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Czujnik Poziomu 76 z
Przetwornikiem NB 220
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Czujnik poziomu 76 jest urzœdzeniem
zabezpieczajœcym przed przepeænie-
niem zbiorników. W przypadku gdy
kontrolowane ciecze mogæyby
zanieczy›ci¢ wody gruntowe czujnik
poziomu jest wa£nym elementem
ochrony ›rodowiska. Czujnik poziomu
skæada siø z sondy montowanej
wewnœtrz zbiornika i przetwornika z
wyj›ciem alarmowym i wyj›ciem
przeka¿nikowym.

ZZaassttoossoowwaanniiee 
Czujniki poziomu firmy FAFNIR
u£ywane sœ do sygnalizacji poziomu 
w zbiornikach nie zawierajœcych 
substancji wybuchowych nie umieszc-
zonych w strefie niebezpiecznej.

WWyypprróóbboowwaannee ii sspprraawwddzzoonnee ww
nnaajjttrruuddnniieejjsszzyycchh wwaarruunnkkaacchh

SSttoossoowwaannee oodd ppoonnaadd 2255 llaatt

ÆÆaattwwee ddoo uussttaawwiieenniiaa 
ddllaa zzbbiioorrnniikkóóww oo rróó££nnyycchh
wwiieellkkoo››cciiaacchh

BBeezzoobbssææuuggoowwee

AAllaarrmm zziinntteeggrroowwaannyy 
zz ssyyggnnaaææeemm aakkuussttyycczznnyymm 
ii ››wwiieettllnnyymm

Kompletne rozwiœzanie
zabezpieczenia przed 
przepeænieniem zbiornika
Typ 76  z NB 220 

CCzzuujjnniikk ppoozziioommuu ttyyppuu 7766
PPrrzzeettwwoorrnniikk ttyyppuu NNBB 222200 HH

PPrrzzeettwwoorrnniikk ttyyppuu NNBB 222200 QQSSFF

ZZaalleettyy ssttoossoowwaanniiaa uurrzzœœddzzee‹‹
ffiirrmmyy FFAAFFNNIIRR

DDwwuupprrzzeewwooddoowwee ppooææœœcczzeenniiee zz
pprrzzeettwwoorrnniikkiieemm 

CCzzuujjnniikk nniiee ppoossiiaaddaa 
cczzøø››ccii rruucchhoommyycchh
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MMoonnttaa££
Poziom sygnalizacji mo£e by¢ æatwo
ustawiany poprzez przesuniøcie sondy
rurowej wewnœtrz kró¢ca gwintowego.
Przetwornik zaprojektowany jest do
monta£u na›ciennego .

BBuuddoowwaa
Czujnik poziomu skæada siø z:

elementu pomiarowego
sondy rurowej 
kró¢ca gwintowego
poæœczenia elektrycznego 
z przetwornikiem
poæœczenia elektrycznego z
przetwornikiem do wyboru
–  zako‹czenie z puszkœ

poæœczeniowœ
–  zako‹czenie z poæœczeniem

kablowym 90°

Przetwornik skæada siø z: 
analizatora (czø›ci elektronicznej)
fotodiod wska¿nikowych
przyæœczy
obudowy
dla NB 220 QSF:
–  alarm (akustyczny, ›wietlny)
–  klawiatura (potwierdzenie, 

sprawdzenie)
–  bezpotencjaæowe wyj›cie

przeka¿nikowe z mo£liwo›ciœ
potwierdzenia

dla NB 220 H:
–  bezpotencjaæowe wyj›cie

przeka¿nikowe
dla NB 220 QS:
–  alarm (akustyczny, ›wietlny)
–  przycisk (potwierdzenia)
–  230 V wyj›cia 

(z potwierdzeniem i bez)

PPrrzzyyææœœcczzaa pprroocceessoowwee
Czujnik poziomu typu 76 dostarczany
jest z kró¢cem przesuwnym G 3/4 lub
G1. Zbiornik musi by¢ wyposa£ony w
odpowiednie tuleje.

IInnssttaallaaccjjaa
Podczas instalacji czujnika poziomu
nale£y mie¢ pewno›¢, £e czujnik nie
znajduje siø w miejscu przepæywu
gazu. Je£eli nie mo£na uniknœ¢ takiej
sytuacji, to czujnik nale£y wyposa£y¢
w røkaw zabezpieczajœcy przed
wzmo£onym przepæywem gazu.
Przetwornik musi by¢ zainstalowany 
w pomieszczeniu zamkniøtym lub w
obudowie IP 54.

FFuunnkkccjjee
Czujnik poziomu serii 76 poæœczony
jest z przetwornikiem serii NB 220
kablem dwuprzewodowym. W punkcie
progowym czujnika poziomu znajduje
siø element pomiarowy – obudowany
opornik PTC. Opornik PTC posiada
zmiennœ oporno›¢, której warto›¢
wzrasta wraz ze wzrostem
temperatury.
Poniewa£ ciecze sœ lepszymi prze-
wodnikami ciepæa ni£ powietrze i gazy,
opornik PTC nagrzewa siø bardziej w
powietrzu i gazach. Zanurzony w
cieczy opornik PTC ochæadza siø, a
wywoæana tym zmiana warto›ci
rezystancji interpretowana jest przez
przetwornik.
Przetwornik wæœcza alarm optyczny 
i akustyczny. Przetwornik wyposa£ony
jest równie£  w dwa styki przeka¿niko-
we umo£liwiajœce kontrolø procesu
napeæniania, na przykæad wæœczenie
dodatkowego alarmu, wæœczanie 
pompy lub inne. Je›li poziom cieczy
osiœgnie punkt progowy sondy,
wywoæa to alarm i nastœpi zako‹czenie
procesu napeæniania np. przez wyæœ-
czenie pompy.  W ten sposób proces 
napeæniania zatrzymywany jest 
automatycznie. Alarm akustyczny 
mo£e by¢ potwierdzony i wyæœczony za
pomocœ przycisku. Alarm optyczny
pozostaje aktywny dopóki nie zostanie
usuniøta przyczyna alarmu.
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Czujnik
poziomu

Czujnik
poziomu

zewnøtrzny 
przycisk 
potwierdzenia

Wyj›cie
bez
potwierdzenia

Wyj›cie bez
potwierdzenia

Wyj›cia
230 V, 50 Hz

Wyj›cie z
potwierdzeniem

do jeduostki
sygnalizacyjnej
lub sterujœcej

do jeduostki
sygnalizacyjnej
lub sterujœcej

akustyczny alarm

N (-)
L (+)

N (-)
L (+)

Zasilanie

Zasilanie

max. 500 m 2 x 1 mm2  albo  max. 750 m 2 x 1,5 mm2

max. 500 m 2 x 1 mm2  albo  max. 750 m 2 x 1,5 mm2
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Czujnik
poziomu

N
L

Zasilanie
230 V, 50 Hz

max. 500 m 2 x 1 mm2  albo  max. 750 m 2 x 1,5 mm2
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SSppooss¡¡bb ppooddææœœcczzeenniiaa

NB 220 QSF

NB 220 QS

NB 220 H

DDaannee tteecchhnniicczznnee
DDaannee rroobboocczzee::

temperatura medium: 
-25 °C do +50 °C; -25 °C do +80 °C
temperatura otoczenia:
-25 °C do +80 °C
ci›nienie: 0 - 2 bar
media:
zgodnie z podanœ listœ substancji
zwæoka czasowa: < 2 sekundy
klasa ochrony obudowy: IP 67

MMaatteerriiaaææyy,, zz kkttóórryycchh wwyykkoonnaannee 
ssœœ cczzøø››ccii cczzuujjnniikkaa ssttyykkaajjœœccee ssiiøø 
zz cciieecczzœœ::

mosiœdz: 2.0332
stal kwasoodporna dla DIN 17440:
1.4301 do 1.4571
stal sprø£ynowa  wedæug 
DIN 17222: 1.248, ocynkowana 
cyna: L-Sn 40 Pb
viton: FPM
poliester 

WWyymmiiaarryy::
ªrednica rury: mosiœdz 24 x 2, 
stal kwasoodporna 16 x 1,5
Dæugo›¢ sondy: 
100 mm do 3 000 mm
Wiøcej danych na rysunku

PPrrzzeettwwoorrnniikk NNBB 222200::
DDaannee rroobboocczzee::

Napiøcie zasilania: 24 V, 110 V, 230 V; 
50 Hz lub 24 V DC
Pobór mocy: 4 VA lub 6 W
Temperatura otoczenia:
-25 °C do +80 °C
Klasa ochrony obudowy: IP 40

WWyyjj››cciiaa::
NNBB 222200 QQSSFF
NNBB 222200 HH

wyj›cie przeka¿nikowe
bezpotencjaæowe, dodatkowo 
dla NB 220 QSF z mo£liwo›ciœ
potwierdzenia
obciœ£enie AC: ≤ 250 V; ≤ 4 A;
cos ϕ ≥ 0,7; max. 500 VA
obciœ£enie DC: ≤ 250 V; ≤ 0,25 A;
max. 50 W

NNBB 222200 QQSS
230 V; 50 Hz
Pompa: ≤ 50 W
Alarm optyczny: ≤ 100 W
Alarm akustyczny: ≤ 50 W

WWeejj››cciiaa::
wej›cie z czujnika poziomu: 
2-£yæowe, niezale£ne od
polaryzacji, max. dæugo›¢ kabla
750 m dla 1,5 mm2

przycisk potwierdzajœcy (dla QSF)
U ≤ 12,6 V DC, I ≤ 20 mA, P ≤ 60 mW

WWyymmiiaarryy::
NB 220 QSF: W 163 x S 97 x G 62
NB 220 H: W 110 x S 50 x G 110
NB 220 QS: W 150 x S 75 x G 110
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LLiissttaa ssuubbssttaannccjjii 
CCiieecczzee ppaallnnee::
paliwo Diesel DIN 51601; 
olej opaæowy EL DIN 51603, czø›¢ 1; 
olej smarowniczy i oleje opaæowe
nitrobenzen

CCiieecczzee nniieeppaallnnee 
((zzaaggrraa££aajjœœccee wwooddoomm ggrruunnttoowwyymm))::
zu£yte oleje silnikowe, smary i oleje
hydrauliczne; oleje ro›linne; 
oleje transformatorowe; substancje
przeciwzamarzajœce; mieszaniny 
wody i oleju (np. oleje wiertnicze i
smarownicze); substancje czyszczœce 
i wodne roztwory; inne cieczy o takiej
samej przewodno›ci cieplnej

AAkkcceessoorriiaa 
Jednostka potwierdzajœca 
Typu QE 200
Syrena Typu HPW 110
Syrena ze zintegrowanym 
alarmem ›wietlnym Typu HR
Alarm ›wietlny rotacyjny Typu R4
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55 (SW 51)

Ø16

Ø24
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PG 11 PG 11

55 (SW51)

dæugo›¢ sondy
trwale zaznaczona

dæugo›¢ sondy
trwale zaznaczona

rowek markujœcy

rowek markujœcy

›ruba ustalajœca

›ruba ustalajœca
SW 27

G 3/4

Punkt progowy

Punkt progowy

G 1

SW 41

SW 36

Punkt progowy

G 1

SW 41

SW 36

Poæœczenie zaciskowe kœtowe

Kabel standard: 3 m dæugi

dæugo›¢ sondy
trwale zaznaczona

rowek markujœcy

›ruba ustalajœca
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Typ 76 A Typ 76 S

Typ 76 W

Wymiar w mm



PPrrzzeeddssttaawwiicciieell hhaannddlloowwyy

KKoodd zzaammóówwiieenn PPrrzzyy zzaammóówwiieenniiuu pprroosszzøø ppooddaa¢¢ nnaassttøøppuujjœœccee nnuummeerryy..

CCzzuujjnniikk ppoozziioommuu ttyyppuu 7766
RRøøkkaaww oocchhrroonnnnyy ddllaa ssiillnnyycchh pprrzzeeppææyywwóóww ggaazzuu bez 00

GG:: z røkawem 11

ZZaakkrreess tteemmppeerraattuurr -25 °C do +50 °C 00
HH:: -25 °C do +80 °C 11

DDææuuggoo››¢¢ kkaabbllaa ((ttyyllkkoo ddllaa ttyyppuu WW)) Kod jednocyfrowy w m (Dla typu A i S: 00)

DDææuuggoo››¢¢ ssoonnddyy Kod dwucyfrowy: dæugo›¢ w mm / 100 (np. 1500 mm = 11 55)

SSoonnddaa rruurroowwaa // pprrzzyyææœœcczzee pprroocceessoowwee // ppooææœœcczzeenniiaa eelleekkttrryycczznnee

AA:: stal kwasoodpor. 16 x 1,5 / G 3/4 / z puszkœ poæœczeniowœ 11 55 33
SS:: mosiœdz 24 x 2 / G1 / z puszkœ poæœczeniowœ 22 66 33

WW:: mosiœdz 24 x 2 / G1 / kabel 90° 22 66 22

NNuummeerr zzaammóówwiieenniioowwyy 33331111

TTyyppyy ssttaannddaarrddoowwee:: 33331111 11 55 33 00 11 00 00 00

Dæugo›¢ sondy do:

33331111 11 55 33 11 00 00 00 00

33331111 22 66 22 00 44 33 00 00
33331111 22 66 22 00 55 33 00 00

PPrrzzeettwwoorrnniikk TTyypp NNBB 222200
NNaappiiøøcciiee zzaassiillaanniiaa QS, H, QSF  230 V AC 11

QSF  110 V AC 22
H, QSF  24 V AC 33
H, QSF  24 V DC 44

WWyyjj››cciiee // RRooddzzaajj aallaarrmmuu // PPrrzzyycciisskk tteessttoowwyy

QQSS:: 3 x 230 V wyjscia / syrena, lampa / brak 33 11 00
HH:: 1 bezpotencjaæowe wyj›cie przeka¿nikowe / brak / brak 11 00 00

QQSSFF:: 2 bezpotencjaæowe wyj›cie przeka¿nikowe / syrena, lampa / przycisk test 22 11 11

NNuummeerr zzaammóówwiieenniioowwyy 33331122


