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NIVOTRACK MAGNETOSTRICTIVE SEVİYE VERİCİLERİNİN ANA 
ÖZELLİKLERİ UYGULAMALAR
■ 0.1 mm veya 1 mm çözünürlük
■ Ekleme uzunluğu maksimum 15 m
■ Sert veya esnek kılavuz boru
■ Kimyasallar için plastik kaplamalı versiyon
■ 4-20 mA ve HART çıkışı
■ grafik ekran
■ 99 noktalı doğrusallaştırma tablosu

■ Ölçüm optimizasyonu
■ Hacim ölçümü
■ Eski sürüm
■ OIML R85 sertifikası

■ Saklama transferi ölçümü
■ Petrol ve gaz endüstrisi
■ Yakıtlar ve benzin ürünleri
■ İlaç endüstrisi
■ Kimyasal endüstri
■ Gıda endüstrisi
■ Alkoller ve içecekler
■ Bypass tüplerine kurulum yapılabilir
■ NIVOFLIP manyetik çevirme 

göstergesi için ek seviye vericisi

GENEL AÇIKLAMA
NIVOTRACK manyetostriktif vericiler, temiz sıvıların yüksek doğrulukta ölçümü için ideal 

bir çözümdür. Yüksek hassasiyeti, NIVOTRACK'i yakıtlar, solventler, alkol türevleri vb. 

sıvıların gözetim transfer ölçümü için uygun hale getirir. Esnek borulu üniteler, yalnızca 

daha yüksek tanklar için bu doğru ölçümü mümkün kılmakla kalmaz, aynı zamanda 

sevkiyat ve kurulum için daha uygun bir yol sunar. NIVOTRACK'in plastik kaplı 

versiyonları, çok çeşitli agresif malzemelerle uygulama alanını önemli ölçüde genişletir.

Akıllı sinyal işleme ve iletişim yazılımının yanı sıra sunulan geniş aksesuar 
yelpazesi sayesinde vericiyi bir proses kontrol sistemine entegre etmek 
kolaydır.

Akım dürtü

ÇALIŞMA PRENSİBİ
Manyetik disk içeren bir şamandıra, içinde spesifik manyetostriktif tel bulunan bir 

kılavuz tüp boyunca hareket eder. Elektronik tarafından üretilen bir darbe 

manyetostriktif tel boyunca hareket eder. Darbe şamandıranın manyetik alanına ulaştığı 

noktada bir burulma meydana gelir. Burulma noktasından yansıyan darbe, tel boyunca 

geri giden bir akustik dalga oluşturur. Vericinin 4-20 mA çıkışı, uyarma ve algılama 

arasında geçen süre ile orantılıdır.

EKRAN KONUMU
Uygulamanızda optimum montaj için dikey ve yatay ekran konumu sunulur.

"Bir pozisyon "B" konumu
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TEKNİK VERİ

Tip Sert sonda
versiyon

Esnek prob
versiyon

Plastik kaplı sert
sonda versiyonu

Mini versiyon
sert sonda

Ölçülen proses değeri Sıvı seviyesi, mesafe, hacim
0,5 m … 4,5 m
(1,5 ... 14,5 ft)

2 m … 15 m
(6,5 ... 50 ft)

0,5 m … 3 m
(1,5 ... 10 ft)

0,5 m … 1,5 m
(1,5 ... 4,5 ft)Nominal uzunluk (L)

Tüpün malzemesi 1.4571 (316 Ti) paslanmaz çelik PFA kaplı st. Çelik 1.4571 paslanmaz çelik

Maks. orta basınç 2.5 MPa
(25 bar gr / 363 psi gr)

1,6 MPa
(16 bar gr / 232 psi gr)

0,3 MPa
(3 bar gr / 43,5 psi gr)

1 MPa
(10 bar gr / 145 psi gr)(1)

Orta sıcaklık - 40 °C ... +90 °C (-40 °F … 194 °F), sıcaklık şemasına bakın
Standart şamandıra
çap / malzeme (2)

Ø 53,5 x 60 mm (2 x 2,35”)
silindirik / 1.4404 (316L)

Ø 96 mm (4”) top
/ 1.4435 (316L)

Ø 76 x 87 mm (3 x 3,45”)
silindirik / PVDF / PP

Ø 28 x 28 mm (1 x 1,15”)
silindirik 1.4404 (316L)

orta yoğunluk Uygulanan şamandıraya bağlıdır

Islanan parçaların malzemesi Paslanmaz çelik: 1.4571, 1.4404 (316 Ti, 316 L) PFA, PVDF, PP Çelik: 1.4571, 1.4404
– 40 ºC…+70 ºC (-40 °F ... +158 °F), plastik gövde: –25 ºC…+70 ºC (-13 °F ... +158 °F), ekranlı: –

25 ºC…+70 ºC (-13 °F ... +158 °F), Ex tipi: sıcaklık şemasına bakınOrtam sıcaklığı

Analog 4-20 mA (sınır değerler: 3,9 … 20,5 mA)

Çıktı Dijital 4-20 mA + HART
Görüntülemek SAP-300 grafik ekran

sönüm süresi Ayarlanabilir 0 sn … 99 sn

Hata göstergesi 22 mA veya 3,8 mA veya tutma

Çıkış yükü Rt = (Ut-12.5V) / 0.02 A, Ut = güç kaynağı voltajı
Güç kaynağı 12,5 V – 36 V DC
Elektrik koruması Sınıf III.
Giriş koruması IP 67

Proses bağlantısı sipariş koduna göre

6…12 mm (0,25 ... 0,5 inç) kablo için 2x M20x1.5 plastik kablo rakorları +
0,5…1,5 mm için kablo koruyucu boru klemensi için 2x NPT ½ ” iç dişli2 (AWG 20 ... AWG 15)

tel kesiti Ex tipi: "Ex sertifikalı modeller için özel veriler" tablosuna bakın
Elektrik bağlantısı

Konut Boya kaplı alüminyum veya plastik (PBT)

2,9 kg (6,4 lb) + m. prob: 
0,3 kg/m (0,2 lb/ft) +

karşı ağırlık 3,5 kg (7,7 lb)

1,7 kg (3,75 lb) + m. prob: 
0,6 kg/m (0,4 lb/ft)

1,7 kg (3,75 lb) + m. prob: 
0,7 kg/m (0,45 lb/ft)

1,7 kg (3,75 lb) + m. prob: 
0,6 kg/m (0,4 lb/ft)Yığın

(1) Seçilen şamandıraya bağlıdır, kayar manşon bağlantısıyla maksimum basınç 0,3 MPa'dır (3 bar g / 43,5 psi g)
(2) İstenen şamandıra tipi sipariş verirken belirtilmelidir.

ÖLÇÜM VERİLERİ
Tip 1 mm çözünürlük 0.1 mm çözünürlük
Doğrusal olmama (HART satırında 
görüntülenen ve iletilen değerin) (3)

± 2 mm veya ± %0,02 (± 0,08” veya ± %0,02)
FS hangisi daha büyükse

± 1 mm veya ± %0.01 (± 0.04” veya ± %0.01 )
FS hangisi daha büyükse

histerezis (3) < ± 1 mm (0,04 inç) < ± 0,25 mm (0,01 inç)
Sıfır aralık (LEVEL ölçüm modunda) Aktif aralık içinde herhangi bir yer

Ölçüm aralığı (azaltma) Min. menzil: 200 mm (8 inç); Maks. aralık: prob uzunluğuna göre

Sıcaklık hatası 0,04 mm / 10 ºC (0,0015 inç / 50 °F) arasında (-25 ºC … +50 ºC) (-13 °F … +122 °F)
Mevcut çıkış verileri Çözünürlük: 2 µA, Doğruluk: 10 µA, Sıcaklık hatası: 200 ppm/ ºC

(3) Referans koşullar altında
Ex SERTİFİKALI MODELLER İÇİN ÖZEL VERİLER
Koruma
tip ia NS gün

II 1 G Ex ia IIB T6…T5
0,5 … 15 m

II 2 G Ex d IIB T6…T5
0,5 … 10 m

II 1/2 G Ex dia IIB T6…T5
0,5 … 10 mATEX

Eski işaretleme

IEC Ex (3) Ex ia IIB T6 Ga Ex d IIB T6 Gb Ex dia IIB T6 Ga

Ex güç kaynağı ve limit verileri Uimax = 30 V imaks = 140 mA Pimaks = 1 W Ci < 15 nF Li < 200 µH
kablo rakoru Pirinç Nikel kaplama M 20 x1.5 kablo rakoru Pirinç Nikel kaplama M 20 x1.5 Ex d onaylı kablo rakoru
Kablo dış çapı Ø 7 …13 mm (0,275 ... 0,55 inç) Ø 9 …11 mm (0,35 ... 0,45 inç)

(3) IEC Ex ihtiyacı siparişte belirtilmelidir



SICAKLIK PARAMETRELERİ
Ex versiyonu için sıcaklık limitleri Sıcaklık diyagramı

Sıcaklık
sınıf

Maks. ortam
sıcaklık

Maks. orta
sıcaklık

Tip

Sert sonda 80°C
(176 °F)Plastik kaplamalı sert 

veya esnek prob
70°C

(158 °F)T6

Esnek prob 70°C (158°F)
Plastik kaplamalı sert 
veya esnek prob

55 °C
(131 °F)

90°C
(194 °F)T5

Alt sıcaklık limiti Koruma türü
Tip

ia NS gün
verici – 40°C (-40°F)

ATEX – 25°C (-13°F) – 20°C (-4°F)
Ekranlı verici

IEC Ex – 25°C (-13°F)
BOYUTLAR

ile sert prob
dişli proses bağlantısı

Sert sonda
proses bağlantısı olmadan (1, 2)

Proses bağlantısı olmayan 
plastik kaplamalı sert prob (1)
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(1) Kayar manşon ve flanş ayrıca sipariş edilir (2) m-L tipi şamandırasız



şamandıralar

MBA-
505-2M-
800-00(1)

MBA-
505-2M-
200-00(1)

MBK-
530-2M-
400-00(2)

MBA-
505-2M-
900-00(2)

MGU-
505-2M-
200-00(2)

MGU-
505-1M-
200-00(2)

4w34bs-
16yyyyy(3)

Tip

Boyutlar

Orta
yoğunluk (min.)

0,55 kg/dm3
(550 oz/ft3)

0,8 kg/dm3
(800 oz/ft3)

0,55 kg/dm3
(550 oz/ft3)

0,4 kg/dm3
(400 oz/ft3)

0,7 kg/dm3
(700 oz/ft3)

0,4 kg/dm3
(400 oz/ft3)

0,8 kg/dm3
(800 oz/ft3)

1.4404
(316L)

1.4435
(316L)

1.4401
(316)

1.4404
(316L)Malzeme Titanyum PVDF PP

Orta
baskı yapmak

2.5 MPa
(25 bar gr / 363 psi gr)

0,6 MPa
(6 bar g /
87 psig)

0,3 MPa
(3 bar g /

43,5 psi gr)

1 MPa
(10 bar g /
145 psig)

(1) Min için tasarlanmıştır. 2” proses bağlantısı, sadece rijit prob ile sipariş verin
(2) Flanş ayrıca sipariş edilecek

(3) Min için tasarlanmıştır. 1” proses bağlantısı, 
sadece mini tip ile sipariş verin

KAYAN KILIF KABLOLAMA
Ekran modülü

bağlayıcıBoyutlar
Proc.Tip Malzeme

Bağlantı S
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

MBH-105-2M-300-00 1.4571 1” BSP 41 36 20 -

MBK-105-2M-300-00 1.4571 2” BSP 60 55 24 -

MBL-105-2M-300-00 1.4571 1” NPT 41 37 - 10

MBN-105-2M-300-00 1.4571 2” NPT 60 44.5 - 11

MGH-105-2M-300-00 PVDF 1” BSP 46 42 22 -

MGL-105-2M-300-00 PVDF 1” NPT 46 42 22 -

döngü akımı
ölçme
bağlayıcı

4-20 mA akım
çıkış ve güç
tedarik (HART)

1.4571 PVDF 2 5 3 4
- +

NIVOTRACK PC İLE SİSTEMDE
HART çıkışlı enstrüman, bir PC'ye bağlanabilir. UNICOMM 
HART USB modemi. Maks. Bir HART hattına 15 normal (Ex 
olmayan) cihaz bağlanabilir. Ölçülen değerler 
görselleştirilebilir ve/veya cihazlar dijital HART iletişimi ile 
programlanabilir.EView2 yapılandırma yazılımı veya
NIVISION süreç görselleştirme yazılımı.

SAK-305
HART modemi

HART

HART MULTIDROP 
DÖNGÜSÜNDE NIVOTRACK
MultiCONT maks. 15 HART özellikli verici (4 Ex-versiyonlu verici). 

Sayısal (HART) bilgiler işlenir, görüntülenir ve gerekirse RS485 

iletişim hattı üzerinden bir PC'ye iletilebilir. Vericilerin uzaktan 

programlanması da mümkündür. PC'de görselleştirme şu şekilde 

gerçekleştirilebilir:NIVISION süreç görselleştirme yazılımı.
RS485



SİPARİŞ KODLARI (tüm taraklar mevcut değil )
NIVOTRACK manyetostriktif seviye 
vericileriNIVOTRACK M – - (1)

Çıkış / Çözünürlük (7) / Eski kod
Tip kod Konut kod

4-20 mA / 0,1 mm 1
verici T

B

Alüminyum 5 4-20 mA / 1 mm 2
Verici + ekran (2) Plastik (3) 6 4-20 mA + HART / 0,1 mm 3
verici ile
plastik kaplı prob E

kod prob uzunluğu kod 4-20 mA + HART / 1 mm 4

Plastik kaplı problu verici 
+ ekran (2)

4-20 mA / 0,1 mm / Ör. 5G 0 0 m 0 m 0
4-20 mA / 1 mm / Ex ia 6

verici mini (6) m 1 1 m 0.1 m 1
4-20 mA + HART / 0.1 mm / Ex ia 7

verici mini 2 2 m 0,2 m 2C+ ekran (6) 4-20 mA + HART / 1 mm / Ex ia 8•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

4-20 mA / 0.1 mm / Ex d (5) A
Prob tipi /
Proses bağlantısı CÖde 9

A

9 m

10 m

0,9 m 9 4-20 mA + HART / 0.1 mm / Ex d (5) B

4-20 mA / 0,1 mm / Ex d+Ex ia (5) C
Sert / 1” BSP

Sert / 2” BSP

Sert / 1” NPT

Sert / 2” NPT

A

C

NS

G

sen

L

4-20 mA + HART / 0,1 mm / Ex d+Ex ia (5) NSB

C

NS

E

F

11 m

12 m

13 m

14 m

15 m

(1) sipariş
(2) Ekranın konumu (A veya B) sırayla belirtilmelidir.
(3) Ex versiyonunda mevcut değil
(4) Dişli sürgülü manşon ayrıca sipariş edilmelidir
(5) Ekleme uzunluğu maks. 10 m
(6) Ekleme uzunluğu maks. 1,5 m
(7) Gözetim transferi için sertifikalı seviye ölçümü için yalnızca yerel 

ekran ünitesi dahil 0,1 mm çözünürlüklü versiyona sahip HART 
çıkışı sipariş edilebilir

Ex sürümünün r kodu "Ex" ile bitmelidir

Rijit / proses bağlantısı olmadan (4)

Rijit / NIVOFLIP için, proses bağlantısı 

olmadan. & batmadan yüzmek

Esnek / 2“ BSP K

Esnek / 2“ NPT n

AKSESUARLAR
Flanşlar
MFT

Instr. bağlantı kod
- 1” BSP 2

2” BSP 3
standart /
Malzeme kod Boy Baskı yapmak kod 1” NPT 5

kod
DIN / A38 1

2

3

4

5

6

7

8

DIN ANSI PN16 / 150 psi 1 2” NPT 6

PN25 / 300 psi 2 Kayan kılıf A(8)
DIN / 1.4571 DN50 2” 0

DIN / PP DN65 2 1/2” 1 yüzer
(8) Sadece M için-Z türleri

DIN / A38 + PTFE DN80 3” 2 Tip Çap / Malzeme
ANSI / A38 DN100 4” 3

MBA-505-2M-200-00 Ø 53,5 mm / 1.4571
ANSI / 1.4571 DN125 5” 4

MBA-505-2M-800-00 Ø 53,5 mm / Titanyum
ANSI / PP DN150 6” 5

MBK-530-2M-400-00 Ø 96 mm / 1.4571
ANSI / A38 + PTFE DN200 8” 6

MGU-505-2M-200-00 Ø 76 mm / PVDF / PP

MBA-505-2M-900-00 Ø 124 mm / 1.4571

Dişli sürgülü manşon 4w34bs16yyyyy Ø 28 mm / 1.4404

Tip Proses bağlantısı Diğer aksesuarlar

MBH-105-2M-300-00 1” BSP Tip Açıklama
MBK-105-2M-300-00 2” BSP SAP-300 Takılabilir ekran modülü

MBL-105-2M-300-00 1” NPT UNICONT PGK-301 Ex Kendinden güvenli izolatör güç kaynağı modülü

MBN-105-2M-300-00 2” NPT PC ile uzaktan programlama için HART- USB/
RS485 modem, DIN rayına monte edilebilir

UNICOMM SAK-305
1” BSP/PVDF,

plastik kaplamalı versiyon için
MGH-105-2M-300-00 UNICOMM SAT-304 Uzaktan programlama için HART-USB modem

1” NPT/PVDF,
plastik kaplamalı versiyon için

MGL-105-2M-300-00 Ücretsiz indirin için EView2 yapılandırma yazılımı
PC ile uzaktan programlama

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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