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Em sensordenivel.icos.com.br confira modelos e preços de Sensores de Nível
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Sensor de Nível

Importante!

A ICOS fabrica e fornece 
somente Sensores de Nível 
e Sensores de Fluxo para 
líquidos.

Não comercializamos 
qualquer acessório ou 
equipamento específico para 
aquários.

Antes de instalar o sensor 
leia atentamente o folheto 
técnico que o acompanha.

NUNCA ligue o Sensor diretamente à qualquer tipo de bomba.
Selará o contato elétrico do Sensor e anulará a garantia.!

Montagem do Sensor de Nível LC26M-40
para Controle Automático de Nível de Aquário

http://www.icos.com.br?utm_source=controle_nivel_aquario&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel?utm_source=controle_nivel_aquario&utm_medium=rodape&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/ChaveVerticalDeNivel/LC26M40/?utm_source=controle_nivel_aquario&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_lc26m40&utm_content=imagem&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/ChaveVerticalDeNivel/LC26M40/?utm_source=controle_nivel_aquario&utm_medium=corpo&utm_term=sensor_lc26m40&utm_content=imagem&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONTATOR-WEG-CW07-110V/?utm_source=controle_nivel_aquario&utm_medium=corpo&utm_term=contator_weg_cw07&utm_content=imagem&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/Acessorios/CONTATOR-WEG-CW07-110V/?utm_source=controle_nivel_aquario&utm_medium=corpo&utm_term=contator_weg_cw07&utm_content=imagem&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/Acessorios/FILTROK8/?utm_source=controle_nivel_aquario&utm_medium=corpo&utm_term=filtro_k8&utm_content=imagem&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/Acessorios/?utm_source=controle_nivel_aquario&utm_medium=corpo&utm_term=filtro_supressor&utm_content=imagem&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/Acessorios/?utm_source=controle_nivel_aquario&utm_medium=corpo&utm_term=filtro_supressor&utm_content=imagem&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/Contatores/?utm_source=controle_nivel_aquario&utm_medium=corpo&utm_term=contatores&utm_content=imagem&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel?utm_source=controle_nivel_aquario&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=imagem&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel?utm_source=controle_nivel_aquario&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/SensorDeFluxo?utm_source=controle_nivel_aquario&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_fluxo&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/Downloads/manual-sensores-de-nivel-vertical-icos.pdf
http://www.icos.com.br/Downloads/manual-sensores-de-nivel-vertical-icos.pdf
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» Leitura Recomendada: Ligação do Sensor em longa distância, CLP ou relé temporizador.

Montar o Sensor de Nível 
em suporte regulável 
apropriado, na borda do 
reservatório principal.

Montar o contator sobre 
trilho DIN fixado num 
suporte ou parede 
afastado do aquário, 
evitando qualquer contato 
com a água.

Atenção:
Contatores não são 
selados.
Risco de choque elétrico.
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Conectar os fios do cabo de alimentação principal. Apertar os parafusos para fixar os cabos.

25 6

Conectar os cabos do Sensor de Nível. Conectar o cabo auxiliar de alimentação da bobina.

23 4

Conectar os fios do cabo de alimentação da
bomba ou válvula solenóide.

Para maior proteção do Sensor de Nível instalar
o Filtro Supressor K8.

27 8

NUNCA ligue o Sensor diretamente à qualquer tipo de bomba.
Selará o contato elétrico do Sensor e anulará a garantia.!

Montagem do Sensor de Nível LC26M-40
para Controle Automático de Nível de Aquário

http://www.icos.com.br?utm_source=controle_nivel_aquario&utm_medium=cabecalho&utm_term=site_icos&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel?utm_source=controle_nivel_aquario&utm_medium=rodape&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/ProtecaoReed?utm_source=controle_nivel_aquario&utm_medium=leitura_recomendada&utm_term=protecao_reed&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel?utm_source=controle_nivel_aquario&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel?utm_source=controle_nivel_aquario&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/SensorDeNivel?utm_source=controle_nivel_aquario&utm_medium=corpo&utm_term=sensores_nivel&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico
http://www.icos.com.br/Acessorios/FILTROK8/?utm_source=controle_nivel_aquario&utm_medium=corpo&utm_term=filtro_k8&utm_content=texto&utm_campaign=pdf_folheto_tecnico

