


Vibraèný tyèový spínaè hladiny NIVOCONT R

Ïalším riešením detekcie spodnej hladiny je použitie vibraèných

Správne použitie a montáž spínaèov hladiny NIVOCONT R

Odporúèanie:

Iná alternatíva:

Ve¾ké množstvo vibraèných tyèí nie je správne namontovaných, obzvláš� 
pri použití na snímanie spodnej hladiny pri boènej montáži. Preèo si 
myslíme, že vyššie uvedené tvrdenie je pravdivé? Vracajú sa k nám 
nefunkèné a ohnuté vibraèné tyèe jasne naznaèujúce, že spínaè bol 
použitý v prostredí, kde je enormný tlak na snímaè. Niektoré snímaèe sú 
vidite¾ne zohnuté, niektoré sú zohnuté tak, že to vo¾ným okom nie je 
vidie�, ale ohnutie je stále merate¾né. Iba sily nad špecifikovanou
hodnotou sú schopné zohnú� snímaèe do takej miery.

Povolené za�aženie na konci tyèe je 445 N pre štandardný snímaè, èo je 
okolo 40 kg váhy. Táto sila nezapríèiní vidite¾nú alebo merate¾nú
deformáciu membrány. Deformáciu a nefunkènos� „membrány“ spôsobí 
prekroèenie limitu 0,15 mm, èo je spôsobené silami, ktoré prevyšujú 
povolené za�aženie 445 N. Táto ve¾kos� zohnutia je v skutku to, èo Nivelco 
berie ako hranicu záruky.

Základné podmienky použitia:

Statické sily na dne nádrže rovnako ako dynamické
nárazy spôsobené padajúcim médiom môžu by� omnoho 
väèšie ako sa predpokladá. Keïže sily na dne sila nie je 
možné mera� ani vypoèíta�, odporúèame použitie 
ochrannej striešky nad snímaèom. Nechránenú vibraènú
tyè neodporúèame na detekciu spodnej úrovne hladiny v 
silách obsahujúcich �ažké alebo husté médium a pre 
nádrže väèšie ako 3 m. 

Sme presvedèení, že vibraèné tyèe montované z 
boku je možné úspešne používa�, ak budú 
aplikované správne a pod¾a pokynov opísaných v 
manuály. Keïže je tyè populárna, Nivelco nedávno
dokonèilo vývojový projekt s cie¾om dosiahnutia 
zosilnenej membrány u vibraèných tyèí. 

Záver:

vidlièiek NIVOSWITCH RR.
Fungujú prakticky identicky,
majú ve¾mi podobné vlastnosti
ako vibraèné tyèe. Jedinou 
vlastnos�ou tyèe, ktorá môže by� 
lepšia ako u vidlièky je, že tyè je 
štandardne leštená, èím dokáže 
spína� jemnejšie prášky.



Hydrostatický ponorný vysielaè hladiny NIVOPRESS N
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�Dvojvodièový alebo trojvodièový ponorný 
   vysielaè hladiny pre vrty, studne a šachty
   s malým priemerom 

�Púzdro z nerez ocele
�

�Merací rozsah až do 200 m
�Možnos� protibleskovej ochrany
�Ochrana proti prepólovaniu
 Vnútorná alebo èelná membrána
�Presnos�: 0,25%, 0,5%
 Výstup: 4-20 mA alebo 0-10 V
 Napájacie napätie: 

Mechanické krytie: 

Volite¾ná dåžka kábla

9 ... 30 V DC
Teplota: -10 ... +60 °C

IP 68

NIVOPRESS NP, NE NIVOPRESS NP

Stará prechodka
NAA-109

Nová montážna priechodka pre hladinomery NPK  s oznaèením NAA-209 bude lacnejšia 

ako súèasná, bude ma� dåžku približne polovicu starej a bude drža� kábel rovnako

bezpeène.

Káblová priechodka pre hydrostatické ponorné vysielaèe hladiny

NOVÁ prechodka
NAA-209

NIVOPRESS NZ, NM

Základná charakteristika

Príslušenstvo

NAA/101/NAA/102 OVP 12/33 OVP 32/33

NIVOPRESS NC, NS

Prepä�ová ochrana
Prepojovacia krabica 
s prepä�ovou ochranou

NOVÉ PY !
TY





Meranie výšky hladiny s prístrojmi ECO-1 a UNICONT PMM 312-1

Snímaè Wika ECO1

Univerzálny indikátor,
regulátor, napájaè
UNICONT PMM 312-1

Microwell, spol. s r.o.
Tel.: 031-770 7585, 770 7587; Fax: 031-770 5977

e-mail: servis@microwell.sk; microwell@microwell.sk
www.microwell.sk

Technické parametre:
* napájacie napätie: 230 V
* vstup: 1 × univerzálny
* výstup: 2 × relé, napájanie
 pre snímaè, 4÷20 mA

Na meranie výšky hladiny kvapalín pri použití jednoduchého snímaèa tlaku by merané
médium  malo ma� stálu hustotu, viskozitu a nádrž musí by� beztlaková !

V stojatej valcovej nádrži sme použili prístroje:
1) snímaè tlaku WIKA ECO-1 (0...1 bar), alternatíva: A10, S10, S11
2) vyhodnocovaè NIVELCO UNICONT PMM 312-1

Snímaè tlaku ECO-1 sníma výšku vodného ståpca, ktorý potom regulátor vyhodnotí a 
reguluje výšku hladiny (zap./vyp. èerpadla). Napájanie snímaèa je cez dvojvodièové
zapojenie (napájanie/4÷20 mA), univerzálny vyhodnocovaè PMM 312-1 slúži aj ako 
napájaè pre snímaè tlaku. Bližšie technické informácie o použitých  prístrojoch nájdete 

Technické parametre:
* merací rozsah:
 0...1 bar ÷ 0...600 bar

* napájanie: 10-30V DC
* výstup: 4÷20 mA
* materiál snímaèa 316L
* trieda presnosti: 0.5%
 (alternatíva: 0.25%, 0.1%)

* teplota meraného
 média: -30...+100 °C
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