
Bir NIVELCO cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz! NIVOCONT K
KRK–512

İLETKEN SEVİYE ANAHTARI
1. UYGULAMA 2.3 AKSESUARLAR

- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi
– AB uygunluk beyanı
– Conta (2 mm [0.08"] kalınlığında) 

(KLINGER OILIT):

1× ⅜" (KSP–201, KSS–201, KSN–201) 
1× 1½" (KSH–20-)

– M6 somun (standart SW): 
3× (KSH–202)
4× (KSH–203, KSH–204)

– M6 somun (st. SW) 
1× (KSH–204)

İletken çalışma prensibi, spesifik iletkenliği 10 μS/cm'nin üzerinde olan sıvılar için 
uygundur. Sinyal işlemcisi, yardımcı sonda ile algılama sondaları arasındaki direnci tespit 
eder. İletken cihazlar sadece ölçülen ortamın seviyesinin belirli bir seviyede olup 
olmadığına karar vermek için kullanılabilir. Algılama seviyesi, tankın içine uzanan prob 
gövdesinin uzunluğu ile belirlenir.

KULLANIM KILAVUZU

Seviye anahtarı şunlardan oluşur: NIVOCONT KRK–512–5 özel uygulama için seçilen sinyal 
işlemcisi ve problar. Probun tanka vidalanabilen kısmıNIVOCONT KS---0- bir veya daha 
fazlasını taşıyan prob kafası KLN–2-- sonda kaynaklanıyor. Tankın içi kaplanmış veya iletken 
değilse, her iki algılama sondasından daha uzun olan bir yardımcı sonda takılmalıdır. 
Tankın duvarları iletken ise, yardımcı prob olarak kullanılabilirler. İletken anahtarlar tankın 
doldurulmasını ve boşaltılmasını veya genel seviye tespitini kontrol edebilir. PDF-

Üretici firma:

NIVELCO Proses Kontrol A.Ş.H-1043 

Budapeşte, Dugonics u. 11. Tel.: 

+36-1-889-0100 - Faks: +36-1-889-0200 E-posta: 

sales@nivelco.com - www.nivelco.com

2. TEKNİK VERİLER
2.1 GENEL VERİLER
2.1.1 Anahtar 2.1.2 Prob soketleri

KRK–512–5 KSK– KSP– KSS– KSN– KSH– KLN–
2--

KLP–
201

KLP–
204prob voltajı maks. 3,5 V AC 201 201 201 201 202 203 204 301 302 303 304

sonda akımı < 0.1 mA AC Prob sayısı 1 2+r 3+r 4+r 1+r 2+r 3+r 4+r 1 -
Duyarlılık Ayarlanabilir: 5…100 kΩ Soket yalıtımı ABS PP PFA PP -
Maks. kablo kapasitesi 800 nF (5 kΩ) 100nF (100 kΩ) M4 somun,

lastik bir kapakla korunuyor
M20x1.5

kablo çapı Ø6…12 mm (Ø0,25…0,5 inç)
Kablo rakoru Sayfa7 - -

Tepki Süresi maks. 400 ms
Proses bağlantısı - ⅜" BSP 1½" BSP M6 -

Mekanik doğruluk ±%5 A44 KO35 KO35
Gecikme Ayarlanabilir: 0,5…10 sn

Soket malzemesi - PP PP -
C. Çelik paslanmaz çelik (1.4571) 1.4571

T1 gecikme 1,5 sn Ev materyalleri - Elektrostatik toz boyalı

alüminyum döküm
PBT - PP PVDF

röle çıkışı 1× geçiş (SPDT)
maks.

+ 80 °C
maks.

+ 130 °CAnahtarlama gerilimi 250 V AC1, 24 V DC Orta
sıcaklık

maks. +80 °C
(+176 °F)

maks. +200 °C (+391 °F) maks. +80 °C (+176 °F) -
Anahtarlama akımı 8A AC1 (+176 °F) (+266 °F)

Anahtarlama gücü 2000 VA AC1, 240 W DC 3 çubuk

(43,5 psi)
Maks. baskı yapmak - 16 bar (232 psi) 3 bar (43,5 psi) -

Min. çıkış gücü DC 500 mW

Mekanik ömür 1 × 107 anahtarlamalar
Giriş koruması - IP20 IP65 IP67 -

50 gram

(0,11 lb)

220 g/m2

(0,13 lb/ft)
Elektrik ömrü 1 × 105 anahtarlamalar Yığın 100 gr (0,22 lb) 400 gr (0,88 lb) -

Güç kaynağı U 24…240 V AC/DC (AC 50–60 Hz)n r = referans probu
İzin verilen voltaj aralığı nominal voltaj –%15…+%10

Güç tüketimi maks. 2 VA 2.2 SİPARİŞ KODLARI

Ortam sıcaklığı − 20…+55 °C (–4…+131 °F) KRK–512–- NIVOCONT KS- - -0-
Elektriksel bağlantı maks. 2,5 mm2 (AWG14) / 

1,5 mm yalıtımlı2 (AWG16) Güç kaynağı kod
5

Tip kod Konut matı. kod Prob numarası kod
Elektrik koruması Sınıf II 24…240 V AC/DC
Aşırı gerilim kategorisi* II Kablo probu K Alüminyum 2 1 + referans probu* 1*

Kirlilik derecesi 2 KLN–2-- TEK PROB Plastik 3 2 + referans probu 2
Giriş koruması IP20 PP soket P 3 + referans probu 3
Mekanik bağlantı DIN (EN 60715) ray kod Prob uzunluğu kod Karbon çelik soket S 4 + referans probu 4
Ağırlık 72 gr (0,16 lb) 0 0 m 0 m 0 Paslanmaz çelik soket n * sadece plastik versiyon

* EN61010-1, 3 kV ile test edilmiştir Ayırıcı:
NIVOCONT KLP–201 - plastik versiyon için
NIVOCONT KLP-204 - alüminyum versiyon için

1 1 m (3,3 ft) 0,5 m (1,64 ft) 5 ÇOKLU PROBLAR

2 2 m (6,6 ft) Paslanmaz çelik soket H
3 3 m (10 ft)

2.4 BOYUTLAR

Sayfa7

M20x1.5

⅜" BSP

Değiştirmek

KRK–512–-
Kablo Sondası

KSK–201
Prob Soketi

KSH–20-
Prob Soketi

KSP–201 / KSS–201 / KSN–201
İncelemek, bulmak

KLN–2--

Yalıtımsız taban probu

M20x1.5

Prob Soketi
KRK–512–-

Ayırıcı
KLP–204

Prob Soketi
KSH–30-

Ayırıcı
KLP–201
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3. KURULUM 5.4. SEVİYE KONTROLÜ

kesilmesi tavsiye edilir. KLN–2-- algılama düzeyi için gerekli uzunlukta 
problar. Problar yuvaya vidalanmalıdır.KS---0- soket tipi.

NIVOCONT KRK–512–5 doldurma veya boşaltma kontrolü için 
kullanılabilir.

PROBU M6 SOMUNLA SIKMAYI UNUTMAYIN!
Dolum kontrolü sırasında 'POMPA' anahtarı 'YUKARI' 
konumunda ve boşaltma kontrolü sırasında 'AŞAĞI' 
konumunda olmalıdır. Bu şekilde bir güç kaynağı kesintisi 
olması durumunda (enerjili röle) aşırı doldurma veya 
istenmeyen boşalmalar önlenir.

Kullanırken KSH-204 prob soketleri, referans probları özel SW M6 altıgen somunlarla 
sıkılmalıdır!
Birden fazla prob cihazı için kullanılması tavsiye edilir. KLP–--- ayrı tutmak için problar üzerinde 
her 0,5 m'de bir (1,64 ft) ayırıcılar.
A KSK–201 Yalıtılmış bir kabloya bağlı tek prob, kısa devre riski olmadan çukurlara 
ve kuyulara indirilebilir.
Kuyularda ve plastik borularda limit anahtarlama için iki prob gereklidir.

DOLGU
4. KABLOLAMA

A1, A2 – Güç kaynağıC - 
Referans ProbuE1 – 
Yüksek Seviyeli ProbE2 – 
Düşük Seviyeli Prob
15, 16, 18 - Röle Çıkışları

Tankın duvarı iletken ise, referans probu gerekli 
değildir.

seviye

Bu durumda 'C' terminali tanka bağlanmalıdır. Birden 
fazla prob ünitesinde, E1 ve E2 '1…4' olarak işaretlenir ve 
referans prob 'C' olarak işaretlenir.

Sinyal işlemcisi ile problar arasındaki maksimum 
kablo uzunluğu, kablonun kapasitansına ve 
iletkenliğine bağlıdır.

BOŞALTMA

seviye

5. DEVREYE ALMA

5.1. AYARLAMA
yeşil LED (senn) ünitenin açık olduğunu ve kırmızı LED, rölenin enerjili durumunu gösterir. 
Çalışma modu ve gecikme süresi (AÇIK ve KAPALI) ön paneldeki döner seçici anahtar ve 
potansiyometre ile ayarlanabilir. 9. BAKIM, ONARIM

Cihaz düzenli bakım gerektirmez. Garanti kartı, hüküm ve koşulları içerir. 
Cihazı onarım için iade etmeden önce iyice temizlenmelidir. Ortamla 
temas eden parçalar zararlı maddeler içerebilir; bu nedenle 
dekontamine edilmeleri gerekir. Resmi formumuz(İade Edilen Ekipman 
Taşıma Formu) doldurulmalı ve pakete kapatılmalıdır. www.nivelco.com 
web sitemizden indirin. Cihaz bir dekontaminasyon beyanı ile geri 
gönderilmelidir. Dekontaminasyon işleminin başarıyla tamamlandığına 
ve cihazın herhangi bir tehlikeli maddeden temizlendiğine dair beyanda 
yer almalıdır.

SENS potansiyometresini kullanarak hassasiyeti ayarlamak için aşağıdakileri yapın: tüm probları 
sıvıya daldırın. Minimum bir gecikme süresi ayarlayın (T). Röle enerjilenene kadar hassasiyeti 
minimumdan maksimuma ayarlayın. Şimdi hassasiyeti biraz daha yükseğe ayarlayın.

Güç kaynağı terminalleri

Prob bağlantısı

Çıkış göstergesi
(kırmızı LED)Güç kaynağı LED'i

(Yeşil)
10. DEPOLAMA

Ortam sıcaklığı: -30…+70 °C (−22…+158 
°F) Bağıl nem: maks. %85Duyarlılık

İşlev

Gecikme

Prob bağlantısı

Çıkış terminalleri

NIVOCONT KRK–512–5'in ön paneli

5.2. LED'LER
Yeşil LED açık
Kırmızı LED açık
Kırmızı LED kapalı

Kırmızı LED yanıp sönüyor

– güç kaynağı açık
– röleye enerji verilir (15 ve 18 numaralı kontaklar kapalı)
– rölenin enerjisi kesilir (15 ve 16 numaralı kontaklar kapalı)
– çıkış gecikme göstergesi

5.3. SIVI SEVİYESİ TESPİTİ
Eğer KRK–512–5 sadece bir seviyeyi izler, algılama probu E1 ve 
E2 terminallerine bağlanmalıdır. Yüksek arıza emniyetli mod 
algılaması için, 'POMPA' anahtarı 'YUKARI' konumunda ve 
düşük seviye algılaması 'AŞAĞI' konumunda olmalıdır. Ardından 
seviye alarmı, tıpkı bir elektrik kesintisi gibi, enerjisi kesilmiş bir 
röle tarafından gösterilir.
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NIVELCO herhangi bir şeyi değiştirme hakkını saklı tutar

bu kılavuzda haber vermeden!
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