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D�kujeme, že jste si vybrali NIVELCO za�ízení. 
Jsme si jistí, že s jeho používáním budete spokojeni! 

 

1. APLIKACE 
Kapacitní spína�e NIVOCAP CK operují v radio-frekven�ním (RF) pásmu ~130 kHz. Za�ízení je mén� citlivé 
na usazeniny díky konstrukci s referen�ní elektrodou. Princip funkce (RF) a konstrukce umož�ují použití pro 
detekci sypkých materiál� s relativní dielektrickou konstantou mén� než 1,5 a také kapalin. Za�ízení je nutné 
zkalibrovat po instalaci. 
B�hem funkce elektronika kontinuáln� vyhodnocuje rozdíl kapacity m��icí elektrody. Dokud je elektroda a její 
bezprost�ední okolí bez materiál� (médium nedosáhlo na úrove� elektrody) je minimální kapacita m��icí a 
referen�ní elektrody konstantní (�relative = 1) v porovnání s hlavicí. Když se médium dostane na úrove� 
elektrody zvýší se základní kapacita (�relative � 1). Elektronika m��í tuto zm�nu v kapacit� a porovnává jí s 
hodnotou p�i kalibraci.  
Referen�ní elektroda umož�uje spolehlivé m��ení i díky silným nános�m. 
M��it lze ve �ty�ech rozsazích (vizte Kapitola 4: Výb�r rozsahu citlivosti) 
4. stupe� citlivosti:  0,5 pF,  �relative= mezi 1,5 – 2,0 
3. stupe� citlivosti:  2,5 pF,   �relative= mezi 2,0 – 4,0 
2. stupe� citlivosti:  8,0 pF,   �relative= mezi 4,0 – 7,0 
1. stupe� citlivosti:   18 pF,   �relative= > 7,0 
 
2. TECHNICKÉ ÚDAJE 
2.1 OBECNÉ ÚDAJE 

Typ 

Standardní 
CK(D,G,M,P,H,N)-,  
CM(D,G,M,P,H,N)- 

-1��-1 

S ty�ovým prodloužením 
CK(R,L,E,F,V,Z)-, 
CM(R,L,E,F,V,Z)- 

-1��-1 

S kabelovým 
prodloužením 

CKK, CKC-1��-1 

Délka vno�ení 300, 400, 500 – 600 mm 0,7 – 3 m 1 – 10 m 
Materiál smá�ených �ástí 1.4571 korozivzdorná ocel 1.4571 / antistatický PP 
Materiál hlavice Lakovaná hliníková slitina 
Procesní p�ipojení Dle objednávkového kódu 
Rozsah okolní teploty -30 ºC … +65 ºC 
Rozsah teploty média -30 ºC … +110 ºC -25 ºC … +80 ºC 
Rozsah teploty média pro 
vysokoteplotní verze 

Standardní: -30 ºC … +235 ºC 
Ex ta/tb typy: -30 ºC … +220 ºC — 

Max. procesní tlak 16 bar (1,6 MPa) / 25 ºC (max. 25 bar je na speciální žádost) 
	as odezvy (nastavitelný) 0,15 – 15 s 
Napájecí nap�tí (univerzální) 20 – 250 V AC 50/60 Hz    20 – 50 V / DC 
Spot�eba � 2,5 VA / 2 W 
Stupe� krytí IP67 (NEMA6) EN 60529:2001 
Elektrické p�ipojení T�ída I. (nutné uzemn�ní!) 
Ex zna�ení ATEX 
                   IEC Ex 
 

 II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85°C…T220°C Da/Db 
              Ex ta IIIC T85°C…T220°C Da/Db 

(max. teplota na povrchu vizte 2.2.) 
Hmotnost 2 kg 2 kg + 1,4 kg/m 2 kg + 0,6 kg/m 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 P�ÍSLUŠENSTVÍ 
� Uživatelský manuál,  
� Záru�ní karta, 
� Prohlášení o Shod�, 
� 2 kusy svorkovnic, 
� 1½" t�sn�ní z klingeritu, pouze pro závit BSP 
� 2 kusy vývodek M20x1,5 
 

2.2 SPECIÁLNÍ ÚDAJE 

Teplotní údaje 

S kabelovým prodloužením Standardní a s ty�ovým prodloužením 

CKK, CKC-1��-1 CK(D, G, M, P, H, N)-1��-� 
CK(R, L, E, F, V, Z)-1��-� 

Vysokoteplotní provedení 
CM(D, G, M, P, H, N)-1��-� 
CM(R, L, E, F, V, Z)-1��-� 

Teplota média 
min.: -30 °C; max.: +60 °C +70 °C +80 °C  +60 °C +70 °C +95 °C +110 °C +220 °C 

Teplota okolí 
min.: -30 °C; max.: +65 °C +60 °C +60 °C +65 °C +60 °C +60 °C +50 °C +35 °C 

Max. teplota povrchu procesního p�ipojení +80 °C +80 °C +90 °C +80 °C +80 °C +90 °C +95 °C +195 °C 

Max. teplota povrchu T85°C T85°C T95°C T85°C T85°C T95°C T110°C T220°C 

 
2.3 ÚDAJE O VÝSTUPECH 

Údaje o výstupech 
Relé Polovodi�ové relé 

C��-1��-1 C��-1��-3 
Typ výstupu SPDT (bez potenciálu) SPST (elektronické) 
Zát�ž na výstupu 250 V AC, 8A, AC 1 250 V AC, 50 V DC, 1.35 A 
Ochrana výstupu — — 

Dodávate
: 
MICROWELL spol. s r. o. 
SNP 2018/42, 927 00 Ša
a 

Tel.: (+421) 31/ 770 7585, 770 7587 
E-mail: microwell@microwell.sk   

http://www.microwell.sk 
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2.5 OBJEDNÁVKOVÉ KÓDY 
N I V O C A P  C     -      -   

Verze Kód  Typ sondy / Uchycení Kód  Hlavice Kód  Délka vno�ení  Napájecí nap�tí / Výstup / Ex Kód 
Standardní K  Standardní / ¾" BSP D  Hliník 1  Kód  Kód   20 – 255 V AC / DC / Relé 1 
Vysokoteplotní M  Standardní / ¾" NPT G     0 0 m 0 0 m  20 – 255 V AC / DC / SSR 3 

   
 

Standardní / 1" BSP M    
 

1 1 m 1 0,1 m 
 

20 – 250 V AC 50 / 60 Hz  
5 

  Standardní / 1" NPT P   2 2 m  2 0,2 m 20 – 50 V DC / Relé Ex ta/tb 
  

 
Standardní / 1½" BSP H    

 
3 3 m 3 0,3 m 

 
20 – 250 V AC 50 / 60 Hz  

7 
  Standardní / 1½" NPT N   4 4 m 4 0,4 m 20 – 50 V DC / SSR Ex ta/tb 
   Ty�. prodloužení / 1½" BSP R     5 5 m 5 0,5 m    
   Ty�. prodloužení / 1½" NPT L     6 6 m 6 0,6 m    
   Kabel. prodloužení / 1½" BSP K     7 7 m 7 0,7 m    
   Kabel. prodloužení / 1½" NPT C     8 8 m 8 0,8 m    
   Ty�. prodloužení / ¾" BSP E     9 9 m 9 0,9 m    
   Ty�. prodloužení / ¾" NPT F     A 10 m      

   Ty�. prodloužení / 1" BSP V            
   Ty�. prodloužení / 1" NPT Z            

         Typy s kabelovým prodloužením: od 1 do 10 m, po 0,5 m!  
         Typy s ty�ovým prodloužením: od 0,7 do 3 m, po 0,1 m!  
         Standardní typy: CK�-103, CK�-104, CK�-105, CK�-106  

 
 

 
2.6 ROZM�RY 

Standardní S ty�ovým prodloužením S kabelovým prodloužením Vysokoteplotní provedení  
bez prodloužení 

Vysokoteplotní provedení  
s ty�ovým prodloužením 

CKM-1��-1, CKP-1��-1 CKR-1��-1, CKL-1��-1 CKK-1��-1, CKC-1��-1 CMM-1��-1, CMP-1��-1 CMR-1��-1, CML-1��-1 
~89

15
02 x NPT 1/2"

2 pcs M20 x 1.5

L

SW 41

1  BSP 
or NPT

"

Ø20

Ø16

Ø8

 

~89

11
9

L

SW 55

1 1/2  BSP 
or NPT

"

Ø28

Ø20

Ø16

Ø843
4

2 x NPT 1/2"
2 pcs M20 x 1.5

 

~89

11
9

L
43

4

Ø28

Ø20

Ø16

Ø8

1 1/2  BSP 
or NPT

"

2 x NPT 1/2"
2 pcs M20 x 1.5

SW 55

 

~89

21
8

L
SW 41

1  BSP 
or NPT

"

Ø20

Ø16

Ø8

Ø100

2 x NPT 1/2"
2 pcs M20 x 1.5

 

~89

22
1

L

SW 55

1 1/2  BSP 
or NPT

"

Ø28

Ø20

Ø16

Ø843
4

2 x NPT 1/2"
2 pcs M20 x 1.5

Ø100

 

3. UCHYCENÍ 
P�ed instalací je doporu�eno zkontrolovat funkci reakce výstupu za�ízení na vzorku materiálu. 

UPOZORN�NÍ! Se za�ízením, zvlášt� s elektrodou zacházejte opatrn�. Jakýkoliv silný vliv nebo ohnutí m��icí elektrody m�že vést k poškození za�ízení.  
Pokud je elektroda vystavena padajícímu materiálu, nebo p�ehnané mechanické zát�ži, doporu�uje se nad elektrodu instalovat ochranou st�íšku (vizte ilustraci níže). 

P�ístroj nainstalujte a dotáhn�te pomocí šestihranné matice. I p�es dotažení lze s hlavicí otá�et až o 300°. Tato funkce slouží k nasm�rování kabelové vývodky dle 
pot�eby. 

P�i zvolení místa uchycení je nutné vzít v potaz schopnost 
m��eného materiálu tvo�it klenbu, komín, �i usazování na 
st�nách. 

Detekce horní hladiny Detekce spodní hladiny 
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 Doporu�eno Nedoporu�eno 
P�i m��ení sypkých látek a uchycení z boku by m�l být p�ístroj pod úhlem
v�tším, než je sypný úhel materiálu. Takto lze omezit usazování materiálu na
elektrod�. Dále je doporu�eno zvolit místo uchycení, kde je riziko vzniku nános�
nejmenší, nap�íklad mimo dosah pln�ní. 

  
U aplikací s rizikem intenzivních vibrací se doporu�uje p�ed výstupním signálem ve form� relé up�ednostnit elektronický výstup. 
 
4. INSTALACE, UVEDENÍ DO PROVOZU 
4.1. ZÁKLADNÍ POJMY 
Potenciometr pro nastavení zpožd�ní: DELAY 
P�ístroj detekuje p�ítomnost materiálu p�i styku s m��icí elektrodou, ale k reakci výstupu dochází pouze po uplynutí nastavitelného �asového intervalu (0 – 15 s).  
Toto zpožd�ní lze nastavovat pomocí potenciometru ozna�eného slovem DELAY.  
Tato funkce je aktivní nejen p�i zano�ení m��icí elektrody, ale také p�i uvoln�ní. Zpožd�ní se zvyšuje otá�ením potenciometru doprava. 
Pokud dojde v pr�b�hu �asového zpožd�ní ke zm�n� p�ítomnosti materiálu, za�ne odpo�et znovu od nuly.  
 
Potenciometr pro nastavení citlivosti: FINE SENS 
Tento potenciometr slouží k dolad�ní citlivosti s ohledem na vybraný rozsah níže. Citlivost se zvyšuje otá�ením potenciometru doprava. 
Tla�ítko pro výb�r rozsahu citlivosti: SENS  
Toto tla�ítko umož�uje vybrat požadovaný rozsah citlivosti. Pro zm�nu tla�ítko stiskn�te opakovan�. 
Toto nastavení je uloženo i v p�ípad�, kdy sonda není pod nap�tím.  
Fail-safe p�epína�: F – S (H – S) 
Režim low a high fail safe lze vybrat tímto p�epína�em.  
Indikaci fail-safe tvo�í nevybuzené relé (vizte tabulku níže). 
High Fail-safe: 
Elektroda detekuje p�ítomnost materiálu, ale relé z�stává nevybuzené podobn� jako p�i selhání napájení. 
Low Fail-safe: 
Elektroda nedetekuje p�ítomnost materiálu a relé z�stává nevybuzené podobn� jako p�i selhání napájení. 
 
4.2. UVEDENÍ DO PROVOZU 
Po sejmutí ví�ka hlavice jsou zp�ístupn�ny svorky a �ídicí prvky. 
Modely s elektronickým výstupem by m�li být opat�ené 1,25 A pojistkou s �asovým zpožd�ním pro ochranu výstupu. 
P�ístroj by m�l být nastaven a zkalibrován až po instalaci a uvedení do provozu. 

UPOZORN�NÍ! P�ístroj m�že být poškozen elektrostatickým výbojem skrze svorky, a proto je nutné p�i manipulaci eliminovat riziko vzniku výboje nap�íklad dotykem 
uzemn�ného bodu. 

P�ístroje nebude pracovat správn� pokud: 
- Je relativní dielektrická konstanta m��eného média menší, než 1,5. 
- Je mezi elektrodou a st�nou vodivé spojení. 
- Je p�ístroj nedostate�n� uzemn�n. 
- Je poškozená izolace elektrody. 
- Je p�ístroj nesprávn� složen (nap�íklad po vým�n� elektroniky).  
 
 

4.3. KALIBRACE 
Kalibra�ní tla�ítko: CAL 
Kalibrace by m�la být proveden po instalaci. Hlavice p�ístroje by m�la být uzemn�na! Kalibrace se zahájí stiskem a podržením tla�ítka CAL po dobu n�kolika sekund.  
Nejprve za�ne LED svítit mod�e, poté bude blikat, a pak se rozsvítí barvou dle stavu v tabulce níže, což je zárove� indikace, že kalibrace prob�hla úsp�šn�.  
Díky kalibraci si p�ístroj zapamatuje prvotní referen�ní hodnotu kapacity. 

Pokud je p�ístroj instalován v prost�edí s nebezpe�ím výbuchu (Dust Ex), kde není povoleno 
otevírat hlavici p�ístroje ve stavu pod nap�tím, lze kalibraci provést pomocí magnetického klí�e 
skrze st�nu hlavice. Klí� je sou�ástí dodávky.  

 

P�i kalibraci magnetem bude LED blikat mod�e. Ostatní nastavení (Výb�r rozsahu citlivosti, Nastavení citlivosti, Zpožd�ní, Fail-safe režim a nastavení Kalibrace magnetem 
do režimu ON) by m�lo být provedeno mimo nebezpe�né prost�edí. The calibration can be performed multiple times. 
Kalibraci lze provád�t vícekrát. 
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5. ZAPOJENÍ 

 

Schéma zapojení 

5.1 OPERA�NÍ TABULKA 
Nap�tí Operace Fail-safe režim Stavová LED Relé SSR 

ON 

Ho
rn

í h
lad

ina
 

  HIGH 

ZELENÁ BLIKÁ 5
4
6 

VYBUZENÉ 
5 a 4 ON 

  HIGH 
�ERVENÁ SVÍTÍ 5

4
6 

NEVYBUZENÉ 
5 a 4 OFF 

Sp
od

ní 
hla

din
a 

  LOW 
ZELENÁ SVÍTÍ 

5
4
6 

VYBUZENÉ 
5 a 4 ON 

  LOW 
�ERVENÁ BLIKÁ 5

4
6 

NEVYBUZENÉ 
5 a 4 OFF 

OFF __ 
LOW 
nebo 
HIGH 

VYPNUTÁ 
5

4
6 

NEVYBUZENÉ 
5 a 4 OFF 

 
6. ÚDRŽBA A OPRAVA 
Spína� hladiny série NIVOCAP CK nepot�ebuje pravidelnou údržbu. V n�kterých p�ípadech však m�že být nutné o�istit elektrodu od nános�. Tento úkon je nutné 
provést jemn� a opatrn� bez poškození elektrody. Opravy b�hem i po záru�ní lh�t� provádí pouze Výrobce. P�ístroje odeslané k oprav� by m�li být �isté a dezinfikované. 
 
 
7. SKLADOVÁNÍ 
Okolní teplota: -35 °C … +60 °C 
Relativní vlhkost: max. 98% 
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NIVELCO si rezervuje právo na zm�nu technických parametr� bez p�edchozího upozorn�ní! 


