3.2 MONTAGEM

Cuidadosamente remova o conteúdo da embalagem e verifique se o mesmo confere com 
o manifesto de carga e/ou nota fiscal. Se houver qualquer avaria ou não-conformidade no 
equipamento, comunique imediatamente à Lince.

Os sistemas da série CNU foram projetados para montagem em campo. Entretanto, eles devem 
ser instalados no vaso de forma que vibrações, atmosferas corrosivas e quaisquer possibilidade 
de danos mecânicos seja minimizada. Caso não seja possível, recomenda-se a utilização de 
unidade eletrônica remota.

O ideal é montar o sistema em local de fácil acesso. O sensor poderá ser montado tanto com 
orientação vertical como horizontal. Veja figura 3.1

45º

NOTA
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NOTA

parte isolante se extende 
através do pescoço

 ActiveShield se 
extende

através da 
incrustação

ErradoCerto

No ato da montagem, quando o elemento sensor for rosqueado ao vaso, aplicar o torque necessário ao aperto 
final do sensor na rosca (glande) de montagem. Nunca apertar o plugue de compressão da montagem conforme 
indica a figura 3.1.2, caso contrário, o elemento sensor será danificado.

 local de aperto 
na montagem

nunca apertar
neste local

3.3 CONECTANDO O ELEMENTO SENSOR

vermelho (ActiveShield)
azul (condutor central)

verde (terra)

vermelho (ActiveShield)

azul 
(condutor central)

verde (terra)

As conexões do elemento sensor, quando na configuração integral, são feitas em nossa fábrica. 
No caso de sistemas com unidade eletrônica remota, veja a Figura 3.2, para as conexões corretas.
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Terra (verde)GND

ActiveShield (vermelho)

CW Condutor Central (azul)

SH

SENSOR

Parafuso azul   
Parafuso vermelho  
Parafuso verde

ELETRÔNICA 

Sonda
ActiveShield
GND (terra)

NOTA

Quando o elemento sensor possuir apenas dois terminais, proceder como segue:
1 - Na unidade eletrônica, ligar sempre os três terminais.
2 - No elemento sensor, cortar e isolar o terminal shield (SH) e ligar somente os terminais condutor central (CC) 
e terra (GND).

3.4 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

As ligações elétricas, alimentação e contatos de relé, são feitos na régua de conexão, localizada no 
topo da unidade eletrônica. Veja figura 3.3

alimentação elétrica

ligações dos contatos de relé

CNU_D

MODELO Nº SÉRIE
CNU_D-230

AJUSTE ALARME TIME DELAY

1 2 3 4 5 6 7 8 9

G
N

D

L1 L2 N
F1

CO
M

1

N
A1

N
F2

CO
M

2

N
A2

90 - 240 VAC
/24 VCC

A unidade eletrônica é padrão para todas as aplicações, onde a alimentação poderá ser de 90 a 240 
VAC / 60 Hz / 24VCC.
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3.5 CONEXÕES DO RELÉ

O relé disponível nos sistemas da série CNU é da forma DPDT. Veja Fig. 3.4.

Nível acima do elemento sensor.

Nível abaixo do elemento sensor.

Nível abaixo do elemento sensor.

Nível acima do elemento sensor.

LOW LEVEL FAIL SAFE (LLFS) HIGH LEVEL FAIL SAFE (HLFS)
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5 5

55

6 6

66

7 7

77

8 8

88

9 9

99
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4. CALIBRAÇÃO/OPERAÇÃO

4.1 PARTIDA

4.2 CONTROLE E AJUSTES

Antes de energizar o equipamento, esteja certo de que as ligações estão corretas.

ATENÇÃO

Em áreas classificadas onde há presença de combustíveis na forma de pó ou gás, antes 
de remover a tampa do invólucro da unidade eletrônica, a área deverá ser previamente 
inspecionada quanto a presença desses gases.

Quando a calibração estiver completa, o invólucro deverá ser imediatamente fechado. 
Ambas as conexões elétricas de 3/4” NPT do invólucro deverão estar equipadas com 
conexões atendendo, também, à classificação da área.

4.2.1 AJUSTE DO PONTO DE OPERAÇÃO

Existe somente um simples potenciômetro de ajuste para a calibração dos sistemas da série 
CNU. Veja Fig. 4.1 

anti-horário horário

ajuste

Girando o potenciômetro no sentido horário, diminuirá a sensibilidade. Girando-o no sentido anti-
horário aumentará a sensibilidade. O LED, quando aceso, indica que o relé está energizado, uma 
condição normal de operação.
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4.3 PROCEDIMENTOS PARA CALIBRAÇÃO

4.2.2 SELEÇÃO DE FAIL-SAFE

4.2.2 TIME DELAY

“Fail-safe” (em condição de falha) indica a condição que causará desenergização do relé. A 
condição de fail-safe poderá ser alterada no campo, conforme indica a Fig. 4.2.

JP5
0-2 Min

JP5
0-30 Seg

JP6
High Level Fail-Safe

JP6
Low Level Fail-Safe

HLFS - significa que o relé estará desernergizado na condição de nível alto (produto tocando 
o elemento sensor) ou na falta de energia elétrica.

LLFS - Significa que o relé estará desenergizado na condicação de nível baixo (produto não 
tocando o elemento sensor) ou na falta de energia elétrica.

Os sistemas sempre serão fornecidos na condição de HLFS, a não ser que especificado o contrário.

A seleção de time delay é feita no jumper JP4 e o tempo de resposta no JP5. O ajuste do 
tempo de resposta é feito no trimpot P2, conforme indica a fig. 4.2.

Todos os sistemas da série CNU são embarcados de nossa fábrica pré-calibrados para produtos 
eletricamente condutivos (G>24 mhos/cm) não sendo necessário, desta forma, nenhum ajuste no campo.

Caso você suspeite que o produto é isolante, utilize um dos métodos a seguir para a calibração.

JP6
HLFS/LLFS

JP6
HLFS/LLFS

JP5
TIME-DELAY

JP5
TIME-DELAY
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4.3.1 CALIBRAÇÃO EM PRODUTOS ISOLANTES COM MONTAGEM HORIZONTAL

4.3.1.1 EM NÍVEL ALTO

A - Esteja certo de que o Fail-Safe está configurado para nível alto (HLFS).
B - Esteja certo de que o nível do produto esteja abaixo do elemento sensor.

C - Utilizando uma chave de fenda, gire o potenciômetro no sentido anti-horário (CCW) até o LED apagar (relé 
desoperar). Veja Fig. 4.1. Não force o potenciômetro no fim de seu curso, pois poderá danificá-lo.
D - Retorne o potenciômetro lentamente no sentido horário (CW) até o relé operar (LED aceso).
E- Aumente o nível do produto no vaso até que o elemento sensor esteja submerso nesse. O relé deverá 
desoperar (LED apagado). Veja Fig. 4.4.

F - Contando o número de voltas, gire o potenciômetro lentamente no sentido horário (CW) até que o relé mude 
de estado (LED aceso) ou, atinja o fim de curso do potenciômetro. Anote o número de voltas percorridas: (x).
G - Gire o potenciômetro no sentido anti-horário (CCW) metade do número de voltas contadas no item anterior (x/2).
H - A calibração está completa.
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4.3.1.2 EM NÍVEL BAIXO

A - Esteja certo de que o fail-Safe está configurado para nível baixo (LLFS).
B - Esteja certo do nível de produto estar acima do elemento sensor.

C - Utilizando uma chave de fenda, gire o potenciômetro no sentido anti-horário (CCW), até o LED acender (relé operar). 
Não force o potenciômetro no fim de seu curso, pois poderá danifica-lo.
D - Abaixar o nível do produto até que o mesmo deixe de encostar no elemento sensor. O LED deverá apagar 
(relé desoperar).

E - Contando o número de voltas, gire o potenciômetro no sentido anti-horário (CCW) até obter a mudança de estado 
do relé (LED aceso). Anote o número de voltas percorridas (X).
F - Gire o potenciômetro no sentido horário (CW) metade do número de voltas contadas no item anterior (X/2).
G - A calibração está completa.

4.3.2 CALIBRAÇÃO EM PRODUTOS ISOLANTES COM MONTAGEM VERTICAL

O processo para calibração é idêntico ao item 4.3.1, tanto para nível alto como para nível 
baixo. Observar apenas que na variação do produto, a parte ativa do elemento sensor esteja 
inserida no produto. Veja a figura 4.7.
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4.4 CALIBRAÇÃO SIMPLIFICADA

Montagem vertical em produtos isolantes (G<24 umhos/cm)

Metodo utilizado quando não for possível variar o nível do produto.

4.4.1 EM NÍVEL ALTO

A - Esteja certo de que o Fail-Safe está configurado para nível alto (HLFS).
B - Esteja certo do nível de produto estar abaixo do elemento sensor. Veja Fig. 4.3.
C - Utilizando uma chave de fenda, gire o potenciômetro no sentido anti-horário até o LED 
apagar (relé desoperar). Veja Fig. 4.1. Não force o potenciômetro no fim de seu curso, pois 
poderá danificá-lo.
D - Retorne o potenciômetro lentamente no sentido horário até o LED acender e gire mais de 
1/4 de volta no mesmo sentido. 
E - A calibração está completa.

4.4.1 EM NÍVEL BAIXO

A - Esteja certo de que o Fail-Safe está configurado para nível baixo (LLFS).
B - Esteja certo do nível de produto estar acima do elemento sensor.
C - Utilizando uma chave de fenda, gire o potenciômetro no sentido anti-horário até o LED 
acender e gire mais 1/4 de volta no mesmo sentido.
D - A calibração está completa.

4.5 RECALIBRAÇÃO

Para recalibração em produtos isolantes, repita os passos descritos no item 4.3.

Para recalibração em produtos condutivos (ajuste de fábrica), gire o potenciômetro de ajuste 
totalmente no sentido horário. Nenhum outro ajuste será necessário.
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4.6 ALTERANDO O COMPRIMENTO DE INSERÇÃO DO ELEMENTO SENSOR

4.6.1 DIMINUINDO O COMPRIMENTO DE INSERÇÃO

A haste central (parte ativa do elemento sensor) metálica, é usualmente em aço inox 316 e 
poderá ter seu comprimento diminuido com a utilização de um arco de serra tomando-se 
extremo cuidado para não danificar as partes em TEFLON. Veja Fig. 4.8.

condulete
conexão

elétrica

montagem

isolante

ActiveShield

isolante

parte ativa

comprimento de
inserção

A - Em produtos condutivos, diminuir o comprimento de inserção não se constitui um 
problema. Deixe o mínimo de 50mm de parte ativa (CC).
B - Para grânulos (areia, milho, cimento, etc.) você deverá deixar o mínimo de 200mm de parte 
ativa (CC).

Consulte a Intrumentos Lince caso necessite diminuir o comprimento do elemento sensor 
além desse ponto.

4.6.2 AUMENTANDO O COMPRIMENTO DE INSERÇÃO

A - Para aumentar o comprimento de inserção do elemento sensor, uma extensão (haste 
de mesmo meterial que a parte ativa, no comprimento necessário) poderá ser soldada na 
extremidade da parte ativa do elemento sensor, tomando-se cuidado para não aquecer o 
teflon demasiadamente.
B - Outra alternativa é soldar uma conexão à extremidade do elemento sensor e enroscar a 
extensão necessária na conexão.

NOTA

1 - Em absolutamente nenhuma circunstância o ActiveShield poderá ser modificado.
2 - Qualquer mudança realizada no elemento sensor, acarretará em uma nova calibração.
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5. PESQUISA DE DEFEITOS

5.1 INTRODUÇÃO

Os sistemas da série CNU são projetados para serviços pesados, sem necessidade de manutenção 
por anos. Nenhuma manutenção preventiva faz-se necessária.

Não há uma lista específica de partes, peças e componentes sugeridas para sobressalente. 
Entretanto, se a aplicação é crítica, sugere-se a aquisição de uma unidade completa para eventual 
falha daquela que está sendo utilizada.

Sugerimos que qualquer unidade eletrônica defeituosa seja remetida a nossa fábrica para a devida 
manutenção e controle de qualidade.

5.2 TESTANDO A UNIDADE ELETRÔNICA

A - Desconecte as ligações do sensor na unidade eletrônica (sonda, shield e GND).
B - Conecte um capacitor de qualquer valor entre 10 a 50 pF, entre os terminais sonda (parte ativa) 
e GND (terra), para simular a presença de produto. 
C - Proceda de acordo com os passos descritos no item 4.4 conforme condição de trabalho 
requerida pelo usuário. 

Caso a unidade eletrônica esteja em boas condições, o relé altera sua condição (energizado ou 
não) em mais ou menos 1/8 de volta a partir daquele ponto obtido anteriormente como “ponto de 
operação”. Caso isto não aconteça, consulte a Instrumentos Lince.

5.3 TESTANDO O ELEMENTO SENSOR

A - Referente a Figura 5.1, desconecte os fios sonda e shield da unidade eletrônica.

desconecte
os fios shield e 

sonda

elemento
sensor
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B - Sem produto incrustado no elemento sensor, utilizando ohmímetro analógico, obetenha o valor 
das seguintes resistências (veja figura 1.2.2):

Resistência R1 - sonda/shield   R1 > 1MΩ
Resistência R2 - shield/GND   R2 > 1MΩ
Resistência R3 - sonda/GND   R3 > 1MΩ

C - Caso todas as três leituras (R1, R2 e R3) não sejam SUPERIORES a 1 megaohm, consulte a 
Instrumentos Lince.
D - Se houver produto incrustado no elemento sensor, os valores de resistência deverão ser no mínimo:

R1 = 600 Ω
R2 = 300 Ω
R3 = 1000 Ω

Caso diferente, consulte a Instrumentos Lince.

5.4 TESTANDO OS CIRCUITOS DO RELÉ

A - O circuito do relé consiste de um conjunto DPDT, com terminações na barra de terminais da unidade 
eletrônica. Quando o instrumentos é propriamente ajustado, 2 pares de contatos abrirão na condição 
de nível alto ou baixo e dois pares de contatos fecharão na condição de nível alto ou baixo.
B - Ajuste o instrumento conforme descrito na seção 5.2.
C - A operação do relé é audível através de um click, uma vez que o ruído de fundo não tenha um 
nível muito elevado. Utilize um dos métodos mostrados na figura 5.2 para determinar se o mesmo 
funciona adequadamente.
D - Dificuldades durante a calibração do sistema são normalmente devidas a ligações impróprias 
ou falta de um aterramento apropriado.

Cheque as ligações conforme a figura 3.4 e esteja certo de que o diagrama ao qual você está 
referenciando-se corresponde a condição de Fail-Safe da unidade eletrônica.
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5.5 POSSÍVEIS PROBLEMAS E CAUSAS

INSTRUMENTO INDICA ALARME FALSO

Possíveis causas e soluções:
 
 Causa: Calibração Imprópria
 Solução: Item 4.3

 Causa: Cabo conectado de forma errada ou desconectado 
 Solução: Itens 3.3 e 3.4

 Causa: Mau funcionamento da unidade eletrônica
 Solução: Item 5.2

INSTRUMENTO NA CONDIÇÃO DE ALARME CONTINUAMENTE

Possíveis causas e soluções:

 Causa: Incrustação no elemento sensor na condição de HLFS.
 Solução: Necessita de um comprimento maior de ActiveShield ou recalibração.

 Causa: Elemento sensor não “enxerga” o produto na condição de LLFS.
 Solução: Necessita de um comprimento maior de inserção ou recalibração.

 Causa: Defeito no elemento sensor.
 Solução: Item 5.3

 Causa: Perda de alimentação.
 Solução: item 3.4

 Causa: Ligações indevidas.
 Solução: Itens 3.3 e 3.4

 Causa: Calibração indevida
 Solução: Item 4.3

 Causa: Mau funcionamento da unidade eletrônica.
 Solução: Contate a fábrica para pronta substituição.

INSTRUMENTO OPERA INTERMITENTEMENTE

Possíveis causas e soluções

 Causa: Calibração imprópria.
 Solução Item 4.3 
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 Causa: Cabo desconectado
 Solução: Item 3.3 e 3.4
 
 Causa: Mau funcionamento da unidade eletrônica
 Solução: Item 5.2

INSTRUMENTO NUNCA INDICA CONDIÇÃO DE ALARME, MESMO COM ELEMENTO 
SENSOR TOTALMENTE IMERSO

Possíveis causas e soluções:
 
 Causa: Incrustação no elemento sensor na condição de LLFS
 Solução: Necessita de um comprimento maior no ActiveShield

 Causa: Elemento sensor não “enxerga” nível na condição de HLFS.
 Solução: Necessita de um comprimento maior de inserção.

 Causa: Ligações indevidas.
 Solução: Itens 3.3 e 3.4

 Causa: Calibração indevida
 Solução: Item 3.4

 Causa: Mau funcionamento da unidade eletrônica
 Solução: Item 5.2

INSTRUMENTO NÃO PODE SER CALIBRADO

Possíveis causas e soluções;

 Causa: Ligações indevidas
 Solução: Itens 3.3 e 3.4

 Causa: Sinal insuficiente do elemento sensor.
 Solução: Necessita de um comprimento maior de inserção.

 Causa: Ajuste fora da sensibilidade do instrumento.
 Solução: Consulte a Instrumentos Lince.

 Causa: Mau funcionamento da unidade eletrônica.
 Solução: Item 5.2
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6. GARANTIA

Todo equipamento da Instrumentos Lince tem garantia contra defeitos de componentes e mão-
de-obra de fabricação, por um período de 36 meses, observado que o equipamento será utilizado de 
acordo com nossas recomendações. O equipamento será embarcado e retirado em nossa fábrica 
pelo usuário.

Essa garantia não é irrestrita e a posição final sobre a substituição de componentes e uso de mão 
de obra é única e exclusiva responsabilidade do juízo da Instrumentos Lince.

CONTATO:

Rua Luiz Ferreira, 84 - Bonsucesso
CEP 21042-210 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 21 2573-2344

E-mail: vendas@instrumentos-lince.com.br
Site: www.instrumentos-lince.com.br
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7. PART NUMBERING

LINCE CNU . .

 MODELO  ELEMENTO SENSOR

 ESTILO

 CALIBRAÇÃO

 ALIMENTAÇÃO

 INVÓLUCRO

 CABO DE INTERLIGAÇÃO

 SINAL DE SAÍDA

 CONEXÃO ELÉTRICA 

 CERTIFICAÇÃO

 TIPO

 MONTAGEM

 MATERIAL

 REVESTIMENTO

 MODIFICAÇÃO ESPECIAL

   I - integral

   M - manual

   1 - 12 VCC

   A - alumínio com pintura epóxi, IP66

   0 - integral (somente conexão interna eletrônica)

   C - 2 fios  4 - 20 mA

   M - M20 x 1,5

   X - sem certificação

   R - rígido

   R - rosca

   X - 316SS

   X - nenhuma

   3 - hastelloy B

   1 - PFA

   4 - 12 m

   4 - 230 VCA

   D - GRP - poliéster com EMC, IP66

   3 - 9 m

   7 - 24 m

   R - remoto

   A - automática

   2 - 24 VCC

   B - aço galvanizado com pintura epóxi, IP66

   1 - 3 m

   R - relé - 01 x DPDT (5A à 120 VCA / 2A à 230 VCA)

   L - 1/2” NPT

   1 - INMETRO

   F - flexível

   F - flange

   1 - monel 400

   Y - sim

   4 - hastelloy C276
   5 - tântalo

   2 - PTFE

   C - concêntrico

   5 - 15 m

   5 - universal   24 - 80 VCC;   90 - 240 VCA

   P - pré-calibrado de fábrica

   3 - 110 VCA

   C - aço inoxidável, IP66

   2 - 6 m

   T - transistor (NPN/PNP) 10 - 55 VCC

   K - 3/4” NPT

   2 - OUTRA

   M - misto

   S - conexão sanitária

   2 - titânio

   3 - PVDF
   4 - cerâmica

   6 - 18 m

COTE SHIELD

COTE SHIELD

COMPRIMENTO 
DE INSERÇÃO

COMPRIMENTO 
DE INSERÇÃO

REMOTA

INTEGRAL
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