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TIPURIAPLICAȚI I

 ■ Industrie alimentară: ulei 
de floarea soarelui, cafea, 
pudră cacao, făină, zahăr, 
etc.

 ■ Industrie chimică: granule 
plastic, peleți

 ■ Construcţii: ciment, nisip, 
calcar, gips

 ■ Energie: negru de fum,  
Praf cărbune, cenușă

CERTIFICĂRI

 ■ ATEX (Ex ta/tb D)
 ■ EAC Ex (Ex tb D)

CARACTERISTICI

 ■ Comutare nivel la solide, prafuri, granule
 ■ Versiuni extinse cu cablu sau tijă max. 3 m
 ■ Oprire motor automată
 ■ Versiuni temperatură înaltă
 ■ IP67
 ■ Certificări Dust-Ex
 ■ Forța rotativă independentă de tensiunea 

de alimentare
 ■ Tensiunea insuficientă de alimentare 

indicată cu LED intermitent

PREZENTARE GENERALĂ

Comutatorul de nivel, paletă rotativă NIVOROTA, este adecvat pentru comutarea de nivel în materiale aderente, granu-
lații, prafuri, solide cu construcție robsută. Instalate pe rezervoare, silozuri, gure de umplere, se pot controla nivelul mate-
rialelor depozitate (piatră, funingine, nisip, cărbune, granulate, cereale, sfeclă de zahăr, etc.) și comanda umplere-golire cu 
protecție de supraaîncărcare. Paleta este acționat de un motor electric cu putere mică. Paleta se rotește liber, când nive-
lul materialului ajunge la paletă, acesta este blocată, în acest moment motorul se decuplează și acționează releul de pe 
ieșire. La scăderea nivelului paleta începe să se învârte iarăși și acționează motorul electric, și comutatorul revine la starea 
inițială. Seria NIVOROTA E−700 și E−800 reunește avantajele seriilor inițiale, cu funcție de autocontrol, poate face dife-
rența între comutare nivel (nivel superior, nivel inferior) și starea de defect. Pe o ieșire separată este semnalul de comutare și 
semnalul de defect. Acesta este obținută prin monitorizarea electrică a unor componente (motor, axă, microcomutator, arc 
moment, etc.) Comutatoarele se pot folosi și la aplicați în zonă Ex D.

Alegerea versiuni corespunzătoare aplicaţiei se face ţinând cont de 
următoarele aspecte:

 ■ Lungimea de imersie: Nivelul urmărit (inferior sau superior) și poziția de instalae 
determină lungimea de inserție.

 ■ Numărul paletelor: Greutatea specifică a materialului respectiv dimensiunea 
granulelor determină numărul paletelor necesare Cea mai 
uzuală este paleta simplă de formă curbată. Este ușor de 
trecut prin ștuțul filetat de fixare. Pentru materiale mai ușoare 
se recomandă utilizarea paletei cu 3 lamele. Comutatoarele 
disponibile au 1 sau 3 lamele, dar pot fi comandate cu fiecare 
variantă de paletă, iar paletele pot fi comandate și separat.

 ■ Cuplajul flexibil: Este justificat în aplicații în care axul motoruli 
de antrenare trebuie protejat de șocuri (pietre, materiale de 
granulație mai mare).

SELECȚIE

E−700 E−800

Carcasă aluminiu –

Carcasă plastic –

Paletă simplă

Paletă cu mai multe brațe

Cuplaj flexibil

Prelungire prin cablu

Alimentare DC

Versiune Ex –

Versiune de temp. înaltă –

Conexiune 1"

Conexiune 1½"

Setare moment

Material Densitate 
(kg/dm³)⁽¹⁾

Grâu 0,4…0,5

Faină 0,6…0,8

Chipsuri de lemn 0,3…0,4

Rumegus 0,3…0,35

Var 0,8…1

Var hidratat 0,4…0,5

Praf PVC 0,3…0,6

Granule PVC 0,3…0,6

Semințe floarea soarelui 0,3…0,5

Şrot de floarea soarelu 0,1…0,2

Furaje 0,2…0,6

Praf de boia 0,8…1

EL−700 
Paletă simplă
și cuplaj flexibil

EL−700 
Paletă cu

3 brațe

(1) Valori informative

EM−700 
Versiune de temperatură
înaltă cu prelungire bară



DATE TEHNICE
Standard Temperatură înaltă

ELo−7oo ELo−8oo EMo−7oo
Imersie Standard: 200 mm; sondă prelungită cu tijă: 0,3…3 m; sondă prelungită cu cablu: 1…3 m

Material și numar brațe paletă Oțel inox 1.4571 / 1, 2, 3; Conform cod comandă

Rotații ~1 rpm (@50 Hz)

Material în contact cu mediu 1.4571 Oțel inoxidabil, materialul garnitură: NBR 1.4571 Oțel inoxidabil, materialul garnitură: FPM

Densitate (val. orientativă) Minimum 0,1 kg / dm3

Temperatură mediu
−20…+120 °C −20…+80 °C −20…+200 °C

La vers. Ex: vezi tabel cu date Ex

Temperatură ambiantă /  
umiditatea relativă −30…+60 °C / maximum 90%

Presiune Maximum 3 bar (0,3 MPa)

Ieșire SPDT 250 V AC, 6 A, AC1

Semnalizare rotații / blocaj 2 LED vede / roșu

Conexiune tehnologică 1" BSPT; 1½" BSPT; placa de montaj (filetul BSPT poate fi de asemenea înșurubat în filetul BSP sau NPT)

Alimentare 230 V AC, 120 V AC, 24 V AC, 24 V DC (18…28 V DC)

Consum Maximum 4 VA (4 W)

Conexiune electrică 2 presetupe pentru cabluri din plastic M20x1,5 pentru, cablu de Ø6…12 mm + Două conexiuni filetate ½" NPT
pentru conducte de protecție; 2 şir de clemă pentru secțiunea de fir 0,5…1,5 mm2

Clasă de protecție electrică Clasă I

Clasă de protecție IP67

Carcasă Aluminiu turnat sau plastic (PBT) Aluminiu turnat

Masă 2 presetupe pentru cabluri din plastic M20x1,5, pentru cablu de Ø6…12 mm + Două conexiuni filetate ½"
NPT pentru conducte de protecție; 2 şir de clemă pentru secțiunea de fir 0,5…1,5 mm2

DATE SUPLIMENTARE VERSIUNE Ex

ELo–, EKo–7oo–5, 6, 7, 8Ex (Standard) EMo–, EHo–7oo–5, 6, 7, 8Ex (Temperatura înaltă)
Marcaj Ex x II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C…T135°C Da/Db x II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T85°C…T200°C Da/Db

Tensiune de alimentare Ex Eoo–7oo–5Ex: U0 ≤ 253 V AC;      Eoo–7oo–6Ex: U0 ≤ 132 V AC;  
Eoo–7oo–7Ex: U0 ≤ 26,4 V AC;     Eoo–7oo–8Ex: U0: U0 ≤ 28 V DC

Temperatura de proces şi ambiantă A se vedea mai jos
Conexiune cablu M20x1,5 cu certificare “Ex ta” 
Diametru exterior cablu Ø6…Ø12 mm
Conexiune electrică Secţiune: 0,5…1,5 mm²

Tip Clasă de temperatură T85°C T100°C T135°C T200°C

ELo–, EKo–7oo–5, 6, 7, 8Ex
(Standard)

Temperatură max. de suprafaţă

+60 °C
+90 °C +120 °C

Temperatură max. mediu

Temperatură max. ambiantă +60 °C +50 °C 

Timp de aşteptare deschidere capac 40 minut 30 minut 10 minut

EMo–, EHo–7oo–5, 6, 7, 8Ex
(Temperatura înaltă)

Temperatură max. de suprafaţă
+60 °C +90 °C +120 °C +200 °C

Temperatură max. mediu

Temperatură max. ambiantă +60 °C

Timp de aşteptare deschidere capac 40 minut 30 minut 15 minut 0 minut

Protecția echipament montat inferior cu elemente de deviație

MOD DE LUCRU

Alimentare LED stare Ieşire Paletă

Prezent
Aclanșat

Rotește

Declanșat
Stă

Lipsă
Aclanșat

Stă

C
NC

NO

C
NC

NO

C
NC

NO

MONTAJ

Distanță minimă protecție 150 mm Protecție semicirculară

Protecție tablă



Paletă cu o singură lamă, curbată (168 mm), EAL–701–1

Paletă cu o singură lamă, curbată (120 mm), EAL–702–1

Lamă simplă, paletă de 90° (130 mm), EAL–707–1

Paletă cu o singură lamă, dreaptă (170 mm), EAL–705–1

Paletă cu o singură lamă, dreaptă (70 mm) , EAL–706–1

Cuplaj flexibil, EAS–701–0

Extensie pentru țevi (Ø10x1),  
EAR–70–1⁽²⁾

Țeavă rigidă pentru cablu în 
varianta prelungită, EAK–7–1⁽²⁾

 ■ Se introduce printr-o  
conexiune de proces de 1",  
45 mm lungime.

 ■ Lamă implicită, pentru  
majoritatea aplicațiilor.

 ■ Introdusă printr-o conexiune de 
proces de 1", 45 mm lungime.

 ■ Pentru materiale lipicioase. 
Materialul lipit de lamă tinde 
să afecteze mai puțin funcțio-
narea unității.

 ■ Mai robust datorită suprafeței 
mici a lamei și a lungimii de 
introducere.

 ■ Inserată printr-o conexiune de 
proces de 1½", 50 mm lungime.

 ■ Pentru materiale ușoare  
datorită lamei mari.

 ■ Introdusă printr-o conexiune  
de proces de 1½".

 ■ Pentru materiale grosiere sau 
lipicioase. Materialul lipit de 
lamă tinde să afecteze mai 
puțin funcționarea unității.

 ■ Pentru materiale dense.

 ■ Mai robustă datorită suprafeței 
mici a paletei și a lungimii de 
introducere.

 ■ Inserată printr-o conexiune de 
proces de 1½".

 ■ Pentru a proteja paleta de 
efectele dinamice puternice 
care pot apare în timpul 
funcționării. 
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PALETE, ACCESORII

⁽²⁾ Codificarea lungimii în conformitate cu coloana „Lungime de inserție”  
din tabelul de coduri de comandă 
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PALETE, ACCESORII

Paletă cu 3 lamele, standard (120 mm), EAL–709–1⁽¹⁾

Paletă cu 3 lamele, extinsă (268 mm), EAL–708–1⁽¹⁾

Paletă flexibilă cu 2 lamele (172 mm), EAL–703–1

Paletă flexibilă cu 2 lamele (120 mm), EAL–704–1

Placă de montaj, EAM–70–0

 ■ Poate fi introdusă chiar și 
printr-o conexiune de proces 
de 1", 90 mm lungime.

 ■ Paleta nu poate fi utilizată cu 
materiale lipicioase, deoarece 
acestea pot împiedica închide-
rea lamelelor la îndepărtare.

 ■ Lamele trebuie închise prin 
apăsarea vârfurilor lamelor 
împreună când unitatea este 
instalată. 

 ■ În primul rând pentru materiale 
ușoare datorită lamei mari.

 ■ Variantă extinsă.

 ■ Utilizați o placă de montare 
pentru a introduce paleta în 
rezervor! 

 ■ În primul rând pentru materiale 
ușoare datorită lamei.

 ■ Utilizați o placă de montare 
pentru a introduce paleta în 
rezervor! 

 ■ Pentru materiale cu o greutate 
specifică mai mare. 

 ■ Poate fi introdusă chiar și prin-
tr-o conexiune de proces de 1", 
90 mm lungime. 

 ■ Paleta nu poate fi utilizată cu 
materiale lipicioase, deoarece 
acestea pot împiedica închide-
rea lamelelor la îndepărtare. 

 ■ Lamele trebuie să fie închise 
prin apăsarea vârfurilor lamei 
împreună atunci când unitatea 
este instalată. 

 ■ Variantă din oțel inoxidabil 
și oțel carbon disponibilă. 
Aceasta din urmă este 
acoperită cu pulbere 
electrostatică pentru  
a preveni ruginirea. 

1½" BSP 

2.5

⁽¹⁾ Cu o placă de montare



NIVOROTA E – – ⁽¹⁾

CODURI DE COMANDĂ (nu toate combinațiile sunt posibile)

ekh7s21r0605b  
Specificații în sistem metric! NIVELCO își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără notificare!

DIMENSIUNI

Standard Cu extensie bară

Paletă simplă   EL–, EK–02– Paletă triplă    ELF–, EKF–02– Paletă simplă     ELR–, EKR–

1", 1½" BSPT 1½" BSPT

~90

L90

Ø28

1½" BSPT 

Versiunea cu cablu prelungit cu contragreutate Temperatură înaltă
EM–, EH–7–Paletă simplă   EKK–, ELK– Paletă triplă     EKL–, ELL–

1½" BSPT 1½" BSPT 

~90

~2
28

1", 1½"
BSPT 
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(L):
 0,

3…
3 m

Versiunea standard cu palete 
cu 1 sau 3 palete, tijă sau cablu

⁽¹⁾ Pentru modelele Ex, comanda codul este urmat de "Ex"
⁽²⁾ Nu este în versiune Ex
⁽³⁾ Nu este disponibilă o variantă pentru temperaturi ridicate

PIESE ȘI ACCESORII DISPONIBILE 
Proprietățile majorității accesoriilor pot fi găsite în broșură, dar lista completă a pieselor și accesoriilor sunt disponibile în Selectorul NIVELCO 
și în manualul de utilizare al dispozitivelor.

Alimentare / Ex Cod

230 V AC 1

120 V AC 2

24 V AC 3

24 V DC 4

230 V AC / Ex tb IIIC (ATEX) 5

120 V AC / Ex tb IIIC (ATEX) 6

24 V AC / Ex tb IIIC (ATEX) 7

24 V DC / Ex tb IIIC (ATEX) 8

Cod Imersie Cod

0 0 m 0 m 0

1 1 m 0,1 m 1

2 2 m 0,2 m 2

3 3 m 0,3 m 3

0,4 m 4

0,5 m 5

0,6 m 6

0,7 m 7

0,8 m 8

0,9 m 9

Carcasă Cod

Aluminiu 7

Plastic⁽²⁾⁽³⁾ 8

Versiune Paletă / Conexiune la proces Cod

Standard

Paletă simplă / 1" BSPT A

Paletă simplă / 1½" BSPT H

Paletă triplă / 1½" BSPT F

Cu extensie bară Paletă simplă / 1½" BSPT R

Cu extensie cablu
Paletă simplă / 1½" BSPT K

Paletă triplă / 1½" BSPT L

Versiune Cod
Versiune standard 
bidirecţională L

Versiune 
bidirecțională pt. 
temperatură înaltă 
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NIVELCO.COM/RO

SC NIVELCO TEHNICA MĂSURĂRII SRL.
RO-547530, Sangeorgiu de Mures, str. Narciselor nr. 17
Tel./fax: (40) 265-306-192
E-mail: romania@nivelco.com

NIVELCO PROCESS CONTROL CO.
H-1043 Budapest, Dugonics u. 11.
Tel.: (36-1) 889-0100 ▪ Fax: (36-1) 889-0200
E-mail: sales@nivelco.com

http://www.nivelco.com

