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Plovoucí spínač hladiny je vybaven kabelem pro přímé připojení ovládání čerpadel. 

ELEKTRICKÁ PŘIPOJENÍ 
Vypouštění Plnění 

  
Poloha kontaktu když je plovák dole: 
MODRÝ vodič ⇒ SEPNUTÝ 
ČERNÝ vodič ⇒ SPOLEČNÝ 
HNĚDÝ vodič ⇒ ROZEPNUTÝ 
Funkce kontaktu: 
MODRÝ-ČERNÝ vodič ⇒ sepnutý, pokud 
je hladina dole 
MODRÝ-ČERNÝ vodič ⇒ rozepnutý, pokud 
je hladina nahoře 

Poloha kontaktu když je plovák nahoře: 
HNĚDÝ vodič ⇒ SEPNUTÝ 
ČERNÝ vodič ⇒ SPOLEČNÝ 
MODRÝ vodič ⇒ ROZEPNUTÝ 
Funkce kontaktu: 
HNĚDÝ-ČERNÝ vodič ⇒ sepnutý, pokud je 
hladina nahoře 
HNĚDÝ-ČERNÝ vodič ⇒ rozepnutý, pokud 
je hladina dole 

MAXIMÁLNÍ ZATÍŽITELNOST KONTAKTU: 8A, 250 V AC 
POZOR NA ZÁMĚNU BAREV IZOLACE VODIČŮ ! 

POUŽITÍ PROTIZÁVAŽÍ 
Vsunutím kabelu do protizávaží ze strany kónického zúžení dojde při otáčení uvnitř k přerušení 
kroužku (je k tomu možné použít šroubovák). Kroužek umožní nastavení pevného bodu na 
kabelu danného polohou protizávaží. Při otáčení protizávaží je nutné použít nepatrný tlak. 
  

NIVELCO Ipari Elektronika Ltd. 
NSNLG7C1 
1997.06.16. 

 
 

USER’S MANUAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manufacturer: 
NIVELCO Process Control Ltd. 

H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. 
Phone:(36-1)169-8811 Fax:(36-1)169-3864 

 
The floating level switch is capable for directly controlling pumps. 

ELECTRICAL CONNECTIONS 
Emptying Filling 

  
State of contact when the float is down: 
BLUE wire  ⇒ CLOSED 
BLACK wire  ⇒ COMMON 
BROWN wire  ⇒ OPEN 
Operation of contact: 
BLUE-BLACK wire ⇒ 

closes, when the level is down 
BLUE-BLACK wire ⇒ 

opens, when the level is up 

State of contact when the float is up: 
BROWN wire ⇒ CLOSED 
BLACK wire ⇒ COMMON 
BLUE wire ⇒ OPEN 
Operation of contact 
BROWN-BLACK wire ⇒ 

closes, when the level is up 
BROWN-BLACK wire ⇒ 

opens, when the level is down 
MAX. LOADABILITY OF THE CONTACT: 8A, 250 V AC 

REMEMBER TO INSULATE THE WIRE THAT IS NOT USED ! 
USING THE COUNTERWEIGHT 
Insert the cable in the counterweight from the conical side and rotate it thus, causing the plastic 
ring to break out (if necessary, remove the plastic ring with the help of a screwdriver). The ring 
should then be positioned on the cable at the point where it is desired to block the 
counterweight. Force the counterweight on the ring by rotating it, using a slight pressure. 
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