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D�kujeme, že jste si vybrali za�ízení z produkce firmy NIVELCO. 
Jsme si jisti, že s jeho používáním budete spokojeni! 

1. APLIKACE 
Ponorné hydrostatické sníma�e NIVOPRESS N jsou vhodné pro kontinuální m��ení hladiny �istých nebo chemicky lehce 
kontaminovaných kapalin ve studnách, otev�ených zásobnících nebo nádržích. Typ NC se doporu�uje pro detekci hladiny 
ve zne�išt�né vod�. Sníma� NIVOPRESS se snadno instaluje do již existujících nádrží a do hlubokých vrtaných studní a je 
zvlášt� vhodný pro �ízení ponorných �erpadel. Doporu�uje se užití dopl�kového p�íslušenství. Použitím NAW-104  
adaptéru lze vylou�it p�ímý kontakt mezi odpadem a membránou zabudovaného tlakového sníma�e. Dvouodi�ové typy 
jsou dostupné se zabudovaným �ty�vodi�ovým teplom�rem Pt100 anebo s odd�leným dvouvodi�ovým teplotním 
sníma�em. Dvouvodi�ové typy (s výjimkou NC�-2��-�) mají HART® komunika�ní rozhraní. Typy N�K-5��-� Ex 
lze použít do prost�edí s nebezpe�ím výbuchu. 

2. TECHNICKÉ ÚDAJE 

*na speciální objednávku max. +75 °C 

 
 

2.1 P�ÍSLUŠENSTVÍ 
�� Uživatelský manuál 
�� Záru�ní list 
�� Prohlášení o Shod� 

 

SPECIÁLNÍ ÚDAJE PRO EX CERTIFIKOVANÉ MODELY 
TYP N��-5��-� 
Zdroj napájení 14 – 30 V DC 
Ex zna�ení Až do 100 m (328 ft) délky kabelu:  II 1G Ex ia IIC T6 Ga, od 100 m (328 ft) do 300 m (985 ft) délky kabelu:  II 1G Ex ia IIB T6 Ga 

Teplotní rozsah -30 °C … +60 °C (-22 °F … +140 °F) 
Údaje o zvýšené bezpe�nosti Ui = 30 V, Ii = 100 mA, Pi = 0,8 W  

pro IIC t�ídu plynu: Ci � 52 nF, Li � 1,4 mH (spo�teno pro 100 m [328 ft] integrovaného kabelu), pro IIB t�ídu plynu: Ci � 132 nF, Li � 1,6 mH 

P�ÍSLUŠENSTVÍ 
P�ECHODOVÁ KRABICE BEZ P�EP��OVÉ OCHRANY NAA-101 
Rozm�ry 93 x 93 x 55 mm (3,66 x 3,66 x 2,16 inch) 
Stupe� krytí IP65 
Pracovní teplota -40 °C … +70 °C (-40 °F … +158 °F) 
Materiál Polystyrén 
Kabelová pr�chodka M20 x1,5 (kabel �5 – �10 mm [�0,2 – �0,4 inch])  
Elektrické p�ipojení Svorkovnice pro kabel s max. pr��ezem do 2,5 mm2 (AWG 13) 
P�ECHODOVÍ KRABICE S P�EP��OVOU OCHRANOU* NAA-102 
Údaje Viz.: NAA-101 
Elektrické údaje Viz.: OVP 
KLÍNOVÁ SVORKA PRO KABELOVOU MONTÁŽ NAA-209 
Maximální mechanická zát�ž 300 m (985 ft) kabel 
Pracovní teplota -20 °C … + 60 °C (-4 °F … +140 °F) 
P�EP��OVÁ OCHRANA OVP 22 / 33* OVP 32 / 33* 
Montáž Venkovní EN 60715 – 35 mm (1� inch) lišta  
Rozm�ry 72 x 42 x 19 mm (2,8 x 1,65 x 0,75 inch) 62 x 65 x 18 mm (2,44 x 2,56 x 0,7 inch) 
Stupe� krytí IP54 IP20 
Pr�razné nap�tí 33 V 
Absorbovaná energie 600 W / 1 ms 
Vnit�ní odpor 13 	 
Zbytkový proud � 10 �A 

*jen pro dvouvodi�ové typy s výstupem 4-20 mA !!!�
 

PONORNÉ SONDY 2-VODI� 3-VODI� 
TYPE NP, NF, NZ, NR NC, NT NK, NN, ND, NH NB, NG N�H 

M��ící rozsah 
0 – 200 m (0 – 656 ft)�

vodního sloupce 
0 – 20 m (0 – 65 ft) 

vodního sloupce 0 – 200 m (0 – 656 ft) vodního sloupce 

Dle objednávkového kódu… 
Povolené p�etížení 
(jako funkce z rozsahu) 3x 20x  (� 3 m v.sl.) 

10x  (> 3 m v.sl.) 
3x  (� 20 m vodního sl.) 
2x  (> 20 m vodního sl.) 3x 

Výstup 4 – 20 mA + HART® 4 – 20 mA 4 – 20 mA + HART® 0 – 10 V  
(0 V � 80 mV) 

Zdroj napájení 12 – 30 V DC 18 – 30 V DC / 6 mA 
Zát�ž (Ut = zdroj napájení;  
Umin = min. zdroj napájení 12 V) 

� �
	 � ���� ��

	

�
�

 

 5 k	 

Zabudovaný teplotní sníma� HART® druhá hodnota, 
p�esnost: ±3 °C (±5.4°F) – HART® druhá hodnota, p�esnost:  

±3 °C (±5.4°F) – 

Chyba linearity (sníma� hladiny) ±0,25% ±0,45% (� 20 m vodního sloupce) 
±0,25% (> 20 m  vodního sloupce) ±0,25% 

Teplotní chyba � ±0,1% / 10 K � ±0,2% / 10 K 
Pracovní teplota* -30 °C … +60 °C (-22 °F … +140 °F) 
Uchycení Kabelová svorka NAA-209 , šroubovací typy se ¾� BSP závitem 
Stupe� krytí IP68 
Elektrická ochrana T�ída III 
Elektrické p�ipojení Stín�ný kabel s prodyšnou kapilárou Ø7 mm (Ø0.275 inch) 
Pro�ez vodi�� 0,34 mm2  (AWG 22) 
Délka kabelu 0 – 300 m (0 – 985 ft) dle objednávkového kódu; (Ex ia IIC: max. 100 m [328 ft]) 

Rozm�ry 
NP, NF Ø22 x 173 mm 

(NP, NF: Ø0.87 x 6.8 inch) 
NZ, NR: Ø38 x 174 mm 

(NZ, NR: Ø1,5 x 6,85 inch) 

Ø40 x 146 mm 
(Ø1,55 x 5,75 inch) 

NK, NN Ø22 x 173 mm 
(Ø0,87 x 6,8 inch) 

ND, NH: Ø38 x 174 mm 
(Ø1,5 x 6,85 inch) 

Ø24 x 212 mm 
(Ø1 x 8,3 inch) 

NPH: Ø22 x 173 mm 
(NPH: Ø0,87 x 6,8 inch) 
NZH: Ø38 x 174 mm 

(NZH: Ø1.5 x 6,85 inch) 

Hmotnost 

NP, NF: sonda: 0,2 kg  
(0,44 lb) 

NZ, NR: sonda: 0,3kg  
(0,66 lb) 

sonda: 0,4 kg 
(0,88 lb) sonda: 0,2 kg (0,44 lb) 

Kabel: PUR kabel: 0,065 kg/m, FEP kabel: 0,072 kg/m 

Dopl�kový teplotní sníma�  
N�D typy 

Výstup: 4 – 20 mA; Zdroj napájení: 14 – 30 V DC; ��
Teplotní rozsah: 0 °C … +60 ºC (32 °F … +140 ºF); ��

P�esnost: ±3 °C (±5,4 °F) 
- 

Dopl�kový teplotní sníma�  
N�P typy Pt100 B �idlo, 2-vodi� - 

Materiál 
smá�ených 

�ástí 

Sníma� 1.4404 Al2O3 keramika 1.4404 
Kryt 1.4571 POM-C 1.4571 
Potah kabelu Polyuretan / FEP 
T�sn�ní Viton® (FKM) 
Ochranná �epi�ka 1.4571 – 1.4571 POM-C 1.4571 

Výrobce: 

�������	�
�������	��
��	�
���

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

Dodávate�: 
MICROWELL spol. s r. o. 
SNP 2018/42, 927 00 Ša�a 

Tel.: (+421) 31/ 770 7585, 770 7587 
E-mail: microwell@microwell.sk 

http://www.microwell.sk
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2.2 OBJEDNÁVKOVÉ KÓDY (NE VŠECHNY KOMBINACE JSOU MOŽNÉ !!!) 
�

NIVOPRESS N  � � � ����� � � � � � �� �  
          
          
          
          
          

SNÍMA� / MATERIÁL KABELU / POUZDRO / UCHYCENÍ KÓD  VÝSTUP KÓD  VERZE KÓD  M��ÍCÍ ROZSAH KÓD  KÓD DÉLKA KABELU KÓD 

Keramický (kapacitní) / PUR / 1.4571 C  2-vodi� 4 – 20 m +HART® K  Standard 
NC  2      1 m H2O 1  0     0 m 

Do
 10

0 m
   0 m 0 

Keramický (kapacitní) / FEP / 1.4571 T  3-vodi� 0 –10 V DC H  Standard 4      2 m H2O 2  1   10 m   1 m 1 
Nerez.ocel (piezorezistivní) / PUR / 1.4571 P  4 – 20 m, hladina + HART® 

a 4 – 20 m teplota D 
 Ex 5      5 m H2O 3  : : : : 

Nerez.ocel (piezorezistivní) / FEP / 1.4571 F        10 m H2O 4  9   90 m   9 m 9 
Nerez.ocel (piezorezistivní) / PUR / 1.4571 / ¾� 
závit Z  4 – 20 m +HART®  

a Pt100/B P     
  20 m H2O 5 

 
A 100 m 

10
0 m

 a 
víc

 

  0 m 0 
  50 m H2O 6 B 200 m 10 m 1 

Nerez.ocel (piezorezistivní) / FEP / 1.4571 / ¾� 
závit R        

100 m H2O 7 
 

C 300 m 
: : 

200 m H2O 8   
Keramický (piezorezistivní) / PUR / 1.4571 K               90 m 9 
Keramický (piezorezistivní) / FEP / 1.4571 N                
Keramický (piezorezistivní) / PUR / 1.4571 / 
¾� závit D                

Keramický (piezorezistivní) / FEP / 1.4571 / 
¾� závit H           *lze nastavit uvnit� rozsahu (na speciální žádost) 

Keramický (piezorezistivní) / PUR / POM B                
Keramický (piezorezistivní) / FEP / POM G                

P�ÍSLUŠENSTVÍ                 
�

P�echodová krabice bez OVP NAA-101  Adaptér pro odpadní vodu NAW-104 
P�echodová krabice s OVP NAA-102  P�ep��ová ochrana OVP 22 / 33 (venkovní) 
Posuvná matice se závitem 1 1/2“ BSP NAA-105  OVP 32 / 33 (na DIN lištu) 
Kabelová svorka NAA-209    
�

2.3 ROZM�RY 
NIVOPRESS NP  NIVOPRESS NC  NIVOPRESS NZ  NIVOPRESS NB  KLÍNOVÁ SVORKA PRO KABEL NAA-209 

 
Ø7
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3/4" BSP
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12
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Ø4
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20
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P�ECHODOVÉ KRABICE 
NAA-101 a NAA-102 

POSUVNÁ MATICE 
NAA-105 

ADAPTÉR PRO ODPADNÍ VODU 

NAW-104 

���������
���������

��

��

��

��

 

NAA-102 se vyzna�uje integrací 
OVP 22 / 33 jednotky p�ep��ové ochrany 1 1/2" BSP  Ø����

�


��

 

P�EP��OVÁ OCHRANA OVP 22 / 33� P�EP��OVÁ OCHRANA OVP 32 / 33  �

min. 100 mm �

6218

70

�

Prodyšná 
kapilára�
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3.1 NÁLEŽITOSTI A PODMÍNKY PRO APLIKACE V PITNÉ VOD� (PLATÍ JEN PRO MA�ARSKO) 
Následující náležitosti a podmínky jsou vyžadovány pro použití typ� NIVOPRESS NP, NZ a NF hydrostatických sníma�� hladiny ve zdrojích pitné vody, domovních 
zdroj� horké vody a aplikacích v dodávkách vody pro koupele. 
��Teplota vody nesmí p�ekro�it 60 °C, nebo v p�ípad� sond NZ teplotu 30 °C. 
��P�ed použitím hydrostatického sníma�e hladiny musí být provedeno vy�išt�ní a dezinfekce povrchu ve shod� s odpovídajícími na�ízeními místa aplikace. Použitý 

�istící detergent nesmí zp�sobit jakékoliv poškození hydrostatického sníma�e hladiny nebo jeho materiál�. K �išt�ní a dezinfekci lze použít pouze detergenty nebo 
dezinfekce schválené Ú�adem hlavního hygienika (OCMO). 

��Za�ízení se doporu�uje opláchnout p�ed použitím pro odstran�ní ne�istot ulp�lých na povrchu! Voda pro opláchnutí musí být vypušt�na do odpadu a nesmí se použít 
pro domácí ú�ely. Použití produktu ve zmín�ných aplikacích je povoleno jen po provedení t�chto p�edb�žných opat�ení. 

 
4. ZAPOJENÍ 

2-VODI� HLADINA 
4 – 20 mA 

3-VODI� HLADINA 
0 – 10 V 

2-VODI� 
4 – 20 mA + Pt100 

HLADINA + TEPLOTA 
4 – 20 mA + HART® 

    

LEGENDA: 

 KABELOVÉ JÁDRO (ŽÍLA) BARVA 
1 Stín�ní Žlutá 
2 Kladný pól napájecího nap�tí �ervená 

3 Záporný pól napájení, Nap��ový výstup (-) �erná s dopl�kovou  
modrou izolací 

4 

NPH / NZH (3-vodi�ové) typy: Nap��ový výstup (+); 
NPP / NZP typy: proudový výstup Pt100 sníma�e; 

NPD / NZD typy: kladný pól napájecího nap�tí 
teplotního sníma�e 

Bezbarvý 

5 
NPP / NZP typy: proudový výstup Pt100 sníma�e; 
NPD / NZD typy: záporný pól napájecího nap�tí 

teplotního sníma�e 
Bezbarvý + modrá 
smrš�ovací trubi�ka 

6 NPP / NZP typy: Pt100 snímání �erná 
7 NPP / NZP typy: Pt100 snímání �erná / �ervená 
L Prodyšná kapilára s filtrem výpar� – 

 

2-VODI� 4 – 20 mA 3-VODI� 0 – 10 V DC ZAPOJENÍ OVP 22 / 33 

NAA-101
bekötése

NAA-101

1 23
L

        
NAA-102
bekötése

OVP12/33

NAA-102

1 23
L

 
�

41 23

L

U

NAA-101

 

 
IN1, IN2 – vstupy 
OUT1, OUT2 – výstupy 
GND – uzemn�ní 

 
ZAPOJENÍ OVP 32 / 33 

���������

�������� 
�������!

"�������#

$������$� �

% ��������%� �

 

I1 (C), I2 (D) – vstupy 
O1 (F), O2 (E) – výstupy 
A, B, H, G – uzemn�ní 

 
�

 
 

 

3. INSTALACE 
Pro uchycení kabelu použijte NAA-209 klínovou svorku, která poskytuje �ešení pro zav�šení kabelu bez 

sklouznutí a rizika prasknutí. 
Pro typy NP a NK lze odpadní adaptér NAW-104 p�ipnout na místo ochranné �epi�ky sníma�e. 
Pro typy NZ a ND lze použít posuvnou matici NAZ-103. 
POSTUP INSTALACE 
�� Kabel sníma�e hladiny nesmí být p�ekroucený. V p�ípad� typ� NZ / NR se závitovým p�ipojením se ujist�te, že 

kabel NEBYL UPEVN�N P�ED zašroubováním sníma�e do odpovídajícího procesního p�ipojení. 
�� Protáhn�te speciální kabel skrze pr�chodky, nachystejte odpovídající délku kabelu a upevn�te kabel 

pr�chodkami. 
�� P�ebyte�né �ásti kabelu musí být navinuty na trubku s min. pr�m�rem 100 mm.  

Speciální kabel nesmí být zkracován! 
�� Zav�ste sondu dol� do nejnižšího možného místa, protože se bude m��it jen výška kapaliny nad sondou. 

 
Pro p�ipojení speciálního prodyšného kabelu se signálním kabelem použijte p�echodovou krabici NAA-101 nebo 
NAA-102 (s IP65), která udrží konec kabelu v prost�edí bez prachu a vlhkosti. Upevn�te p�echodovou krabici 
(nap�. pomocí 2 ks šroub� M4) na rovný povrch. Venku nebo v pr�myslových aplikacích by m�l sníma� být 
chrán�n proti nap��ovým špi�kám / p�ep�tí. 
Vývod GND na OVP (p�ep��ovou ochranu) musí být p�ipojen co nejkratším vodi�em na ochrannou zem. 
V takovém p�ípad� je doporu�eno nainstalovat p�echodovou krabici NAA-102 (s OVP) blízko místa m��ení. 

P�ÍKLAD MONTÁŽE 

NAA-101
NAA-102

 

Na opa�ném konci kabeláže se doporu�uje použití dodate�né p�ep��ové ochrany (OVP 22 / 33 nebo OVP 32 / 33) blízko procesní jednotky. 
Je-li prioritou bezpe�nost, použití ochranné elektrody zvyšuje ú�innost elektrické ochrany!  
V p�ípad� Ex za�ízení OVP 22 / 33 a OVP 32 / 33 se p�ep��ová ochranná jednotka NESMÍ POUŽÍT !!! 

p�ipojení NAA-102 p�ipojení NAA-101 
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P�íklad instalace v kombinaci s p�ep��ovou ochranou 
 

12...30V DC

PDF-401
PDF-501

OUT OUT

NAA-102

OPTIONAL

OVP22/33IN IN

P otectingr
electrode

4/20 mA

OVP22/33
(OVP32/33)

 
 
4.1 SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO BEZPE�NÉ UŽITÍ 
Hydrostatické sníma�e hladiny s ochranou typu Ex ia IIC a Ex ia IIB je možné 
používat pouze ve smy�kách se zvýšenou vnit�ní bezpe�ností napájených 
certifikovaným zdrojem napájení s výše zmín�nými technickými parametry. 
Kovový obal za�ízení musí být p�ipojen na EP (ekvipotenciální) sí� pomoc 
p�ipojovacího kabelu ozna�eného 1. Maximální délka p�ipojovacího kabelu ke 
sníma�i je 5 m (16,4 ft). 
�
5. UVEDENÍ DO PROVOZU, KONFIGURACE 
Jednotka nainstalovaná a p�ipojená dle specifikace je okamžit� provozuschopná, 
nicmén� udaná p�esnost se dosáhne po 6 hodinách u krátkého kabelu �i po 24 
hodinách u kabelu dlouhého 300 m (985 ft). Je-li t�eba upravit délku vsunutí, 
povolte kluznou objímku držící kabel, pak umíst�te sondu do požadované úrovn� 
a nakonec op�t utáhn�te kluznou objímku držící kabel. 
 
5.1 HART® VÝSTUP 
HART® podporující sníma�e jsou schopny komunikovat pomocí standardu HART® 
p�íkaz� s univerzální �ídící jednotkou MultiCONT z produkce NIVELCO nebo p�es 
HART®-USB modem s PC a vzdálené programování m�že být provedeno 
konfigura�ním software EView2. Jednotka MultiCONT m�že napájet sníma�e, 
poskytuje možnost vzdáleného programování a nam��ené hodnoty lze p�enášet 
v p�ípad� pot�eby po RS485 komunika�ní lince. (Viz. detaily v Uživatelském a 
Programovacím manuálu MultiCONT). 
Proudový výstup jednotek lze také zkonfigurovat pomocí software EView2 
v rozsahu tlaku od 2% do 130%. 

�as ustálení jednotek lze taktéž zkonfigurovat pomocí software EView2 nebo 
jakýmkoliv HART® standardním programovacím rozhraním. �as ustálení je �asová 
konstanta úseku �asu. Jeho minimální hodnota: 0 vte�in. Maximální: 99 vte�in. 
 
5.2 POPIS PARAMETR	 A PROGRAMOVÁNÍ 
P0:- - - a Hodnota tlaku p�i�azená výstupu 4 mA 
�

P1:- - - a Hodnota tlaku p�i�azená výstupu 20 mA 
Hodnoty tlaku P0 a P1 lze p�i�adit hodnotám 4 mA a 20 mA proudového 
výstupu. 
Pokud m�níte výchozí továrn� nastavené hodnoty, ujist�te se, že zadané 
hodnoty spadají do specifikovaného rozsahu tlakového sníma�e, protože 
jinak bude za�ízení signalizovat chybu. 
 

TOVÁRNÍ HODNOTA: 
P0 = [minimální m��itelná hodnota tlaku sníma�e] mmH2O (obvykle 0000) 
P1 = [maximální m��itelná hodnota tlaku sníma�e] mmH2O (obvykle 
možná maximální hodnota tlakového rozsahu) 

 
P9: Proudový test (mA) 

Pomocí tohoto parametru si uživatel m�že otestovat proudový výstup 
zadáním hodnoty mezi 3,9 mA až 20,5 mA a ov��it si ji pomocí m��idla 
miliampérmetru. 
Upozorn�ní: testovací režim lze zrušit jen zadáním 0000 do P9. 

 

P10:- - - a M��icí režim 
a M��icí režim 

0 mbar Tlak 1 psi 
2 mm H2O 

Hladina (vodní sloupec) 3 ft H2O 
4 cm H2O 
5 m H2O 

TOVÁRNÍ HODNOTA: P10 = 2 
 

P12:- - - a Signalizace chyby proudovým výstupem 
A Signalizace chyby 
0 < 3,9 mA 
1 > 21  mA 

TOVÁRNÍ HODNOTA: P12 = 0 
 
 

P13: HART® krátká adresa (Volací adresa) 
Je-li použito více sníma�� s podporou HART® ve smy�ce, musí být za�ízení 
rozlišena pomocí svých volacích adres. P�i volací adrese 0 (výchozí) je 
proudový výstup 4 – 20 mA a HART® komunikace pracuje na 4 – 20 mA 
proudovém signálu. Ve shod� s HART® standardu m�že být maximáln� 15 
HART® za�ízení p�ipojeno do HART® smy�ky s volacími adresami od 1 do 
15. Tímto bude výstupní proud nastaven na 4 mA a bude fungovat pouze 
digitální HART® komunikace. Za�ízení zapojená do stejné smy�ky nesmí 
mít nastavenu shodnou volací adresu anebo výchozí volací adresu 0. 
TOVÁRNÍ HODNOTA: P13 = 0 
 

P24: �as ustálení (tlumení) 

Zde je možnost nastavit výstupní �as ustálení. �as ustálení je �asová 
konstanta úseku �asu. Minimální hodnota je 0 vte�in a maximální hodnota 
je 99 vte�in. 

TOVÁRNÍ HODNOTA: 0 
 

6. ÚDRŽBA, OPRAVY 
Typy NPK mohou v n�kterých p�ípadech vyžadovat ob�asné o�išt�ní sondy pro 
odstran�ní povrchových usazenin v ochranné �epi�ce, kterou lze snadno sejmout. 
B�hem �išt�ní se vyvarujte jakéhokoliv kontaktu s membránou sníma�e!!! 
V p�ípad� šroubovacích sond se závitem se musí �epi�ka ochranného krytu p�ed 
�išt�ním stáhnout pry� a potom lze odd�lat za ní schovaný filtr. B�hem �išt�ní se 
vyvarujte jakéhokoliv kontaktu s membránou sníma�e!!! 
 
7. PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ 
Okolní teplota: -10 °C … +50 °C 
Relativní vlhkost: max. 85% 
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