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NIVELCO enstrümanlarını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. 
Ürünümüzden memnun kalacağınıza ikna olduk. 

1. Gİrİş 
Yeni NIVOROTA E-700/800 
topak malzemelerin, tozların ve granüllerin seviyesini tespit etmek için kullanılır. Tanklara, silolara monte edilmiş ve 

tanınmış NIVELCO tasarımının döner kürek seviyesi anahtarları 

huniler, taş, sinek külü, kum, kömür, yem, pancar dilimleri vb. 

Düşük güçlü bir elektrik motoru, malzemenin yokluğunda serbestçe dönen raketi çalıştırır. Dönüşü 
İçinde EKo / EHo tek yönlüdür; İçinde ELo / EMo, çift yönlüdür. Ortam rakete ulaştığında, çıkış 
kontak NC durumundan NO durumuna geçer ve motor kapatılır. Malzeme seviyesi düştüğünde, kürek tekrar 
serbest çalışır, motor yeniden etkinleştirilir ve anahtar orijinal durumuna (NC) geri döner. Düşük seviyeli 
algılama durumunda, malzeme genellikle bıçağı kaplar, çıkış teması NO durumunda kalır ve motor durur. 
Malzeme, raketin tekrar serbestçe dönebileceği bir seviyeye düştüğünde, motor yeniden başlatılır ve kontrol anahtarı NC konumuna geri döner. 

proses bağlantısı dişli (1" veya 11/2" BSPT) veya bir montaj plakası olabilir. Standart sürüm dışındaki iş 
parçacıklı bağlantı noktaları için bağdaştırıcıların kullanılması önerilir. Montaj plakası dişli bir proses bağlantısı 
ile üniteye takılabilir. Montaj somunları, proses bağlantısının boyutuna bağlı olarak bir brakete monte edilebilir. 
Her özel orta yoğunluk için uygun bir kürek seçilmelidir. Tek bıçaklı kürek daha yüksek yoğunluklu malzemeler 
ve granül katılar için, 3 bıçaklı kürek ise daha düşük yoğunluklu malzemeler, tozlar ve katılar için önerilir. Esnek 
kavramalı 1 bıçaklı kürek veya 2 bıçaklı kürek de uygun dişli bağlantı ile kullanılabilirken, 3 bıçaklı kürekler 
sadece bir montaj plakası kullanılarak monte edilebilir. 

Standart sürümün ekleme uzunluğu yeterli değilse, uygulamaya bağlı olarak çubuk veya kablo uzatma türleri 
vardır. Orta derecede stresli hafif malzemeler için çözüm (Ø10) boru uzatma kullanmaktır. Cihazın şaftı, esnek 
bir kavrama kullanılarak düşen taşlar veya diğer kaba malzemeler tarafından vurulmaya karşı korunmalıdır. 
Ekleme uzunluğu herhangi bir teknik nedenden dolayı özelleştirilmişse, ayarlama ünitesine sahip çubuk 
genişletilmiş tasarım önerilir. Bu ayrı olarak sipariş edilebilir. Bir kablo versiyonu durumunda, istenen uzunluk 
mevcut iki boyut arasına düşerse, kablonun uygun boyuta kesilmesiyle istenen uzunluğa ulaşılabilir. Karşı 
ağırlık, raketin orta yüzeye tırmanmasını önlemek için kabloyu uzatır. Kablo probunun ek sertleştirmesi 
gerekiyorsa, aksesuar olarak sert bir boru sipariş edilebilir.  

Dikkat! Boru boyutuna göre kesilirse, üst ucu ile kablo halat montaj konnektörü arasında en az 30 mm 
(1,2") serbest bırakılmalıdır. 
Orta sıcaklık +120 °C'yi (+248 °F) aşarsa, proses bağlantısından yükseltilmiş ve sadece alüminyum gövdeli bir 
ısı emici ile donatılmış yüksek sıcaklık versiyonu kullanılmalıdır.  
Dust-Ex versiyonları tehlikeli ortamlarda kullanılabilir.  2. TEKNİk 
VerİlER 
2.1 GENERAL VERİLerİ

Sürüm 
Standart Yüksek sıcaklık 

EM¨– / EH¨ ¨¨–7EL¨– / EK¨ ¨¨–7 EL
Standart: 200 mm (7,85") – Çubuk uzatma: 0,3... 3 m (1... 10 ft) 

¨– / EK¨ ¨¨–8

Ekleme uzunluğu (L) Kablo uzatma: 1... 3 m (3,3... 10 ft) 
Numara ve malzeme 
Bıçak 1.4571 (316Ti) / 1, 2, 3; sipariş koduna göre 

Dönüş hızı 
ıslanmış parçaların malzemesi 

~1 rpm (@50 Hz) 
1.4571 (316Ti) Paslanmaz Çelik, Conta malzemesi: NBR 1.4571 (316Ti) Paslanmaz Çelik, Conta malzemesi: FPM 

Orta yoğunluk (kılavuz değeri) min. 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. 2.2 Patlama koruma verileri 
-30...+60 °C (-22 °F ... +140 °F) Ortam sıcaklığı 

Bağıl nem maks. %90 
maks. 3 bar (0,3 MPa, 43,5 psig) Proses basıncı 

Çıktı SPDT 250 V AC, 6 A, AC1 
Kürek dönüşü / kapatma 
Göstergesi İki tonlu (yeşil/kırmızı) LED 

Güç kaynağı Nominal değer: 230 V AC (50/60 Hz) +%10 -%15, 120 V AC (50/60 Hz) +%10 -%15 
24 V AC (50/60 Hz) +%10 -15, 24 V DC (18... 28 V DC) (1)

İşlem bağlantısı 1" BSPT; 11/2" BSPT; montaj plakası  
(BSPT diş, BSP veya NPT dişine de vidalanabilir) 

Güç tüketimi maks. 4 VA (4 W) 
2x M20x1.5 plastik kablo rakorları, Ø6 için... Ø12 mm (Ø0,25... Ø0.5") kablo  

Elektrik bağlantısı Koruyucu borular için 2x dahili dişli 1/2" NPT bağlantısı  
0.5 için 2x terminal blokları... 1,5 mm (AWG20... AWG15) tel kesit 2

Sınıf I. Elektrik koruması 
Giriş koruması IP67 
Konut malzemesi Toz kaplı alüminyum Plastik (PBT) 

Standart: 1,6 kg (3,52 lb), Çubuk uzatılmış: 1,6 kg (3,52 lb) + uzatma 1,6 kg/m (1 lb/ft), 
Toz kaplı alüminyum 

Ağırlık Kablo uzatılmış: 2,6 kg (5,73 lb) + uzatma 1,4 kg/m (0,94 lb/ft), karşı ağırlık: 1 kg (2,2 lb) 
(1)

Cihaz muhafazası ile proses bağlantısı arasındaki bağlantı serttir, döndürülemez veya bükülemez!
The EK¨ / EH¨¨¨¨– –4M, –8M kullanım 24 V DC (-%15...+%10) 
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2.2 EXPLOSION KORUMA VERİLerİ

Tür
STANDARD
¨ ¨¨–7EL¨–, EK –5,6,7,8Ex 

H
–, EH

IGH SICAKLIK
¨ ¨¨–7EM¨ –5,6,7,8Ex 

Ex işareti  II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C... T135°C Da/Db E–7
¨¨ ¨¨

 II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C... T200°C Da/Db 

Ex güç kaynağı 

–5Ex: U ≤ 253 V AC 0

–6Ex: U ≤ 132 V AC  E–7 ¨¨ ¨¨

 E–7
0

–7Ex: U ≤ 26.4 V AC ¨¨

 E–7 ¨¨

¨¨

¨¨
0

–8Ex: U ≤ 28 V DC 0

Bakınız: "Ex sertifikalı modeller için 2.2.1 Sıcaklık verileri" Proses ve ortam sıcaklığı 
Kablo girişi "Ex ta" sertifikasına sahip M20x1.5 kablo rayı 

Ø6... Ø12 mm (Ø0,25... Ø0,5") Kablo dış çapı 
Elektrik bağlantısı Tel kesit: 0.5... 1,5 mm (AWG20... AWG15) 2

eka7021m0600h_07 Ex referans belge numarası 

2.2.1 T EEMPERATURE VERILERI X ONAYLI MODELLER

Tür Sıcaklık sınıfı T85°C T100°C T135° T200°C 

Standart sıcaklık 
EL –, EK –7¨ ¨ ¨ –̈5,6,7,8Ex 

Maksimum yüzey sıcaklığı 
Maksimum orta sıcaklık +60 °C (+140 °F) 

+90 °C (+194 °F) +120 °C (+248 °F) 
– 

Maksimum ortam sıcaklığı 
Kapağı açmak için bekleme süresi 

+60 °C (+140 °F) 
30 dk 

+50°C (+122 °F) 
10 dk 40 dk 

Yüksek sıcaklık 
EM –, EH –7¨ ¨ ¨ –̈5,6,7,8Ex 

Maksimum yüzey sıcaklığı 
Maksimum orta sıcaklık 

+60 °C (+140 °F) +90 °C (+194 °F) +120 °C (+248 °F) +200 °C (+392 °F) 

Maksimum ortam sıcaklığı 
Kapağı açmak için bekleme süresi 

+60 °C (+140 °F) 
40 dk 30 dk 15 dk 0 dk 

2.3 ACCESSORIES
− Kullanım kılavuzu 

Garanti Kartı  −
− AB Uygunluk Beyanı  
− 1,2 veya 3 bıçaklı kürek (sipariş koduna göre), 2 barış bölünmüş pim, 2 kablo rayı 

2.4 ORDER KODU

NIVOROTA E   –  – (1) 

Sürüm Kod  Prob versiyonu / Kürek / 
İşlem bağlantısı Kod Muhafazası Kod Kodu Ekleme uzunluğu  

[m (ft)] Kod Güç kaynağı / Sertifika Kod 

Standart
Yüksek sıcaklık 

 K  Standart / Tek bıçaklı 
kürek / 1" BSPTH  A Alüminyum

Plastik (2)
 7 0

 8 1 
 0 (0)

1 (3.3)
0 (0)

0.1 (0.3) 
0  
1  

230 V AC 
120 V AC 

1 
2 

Standart çift yönlü 
Sürüm  L Standart / Tek bıçaklı 

kürek / 11/2" BSPT      3H 2 2 (6.6)
 3 (10)

0.2 (0.6) 
0.3 (1) 

2  
3  

24 V AC 
24 V DC 

3 
4 

Yüksek sıcaklık 
çift yönlü sürüm M Standart / 3 bıçaklı kürek / 

11/2 " BSPT F  0.4 (1.3) 
0.5 (1.6) 

4  
5  

230 V AC / Eski 
120 V AC / Eski 

ta/tb
ta/tb

 IIIC (ATEX) 
 IIIC (ATEX) 

5 
6 

Çubuk uzatmalı / Tekli
bıçak raket / 11/2" BSPT R  

(1) Ex sürümlerinin sipariş kodları sona er 
'Ex' içinde

0.6 (2) 
0.7 (2.3) 

6 
7 

24 V AC / Eski 
24 V DC / Eski 

ta/tb
ta/tb

 IIIC (ATEX) 
 IIIC (ATEX) 

7 
8 

Kablo uzatmalı / Tekli
bıçak raket / 11/2" BSPT K 

(2)

sıcaklık varyantı mevcuttur
 Mevcut Ex sürümü yok, yüksek sürüm yok, 0.8 (2.6) 

0.9 (3) 
8  
9  

Kablo uzatmalı /  
3 bıçaklı kürek / 11/2" BSPT L 

Aksesuar -lar 
Kürekler Montaj plakası Aksesuar Türü / malzemesi 

Kod Türü / malzeme Kod Türü / malzeme Kod 
Tek bıçaklı kavisli,  
168 mm (6,6") / 1,4571 (316Ti)  EAL-701-1 1" dişi somun / 1.4571 (316Ti) EAM-701-0 Ağırlık / 1.4571 (316Ti) EAW-701-0 

Tek bıçaklı kavisli,  
120 mm (4,7") / 1,4571 (316Ti) EAL-702-1 11/2" dişi somun / 1.4571 (316Ti) EAM-702-0 Esnek Kavrama / 1.4571 (316Ti) EAS-701-0 

2 bıçaklı esnek,  
170 mm (6,7") / 1,4571 (316Ti) EAL-703-1 Çubuk uzatılmış versiyon için kayar 

manşon / 1.4571 (316Ti) EAM-703-0 Kablo genişletilmiş versiyonu için sert 
boru (0.1... 3.0 m [0.3... 3 ft]) EAK-7¨¨-1 (2)

2 bıçaklı esnek,  
120 mm (4,7") / 1,4571 (316Ti) EAL-704-1 Montaj plakası, 1" delik / 1.4571 

(316Ti) EAM-704-0 Boru uzatma Ø10x1  
(0.1... 0,5 m [0,3... 1,6 ft]) KULAK-70̈-1 (2)

Tek bıçak düz,  
170 mm (6,7") / 1,4571 (316Ti) EAL-705-1 Montaj plakası, 1" delik / karbon çeliği EAM-705-0 Bağdaştırıcı

Tek bıçak düz,  
70 mm (2,8") / 1,4571 (316Ti) EAL-706-1 Montaj plakası, 11/2" delik / 1.4571 

(316Ti) EAM-706-0  1" BSP – 11/2" BSP / 1.4571 (316Ti) 
1" BSP – 11/2" NPT / 1.4571 (316Ti) EAA-602-0 

EAA-601-0 

Tek bıçaklı 90°,  
130 mm (5,1") / 1,4571 (316Ti) EAL-707-1 Montaj plakası, 11/2" delik / karbon 

çelik EAM-707-0  11/2" BSP – 2" BSP / 1.4571 (316Ti) EAA-603-0 11/2" 
BSP – 3" BSP / 1.4571 (316Ti) EAA-609-0 

3 bıçaklı uzatılmış,  
268 mm (10,5") / 1,4571 (316Ti)(1) EAL-708-1 Montaj plakası keçesi EAM-704-0M-003  11/2" BSP – 11/4" NPT / 1.4571 (316Ti) EKH-402-1M-000-01 

11/2" BSP – 2" NPT / 1.4571 (316Ti) EKN-402-1M-000-02 
3 bıçaklı standart,  
120 mm (4,7") / 1,4571 (316Ti)(1)

Montaj manşonu (3x20) 4cesp3x20ykoy

EAL-709-1 (1) Montaj plakası ile
(2) Sipariş kodu tablosunun "ekleme uzunluğu" sütununa uygun olarak uzunluğun kodlanması.
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2.5. D
2.5.1 U

IMENSIONLAR
NİT

S
¨¨ ¨

TANDARD VERSIYONU
– 02–

C
Tek bıçaklı kürek EKK–, ELK–

KARŞı AĞıRLıK ILE ABLE GENIŞLETILMIŞ SÜRÜM
¨¨¨–̈ 3 bıçaklı kürek EKL–, ELL–Tek bıçaklı kürek EL ¨–, EK 3 bıçaklı kürek ELF–, EKF– 02¨ –̈ ¨¨¨–̈

R
Tek bıçaklı kürek ELR–, EKR–

OD GENIŞLETILMIŞ SÜRÜMÜ HIGH SıCAKLıK VERSIYONU
¨¨¨–̈

 (L): 0.3... 3,0 m (1... 10 ft)Ekleme uzunluğu EM¨–, EH¨ ¨¨¨–7 –

Standart 1 veya 3 bıçaklı kürek, çubuk veya 
kablo versiyonu

2.5.2 ACCESSORIES
Tek bıçaklı kavisli kürek (168 

mm, 6,6") EAL–701–1 
2 bıçaklı esnek kürek 

(170 mm, 6,7") 
EAL–703–1 

Tek kanatlı düz kürek (170 
mm, 6,7") EAL–705–1 

Tek bıçaklı 90° kürek 
(130 mm, 5,1") 

EAL–707–1 

• 1", 45 mm (1,75") uzunluğunda bir proses 
bağlantısından takılır.

•
•

Varsayılan bıçak, çoğu uygulama için
Kürek basıncı*: 1,4 kPa (0,203 psi) 

• 1" varyant, 80 mm (3,15") proses 
bağlantısından takılabilir. Uzunluğu 

•
•

bıçakların iplikler buluşmadan önce serbestçe 
açılabilmesi için cihaz belirlenmelidir. Uzatma 
borusu veya çubuklu varyantlar mevcuttur. 

• Kürek yapışkan malzemelerle kullanılamaz, 
çünkü bıçakların çıkarılırken kapanmasını 
önleyebilirler. 

• Ünite takıldığında bıçak uçları birbirine 
bastırılarak bıçaklar kapatılmalıdır. 

•
•

Daha hafif malzemeler için. 
Kürek basıncı*: 0,8 kPa (0,116 psi)

11/2" işlem bağlantısı üzerinden eklenir.
Kaba veya yapışkan malzemeler için. Bıçağa 
yapışan malzeme, ünitenin çalışmasını daha az 
etkileme eğilimindedir. 

•
•
•

• Kürek basıncı*: 3 kPa (0,435 psi) 

 
• 11/2", 50 mm (2") uzunluğunda bir proses 

bağlantısından takılır.
Daha kısa ekleme uzunluğu
Çoğu uygulama için uygun 
Kürek basıncı*: 1,5 kPa (0,216 psi)

Tek bıçaklı kavisli kürek (120 
mm, 4,7") EAL–702–1

2 bıçaklı esnek kürek 
(120 mm, 4,7") 

EAL–704–1

Tek kanatlı düz kürek (70 
mm, 2,75") EAL–706–1 

3 bıçaklı standart kürek 
(120 mm, 4,7") 

EAL–709–1 

• 1", 45 mm (1,75") uzunluğunda bir proses 
bağlantısından takılır.

• Kaba veya yapışkan malzemeler için. Bıçağa 
yapışan malzeme, ünitenin çalışmasını daha az 
etkileme eğilimindedir.
Bıçağın küçük alanı sayesinde daha sağlam ve •
ekleme uzunluğu. 
Kürek basıncı*: 10,5 kPa (1,52 psi) •

• 1" varyant, 80 mm (3,15") proses 
bağlantısından takılabilir. Uzunluğu 

•

bıçakların iplikler buluşmadan önce serbestçe 
açılabilmesi için cihaz belirlenmelidir. Türev 
-leri 

•

uzatma borusu veya çubuk ile mevcuttur. 
 Kürek yapışkan malzemelerle kullanılamaz, 

çünkü bıçakların çıkarılırken kapanmasını 
önleyebilirler.  

• Ünite takıldığında bıçak uçları birbirine 
bastırılarak bıçaklar kapatılmalıdır. 

•
•

Daha büyük bir özel ağırlığa sahip 
malzemeler için.  Kürek basıncı*: 2,9 kPa 
(0,42 psi)

•
•

11/2" işlem bağlantısı üzerinden eklenir.
Yoğun malzemeler için.
Bıçağın küçük alanı ve yerleştirme uzunluğu 
nedeniyle daha sağlam.
Kürek basıncı*: 8,7 kPa (1,26 psi)

• Tanka kürek sokmak için bir montaj plakası 
kullanın! 

• Öncelikle büyük bıçağı nedeniyle hafif 
malzemeler için.

• Kürek basıncı*: 0,3 kPa (0,044 psi)
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Pipe extension Ø10x1 
EAR–70¨–1

Rigid pipe for cable extended version  
EAK–7 ¨¨–1

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

Mounting plate 
EAM–70¨–0 

• The extension can only be used with a  
standard model. 

• It is crucial it the paddle of pipe-extended  
models is not exposed to strong lateral forces,  
for they may damage the pipe! 

• If the required “L” length is different than the  
one in the order code, it must be specified. 

• By pulling it over the cable rope, it makes  
units with cable rope extension stiffer. 

• Caution! If the cable rope is shortened, the  
tube must be cut to a matching length. 

• The length of the exposed cable rope section  
must be at least 30 mm (1.2"). 

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

•
•

Primarily for light materials due to its large blade. 
Extended variant.

• Paddle pressure*: 0.3 kPa (0.044 psi)

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

Sliding sleeve for rod extended version  
EAM–703–0

Flexible Coupling 
EAS–701–0

 
 variant, for changing • Only for the Eo

the insertion length. 
R–7oo

 
To protect the paddle from strong dynamical  

 effects that may occur during operation. 

3. INSTALLATION 
The device can be installed in several ways, depending on the design (vertical, horizontal, angle), with threaded connections, mounting plates, adapters, adjusting units,  
etc. The unit must be protected against steady material influx by selecting the appropriate mounting position or using an overhead protective shield. When the device is  
mounted onto the side of the tank, coning or arching of the material must be taken into consideration. The preferred location for the unit is the one with the least amount of  
vibration. It is important that the device is installed so that the cable glands are in the correct position. 
If the device is mounted onto the side of the tank, deposits may clog the connection point and block the movement of the paddle; therefore, they must be prevented.   
If a 3-blade unit is on a mounting plate, the insertion hole must be at least ∅110 mm (4.3") for the paddle to pass safely. Do not forget to use the mounting plate seal!  
When mounted on a bracket or mounting plate, a 1" or 1½" flat nut can be ordered to fasten the unit. Mounting plates thinner than 9 mm (0.35") requires spacers. 
Attaching rod extensions longer than 0.5 m (20") to the tank wall is recommended. For upper-level switching, using a standard model with the appropriate paddle between  
the process connection and the measured medium standard is recommended, and if necessary, it must be equipped with a flexible coupling or a rod extension to reach  the 
required detection level. When using the unit for low fail-safe indication, it is necessary to install a deflector element. A cable-extended version recommended for low- level 
switching, with a suitably-sized rigid tube, if necessary. It must be installed vertically. It will not work correctly if it is slanted or horizontal. A rigid tube is  recommended if the 
measured medium forms a steep cone or the surface is so rigid that the paddle cannot penetrate the material, and the level tends to deviate  significantly from its vertical 
position. If so, it is recommended to use a rigid tube for proper operation.  
Besides, there are countless ways to use the device, but you should always be careful about choosing the right process connection and protection of the device. 

Protection with a protective shield Connection for mounting plate (recommended) Side mounting 

Correct Incorrect 

Mounting 

Correct Incorrect

In case of side-mounted units, the cable glands should face  
down!

* 
immersion. The specified values are for comparing the paddles. Paddles with lower paddle pressure are 

The paddle pressure value is understood for 0.2 Nm (0.148 ft-lb) torque in the case of complete 

for lighter materials, while paddles with higher paddle pressure are recommended for heavier materials. 



-

-
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4. MOUNTING 
The paddle must be fixed to the device by inserting the two attached pins before  the 
installation. When using a mounting plate, it must be mounted first, followed by  the 
paddle. The cable of cable-extended units can be secured the same way as  the 
pins.  
To customize the cable extension’s length, cut the cable starting from the lower  
end. First, remove the grub screws from the lower cable holder. Then cut the cable  
to the required length. It is recommended to wrap adhesive tape around the wires  of 
the cable when cutting to prevent them from fanning out. After cutting the cable,  the 
holder must be assembled with the probe. If a rigid tube is attached to the unit,  it 
must be cut for the appropriate length before re-assembling! 
Modifying the insertion length of an extended rod version is possible with the  
optional sliding sleeve. It needs a 1½" BSP / NPT nozzle. The BSPT thread can be  
screwed into a suitable BSP or an NPT threaded nozzle with a hex neck. 

ON* 

5. WIRING 
EK¨–, EH¨¨¨¨¨¨– –  devices: 

EL¨–, EM¨¨¨¨¨¨– –  devices: 

6. OPERATION 
The device must be connected to the protective grounding with its internal or  
external grounding screw! After energizing the supply terminals, the unit is fully  
operational. 

If the paddle is rotating freely (not immersed in the medium), the status LED  
is green. When the medium reaches the paddle and stops it from rotating,  the 
output microswitch changes its state, the motor stops, and the status  LED 
turns red. 
If the LED of the device is blinking, the supply voltage is too low for the 
device to operate (EL¨–, EM¨¨¨¨– –4M, –8M devices). 

To adjust the sensitivity of EK

The spring provides reliable operation with mediums of different densities. The 

o / EHo devices, the following must be considered: 

default state of the sensitivity adjustment of the spring is position 1. This setting is  
suitable for almost all applications. However, if the medium is wet, sticky, and  prone 
to form deposits on the paddle, it alters the sensitivity of the device  substantially, 
especially in horizontal or inclined positions. By adjusting the spring 
tension (
desired level. Remember to clean the device regularly. 

SENSITIVITY 1–4 ), the sensitivity of the device can be adjusted to the 

The sensitivity of EL
SWITCHING FORCE

o
 adjustment screw, moving the sensitivity adjustment spring, 

 / EM o devices can be adjusted by loosening the 

then retightening the switching force screw. 

The purpose of the switching force screw is to ensure the proper operation with a  
great variety of materials. The default setting for the screw is the weakest. 

This setting may be used for all applications. However, if the medium is wet, sticky,  
and prone to form deposits on the paddle, it alters the sensitivity of the device  
substantially, especially in horizontal or inclined positions. By adjusting the 
SWITCHING FORCE , the sensitivity of the device can be adjusted better to suit 
the application, device variant, and medium. 

When the medium’s density or the grain size is not appropriate for the number of  
blades, the medium may not be able to stop the rotation of the paddle. Therefore,  
the output switch will not change its state despite the medium reaching the paddle. 
By choosing the right paddle type and SENSITIVITY settings and SWITCHING 
FORCE
in most cases. A custom-sized paddle is required for very low-density materials. 

 according to the density of the medium, reliable switching can be ensured 

Remember to clean the paddle regularly and occasionally the housing as  
well! 

Operation Status 
Power Supply Status LED 

Green Rotates NC 
Paddle Output 

Red 
Dark 

Does not rotate 
Does not rotate 

NO 
NC** OFF 

*EL
** The output of EK
¨–, EM¨¨¨¨–

¨
–4M, –8M devices indicate low supply voltages by blinking the LED! 

 / EH¨ devices are not defined! 

7. SPECIAL CONDITIONS OF SAFE USE  
The device housing must be protected against dust!  

 The housing cover may only be removed only in a de-energized state and  
only after the necessary waiting time!  
(See: 2.2.1 Temperature data for ex certified models) 

− The power supply and the output terminals may only be connected to  
electrical circuits with short-circuit protection. 

− The device may only be operated with a power supply specified in 2.2  
Explosion Protection Data! 

8. MAINTENANCE, REPAIR 
The instrument does not require regular maintenance. If necessary possible dirt  
deposited should be cleaned off. The warranty conditions are included in the  
warranty card.
Before returning the device for repairs, it must be cleaned carefully, the parts in  
contact with the medium that might contain harmful substances must be 
decontaminated. Our official form (
enclosed. Download it from our website 

Returned Equipment Handling Form
www.nivelco.com

) must be 
. The device must be 

sent with a declaration of decontamination. Please provide a statement in the  
declaration that the decontamination process is completed, the device is clean and  
free from harmful materials, and there are no hazardous substances on it. 
9. STORAGE CONDITIONS  
Ambient temperature:  
Relative humidity: 

−30…+60 °C (−22…+140 °F) 
max. 98% 
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