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D kujeme, �e jste si zvolili za ízení z produkce NIVELCO  
V íme, �e budete p i jeho pou�ívání naprosto spokojeni! 

1. ÚVODEM  
Nové rota ní lopatkové spína e hladiny NIVOROTA E-700/800 dob e známého NIVELCO designu lze pou�ít 
pro detekci hladiny hrudkovitých materiál , prá�k  nebo granulí. Namontované na nádr�e, sila nebo násypky, 
monitorují a ídí hladinu, pln ní a vyprazd ování skladovaných materiál  jako jsou nap íklad kamenivo, 
popílek, písek, uhlí, krmiva, epné ízky apod.  
Úsporný elektrický motor pohání lopatku, která se p i nep ítomnosti materiálu voln  pohybuje. Rotace je u 
model  EK/H jednosm rná a u EL/M obousm rná. Kdy� médium dosáhne k lopatce, výstupní kontakt p epne 
ze stavu NC (normáln  sepnuto) do NO (normáln  rozepnuto), a motor se vypne. Po poklesu materiálu se 
lopatka op t voln  pohybuje, motor se znovu spustí a spína  se vrátí do p vodního stavu (NC). 
P i detekci spodní hladiny je lopatka v t�inu asu zasypaná materiálem, tak�e výstupní kontakt z stává ve 
stavu NO a motor stojí. Kdy� materiál poklesne pod hladinu, kdy se lopatka m �e op t voln  otá et, spustí 
se znovu motor a výstupní kontakt se vrátí do polohy NC.  
Procesní p ipojení m �e být závitové (1" nebo 1½" BSPT) i skrze montá�ní disk. Pro nestandardní rozm ry 
závitových p ipojení lze pou�ít redukce. Montá�ní disk je pro uchycení rota ního spína e opat en závitem. 
Pro uchycení spína e do konzole jsou k dispozici r zné velikosti matic. Pro ka�dou jednotlivou hustotu média 
je t eba zvolit vhodnou lopatku. Jednolistá lopatka je vhodná pro materiály s vy��í hustotou a pevné 
granuláty, zatímco t ílistá lopatka je vhodná pro materiály s ni��í hustotou, prá�ky a sypké látky. Jednolistou 
anebo dvoulistou lopatku lze pou�ít také s vhodným závitovým p ipojením, zatímco t ílisté lopatky lze 
instalovat jen pomocí montá�ního disku.  
Pokud nesta í vestavná délka standardní verze, jsou k dispozici ty ová i lanová prodlou�ení, v závislosti na 
aplikaci. Pro lehké materiály s mírným namáháním je e�ením pou�ít trubkové prodlou�ení Ø10. H ídel 
za ízení je t eba chránit p ed nárazem padajícího kamení anebo jiného hrubého materiálu pou�itím pru�ného 
spojení. V p ípad  pot eby doporu ujeme pro úpravu délky vno ení pou�ít kombinaci trubkového prodlou�ení 
a posuvné matice. Posuvné p ipojení se objednává zvlá� . Lanové prodlou�ení lze v p ípad  pot eby zkrátit 
na po�adovanou délku. Protizáva�í napíná lano, aby se zabránilo lopatce stoupat po povrchu média. Kde je 
záva�í nedosta ující, doporu ujeme pou�ít p íslu�enství ve form  p ímé trubky, která zabrání stoupání 
lopatky. POZOR! P i zkracování trubky je nutné zachovat mezeru alespo  30 mm (1,2 inch) mezi horní 
hranou trubky a p ípojkou lana.  
Pokud teplota média p ekra uje 120 °C (248 °F), je nutné pou�ít vysokoteplotní verzi vybavenou 
�ebrováním, které je k dispozici pouze pro modely s hliníkovou hlavicí. K dispozici jsou také prachot sné 
Ex verze pro pou�ití v nebezpe ných prost edích.  
 
2. TECHNICKÉ ÚDAJE  
2.1 OBECNÉ ÚDAJE  

Verze 
Standardní Vysokoteplotní 

EM  / EH  � 7  EL  / EK  � 7  EL  / EK  � 8  

Vestavná délka (L)  
Standardní: 200 mm (7,85 inch) � Ty ové prodlou�ení: 0,4�3 m (1,3�10 ft) 

Lanové prodlou�ení: 1 m�3 m (3,3�10 ft) 

Materiál list  a po et  1.4571 (316Ti) / 1, 2, 3; dle Objednacího kódu 

Rota ní rychlost  ~1 ot./min. (@50 Hz) 

Materiál smá ených 
ástí  

1.4571 (316Ti) nerezová ocel, materiál t sn ní: NBR  
1.4571 (316Ti) nerezová 

ocel, materiál t sn ní: FPM  

Hustota média 
(metodická hodnota)  

min. 0,1 kg/dm3 

Teplota média  
-20 °C �+120 °C 
(-4 °F �+248 °F) 

-20 °C �+80 °C 
(-4 °F �+176 °F) 

-20 °C �+200 °C 
(-4 °F �+392 °F) 

Ex varianta: viz. Speciální údaje pro Ex certifikované modely  

Okolní teplota  -30 °C � +60 °C (-22 °F � +140 °F) 

Relativní vlhkost  max. 90% 

Procesní tlak  max. 3 bar (0,3 MPa, 43,5 psig) 

Výstup  SPDT 250 VAC, 6A, AC1 

Signalizace rotace 
lopatky / zastavení  Dvoubarevná (zelená/ ervená) LED  

Napájení  
Nominální hodnota: 230 VAC (50/60 Hz) +10%/-15%, 120 VAC (50/60 Hz) +10%/-15%  

24 VAC (50/60 Hz) +10%/-15%, 24 VDC (18�28 VDC)* 

Procesní p ipojení  
1" BSPT; 1½" BSPT; montá�ní disk  

(BSPT závit lze té� na�roubovat do BSP nebo NPT závitu) 

Spot eba  max. 4 VA (4 W) 

Elektrické p ipojení  
2x M20x1,5 plastové kabelové pr chodky, pro 6�12 mm (0,25�0,5 inch) kabel +  

Dv  ½" NPT p ipojení s vnit ním závitem pro ochranné trubice,  
2x svorkovnice pro vodi e s pr ezem 0,5�1,5 mm2 (AWG20�AWG15)  

Elektrická ochrana  T ída I 

Stupe  krytí  IP67 

Materiál krytu  Lakovaná hliníková slitina  Plast (PBT) Lakovaná hliníková slitina  

Hmotnost  
Standardní: 1,6 kg (3,52 lb), Ty í-prodlou�ené: 1,6 kg (3,52 lb) + prodl. 1,6 kg/m (1 lb/ft), 

Lanem-prodlou�ené: 2,6 kg (5,73 lb) + prodl. 1,4 kg/m (0,94 lb/ft), protizáva�í: 1 kg (2,2 lb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 EX SPECIÁLNÍ ÚDAJE PRO EX CERTIFIKOVANÉ MODELY 

Elektrické 
p ipojení  

2x M20x1,5 kovové kabelové pr chodky, vn j�í 
pr m r kabelu: 8 � 13 mm (0,31 � 0,51 inch) 

Ex zna ení  II 1/2 D Ex tb IIIC IP67  
 

TEPLOTNÍ ÚDAJE PRO EX VERZE  

Typ Standardní typ Vysokoteplotní typ 

T85°C 85 °C 
60 °C 

30 min 85 °C 

60 °C 

30 min 

T100°C 100 °C 20 min 100 °C 20 min 

T135°C 120 °C 50 °C 5 min 120 °C 5 min 

T200°C - 200 °C 0 min 

 
2.3 P ÍSLU�ENSTVÍ  

 U�ivatelský manuál  
 Záru ní list  
 EU Prohlá�ení o Shod   
 1-, 2- i 3-listá lopatka (dle Obj. kódu)  
 2 ks závla ek  

 
 

* Typy EK  / EH - -4M,-8M pou�ívají 24 VDC (-15%...+10%).  
Spojení hlavice a procesního p ipojení je pevné, tak�e je nelze ohýbat a ani nelze otá et hlavicí!  

Do : 
 s r.o.

el.: (+42 )  77   

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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2.4 OBJEDNACÍ KÓDY  
 E    �      �  (1) 

                    
                    

                    

                    

Verze  Kód   
Verze sondy / Lopatka / 
Procesní p ipojení  

Kód   Materiál krytu Kód   Kód  Vestavná délka  Kód   Napájecí nap tí / Certifikát Kód  

Standardní  K  Standardní / Jednolistá 
lopatka / 1" BSPT 

A 
 Hliníkový 7  0 0 m 0,0 m 0  230 VAC 1 

Vysokoteplotní  H   Plastový (2) (3) 8   1 1 m 0,1 m 1  120 VAC 2 
Standardní 
obousm rná verze  

L 
 Standardní / Jednolistá 

lopatka / 1½" BSPT 
H 

    2 2 m 0,2 m 2    24 VAC 3 
     3 3 m 0,3 m 3    24 VDC 4 

Vysokoteplotní 
obousm rná verze  

M 
 Standardní / T ílistá  

lopatka / 1½ " BSPT 
F 

      0,4 m 4  230 VAC/Ex tb IIIC (ATEX) 5 
       0,5 m 5  120 VAC/Ex tb IIIC (ATEX) 6 

   Trubkou prodl. / Jednolistá 
lopatka / 1½" BSPT R 

      0,6 m 6    24 VAC/Ex tb IIIC (ATEX) 7 
         0,7 m 7    24 VDC/Ex tb IIIC (ATEX) 8 
   Lanem prodl. / Jednolistá 

lopatka / 1½" BSPT K 
      0,8 m 8    

         0,9 m 9    
   Lanem prodl. / T ílistá  

lopatka / 1½" BSPT 
L 

           
              
(1) Objednací kódy Ex verzí musí kon it na �Ex�.   (2) �ádná dostupná Ex verze. (3) �ádná dostupná vysokoteplotní verze. 

P íslu�enství 

Lopatky   Montá�ní disky   P íslu�enství  

Typ / materiál  Kód   Typ / materiál  Kód   Typ / materiál  Kód  
Jednolistá zak ivená, 168 mm / 1.4571  EAL-701-1  1" �roubová matka / 1.4571 EAM-701-0  Záva�í / 1.4571 EAW-701-0 
Jednolistá zak ivená, 120 mm/1.4571  EAL-702-1  1½" �roubová matka / 1.4571 EAM-702-0  Pru�né spojení / nerez.ocel  EAS-701-0 
Dvoulistá pru�ná, 172 mm / 1.4571 EAL-703-1  Posuvná matice pro ty í prodlou�enou 

verzi / 1.4571 
EAM-703-0 

 Trubka pro lanem prodlou�ené verze 
(0,1 � 3,0 m) 

EAK-7 -1 (2) 
Dvoulistá pru�ná, 120 mm / 1.4571  EAL-704-1   
Jednolistá rovná, 170 mm / 1.4571 EAL-705-1  Montá�ní disk, 1" závit / 1.4571 EAM-704-0  Prodlu�. trubka Ø10x1 (0,1 � 0,5 m) EAR-70 -1 (2) 
Jednolistá rovná,   70 mm / 1.4571 EAL-706-1  Montá�ní disk, 1" závit / nerez.ocel EAM-705-0    
Jednolistá 90°, 130 mm / 1.4571 EAL-707-1  Montá�ní disk, 1½" zavit / 1.4571 EAM-706-0  Adaptéry   
T ílistá prodlou�., 268 mm / 1.4571 (1) EAL-708-1  Montá�ní disk, 1½" závit / uhlíková 

ocel 
EAM-707-0 

   1" BSP � 1½" BSP/1.4571 EAA-601-0 
T ílistá standardní, 120 mm / 1.4571 (1) EAL-709-1     1" BSP � 1½" NPT/1.4571 EAA-602-0 
Montá�ní objímka (3x20) 4cesp3x20ykoy  T sn ní montá�ního disku EAM-704-0M-003  1½" BSP � 2" BSP/1.4571 EAA-603-0 
      1½" BSP � 3" BSP/1.4571 EAA-609-0 
      1½" BSP � 1¼" NPT/1.4571 EKH-402-1M-000-01 
      1½" BSP � 2" NPT/1.4571 EKN-402-1M-000-02 

(1) S montá�ním diskem.    (2) Kódování délky jako �Vestavná délka� tabulky Objednací kódy.  

2.5. ROZM RY  
2.5.1 JEDNOTKY  

STANDARDNÍ VERZE  TRUBKOU PRODLOU�ENÁ VERZE  

Jednolistá lopatka EL �, EK � 02�  T ílistá lopatka ELF�, EKF� 02�  
Jednolistá lopatka ELR�, EKR� �   
Vestavná délka (L): 0,3 � 3,0 m (1 � 10 ft) 

 

  

LANEM PRODLOU�ENÁ VERZE S PROTIZÁVA�ÍM VYSOKOTEPLOTNÍ VERZE 
Jednolistá lopatka EKK�, ELK� �  T ílistá lopatka EKL�, ELL� �  EM �, EH �7 �  

 
 

 
Standardní jedno- nebo t ílistá lopatka, ty ová i lanová verze 
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 2.5.2 P ÍSLU�ENSTVÍ  
Jednolistá zak ivená lopatka  

(168 mm / 6,6 inch)  
EAL�701�1 

Dvoulistá pru�ná lopatka  
(172 mm / 6,8 inch)  

EAL�703�1 

Jednolistá 90° lopatka  
(130 mm / 5,1 inch)  

EAL�707�1 

 

 Lze vsunout skrze 1", 
45 mm (1,75 inch) 
procesní p ipojení 
(mufnu).  

 Výchozí lopatka, 
pro v t�inu aplikací.  

 Lze vsunout i skrze 1", 90 mm 
(3,5 inch) procesní p ipojení 
(mufnu). 

 Lopatku nelze pou�ít pro 
p ilnavé materiály, nebo  hrozí 
riziko usazování v pru�in , co� 
by zabránilo sev ení list  a 
demontá�i.  

 Listy musí být p i instalaci 
jednotky zav eny stla ením 
jejich konc  dohromady.   

 Lze vsunout skrze 1½", 50 mm 
(2 inch) procesní p ipojení 
(mufnu).  

 Pro lehké materiály díky velké 
plo�e listu.  

Jednolistá zak ivená lopatka  
(120 mm / 4,7 inch)  

EAL�701�1 

Dvoulistá pru�ná lopatka  
(120 mm / 4,7 inch)  

EAL�704�1 

P ímá trubka  
pro lanem prodlou�enou verzi  

EAK�7 �1 

 

 Lze vsunout skrze 1", 
45 mm (1,75 inch) 
procesní p ipojení 
(mufnu). 

 Pro drsné i p ilnavé 
materiály. Materiál 
usazený na listu má 
men�í tendenci 
ovliv ovat funkci 
za ízení.  

 Robustn j�í díky malé 
plo�e lopatky i vestavné 
délce.  

 

 Lze vsunout i skrze 1", 90 mm 
(3,5 inch) procesní p ipojení 
(mufnu).  

 Lopatku nelze pou�ít pro 
p ilnavé materiály, nebo  hrozí 
riziko usazování v pru�in , co� 
by zabránilo sev ení list  a 
demontá�i.  

 Listy musí být p i instalaci 
jednotky zav eny stla ením 
jejich konc  dohromady.  

 Pro materiál s v t�í hustotou.  
 

 P eta�ením p es kabelové lano 
zabrání lopatce u jednotek 
s prodlou�ením lanem rotovat po 
povrchu materiálu.  

 UPOZORN NÍ! Je-li lanové 
prodlou�ení zkráceno, musí být 
trubka u íznuta na odpovídající 
délku.  
Délku trubky je nutné zvolit tak, 
aby byl její horní konec pod 
úrovní p ipojení lana (min. 30 
mm) k h ídeli rota ního spína e.  

Jednolistá rovná lopatka  
(170 mm / 6,7 inch) 

EAL�705�1 

T ílistá prodlou�ená lopatka  
(268 mm / 10,5 inch) 

EAL�708�1 

Trubkové prodlou�ení Ø10x1 
EAR�70 �1 

 

 Lze vsunout skrze 1½" 
procesní p ipojení 
(mufnu).  

 Pro drsné i p ilnavé 
materiály. Materiál 
uvízlý na listu má men�í 
tendenci ovliv ovat 
funkci za ízení.  

 

 Pro instalaci pou�ijte montá�ní 
disk!  

 Primárn  pro lehké materiály 
vzhledem k velkým list m.  

 Prodlou�ená verze.  

 

 Prodlou�ení lze pou�ít jen pro 
standardní modely montované 
shora.  

 Je d le�ité, aby pou�itá lopatka 
na konci prodlou�ení nebyla 
vystavena bo ním silám, co� by 
mohlo vést k ohnutí ty e a 
nesprávné funkci.  

 Po�adavek na nestandardní 
délku �L� je nutné výslovn  uvést 
v objednávce.  

Jednolistá rovná lopatka  
(70 mm / 2,75 inch) 

EAL�706�1 

T ílistá standardní lopatka  
(120 mm / 4,7 inch) 

EAL�709�1 

Montá�ní disk 
EAM�70 �0 

 

 Lze vsunout skrze 1½" 
procesní p ipojení 
(mufnu).  

 Pro husté materiály.  
 Robustn j�í díky malé 

plo�e lopatky i vestavné 
délce.  

 

 Pro instalaci pou�ijte montá�ní 
disk!   

 Primárn  pro lehké materiály 
vzhledem k velkým list m.  

 

 K dispozici jsou provedení z 
nerezové a uhlíkové oceli. 
Uhlíková ocel je lakovaná pro 
ochranu p ed korozí.  

Posuvná matice pro regulaci délky vno ení verze 
s trubkovým prodlou�ením � EAM-703-0 

Pru�né spojení  
EAS-701-0 

 

 Jen pro variantu E R-7 , pro 
zm nu délky vno ení.  

 Na ochranu lopatky p ed 
padajícím materiálem a 
dynamickým namáháním.  
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3. INSTALACE  

Za ízení lze nainstalovat r znými zp soby, v závislosti na provedení (vertikáln , horizontáln , �ikmo), pomocí závitového p ipojení, montá�ní desti ky, adaptér  i 
posuvného p ipojení. Lopatku je t eba chránit p ed padajícím materiálem bu  zvolením vhodné montá�ní pozice anebo pou�itím ochranného �títu. Pokud je za ízení 
namontováno na bok zásobníku, je nutné vzít v úvahu sypný úhel i propadání materiálu. Preferuje se umíst ní za ízení tam, kde jsou nejmen�í vibrace. Je d le�ité 
nainstalovat za ízení tak, aby byly kabelové pr chodky ve správné poloze (pokud mo�no sm rem p ímo dol ).  

P i horizontální instalaci zvolte �ikmou pozici anebo co nejkrat�í procesní p ipojení (mufnu), jinak m �e usazený materiál blokovat otá ení lopatky, co� je nutné vylou it.  

Pro t ílistou lopatku s pou�itím montá�ního disku je nutné mít v zásobníku otvor o pr m ru min. 110 mm (4,3 inch), aby lopatky bezpe n  pro�ly skrz. Nezapome te 
pou�ít t sn ní montá�ního disku! P i montá�i na konzolu nebo montá�ní disk lze objednat 1" nebo 1½" ploché matice pro upevn ní za ízení. Pro verze s trubkovým 
prodlou�ením del�ím ne� 0,5 m (20 inch) se doporu uje ukotvení ke st n  nádr�e. Pro detekci horní hladiny se doporu uje standardní provedení pro uchycení zboku, 
eventuáln  dopln né o pru�né spojení. Dále lze pou�ít trubkové, i lanové prodlou�ení pro uchycení na víko. Pro detekci spodní hladiny se b �n  pou�ívá standardní 
provedení pro uchycení zboku opat ené pru�ným spojením anebo chrán né st í�kou. Pokud je mo�né uchycené pouze na víko lze pou�ít verzi s lanovým prodlou�ením 
s p ímou trubkou, která zabrání tendenci lopatky rotovat po povrchu média. Trubka je vhodná také v p ípadech, kdy materiál tvo í velký sypný úhel, nebo naopak �ádný, 
kdy je povrch v rovin .  

Krom  vý�e uvedených mo�ností pou�ití se nabízí i jiné, které v�ak doporu ujeme konzultovat se na�imi technickými pracovníky.  

 
Ochrana pomocí �títu   Spojení s montá�ním diskem (doporu ené) 

 

 

 
 

Bo ní montá�  Montá� 
Správn   

 

 
Správn   

 

Nesprávn   

 

Nesprávn   

 

 

P i bo ní montá�i jednotky by kabelové pr chodky m ly sm ovat dol !
 
4. MONTÁ� 
P ed instalací za ízení p ipevn te lopatku k h ídeli pomocí dvou p ilo�ených 
závla ek. Stejným zp sobem se k h ídeli p ipev uje i lanové prodlou�ení. P i 
pou�ití montá�ního disku jej nainstalujte jako první. Teprve poté do disku 
na�roubujte za ízení.  
 
P i úpravách délky lanového prodlou�ení zkracujte lano od spodního konce. 
Nejprve povolte �rouby v záva�í, ím� se uvolní lano. Poté lano zkra te na 
po�adovanou délku. P i zkracování lana doporu ujeme jeho nový konec omotat 
lepicí páskou, aby nedo�lo k rozpletení. Lano lze pak zasunout zp t do záva�í a 
uchytit �rouby. Pokud pou�íváte lanové prodlou�ení s trubkou a prodlou�ení 
zkracujete, nezapome te také odpovídajícím zp sobem zkrátit trubku!  
 
Redukce délky vno ení trubkového prodlou�ení je mo�ná pomocí posuvné 
matice. Posuvná matice se instaluje do 1 1/2" BSP / NPT procesního p ipojení 
(mufny). Posuvná matice disponuje hexagonální matkou (SW55) k dota�ení a 
BSPT závitem, který je kompatibilní se závity BSP i NPT. Otvorem 1 1/2" lze 
prostr it jednolistou lopatku.  
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 5. ZAPOJENÍ  
EK �, EH � �  : 

 
 

EL �, EM � �  : 

  

6. INNOST ZA ÍZENÍ  

Za ízení musí být p ipojeno k ochrannému zemn ní na svém vnit ním i vn j�ím 
zemnícím �roubu! Po p ipojení napájení na svorkovnici je za ízení pln  funk ní. 

- Pokud se lopatka voln  otá í (není pono ena v médiu), je stavová LED 
zelená. Kdy� médium dosáhne lopatky a zastaví její rotaci, p epne 
výstupní mikrospína  sv j stav, motor zastaví a stavová LED je ervená. 

- Pokud LED na za ízení bliká, je napájecí nap tí p íli� nízké na to, aby 
za ízení pracovalo (EL �, EM � �4M, �8M modely).  

P i úprav  citlivosti EK �, EH � �  za ízení, je nutné vzít v úvahu 
následující:  

Spolehlivou innost v médiích r zné hustoty zaji� uje pru�ina. Výchozí stav 
nastavení citlivosti je pozice 1. Toto nastavení je vhodné pro tém  v�echny 
aplikace. Nicmén , je-li médium vlhké, mazlavé a náchylné k tvorb  nános  na 
lopatce, ovliv uje podstatn  citlivost za ízení, zejména v horizontálních i 
naklon ných polohách. Úpravou  (SENSITIVITY 1�4) lze citlivost za ízení upravit 
na po�adovanou úrove . Nezapome te za ízení pravideln  istit.  

Citlivost model  EL �, EM � �  je mo�no upravit povolením 
nastavovacího �roubu SWITCHING FORCE, posunutím pru�iny upravujícího 
citlivost a následným znovu uta�ením �roubu.  

Ú elem �roubu �switching force� je zajistit správnou innost u r zných materiál . 
Výchozí nastavení �roubu je nejslab�í.  

Toto nastavení je vhodné pro tém  v�echny aplikace. Nicmén , je-li médium 
vlhké, mazlavé a náchylné k tvorb  nános  na lopatce, ovliv uje podstatn  
citlivost za ízení, zejména v horizontálních i naklon ných polohách. Úpravou 
SWITCHING FORCE lze upravit citlivost za ízení, ale lépe vyhovovala aplikaci, 
variant  za ízení a médiu.  

Pokud je hustota média p íli� nízká, nebo frakce vysoká, m �e dojít k situaci, 
kdy se bude lopatka protá et. Tudí� médium p i dosa�ení lopatky nep epne 
výstupní spína . Výb rem správného typu lopatky a nastavení SENSITIVITY a 
SWITCHING FORCE podle hustoty média lze ve v t�in  p ípad  docílit 
spolehlivého spínání. Pro materiály s velmi nízkou hustotou je nutná lopatka 
s rozm ry upravenými na míru. 

Nezapome te pravideln  istit lopatku a ob as také kryt za ízení! 

Pracovní stav:  

Napájení  Stavová LED  Lopatka  Výstup  

ZAP*  
Zelená  Otá í se  NC 

ervená  Otá í se  NO 

VYP  Nesvítí  Otá í se  NC** 

*EL �, EM � �4M, �8M jednotky indikují nízké napájecí nap tí blikáním LED! 
** Výstup model  EK �, EH � �  není definován! 
 
7. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY POU�ITÍ VE VÝBU�NÉM PROST EDÍ  

 Víko hlavice lze od�roubovat pouze ve stavu bez nap tí a po uplynutí 
nezbytné asové prodlevy!  
(BKI11ATEX0026X Testovací certifikát � bod 15.5)  

 Zdroj napájení a výstupní svorky mohou být p ipojeny pouze 
k elektrickým obvod m s ochranou proti zkratu.  

 
8. ÚDR�BA, OPRAVY  
Za ízení nevy�aduje pravidelnou údr�bu. Nicmén , v n kterých p ípadech, m �e 
jednotka vy�adovat ob asné o i�t ní pro odstran ní usazeného materiálu. 
V�echny opravy b hem i po uplynutí Záru ní doby provádí výhradn  Výrobce. 
 

9. SKLADOVÁNÍ 
Okolní teplota: -30 °C � +60 °C (-22 °F � +140 °F) 
Relativní vlhkost: maximáln  98% 
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