
K40LS
Sensor de Nível de combustível para J1939 CAN bus interface

1  Descrição
O K40LS é um sensor de nível de combustível compacto 
projetado para ser instalado diretamente sobre o tanque de 
combustível para a medição precisa do nível. O nível é 
exibido em um display de 7 segmentos de 3 dígitos que 
mostra valores entre 0 e 100%. Também envia o valor lido 
para um barramento de dados can-bus SAE J1939 através 
de uma interface CAN. Esta interface permite a integração 
entre o sensor de nível de combustível e diversos 
instrumentos e sistemas de controle baseados em ECU.

O K40LS possui um software de configuração para adequá-
lo ao tanque. Pode ser instalado tanto em tanques com 
formatos lineares quanto em não lineares, como tanques 
cilíndricos horizontais, podendo exibir leituras com resolução 
de 5 ou 10%.

2  Especificações
Tensão de alimentação: 8 a 30Vcc
Consumo de corrente: Aprox. 100mA
CAN bus: Protocolo SAE J1939 - PGN 65276, atualização a 
cada 2 segundos. Não possui resistor terminador de 120 Ohm 
integrado.
Porta de comunicação: USB
Altura do tanque: 20 cm a 200 cm
Dimensões: 99x86x54mm
Peso: Aproximadamente 140g

3  Configuração
A configuração do K40LS é realizada no software K40LS 
Config e requer os seguintes parâmetros:

Instruções para instalação
Leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar. Recomendamos uma inspeção 
visual do produto quanto a danos durante o transporte antes da instalação. É de sua 
responsabilidade garantir que apenas pessoal técnico qualificado instale este produto. Em caso de 
dúvida, entre em contato com o suporte técnico da Kva.

Informações Gerais

ATENÇÃO!
ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO DESTE PRODUTO
- Desligue a fonte de alimentação da máquina onde o produto será instalado;
- Certifique-se de que a máquina  não entre em funcionamento durante a instalação;
- Siga os avisos de segurança do fabricante da máquina;
- Leia e siga as orientações deste manual.
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4  Borneira de ligação
1 - Positivo da bateria (8 a 30Vcc - 10%).
2 - CAN - L
3 - CAN - H
4 - Negativo da Bateria.
5 - Não usado.

CAN-L e CAN-H devem ser conectados ao barramento CAN 
nos motores eletrônicos. Para motores convencionais ligar 
diretamente à porta CAN J1939 do controlador. O controlador 
precisa ser compatível com a norma SAE J1939 para exibir o 
nível de combustível.
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Pode ser configurado como 
linear ou cilíndrico.

Define a resolução de leitura 
exibida no display.
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