
Bir NIVELCO cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. 
Ürünümüzden memnun kalacağınıza eminiz!

1. UYGULAMA
NS NIVOCAP CK kapasitif seviye anahtarları RF (radyo frekansı) ~ 130 kHz aralığında çalışır. Cihaz, ölçüm probunun 
tasarımından ve referans prob tabanlı çalışma prensibinden kaynaklanan malzeme yapışmalarına karşı daha az 
hassastır. Cihaz, dielektrik sabiti 1.5 nispi geçirgenlikten daha büyük olan katılarda ve tozlarda seviye değiştirme 
yeteneğine sahiptir (Ɛr) ve sınırlı ölçüde sıvılarda (bkz. 2.1 Genel veriler).Cihaz kurulduktan sonra kalibre 
edilmelidir.
Çalışma sırasında cihaz, bağlı probun kapasitans farkını sürekli olarak değerlendirir. Prob havada 
olana kadar (ortam proba ulaşmaz), ölçüm ve referans probu minimum kapasitans değerindedir (ε
akraba=1) alet muhafazasına göre. Ortam sondaya ulaştığında, kapasitans artacaktır (εakraba≥1). Cihaz, 
kalibrasyon prosedürü sırasında kaydedilen referans değerine göre kapasitans değişimini ölçer.

Referans probu, prob üzerindeki malzeme birikintileri göz ardı edilerek herhangi bir yanlış anahtarlamayı önleyecek şekilde 
tasarlanmıştır. Cihaz üzerinde değiştirilebilen dört ölçüm aralığı vardır (bkz. Bölüm 4: Hassasiyet Aralıkları)
4NS hassasiyet aralığı: 3
rd hassasiyet aralığı: 2nd 

hassasiyet aralığı: 1NS 

hassasiyet aralığı:

0,5 pF,
2.5 pF,
8.0 pF,
18 pF,

εakraba= 1,5…2,0 ε
akraba= 2.0…4.0 ε
akraba= 4.0…7.0
εakraba= > 7.0

2. TEKNİK VERİLER
2.1GGENEL VERİLER

Standart Uzatma Çubuğu ile Uzatma Kablolu
Tip CK(D,G,M,P,H,N)–1--–1

CM(D,G,M,P,H,N)–1--–1
CK(R,L,E,F,V,Z)–1--–1,
CM(R,L,E,F,V,Z)–1--–1

CKK–1--–1
CKC–1--–1

Prob uzunluğu 0,3…0,6 m (1,3…2 ft) 0,7…3 m (2,3…10 ft) 1…10 m (3,3…33 ft)
1.4571 (316Ti)

+ PPS Yalıtım;
Kablo: PE kaplama

Islanan parçaların malzemesi 1.4571 (316Ti) paslanmaz çelik + PPS izolasyon

Proses bağlantısı
Ortam sıcaklığı (1)

Sipariş koduna göre (bkz. 2.5 Sipariş Kodları)

– 30…+65 °C (–22…+149 °F)
Orta sıcaklık (1)
(katılar için)

için orta sıcaklık
yüksek sıcaklık versiyonu (1)

(katılar için)

– 25…+80 °C
(-13…+176 °F)– 30…+110 °C (−22…+230 °F)

– 30…+235 °C (−22…+455 °F) -

Orta sıcaklık (1)
(sıvılar için)
Maks. proses basıncı

0…+65 °C (+32…+149 °F)

16 bar (1,6 MPa, 232 psi)
Tepki süresi (seçilebilir)
Güç kaynağı (evrensel)
Güç tüketimi
Ev materyalleri

0.15…15 sn
20…250 V AC (50/60 Hz) veya 20…50 V DC

- 2,5 VA / 2 W
Toz kaplı alüminyum 2.2 AKSESUARLAR

- Kullanım kılavuzu,

- Garanti belgesi,
- AB Uygunluk Beyanı,
- 2× 3 kutuplu klemensler,
- 1 ½ " klingerit sızdırmazlık, sadece BSP için

- 2× M20x1.5 kablo rakorları

2× M20x1.5 plastik kablo rakorları, Ø6…Ø12 mm (.236"… .472") kablo için,
0,5…1,5 mm² (AWG20…15) kablo kesiti için 2× klemenslerElektriksel bağlantı (1)

Elektrik koruması
Giriş koruması

Sınıf I.
IP67

2 kg + 1,4 kg/m
(4,4 lb + 1 lb/ft)

2 kg + 0,6 kg/m
(4,4 lb + 0,4 lb/ft)

Ağırlık 2 kg (4,4 lb)

(1) Patlamaya dayanıklı tasarım için bkz. bölüm 2.3 Ex bilgileri

2.3 EX BİLGİ
C-–1-––5Ex, C-–1-––7Ex

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

Referans belgesi
ckm1051m060bh_06ATEX

Eski işaretleme

Elektriksel bağlantı
IEC Ex Ex ta IIIC T85°C…T220°C Da/Db ckm1051a0600h_02

Ø8…Ø13 mm (Ø.315… Ø.5") kablo için 2× M20×1.5 metal kablo rakorları -

Uzatma kablosu ile Standart veya uzatma çubuklu

Yüksek sıcaklık versiyonuTermal Özellikler CKK–1--–5, 7Ex
CKC–1--–5, 7Ex

CK(D,G,M,P,H,N)–1--–5, 7Ex 
CK(R,L,E,F,V,Z)–1--–5, 7Ex CM(D,G,M,P,H,N)–1--–5, 7Ex 

CM(R,L,E,F,V,Z)–1--–5, 7Ex
Ortam sıcaklığı min.: –30 °C (−22 °F); 
maks.:
Ortam sıcaklığı min.: –30 °C (−22 °F); 
maks.:

+ 60 °C
(+140 °F)

+ 70 °C
(+158 °F)

+ 80 °C
(+176 °F)

+ 60 °C
(+140 °F)

+ 70 °C
(+158 °F)

+ 95 °C
(+203 °F)

+ 110 °C
(+230 °F) + 220 °C (+428 °F)

+ 65 °C
(+149 °F)

+ 60 °C
(+140 °F)

+ 65 °C (+149
°F)

+ 60 °C
(+140 °F)

+ 60 °C
(+140 °F)

+ 50 °C
(+140 °F) + 35 °C (+95 °F)

Proses bağlantısının izin verilen en 
yüksek yüzey sıcaklığı

+ 80 °C
(+176 °F)

+ 90 °C
(+194 °F)

+ 80 °C
(+176 °F)

+ 90 °C
(+194 °F)

+ 95 °C
(+203 °F) + 195 °C (+383 °F)

Sıcaklık sınıfları T85°C T85°C T95°C T85°C T85°C T95°C T110°C T220°C

2.4 OUTPUT VERİLERİ

Röle
C-–1-–1, C--–1-––5Ex

SPDT (potansiyelsiz)

Katı hal çıkışı
C--–1-–3, C--–1-––7Ex

Çıkış tipi
Çıkış derecesi

Çıkış koruması

SPST (elektronik)

250 V AC, 8 A, AC 1 250 V AC, 50 V DC, 1 A

- -
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2.5 ORDER KODLARI (TÜM KOMBİNASYONLAR MÜMKÜN DEĞİLDİR!)

NIVOCAP C - - Eski(*)

VERSİYON CODE PELBİSE TYPE CODE HKULLANIM CODE PELBİSE LENGTH [m (ft)] ÖUTPUT / Ex CODE
Standart
Yüksek sıcaklık .

K
m

Standart ¾" BSP
Standart ¾" NPT
Standart / 1" BSP

NS
G
m

Alüminyum 1 CODE CODE SPDT, potansiyelsiz röle
SPST, katı hal çıkışı
SPDT, potansiyelsiz röle / Ex ta/tb IIIC

1
3
5

0
1

0 (0)
1 (3.3)

0
1

0 (0)
0,1 (0,33)

Standart / 1" NPT P 2 2 (6.6) 2 0,2 (0,66) SPST, katı hal çıkışı / Ex ta/tb IIIC 7
Standart / 1½" BSP H 3 3 (10) 3 0,3 (1)
Standart / 1½" NPT n 4 4 (13) 4 0,4 (1,3)
Uzatma çubuklu / 1½" BSP r 5 5 (16.3) 5 0,5 (1.63)
Uzatma çubuklu / 1½" NPT L 6 6 (19.7) 6 0,6 (1,67)
Uzatma kablosu ile / 1½" BSP K 7 7 (23) 7 0,7 (2,3)
Uzatma kablosu ile / 1½" NPT C 8 8 (26) 8 0,8 (2,6)
Uzatma çubuğu ile ¾" BSP E 9 9 (29,5) 9 0,9 (2,95)
Uzatma çubuğu ile ¾" NPT
Uzatma çubuğu ile 1" BSP

F
V

A 10 (33)

Uzatma çubuğu ile 1" NPT Z (*) Eski sürümün sipariş kodu 'Ex' ile bitmelidir
Uzatma kablosu tiplerine sahip varyantlar: 1 m'den 10 m'ye (3,3…33 ft) kadar, 0,5 m (1,64 ft) 
adımlarla! Uzatma çubuklu varyantlar: 0,7 m'den 3 m'ye (2,3…10 ft), 0,1 m (0,32 ft) adımlarla! 
Standart tipler : CK--103, CK--104, CK--105, CK--106

2.6 DÖLÇÜLER

Yüksek sıcaklık versiyonu
standart prob ile

Çubuk prob uzatmalı 
yüksek sıcaklık versiyonu

Standart

CKM–1--–1, CKP–1--–1

Uzatma Çubuğu ile

CKR–1--–1, CKL–1--–1

Uzatma Kablolu

CKK–1--–1, CKC–1--–1 CMM–1--–1, CMP–1--–1 CMR–1--–1, CML–1--–1

3. MONTAJ
Cihazı kurmadan önce, numune bir miktar malzeme üzerinde cihazın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz önerilir.

UYARI!
• Sondaya özel dikkat göstererek cihazı büyük bir dikkatle tutun. Herhangi bir güçlü etki veya
• Prob düşen maddeye maruz kalırsa koruyucu bir kalkan takılmalıdır (şekle bakın).
• Güçlü titreşimin oluşabileceği tanklar için titreşime dayanıklı versiyonu kullanın.
• Cihaz IP67 sınıfına sahiptir - sıvı olması durumunda, probun sadece alt metal kısmı

Bproba son verilmesi cihaza zarar verebilir. 
al veya aşırı mekanik yük.
o katı hal anahtarı (2.4 ve 2.5 bölümlerine 
bakın!). sıvıya sürekli dokunabilir!

ben
T

e
Cihazı altıgen boynundan vidalayın. Proses bağlantısını sıkıca vidaladıktan sonra, kablo rakorunu gerekli konuma ayarlamak için muhafaza döndürülebilir (maks. 300°).

Silodaki malzemenin koni ve oyulması dikkate alınarak, cihazın 
anahtarlama seviyesine göre ofset seviye pozisyonunda kurulması 
gerekli olabilir.

Tozlar söz konusu olduğunda, yana monte edilen cihazın probunun açısı, prob üzerinde toz birikmesine 
neden olabilecek toz birikmesini önlemek için ortamın konisinden (veya yüksek seviyeli algılama 
durumunda, dikey) daha büyük olmalıdır. yanlış anahtarlama. Üniteyi tortu oluşumunu kolaylaştıran 
herhangi bir yüzeyin girintilerinin yakınına monte etmekten kaçının.

Tavsiye edilen Tavsiye edilmez

Yüksek seviye göstergesi Düşük seviye göstergesi
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4. KURULUM VE DEVREYE ALMA 5. KABLOLAMA

4.1. BASIC KAVRAMLARI
Tepki (gecikme) süresi ayar potansiyometresi: GECİKME
Cihaz, malzemeyi proba ulaştığında algılar ve geçiş sadece önceden tanımlanmış bir 
süre (0…15 sn) sonra gerçekleştirilir. Bu gecikme süresi kullanıcı tarafından gecikme 
süresi potansiyometresi ile 0 ile 15 sn arasında ayarlanabilir. Potansiyometre sağa 
çevrilerek gecikme süresi arttırılabilir.
Malzeme seviyesi probun altına düştüğünde, anahtarlama da ancak seçilen zaman 
gecikmesinden sonra gerçekleştirilir.
Ayarlanan zaman aralığında "malzeme var" ve "malzeme yok" durumu değişirse, gecikme 
zamanlayıcısı yeniden başlar.

Hassasiyet ince ayar potansiyometresi: FINE SENS
Bir poteksiyometre ile seçilen hassasiyet aralığında daha fazla hassas 
hassasiyet ayarı yapılabilir. Potansiyometre sağa çevrilerek hassasiyet arttırılır.

Hassasiyet aralığı düğmesi: SENS
Bu düğme, gerekli hassasiyet aralığını seçer. Aralıklar arasında geçiş yapmak için düğmeye 
art arda basın.
Bu ayar, ünite kapatılsa bile saklanır.
Arıza güvenlik anahtarı: F – S (H – S)

Arıza emniyetli anahtar ile düşük ve yüksek arıza emniyetli mod seçilebilir.
Röle ve elektronik çıkış versiyonlarının kablolaması

5.1 OUTPUT STATE NSIAGRAMArıza emniyeti göstergesi, röle enerjisiz durumdayken etkinleştirilir (çalışma şeması 
tablosuna bakın). HATA GÜVENLİ

MOD
KATI HAL

ÇIKTIGÜÇ OPERASYON DURUM LED'i RÖLE
Yüksek arıza güvenliği:

Prob malzemeyi algılar, ancak röle, bir elektrik kesintisi durumunda olduğu gibi enerjisi kesilmiş 
durumda kalır.

4
6

5
Yeşil yanıp sönen 5 ve 4 AÇIK

Düşük arıza güvenliği:

Prob malzemeyi algılamaz, ancak röle, bir elektrik kesintisi durumunda olduğu gibi 
enerjisiz durumda kalır.

enerjik
Yüksek

4
6

enerjisiz

kırmızı

Işık
5

5 ve 4 KAPALI
4.2. CİHMAL ETME
Terminallere ve düğmelere erişmek için muhafaza kapağını çıkarın.

Yüksek
ÜZERİNDE

Elektronik (katı hal) çıkış versiyonlarında çıkış 1,25 A sigorta ile 
korunmalıdır!

4
6Yeşil

Işık
5

5 ve 4 AÇIK

Cihaz, kurulum ve kablolamadan sonra yapılandırılmalı ve kalibre edilmelidir. enerjik
Düşük

DİKKAT! Elektrostatik boşalma (ESD), terminalleri aracılığıyla cihaza zarar verebilir. Bu 
nedenle, cihazın kapağını çıkarmadan önce, örneğin uygun şekilde topraklanmış bir 
noktaya dokunmak gibi genel önlemlere uyun.

4
6

kırmızı

yanıp sönüyor

5
enerjisiz

5 ve 4 KAPALI

Düşük

Kapasitif seviye anahtarı aşağıdaki durumlarda hatalı çalışacaktır:

- Ölçülen ortamın bağıl dielektrik sabiti 1.5'in altındadır.
- Prob ve tank duvarı arasında iletken bir bağlantı vardır.
- Cihazda yanlış topraklama var.
- Prob üzerindeki yalıtım hasarlı.
- Prob uygun şekilde monte edilmemiş.

Düşük

veya
yüksek

4
6

enerjisiz

5
KAPALI __ KAPALI 5 ve 4 KAPALI

6. BAKIM VE ONARIM
4.3. CKALİBRASYON
Kalibrasyon düğmesi: CAL
Kurulumdan sonra kalibrasyon yapılmalıdır.

NIVOCAP CK–100 cihazları düzenli bakım gerektirmez. Ancak bazı durumlarda probun 
tortulardan temizlenmesi gerekebilir.
Bu, proba zarar vermeden nazikçe yapılmalıdır.
Garanti süresi içinde veya sonrasında onarım yalnızca NIVELCO tarafından 
yapılmalıdır. Cihazı tamir için iade etmeden önce dikkatlice temizlenmelidir. Zararlı 
maddeler içerebilecek ortamla temas eden kısımlar dekontamine edilmelidir. Resmi 
formumuz (İade Edilen Ekipman Taşıma Formu) doldurulmalı ve kapatılmalıdır. Web 
sitemizden indirinwww.nivelco.com. Cihaz bir dekontaminasyon beyanı ile geri 
gönderilmelidir. Dekontaminasyon işleminin başarıyla tamamlandığı, cihazın temiz ve 
zararlı maddelerden arındırılmış olduğu ve üzerinde tehlikeli madde bulunmadığı 
beyanında yer almalıdır.

DİKKAT!
Cihaz muhafazası topraklanmalıdır!
Kalibrasyon işlemi sırasında ortam proba dokunmamalıdır!

CAL düğmesini birkaç saniye basılı tutun.
Önce mavi LED yanar, ardından yanıp söner ve kalibrasyon başarıyla 
tamamlandığında LED ilgili çalışma modunun rengine döner. Kalibrasyon 
işlemi sırasında cihaz boş tankın kapasitans değerini öğrenir ve ölçümler 
için referans kapasitans değeri olarak kullanılır.
Ünite tehlikeli (Dust-Ex) bir ortama kurulursa ortamda, üniteye enerji verildiği 
sürece muhafaza kapağı çıkarılamaz. Ancak, gövde kapağı sökülmeden bir 
mıknatıs ile kalibrasyon işlemi yapılabilir. Sağlanan manyetik vida, cihazı 
alüminyum gövdeden kalibre etmek için kullanılır.

7. DEPOLAMA

Ortam sıcaklığı: –35...+60°C (–31...+140°F) 
Bağıl nem: maks. %98

ckm105en2106h
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NIVELCO, bu kılavuzdaki herhangi bir şeyi önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu durumda, kalibrasyon işlemi sırasında durum LED'i mavi renkte yanıp sönecektir. 
Diğer tüm konfigürasyon ayarları (hassasiyet aralığı seçimi, hassas hassasiyet ayarı, 
gecikme ayarı, arızaya dayanıklı çalışma modu seçimi ve manyetik kalibrasyon 
anahtarının açılması) cihazı monte etmeden önce tehlikeli ortamın dışında (örn. 
kontrol odasında) gerçekleştirilmelidir.

Kalibrasyon birden çok kez yapılabilir.
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