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

1. GİRİŞ
Manyetik şamandıra ve kamış rölelerin (koruma tüpüne dahil) etkileşimi,NIVOPOINT manyetik 
şamandıra seviye anahtarı serisi çalışması. Normal ve patlayıcı sıvıların seviye göstergesi için 
uygundurlar ve seviye kontrol görevleri için kullanılabilirler. Koruyucu tüp maks. 5 röle. Enstrümanın 
parçaları, manyetik şamandıralı bir prob tüpü ve bağlantı terminalini içeren bir mahfazadır.
Manyetik şamandıra, sıvının seviyesini takip eden ve manyetik röleleri etkinleştiren koruma tüpünün yanında hareket 
eder. Şamandıra bir röleyi geçerken rölenin çıkış durumunu değiştirir, bu durum mandallamayı seviye düşene kadar 
korur ve şamandıra durumunu geri değiştirmek için ilgili röle boyunca tekrar hareket eder.

2. TEKNİK VERİLER
2.1. GGENEL VERİLER

TİP
Ekleme uzunluğu

BAY----- milletvekili-----

0,25…3 m (0,85…10 ft)

Islanan parçaların malzemesi

MR------7Ex MR------8Ex

Paslanmaz çelik
(DIN 1.4571 / BS 316Ti)

Paslanmaz çelik
(DIN 1.4571 / BS 316Ti)

Prob çubuğunun malzemesi PFA / PP kaplı

Şamandıra malzemesi 1.4404 PVDF, PP 1.4404

Şamandıra boyutları (standart

dahil)*
-53,5 × 60 mm
(-2.1" × 2.36")

-76 × 87 mm
(-3" × 3.42")

-53,5 × 60 mm
(-2.1" × 2.36")

2,5 MPa (25 bar) 
[363 psig]

+20 -C'de (68 -F)

0,6 MPa (6 bar)
[88 psig]

+20 -C'de (68 -F)

2,5 MPa (25 bar) 
[363 psig]

+20 -C'de (68 -F)
Maks. proses basıncı

orta yoğunluk
(Spesifik yer çekimi)

dk. 0,8 kg/dm3 dk. 0,7 kg/dm3 dk. 0,8 kg/dm3

– 40…+150 °C
(–40…+302 °F)

– 40…+80 °C
(–40…+176 °F)

Orta sıcaklık
Bakınız: Ex için sıcaklık limit verileri

onaylı modeller tablosu– 40…+95 °C
(–40…+203 °F)

Ortam sıcaklığı

Çıktı
Anahtarlama hızı

Anahtarlama diferansiyeli

1…5 × manyetik anahtarlar, her birinin bir tarafını bağlar, NO/NC

120 W / VA, 250 V AC/DC, 3 A /kamış röle, özet maks. 9 bir

<10 mm (0,4")

kamış arasındaki mesafe-
anahtarlar

dk. 110 mm (4,35")

M20x1.5
-7…-12 için

kablolar

(0,28…0,47")

M20x1.5 -6…-12 kablolar için
(0.25…0.5")

kablo rakoru olmadan

* *Elektriksel bağlantı
2.3. AAKSESUARLAR

terminal, kablo kesiti: 0,5…2,5 mm2 (AWG20…AWG14) -
-
-
-

Kullanım kılavuzu,

Varant Kartı,
AB Uygunluk Beyanı, 1 × 
Conta (dişli versiyonlar için)

1", 1½", 2" BSP
1", 1½", 2" NPT

1", 1½", 2½", 3", 4" TriClamp

1", 1½", 2" BSP
1", 1½", 2" NPT

1", 1½", 2½", 3", 4" TriClamp

PP flanş
DN80, DN100

Proses bağlantısı

Sızdırmazlık malzemesi

Elektrik koruması

Giriş koruması

BSP için Klingerit - BSP için Klingerit

Sınıf I, Koruma kablosu 4 mm2 (AWG25)

IP67 (MSZ EN 60529:2015 uyarınca)

116 × 80 × 65 mm 
(4,56 × 3,15 × 2,56")

124 × 80 × 65 mm 
(4,9 × 3,15 × 2,56")

Muhafazanın boyutu

Yığın 0,4 kg + 0,3 kg/m (0,88 lb + 0,2 lb/ft) 0,45 kg + 0,3 kg/m (1 lb + 0,2 lb/ft)
* Standart olmayan şamandıraların ayrıntıları için bkz. 2.6. Şamandıra seçimi

* * Not: Cihaz, Ex d IIC sertifikalı patlamaya dayanıklı kablo rakoru ile kurulmalıdır.

2.2. EXPLOZYON KORUMA, EX İŞARETLERİ, SINIR VERİLERİ
2.2.1 ATEX CSERTİFİKA nÖ.: ExNB 17 ATEX 0003 X/1 2.2.2 TSICAKLIK SINIR VERİLERİ EX ONAYLI MODELLER

Kablo rakorlu
MR------7Ör

Kablo rakoru olmadan
BAY-------8ÖrTYPE Sınıf T6 T5 T4 T3

Ex işaretleme (ATEX) Maks. –40 °C (–40 °F) 
arası ortam sıcaklığı

+ 80 °C

(176 °F)

+ 80 °C

(176 °F)

+ 95 °C

(203 °F)

+ 95 °C

(203 °F)

+ 95 °C

(203 °F)
+ 95 °C

(203 °F)
II 1/2 G Ex db IIC T6...T3 Ga/Gb

Referans belgesi
sayı

Maks. –40 °C (–40 °F) 
arası ortam sıcaklığı

+ 130 °C
(266 °F)

+ 150 °C
(302 °F)mra1053m0600h_12
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2.4. ÖALICI KODU (nTÜM KOMBİNASYONLAR MÜMKÜN!)
NIVOPOINT BAY - – *

Scadılık
NOKTALAR

P PP r
UZUNLUK**

OBE
ROCESS BAĞLANTISI CODE C C ELBİSE

UZUNLUK**
ODE ODE CODE CERTIFI CATE CODE

1" BSP A 1 × HAYIR/NK 1 0 m 0 0 m 0 Standart 3
2" BSP C 2 × YOK/NK 2 1 m 1 0.1 m 1 Eski 7
1" NPT NS 3 × HAYIR/NK 3 2 m 2 : : Ex kablo rakoru olmadan 8
2" NPT G 4 × HAYIR/NK 4 3 m 3 0,8 m 8
1½" BSP B 5 × HAYIR/NK 5 4 m 4 0,9 m 9
1½" NPT E
1" Üçlü Kelepçe F
1½" Üçlü Kelepçe T
2½" Üçlü Kelepçe Ö Notlar:

* Eski versiyonun sipariş kodu 'Ex' ile bitmelidir
* * Ex versiyonu için maks. 3 m'ye (9,84 ft) kadar prob uzunluğu!

3" Üçlü Kelepçe P
4" Üçlü Kelepçe r

NIVOPOINT milletvekili - -

Scadılık
NOKTALAR

PP SOYMAK

UZUNLUK

E P
ROCESS BAĞLANTISI CODE CODE C ELBİSE

UZUNLUK
ODE CODE FLOAT / CSERTİFİKA CODE

DIN DN80, PN16 P 1 × HAYIR/NK 1 0 m 0 0 m 0 -76 PVDF veya PP/
standart

3
DIN DN100, PN16 r 2 × YOK/NK 2 1 m 1 0.1 m 1

3 × HAYIR/NK 3 2 m 2 : :
4 × HAYIR/NK 4 3 m 3 0,8 m 8
5 × HAYIR/NK 5 0,9 m 9

Notlar: Float tipi siparişin metin kısmında belirtilmelidir.

2.5. NSÖLÇÜLER

STANDART VERSİYON BAY----- STANDART VERSİYON BAY----- TERMİNAL KUTUSU

EX VERSİYONU SE------ 7M EX VERSİYONU SE------- 8M STANDART VERSİYON MP-----
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2.6. FPARÇA SEÇİMİ

TİP MRC-106-7M-900-00 MRC-105-7M-900-00 MRC-105-7M-600-00 MRC-105-7M-700-00 MRC-105-7M-800-00 MPP-105-3M-200-00 MPP-105-3M-900-00

Boyutlar

Standart tip

Plastik şirketi tip

■ ■ ■ ■ - -

- - - - ■ ■
Eski tip ■ ■ ■ ■ - -
orta yoğunluk
(Spesifik yer çekimi)

dk.
0,45 kg/dm3 0,55 kg/dm3 0,8 kg/dm3 0,55 kg/dm3 0,4 kg/dm3 0,7 kg/dm3 0,4 kg/dm3

Malzeme Titanyum 1.4404 1.4435 1.4401 PVDF PP
2 MPa (20 bar)

[290 psi]
2,5 MPa (25 bar) 

[363 psi]
0,6 MPa (6 bar)

[87 psi]
0,3 MPa (3 bar)

[43,5 psi]
Med. baskı yapmak

3. KURULUM 6. GÜVENLİ KULLANIM ÖZEL ŞARTLARI
Ünitenin montajı için 1", 1½", 2" BSP veya NPT dişleri veya 1", 1½", 2½", 3", 4" 
TriClamp kullanılabilir. Şamandıra için minimum boşluk çapı -55 mm'dir.(-
2.16").
Elektrik bağlantısı için M20×1.5 kablo rakorunu kullanın.
Koruma tüpü kullanılıyorsa minimum tüp çapı -75 mm olmalıdır.(-2,95") 
(yerleştirme uzunluğu < 1,5 m için ve yerleştirme uzunluğu > 1,5 m için -95 
mm (-3,74")). -96 mm (-3.8") şamandıra kullanırken boru çapı minimum -130 
mm (-5.1") olmalıdır.

- Cihazı açmadan önce kurulumun görünür kusurlar olmadan tamamlandığından 
emin olun.

- Cihaz sadece teknik özelliklerde belirtilen sınırlamalar dahilinde 
kullanılabilir.
- Cihazın kurulumu, kurulum boyunca IP20 giriş koruması 

sağlanacak şekilde gerçekleştirilmelidir!
- Bağlantı kablosu yalıtımının ısıl direnci, uygulama yerinde izin 

verilen ortam sıcaklığına uygun olmalıdır.
- Cihazın metal gövdesi EP (eş potansiyel) ağına bağlanmalıdır!

UYARI !
- “Ex d” aleve dayanıklı korumalı cihazlar için özel olarak Ex d IIC kablo girişini 
kullanın!
- NIVOPOINT'i kurmadan önce plastik koruyucu kapak çıkarılmalıdır.

UYARI !
Basınçlı bir kapta sensörlerin ±25 mm (±0,98") ayarını sağlayan 
salmastra somununu gevşetmeyin!
Ünite, proses bağlantısı üzerinden dikey konumda monte edilmeli ve nakliye veya 
kurulum sırasında koruma borusunun hasar görmemesi veya bükülmemesi için 
dikkatli bir şekilde taşınmalıdır!

BAY☐-☐☐☐-8Ex ve cihaz, uygun şekilde monte edilmiş ve sızdırmaz hale getirilmiş 
ve “Ex d” koruma tipine sahip bir kablo rakoru ile donatılmalıdır.

- Gövde ve ölçüm tüpü mekanik darbelere karşı korunmalıdır! 
Kurulum yeri ve yöntemi, çalışma sırasında dış mekanik etkilere 
karşı korunacak şekilde olmalıdır!

- Metal döküm mahfazanın alüminyum içeriği eşiği aşıyor; çarpma veya 
sürtünmeden kaynaklanan olası kıvılcım veya tutuşma kaynaklarına karşı 
ekipmanın korunmasını gerektiren durumlar!

4. KURULUM, AYARLAMA

Sürgülü manşonu vidaladıktan sonra ve sıkmadan önce kablo rakorunun 
yönü ve reed-röle setinin konumu ayarlanabilir. sürgülü manşonu 
gevşetirken veya vidalarken açık uçlu bir anahtar kullanılmalıdır!
Reed röle setinin konumu, maks. ±25 mm (±0,98").

- Sipariş kodu MR olan cihazlar☐-☐☐☐-7Ex, yalnızca MSZ EN 60079-14: 
2014 standardı 10.6.2'ye uygun kablolama ve kablo kanalları ile 
kurulabilir. B!

5. KABLOLAMA

Topraklama sistemine bağlı olarak, iç veya dış topraklama 
terminali EP ağına bağlanmalıdır.
Standart versiyon
Kapağı çıkar. Elektrik kablolarını kablo rakorundan geçirin ve 
rölelerin (NO/NC) durumlarının işaretlendiği kapaktaki çizime 
göre bağlayın. En düşük anahtar noktasının terminali 1 numara 
olmalıdır.
“C” ortak terminaldir.

7. BAKIM, ONARIM
Ünite düzenli bakım gerektirmez. Ancak bazı durumlarda, yüzey 
birikintilerini gidermek için probun ara sıra temizlenmesi gerekebilir. 
Bu, proba zarar vermeden nazikçe yapılmalıdır.
Tüm onarımlar üreticinin tesislerinde gerçekleştirilecektir.
Cihaz tamire gönderilmeden önce dikkatlice temizlenmeli, ortamla 
temas eden ve zararlı madde içerebilecek kısımları dekontamine 
edilmelidir. Resmi formumuz (İade Edilen Ekipman Taşıma Formu) 
kapalı olmalıdır. Web sitemizden indirinwww.nivelco.com. Cihaz bir 
dekontaminasyon beyanı ile gönderilmelidir. Lütfen beyanda 
dekontaminasyon işleminin tamamlandığını, cihazın temiz ve zararlı 
maddelerden arınmış olduğunu ve üzerinde tehlikeli madde 
bulunmadığını belirtin.

Bağlantı kablosunun kesiti 0,5 ile 2,5 mm arasında olmalıdır2

(AWG20…AWG14). Bağladıktan sonra kabloyu kablo rakoruyla sabitleyin, 
kontrol edin ve kapağı en az 25 Nm torkla tekrar vidalayın.

Eski sürüm
Güvenlik kelepçesini çıkarın ve kapağı vidalayın. Elektrik 
kablolarını kablo rakorundan geçirin ve rölelerin (NO/NC) 
durumlarının işaretlendiği kapaktaki çizime göre bağlayın.
Bağladıktan sonra kabloyu kablo rakoruyla sabitleyin, kontrol edin ve kapağı 
en az 25 Nm torkla tekrar vidalayın. Emniyet kelepçesini kapağın 
çentiklerinden birine yerleştirerek sabitleyin.

8. SAKLAMA KOŞULLARI
Ortam sıcaklığı: –20… +60 °C (–4…+140 °F)
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NIVELCO teknik verileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar!

3/3- mra105en2112h

https://www.nivelco.com/public/files/documents/d84c4f1a-f3c4-4e39-976c-e950d86920eb/B0407D_ENG.pdf
https://nivelco.com

