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CFP Cubic
Sensor multifuncional para medição de nível de enchimento e de
temperatura

SENSORES DE NÍVEL DE ENCHIMENTO
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CFP Cubic | Sensor de nível capacitivo
SENSORES DE NÍVEL DE ENCHIMENTO

SENSOR MULTIFUNCIONAL PARA MEDIÇÃO DE NÍ-
VEL DE ENCHIMENTO E DE TEMPERATURA

Visão geral dos dados técnicos
Princípio de detecção Com contato

Meio À base de água e à base de óleo

Tipo de registro Nível de limite, contínuo

Temperatura de processo –20 °C ... +80 °C

Pressão de processo –0,5 bar ... 6 bar

Descrição do produto
O CFP Cubic é um sensor de nível de enchimento capacitivo para medição contínua do nível, do estado-limite e, simultaneamente,
da temperatura. Graças à tecnologia inteligente MCiM (Multi-capacitive intra-probe Measuring), o CFP Cubic mede meios ao longo
de todo o comprimento da sonda, independentemente do material do contentor e sem outros acessórios. A superfície de plástico
da sonda impede deposições e proporciona alta resistência a meios agressivos. A configuração intuitiva do sensor por meio de um
menu guiado possibilita uma adequação simples e rápida à tarefa de medição. A integração dos dados do processo a uma rede de
automação é possibilitada via IO-Link.

Em síntese
• Medição de nível e da temperatura contínua bem como do nível e do comutador de temperatura
• Medição independente do material do recipiente
• Sonda de 100 mm até 1.000 mm
• Display e guia de menu intuitivo
• Nenhuma peça mecanicamente móvel
• Grau de proteção IP 67 e IO-Link 1.1
• Sem zona morta ao logo da faixa de medição

Seu proveito
• Um sensor com duas posições de medição – nível de enchimento e temperatura – reduz a complexidade de instalação e a ne-

cessidade de local de armazenamento
• Operação intuitiva e simples por meio de guia de menu e display integrado
• Um sensor com duas posições de medição reduz a complexidade de instalação e a necessidade de local de armazenamento
• Medição flexível em recipientes de materiais diferentes – inclusive plástico – sem outros acessórios
• A medição pode ser realizada em caixas pequenas e próximas ao piso
• Medição em óleos e líquidos à base de água sem outros acessórios economiza custos de aquisição e armazenamento

Áreas de aplicação
• Monitoramento de soluções de limpeza e produtos de limpeza na construção de máquinas
• Medição do óleo, do nível de enchimento e da temperatura em sistemas hidráulicos
• Medição de nível em recipientes de plástico
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Sujeito a alterações sem aviso prévio
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SENSORES DE NÍVEL DE ENCHIMENTO

Código de tipo
Outras versões do aparelho e acessórios  www.sick.com/CFP_Cubic

Comprimento da sonda em mm
0100 100 mm (em níveis de 50 mm)
0500 500 mm (em níveis de 100 mm)
1.000 1.000 mm

Modelo de sonda
P Sonda de haste de PP

Conexão de processo
X sem conexão de processo
A G ¾ A, de PBT
B ¾" NPT, de PBT

Tipo de aplicação
N Aplicação óleo e água

Carcaça
N Carcaça de plástico com display

Saída elétrica
A 2 saídas digitais
B 2 saídas digitais + 1 saída analógica
C 4 saídas digitais + 2 saídas analógicas

Opção adicional
T Com sensor de temperatura
X sem opções adicionais

CFP - X P N N

Nem todas as variantes do código de tipo podem ser combinadas entre si!
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

Sobre A SICK
A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e soluções inteligentes para aplicações industriais. Uma 
gama de serviços e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os 
processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente. 

Nós temos uma grande experiência nas mais diversas áreas. É por isso que podemos fornecer, com os 
nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. em centros de aplicação na europa, Ásia 
e América do Norte, as soluções de sistema são testadas e otimizadas especialmente para os nossos clien-
tes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiável e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inúmeros serviços completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida 
útil da máquina e garante a segurança e a produtividade. 

Isto para nós significa “Sensor Intelligence.”

No mUNdo INTeIro, perTo de voCê:
pessoas de contato e outros locais de produção - www.sick.com


