BYGGMATERIAL

Quality and innovation since 1939

APPLIKATIONER FÖR STEN-,
KROSS OCH CEMENTINDUSTRI
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FRÅN SAND ... TILL ISOLERINGSMATERIAL!
NIVELCO har mer än 35 års mäterfarenhet inom byggmaterialindustrin, mestadels inom nivåövervakning och nivåmätning av fasta material.
Från det breda urvalet av nivå-, tryck och temperaturmätningsprodukter erbjuds lämpliga lösningar för alla applikationer, från sand, gruvor och
stenbrott, cement och tegel till produktion av bitumenbaserade isoleringsmaterial. Ett instrument med ideal mätprincip kan väljas från det breda
sortimentet, antingen för nivå-, tryck- eller temperaturmätning.
Fältgivare kan enkelt integreras i processkontrollsystem med MultiCONT multikanalsprocesskontroll eller NIVISION process visualiseringsprogram.
PiloTREK

– beröringsfri mikrovågsnivåmätare

NIVOCONT R

– vibrerande stångnivåvakt

MicroTREK

– linradar mikrovågsnivåmätare

NIVOSWITCH

– vibrerande gaffelnivåvakt

EasyTREK

– ultraljudsnivåmätare

NIVOROTA

– roterande paddelnivåvakt

EchoTREK

– ultraljudsnivåmätare

NIVOCAP CK

– kapacitiv nivåvakt

NIVOCAP

– kapacitiv nivåvakt

NIVOMAG

– magnetisk nivåvakt

NIVÅMÄTARE

NIVÅVAKTER

TEMPERATURMÄTNING
TRYCKMÄTNING

TILLBEHÖR
THERMOPOINT
MultiCONT

NIVOPRESS D – hydrostatisk
NIPRESS

– universell styrenhet

UNICONT PM – processkontroll

– piezoresistiv

– temperaturgivare

THERMOCONT TT – temperaturgivare
THERMOCONT T

– temperatursensor

GIVARE I MÄTSYSTEM
Nivå- och analytiska givare kan anslutas till MultiCONT-styrenheten, eller med hjälp av lämpliga gränssnitt eller modem så kan NIVELCO-givare
ge mätresultat och styrsignaler direkt till processkontrollsystemen. NIVISION-mjukvaran är ett perfekt val för processvisualisering, datainsamling,
mätdatabashantering och processstyrningsuppgifter.
HART®

RS485

RS485

RS485
USB

USB

Interface

HART®

EasyTREK

EchoTREK

NIVOMAG

THERMOCONT TT

4 – 20 mA
4 – 20 mA

UNICOMM SAT-304

HART®

NIVOPRESS D

MultiCONT
SAK-305

UNICOMM
SAK-305

PiloTREK

HART®

NIPRESS

NIVOCONT R NIVOSWITCH

NIVOROTA

NIVOCAP CK

MicroTREK THERMOPOINT NIVOCAP CK
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BETONG PRODUKTIONSANLÄGGNING
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FÄRDIG
BETONG

Efterfrågan på betong av hög kvalitet växer snabbt på grund av
byggnadsindustrins förändrade krav. För att tillfredsställa efterfrågan kräver produktion av högkvalitativ betong toppmodern
instrumentering och datorstyrd kontroll. De viktigaste produktionsenheterna i anläggningen är: cement-, sand-, grussilos, vattentankar, vågsystem, mixer, färdigblandad betong och lastbilstvätt.

CEMENTLAGRINGSSILOS
I cementlagringssilona är det viktigt att kontinuerligt övervaka
cementens nivå, lufttrycket över cementnivån och ge indikationer
på höga och låga "fail-safe" nivåer. MicroTREK HTN-4
styrda mikrovågsnivånmätare rekommenderas för nivåmätning,
NIVOROTA EKH-4
roterande paddelnivåvakt för låg/
hög "failsafe" växling och NIPRESS DRE-4
tryckgivare
rekommenderas för tryckmätning, med display och styrenheten
UNICONT PMG-411.

PRODUKTER FÖR SAND, GRUSLAGRINGSSILO OCH
VATTENTANKAR
Den kontinuerliga nivåmätningen i sand- eller gruslagringssilos
kan utföras av EasyTREK SCD-3
typ ultraljudsnivågivare.
För låg/hög nivå växling rekommenderas NIVOCONT R
vibrerande stång eller NIVOSWITCH vibrerande stämgaffel.
Lågnivåomkopplarna måste alltid skyddas mekaniskt från skador
av en platta monterad ovanför dem. För nivåmätning i vattentankar
rekommenderas ultraljudsnivågivaren (EchoTREK eller EasyTREK).

NIVISION APPLIKATIONER
MÄTNING PÅ GIPSFABRIK
Uppgiften var att mäta nivån på 57 m³ silos vid lagring
av råmaterial och visa de uppmätta värdena i kontrollrummet. Sändning, visning och dataloggning utförs av
NIVISION-programmet som körs på en dator. Med hänsyn till egenskaperna hos cement, sand och granulat som
används i tekniken har vi valt MicroTREK HTN-408-4
mikrovågsnivågivare.

Vi kopplade givarnas utsignaler till UNICONT PMM-324-1
universell kontrollpaneler.
Vi kopplade RS485-utgångarna från UNICONT-kontrollerna via ADAM 4520 seriell industriell kommunikation till
datorn. NIVISION-programmet användes för att visualisera nivåförändringar i silorna, det faktiska nivåvärdet och
massan av material som lagras i silorna.

Det speciella i detta fall är att den nedre delen av silorna
är konformade och innehåller ¼:e del av det lagrade
materialet, därför bör den faktiska massan registreras
tillsammans med nivåändringar. Vi har löst detta problem
med hjälp av en matematisk funktion som utför den nödvändiga beräkningen från det uppmätta värdet. En del av
vår uppgift var också inställningen av dataloggning. Den
aktuella uppmätta nivån och beräknade massvärden av
råmaterial måste lagras var 15: e minut.

MÄTSYSTEM FÖR TANKFARM MED BITUMEN
Mätuppgiften var kontinuerlig mätning av den lagrade
volymen i de 7 tankarna, temperaturmätning i 3 punkter
inuti tanken, vilket ger höglarm med ljud och visuell
indikering, lokal visning av mätdata, insamling och loggning
av data i en central dator och volymkorrigering baserat på
den uppmätta temperaturen. För temperaturmätningen
används THERMOCONT TBC-526.

Högtemperaturtyp NIVOCAP CMV-115 kapacitansnivågivare är monterade så att givarna växlar när tankarna
fylls upp till 80% och högtemperaturtypen PiloTREK
WJS-182 mäter kontinuerligt mängden varm bitumen.
När man når den höga nivån under tankens fyllning skickar
NIVOCAP CK-nivåvakter omkopplingssignaler till ljudoch visuella larmanordningar för att varna personalen och
för att stoppa fyllningen.

Den uppmätta nivån överförs av MultiCONT PRD-210 processkontrollenhet via RS485 till en process-kontroll-PC, där
data kan läsas genom NIVISION-visualiseringsprogram.
Programvaran beräknar exakt volym från de uppmätta nivåvärdena baserat på tankens mått.
Kompensationen för termisk expansion beräknas med
hjälp av medeltemperaturen. Den lagrade mängden i tanken visas i kilogram som beräknas utifrån medeldensiteten.

PRODUKTVAL
PiloTREK – beröringsfri mikrovågsnivåmätare
■ Beröringsfri nivåmätning för vätskor, slam och emulsioner
■ Plast, aluminium eller rostfritt stålhus
■ För högt tryck, hög medeltemperatur
■ För mätningar med hög precisionsnivå

MicroTREK – linradar mikrovågsnivåmätare
■ Avstånd, nivå och volymmätning
■ Vätskor, pulver och granulat med er ≥ 1.4
■ Rostfritt stål, FEP, PFA eller PP-belagda prober
■ Media med turbulent yta, tätt damm, ång- eller
trycksatt gasskikt över produktytan

■ För alla tankformer, även smala kärl

EasyTREK / EchoTREK – ultraljudsnivåmätare
för fasta ämnen
■ Beröringsfri mätning av fasta material
■ För normalt eller medium med brännbart damm
■ Nivå, volym eller viktberäkning
■ Brett tillämpningsområde: lätt pulver till grovt
massivt fast material

■ Pålitlig mätning i utmanande applikationer som
dammbildning under fyllning

NIVOPRESS D – tryckgivare
■ Hydrostatisk nivåmätning av vätskor, ångor
■ Piezoresistiv eller keramisk sensor
■ Mini kompakt typ
■ Monteras på tankar, rör eller trycksatta kärl
■ Enkel nivåmätning för icke-trycksatta kärl

NIVOMAG – magnetisk nivåvakt
■ Vätskor med min. 0.7 kg/dm3 densitet
■ "Fail-safe" och nivåkontroll i slutna tankar
■ Kompletterande "fail-safe" om den kombineras
med andra enheter

NIVOROTA – roterande paddelnivåvakt
■ Brett tillämpningsområde inom foderindustrin
■ Nivåvakt för granulärt material och pulver
■ Fritt flytande fast material med
min. 0.1 kg/dm3 densitet

■ Enkel eller trippelpaddlar beroende på
densiteten på materialet

■ För "fail-safe" låg/hög läge

Nivelco förbehåller sig rätten att ändra tekniska data utan föregående meddelande!

lecon17v0601b

NIVOSWITCH – nivåvakt av stämgaffeltyp
■■ Nivåvakt för vätskor, pulver, granulat
■■ För "fail-safe" låg/hög läge
■■ Relä- eller elektronisk utgång

NIVOCONT R – vibrerande stångnivåvakt
■■ Nästan alla granul och Mäter på n at

pulvermaterial med min. 0.05 kg/dm3 bulkdensitet

■■ Fast stång eller flexibel kabelförlängning
upp till 20 m

■■ Vibrerande sektion i rostfritt stål
■■ Valbar omkopplingsfördröjning

NIVOCAP CK – kapacitiv nivåvakt
■■ Intelligent elektronisk nivåvakt
■■ För fasta material och vätskor med εr ≥ 1.5
■■ Enkel kalibrering, justerbar känslighet
■■ För klibbiga material
■■ Kalibrering med extern magnet (Dust Ex)

THERMOPOINT TM – multipunktstemperaturgivare
■■ Temperaturmätning av pulver, granulat eller fasta
■■
■■
■■
■■

material på flera punkter
Genomsnittstemperaturmätning
Lagringssilos
Temperaturtrendsövervakning
Temperaturdata kan överföras till längre avstånd via
HART®-protokoll

THERMOCONT TT – temperaturgivare
■■ För både EX och icke EX klassade material
■■ Vätskor och gasformiga medier där lokal avläsning krävs
■■ Överföring till långa avstånd (4 – 20 mA, HART®)
■■ Tankar, cisterner och rörledningar

UNICONT PM – universell display
■■ Temperaturdisplay
■■ Kyl-/värmekontroll
■■ Växla, styra eller överföra uppgifter
■■ Sekvensstyrning
■■ Larmindikering

NIVELCO PROCESS CONTROL CO.
H - 1 0 4 3 B U D A P E S T , D U G O N I C S U . 1 1.
TEL.: (36-1) 889-0100
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FAX: (36-1) 889-0200

E-mail: sales@nivelco.com

▪

www.nivelco.com
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