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NIVOCAP RF KAPASİTANS SEVİYE ANAHTARLARI

ANA ÖZELLİKLER UYGULAMALAR
■ Akıllı elektronik seviye anahtarı
■ yerleşik bağışıklık
■ Kolay kalibrasyon
■ Seçilebilir hassasiyet
■ Arıza emniyetli çalışma modu
■ Çubuk veya kablo uzatılmış versiyonlar

■ Harici mıknatıs ile kalibrasyon
■ Yüksek sıcaklık versiyonu
■ Toz-Ex modelleri

■ Yapışkan, yapışkan malzemeler için
■ ile katılar için -r - 1.5 bağıl 

dielektrik sabiti ve sıvılar
■ İlaç ve gıda endüstrisi
■ Güç üretim süreçleri

GENEL AÇIKLAMA
NS NIVOCAP CK-100 serisi yeni nesil kapasitans seviye anahtarları, geleneksel kapasitif prensibinden farklı 

olarak RF (radyo-frekans) aralığında kapasitans ölçer olarak çalışırlar. Bu tekniğin en avantajlı özelliği, 

enstrümanın büyük bir birikim bağışıklığına sahip olmasıdır.NIVOCAP CK-100 bir yapışan, yapışkan maddeler 

için mükemmel seçim rakip titreşimli veya diğer temas eden ölçüm teknolojilerinin uygulanamadığı 

durumlarda.

Mekanik yapı, paslanmaz çelik bir sonda ve iki yalıtım arasında bir referans sondadan oluşur. Akıllı 

mikrodenetleyici tabanlı elektronikNIVOCAP CK iki prob ve gövde arasındaki kapasitans farkıyla orantılı voltaj 

seviyesini sürekli olarak değerlendirir. Bu sayede analog kapasitans anahtarlarına göre daha stabil ölçüm 

sağlar. Üniteler yalnızca boya kaplı alüminyum gövde ile mevcuttur, çünkü ölçümün bir referans noktası 

gövdenin kendisidir. Sondanın koruma halkası adı verilen yalıtılmış bir bölümü, yanlış anahtarlamayı 

önleyerek sonda üzerindeki malzeme birikimlerinin göz ardı edilebilmesine olanak tanır.

Maksimum prob uzunluğu NIVOCAP CK çubuk uzatmalı tiplerde seri 3 metre (10 fit) ve kablo uzatmalı 

versiyonlar 10 metre (33 fit) prob uzunluğuna kadar sipariş edilebilir. Yüksek sıcaklık ve Dust-Ex onaylı 

modeller, güç üretimi uygulamaları için ideal seçim olabilmeleri için zorlu ortamlarda kullanıma uygundur.

ÇALIŞTIRMA, KURULUM
Çalışma sırasında elektronik, bağlı ölçüm probunun kapasitans farkını sürekli olarak 
değerlendirir. Prob materyalsiz hale gelinceye kadar ölçülen ortam proba ulaşmazsa, ölçüm ve 
referans probunun kapasitansı muhafazaya kıyasla sabittir. Ortam sondaya ulaştığında, ilk 
kapasitans değeri artacaktır.
Cihazın akıllı elektroniği, kalibrasyon prosedürü ile kullanıcı tarafından kaydedilen bir referans değere kıyasla 

bu kapasitans değişimini ölçer. Bu nedenle, cihazı kurduktan sonra, ünitenin ortamının temel kapasitansını 

“öğrendiği” boş bir tank kalibrasyonu yapılmalıdır ve daha sonra bu değer, başlangıç   referans kapasitans 

değeri olarak kabul edilecektir.

Üniteler harici bir mıknatıs ile kalibre edilebilir Muhafaza kapağını çıkarmadan, çünkü Dust-Ex ortamında üniteye enerji 

verildiğinde muhafaza kapağının çıkarılmasına izin verilmez, ancak kalibrasyonun gerçekleştirilmesi için üniteye enerji 

verilmesi gerekir. Ünitenin hassasiyeti 4 aralıktan bir buton ile seçilebilir ve seçilen aralık içinde bir potansiyometre ile 

daha fazla ince ayar yapılabilir.

HASSASİYET AYARLARI
Hassasiyet (aralık) kapasitans değeri Bağıl dielektrik sabiti (-r) Tipik ölçülen ortam

1 18 pF > 7.0 atık su, bulamaçlar,
herhangi bir su bazlı çözümler

2 8.3 pF 4.0 – 7.0 tahıllar, gübreler, yem

3 2,6 pF 2.0 – 4.0 kum, kauçuk, yağlar, kömür

4 0,5 pF 1.5 - 2.0 plastik, uçucu kül, çimento
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TEKNİK VERİ
Tip Standart çubuk uzatılmış Kablo uzatıldı
Prob uzunluğu 400 ... 600 mm (1,3 ... 2 fit) 700 mm ... 3 m (2,3 ...10 fit) 1 ... 10 m (3,3 ... 33 fit)

Prob: DIN 1.4571 / 316Ti paslanmaz
çelik + PPS Yalıtım;

Kablo: PE kaplama
Islanan parçaların malzemesi DIN 1.4571 / 316Ti paslanmaz çelik + PPS izolasyon

Proses bağlantısı ¾”, 1”, 1 ½” BSP / NPT dişli bağlantı; sipariş kodlarına göre

Çıktı çıkış veri tablosuna bakın

Ortam sıcaklığı - 30 °C ... +65 °C (-22 °F ... + 149 °F)

Orta sıcaklık Standart: -30 °C ... +110 °C (-22 °F ... 230 °F), Yüksek 
sıcaklık tipi: -30 °C ... +235 °C (-22 °F ... 455 °F)

- 25 °C ... +90 °C 
(-13 °F ... + 194 °F)

Proses basıncı Maks. 3 bar gr (0,3 MPa / 43,5 psi gr)

Tepki süresi (seçilebilir) 0.15 - 15 saniye

Duyarlılık Kaba ayarlar: 4 aralıktan basmalı düğme ile seçilebilir; 4 gösterge LED'i
İnce ayar: potansiyometre ile seçilen aralıkta

Güvenli mod Düşük, yüksek (DIP anahtarı ile seçilebilir)

kalibrasyon Butonlu veya harici mıknatıslı

Durum göstergesi Durum LED'i, Kalibrasyon LED'i

-r Min. 1.5

Güç kaynağı 20 – 255 V AC/DC

Güç tüketimi - 2,5 VA / 2 W

Ev materyalleri Boya kaplı alüminyum

2 x M20x1.5 plastik kablo rakoru, 6…12 mm (0,25…0,5 inç) kablo için +
Kablo koruyucu boru için 2 x NPT ½ ”iç diş

2 adet 0,5…1,5 mm için klemensler2 (AWG 20 ... AWG 15) tel kesiti
Elektriksel bağlantı

Elektrik koruması Sınıf I.

Giriş koruması IP67
Yığın 2 kg (4,4 lb) 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)

ÇIKIŞ VERİLERİ
Tip Röle Elektronik
Çıkış tipi SPDT SPST
Çıkış derecesi 250 V AC, 8A, AC1 250 V, AC/DC, 2A

Çıkış koruması - Aşırı gerilim, aşırı akım ve aşırı yük

BOYUTLAR
Standart tip Yüksek sıcaklık tipi

Standart prob çubuk uzatılmış Kablo uzatıldı Standart prob çubuk uzatılmış



KURULUM KABLOLAMA

Prob, uygun montaj konumu seçimiyle veya bir üst koruyucu 

kalkan kullanılarak güçlü malzeme girişine karşı korunmalıdır. 

Kapasitans seviye şalteri tankın yan tarafına monte edilirken 

malzemenin konik veya kavisli olmasına dikkat edilmelidir. 

Tozlu ortamlarda, prob üzerinde yanlış anahtarlamaya neden 

olabilecek çok büyük miktarda toz birikmesini önlemek için, 

yana monte edilen probun eğimi, durma açısından daha büyük 

olmalıdır. Ayrıca üniteyi doldurma girişinin yakınına veya orta 

birikime yakın monte etmekten kaçının. Yoğun titreşimlere 

maruz kalma ihtimali olan tanklarda elektronik çıkış 

versiyonları uygulanmalıdır!

Gecikme seçimi
potansiyometre

Duyarlılık
potansiyometre

kalibrasyon
LED

Duyarlılık
aralık düğmesikalibrasyon

buton
Durum

LEDmod
anahtarlar

Röle
çıktı

Güç kaynağı
n
2

4 5 6
L1
3

- + Elektronik
çıktı

4 5 6
Yüksek seviye göstergesi

MOD ANAHTARLARI
Mıknatıs

ÜZERİNDE

Harici mıknatısla kalibrasyon etkinleştirildi

Harici mıknatısla kalibrasyon devre dışı
KAPALI

Güvenli
Yüksek

Yüksek arıza güvenliği
Arıza emniyetli alarm, enerjisiz 
röle ile gösterilir veya
Elektronik çıkışın AÇIK durumu.

Düşük arıza güvenliği
Düşük

Düşük seviye göstergesi KALİBRASYON
Cihaz kurulumdan sonra kalibre edilmelidir. Kalibrasyon prosedürü, 

kurulumdan sonra tankta meydana gelen kapasitans değişikliğinin 

elektronik tarafından öğrenilmesine ve başlangıç   referans kapasitans 

değeri olarak kabul edilmesine katkıda bulunur. Kalibrasyon, CAL 

düğmesine basılarak veya harici mıknatısın gövde üzerindeki işaretli 

noktaya 5 saniye temas ettirilmesiyle başlar.

Ünite tehlikeli (Dust Ex) bir ortama kurulursaüniteye enerji verildiğinde gövde 

kapağının çıkarılmasına izin verilmeyen durumlarda, bir mıknatıs ile gövde 

kapağı sökülmeden kalibrasyon yapılabilir. Birlikte verilen kalıcı manyetik vida, 

kalibrasyon prosedürünün alüminyum gövde üzerinden gerçekleştirilmesine 

olanak tanır. Bu durumda durum LED'i kalibrasyon sırasında mavi renkte 

yanıp sönecektir. Diğer tüm konfigürasyon ayarları (Hassasiyet aralığı seçimi, 

Hassasiyet ince ayarı, Gecikme ayarı, Arıza emniyetli çalışma modu seçimi ve 

Manyetik Kalibrasyon anahtarının AÇIK durumuna getirilmesi) montajdan 

önce tehlikeli ortamın dışında (örn. kontrol odasında) yapılmalıdır. enstrüman.

Kalibrasyon birden 
çok kez yapılabilir. ~14 mm

Tavsiye edilen Tavsiye edilmez



OPERASYON
Güvenli Durum Çıktı

Güç kaynağı Anahtarlama
değiştirmek LED Röle Elektronik

Yüksek
5 4

yanıp sönüyor enerjik ÜZERİNDE

Yüksek
5 4

ÜZERİNDE enerjisiz KAPALI

5 4

ÜZERİNDE Düşük ÜZERİNDE enerjik ÜZERİNDE

5 4

Düşük yanıp sönüyor enerjisiz KAPALI

- Kalibrasyona girin
ÜZERİNDE

- Kalibrasyon devam ediyor Yüksek

veya
Düşük

yanıp sönüyor

KAPALI - - 5 4

enerjisiz KAPALI

SİPARİŞ KODLARI (TÜM TARAKLAR MEVCUT DEĞİLDİR )
NIVOCAP RF kapasitans seviye anahtarları

NIVOCAP C – 1 - (1)

Tip kod İşlem
bağlantı kod kod Prob uzunluğu kod Güç kaynağı /

Çıkış / Ör kod
Standart K 0 0 m 0 m 0

¾” BSP NS(2) 20-255 V AC/DC / röle 1
Yüksek m 1 1 m 0.1 m 1
sıcaklık ¾” NPT G(2) 20-255 V AC/DC / 

elektronik2 2 m 0,2 m 2 3
1” BSP m 3 3 m 0,3 m 3 20-255 V AC/DC / 

röle / Ex tD1” NPT P 5(4)
4 4 m 0,4 m 4

1 ½” BSP H 5 5 m 0,5 m 5 20-255 V AC/DC / 7(4)
1 ½” NPT n elektronik / Ex tD

6 6 m 0,6 m 6
¾” BSP E(2)

7 7 m 0,7 m 7
¾” NPT F(2)

8 8 m 0,8 m 8
1” BSP V 9 9 m 0,9 m 9
1” NPT Z A 10 m
1 ½” BSP r

1 ½” NPT L (1) Ex versiyonunun sipariş kodu “Ex” ile bitmelidir.
(2) ¾” bağlantı durumunda maksimum prob uzunluğu 1,5 m'dir.
(3) Yüksek sıcaklık versiyonu mevcut değil
(4) Onay altında

1 ½” BSP K(3)

1 ½” NPT C(3)

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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