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Limitní spínaèe hladiny jsou urèeny pro spínání v urèitých výškách hladiny s nìkolika spínacími body 1-5 v 
sypkých médií. Pro limitní spínání se využívá nìkolika zpùsobù a to – plovákové, vodivostní, magnetické 
plováky, vibraèní a rotaèní snímaèe. Každý z výše uvedených principù mìøení je vhodný pro urèitá média a 
podmínky.

SPECIFIKACE: 

Plovákové spínaèe øady NIVOFLOAT N patøí mezi nejjednodušší a nejvýhodnìjší limitní spínaèe v 
oboru. To dokazuje jejich široké nasazení, poèínaje pitnou vodou a konèe u komunálních a 
odpadních vod. Právì jejich jednoduchost èiní tyto spínaèe spolehlivou volbou na témìø jakékoliv 
aplikace. Dvojité pouzdro z polypropylenu umožòuje dokonalou vodotìsnost a délka kabelu od 5 
do 20m s možností výbìru mezi PVC nebo Neopren materiálem vyhoví i nároèným požadavkùm. 
Uvnitø plováku je zabudovaný bezrtu�ový spínaè, který spíná pod úhlem 45°. Tyto vlastnosti dìlají z 
øady NIVOFLOAT nejpoužívanìjší limitní spínaèe v oboru.

Plovákové

Vodivostní spínaèe øady NIVOCONT K pøedstavují jednoduchou a nízkonákladovou variantu pro 
detekci hladiny (napø. v kotelnách) nebo pro jakékoliv limitní spínání vodivých kapalin (min. 10 
µS/cm). Vyrábí se v provedení jedné objímky s elektrodou pro detekci hladiny a to pouze v pøípadì, 
že je materiál nádrže vodivý. Dále pak v provedení s hlavicí, do které lze našroubovat až 4 kusy 
elektrod, z nichž mùže být jedna referenèní v pøípadì, že materiál nádrže není vodivý. Další varianta 
pøedstavuje kompaktní øešení a to hlavicí – jednokanálovou pro 3 elektrody a dvoukanálovou pro 5 
elektrod spolu s integrovanými 1-2 relé. Elektrody se vyrábí v délce až do 3 metrù a jejich délka se 
dá v pøípadì nutnosti snadno a rychle zkrátit.

Vodivostní

Magnetické 
plováky

 Vícebodový magnetický plovákový spínaè øady NIVOPOINT pøedstavuje ideální øešení pro 
aplikace, kde je nutné spínat více než 2 hladiny. Pøístroj je konstruován tak, že v tyèove sondì jsou 
zabudovány spínací kontakty, které pøi prùchodu plováku mìní stav a spínají. Zákaznik pouze urèuje 
vzdálenosti mezi kontakty a typy kontaktù. Zanoøené èásti pøístroje jsou vyrábìny z nerez oceli. 
Délka sondy je od 0,25 až 3m. K dispozici jsou rùzné plováky, které se odvíjí od hustoty kapaliny.

Magnetické

Magnetický plovákový spínaè øady NIVOMAG MK-200 pøedstavuje univerzální limitní spínaè v 
robustním provedení a s užiteènými vlastnostmi. Princip funkce je takový, že uvnitø plováku je 
zabudovaný magnet, který pøepíná mikrospínaè v tìle pøístroje v závislosti na pozici plováku. 
Výhodou tohoto spínaèe je funkce bez vnìjšího zdroje napájení a možnost nasazení do vysokých 
tlakù až 25bar. Další skvìlou vlastností je široká nabídka provedení a pøíslušenství. Pøipojení 
pøístroje mùže být BSP závit, DIN pøíruba, nebo speciální navaøovací pøíruba z uhlíkové nebo 
nerezové oceli. 

Vibraèní tyèové spínaèe øady NIVOCONT R, jsou robustní pøístroje spínající hladinu témìø všech 
práškù a granulátù s min. hustotou 0,05kg/dm3. Vibraèní vidlièkové spínaèe øady NIVOSWITCH 
jsou vhodnì pro limitní spínání kapalin i sypkých látek. Pøístroje mají ve standardu zabudované 
relé, a proto není tøeba použití jiných akèních èlenù. Princip funkce spoèívá v elektrickém okruhu, 
který v tyèi vytváøí vibrace. Když médium zaplaví tyè, vibrace ustanou a elektronika vyhodnotí 
signál, popøípadì spíná relé.

Vibraèní

Rotaèní lopatkové spínaèe øady NIVOROTA se nasazují tam, kde je nutné mìøit limitní, èi havarijní 
hladiny sypkých látek, jako jsou prášky, granuláty a materiály s vìtší frakcí. Možnost uchycení z 
boku, nebo na víko s lanovým èi tyèovým prodloužením pøedstavuje optimální volbu i pro nároèné 
aplikace. Z mìøených médií uvádíme mimo jiné popílek, písek, uhlí, krmiva, obiloviny a kameniva s 
omezenou frakci. Princip funkce pøístroje spoèívá v elektromotoru, který otáèí lopatkou v pøípadì, 
že není zasypána. Jakmile lopatka pøijde do kontaktu s médiem, motor se vypne a ve stejnou chvíli 
pøepne relé. Jakmile hladina média poklesne, motor se zapne a relé se vrátí do pùvodního stavu. 

Rotaèní 
snímaèe
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