
Wskaêniki poziomu 
do instalacji 

na zbiornikach

measuring
•

monitoring
•

analysing

Model:
NBK-04
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KOBOLD offices exist in the following countries:

ARGENTINA, AUSTRIA, BELGIUM, BRAZIL, CANADA, CHINA,
FRANCE, GERMANY, GREAT BRITAIN, ITALY, NETHERLANDS, 
PERU, POLAND, SWITZERLAND, USA, VENEZUELA

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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● D∏ugoÊç pomiaru:
maks. 4000 mm

● CiÊnienie: maks. PN16

● Temperatura: maks. 120°C 

● LepkoÊç: maks. 200 mm2/s

● Przy∏àcze procesowe:
ko∏nierz DIN DN 50/65
ko∏nierz ANSI 2”/3”

● Materia∏: 
stal nierdzewna 1,4571



Zestyki kraƒcowe typu: ... NBK-R, NBK-REx

Dzia∏anie zestyku: bistabilny zestyk prze∏àczny

Histereza prze∏àczania: oko∏o 15 mm

Obcià˝alnoÊç: 40 W/VA, 230 V, 0,8 A (NBK-R)

Obcià˝alnoÊç: 20 W/45 VA, 220 V, 0,8 A (NBK-REx)

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)

Przetwornik typu: ...T...

Zasada pomiaru: przetwornik magnetostrykcyjny

Napi´cie zasilania: 24 VDC

WyjÊcie: 4-20 mA, 4-przewodowe

Obcià˝enie: maks. 500 W

Dok∏adnoÊç: ±1 mm

Maks. d∏ugoÊç: 4000 mm

Temperatura medium: maks. 120°C

Temperatura otoczenia: maks. 80°C

Stopieƒ ochrony: IP 65

Przetwornik typu: ...W...

Zasada pomiaru: 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. 120°C

Temperatura otoczenia: maks. 130°C

RozdzielczoÊç: 10 mm (ML<2000 mm)
20 mm (ML> 2000 mm)

Przetwornik typu: ...M...

Kontaktronowy ∏aƒcuch rezystorów z przetwornikiem 
2-przewodowym 

WyjÊcie: 4-20 mA

Zasilanie: 16-32 VDC

Obcià˝enie: (UB-9 V) / 0,02 A [W]

Temperatura medium: maks. 120°C

Temperatura otoczenia: maks.   80°C

RozdzielczoÊç: 10 mm (ML< 2000 mm)
20 mm (ML> 2000 mm)

Zasada dzia∏ania
Wskaêniki poziomu firmy KOBOLD typ NBK-04 przezna-
czone sà do monitoringu, wizualizacji i ciàg∏ego pomiaru
poziomu cieczy w zbiornikach, do których mo˝liwy jest tylko
dost´p od góry. P∏ywak przemieszcza si´ wewnàtrz rury 
zanurzonej w zbiorniku wraz ze zmianà poziomu cieczy. Do
p∏ywka przymocowany jest pr´t na koƒcu którego znajduje
si´ magnes. Magnes przemieszcza si´ wewnàtrz rury, która
znajduje si´ ponad zbiornikiem. Pole magnetyczne powo-
duje obracanie si´ rolek wskaênika przymocowanego na
zewnàtrz rury lub oddzia∏uje na przetwornik pomiarowy. 

Wskaênik rolkowy
W momencie, gdy magnes mija wskaênik z czerwono-bia∏y-
mi rolkami nast´puje ich obrócenie o 180º wokó∏ ich w∏as-
nych 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 obra-
zowany jako czerwony s∏upek na wskaêniku.

Przetwornik  
Na zewnàtrz rury obejÊciowej mo˝e byç montowany magne-
tostrykcyjny przetwornik pomiarowy lub przetwornik w po-
staci ∏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.

Zestyki kraƒcowe 
Dla sygnalizacji poziomu, do rury obejÊciowej mogà byç za-
mocowane zestyki kontaktronowe.

Zastosowanie 

● Zbiorniki zasobnikowe

● Media agresywne

● Naczynia mieszajàce

● Zbiorniki na wod´

Dane Techniczne

Rura ponad zbiornikiem: Ø60,3 x 2 mm

Rura zanurzona w zbiorniku: Ø60,3 x 2 mm lub 76,1 x 2 mm

Materia∏: stal nierdzewna 1,4571

P∏ywak: tytan lub stal nierdzewna

Przy∏àcze pr´towe: z tytanu dla d∏ugoÊci 
pomiarowej do 1,5 m
ze stali nierdzewnej 1,4571 
dla d∏ugoÊci pomiarowych 
ponad 1,5 m

WielkoÊç nominalna ko∏nierza: DN50 lub DN65 wg DIN; 
2” lub 3” wg ANSI

Maks. ciÊnienie pracy: PN16

Maks. temperatura pracy: do 120°C 

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

Min. g´stoÊç: 0,55; 0,75 lub 0,95 kg/dm3

w zale˝noÊci od d∏ugoÊci 
∏àcznika rurowego i p∏ywaka

Wskaênik rolkowy: sekcja aluminiowa z rolkami 
z polipropylenu
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Prosimy o wyszczególnienie w zamówieniu d∏ugoÊci „L”.

Typ

A50=ANSI ko∏nierz 2“ RP=rolki PP

Wskaênik rolkowy

(z polipropylenu)

F65=DIN ko∏nierz DN 65 00=brak

A65=ANSI ko∏nierz 3“ RP=rolki PP

(z polipropylenu)

Szczegó∏y zamawiania (Przyk∏ad: NBK-04 F50 00T9)

7= > 0.75 kg/dm3

G´stoÊç medium

5= > 0.55 kg/dm3

Materia∏

NBK-R Standardowy zestyk

M=z przetwornikiem

Przetwornik

T=magnetostrykcyjny

W=∏aƒcuch rezystorów

0=brak

M=z przetwornikiem

T=magnetostrykcyjny

NBK-REx Zestyk EEx d IIC T6

Wykres zale˝noÊci g´stoÊç/d∏ugoÊç rury pomiarowej 

NBK-04...9 (p∏ywak ze stali nierdzewnej > 0,95 kg/dm3, Êrednica rury 60,3 mm)

NBK-04...7 (p∏ywak z tytanu > 0,75 kg/dm3, Êrednica rury 60,3 mm)

NBK-04...5 (p∏ywak z tytanu > 0,55 kg/dm3, Êrednica rury ponad zbiornikiem 60,3 mm, rura zanurzona w zbiorniku 76,1 mm)

F50=DIN ko∏nierz DN 50NBK-04... 00=brak 9= > 0.95 kg/dm3stal nierdzewna 0=brak

W=∏aƒcuch oporników

D∏ugoÊç pomiarowa (mm)

D∏ugoÊç pomiarowa (mm)

D∏ugoÊç pomiarowa (mm)
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Przy∏àcze procesowe/
/Ârednica nominalna



Wymiary

NBK-04...F50... NBK-04...F65...
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