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NIVOCAP KAPASİTİF SEVİYE VERİCİLERİNİN ANA 

ÖZELLİKLERİ UYGULAMALAR
■ Maks. 20 m (65,5 ft) ölçüm aralığı
■ Dikey montaj
■ Çubuk veya kablo probu versiyonları

■ -30…+200°C (-22...+392 °F) 
ortam sıcaklığı

■ Maks. 40 bar gr (580 psi gr) orta basınç
■ 32 noktalı doğrusallaştırma tablosu

■ %0 ve %100 dolaylı atama
■ 4-20 mA + HART çıkışı
■ Eski sürüm
■ IP67 koruması

■ Seviye ve hacim ölçümü
■ İletken ve iletken olmayan 

malzemelerin seviye ölçümü
■ Sıvıların seviye ölçümü
■ Yüksek basınç ve yüksek 

sıcaklık ortamları için

GENEL AÇIKLAMA
NIVOCAP 2 kablolu kapasitif seviye vericileri, iletken veya iletken olmayan sıvıların seviye ölçümü için ideal 

bir çözüm sunar. Enstrümanın probu ve referans probu (tankın metal duvarı olabilir veya ayrı olarak 

monte edilebilir), bir kapasitörün zıt plakaları olarak çalışır. Bu kapasitörün plakaları arasında, deponun 

doldurulması sırasında hava, dielektrik sabiti havadan daha büyük olan bir ortam ile değiştirilir, bu 

nedenle kapasitans, seviye ile doğru orantılı olarak değişir. Entegre elektronik devre, kapasitans farkını 

ölçer ve bunu seviyeyle orantılı bir çıkış sinyaline dönüştürür.

ÇALIŞTIRMA, KURULUM
Kondansatörün plakaları, sonda ve referans sondasıdır (tankın duvarı). Havanın dielektrik sabitier

=1. Boş tanka monte edilen probun temel kapasitesi C'dir.0, havanın nispi dielektrik sabitine ve 
montaj konumuna bağlıdır. Doldurma sırasında, prob ve referans arasındaki kapasitans, seviye ve 
() ile orantılı olarak artacaktır.er) ortamın bağıl dielektrik sabiti.
Doğru bir seviye ölçümü koşulu, kapasite değişikliğinin seviyedeki değişiklikle orantılı olması gerektiğidir. 

Yukarıdakilere uymak için, sonda ve referans sonda paralel olmalıdır, çünkü kapasite, iki plaka arasındaki 

mesafeye bağlıdır. En doğru seviye ölçümü için en uygun olanı, sözde koaksiyel düzenlemedir. kurmaNIVOCAP 

kolay. Basit bir teknik kullanarak üniteye minimum (minimum seviyeye yakın) ve maksimum (maksimum seviyeye 

yakın) seviyelerin “öğretilmesi” gerekir. Tam doldurma ve boşaltma uygun değilse veya mümkün değilse, dolaylı 

atama özelliği yardımıyla herhangi bir tek seviyede öğretim mümkündür.

C0 = temel kapasitans C
T = son kapasitans
-C = kapasitans değişikliği

ÖLÇÜM DÜZENLEMELERİ

kısmen
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incelemek, bulmak
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Referans çubuk probu ile

Ağırlıklı kablo probu
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orta.
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TEKNİK VERİ
sürüm çubuk probu Yüksek sıcaklık. çubuk probu ile yazın Kablo probu

Ölçüm aralığı (Ln) 0,2 – 3 m (7,85 - 120 inç) 1 – 20 m (3,3 – 65,5 ft)

Kapasite aralığı 0 pF…5 nF

Maks. (Iout) SPAN: 10 pF veya %10 FSMin. kapasite değişikliği
doygunluk kapasitansı
yalıtımlı probun ~600 pF/m ~200 pF/m

Bağıl dielektrik sabiti er dk. 1.5

Sipariş kodlarına göre

1.4571 (316Ti) paslanmaz çelik

Proses bağlantısı

malzemesi Dişli parça
ıslak parçalar

İncelemek, bulmak Tamamen veya kısmen PFA kaplı 1.4301 (304) paslanmaz çelik Tamamen FEP kaplı çelik kablo

Konut Boya kaplı alüminyum veya plastik (PBT)

Orta sıcaklık
(bkz: sıcaklık diyagramı) – 30 °C … +130 °C (-22 °F...+266 °F) – 30 °C … +200 °C (-22 °F...+392 °F) – 30°C … +130 °C (-22 °F...+266 °F)

Ortam sıcaklığı – 25°C … +70 °C (-13 °F...+158 °F), bakınız: sıcaklık diyagramı

maks. 1,6 MPa (16 bar gr / 232 psi gr)orta basınç maks. 4 MPa (40 bar g / 580 psi g), bakınız: basınç şeması

Güç kaynağı / tüketimi 12 – 36 V DC / maks. 800 mW, geçici akımlara karşı aşırı gerilim koruması

Analog: 4–20 mA (3,9–20,5 mA) Rmax = UT–11,4 V/0,02A
Hata göstergesi: 3,8 mA vagy 22 mA

Çıkış sinyalleri Dijital iletişim: 4–20 mA + HART

Ekran: SAP-202, 6 haneli LCD, boyutlar, çubuk grafik

0, 3, 6 … 300 sn seçilebilir

±0.3% FS

±0.02% / °C

Çıktı
veri

sönüm süresi

Doğrusallık hatası

Sıcaklık hatası

2x M20 x1.5 kablo rakorları + 2x ½” NPT kablo koruyucu boru için iç dişli,
kablo dış çapı: Ø7…Ø13 mm (0,3...0,5 inç), kablo kesiti: maks.1,5 mm2 (AWG 15)Elektriksel bağlantı

Elektriksel bağlantı Sınıf III.

IP67Giriş koruması

- 2,5 kg (5,5 lb)
0,5 m (20 inç) prob ile

- 3 kg (6,6 lb)
0,5 m (20 inç) prob ile

- 2 kg (4,4 lb)
3 m (10 fit) prob ileYığın

Ex SERTİFİKALI MODELLER İÇİN ÖZEL VERİLER
Koruma türü ia
Eski işaretleme ATEX x II 1G EEx ia IIB T6

Kendinden güvenli veriler Ci - 15 nF; Li - 200 uH; Ui - 30 V; II - 140 mA; Pi - 1 W

Ex onaylı güç kaynağı ve limit verileri Uo < 30 V; Io < 140 mA; Po < 1 W

Sıcaklık sınıflandırması Sıcaklık sınıfı: T6; Tortam : 70 °C (158 °F); Torta : 80 °C (176 °F)

SICAKLIK VE BASINÇ VERİLERİ

Sıcaklık diyagramı Basınç diyagramı

Tortam

Porta
(bar)

Torta Torta



BOYUTLAR
Yüksek sıcaklık. tip
çubuk probu ileçubuk probu Kablo probu

koaksiyel boru
referans sondası
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profesyonel

karşı ağırlık
bahsetmek Be

PROB SEÇİMİ
Kapasitif çalışma prensibinin sonuçları: Ortamın bağıl 
dielektrik sabiti dikkate alınmalıdır. Ölçüm, yalnızca uygun 
prob ve referans prob seçimi durumunda doğru olacaktır.

Orta

iletken- İletken olmayan

tive er > 2 2 > er > 1,5
Yalıtımlı prob,
referans sondası

-

Kısmen yalıtılmış prob, 
referans prob -

Referans probu

kamış Tüp Tank duvarı

iletken tank

İletken olmayan tank -

bilgilendirici er değerler

Hava 1 bütanol 11

sıvı gazlar 1.2 – 1.7

1.9 – 4

2 – 4

2.3

2.6

2.6

İzopropil alkol 18

Akaryakıt Amonyak 21

Standart yağlar Etil alkol 24

Benzin glikoz 30

Zift gliserol 37

Motor yağı Suçlu 80
Sülfürik asit
(T=20°C)asitler 4 – 6 84



GÖRÜNTÜLE

Temel fonksiyonlar programlama 

düğmeleri ile yapılandırılabilir. 

yardımı ileSAP-202 eklenti ekranı, 

tam parametre programlamayı 

kapsayan basitleştirilmiş bir 

programlama gerçekleştirilebilir.

KABLOLAMA Ekran modülü
bağlayıcı

döngü akımı
ölçme
bağlayıcı

4-20 mA akım çıkışı ve 
güç kaynağı
(HART)

U-U+
1 2

BEN-
2

ben +

3

NİVOCAP VERİCİLERİ
HART MULTIDROP LOOP'TA
NS Çoklu İLETİŞİM tarafından sağlanan ölçüm verilerini işler ve görüntüler

NIVELCO's Multidrop döngüsüne bağlı HART donanımlı vericiler. 15'e kadar 

verici (ayrıca karışık modeller) bağlanabilir ve ayrıca uzaktan programlama 

yapılabilir.Çoklu CONT. Verilerin gerektiğinde RS485 iletişim hattı üzerinden 

PC veya PLC'ye yeniden iletilmesi mümkündür.

NİVOCAP VERİCİLERİ
PC İLE SİSTEMDE
HART çıkışlı enstrümanlar, bir arabirim aracılığıyla bir PC'ye bağlanabilir.

UNICOMM HART-USB modemi. Bir HART multidrop döngüsü maksimum 15 

vericiden oluşabilir. Ölçülen tüm değerler görselleştirilebilir ve/veyaNIVOCAP 

vericiler bilgisayar tarafından uzaktan programlanabilir. Uygulanabilir yazılım:

EView2 yapılandırma yazılımı veya NIVISION süreç görselleştirme yazılımı.



SİPARİŞ KODLARI (tüm taraklar mevcut değil )
NIVOCAP kapasitif seviye 

vericileriNIVOCAP C -
(1)-

kod prob uzunluğu kod
Tip kod İncelemek, bulmak kod kamış

verici T tamamen yalıtılmış r 0 0 m 0 m 0
çubuk probu

Verici + ekran B kısmen yalıtılmış P 1 1 m 0.1 m 1
Yüksek sıcaklık tamamen yalıtılmış KH 2 2 m 0,2 m 2
verici (2) Kablo probu

kısmen yalıtılmış L 3 3 m 0,3 m 3
Yüksek sıcaklık
verici + ekran (2)

P tamamen yalıtılmış A •
•
•

•
•
•çubuk probu

kısmen yalıtılmış C
0,9 m 9

tamamen yalıtılmış E
Konut kod Kablo probu Kablokısmen yalıtılmış G
Alüminyum 2 0 0 m 0 m 0
Plastik 3 Çıkış / Ör kod 1 10 m 1 m 1

2 20 m 2 m 2
(1) Ex versiyonunun sipariş kodu "Ex" ile 
bitmelidir.
(2) Ex sürümde mevcut değil
(3) Talep üzerine özel proses bağlantıları 

mevcuttur, örneğin: TRICLAMP, sıhhi

4-20 mA 2
3 m 3

4-20 mA + HART 4 •
•
•

•
•
•4-20 mA / Ör. 6

4-20 mA +HART / Ex ia 8 9 m 9

AKSESUARLAR
Kapasitif çubuk probları için NIVOCAP 

referans problarıNIVOCAP C - 1
kod prob uzunluğu kod

Proses bağlantısı kod Prob tipi kod 0 0 m 0 m 0

1 1 m 0.1 m 1
1 ½” BSP A koaksiyel (4)

Çubuk, tam yalıtımlı (5)

Çubuk, kısmen yalıtılmış (5)

F
2 2 m 0,2 m 2

1 ½” NPT NS r
3 3 m 0,3 m 3

1” BSP F P
•
•
•

•
•
•1” NPT E

(4) Sadece 1 ½" proses bağlantısı ile
(5) Sadece 1" proses bağlantısı ile

Flanşlar

MFT-

0,9 m 9

-

Standart / Malzeme kod Boy Baskı yapmak kod Enstrüman bağlantısı kod
kod

DIN/1.0037 (A283) 1 DIN ANSI PN16/150 psi 1 1” BSP 2

DIN/1.4571 (316Ti) 2 DN50 2” 0 PN25/300 psi 2 1” NPT 5

DIN/PP 3 DN65 2 ½” 1 PN40/600 psi 3 1 ½” BSP 7

DIN/1.0037 (A283)+PTFE 4 DN80 3” 2 1 ½” NPT 8

ANSI/1.0037 (A283) 5 DN100 4” 3
ANSI/1.4571 (316Ti) 6

ANSI/PP 7 Diğer aksesuarlar Sipariş Kodu
ANSI/1.0037 (A283)+PTFE 8

Takılabilir ekran modülü SAP-202

Kablo probu için karşı ağırlık CTK-103-0M-400-01

Çok kanallı proses kontrolörü ve görüntüleme ünitesi MultiCONT P-200

24V DC güç kaynağı modülü, DIN rayına monte edilebilir NIPOWER PPK-331

Kendinden güvenli izolatör güç kaynağı modülü, DIN rayına monte edilebilir UNICONT PGK-301 Ex

PC ile uzaktan programlama için HART-USB/RS485 modem, DIN rayına monte edilebilir UNICOMM SAK-305

PC ile uzaktan programlama için HART-USB modem UNICOMM SAT-304

PC ile uzaktan programlama için EView2 konfigürasyon yazılımı Ücretsiz indirin!

NIVELCOPROCESSCONTROL CO.
H - 1 0 4 3 BUDAPEŞTE , DUGONICSU . 1 1. TEL . : ( 36 
- 1 ) 889 - 0100▪ FAKS : ( 36 - 1 ) 889 - 0200 E-posta : 
sales@nivelco.com ht tp: / /www.nivelco.com
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