5 YEARS WARRANTY

Vatten och avlopp

VATTEN / AVLOPPSINDUSTRI

APPLIKATIONER FÖR DRICKSVATTENPRODUKTION
OCH AVLOPPSRENING

FRÅN DRICKSVATTEN ... TILL AVLOPP!
Instrumentkraven för vatten / avloppsindustrin kan täckas fullt ut av det stora utbudet som finns tillgängligt av NIVELCOs givare.
Ursprungligen erbjöds en portfölj av nivå- och tryckinstrument för detta industrisegment, men nyligen har vattenanalysinstrument
lagts till för att utöka instrumenten och därmed erbjuda kompletta instrumentpaket som omfattar all teknik för vattenproduktion och
rening. De flesta instrumenten finns tillgängliga i ATEX-klassade typer som överensstämmer med senaste kraven. Små och medelstora system är lätta att installera med hjälp av NIVELCOs MultiCONT processregulator som kan läsa de uppmätta värdena och
programmera NIVELCO givare på distans. Alternativt kan vår NIVISION-programvara användas för att integrera NIVELCO givare
till ett processvisualiseringssystem.
PiloTREK – pulsradar

NIVOFLOAT – flottörvakt

MicroTREK – linradar

NIVOCONT – konduktiv nivåvakt

EasyTREK, EchoTREK – ultraljud

NIVOPOINT – magnetisk flottörgivare

NIVOCAP – kapacitiv

NIVOMAG – flottörvippa

NIVOPRESS N – dränkbar tryckgivare

NIVOSWITCH – stämgaffel

UNICONT PSW – ultraljudspumpkontroll

NIVOCAP CK – nivåvakt

NIVÅMÄTARE

NIVÅVAKTER

VÄTSKEANALYS
FLÖDESMÄTNING

TRYCKMÄTNING

AnaCONT LED – upplöst syre

NIVOSONAR – öppen kanals ultraljud

NIVOPRESS D – hydrostatisk

AnaCONT LCK – konduktivitetsgivare

ISOMAG – magnetisk induktion

NIPRESS D – piezoresistiv / kapacitiv

AnaCONT LEP / LER – pH, ORP

GIVARE I MÄTSYSTEM
Nivå- och analytiska givare kan anslutas till MultiCONT processtyrenhet, eller med hjälp av lämpliga gränssnitt eller modem,
NIVELCO-fältinstrument kan ge mätresultat och styrsignaler direkt till processstyrsystemet. NIVISION mjukvaran är ett perfekt val för
processvisualisering, datainsamling, mätdatabashantering och processstyrningsuppgifter.
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VATTENPRODUKTIONSPROCESS
Vattenproduktionsbrunnar

Vattenproduktionsbrunnar borras i markskikt rika på
vatten där pumpar sänks ner för att pumpa råvatten
till de centrala vattenreningsanläggningarna. Populärt
val är NIVOPRESS N dränkbar givare, eftersom den är
lämplig för mätning av både vattennivån och temperaturen i djupa underjordiska brunnar. Trycket som vattnet
pumpas från brunnarna med mäts uppe på ytan med
NIVOPRESS NZ / ND eller NIPRESS givare.

Vattenbehandling

Produktionseffektiviteten på t.ex. spa vatten mäts med
ISOMAG elektromagnetiska flödesmätare och temperatur med THERMOCONT TT instrument. Organiska
och oorganiska material avlägsnas antingen med mekaniska filter eller genom tillsättning av koagulerande
material till vattnet så att föroreningarna separeras i
sedimenteringstankar. Kontinuerlig nivåmätning rekommenderas med EchoTREK / PiloTREK och mätning av
pH-värdet på det klara vattnet görs med AnaCONT
vattenanalysenheter.

Vattendistributionssystem

I vattenproduktionsprocessen kan pumpstyrning i
små sumpar lösas genom NIVOCONT K nivåvakt
och NIVOFLOAT nivåvippor som är idealiska som
back-up anordningar för att öka säkerheten. För att
distribuera vattnet till kunderna används tryckstegringspumpar, vattentorn eller blåstryckstankar. Nivå i
vattentornet kan mätas med EasyTREK ultraljudsgivare från
toppen eller från botten med NIVOPRESS D hydrostatisk
nivågivare.

AVLOPPSVATTENRENING
Avloppspumpstationer

avloppsvattnet samlas upp i underjordiska sumpar eller
gropar, även kända som våta brunnar eller lyftstationer, och pumpas därifrån till reningsverket. EasyTREK SPberöringsfri ultraljudsgivare med IP68-klassning är vår
rekommendation för dessa mätuppgifter, ett annat populärt val för djupa sumpar, NIVOPRESS N-dränkbar
nivågivare utrustad med avloppsadapter. För "failsafe" skydd är de robusta NIVOFLOAT NW-flottörnivåvakterna lämpliga lösningar. Avloppsvatten från nätet
innehåller en hel del organiska och icke-organiska material i suspenderad form samt i lösning. Denna förorening måste avlägsnas.

Vatten / slam behandling

det renade avloppsvattnet kan strömmas till naturligt
vatten efter kemisk inspektion och mätning. Nivåmätning för roterande trummor utförs med ultraljudsgivare,
detektering av det genererade skummet på toppen
av poolerna kan utföras med NIVOCAP CK-nivåvakt.
AnaCONTs sortiment av analytiska mätinstrument
är idealiska för pH och DO-analys av det rengjorda
vattnet. Öppen flödesmätning i kanal kan göras med
vår Parshall vattenränna och nivågivare EasyTREK. För
beräkning och dataloggning kan en MultiCONT-kontroller användas. Uppslamningen separeras i sedimenteringstanken och överförs till kokaren. Den genererade
biogasen är brandfarligt medium så endast EX-godkända ultraljuds- eller MicroTREK-linradar kan användas
för nivåmätningsuppgifter.

PRODUKTVAL
NIVOFLOAT – nivåflottör
■■ För vatten och avloppsvatten
■■ Passar tankar, bassänger och sumpar
■■ Fyllnings- / tömningskontroll
■■ Styrning av avloppspumpar
■■ "Fail-safe" indikation

EasyTREK – ultraljudsnivåmätare
■■ IP68
■■ Kontinuerlig nivåmätning i bassänger,
■■
■■
■■
■■
■■

brunnar, sumpar
Styrning av avloppspumpar
Tankfyllning / tom kontroll
Flödesmätning
Fjärrprogrammering
Volymberäkning

NIVOCONT – konduktiv
■■ Elektronisk nivåvakt för konduktiva vätskor
■■ Kompakta och separerade typer
■■ Fyllnings- / tömningskontroll
■■ Indikation på vattenrusning

EchoTREK – ultraljudsnivåmätare
■■ Kontinuerlig nivåmätning i bassänger,
■■
■■
■■
■■

brunnar, sumpar
Tankfyllning / tom kontroll
Flödesmätning
Fjärrprogrammering
Volymberäkning

PiloTREK – mikrovågsnivåmätare
■■ Högprecisions nivåmätning av vätskor,
slam och emulsioner

■■ Nivåmätning vid hög temperatur och
högtrycksapplikationer

NIVOPRESS N – dränkbar tryckgivare
■■ Neddragningsskydd för brunnar
■■ Nivåmätning i tankar, bassänger
■■ Kontroll av avloppspumpar
■■ Programerbar

Nivelco förbehåller sig rätten att ändra tekniska data utan föregående meddelande!
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NIVOCAP CK – RF - Kapacitiv
■■ Intelligent elektronisk nivåvakt
■■ Enkel kalibrering, valbar känslighet
■■ Nivåomkoppling i tankar eller bassänger
■■ Skumdetektering
■■ För vidhäftande klibbiga material

NIVOPRESS D – tryckgivare
■■ Hydrostatisk nivåmätning
■■ Tryckmätning
■■ För skummande, frätande vätskor
■■ Programerbar

NIVOSONAR – öppen-kanalflödesmätning
■■ Ultraljudsgivare
■■ För kalibrerade, standard Parshall rännor
■■ Lämplig för alla ränntyper
■■ Lämplig för vatten eller avlopp
■■ Certifiering av mätning
■■ Mätning av behandlat avloppsvatten
■■ Avkastningsmätning av bevattningskanaler

AnaCONT – pH / ORP givare
■■ Kompakt analytisk givare
■■ Kontroll av vattenkvaliteten
■■ Avloppsvattenbehandling
■■ Applikationsanpassade givare
■■ Brett utbud av tillbehör

ISOMAG – flödesmätare
■■ Elektromagnetisk princip
■■ För mätning av vatten och avlopp i rörledningar
■■ Kompakt eller separerad typ
■■ Kan certifieras

UNICONT PSW – pumpkontrollsystem
■■ Helautomatisk pumpstyrning
■■ För små avloppskanaler, oljetråg
■■ Ultraljudsnivåmätning
■■ Underhållsfri
■■ Inbyggd timer, brytare
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