NIVOCONT R – 300 / R – 400
Wibracyjne sygnalizatory poziomu
– Sonda prętowa: nie zapycha się!
– Różne wersje wyjścia:
– 3 – przewodowe półprzewodnikowe
– przekaźnikowe SPDT
– Wersje wysokotemperaturowe do 160 ºC
– Polerowany czujnik jako standard
– Obudowa tworzywowa lub aluminiowa
– Zasilanie: dwa zakresy pokrywające wszystkie wymagania
– "Dust Ex" również dla wersji z przedłużką kablową!
– Widoczny wskaźnik stanu

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Zalety takie jak solidna konstrukcja, samooczyszczanie się przez wibracje dla większości mediów, odporność na
wysokie ciśnienie i korozję oferowane przez sygnalizatory wibracyjne sprawiaj¹, że są one optymalnym
rozwiązaniem dla sygnalizacji poziomu materiałów sypkich.
Sygnalizatory wibracyjne prętowe mogą być stosowane dla materiałów o granulacji nie większej niż 10 mm i
mogą być wykorzystywane jako sygnalizatory poziomu tylko dla materiałów o znacznym tarciu wewnętrznym. W
przypadku ich zastosowania do sygnalizacji poziomu minimalnego, należy zabezpieczyć sygnalizator przed
uszkodzeniem mechanicznym spowodowanym przez nacisk materiału np. przez zastosowanie osłon nad
sygnalizatorem.
Sygnalizator wibracyjny jest mechanicznym systemem rezonansowy pobudzanym do drgań i podtrzymywanym
przez układ elektroniczny. Medium zakrywając końcówkę drgającego pręta tłumi amplitudę drgań. Zmiana ta
wykrywana jest przez układ elektroniczny, który wzbudza przekaźnik wyjściowy.
Moduł elektroniki sygnalizatora wykonany jest w technologii SMT i jest całkowicie zalany masą uszczelniającą,
uodparniając elektronikę urządzenia na wpływ warunków otoczenia
Sygnalizator wibracyjny jest mechanicznym systemem rezonansowym.

2. TYPOWEAPLIKACJE
Przetwórstwo tworzyw:

pyły, proszki, granulaty

Przemysł chemiczny:

pyły, pigułki, kryształy

Przemysł rolno – spożywczy:
Przemysł papierniczy:
Recykling:
Elektrownie:
Górnictwo, kamieniołomy:
Budownictwo:

ziarna, kasze, karma, mąka
zmielona celuloza, wióry
ścinki papieru, zmielony plastik
popiół, wapno, sadza
węgiel, kamienie, proszki
cement, piasek, glina

3. WYBÓR MODELU
Typ standardowy
Wykorzystywany do sygnalizacji poziomu maksymalnego w zbiorniku lub do sygnalizacji poziomu minimalnego
w leju.
Wersja z przedłużką rurową
Może być wykorzystywana do sygnalizacji poziomu minimum jak i maksimum. Jeżeli jest stosowana jako
sygnalizator poziomu minimum dla materiałów o znacznym tarciu wewnętrznym należy pamiętać o tym, że
przemieszczający się materiał może uszkodzić sondę.
Wersja z przedłużką kablową
Może być wykorzystywana do sygnalizacji poziomu minimum jak i maksimum. Nie może być stosowany dla
materiałów o dużej granulacji. Materiały ścierające mogą zniszczyć kabel sondy.
Wersja rozdzielna do samodzielnego wykonania przedłużki
Do zamówienia wtedy, gdy długość sygnalizatora nie jest z góry znana. Rura przedłużająca (o długości max. 2m)
musi zostać wykonana przez klienta/użytkownika.

4. INSTALACJA

5. KALIBRACJA
Sygnalizator kalibruje się przy wykorzystaniu 3 przełączników : trybu sygnalizacji (alarm wysoki/alarm niski),
zwłoki wyjścia i gęstości sygnalizowanego materiału.
Tryb sygnalizacji (Przełącznik C)
• Zaleca się stosowanie stanu zwolnienia przekaźnika lub stanu otwarcia wyjścia półprzewodnikowego tak, aby
zaniki napięcia były wskazywane w taki sam sposób jak wystąpienie alarmu (patrz diagram działania).
Zwłoka wyjścia (Przełącznik B)
• Można wybierać między standardowym (zwłoka wyjścia: ok. 5 s) a krótkim czasem zwłoki (zwłoka wyjścia:
ok. 2 s).

GĘSTOŚĆ (ustawienie czułości) (Przełącznik A)
• Tryb LOW, zalecany dla materiałów luźnych i lekkich o gęstości £ 0.1 kg/dm3 odpowiada niskiej energii i
amplitudzie drgań pręta i dużej czułości detekcji.
• Tryb HIGH, zalecany dla materiałów zbitych i ciężkich o gęstości > 0.1 kg/dm3 odpowiada wysokiej
energii i amplitudzie drgań pręta i małej czułości detekcji.

6. WYMIARY

7. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

8. DANE TECHNICZNE
Ogólna specyfikacja

9. KODY ZAMÓWIENIA:

* Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikających z rozwoju, bez wcześniejszego
powiadamiania.
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