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Děkujeme, že jste si vybrali přístroj firmy NIVELCO! 
Jsme si jistí, že budete s jeho používáním spokojeni. 

1. ÚVOD 
Rotační lopatkové spínače řady NIVOROTA E-700/800 se nasazují tam, kde je nutné měřit limitní,  
či havarijní hladiny sypkých látek jako jsou prášky, granuláty, či kameniva. Možnost uchycení z boku, nebo 
na víko s lanovým, či tyčovým prodloužením představuje optimální volbu i pro náročné aplikace. Z měřených 
médii uvádíme mimo jiné popílek, písek, uhlí, krmiva, obilí, kameniva s omezenou frakcí a další.  
 
Princip funkce přístroje spočívá v elektromotoru, který otáčí lopatkou v případě, že není zasypaná. Jakmile 
lopatka přijde do kontaktu s médiem, motor se vypne a ve stejnou chvíli přepne relé. Jakmile hladina média 
poklesne, motor se zapne a relé se vrátí do původního stavu. Použití lopatek (jedna lopatka, nebo tři lopatky) 
a nastavení kroutícího momentu se využívá dle hustoty a frakce media.   
 
1-lopatkové provedení je s připojením na 1“ závit. 3-lopatkové provedení nelze díky rozměrům lopatek uchytit 
na závit, ale je nutné dokoupit montážní disk. Výběr správné lopatky závisí především na hustotě. 
1-lopatková verze se používá především pro těžší granuláty, či kameniva s vyšší hustotou, zatímco  
3-lopatkovou verzi doporučujeme pro lehké prášky a granuláty s nižší hustotou. 
 
Tzv. pružné spojení se používá na aplikacích, kde se vyskytují větší frakce, protože chrání lopatku před 
ulomením, nebo jiným poškozením. V případě, že základní délka vnoření není dostačující, je možné použít 
verzi s tyčovým, nebo lanovým prodloužením. Pokud je pro jakýkoliv technologický proces vyžadována 
nastavitelná délka, je možné také využít tzv. posuvné připojení, nebo u lanového prodloužení lze lano zkrátit. 
Protizávaží u lanového prodloužení zabraňuje situaci, kdy lopatka „cestuje“ po povrchu média. 
 
Procesní připojení je závitové, nebo pomocí montážního disku. Ten je připojen k přístroji. Nicméně, i pro 
závitové verze lze doobjednat montážní disk. Dále je k dispozici provedení EX D. 
 
 
2. TECHNICKÁ DATA 
2.1 OBECNÁ DATA 

Verze Standardní Prodloužení tyčí Prodloužení lanem 

Délka vnoření (L) 200 mm 0.4 … 3 m 1 m … 3 m 

Počet a materiál lopatek 1- nebo 3-lopatky; 1.4571 

Procesní připojení 1” BSPT; 1½” BSPT; montážní disk 
( BSPT lze použít na jak na BSP (G) tak na NPT (R) závit) 

Materiál smáčených částí 1.4571, NBR (těsnění) 

Hustota média  Min. 0.1 kg/dm3 

Standardní prov. 
S plastovým krytím: -20 °C …+80 °C,  
S kovovým krytím: -20 °C …+120 °C 

Vysokoteplotní verze: -20 °C …+200 °C Teplota média 

Dust Ex -20 °C …+ 85 °C 

Teplota okolní -30 °C …+ 60 °C 

Relativní vlhkost Max. 90% 

Pracovní tlak Max. 3 bary (0.3 MPa) 

Rozsah napájení 
Standardní hodnoty: 

230 V AC (50/60Hz) +10 % -15%, 120 V AC (50/60Hz) +10 % -15%  
24 V AC (50/60Hz) +10 % -15%, 24 V DC +10 % -15% 

Rychlost rotace 0.83 rotace / min. (@50Hz) 

Spotřeba  Max. 4VA (4W) 

Výstup mikrospínač - SPDT 250 V AC, 10A, AC1 

Rotace lopatky/  
indikace vypnutí (zelená / červená) LED 

Elektrické připojení 2x M20 x 1.5 plastová průchodka, 6-12 mm průměr kabelu 
Svorkovnice, doporučený průřez kabelu: 0.5…1.5 mm2 

Elektrická ochrana Třída I. 

Třída krytí IP67 

Materiál krytí hlavice Kov: lakovaná hliníková slitina, Plast: PBT 

Hmotnost 1.6kg 1.6kg + prodloužení 
0.16kg/dm 

2.6kg + prodloužení 
0.14kg/dm 

 

 
2.2 DATA PRO EX VERZE 

El. připojení 2x M20 x 1.5 ocelové průchodky,  
vnější průměr kabelu 8-13 mm 

Ex značení  II 1D Ex ta IIIC T85 °C Da1 
1 Je ve stavu schvalování 
 
2.3 PŘÍSLUŠENSTVÍ 
– Uživatelský manuál 
– Záruční list 
– Prohlášení o shodě 
– 1-lopatka nebo 3-lopatky (dle obj.) 

2 ks. závlaček 
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2.4 OBJEDNÁVKOVÉ KÓDY 
NIVOROTA E    –      –  1

Typ Kód  Verze/lopatka/procesní připojení Kód  Krytí Kód  Kód Délka vnoření Kód  Napájení / Ex Kód 
Standardní K  Standardní / 1-lopatka /1” BSPT A  Hliník 7  0 0 m 0 dm 0  230V AC 1 
Vysoko-  Standardní / 1-lopatka /1 ½” BSPT H  Plast 2,3 8  1 1 m 1 dm 1  120 V AC 2 
teplotní 

H 
 Standardní / 3-lopatka /1 ½” BSPT F     2 2 m 2 dm 2  24 V AC 3 

   Tyčové prodloužení /1-lopatka/1 ½” BSPT R     3 3 m 3 dm 3  24 V DC 4 
   Lanové prodloužení /1-lopatka/1 ½” BSPT K       4 dm 4  230 V AC/Ex4 5 
   Lanové prodloužení /3-lopatka/1 ½” BSPT L       5 dm 5  120 V AC/Ex4 6 
           6 dm 6  24 V AC/Ex4 7 
 Obj. kód pro Ex verze by měl končit s ’Ex’       7 dm 7  24 V DC/Ex4 8 
 Není k dispozici pro Ex verzi        8 dm 8    

9 dm 9  Není k dispozici pro vysokoteplotní verzi 
 Je ve stavu schvalování 

       
  

   

 
Příslušenství k objednání: 

Lopatka   Montážní příslušenství        

Popis Kód  Popis Kód  Popis Kód  Popis Kód 
1-lopatka EKA-702-1M-300-00  1” matice /1.4571 EAM-701  Protizávaží EAW-701  Pružné spojení EAS-701 
3-lopatka EKF-702-1M-300-00  1 ½” matice / 1.4571 EAM-702       
Závlačka (3x20) 4cesp3x20ykoy  Posuvné připojení pro tyčové verze EAM-703       
   Montážní disk, 1” otvor / 1.4571 EAM-704       
   Montážní disk, 1” otvor / uhlíková ocel EAM-705       
   Montážní disk, 1 ½” otvor / 1.4571 EAM-706       
   Montážní disk, 1 ½” otvor / uhlíková ocel EAM-707       
   Těsnění k mont. disku EAM-704-1M-003       

 
2.5. ROZMĚRY 
2.5.1 PŘÍSTROJE 

Standardní verze 
s 1-lopatkou 

Standardní verze 
s 1 lopatkou a pružným spojením 

Standardní verze 
s 3-lopatkou 

Tyčí prodloužení verze 
s 1-lopatkou 
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Lanem prodloužená verze 
s 1-lopatkou a protizávažím 

Lanem prodloužená verze 
s 3-lopatkou a protizávažím 

Vysokoteplotní verze 
s 1-lopatkou 
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 2.5.2 PŘÍSLUŠENSTVÍ 

1-lopatka 3-lopatka Pružné spojení 
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Montážní disk Posuvné připojení pro tyčí prodloužené verze 
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3. UCHYCENÍ 

Přístroj lze chránit proti silným náporům materiálu pomocí správného uchycení, nebo pomocí ochranného krytu. Dále je vhodné umístit přístroj tam, kde vzniká co možná 
nejméně vibrací. 1-lopatka se se svými rozměry vejde do 1“ a 1 1/2“ otvoru. V případě použití montážního disku, je nutné mít průměr otvoru v zásobníku min. 150 mm, 
jinak se 3-lopatka do otvoru nevleze. Při použití tyčového prodloužení nad 0,5m se doporučuje uchytit tyč ke stěně zásobníku. Při použití přístroje pro minimální limitní 
měření, důrazně doporučujeme použití ochranného krytu. Při použití jako maximální limitní spínač poblíž místa plnění, doporučujeme použít odkláněcí kryt. 

Ochrana pomocí krytu  Doporučené připojení montážního disku 

 
Ochranný kryt 
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Uchycení z boku  Uchycení 

Správně 

 

 

Špatně 

 

 

Správně 

 

Špatně 

 

Hlavicí otáčet lze až po uchycení! V případě bočního uchycení by měly průchodky směřovat směrem dolů! 



4. UCHYCENÍ 
Lopatka by měla být uchycena pomocí dvou závlaček. V případě použití verzí 
s lanovým prodloužením se lano uchytí také pomocí závlaček. Pro nastavení 
délky lanového prodloužení je nutné uvolnit šrouby, vyjmout protizávaží a 
zkrátit lano na požadovanou délku. Nezapomeňte znovu nasadit závaží! 
 
Při použití tyčí prodloužených verzí je při požadavku na nastavení délky možné 
použít tzv. posuvné připojení, které potřebuje 1 ½“ otvor. 
 
Přístroje disponují procesním připojením 1” BSPT, 1 ½” BSPT, nebo pomocí 
montážního disku. Závit BSPT je možné použít jak na BSP (G), tak na NPT (R) 
závitový otvor díky hexagonální matici (SW 41 je rozměrově vhodná pro 1“,  
SW 55 pro 1 ½“. 1-lopatka se do tohoto otvoru vleze.  
 
Při uchycení s maticemi 1“ (SW 46), nebo 1 ½“ (SW 60) je doporučeno použít 
podložky v závislosti na tloušťce nádrže. Před uchycením pomocí montážního 
disku je nutné použít těsnění a poté přiložit disk, který se uchytí pomocí šroubů. 
 
5. ZAPOJENÍ 
Přístroj by měl být připojen k funkčnímu zemnění! 

 
 
6. FUNKČNOST 
Přístroj je plně provozu schopný po uchycení a správném zapojení. Pokud 
lopatka rotuje (není zasypaná), LED je zelená. Jakmile médium dosáhne 
zasype lopatku, mikrospínač změní stav, motor se zastaví a LED je červená.  
 
Jakmile se lopatka uvolní, motor se zapne, mikrospínač změní stav a LED  
je opět zelená. LED lze vidět na hlavici přístroje.  
 
Při použití na materiálech s různou hustotou lze využít funkci nastavení 
kroutícího momentu, který má celkem 4 stavy. 2 pro nízkou hustotu (LOW).  
A další 2 pro vyšší hustotu (HIGH). Výchozí stav je 2, který odpovídá téměř 
většině aplikacím.  
 
Pokud hustota, nebo frakce neodpovídá správnému počtu lopatek, je možné  
že médium nebude schopné zastavit rotaci lopatky a tím pádem nebude 
přepínat mikrospínač. V tomto případě doporučujeme nastavit pozici na 4. stav 
kroutícího momentu vzhledem k  hustotě materiálu. Pro nižší hustotu 
doporučujeme nižší nastavení momentu viz. výše. 
 
Je možné, že některá média se mohou usazovat na rotační části při boční 
montáži. V těchto případech doporučujeme uchycení na víko a nastavení 
momentu na pozici (HIGH). Toto nastavení umožňuje spolehlivou funkci. 
 
Stav LED: 

Napájení Status LED Lopatka Výstup 

Zelená Rotuje NO 
ON 

Červená Nerotuje NC 

OFF Černá Nerotuje NO 

 

7. UDRŽBA, OPRAVY 
Přístroje nevyžadují pravidelnou údržbu. V některých případech je však možné, 
že bude nutné jednotky očistit. Jak záruční, tak pozáruční opravy se provádí u 
výrobce. 
 
8. SKLADOVÁNÍ 
Okolní teplota: -30 °C …+ 60 °C 
Relativní vlhkost: max. 98% 
 
9. ZÁRUKA 
NIVELCO nabízí 3 letou záruku s odkazem na podmínky uvedené v Záručním 
listu. 
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NIVELCO si vyžaduje právo na změnu jakýchkoliv technických parametrů bez 
předchozího oznámení.  




