GUIA DE ESCOLHA

DISPOSITIVOS PARA CONTROLE
DE NÍVEL DE LÍQUIDOS - SÉRIE 72
Relés e boias para controle de nível com função esvaziamento / enchimento,
destinados ao gerenciamento de líquidos condutores e alimentares.

SOBRE NÓS
A Finder foi fundada na Itália em 1954.
Desde então, ela tem desenvolvido e
fabricado uma ampla gama de componentes
eletromecânicos e eletrônicos para os setores
industrial e residencial.
Hoje, graças à sua visão global, a Finder agora
distribui seus produtos ao redor do mundo
através de uma rede de 28 subsidiárias e mais
de 80 distribuidores oficiais.
Finder é uma família internacional composta por
mais de 1300 colaboradores, todos unidos pelos
mesmos valores e paixão por nossos produtos.

14 500
Produtos diferentes para satisfazer
uma infinidade de aplicações.
De produtos no centro de uma
automação para controle de máquinas,
energia, tempo, temperatura, nível de
líquido, iluminação e muito mais.

FINDER É UMA MARCA ITALIANA
COM PRESENÇA MUNDIAL
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PLANTAS DE PRODUÇÃO
NA EUROPA

28

SUBSIDIÁRIAS

80

DISTRIBUIDORES OFICIAIS

+

NOSSOS PRODUTOS POSSUEM MAIS
CERTIFICAÇÕES DO QUE QUALQUER
OUTRO FABRICANTE DE RELÉ

Exemplos de aplicação
Agricultura
•	Controle de nível em canais
e sistemas de irrigação
•	Controle de nível em tanques de água,
reservatórios ou poços subterrâneos
•	Controle de nível em tanques
de esgoto

Setor residencial e terciário
• Controle de nível de piscinas, fontes, aquários
• Controle anti-alagamento de lavanderia
• Controle de bomba submersível
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Setor alimentício
• Controle de condensação para
armários refrigerados
• Detecção do nível de líquidos alimentares
• Controle de nível de tanques e cisternas
para água potável

Tratamento e distribuição de água
• Controle de enchimento e esvaziamento
de tanques
• Controle de enchimento e esvaziamento
de água potável purificada
• Controle de nível de esgoto industrial
• Controle do fornecimento de água aquecida
por energia solar
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Relé de controle de nível
para líquidos condutivos
Tipo 72.01 e 72.11
São adequados para controle de nível de líquidos condutivos.
Utiliza 2 eletrodos para um único nível ou 3 eletrodos para dois níveis (mínimo e máximo).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funções de enchimento e esvaziamento
Controle de nível mínimo e máximo
LED indicador do status do contato
1 contato reversível 16 A - 250 V AC
Funcionamento com lógica positiva
Alimentação AC ou DC
Versão especial para cargas baixas de até 5 V, 1 mA
Isolamento duplo entre a fonte de alimentação / contatos / eletrodos (6 kV - 1.2 / 50 μs)
Montagem trilho 35 mm (EN 60715)

Seletor de função
LED

LED
Regulagem da
sensibilidade

Função de enchimento
Função de esvaziamento

Tipo 72.01

Tipo 72.11

✔

✔

✔

✔

Regulável 5…150 kΩ / 5…450 kΩ

Fixo 150 kΩ

Atraso na atuação

0.5 - 7 segundos

Fixo em 1 segundo

Indicação por LED

✔

✔

1 reversível

1 reversível

16/30 A

16/30 A

24, 110…125, 230…240, 400 V

24, 110…125, 230…240 V

24 V

24 V

6 kV
100.000 ciclos

6 kV
100.000 ciclos

– 20…+60°C

– 20…+60°C

Sensibilidade

Contato
Corrente nominal/Máx Instantânea
Tensão de alimentação AC (50/60Hz)
Tensão de alimentação DC
Isolamento: fonte de alimentação /
contatos / eletrodos
Vida elétrica em carga nominal
Temperatura ambiente

Funções

FL =	Controle de nível no enchimento,
atraso (7 segundos)
EL =	Controle de nível no esvaziamento,
atraso (7 segundos)
FS =	Controle de nível no enchimento,
atraso (0.5 segundos)
ES =	Controle de nível no esvaziamento,
atraso (0.5 segundos)
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F = Controle de nível no enchimento,
		 atraso fixo em 1 segundo
E = Controle de nível no esvaziamento,
		 atraso fixo em 1 segundo

Exemplos de tipos de líquidos

Líquidos permitidos
- água potável
- água do poço
- água para uso geral
- água da chuva
- água do mar
- esgoto
- vinho
- fertilizantes
- leite, cerveja, café
- líquidos com baixo teor alcoólico

Exemplo de esquema de enchimento (FL / FS)
Conexão com 3 eletrodos

Líquidos NÃO permitidos
- água desmineralizada
- combustível
- óleo
- líquidos com uma alta porcentagem de álcool
- gases liquefeitos
- parafina
- glicol e etileno (usado para descongelar as asas das aeronaves)
- tintas

Exemplo de esquema de esvaziamento (EL / ES)
Conexão com 2 eletrodos

Código do Produto

Descrição

Tensão de alimentação

72.01.8.024.0000

Sensibilidade regulável (5…150)kΩ

24 V AC

72.01.8.024.0002

Sensibilidade regulável (5…450)kΩ

24 V AC

72.01.8.125.0000

Sensibilidade regulável (5…150)kΩ

110…125 V AC

72.01.8.240.0000

Sensibilidade regulável (5…150)kΩ

230…240 V AC

72.01.8.240.0002

Sensibilidade regulável (5…450)kΩ

230…240 V AC

72.01.8.240.5002

Sensibilidade regulável (5…450)kΩ, para cargas baixas

230…240 V AC

72.01.8.400.0000

Sensibilidade regulável (5…150)kΩ

400 V AC

72.01.9.024.0000

Sensibilidade regulável (5…150)kΩ

24 V DC

72.11.8.024.0000

Sensibilidade fixad 150 kΩ

24 V AC

72.11.8.125.0000

Sensibilidade fixa 150 kΩ

110…125 V AC

72.11.8.240.0000

Sensibilidade fixa 150 kΩ

230…240 V AC

72.11.9.024.0000

Sensibilidade fixa 150 kΩ

24 V DC
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Eletrodos e acessórios para controle de nível de líquidos
para Tipos 72.01 e 72.11
Ampla gama de eletrodos que permitem que os relés de controle de nível Tipo 72.01 / 11 sejam adaptados as diferentes necessidade de
aplicação.
Normalmente 2 eletrodos são usados para o controle de um único nível, ou 3 eletrodos para o controle de nível de “Mínimo” e “Máximo”.
É possível usar diretamente o tanque, se feito de material condutor, como um eletrodo comum conectado ao terminal B3.
Se dois níveis diferentes devem ser controlados no mesmo tanque, utilizar 2 relés será suficiente.
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Tipo 072.01.06 - Comprimento do cabo: 6 m (1.5 mm2)
Tipo 072.01.15 - Comprimento do cabo: 15 m (1.5 mm2)
Cabo com eletrodo para líquidos condutivos. Para ser usado em poços e tanques que não estão sob pressão.
Totalmente feito com materiais apropriados para uso no setor alimentício.
Tipo 072.02.06 - Comprimento do cabo (azul): 6 m (1.5 mm2)
Cabo com eletrodo para líquidos condutivos com alto teor de cloro e/ou alta salinidade.
Material do eletrodo de alta qualidade: aço inoxidável (AISI 316L) com alta resistência à corrosão.
Temperatura máxima do líquido + 100 ° C.
Tipo 072.31
Eletrodo unipolar para poços e tanques.
Material do eletrodo de alta qualidade: aço inoxidável (AISI 316L) com alta resistência à corrosão.
Feito de polipropileno com boa resistência em soluções aquosas de sais inorgânicos, ácidos, soluções alcalinas,
álcool, alguns óleos e soluções de lavagem.
Fisiologicamente inofensivo, portanto é particularmente adequado para uso nos setores alimentício e farmacêutico.
Temperatura máxima do líquido + 80 ° C.
Tipo 072.51
Suporte de eletrodo bipolar para tanques de metal com conexão roscada G3 / 8 ”. Através da conexão roscada
pode ser usado o tanque como comum, conectando-o diretamente ao terminal comum B3 dos relés 72.01 / 11.
O comprimento total do eletrodo é obtido conectando um número adequado de eletrodos 072.500.
Material do eletrodo de alta qualidade: aço inoxidável (AISI 316L) com alta resistência à corrosão.
Temperatura máxima do líquido + 100 ° C.
Tipo 072.53
Suporte do eletrodo Tripolar na cabeça para poços e tanques.
O comprimento total do eletrodo é obtido conectando um número adequado de eletrodos 072.500.
Material do eletrodo de alta qualidade: aço inoxidável (AISI 303) com alta resistência à corrosão.
Temperatura máxima do líquido + 70 ° C.
Tipo 072.503
Separador de eletrodos (para sonda tripolar 072.53).
Útil para evitar que os eletrodos, devido ao seu comprimento, oscilem causando mau funcionamento.
Tipo 072.500 - Eletrodo - comprimento 475 mm, rosca M4, aço (AISI 316L)
Tipo 072.501 - Conexão para eletrodo, rosca M4, aço (AISI 316L).
Conecte mais eletrodos para alcançar o comprimento necessário.
Exemplo de montagem: eletrodo e conexão do eletrodo.

Tipo 072.11
Eletrodo de piso anti-alagamento, ideal para controlar a presença de água no chão e para
detectar a água condensada (por exemplo, em balcões frigoríficos).

1 mm
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Relé de alternância de cargas
Tipo 72.42
Este relé é recomendado para obter um desgaste uniforme de dispositivos como bombas,
compressores, motores, etc, quando a instalação está equipada com duas unidades, das
quais uma é unidade reserva.
•
•
•
•
•

2 contatos NA independentes, 12 A - 250 V AC
4 funções selecionáveis
2 entradas de comando, isoladas da fonte de alimentação
Alimentação AC ou DC
Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Ajuste de atraso
de operação

Seleção de função
É possível ativar ambos os contatos, no
caso de um sinal de alarme, através do
Start externo S2.
Tipo 72.42
Duração mínima do impulso de comando

50 ms

Atraso na operação

≤ 0.7 segundos

Indicação por LED

✔

Contato

2 NA

Corrente nominal/ Máx instantânea

12/20 A

Tensão de alimentação em AC/DC
Potência nominal em stand-by

24, 110…240 V
0.12 W (24 V AC/DC), 0.18 W (110…240 V AC/DC)

Potência nominal com 2 relés ativos

1.1 W/1.7 VA (24 V AC/DC), 1.5 W/3.9 VA (110…240 V AC/DC)

Isolamento: fonte de alimentação /
contatos / eletrodos
Vida elétrica em carga nominal

6 kV
100.000 ciclos

Temperatura ambiente

Funções

- 20…+50°C
MI =	O fechamento do contato é alternado com cada aplicação da tensão
de alimentação
ME = A ativação dos contatos é alternada com cada fechamento do Start externo S1
M1/M2 =	No caso de um mau funcionamento da carga, é possível forçar a operação
de apenas uma saída
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Exemplos de uso para o gerenciamento de duas bombas hidráulicas
Função (MI)
O diagrama a seguir ilustra o relé de
alternância de cargas Tipo 72.42
combinado com um relé de nível Tipo 72.01.
Em condições normais, o nível do líquido
permanece no intervalo Mín. / Máx.
A função MI do 72.42 será dividir
o trabalho nas duas bombas.
A operação das duas bombas
não é prevista ao mesmo tempo.

Bomba 1

Bomba 2

Bomba 1

Bomba 2

Função (ME)
O diagrama a seguir ilustra o relé de
alternância de cargas 72.42 combinado
com um relé de nível 72.01.
Em condições normais, o nível do líquido
permanece no intervalo Mín. / Máx.
A função ME do 72.42 será dividir o
trabalho nas duas bombas.
Se o nível de líquido for elevado acima
do nível de alarme, o 72.42 ativará ambas
as bombas simultaneamente, ele será
desativado pelo nível baixo do relé de
controle de alarme.
Nota: considerando o baixo nível dos sinais
de controle do 72.42, sugerimos usar o
relé de controle de nível 72.01.8.240.5002,
adequado para comutação de cargas baixas.

Código do Produto

Descrição

Tensão de alimentação

72.42.0.024.0000

Relé de alternância de carga

24 V AC/DC

72.42.8.230.0000

Relé de alternância de carga

110…240 V AC/DC

9

Boia para controle de nível para água
potável
Tipo 72.A1
Câmara flutuante duplamente selada, adequada para automação de bombas, sistemas
hidráulicos profissionais e residuais. Equipado com contrapeso (230g) com passagem de cabo.
•
•
•
•

Resistente à altas pressões
Utilizável para as funções de esvaziamento/enchimento
Comprimento do cabo de 5m, 10m, 15m ou 20m
Cabo em NEOPRENE H07 RN F homologado (TÜV)
(Disponível em PVC - não homologado).

Tipo 72.A1.0000.xxxx
Contato

1 reversível

Corrente nominal

10 A (8 A)

Tensão nominal

250 V AC

Categoria de proteção

IP 68

Temperatura máxima do líquido

+ 50 °C

Máxima profundidade

40 m

Funções

esvaziamento, enchimento

Material do cabo

PVC - H07 RN F

Material do corpo

Polipropileno
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1ª câmara selada

2a câmara selada que permite o
isolamento duplo

Contrapeso (230 g)
para o tipo 72.A1.
Incluído na embalagem.

Fácil de instalar.
Fixação direta no cabo
para permitir o ajuste do
nível e garantir
um deslocamento
constante da boia,
mesmo em caso de
águas turbulentas.

Função de
esvaziamento

45˚

45˚

Função de
enchimento

45˚

45˚

45˚

45˚

45˚

45˚

Conectando os fios preto e marrom, o circuito fecha quando
a boia está para cima e abre quando a boia está na parte
inferior.

20˚

Código do Produto

20˚

Descrição

Ao conectar os fios preto e azul, o circuito abre quando a
boia está para cima e fecha quando a boia está na parte
inferior.

20˚

20˚

72.A1.0.000.0501

Boia para controle de nível, comprimento do cabo de neoprene (H07 RN F) de 5 metros

72.A1.0.000.1001

Boia para controle de nível, comprimento do cabo de neoprene (H07 RN F) de 10 metros

72.A1.0.000.1501
20˚

72.A1.0.000.2001

Boia para controle de nível, comprimento do cabo de neoprene (H07 RN F) de 15 metros

20˚

20˚

20˚

Boia para controle de nível, comprimento do cabo de neoprene (H07 RN F) de 20 metros

72.A1.0.000.0500

Boia para controle de nível, comprimento do cabo de PVC de 5 metros

72.A1.0.000.1000

Boia para controle de nível, comprimento do cabo de PVC de 10 metros

72.A1.0.000.1500

Boia para controle de nível, comprimento do cabo de PVC de 15 metros

72.A1.0.000.2000

Boia para controle de nível, comprimento do cabo de PVC de 20 metros
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Boia para controle de nível em
líquidos do setor alimentício
Tipo 72.A1 - ACS
Boia para controle de nível com câmara dupla para água potável e líquidos do setor alimentício.
Fornecido com contrapeso de aço inoxidável AISI 316.
Feito com materiais não tóxicos adequados para uso permanente em água potável.
Ideal para: - aquedutos
		
- bebedouros
		
- bebidas e produtos alimentícios
		
- aquários - viveiros de peixes - piscinas.
Esta versão permite o uso em água com:
Cloreto de Sódio - Água Salgada: no máximo 50%
Hidrato de Sódio - Soda Cáustica: no máximo 40%
Hipoclorito de Sódio - Alvejante: no máximo 15%.
• Utilizável para as funções de esvaziamento / enchimento
• Comprimento do cabo de 5m, 10m, 15m ou 20m

Tipo 72.A1.0000.xx02
Contato

1 reversível

Corrente nominal

10 A (8 A)

Tensão nominal

250 V AC

Categoria de proteção

IP 68

Temperatura máxima do líquido

+ 40 °C

Máxima profundidade

40 m

Funções

esvaziamento, enchimento

Material do cabo

PVC certificado ACS + AD8

Material do corpo

Polipropileno
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Produto certificado ACS
(Attestation de Conformitè Sanitaire
Certificado de Conformidade Sanitária)

Contrapeso (300 g) em aço
Inox AISI 316

Função de
esvaziamento

45˚

45˚

Função de
enchimento

45˚

45˚

45˚

45˚

45˚

45˚

Conectando os fios preto e marrom, o circuito fecha quando a
boia está para cima e abre quando a boia está na parte inferior.

Ao conectar os fios preto e azul, o circuito abre quando a boia
está para cima e fecha quando a boia está na parte inferior.

20˚

20˚

20˚

20˚

20˚

20˚

20˚

20˚

Código do Produto

Descrição

72.A1.0.000.0502

Boia para controle de nível, comprimento do cabo de 5 metros, ACS

72.A1.0.000.1002

Boia para controle de nível, comprimento do cabo de 10 metros, ACS

72.A1.0.000.1502

Boia para controle de nível, comprimento do cabo de 15 metros, ACS

72.A1.0.000.2002

Boia para controle de nível, comprimento do cabo de 20 metros, ACS
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Boia para controle de nível de efluentes
Tipo 72.B1
Câmara flutuante triplamente selada, adequada para o controle de águas de esgoto com
resíduos suspensos, líquidos industriais e sistemas de elevação. Fornecido com kit de fixação.
•
•
•
•

Resistente a altas pressões
Utilizável para funções de esvaziamento/enchimento
Comprimento do cabo de 5m, 10m, 15m ou 20m
Cabo em NEOPRENE H07 RN F homologado (TÜV)
(Disponível em PVC - não homologado).

Tipo 72.B1.0000.xxxx
Contato

1 reversível

Corrente nominal

10 A (8 A)

Tensão nominal

250 V AC

Categoria de proteção

IP 68

Temperatura máxima do líquido

+ 50 °C

Máxima profundidade

20 m

Funções

esvaziamento, enchimento

Material do cabo

PVC - H07 RN F

Material do corpo

Polipropileno
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1ª câmara selada: uma boia dentro de outra
para um verdadeiro duplo isolamento

T
EN ED

PA

T

2ª câmara selada com grão metálico
para manter o 72.B1 imerso
PA
T

3ª câmara hermética: permite inclinar
sempre e em qualquer condição

EN

TED

Permite fixar o cabo a qualquer tipo de
tubo, preservando-o da deterioração.
KIT de Fixação para o tipo 72.B1.
Incluído na embalagem.

Função de
esvaziamento

45˚

45˚

Função de
enchimento

45˚

45˚

45˚

45˚

45˚

45˚

Conectando os fios preto e marrom, o circuito fecha quando a
boia está para cima e abre quando a boia está na parte inferior.

Código do Produto
72.B1.0.000.0501
20˚

72.B1.0.000.1001

Ao conectar os fios preto e azul, o circuito abre quando a boia
está para cima e fecha quando a boia está na parte inferior.

Descrição
Boia para controle de nível, comprimento do cabo de neoprene (H07 RN F) de 5 metros
20˚

Boia para controle de nível,20˚comprimento do cabo20˚de neoprene (H07 RN F) de 10 metros

72.B1.0.000.1501

Boia para controle de nível, comprimento do cabo de neoprene (H07 RN F) de 15 metros

72.B1.0.000.2001

Boia para controle de nível, comprimento do cabo de neoprene (H07 RN F) de 20 metros

72.B1.0.000.0500
20˚

72.B1.0.000.1000

Boia para controle de nível, comprimento do cabo de PVC de 5 metros

20˚

20˚

20˚

Boia para controle de nível, comprimento do cabo de PVC de 10 metros

72.B1.0.000.1500

Boia para controle de nível, comprimento do cabo de PVC de 15 metros

72.B1.0.000.2000

Boia para controle de nível, comprimento do cabo de PVC de 20 metros
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Chave boia para pequenos espaços
Tipo 72.C1
Adequado para situações em que a falta de espaço impede o uso de um interruptor
de flutuação normal
Aplicações:
		
		
		
		

- Bombas submersíveis
- Estações elevatórias
- Estações de bombeamento
- Poços de água limpa ou residual
- Águas limpas, turvas, industriais e químicas

• Contacto magnético de abertura e fecho
• Indicada para enchimento e esvaziamento

Cabo de 4 fios para
enchimento ou esvaziamento
inclui acessórios, para
aplicações domésticas

ON / OFF
seletor manual
Proteção
ajustável

Unidade flutuante
(Nível máximo)

Unidade flutuante
(Nível minimo)

Tipo 72.C1.0.000.0201
Contato

1 reversível

Corrente nominal/Carga (indutiva)

10 A (8 A)

Tensão nominal

250 V AC

Carga mínima comutável

1200 m W (12 V /100 mA)

Capacidade de ruptura em DC1

6 A - 30 V DC

Categoria de proteção

IP 68

Funções

esvaziamento, enchimento

Temperatura máxima do líquido

50°C

Cabo com comprimento

2m
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Suporte de montagem e abraçadeiras para simplificar a instalação em parede ou tubo

Exemplo de aplicação

Funções enchimento/esvaziamento

Max

Min

O tanque enche

A água atinge o nível
máximo e levanta todo o
corpo flutuante

Nível alto liga a bomba e o
tanque começa a drenar
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A água atinge o nível
mínimo e o peso do corpo
flutuante desengata o ímã

Nível baixo para a bomba

findernet.com
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A FINDER reserva-se ao direito de fazer alterações aos seus produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. A FINDER declina toda a responsabilidade por danos a propriedades ou pessoas resultantes do uso impróprio ou impróprio dos seus produtos.

