NIVOSWITCH R – 400 / R – 500
Wibracyjne sygnalizatory poziomu
–

–

Uniwersalny sygnalizator poziomu z inteligentną elektroniką do:
–

cieczy,

–

lekkich pyłów, proszków i granulatów.

Odporność na zakłócające wibracje dzięki wysokiej częstotliwości
drgań

–

Dostępne wersje z wyjściem :
2-przewodowym AC i DC
3-przewodowym, tranzystorowym PNP/NPN,
stykowym, 1 lub 2 x SPDT

–

Polerowane widełki jako standard

–

Wersje iskrobezpieczne CENELEC EEx ia

–

Wersje kołnierzowe pokrywane ECTFE (HALAR) oraz przyłącza
spożywcze

1. SYGNALIZATORY NIVOSWITCH
Zmodernizowana popularna seria sygnalizatorów wibracyjnych NIVOSWITCH jest jeszcze bardziej
wszechstronna i uniwersalna w zastosowaniu. Nowa konstrukcja bardzo krótkich drgających widełek pozwala na
stosowanie sygnalizatora w bardzo ciasnych przestrzeniach oraz rurociągach. 6 – krotnie zwiększona
częstotliwość pracy zapewnia niezawodną prace nawet w przypadku zamontowania na drgających zbiornikach.
Media:NIVOSWITCH może być użyty do sygnalizacji poziomu cieczy wybuchowych, agresywnych
(rozpuszczalników, kwasów), cieczy o dużych lepkościach, bez względu na występującą pianę, turbulencje i
zawartość gazu. Może on być również zastosowany do pyłów, proszków i granulatów o niskiej i średniej
gęstości.
Aplikacje:NIVOSWITCH może być użyty w większości przemysłowych sygnalizacji poziomu, do wykrywania
przepełnienia lub suchobiegu, sterowania pompami i do sygnalizacji obecności medium w rurach.
Cechy sygnalizatorów NIVOSWITCH:
– Urządzenie typu zainstaluj i zapomnij: łatwa instalacja bez potrzeby konserwacji.
– Własności sygnalizatora nie zależą od przewodności cieczy, stałej dielektrycznej, lepkości, ciśnienia i
temperatury.
– Wersje przedłużone do 3mdługości.
– Wersje pokrywane ECTFE (HALAR ) dla mediów agresywnych i silnie adhezyjnych.
– Wersje kołnierzowe oraz z króćcem przesuwnym.
– Wykonania spożywcze z różnymi przyłączami, polerowane z dokładnością 0,5 mikrona.
– Zmiana trybu sygnalizacji min/max oraz czułości w większości modeli.
– Testowanie stanu wyjścia za pomocą magnesu w modelach „mini”.

2. INFORMACJE OGÓLNE
Sygnalizator NIVOSWITCH jest oferowany w następujących wersjach:

PRZEGLĄD WYROBÓW
Sygnalizator NIVOSWITCH działa w oparciu o zasadę kamertonu, którego częstotliwość i amplituda drgań
zmienia się po zetknięciu z medium. Końcówka pomiarowa jest pobudzana do drgań przez parę dysków
piezoceramicznych. Zmiana częstotliwości i amplitudy drgań jest wykrywana przez wbudowany układ
elektroniczny i przetwarzana na sygnał elektryczny.
Widełki kamertonu są standardowo polerowane. Dostępne są również wersje wysoko polerowane dla mediów
spożywczych.

3. ZASTOSOWANIA I INSTALACJA
Aplikacje na cieczach
W aplikacjach na cieczach:
• o małej lepkości sygnalizator NIVOSWITCH może być montowany w
dowolnej pozycji;
• o znacznej lepkości (duże ryzyko pozostawania resztek materiału na
widełkach) zaleca się stosować montaż pionowy.
W przypadku montażu bocznego sygnalizatora należy zwrócić uwagę na
położenie znacznika określającego położenie widełek.

Dla aplikacji na cieczach należy zawsze używać trybu wysokiej gęstości (r ³ 0.7 kg/dm3)
Instalacja na cieczach

Widełki sygnalizatora zamontowanego w rurze muszą być skierowane równolegle do kierunku przepływu
Aplikacje na materiałach sypkich
Stosować tylko dla materiałów w małych zbiornikach.
W przypadku aplikacji na lekkich pyłach i granulatach zaleca
się pionowy montaż sygnalizatora. Montaż boczny zaleca się
tylko wtedy, gdy drgające końcówki sygnalizatora mogą być
łatwo oczyszczane z medium.
Wersje 2 – przewodowe AC mogą być stosowane dla
materiałów sypkich tylko w niektórych aplikacjach. Wersji
“krótkiej” ( o długości 69 mm) nie można stosować do
materiałów sypkich!

Instalacja na materiałach sypkich
Zabezpiecz sygnalizator przed napływającym materiałem
dodatkową osłoną! Drgające końcówki nie mogą być
poddawane znacznym obciążeniom mechanicznym.

Ustawienie gęstości:
Ustawienie gęstości

Gęstość

WYSOKA

r ³ 0.5 kg/dm3

NISKA

r < 0.5 kg/dm3

Nie należy ustawiać czułości sygnalizatora
większej niż jest to konieczne, ponieważ
sygnalizator
w
takim
wypadku
może
sygnalizować obecność nawet niewielkich ilości
materiału
przylegających
do
końcówek
sygnalizatora.

Dla cieczy o dużej lepkości i pyłów nie należy montować sygnalizatorów w powyższy sposób

4. POZYCJE PRACY I PUNKT PRZEŁĄCZENIA
Dla poprawnego ustawienia drgających końcówek sygnalizatora obserwuj
położenie znacznika umieszczonego na króćcu sygnalizatora.
Podczas montażu należy użyć uszczelki dostarczonej wraz z sygnalizatorem
oraz taśmy teflonowej.

Ciecze: punkt załączenia i histereza przełączenia zależy od gęstości cieczy i od sposobu montażu
Materiały sypkie: punkt załączenia i histereza przełączenia zależy od rodzaju medium i od sposobu montażu.

5. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
Wersje “MINI” w obudowie ze stali kwasoodpornej
Wersje 3-przewodowe DC z wyjściem tranzystorowym PNP/NPN

W wersjach 2-przewodowych AC nie może być zmieniana ”gęstość”. Urządzenia mają fabrycznie ustawiony tryb
wysokiej gęstości.
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