
NIVELCO cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz 
Ürünümüzden memnun kalacağınızdan eminiz!

1. UYGULAMA
NS NIVOFLIP Bypass seviye göstergeleri, basınçlı kapların seviye göstergesi için uygundur. NIVOFLIP'in 
çalışması, iletişim kuran gemiler ilkesine dayanmaktadır. Göstergenin gövdesi olan kaynaklı baypas odası ve 
tank tek bir basınçlı sistem oluşturur. Tankın yan tarafında bulunan uygun bağlantı flanşlarına monte 
edilerek bypass tüpündeki sıvı seviyesi ile tanktaki sıvı seviyesi eşittir. Polarize bir mıknatıs içeren baypas 
tüpündeki bir şamandıra, sıvının seviyesini izler ve şamandıra geçerken iki renkli manyetik kanatları çevirir.

2. TEKNİK VERİLER
2.1GGENEL VERİLER

Standart
ML------- Ör

Yüksek sıcaklık
MH------- ÖrTip(1)

optik ekran İki renkli manyetik kanatlar

Ölçek Santimetre, (istek üzerine inç ölçeği mevcuttur)
Kesinlik ±10 mm (±0.4 inç)

Görüntülemek
Çözünürlük 5 mm (0,2 inç)
Hata göstergesi alt 100 mm (4 inç), ters polarize kanatlar

Boru çapı Ø60,3 mm (Ø2,35 inç)
flanş mesafesi 500…5500 mm (sipariş kodlarına göre)

Proses bağlantısı DIN, ANSI flanşlar (sipariş kodlarına göre)

Havalandırma bağlantısı M20x1.5
Drenaj bağlantısı DN50 / M20x1.5
Proses basıncı 2.7 tablosuna bakın

Test basıncı 1.5x Proses basıncı
Islanan parçaların malzemesi gövde: 1.4571 paslanmaz çelik, şamandıra: 1.4301 paslanmaz çelik veya TiGr2 titanyum

Ortam sıcaklığı − 60°C…+60°C (−76°F…+140°F)
Orta sıcaklık − 60°C…+130°C (−76°F…+266°F) − 60°C…+250°C (−76°F…+482°F)

paslanmaz çelik şamandıralı (M ⃞ ⃞ - ⃞ ⃞ ⃞ -0): 40 bar (580 psig): 0,8 kg/dm3;
63 bar (930 psig): 0,83 kg/dm3orta yoğunluk (2)

titanyum şamandıralı (M ⃞ ⃞ - ⃞ ⃞ ⃞ -0): 40 bar (580 psig): 0,55 kg/dm3;
63 / 100 bar (930 / 1450 psig): 0,7 kg/dm3

PED (2014/68/EU) onayı Kategori III., Modül B + C2
Seviye şalteri isteğe bağlı, harici olarak monte edilen, serbestçe ayarlanabilen MAK-100 seviye anahtarı

isteğe bağlı, harici olarak monte edilmiş, NIVOTRACK M 

⃞ L-500/600/700 manyetostriktif seviye vericisi (3)
Seviye verici

(1) Baypas odası versiyonu durumunda, cihaz bir manyetik şamandıra ve manyetik kanatlı gösterge ile birlikte gelmez ve bir 
manyetik seviye anahtarı / vericisi ile birleştirilemez.
(2) MAK-100 seviye şalteri kullanılması durumunda minimum orta yoğunluk 0,1 kg/dm olmalıdır.3 (yukarıda belirtilenden daha fazla)
(3) NIVOTRACK seviye verici kullanılması durumunda maksimum işlem sıcaklığı +170 °C'dir (+338 °F)

2.2 CSERTİFİKALAR

ONAYLAR Referans belge numarası

ExNB ATEX, Sertifika No.: ExNB20ATEX0035X mld1050m0600h_10

ÉMI TÜV SÜD, PED Sertifikası, Kategori III., Modül B + C2 -

2.3 EPatlama Koruması, EX İŞARETLERİ, EX SINIR VERİLERİ

2.3.1 ATEX ONAY

ML------- Ör
MH------- ÖrTip

Eski işaretleme II 1/2 G Ex h IIC T6...T2 Ga/Gb

TSICAKLIK VERİLERİ EX SERTİFİKALI MODELLER

Tehlikeli gaz ortamları
Sıcaklık verileri Standart versiyon

ML------- Ör
Yüksek sıcaklık

MH------- Ör
İzin verilen en yüksek ortam sıcaklığı + 80 °C (+176 °F) + 95 °C (+203 °F) + 130 °C (+266 °F) + 250 °C (+482 °F)

İzin verilen en yüksek ortam sıcaklığı + 60°C (+140°F)

Elde edilen en yüksek yüzey sıcaklığı + 80 °C (+176 °F) + 95 °C (+203 °F) + 130 °C (+266 °F) + 250 °C (+482 °F)

Sıcaklık sınıfı T6 T5 T4 T2
İzin verilen en düşük ortam ve ortam sıcaklığı: -60 °C (-76 °F)

2.4 Aksesuarlar
- Kullanım kılavuzu

- AB-Uygunluk Beyanı
- Ürün Değerlendirme Raporu

- Garanti belgesi

- Uygulanan tüm parçaların Malzeme Belgesi,
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2.5 OSİPARİŞ KODLARI

NIVOFLIP m - - Ex

PROCESS
BAĞLANTI

VERSİYON CODE CODE nOMINAL BASINÇ CODE CODE FLANGE MESAFESİ* CODE FLOAT CODE

Standart L SIZE TYPE B C NS RF NS PN40 sınıf 400 1 0 0 m 0 gün 0 PN40, PN63 durumunda 
paslanmaz çelik (1.4301)

0
Yüksek-

sıcaklık
DN15
DN20
DN25
DN40
DN50
ANSI ½"
ANSI ¾"
ANSI 1"
ANSI 1½"
ANSI 2"
¾" BSPT**
¾" NPT**
1" BSPT**
1" NPT**

A
B
C
NS
E

L
m
n
P
r

S
T
sen
V
W

PN63
PN100
PN16

600. sınıf
sınıf 900
sınıf 150

3
4
5

1
2
3
4

1 m
2 m
3 m
4 m

1 dakika

2 gün

3 gün

4 dakika

1
2
3
4

H
Titanyum (TiGr2)
PN40, PN100 olması durumunda

1

(1.4301) PN40, PN63 olması 
durumunda inç ölçekli

25 5 m 5 dakika 5
F
G
H
J
K

6 gün 6 (TiGr2) PN40, PN100 olması 
durumunda inç ölçekli

3
7 gün 7
8 gün 8 BYPASS ODA VERSİYONU ***

BYPASS BAĞLANTISI9 dakika 9
¾" BSP A

x * 5,5 m'ye kadar

* * 40 bara kadar

* * * Şamandıra ve çevirme olmadan

¾" NPT B
Y 1" BSP C
1 1" NPT NS
2 1½" BSP E

1½" NPT F
2" BSP G
2" NPT H

2,6 milyonEKANİK İNŞAAT

Enstrümanın ana parçaları ve ana boyutları Şekil 1'de gösterilmiştir.
- Kaynaklı baypas odası (ölçülecek/gösterilecek ortam borunun içinde hareket ediyor)
- Polarize bir mıknatıs içeren şamandıra (hareketli ortamın seviyesini takip eder, iki renkli kanatları çalıştırır veya manyetik bağlantı yoluyla manyetostriktif bir vericinin sensörünü 
çalıştırır)
- Çift renkli manyetik kanat ekranı (kanatların rengini değiştirerek seviye değişimini görsel olarak gösterir)
- Drenaj bağlantısı (kaynaklı basınçlı borunun alt kısmında düzgün kapatma)
- Havalandırma bağlantısı (üstteki baypas borusunu kapatarak istenmeyen havanın üniteden çıkmasını sağlar)
- Tahliye vidası (ölçülen ortamın tüpten/tanktan boşaltılmasını, basınçla donatılmış cihazın kapanmasını sağlar)

Baypas odası versiyonlarında (Şekil 2) cihaz, manyetik bir şamandıra ve manyetik kanat göstergesi ile birlikte gelmez.

Şamandıra malzemesi PN16

A*

PN40 PN63 PN100

Paslanmaz çelik 180 260 -

Titanyum 260

B*

Paslanmaz çelik 373 458 -

Titanyum 458

C

Paslanmaz çelik 310 395 -

Titanyum 395

NS

Paslanmaz çelik
165 180 195

Titanyum

(*) Yukarıdaki ölçülere gider ve havalandırma armatürlerinin montaj 
uzunlukları eklenmiştir!

şekil 2
Bypass odası versiyonuŞekil 1

Aletin ana boyutları mm*
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Daha düşük bir sıcaklık aralığında yüksek sıcaklık versiyonu kullanıldığında, 
maksimum proses basıncı aşağıdaki şemaya göre arttırılabilir:

Şekil 3.: Havalandırma vidası

3. MONTAJ
Ünitenin kurulumundan önce proses bağlantısının uygun boyutta olduğundan ve 
vidaların boyutu ve konumunun doğru montaj için uygun olduğundan emin olun.

Ünite, basınçlı kabın yan tarafında bulunan uygun bağlantı flanşlarına monte 
edilecektir, flanşların merkezden merkeze olan mesafesi ünitenin nominal 
aralığıdır. İki flanş, belirtilmesi veya ölçülmesi gereken düşük ve yüksek 
seviyelerdedir. Kaynaklı haznenin sızdırmazlığı ve kapatma flanşları basınca 
dayanıklı olmalı ve sızdırmazlığın malzemesi ölçülen ortama kimyasal olarak 
dayanıklı olmalıdır. Uygulama başka bir özel conta gerektirmiyorsa, her zaman 
teslim edilen contaları kullanın. Sızdırmazlığın kalınlığını artırmak için iki kat 
kullanılmasına izin verilmez. Sızdırmazlığın aşırı sıkılmasından kaçının. Yeniden 
takılan sızdırmazlığın kullanılmasına izin verilmez. Sızdırmazlık yüzeyi hasarlı olan 
ünite düzgün bir şekilde kapatılamaz.
Şamandıra ve ortamın serbest hareketini sağlamak için plastik koruyucu tapa 
ve kilitleme elemanı proses bağlantısından çıkarılmalıdır. Ünitenin daha fazla 
taşınması durumunda, şamandıranın mekanik darbelere karşı korunması için 
şamandıranın alt proses bağlantısı altında sabitlenmesi gerekir.

Şekil 4.: Tahliye vidası

Havalandırma vidası / Havalandırma uç bölümü seçimi
Malzeme: 1.4571 (316Ti), PED 3.1

İsim Boyut kod

fiş M20x1.5 fiş standart

dişli meme + tapa M20x1.5 BSPT ½" iç MLC-105-0M-611

dişli meme + tapa M20x1.5 NPT ½" iç MLD-105-0M-621 -

dişli meme + tapa M20x1.5 BSPT ¾" iç MLD-105-0M-631 4. İŞLETMEYE ALMA
Sistemi proses basıncına sokmadan önce bağlantı flanşlarının sızdırmazlığı kontrol 
edilmelidir. Birimler, üretici tarafından 1.0 kg/dm ile malzemeye göre ayarlanır3 

orta yoğunluk. Ölçülen ortam farklı yoğunluğa sahip olduğunda, sabitleme 
kelepçeleri gevşetilerek manyetik kanatlar ekranı ayarlanabilir. Etiketli ölçek, doğru 
pozisyonu bulmaya yardımcı olur. Doğru pozisyonu bulduktan sonra sabitleme 
kelepçeleri takılmalıdır.

dişli meme + tapa M20x1.5 NPT ¾" iç MLD-105-0M-641

Havalandırma ucu bölümü / Drenaj ucu bölümü 
seçimiMalzeme: 1.4571 (316Ti), PED 3.1

Çıkıntı
standart (mm)

İsim Boyut kod 5. GÜVENLİ KULLANIM ÖZEL ŞARTLARI
• Cihazı açmadan önce, kurulumun hiçbir kusur görünmeyecek şekilde tamamlandığından 

emin olun.Küresel vana BSP ½" KB. 60 MLD-105-0M-711

Küresel vana NPT ½" KB. 60 MLD-105-0M-721 • Cihaz sadece teknik özelliklerde belirtilen sınırlamalar dahilinde 
kullanılabilir.
• Dikkat! Cihazlar kısmen statik şarj özellikli plastik bileşenler içerebilir. 

Elektrostatik yüklerin varlığı, kıvılcım oluşumu ve tutuşma riskine neden 
olabilir ve bu nedenle elektrostatik yüklenmeler tamamen önlenmelidir!

-
-
-

2.7 mEKSENEL PROSES BASINCI

ASME B16.5
flanşlar ve süreç

bağlantılar

MSZ EN 1092
flanşlar

Proses bağlantısı
Plastik yüzeylerde sürtünmeden 

kaçının! Cihazı kuru temizlemeyin!

Örneğin, ıslak bir silgi kullanın!ML--1----

ML--3----

ML--4----

ML--5----

MH--1----

MH--3----

MH--4----

MH--5----

40 bar

63 bar

100 bar

16 bar

35 bar

55 bar

88 bar

14.1 bar

580 psi

930 psi

1440 psi

232 psi

500 psi

800 psi

1275 psi

204 psi

Standart 6. BAKIM, ONARIM
Ünite rutin bakım gerektirmez; bununla birlikte, yüzey birikintilerini gidermek için 
tüpün ara sıra temizlenmesi gerekebilir. Drenaj bağlantısı üzerinden temizlik 
yapılabilir. Onarımlar Üreticinin tesislerinde yapılacaktır. Onarım için iade edilen 
üniteler müşteri tarafından temizlenmeli veya dezenfekte edilmelidir.Yüksek

sıcaklık
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NIVELCO teknik verileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar!
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