
CNV 150 / CNV 150 Ex

CNV 150

CNV 140

CNV 120

CNV 140CNV 120

Fvmax = 1000 N

Fhmax = 150 N

SENSOR DE NIVELL
VIBRANT PER A
SÓLIDS EN GRA.
PROLONGABLE AMB CABLE.

Detecció del nivell en sólids, en gra o fins amb baix nivell d’humitat.
Utilitzable en productes de densitat mitja (>20 g/l).
A la part inferior de la sonda s’allotja un cristall piezoelèctric que vibra a una freqüencia de 285 Hz
a l’aire. Quan un producte arriba a l’alçada de la sonda, l’oscil·lació canvia i el circuit electronic
conmuta la senyal de sortida. L’extrem inferior de la sonda recull la màxima sensibilitat. El fet de
que a l’extrem superior de la sonda es detecti la mínima sensibilitat redueix el problema de les
falses senyals causades per l’omplert o buidat del dipòsit. L’efecte vibrant produeix el
desprendiment dels productes adherits quan la sonda es troba a l’aire.
Mitjançant cable, segons comanda. Longitud màxima, 20m.
Tap roscat 1”1/2 NPT (DIN2999).
Relé SPDT 5A / 250 VCA
20..250 VCA/CC
3 VA
Al detectar: 1 segons. Al deixar de detectar: 2..5 segons
Caixa: Alumini amb recubriment RAL7001. Sonda: Inox AISI304 (1.4301)
Caixa: -20..+60ºC. Sonda: -20..+80ºC
10 bar
Posició A: Materials lleugers, amb densitats baixes fins 20 g/l.
Posició B: Ajust estàndard, suficient per a la majoría dels materials.
Posició C: Materials pesats amb densitat elevades (molt baixa sensibilitat).
Caixa: IP66. Sonda: IP67
Ha de seleccionar-se avans de posar en marxa l’equip:
Posició H: El relé està activat sense la presencia del material.
Posició L: El relé s’activa amb la presencia de material.
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Versió ATEX Refèrencia: CNV 150 Ex
Certificat per a Grup II,
Categoria 1/2 D (pols).
Per a Zones 20, 21 i 22.
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El sensor CNV-150 pot muntar-se en la sitja tant lateral com verticalment.
No roscar fent girar el cos, utilitzar una clau de 36mm.
Normalment s’instal roscat a la paret lateral de la sitja a l’altura que es vol detectar el producte,
es recomana posar la sonda amb una inclinació entre 20 i 30 º cap a la sortida de la sitja per
facilitar que el material flueixi més fàcilment i no es quedi sobre la sonda.
En escollir el punt de muntatge, cal tenir en compte l’angle del talús d’ompliment i el con de
buidatge perquè els controladors donin el senyal amb el temps suficient per a l’actuació sobre
els mecanismes de transport o senyalització.
En cas necessari ha d’emprar un teulat protector que s’ha de situar a uns 150mm per sobre de
la sonda. Aquest tejadillo també ha d’emprar quan es detecten nivells mínims o intermedis en
sitges que existeixi el perill de formació de voltes o, que pel sistema de buidat i la naturalesa
del producte pugui existir una forta sobrecàrrega sobre la sonda. (Veure ex. d’instal lació, pg. 1)
Aquests han de mirar sempre cap a baix per evitar entrada d’humitat en el cos. Si el cos no està
en la posició correcta després d’haver cargolat fermament la sonda a la paret de la sitja,
procedir de la següent manera:
1. Retirar la tapa
2. Afluixar mitja volta el cargol de posicionament del centre
3. Posicionar el cos cap a la dreta o esquerra (mai una volta sencera) fins que els
preensaestopas mirin cap avall
4. Prémer el cargol de posicionament i tancar la tapa.
Nivell alt: Amb la sonda a l’aire, situar el pont “Tipus de detecció” en la posició “H”: el relé
s’activa (led il.luminat fix). Quan la sonda detecta el producte el relé es desactiva i el led entra
en intermitència.
Nivell baix: Amb la sonda a l’aire, situar el pont “Tipus de detecció” en la posició “L”: el relé es
desactiva (led intermitent). Quan la sonda detecta el producte el relé s’activa (led il.luminat fix),
desactivant quan la sonda deixa de detectar o hi ha fallada en la tensió d’alimentació.

Posició A: Utilitza aquesta configuració només per a materials lleugers, amb densitats baixes
fins 20g/l.
Posició B: Ajust estàndard, suficient per a la majoria dels materials.
Posició C: Per a materials pesats amb densitats elevades. En aquesta posició la sensibilitat
del controlador és baixa, els materials lleugers no poden detectar-se amb aquest ajust.
· No manipuli el sensor sense desconnectar prèviament la tensió de alimnentación
·  Abans d’efectuar la connexió elèctrica comparin les dades de la placa de característiques que
coincideixin amb la de connexió.
· Si l’alimentació d’energia i el senyal del relé no procedeixen de la mateixa font, els cables de
connexió de l’alimentació d’energia han d’estar separats dels cables de connexió del relè per
mitjà de fixadors de cable, de manera que s’eviti que els cables de connexió de l’alimentació
d’energia entrin en contacte amb els terminals del relé i viceversa (el que podria ser possible
en cas d’error, per exemple, trencament d’un cable).
· La alimentació elèctrica ha d’estar protegida amb un fusible (màx. 4A)
· Protegeixin els contactes de l’interruptor de maniobra en les càrregues inductives.
· La connexió a la presa de terra de l’aparell s’ha d’efectuar amb tota seguretat
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La secció màxima dels conductors es d’1,5mm2
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