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INDICADOR DE NÍVEL DE ÓLEO

Art.nº 8307

Kit de proteção contra enchimento para o óleo usado, pára 
o fl uxo de óleo imediatamente quando o nível máximo de 
enchimento em um tanque foi alcançado.

O kit é composto por:

-  sonda de alto nível, com conexão M 3/4” BSP e 
comprimento 300 mm, art. nº. 8905;

-  luz de advertência, art. nº. 8920;

-  válvula de corte de fl uxo de óleo accionada por 
solenóide, com conexão M 1” BSP, art. nº. 7365;

-  interruptor de controle eletrônico;
-  transformador / estabilizador 110-230 V - 24 Vcc, 

art. nº. 6528.

Art.nº 8950 

PUMPSTOP

Kit de parada de bomba de baixo nível, composto por:
-  Sonda de teste, adequada para uso em 208L - tambores 

e 1000 l - IBC - tanques, comprimento 1200mm, 
art. nº 8908;

-  interruptor ON-OFF;
-  botão de pressão do botão que permite continuar o 

fl uxo de óleo novamente após a parada;
-  Válvula de bloqueio accionada por solenoide para o ar 

comprimido, art. n°. 7362;
-  transformador / estabilizador 110-230 V - 24 Vcc, 

art. n°. 6528;
-  cabo de conexão elétrica, comprimento 2 m.

Art.nº 8951 

PUMPSTOP

Kit de parada de bomba de baixo nível, composto por:
-  Sonda de teste, adequada para uso em 208L - tambores 

e 1000 l - IBC - tanques, comprimento 1200mm, 
art. nº 8908;

-  interruptor ON-OFF;
-  luz , art. nº. 8920;
-  botão de pressão do botão que permite continuar o 

fl uxo de óleo novamente após a parada;
-  Válvula de bloqueio accionada por solenoide para o ar 

comprimido, art. nº. 7362;
-  transformador / estabilizador 110-230 V - 24 Vcc, 

art. nº. 6528;

-  cabo de conexão elétrica, comprimento 2 m.

Art.nº 8953

PUMPSTOP

Kit como o art. nº 8951, mas com sensor duplo para indicação de reserva e nível de parada 
art. nº 8909.

Os medidores de nível da série PUMPSTOP são adequados para uso com todas as bombas de óleo pneumático. Eles param a bomba quando 
o óleo em um recipiente vai acabar e, assim, impede que o ar entre no sistema, o que criaria uma mistura de óleo e ar que causaria resultados 
de medição errados dos medidores de fl uxo conectados.
O kit é composto por uma sonda com sensor de nível, uma válvula solenóide para o desligamento do ar comprimido, um transformador 
/ estabilizador para a fonte de alimentação e uma luz de advertência com buzina (para os arts. 8951, 8953). A sonda é inserida em um 
tambor através da abertura de 3/4”e também está fi xa (no caso de tanques usando um adaptador adequado de 3/4” a 2”). Quando o nível 
mínimo de óleo é alcançado, um impulso elétrico é transmitido para a válvula de corte de solenóide que interrompe o fornecimento de ar 
comprimido, pára imediatamente a bomba de óleo pneumático e ativa um alarme acústico e óptico.


