3 ANI GARANTIE

NIVOFLOAT NL/NW

COMUTATOARE DE NIVEL

COMUTATORUL DE NIVEL TIP PLUTITOR

PREZENTARE GENER ALĂ
Comutatorul de nivel tip plutitor NIVOFLOAT NL–100 este potrivit pentru comutarea diferitelor nivele al lichidelor, apă potabilă, apă
ușor poluată, comutatorul de nivel basculant NIVOFLOAT NW–100 este potrivit pentru comutarea fiabilă a nivelului lichidelor, în
special a apelor reziduale în staţii de pompare, rezervoare, bazine. Protecția perfectă etanșă a plutitorului este asigurată de o carcasă
de polipropilenă cu pereți dublu din plastic dur turnat prin injecție, cu două camere de aer, care conține micro-întreruptorul pentru
contactul electric. Designul cu pereți dublu oferă utilizatorilor o siguranță remarcabilă în ceea ce privește protecția vieții.
Ieşirea de cablu al comutatorelor de nivel NIVOFLOAT sunt etanşate prin structura monolitică a carcasei turnate. Cablul întrerupătorului de nivel este un conductor de cupru flexibil de 3 × 1 mm² cu izolație pe miez, materialul de izolație externă este PVC sau neopren.
Comutatorul poate fi utilizat pentru diverse sarcini de control (de exemplu, indicarea nivelurilor de lichid, comutarea pompelor etc.).

NL–100
FUNCȚIONARE
Comutatorul plutitor NIVOFLOAT NL–100, dotat cu microcontact fără mercur, este corespunzător pentru comutare nivel lichide, comandă pompe etc. Carcasa cu pereți duble, izolația cablulul
asigură închiderea ermetică și protecția impotriva înundării. Datorită greutății specifice mai mici
decât apa comutatorul
NIVOFLOAT NL–100 plutește pe nivelul lichidului de comutat și la atingerea unghiului de comutare de ±45 grade microcontactul comută. Histereza comutării se setează cu contragreutatea de
reglaj. În cazul comutării mai multor nivele echipamentele trebuiesc fixate pentru a preveni innodarea cablurilor.

CAR ACTERISTICI
■
■
■
■
■
■

APPLICAŢII

Plutitor cu cameră dublă
Histereza reglabilă cu contragreutate
Cablu maxim 20 m
Temperatură mediu max. +50 °C
Presiune proces max. 1 bar
IP68

■
■
■
■

NMW−100–0
greutate de reglaj

DATE TEHNICE

Pentru apă potabilă
Pentru canalizare comunală şi industrială
Control umplere/golire rezervoare
Protecţie preaplin

NL−100
plutitor

DIMENSIUNI
NLo–1oo–1

Unghi de comutare
Temperatura mediu

±45°
0…+50 °C

Presiune mediu

1 bar (0,1 MPa)

Material plutitor

Polipropilenă

Material contragreutate
Volum plutitor
Contact
Durata de viaţă
Protecţie climatică
Cablu
Lungime cablu
Greutate (fără cablu)

Polistiren
430 cm3
10(4) A, 250 V AC, AC1
10⁷ comutări
IP68

NL−100

Ø9 mm / 3 × 1 mm2
5 m, 10 m, 20 m
250 g

NMW−100–0

NW–100
FUNCȚIONARE
Comutatorul de nivel fără mercur NIVOFLOAT NW–100 este corespunzător pentru comutare în apă uzată, apă poluată, apă potabilă. Carcasa dublă, izolaţia cablului conferă o etenşare ermetică
şi impiedică inundarea comutatorului.
Plutitorul se imersează la nivelul de comutare dorit, eventual se
fixează. Plutitorul va comuta la acest nivel prin basculare. Forma
specială respectiv greutatea plutitorului asigură funcţionare fără
contragreutate.

CAR ACTERISTICI
■
■
■
■
■
■

Forma specială a plutitorului
Plutitor cu cameră dublă
Cablu maxim 20 m
Temperatura max. +50 °C
Presiune proces max. 2 bar
IP68

APPLICAŢII
■

■
■

Canalizare industrială şi comunală şi pentru
apă potabilă
Control umplere/golire rezervoare
Protecţie preaplin

NW−100
plutitor
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DATE TEHNICE

DIMENSIUNI
NWo–1oo–1

Unghi de comutare

~400 mm (constant)

Temperatura mediu

0…+50 °C

Presiune mediu

2 bar (0,2 MPa)

Material plutitor

Polipropilenă

Volum plutitor
Contact
Durata de viaţă
Protecţie climatică
Cablu
Lungime cablu
Greutate (fără cablu)

1000 cm3
10(3) A, 250 V AC, AC1
10⁷ comutări
IP68
Ø9 mm / 3 × 1 mm2
5 m, 10 m, 20 m
1,1 kg

NW−100

Specificații în sistem metric! NIVELCO își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără notificare!

NL–100

fixare

COMANDĂ UMPLERE

COMANDĂ GOLIRE

COMUTARE MULTIPUNCT

NW–100

fixare

MONTAJ

CONEXIUNE
albastru

maro

negru

umplere
maro

maro

negru

contragreutate

Nivel superior

negru

albastru

golire

maro

maro

negru

Histereză

albastru
min. 200 mm

nlnwl21r0601b

EXEMPLE DE ALICAȚII

Nivel inferior

negru

albastru

albastru

CODURI DE COMANDĂ (nu toate combinațiile sunt posibile)
NIVOFLOAT – Comutator plutitor cu cameră dublă
N
Tip

–1

–1
Cod

Lichid curat

L

Apă uzată

W

Material cablu

Cod

Greutate de reglaj*

Neopren

Cod
N

Lungime cablu
5m

05

Fără greutate de reglaj

PVC

P

10 m

10

20 m

20

*NIVOFLOAT NMW–100–0 greutate de reglaj la comandă separată
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