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7000 SERISI 7100 ve 7150 model elektrikli 
SEVIYE SALTERLERI IÇIN KULLANIM KILAVUZU 

Önceden bildirime tabi olmayan degisiklik bilgileri

1. CIHAZIN TANIMI 
7000 serisi salterler/anahtarlar basinç tanklarin dis yan taraflarina dik pozisyonda monte edilmek üzere tasarlanmistir.
Bu cihazlarda düsük veya yüksek seviyeyi belirten alarmlar ve/veya uyarilar kullanilmistir.
Ayni zamanda arayüzlü versiyonlari da mevcuttur. (farkli yogunlukta iki ayri sivi arasinda). 
Modeller bir veya iki grup hareket/atlatma grubu ile donatilmistir, bunlarin her biri düsük veya yüksek seviye 
kontrolü/alarmlari için tekli (SPDT) veya çiftli (DPDT) degistirme kontaklari ile abine edilebilirler.

2. MODELIN TANIMI VE KIMLIGI                                               

PN

7 . . . . . . . .

MODEL

ÇIFTTEKLI
ATLATMA GRUPLARI

0

KONTAK
SPDT DPDT

L

HAVALIMÜHÜRLÜ

Eex-D

M14

XX

DESTEK

0
YÜZGEÇLER

EPWP

Ø D

316
J

GÖVDE MALZEMESI

A I

AYIRISTIRICI MALZEMESI
316

ACC.C 304

VSTD OLMAYAN VERSIYON

R3R1 R2

M3

MUHAFAZA

2

KONTAK TIPI

M6

 inert gaz 
kontak

paslanmaz

PN1

AMPÜL HG

pirinç
 altin kaplama 

kontak

KALAY
VD

KALAY
M4

DOGRU akimTABAN
M2

ANSI 600
100

ANSI 900
150
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3. ÇALISMA PRENSIBI 
Temel çalisma prensibi ayiristiricidir.
Ayiristirici (1) kismen siviya daldirilmis olup yay (6) üzerindeki yükü 

 bir itme gerçeklestirir. Bu yay bir çubuga bagli 
oldugundan yukari dogru manyetik bir pistonu (2) ittirir.
Yandaki semada görüldügü gibi, küçük kuyuya (3) bir itki grubu 
monte edilmis olup bir manyeto (4) ve bir de mikrosalterle (5) 
tamamlanmis ve bunlar kendi aralarinda bir çubuk ile baglanmislardir.
“A” da seviye düsük oldugunda manyeto (4) duragan vaziyettedir, 
“B”de seviye yüksek oldugunda ise manyeto (4) küçük piston (2) 
tarafindan çekilir ve mikrosalterin (5) devreye girerek islemini 
yapmasini saglar
Düsük ve yüksek seviye arasindaki sivi yüksekligi farki “çekme farki” 
olarak adlandirilir. 
Yay ve ayiristirici arasindaki baglanti bir kablo ile gerçeklesmis olup 
ayiristirici kablo boyunca hareket ettigi zaman çekme pozisyonu 
degismektedir. 

4. BAGLANTI 
4.1 TESISATA MONTAJI

Baglantiyi gerçeklestirmeden önce cihaz ile tank baglantilarinin birbirine uyumlu oldugunu kontrol edin. 
Harici yük ve etkenlerle cihaza yüklenilmesi kesinlikle yasaklanmistir. Kullanici, cihazin dis etkilere maruz 
kalmamasini saglamakla yükümlüdür.  Cihazin dayanma noktasi olarak kullanilmasi yasaktir. 
Galvanik korozyon etkilerinin önüne geçmek için farkli elektrokimyasal potansiyel içeren malzemelerin kullanilmasi 
yasaktir. Cihazin bu tür etkenlerden etkilenmemesi için, kullanici tüm teknik unsurlari cihaza uyarlamalidir. 
Öngörülmüs azami basincin üstünde olan basinçlari dagitmak ve uyarlamak için tesisat yukarida belirtilmis olan emniyet 
subabi ile donatilmis olmalidir.
Cihazin kolayca sökülmesine olanak taniyan kapatma

kalintilari temizlemek için gerekli olan tahliye valflarinin
kullanilmasi tavsiye edilir.
Eger hava kabarciklari veya buhar olustugunu görecek 
olursaniz üst baglanti kisminda havalandirma ve emme 
vanalari kullaniniz.Eger ayarlama yapmak için iki veya 
daha fazla cihaz montajina ihtiyaç duyulacak olur ise 
bunlarin bir seviye borusu üzerine monte edilmesi 

Asiri titresim ve sarsintiya maruz kalan tanklara yapilacak
montaj için müsteri hizmetleriyle irtib

4.2 ELEKTRIK KABLOLARI
Cihaz, kasa içerisine yerlestirilmis olan bir baglanti parçasi (kablosu) ile 
donatilmistir. Baglantilar için (NC  NO) yan tarafta bulunan semaya bakiniz.
Enerji verilmeden önce kasa kapaginin kapali vaziyette oldugu
Kullanici çalisan personeli ve diger cihaz ve ekipmanlari korumak için toprak 
baglantilarini yapmak zorundadir.

4.3 KRIYOJENIK KULLANIM TALIMATI 
Muhafaza içerisinde buz olusmasi durumunda muhafazada bükümlü helezon isitici (elektrikli veya buharli) kullaniniz. 

5. DEVREYE ALMA 
Cihaz çalismasinin öngörülenin daha üstünde olmamasina ve (asiri basinç ve isi, yükün belirli bir sekilde asiri olmasi) 

uygun olmasina dikkat edin.
Sivi seviyesini bir kaç kez degistirerek cihazin dönüsüm islemini sorunsuz bir sekilde yapiyor oldugunuz kontrol edin.



OFFICINE OROBICHE   S.p.A.             3/9

 

Önceden bildirime tabi olmayan degisiklik bilgileri

6. AYARLAMA 
Cihaz için gerekli olan ayarlamalar fabrikada yapilmis olup kullanilan yerde herhangi bir ayar yapilmasi gerekmez.
Bazi versiyonlar için aletsiz standart ayar yapma noktalari sunlardir::

(7100 ve 7150 gövde Ø3” L/L 292 veya daha düsük ve L/F için geçerlidir)

Müdehale noktasi toleransi ±7mm’dir.

7. BAKIM 
Cihazin düzgün ve etkili sekilde çalismasini teminat altina almak için periyodik olarak bakim yapilmasi önerilir. 
(yaklasik her 6 ayda bir).
Tüm bakim isleri cihaz tamamen kapaliyken, basinç ve sivi tamamen bos vaziyetteyken ve de ortam isisina ulastiginda, 
enerji kontagindan ileri gelen akim tamamen bosaltildigi zaman yapilir. 

 Akimi kestiginizden emin olmadan kapagi KESINLIKLE açmayin; 
 Denetim ve kontrol amaçli açildigi sürenin disinda kapagi ASLA uzun süre açik birakmayin;
 Cihazi bilgi etiketi üzerinde belirtilen degerlerin üzerinde bir basinçta veya isida ASLA kullanmayin;
 Cihazi bilgi etiketi üzerinde belirtilen degerlerin üzerinde olan elektrik rating’inde ASLA kullanmayin;

lari dikkatlice okumadan KESINLIKLE parça ayarlamasi veya degistirmesi yapmayin; süpheli durumlarda 
müsteri hizmetlerimizle irtibata geçin;

 Cihazin parçalarini ASLA yaglamayin;
 Yüksek veya çok düsük isida çalismis olan bir cihaza bakim yapilmasi gerektigi zaman, çalisan personelin güvenligini 
saglamak için gerekli tüm önlemleri alin.

7.2 AYIRICI IÇIN YAPILAN PERIYODIK KONTROL 
Cihazin tesisattla olan baglantisinin tamamen devre disi birakildigindan ve sividan tamamen arindirildigindan emin olun;
 Akimi
 Civatalarini sökerek cihazi açin;
 Üst gövde üzerinde bulunan flanstan tutarak samandirayi alin (çubuga, ayiriciya ve yaya zarar vermemek veya 

 Gövde odasini kontrol edin ve üzerinde kirlilik ve/veya kalintilardan arinmis vaziyette temiz oldugundan emin olun, 

 Rekoru sökün ve çubugu egip bükmemek için çok dikkatli olun;
 Küçük kuyucugun içerisini kontrol edin ve temiz oldugundan emin olun (kirli ise dikkatlice temizleyin)
 Rekoru dikkatlice tekrar yerine takin;
 Ayirici, çubuk ve yayin tamamen temiz oldugunu gözden geçirin (kirlilik varsa hassas bir sekilde temizleyin);
 Ayirici grubunu manuel olarak kaldirin ve indirin, daha sonra tüm parçalarin rahatlikla, hiç bir kasintiyla 
karsilasmadan hareket ettigini kontrol edin;
Ayirici yüksek seviyede oldugu zaman salter/anahtar grubununun attigini kontrol edin.
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7.3 AYIRICININ DEGISTIRILMESI
Ayiriciyi adiktan sonra (7.2 maddesine bakiniz), çubugunu sabit bir sekilde tutarak hasarli ayiriciyi alin. 
Yeni ayiriciyi çubuga monte edin, (çubugu bükmemeye ve yaya zarar vermemeye dikkat edin).
Daha sonra 7.2 madde de belirtildigi gibi gerekli tüm kontrolleri yapin.

7.4 KONTAKLARA YAPILACAK PERIYODIK KONTROLLER
Akimi kesin.

ik vaziyette iken hareket grubunda hasar veya eskimis bir parça olup olmadigini gözle kontrol edin, 
manyetoyu manuel olarak hareket ettirin ve mikrosalterin dönüsüm islemini sorunsuz bir sekilde yerine getirdigini 

7.5 GRUBUN VE/VEYA MIKROSALTERIN DEGISTIRILMESI
 Bir kalibrasyon ile salter grubunun pozisyonunu kaydedin;
 Baganti parçasindaki kablolari ayirin (baslangiç pozisyonlarini not alin), 
vidalarini (2) gevseterek salter grubunu alin;
 Mikrosalteri degistirin (1);
 Salter grubunu küçük kuyucuga (3) bir önceki alindigi pozisyona tekrar 
yerlestirin;
 Manyetoyu (4) küçük kuyucuga (3) karsi manuel olarak yerlestirerek 
hareket ayarlamasini gerçeklestirin,  sapkayi (5) mikrosalter hareket edecek 
seviyeye gelene kadar vidalayin ve sapkayi tamamen bloke etmeden önce 

 Bir ohmmetre yardimi ile mikrosalterin (1) çalisir vaziyette oldugunu 
gözden geçirin ve manuel olarak bir kaç atlatma denemesi yapin.
 Baglanti parçasina ait olan kablolari (b) maddesinde oldugu gibi tekrardan 
yerlerine takin.

 

 Salter grubu istenilen müdehale noktasinda gerekli ayarlamalari yapilarak fabrikada yerlestirilmistir, bunun 
fabrikada ayarlanmis olan baslangiç pozisyonu normal sartlarda degistirilmez.

8. BUYUTLU ÇIZIMLER GÖVDE                

Sirasiyla istenilen boyut degerleri
A-D-E B C = baglantilar   F 
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SERI 7100 - GÖVDE Ø3" 

BAGLANTILAR

 
KABLOLU/LEHIMLI FLANSLI 

POZISYON A B C D E F A B C D E F 

TARAF/DIP 630 400 1" 165 82 1/2"÷1"

 

710

 

480 1" 165 145 1/2"÷1"

 

TARAF/YAN 515 178 1" 165 82 1/2"÷1"

 

515

 

178 1" 165 145 1/2"÷1"

 

TARAF/YAN 630 292 1" 165 82 1/2"÷1"

 

630

 

292 1" 165 145 1/2"÷1"

 

TARAF/YAN 670 330 1" 165 82 1/2"÷1"

 

670

 

330 1" 165 145 1/2"÷1"

 

TARAF/YAN 695 356 1" 165 82 1/2"÷1"

 

695

 

356 1" 165 145 1/2"÷1"

  

SERI 7150 - GÖVDE Ø3" 

BAGLANTILAR

 

KABLOLU/LEHIMLI FLANSLI 

POZISYON A B C D E F A B C D E F 

TARAF/DIP 637 400 1" 170 82 1/2"÷1"

 

717

 

480 1" 170 145 1/2"÷1"

 

TARAF/YAN 637 292 1" 170 82 1/2"÷1"

 

637

 

292 1" 170 145 1/2"÷1"

 

TARAF/YAN 677 330 1" 170 82 1/2"÷1"

 

677

 

330 1" 170 145 1/2"÷1"

 

TARAF/YAN 702 356 1" 170 82 1/2"÷1"

 

702

 

356 1" 170 145 1/2"÷1"

  

SERI 7100 - GÖVDE Ø4" 

BAGLANTILAR

 

KABLOLU/LEHIMLI FLANSLI 

POSIZIONE A B C D E F A B C D E F 

TARAF/DIP 635 400 1" 190 82 1/2"÷1"

 

715

 

480 1" 190 145 1/2"÷1"

 

TARAF/YAN 413 178 1" 190 82 1/2"÷1"

 

413

 

178 1" 190 145 1/2"÷1"

 

TARAF/YAN 527 292 1" 190 82 1/2"÷1"

 

527

 

292 1" 190 145 1/2"÷1"

 

TARAF/YAN 565 330 1" 190 82 1/2"÷1"

 

565

 

330 1" 190 145 1/2"÷1"

 

TARAF/YAN 591 356 1" 190 82 1/2"÷1"

 

591

 

356 1" 190 145 1/2"÷1"

  

SERI 7150 – GÖVDE Ø4"

BAGLANTILAR

 

KABLOLU/LEHIMLI FLANSLI 

POZISYON A B C D E F A B C D E F 

TARAF/DIP 650 400 1" 225 94 1/2"÷1"

 

730

 

480 1" 225 170 1/2"÷1"

 

TARAF/YAN 538 178 1" 225 94 1/2"÷1"

 

538

 

178 1" 225 170 1/2"÷1"

 

TARAF/YAN 652 292 1" 225 94 1/2"÷1"

 

652

 

292 1" 225 170 1/2"÷1"

 

TARAF/YAN 690 330 1" 225 94 1/2"÷1"

 

690

 

330 1" 225 170 1/2"÷1"

 

TARAF/YAN 716 356 1" 225 94 1/2"÷1"

 

716

 

356 1" 225 170 1/2"÷1"

  

notu ile özel teknik ciyaz oldugu belirtilmistir.
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9. BUYUTLU ÇIZIMLER MUHAFAZA   

KOD SIVI SICAKLIGI  ELEKTRIK BAGLANTILARI  A 

                             

MUHAFAZA EP (EEx-d IIC T6)      
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MUHAFAZA WP (SU GEÇIRMEZ IP66) 

                            

MUHAFAZA WP (KONNEKTÖR ÇIKISLI) 
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10. ÖNERILEN YEDEK PARÇALAR (*)  

Samandira ve çubuk 

Ayiristirici

Samandira dayanagi

Salter grubu
Mikro salter

Dis topraklama grubu
Iç topraklama grubu

i

Muhafaza kapagi
EP tip Muhafaza kapagi 
baglama/sabitleme pulu

baglama/sabitleme pulu
WP tip Muhafaza kapagi sabitleme 
vidasi
Gövde contasi

   

Yedek parçasi siparisinde daima parçanin seri numarasini belirtiniz.
Adi geçen bu seri numarasi muhafaza üzerine yapistirilmis olan cihaz bilgi etiketi üzerinde belirtilmistir, (12. 
pozisyona bakiniz) ve bu seri numarasi “F” ile baslayip bes rakkamlidir, (örn: F45678).

 

11.  ARIZA GIDERME, SORUN ÇÖZME 
7000 serisi seviye anahtarlari (salterler) normal sartlarda ariza vermezler. 
Seviye anahtari degistirme islemini yerine getirmeyecek olursa 7. madde de (BAKIM) belirtildigi sekilde ayirici ve 
mikroanahtari gözden geçirin.

 

12. ATIK VE IMHA ETME
ihazlar kullanim ömürlerini tamamladiktan ve islevselliklerini tamamen yitirdikten sonra yürürlükte olan 

mevzuatlara uygun olarak hurdaya çikartilirlar.
Imha etme asamasinda polimerlere, reçinelere ve üretim sirasinda kullanilan lastik ve kauçuklara (PVC, 

Üzerinde bulunan contalar, müsteri tarafindan talep edilip monte edilmis olan özel koruyucu kaplamalar ve plastik 
malzemeden olan her seyden arindirildiktan  sonra metal aksamlar geri dönüsümlüdür.

Eger monte edilmis olan mikroanahtarlarin tipi civa ampül tipte ise (VD yönetmeligi), bu durumda malzemeler zararli 
toksik maddelerle ilgili yürürlükte olan mevzuatlara uygun olarak imha edilmelidir. Diger türdeki mikroanahtarlar bu 

egildir.

V

TERANICA (BG

OFFICINE

DISCONNE
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13. GARANTI 
7000 serisi tüm anahtarlar (salterler) üretim hatalarina karsin teslim tarihinden itibaren 12 ay garantilidir. 
Arizanin cihaz kullanimindan kaynakli bir sebepten ileri gelmemesi sartiyla, arizali cihaz iade edilecek ve OFFICINE 
OROBICHE lar yukarida belirtilen garanti süresi içerisinde çalismayan veya hatali çalisan cihaz ve/veya cihaz parçalarini 
garanti kapsaminda (nakliye masraflari hariç) degistireceklerdir.
Cihazlar, siparis formu üzerinde spesifik olarak belirtilmis ve kabul edilmis olan islerin disinda farkli amaçlar için 
kullanilmasi durumunda, OFFICINE OROBICHE lar ürünlerin yanlis ve hatali kullanimindan hiç bir sekilde sorumlu 
degildir.
Bu gibi durumlarda hiç bir sikayet ve itiraz dikkate alinmayacaktir.

 sahsi kullanimdan kaynakli hasarlar ve/veya masraflar dogrudan ve dolayli olarak hiç bir sekilde 

Cihaz, teslim tarihinden itibaren azami 10 yil süreyle kullanilabilir.  
vardir:

1) Cihazi yeni bir cihazla degistirmek,
2) OFFICINE OROBICHE larda revizyon yaptirmak.

 

CIHAZLARIN IADE EDILMESINDE UYGULANACAK OLAN PROSEDÜR 
Iadesi yapilacak olan cihazla birlikte asagidaki bilgiler muhakkak belirtilmelidir: 

1) Alicinin adi,
lzemenin adi ve tanimi,

4) Islem bilgileri,
5) Cihaz ile temas etmis olan sivilar.

Cihaz tamamen temizlenmis vaziyette, üzerinde toz veya buna benzer herhangi bir pislik olmadan teslim edilmelidir. 
lar bakim yapmama ve cihazi müsteriye geri göndermeme hakkini sakli 

 

SON NOTLAR 
Her bir cihaz tamamen montaji yapilmis vaziyette ve gerekli olan tüm aksesuarlari ile birlikte tedarik edilir.
Bazi parçalar sadece özel durumlarda ayrica tedarik edi
Bu nedenle, cihazi teslim aldiginiz zaman dikkatlice gerekli kontrolleri yapiniz ve eksiklik veya hasar tespit 

NOT: CIHAZLARIN POTANSIYEL PATLAMA TEHLIKESI BULUNAN ALANLARDA KULLANILACA
OLMASI DURUMUNDA, CIHAZ KULLANICI STANDART KULLANIM TALIMATLARINA EKLI BULUNAN 
ILAVE EMNIYET TALIMATLARINI DIKKATE ALMALIDIR. 

 


