
Metalowe, p∏ywakowe 
sygnalizatory poziomu

pomiary
•

monitoring
•

analiza

Typ:
NV

17

Biura firmy KOBOLD istniejà w nast´pujàcych krajach:

ARGENTYNA, AUSTRIA, BELGIA, BRAZYLIA, KANADA, CHINY,
FRANCJA, NIEMCY, WIELKA BRYTANIA, W¸OCHY, HOLANDIA, 
PERU, POLSKA, SZWAJCARIA, USA, WENEZUELA

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
� (06192) 299-0
Fax (06192) 23398
E-mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com01
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● CiÊnienie: maks. 16 bar 

● Temperatura:
maks. 110°C 

● Materia∏:
mosiàdz lub stal nierdzewna 

● Przy∏àcze procesowe: 
G 3/4", M 27x1,5



155 lub 130
94 50 lub 25

G 3/4 lub M 27x1,5SW 32SW 30
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Wymiary

Opis

P∏ywakowe sygnalizatory poziomu typu NV sà prostymi i ta-
nimi urzàdzeniami przeznaczonymi do monitorowania pozio-
mu cieczy. Cylindryczny p∏ywak, wykonany ze stali nierdzew-
nej, zamocowany jest do spr´˝ystego ramienia i przemiesz-
cza si´ w gór´ i w dó∏ wraz ze zmianà poziomu medium. Na
drugim koƒcu ramienia znajduje si´ magnes trwa∏y, który po-
woduje za∏àczanie styków kontaktronu zamontowanego
w korpusie sygnalizatora. Fabrycznie styki ustawione sà jako
normalnie otwarte N/O tzn. zwierajà si´ gdy poziom podnosi
si´. Funkcj´ prze∏àczania mo˝na zmieniç poprzez przesta-
wienie obudowy kontaktronu. Urzàdzenia dostarczane sà
z przy∏àczami gwintowanymi do monta˝u w Êcianie zbiornika
(pozycja monta˝owa pozioma). Do uszczelnienia po∏àczenia
gwintowego zaleca si´ stosowanie taÊmy teflonowej.

Przy∏àcze 
procesowe

gwint zewn´trzny

25 mm NV-1101

D∏ugoÊç
p∏ywaka

Konstrukcja
Mosiàdz

Nr zamówieniowy

G 3/4” NV-1201

Konstrukcja
Stal nierdzewna

Nr zamówieniowy

50 mm NV-1103G 3/4” NV-1203

25 mm NV-1102M27 x 1.5 NV-1202

50 mm NV-1104M27 x 1.5 NV-1204

Zastosowanie

● Kot∏y parowe

● Myjnie samochodowe

● Maszyny czyszczàce

Zamawianie (Przyk∏ad: NV-1102) 

Dane Techniczne

Obudowa: NV-11..: mosiàdz, Ms 58
NV-12..: stal nierdzewna, 1,4301

Przy∏àcze procesowe: NV-11..: mosiàdz, Ms 58
NV-12..: stal nierdzewna, 1,4301

P∏ywak: stal nierdzewna, 1,4301

Spr´˝yna p∏aska: stal nierdzewna, 1,4310

Rami´: stal nierdzewna, 1,4310

Przy∏àcze: NV-11..: mosiàdz, Ms 58
NV-12..: stal nierdzewna, 1,4301

Obudowa kontaktronu: Poliamid

Uszczelka: NV-11..: buna N
NV-12..: Viton

Maks. temperatura: 110°C

Maks. ciÊnienie: 16 bar

Pozycja monta˝owa: pozioma 

Funkcje styku: zestyk normalnie otwarty N/O 
lub zestyk normalnie zamkni´ty N/C
w zale˝noÊci od ustawienia

Przy∏àcze elektryczne: kabel 1,5 m z PVC

Napi´cie obcià˝enia: maks. 230 VAC/VDC

Moc obcià˝enia: maks. 40 VA / W

Pràd obcià˝enia: maks. 2 A

Rezystancja zestyku: maks. 80 mOhm

Punkt zamkni´cia: maks. 6 mm (ponad oÊ symetrii)

Punkt otwarcia: maks. 3 mm (poni˝ej osi symetrii)

Histereza prze∏àczania: oko∏o 8 mm

G´stoÊç medium: > 0,8 dla p∏ywaka 25 mm
> 0,7 dla p∏ywak 50 mm

Stopieƒ ochrony: IP 65

Regulacja ustawienia styków

W celu wykonania regulacji nale˝y poluzowaç wkr´ty p∏ytki
blokujàcej, znajdujàcej si´ w górnej cz´Êci obudowy sygnali-
zatora. Niebieskie (bia∏e) lub czerwone strza∏ki, namalowane
na obudowie kontaktronu, s∏u˝à do nastawienia odpowie-
dniej funkcji styku. Przednia kraw´dê p∏ytki blokujàcej s∏u˝y
jako punkt odniesienia do regulacji.

● zestyk normalnie otwarty N/O
Nastawiç obudow´ na czerwonà strza∏k´.
Zestyk zamyka si´ kiedy poziom cieczy wzrasta.

● zestyk normalnie zamkni´ty N/C
Nastawiç obudow´ na niebieskà (bia∏à) strza∏k´.
Zestyk otwiera si´ kiedy poziom cieczy wzrasta.

18 Zastrzegamy sobie prawo do zmian
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