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KOBOLD offices exist in the following countries:
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● D∏ugoÊç pomiarowa: 
wskaênik jednocz´Êciowy 
maks. 6000 mm
>6000 mm dwu- 
lub wielocz´Êciowy

● CiÊnienie: maks. PN100

● Temperatura: maks. 400°C 

● LepkoÊç: maks. 200 mm2/s

● Przy∏àcze procesowe:
ko∏nierz DIN DN 14 do DN 32
ko∏nierz ANSI 1/2 do 1 1/4

● Materia∏: stal nierdzewna 1,4571

● Miejscowe wskazywanie 
bez zasilania

● Zestyki

● WyjÊcie analogowe



Dane Techniczne – Elementy dodatkowe

Zestyki kraƒcowe typu NBK-R i NBK-REx
Dzia∏anie zestyku: bistabilny zestyk prze∏àczny
Histereza prze∏àczania: oko∏o 15 mm
Obcià˝alnoÊç: 0 W/VA, 230 V, 0,8 A (NBK-R)
Obcià˝alnoÊç: 20 W/45 VA, 220 V, 0,8 A (NBK-REx)
Temperatura medium: maks. 100°C
Temperatura otoczenia: maks. 75°C
Stopieƒ ochrony: IP 67
Przy∏àcze procesowe: 3 m przewód z PVC  
Rodzaj zabezpieczenia: EEx-d-IIc-T6 (tylko NBK-REx)
Obudowa z tworzywa

Zestyki kraƒcowe typu NBK-RT200 i NBK-RT400

Dzia∏anie zestyku: bistabilny zestyk prze∏àczny
Histereza prze∏àczania: oko∏o 15 mm
Obcià˝alnoÊç: 80VA; 220 V, 1 A
Temperatura medium: maks. 200°C/ 400°C
Temperatura otoczenia: maks. 145°C/ 350°C
Stopieƒ ochrony: IP 65
Obudowa aluminiowa ciÊnieniowa; przy∏àcze zaciskowe.

Przetwornik typu: ...W...

Kontaktronowy ∏aƒcuch rezystorów
Opór ca∏kowity: oko∏o 5 kW

Napi´cie obwodu 
pomiarowego: maks. 24 VDC
Pràd pomiarowy: maks. 0,1 A
Temperatura medium: maks. 200°C
Temperatura otoczenia: maks. 130°C
RozdzielczoÊç: 10 mm (ML<2000 mm)

20 mm (ML> 2000 mm)

Przetwornik typu: ...M...

Kontaktronowy ∏aƒcuch oporników z 2-przewodowym przetwornikiem
WyjÊcie: 4-20 mA
Zasilanie: 16-32 VDC
Obcià˝enie: (UB-9 V) / 0,02 A [W]
Temperatura medium: maks. 130°C
Temperatura otoczenia: maks. 80°C
RozdzielczoÊç: 10 mm (ML<2000 mm)

20 mm (ML>2000 mm)

Typ: ...T...

Magnetostrykcyjny przetwornik z 4-przewodowym przetwornikiem
WyjÊcie: 4-20 mA/ obcià˝enie maks. 500 W
Maks. d∏ugoÊç: 4000 mm
Napi´cie zasilania: 24 VDC
Dok∏adnoÊç: ±1 mm
Temperatura medium: maks. 120°CTemperatura otoczenia:

maks. 80°C
Stopieƒ ochrony: IP 65

Zasada dzia∏ania

Wskaêniki poziomu z obejÊciem firmy KOBOLD przeznac-
zone sà do monitoringu, wizualizacji i ciàg∏ego pomiaru
poziomu cieczy. Rur´ obejÊciowà montuje si´ na bocznej
Êcianie zbiornika. Zgodnie z zasadà naczyƒ po∏àczonych,
poziom w rurze obejÊciowej jest równy poziomowi w
zbiorniku. P∏ywak z wbudowanymi magnesami przemieszcza
si´ wewnàtrz rury zgodnie ze zmianà poziomu i przenosi go
w sposób bezkontaktowy na wskaênik umieszczony na
zewnàtrz rury lub do urzàdzenia monitorujàcego. Dost´pne
sà nast´pujàce urzàdzenia wskazujàce i monitorujàce:

Wskaênik rolkowy

W momencie, gdy p∏ywak mija wskaênik z czerwono-bia∏ymi
rolkami nast´puje ich obrócenie o 180° wokó∏ ich w∏asnych
osi. Gdy poziom podnosi si´ wa∏ki przekr´cajà si´ tak, ˝e
widoczna jest czerwona strona wa∏ka, a gdy poziom opada
widoczna jest bia∏a ich strona. Poziom jest stale obrazowany
jako czerwony s∏upek na wskaêniku.

Przetwornik 

Na zewnàtrz rury obejÊciowej mo˝e byç montowany magne-
tostrykcyjny przetwornik pomiarowy lub przetwornik w pos-
taci ∏aƒcucha rezystorów. Standardowym sygna∏em wyjÊ-
ciowym z przetwornika jest sygna∏ ciàg∏y od 4 do 20 mA.
Sygna∏ ten mo˝e byç przesy∏any do urzàdzeƒ wskazujàcych
lub sterujàcych. 

Uniwersalny wyÊwietlacz 

Uniwersalny wyÊwietlacz typu ADI mo˝e byç montowana na
rurze obejÊciowej w celu wizualizacji poziomu cieczy w
zbiorniku. Sygna∏em wejÊciowym dla wyÊwietlacza jest syg-
na∏ 4 do 20 mA z przetwornika.

Zestyki kraƒcowe 

Dla sygnalizacji poziomu, do rury obejÊciowej mogà byç
zamocowane zestyki kontaktronowe.

Zastosowanie 

● Zbiorniki zasobnikowe

● Naczynia mieszajàce

● Zbiorniki na statkach

● Zbiorniki na wod´

Dane Techniczne

Rurka obejÊciowa: Ø60,3 mm
Materia∏: stal nierdzewna 1,4571
CiÊnienie pracy: 16/40/64/100 bar
Temperatura pracy: do 120°C wa∏ki z polipropy-
lenu

do 400°C wa∏ki ceramiczne
LepkoÊç: maks. 200 mm2/s
Maks. d∏ugoÊç pomiaru: do 6000 mm wskaênik 

jednocz´Êciowy
d∏u˝szy – dwu- 
lub wielocz´Êciowy

D∏ugoÊç ca∏kowita: w zale˝noÊci od d∏ugoÊci 
pomiarowej, patrz wymiary
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Typ

F= ko∏nierz DIN 15=DN 15, 1/2”

Przy∏àcze
procesowe

Ârednica 
nominalna

NBK-03...

20=DN 20, 3/4”NBK-06...

25=DN 25, 1”NBK-07...

32=DN 32, 1 1/4”NBK-10...

NBK-R

NBK-REx

Szczegó∏y zamawiania (Przyk∏ad: NBK-03 F15 00T8 Y)

00= brak

Wskaênik
rolkowy

RP= rolki z PP 

(polipropylen)

RK= rolki ceramiczne

8= >0.8 g/cm3

G´stoÊç 
medium

1= >1.0 g/ccm3

F= >0.54 g/cm3

A= >1.0 g/cm3

CiÊnienie 
nominalne

16 bar / 150 Ibs

40 bar / 300 Ibs

64 bar / 600 Ibs

100 bar / 1500 Ibs

Standardowy zestyk

00= brak

Przetwornik

T= magnetostrykcyjny

W= ∏aƒcuch rezystorów

M= z przetwornikiem

Zestyk EEx d IIC T6

Opcje

● A – przy∏àcze ko∏nierzowe dla wskaêników dwucz´Êciowych

● B – urzàdzenie wskazujàce typu ADI-B ze wskaênikiem
typu bargraf w odpornej obudowie aluminiowej 
zamontowanej na rurze obejÊciowej;

● C – urzàdzenie wskazujàce typu ADI-K ze wskaênikiem
typu bargraf i wyÊwietlaczem cyfrowym w odpornej
obudowie aluminiowej zamontowanej na rurze 
obejÊciowej;

● D – urzàdzenie wskazujàce typu ADI-D z wyÊwietlaczem
cyfrowym w odpornej obudowie aluminiowej 
zamontowanej na rurze obejÊciowej;

● E – ko∏nierz spustowy DN 20/25 stal nierdzewna 1,4571

● F – zawór spustowy NAD-MZ15 G 1/2” 
stal nierdzewna 1,4571

● H – przy∏àcze do p∏ukania DN 15/PN 16 góra i dó∏

● K – izolacja Armaflex 
(przewodnoÊç cieplna 0,025 kcal/m°C)

● M – podzia∏ka z aluminium

● N – os∏ona termiczna do przetwornika >200°C
(koniecznoÊç u˝ycia p∏ywaka)

● P – diagnostyka radiograficzna wg DIN 54111 T1 

● Q – test penetracyjny wg DIN 541152

● X – test ciÊnieniowy z wodà 1,5 x PN

● Z – certyfikat materia∏owy 3,1 B wg DIN 50049i

NBK-RT200

NBK-RT400

Zestyk wysokotemperaturowy maks. 200°C

Zestyk wysokotemperaturowy maks. 400°C

00= brak

Opcje

Y= opcje

nie w sposób opisowy)

stal nierdzewna zamkni´ty

Materia∏ Konstrukcja

Stainless steel zamkni´ty

Tytan zamkni´ty

Tytan zamkni´ty

Typ

1

8

A

E

F

otwarty

PN 64/100

otwarty

otwarty

otwarty

min. g´stoÊç
(g/cm3)

1.0 

0.8

1.0

0.61

0.54

standardowe

Zaawansowanie

standardowe

standardowe

ekranem termicznym

Inne wersje specjalne (np.: dla innych g´stoÊci, zredukowanej d∏ugoÊci zanurzenia) na ˝yczenie

PN 16/40

Tytan zamkni´ty otwarty standardowe

Typy p∏ywaków

Pod∏àczenie elektryczne

Przetwornik z ∏aƒcuchem rezystorów typu:...W...

Magnetostrykcyjny przetwornik typu: ...T...

1

2

3

oko∏o 5 kW

-

+
16-32 VDC

Zakres

Punkt-0

1

2

1

2

+

-

+

-

24 VDC

4-20 mA
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¸aƒcuch rezystorów z przetwornikiem analogowym 
typu: ...M...

A= ko∏nierz ANSI
(prosimy o zamówie-



Wymiary

Typ

320 130

A B

NBK-03... 110

C

320 130NBK-06... 110

320 160NBK-07... 130

320 160NBK-10... 130

115

D

115

180

195

CiÊnienie 
nominalne

16 bar / 150 Ibs...

40 bar / 300 Ibs...

64 bar / 300 Ibs...

100 bar / 1500 Ibs...

Wymiary (mm)

NBK-... ze wskaênikiem rolkowym NBK-... ze wskaênikiem rolkowym i magnetostrykcyjnym
przetwornikiem
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