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DÖNER KÜREK SEVIYE ANAHTARı
NİVOROTA
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TÜR SEÇIMIUYGULAMA
■ Gıda endüstrisi:  

ayçiçeği tohumu, ayçiçeği 
gövdeleri, kahve ve kakao 
tozu, un, şeker vb.

■ Kimya endüstrisi:  
plastik tozlar, 
granüller, peletler

■ İnşaat sektörü: 
çimento, kum, kalsiyum 
toz, alçı

■ Enerji endüstrisi:  
aktif kurum, kömür tozu, 
sinek külü

SERTİFİKA

■
■

ATEX (Ex ta/tb D)
EAC Ex (Ex tb D)

ÖZELLİK
■
■

Serbest akan katıların seviye değiştirme
3 m'ye kadar uzatma kablosu veya çubuk (3 metre)

■
■

Otomatik motor kapatma
Yüksek sıcaklık versiyonu

■
■

IP67 
Dust-Ex sertifikalı versiyon

■ Döner kuvvet  
besleme gerilimi

■ Düşük besleme gerilimi belirtilmiştir  
yanıp sönen bir LED ile

TARİF

NİVOROTA döner kürek seviyesi anahtarları topaklanmış maddelerin, tozların, tahılların veya granüllerin seviyesini algılar. Monte 
tanklara, silolara veya haznelere, taş, kül, kum, kömür, yem, pancar dilimleri vb.

Küçük bir elektrik motoru, malzeme yokluğunda serbestçe dönen raketi sürer. Malzeme rakete ulaştığında motor 
kapatılır ve çıkış anahtarı tetiklenir. Malzeme seviyesi düştüğünde, kürek tekrar döndürmek serbesttir, motor 
yeniden etkinleştirilir ve anahtar orijinal durumuna geri döner. NIVOROTA E−700 ve E−800 serisi Döner Kürek 
Seviye Anahtarları, önceki serinin tüm avantajlı özelliklerini tek bir ünitede sağlar. Dust Ex versiyonları tehlikeli 
ortamlarda kullanılabilir.

Uygun modeli seçmek için şu hususları izleyin: 
TÜREV -LERİ

■ Ekleme uzunluğu:
ve cihazın konumu ekleme uzunluğunu belirler.

 uygulama (düşük veya üst düzey anahtarlama)  

■ Bıçak sayısı: 
gerekli bıçak sayısını belirlemeye yardımcı olun.  

malzemenin özgül ağırlığı ve parçacık boyutu  

En yaygın olarak kullanılan paslanmaz çelik, tek bıçaklı 
kürektir. İş parçacıklı bir işlem bağlantısından geçirilebilir. 
Daha hafif malzemeler için 3 bıçaklı kürek kullanılması 
önerilir. Mevcut cihazlar 1 veya 3 bıçaklıdır, ancak kürek 
varyantı ile sipariş edilebilir ve kürekler de ayrı olarak sipariş 
edilebilir.

■ Esnek kavrama: 
düşen malzemelere karşı korunmak (kayalar, daha büyük  

cihazın şaftının  

topak malzemeler).

E−70 0 E−800

Metal gövde –

Plastik gövde –

Tek bıçaklı kürek

Çok bıçaklı kürek

Esnek kavrama

Kablo uzunluğu

DC güç kaynağı

Dust Ex sürümü –

Yüksek sıcaklık versiyonu –

1" işlem bağlantısı

11/2" işlem bağlantısı

Tork ayarı

Malzeme Yoğunluk
(kg/dm³)⁽¹⁾

Buğday 0.4... 0.5

Un 0.6... 0.8

Ahşap çip 0.3... 0.4

Talaş 0.3... 0.35

Kireç tozu 0.8... 1

Kireç hidrat tozu 0.4... 0.5

PVC tozu 0.3... 0.6

PVC granül 0.3... 0.6

Ayçekirdeği 0.3... 0.5

Ayçiçeği gövdeleri 0.1... 0.2

Beslemek 0.2... 0.6

Öğütülmüş kırmızı biber 0.8... 1

EL−700
Tek bıçaklı kürek 
esnek kavrama ile

EL−700 
3 bıçaklı 
kürek versiyonu

(1) Bilgilendirici veriler

EM−700
Yüksek sıcaklık versiyonu 

uzatma çubuğuyla
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TEKNİk VerİlER
Standart sürüm

EL
Yüksek sıcaklık versiyonu

EM −7EL
Standart: 200 mm 

o −7 oo o
; prob uzatma çubuğu: 0.3... 3 m 

−8 oo o
; kablo uzatılmış prob: 1... 3 m 

oo
Ekleme uzunluğu

Kürek malzemesi, bıçak sayısı

(7,85 inç) (0.98... 3 metre)

paslanmaz çelik / 1, 2, 3; sipariş koduna göre

(3.3... 3 metre)

1.4571 (316Ti) 

Dönüş hızı

ıslanmış parçaların malzemesi

~1 rpm (@50 Hz)

1.4571 1.4571 (316Ti) paslanmaz çelik, Conta malzemesi: NBR (316Ti) paslanmaz çelik, Conta malzemesi: FPM

Orta yoğunluk (kılavuz değeri) Minimum 0,1 kg / dm3

Orta sıcaklık
−20...+120 °C

(−4...+248 °F)
−20...+80 °C
(−4...+176 °F)

−20...+200 °C
(−4...+392 °F)

Eski varyant: bkz.

Ortam sıcaklığı  
/ bağıl nem −30...+60 °C (−22...+140 °F)/ maksimum %90

Proses basıncı

Çıktı

Maksimum 3 bar 

SPDT 250 V AC, 6 A, AC1

(0,3 MPa [43,5 psig])

Kürek dönüşü / kapatma göstergesi

İşlem bağlantısı

İki tonlu (yeşil/kırmızı) LED

1" BSPT; 11/2" BSPT; montaj plakası (BSPT dişi BSP veya NPT dişine de vidalanabilir)

Güç kaynağı

Güç tüketimi

230 V AC, 120 V AC, 24 V AC, 24 V DC (18... 28 V 
DC) Maksimum 4 VA (4 W)

Elektrik bağlantısı
2× M20x1.5 plastik kablo rakorları, 6... 12 mm kablo 
+ Koruyucu borular için dahili olarak dişli iki adet 1/2" NPT bağlantısı

(0.25... 0,5 inç) 

0.5 için 2× terminal blokları... 1,5 mm2
Sınıf I

(AWG20... AWG15) tel kesit
Elektrik koruması

Giriş koruması IP67

Konut malzemesi Toz kaplı alüminyum veya plastik (PBT)
Standart: 1,6 kg (3,52 lb)

Toz kaplı alüminyum

(1 lb/ft);  Ağırlık ; uzatma çubuğu ile: 1.6 kg + uzatma 1.6 kg / m 
(5,73 lb) + uzatma 1,4 kg/m (0,94 lb/ft), karşı ağırlık: 1 kg uzatma kablosu ile: 2,6 kg (2,2 lb)

Ex BİlGİ
EL

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C... T135°C Da/Db
o –, EKo –7oo –5, 6, 7, 8Ex (Standart) EMo

II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C... T200°C Da/Db
–, EHo –7oo –5, 6, 7, 8Ex (Yüksek sıcaklık)

Ex işareti x x
–5Ex: U ≤ 253 V AC;      EEx güç kaynağı E

E
oo
oo

–7
–7

oo
oo

0
–7Ex: U ≤ 26.4 V AC;     E 

0

oo
oo

–7
–7

oo
oo

–6Ex: U ≤ 132 V AC;   
0–8Ex: U : U ≤ 28 V DC 
0
0

Proses ve ortam sıcaklığı
Kablo girişi

Aşağıya bakın
"Ex ta" sertifikasına sahip M20×1.5 kablo rayı

Kablo dış çapı
Elektrik bağlantısı

Ø6... Ø12 mm 
Tel kesit: 0.5... 1,5 mm²

(Ø.236... Ø.0472 inç)
(AWG20... 15)

Tür Sıcaklık sınıfı
Maksimum yüzey sıcaklığı

T85°C T100°C T135°C T200°C

EL
(Standart)

o –, EKo –7oo –5, 6, 7, 8Ex +60 °C (+140 °F)
+90 °C (+194 °F) +120 °C (+248 °F)

Maksimum orta sıcaklık
Maksimum ortam sıcaklığı +60 °C (+140 °F) +50 °C (+122 °F)
Kapağın açılması için bekleme 
süresi Maksimum yüzey sıcaklığı

40 dakika 30 dakika 10 dakika

EM
(Yüksek sıcaklık)

o –, EHo –7oo –5, 6, 7, 8Ex
+60 °C (+140 °F) +90 °C (+194 °F) +120 °C (+248 °F)+200 °C  (+392 °F)

Maksimum orta sıcaklık
Maksimum ortam sıcaklığı +60 °C (+140 °F)
Kapağı açmak için bekleme süresi 40 dakika 30 dakika 15 dakika 0 dakika

Düşük seviyeli anahtar için koruyucu kalkan

ÇALıŞMA MODLARı

Güç kaynağı Durum LED'i Çıkış mikroswitch Raket

ÜZERİNDE
Enerjiden Arındırı

HAYIR Döner

Enerjik

Değil  
döndürmek

KAPALI
Enerjiden Arındırı

HAYIR
Değil  

döndürmek

C
NC

C
NC

C
NC

HAYIR

MONTAJ

koruyucu kalkanın minimum mesafesi: 
150 mm (5,9 inç)

yarım boru kalkanı

plaka kalkanı
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Single-blade, curved paddle (168 mm [6.6"]

PADDLES, ACCESSORIES

), EAL–701–1

Single-blade, curved paddle (120 mm [4.7"]), EAL–702–1

Single-blade, 90° paddle (130 mm [5.1"]) , EAL–707–1

Single-blade, straight paddle (170 mm [6.7"]), EAL–705–1

Single-blade, straight paddle (70 mm [2.75"]

■
) , EAL–706–1

Flexible Coupling, EAS–701–0

Pipe extension (Ø10x1),  
EAR–70–1⁽²⁾

Rigid pipe for cable extended 
version, EAK–7–1⁽²⁾

■Inserted through a 1",  
45 mm (1.75 inches) long  
process connection.

■Default blade, for most  
applications.

■Inserted through a 1",  
45 mm (1.75 inches) long  
process connection.

■For coarse or sticky materials. 
The material stuck to the 
blade  tends to affect the 
operation of  the unit less.

■More robust due to the blade’s 
small area and insertion length.

■Inserted through a 1½",  
50 mm (2 inches) long  
process connection.

■For light materials due to its 
large blade.

■Inserted through a 1½"  
process connection.

■For coarse or sticky materials. 
The material stuck to the 
blade  tends to affect the 
operation of  the unit less.

For dense materials.

■More robust due to the  
blade’s small area and  
insertion length.

■Inserted through a 1½"  
process connection.

■To protect the paddle from 
strong dynamical effects that 
may occur during operation. 

⁽²⁾ Coding of length in accordance with the “Insertion Length” column of the Order Code table 



2.5

PADDLES, ACCESSORIES
3-blade, standard paddle (120 mm [4.7"]), EAL–709–1⁽¹⁾

3-blade, extended paddle (268 mm [10.5"]), EAL–708–1⁽¹⁾

2-blade, flexible paddle (172 mm [6.8"]), EAL–703–1

2-blade, flexible paddle (120 mm [4.7"]), EAL–704–1

Mounting plate, EAM–70–0

■Can be inserted even through 
a 1", 90 mm (3.5 inches) long pro-
cess connection.

■Paddle cannot be used with 
sticky materials, as they may  
prevent the blades from closing 
 when removing.

■The blades must be closed by 
pressing the blade tips toget-
her when the unit is installed. 

■Primarily for light materials  
due to its large blade.

■
■

Extended variant.

Use a mounting plate to  
insert paddle into the tank! 

■Primarily for light materials  
due to its large blade.

■Use a mounting plate to  
insert paddle into the tank! 

■For materials with a larger  
specific weight. 

■Can be inserted even through 
a 1", 90 mm (3.5 inches) long pro-
cess connection. 

■Paddle cannot be used with 
sticky materials, as they may  
 prevent the blades from   
closing when removing. 

■The blades must be closed  
by pressing the blade tips   
together when the unit is   
installed. 

■Stainless steel and carbon steel 
variant available. The latter is  
electrostatic powder-coated to  
prevent rusting. 

1½" BSP 

⁽¹⁾ With a mounting plate
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NIVOROTA E – – ⁽¹⁾

ORDER CODES (not all combinations available)

DIMENSIONS
Standard version Rod extended version

Single-blade paddle     ELR–, EKR–Single-blade paddle   EL–, EK – 02– 3-blade paddle    ELF–, EKF–02–

1", 1½" BSPT 1½" BSPT

~90

90

Ø 28

1½" BSPT 

Cable extended version with counterweight High-temperature version
EM–, EH–7 –Single-blade paddle   EKK–, ELK– 3-blade paddle     EKL–, ELL–

1½" BSPT 1½" BSPT 

~90

1", 1½"
BSPT 

Standard 1 or 3-blade paddle, 
rod or cable version

⁽¹⁾ The order codes of 
Ex versions end in ’Ex’ ⁽²⁾ No Ex version available
⁽³⁾ No high-temperature variant available

AVAILABLE PARTS & ACCESSORIES 
The properties of most accessories can be found in the brochure, but the full list of available parts and accessories is in the 
NIVELCO Selector  and the user manual of the devices.

Power supply / Certificate Code
230 VAC 1

120 VAC 2

24 VAC 3

24 VDC 4

230 VAC / Ex tb IIIC (ATEX) 5

120 VAC / Ex tb IIIC (ATEX) 6

24 VAC / Ex tb IIIC (ATEX) 7

24 VDC / Ex tb IIIC (ATEX) 8

Code Insertion length Code
0 0 m 0 m 0

1 1 m 0.1 m 1

2 2 m 0.2 m 2

3 3 m 0.3 m 3

0.4 m 4

0.5 m 5

0.6 m 6

0.7 m 7

0.8 m 8

0.9 m 9

Housing Code
Aluminum 7

Plastic⁽²⁾⁽³⁾ 8

Probe version Paddle / Process connectionCode

Standard

Single-blade / 1" BSPT A

Single-blade / 1½" BSPT H

3-blade paddle / 1½" BSPT F

With rod extension Single-blade / 1½" BSPT R

With cable  
extension

Single-blade / 1½" BSPT K

3-blade paddle / 1½" BSPT L

Version Code
Standard 
bidirectional L

High-temperature,
bidirectional M

NIVELCO PROCESS CONTROL CO.
H-1043 Budapest, Dugonics u. 11.
Tel.: (36-1) 889-0100 ▪ 
E-mail: sales nivelco.com@

Fax: (36-1) 889-0200
NIVELCO.COM

http://www.nivelco.com
https://nivelco.com/
https://nivelco.com/



