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Ідеальне рішення для
кожного застосування
Ця колекція застосувань призначена, щоб
дати вам загальне уявлення про наші
сфери діяльності.
Якщо ви не знайдете своє застосування в
цій колекції - будь ласка, зв'яжіться з нами.
Наші інженери з радістю допоможуть вам
знайти своє рішення.
Подзвоніть нам - +49(0)7262-91 91-0
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Каналізаційні мережі

Стаціонарні вимірювання
Вимірювання витрати в каналі з жолобом
Вимірювання витрати в каналі, який не може бути перекритим
Вимірювання витрати в трубі, якиа не може бути перекрита
Вимірювання опадів з GPRS трансляцією

Стор.
Стор.
Стор.
Стор.

6
7
8
9

Вимірювання рівню в колодязі з насосами
Вимірювання рівня для управління спіральними транспортерами
Вимірювання витрати для визначення ККД насоса
Вимірювання витрати в ємності високого тиску насосної станції

Каналізаційні мережі

Насосні станції та підйомні споруди
Стор. 10
Стор. 11
Стор. 12
Стор. 13

Зливові очисні споруди

Wastewater
Treatment Plant

Стор. 14

Стор. 15
Стор. 16
Стор. 17
Стор. 18
Стор. 19
Стор. 20
Стор. 21
Стор. 22

Measurement
Campaigns

Вимирювання та контролювання стоків в
зливових баках переливу
Моніторинг дросельної засувки з передачею даних та
сигналізацією через GPRS
Вимірювання витрати в зливових багатокамерних
баках переливу
Обсяг переповнення жолобу
Вимірювання переповнення за допомогою сонячної енергії
Вимірювання зливів з GPRS передачею
Вимірювання зливів без простору
Контролювання очищення баку тільки 1-м реле
GPRS передача даних в мережі користувача

Вода що просочується
Стор. 23

Flowing Water

Вимірювання витрати води, що просочується на самоскиді

Портативні вимірювання

Water Supply

Industry

Вимірювання використання робочих потужностей та вибухозахищене Exпередавання даних через GPRS
Стор. 24
Дослідження інфільтрації води на малих діаметрах
Стор. 25
Дослідження інфільтрації води на великих діаметрах
Стор. 26
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Інформація про застосування Каналізаційні мережі
Стаціонарні вимірювання

Вимірювання витрати в каналі з жолобом
Застосування
+ Сегментований прямокутний канал, шириною
Каналізаційні мережі

3 м, виготовлений з бетону

Wastewater
Treatment Plant

+ Частково заповнений
+ Канал з желобом та бічним простором

Вид місця вимірювання

Measurement
Campaigns

Завдання

Flowing Water

+ Точне виявлення стоку сухої погоди і комбінованої витративоди

Рішення
+ Використана вимірювальна система типу
OCM Pro.

+ Для виявлення малих обсягів, перший датчик

Industry

був встановлений в жолобі. Датчики 2 і 3
були встановлені зліва і праворуч від жолоба
сухої погоди на кронці. У поєднанні з
датчиком 1 вони виявляють швидкості потоку
на більш високих рівнях або стоки
комбінованої води.

Вимірювання витрати
OCM Pro та 3 вертикальними
датчиками
Використання методу
кросс кореляції в
OCM Pro
Зовнішній
УЗ
датчик рівня

Переваги:
Water Supply

+ Швидке і просте програмування за рахунок
попередньо встановлених форм каналів.

+ Утилізація 2 аналогових виходів з
використанням відповідних шкал для сухої
погоди і дощової погоди і, отже, висока
роздільна здатність показань.

Принцип монтажу
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Інформація про застосування Каналізаційні мережі
Стаціонарні вимірювання

Вимірювання витрати в каналі, що не може бути перекритий
Застосування
+ Необхідно замінити існуючу систему без
Каналізаційні мережі

перекриття потоку.

+ Глибина каналу 4 м
+ Необхідно встановити тільки за 1 день

Wastewater
Treatment Plant

Вигляд місця вимірювання

Measurement
Campaigns

Завдання

Flowing Water

+ Мати можливість виміряти витрату без переривання роботи.

Рішення
+ Вимірювальна система типу OCM Pro була
використана.

+ Замість установки датчика на дні каналу ми

Industry

використали човен катамаран та змонтували
на ньому датчик зорієнтований зверху до дна
каналу.

Переваги:
+ Нема збоїв в работі
+ Нема необхідності перекривати поток.
+ Повне рішення від NIVUS було змонтоване за

Water Supply

один день.
Принцип монтажу
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Інформація про застосування Каналізаційні мережі
Стаціонарні вимірювання

Вимірювання витрати в трубі, що не може бути перекрита
Застосування

+ Для забезпечення високої точності стояло
Каналізаційні мережі

питання вартості

Wastewater
Treatment Plant

Вигляд місця вимірювання

Завдання
+ Завданням було зекономити кошти на встановленні

Flowing Water

Measurement
Campaigns

електромагнітного витратоміра в камері розміром 4.5 м x 4.2 м.

Рішення

+ Було використано вимірювальну систему
типу OCM Pro.

+ Ми вкористали можливість встановлення
Industry

трубного датчика NIVUS без потоку під
тиском.

Переваги:
+ Збережені кошти.
+ Не треба перекривати потік.
+ Повне рішення від NIVUS було змонтоване

Water Supply

за пів дня та дуже просте в обслуговуванні

Принципова схема
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Інформація про застосування Каналізаційні мережі
Стаціонарні вимірювання

Вимірювання опадів з GPRS передачею
Застосування
+ Дослідження об'ємів опадів для білінгу водної
асоціації, що складається з декількох громад
Каналізаційні мережі

+ Налаштування 7 точок вимірювання опадів
для визначення обсягів зливових вод

+ Передача виявлених даних, в центральну

Wastewater
Treatment Plant

точку доступу через GPRS

Дощомір з NivuLog Easy

Завдання

+ Чотири дощоміри були доступні для виявлення обсягів опадів, які до сих пір, однак, мали зчитуватись
Measurement
Campaigns

вручну. Дані потім повинні були зібрані разом вручну також.

+ Для більш точного визначення розподілу опадів повинно було встановити 3 додаткових вимірювальних
місця.

Flowing Water

Рішення
+ Три нових дощоміри були встановлені
додатково. Та кожна з 7 вимірювальних
станцій була оснащена модулем NivuLog
Easy для зберігання і GPRS передачі даних.

Industry

+ Ці реєстратори даних живляться за
допомогою електроживлення подігріву
дощоміру.

+ "Device-to-Web" портал даних самостійно

Water Supply

створює всі необхідні статистичні дані, як
щоденних, так і щомісячних значень і збирає
дані в загальний журнал, де вони можуть
бути прочитані. Це значно полегшує загальну
оцінку.

+ Пов'язані спільноти додатково отримали
окремий доступ до їх показань, що раніше
потребувало ручного обміну даними.
Графічне представлення та D2W статистика
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Інформація про застосування Каналізаційні Мережі
Насосні станції та Підйомні споруди

Вимірювання рівню в колодязі з насосами
Застосування

Каналізаційні мережі

+
+
+
+

Діаметр колодязя 1.8 м
Глибина 6.5 м
Два насоси занурення
Напірний трубопровід, встановлений в центрі

Wastewater
Treatment Plant

Завдання
+ Управління насосом в альтернативному
режимі чергування.

Flowing Water

Measurement
Campaigns

+
+
+
+

Точки переключення на рівнях 2 та 4 метри
Оповіщення максимального рівня
Захист від сухої роботи

Колодязь з дваома насосами

Передача рівней в систему управління

Рішення
+ Було використано ультразвукове

Industry

вимірювання типу NivuMaster.
Впроваджений режим змінної роботи насосу
забезпечує велику кількість опцій, таких як
альтернативний режим чергування,
заявлений користувачем.

6м

4 м Точка 2

+ Перешкоди бічних звукових пелюстків, такі як

Water Supply

відзеркалення від сходів, драбин, кабелів,
труб, насосів та іншіх конструкцій можуть
бути покриті за допомогою вбудованого
алгоритму уникнення змішування.

Переваги:
+ Безконтактне вимірювання
+ Вимірювання та управління водному блоці

2 м Точка1

0.5 м Насоси 1 + 2 виключити
0 м рівень пустоти

Принципова схема
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Інформація про застосування Каналізаційні Мережі
Насосні станції та Підйомні споруди

Вимірювання рівня для управління спіральними
транспортерами
Застосування
+ Підйомна споруда стічних вод з трьома
Каналізаційні мережі

спіральними конвеєрами

Wastewater
Treatment Plant

+ Висота прибл. 9 м

Внутрішня ділянка підйомної установки

Measurement
Campaigns

Завдання

Flowing Water

+ Безконтактне вимірювання рівня для альтернативного управлінняспіральними підйомниками
+ Резервування
+ Корпус для монтажу в панель

Рішення
+ Ультразвуковий передавач типу NivuMaster

Industry

Ultra 5 з панельним корпусом був
встановлений в якості безконтактного
вимірювача. Цей пристрій служить не тільки
альтернативним управлінням для спіральних
конвеєрів, а видає повідомлення мін./ макс.

+ Резервоване вимірювання здійснюється
повідомленням про помилку контакту.

Переваги:
Water Supply

+ Установка датчиків і програмування
передавача здійснюється оператором.

+ Тому незалежно від програмування PLC від
третої сторони.

Принципова схема пристрою
підйому стічних вод
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Інформація про застосування Каналізаційні Мережі
Насосні станції та Підйомні споруди

Вимірювання витрати для визначення ККД насоса
Застосування
+ Діаметр трубопроводу 150 мм,
Каналізаційні мережі

зроблено із сталі

Wastewater
Treatment Plant

+ Повністю наповнений трубопровід
+ Насос занурення

Вал насоса з вбудованою системою вимірювання

Measurement
Campaigns

Завдання

Flowing Water

+
+
+
+

Визначення ефективності і попередження при досягненні межі зносу
Швидка і економічна модернізація насосної станції стічних вод з вимірюванням витрати
Вимірювання нечутливі до мастила і плівок
Існуюча насосна лінія повинна залишатися на місці, якщо це можливо

Рішення

+ Була використана система вимірювання
витрати типу NFP.

Датчик

Сопло

+ Може бути реалізовано перевірки робочої
Industry

точки насоса, а також ступінь зносу і
засмічення.

+ Існуючий стояк був доповнений лише

Кріплення
датчика

додатковим соплом.

Переваги:
Water Supply

+ Легка, проста і швидка модернізація

Трубопровід

протягом 2-х годин.

+ Висока точність та надійність.
+ Вимірювання без електродів і незалежне від
проводимості.

V
Принцип монтажу датчика
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Інформація про застосування Каналізаційні Мережі
Насосні станції та Підйомні споруди

Вимірювання витрати в ємності високого тиску
насосної станції
Застосування

Wastewater
Treatment Plant

Каналізаційні мережі

+ Діаметр труби 100 мм, зроблено з чавуну
+ Повністю наповнена

Ємність тиску з вимірювачем

Measurement
Campaigns

Завдання

+ Швидка і економічна модернізація ємності високого тиску насосної станції з вимірюванням витрати
+ Вимірювання нечутливі до мастила і плівок
+ Установка для вимірювання в існуючому чавунному трубопроводі без необхідності деінсталяції або

Flowing Water

заміни насосної лінії

Рішення
+ Була використана система вимірювання
витрати типу NFP.

+ Існуючий стояк був оснащений додатковим
Industry

отвором і втулочним сідлом з датчиком.

Переваги:
+ Легка, проста і швидка модернізація протягом
60 хвилин

+ Значне зниження витрат на установку, так як
Water Supply

існуючий трубопровід не повинен бути
замінений

+ Бездрейфові і точні вимірювання без
електродів залежних від електропровідності.

Встановлений датчик з кріпленням
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Інформація про застосування Каналізаційні мережі
Зливові очисні споруди

Вимірювання та контролювання стоків в
зливових баках переливу

Каналізаційні мережі

Застосування
+ діаметр труби 300 мм, виготовлено з
оцинкованої сталі

Wastewater
Treatment Plant

+ частково наповнена
+ низький рівень наповнення в нічний час

Measurement
Campaigns

Завдання

Вигляд місця вимірювання

Flowing Water

+ Безперервне вимірювання та контролювання величиною витрати в зливовому бакі переливу
+ Detection of low nightly discharges
+ Not more than one additional unit can be installed due to few space available in the switching cabinet

Рішення
+ Було використано вимірювання витрати типу
OCM FR використовуючи метод Допплера .

Industry

+ Для вимірювання навіть найнижчих рівней
було обрано ультразвукове вимірювання з
верху труби до низу типу NivuCompact.

Переваги:
+ Нема необхідності встановлювати додатковий
Water Supply

контролер в розподільчий шафі завдяки
інтегровагому в перетворювач 3-х кроковому
контролеру

+ Розміщення датчика дозволяє проводити
вимірювання витрати від нуля до максимуму

Принципова схема секції вимірювальної
труби з регулючим шибером
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Інформація про застосування Каналізаційні мережі
Зливові очисні споруди

Моніторинг дросельної засувки з передачею даних та
сигналізациєю через GPRS
Застосування

Каналізаційні мережі

+ Зливовий бак переливу з управлінням
зливу дросельною засувкою

Завдання

Wastewater
Treatment Plant

+ Обсяг зливу дросельної засувки: 185 л/сек
+ Нема доступного електроживлення

Дросельне обладнання

Measurement
Campaigns

+ Засоби вимірювання і передачі даних повинні получати живлення від акумуляторної батареї
+ Виявлення відкриття засувки, рівня резервуара і обсягу зливу
+ Повідомлення тривоги повинно бути направлено в центр управління в разі заниження заданого
зливного об'єму при одночасному затоплені бака (перевірка достовірності)

+ Записування частоти зливу

Flowing Water

Рішення
+ Було використано логер даних типу NivuLog
Easy з живленням від акумуляторних батарей.

+ Дані з існуючого зонда рівня реєструються
додатково з метою виявлення рівня в баці.

+ Ультразвукові ехолоти типу NivuCompact були
Industry

використані , як на зливі, так і на дросельній
засувці. Ехолоти отримують живлення від
логеру даних.

+ Злив засувки, як і обсяги переливу

+ Сигнали тривоги спрацьовують за допомогою
списку команд, що зберігається в D2W, як
тільки виконуються вимоги до сигналізації

Water Supply

розраховуються за допомогою таблиць
заданих значень, що зберігається на "Device
to Web" (D2W) он-лайн порталі
Принцип вимірювання
і передача даних
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Інформація про застосування Каналізаційні мережі
Зливові очисні споруди

Вимірювання витрати в багатокамерних
зливових баках переливу

Каналізаційні мережі

Застосування

+ Прямокутний каналl, ширина 6 м
+ Частково заповнений
+ Одночасне переповнення з декількох камер в
один загальний канал

+ Коротка заспокійлива ділянка вгору за течією
Wastewater
Treatment Plant

від точки вимірювання
Місце вимірювання

Завдання

Measurement
Campaigns

+ Виявлення обсягів переповнення
+ Показання приладів повинні бути передані в систему управління
через аналогові і цифрові виходи

+ Висока точність при різних обсягах переливу в камері

Flowing Water

Рішення
+ Для забезпечення найвищої вимірювальної

Industry

динаміки та точності була використана
система типу OCM Pro, що базується на
методі крос-кореляції. Використовуючи 3
датчика швидкості потоку одночасно можливо
виявляти і враховувати існуючі умови
несиметричного потоку.

+ Датчики були встановлені на дні каналу.
Захисні металеві листи захищають датчики
від пошкодження.

Переваги:
Water Supply

+ Низька вартість монтажу
+ Відповідає зазначеній точності шляхом
використання 3-х датчиків швидкості

Принцип монтажу
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Інформація про застосування Каналізаційні мережі
Зливові очисні споруди

Обсяг переповнення жолобу
Застосування

+ Зливовий басейн з переливом побудований
Каналізаційні мережі

як жолоб

+ Край переповнення побудований, як зубчасте
підвіконня

Wastewater
Treatment Plant

+ Нема заводі від приймача
+ Переповнення в жолоб з обох сторін
+ Загальна довжина підвіконня: 24 м

Місце вимірювання

Завдання
Визначення обсягів переливу
Створення Q/H-характеристик для зубчастого підвіконня відповідно до DIN 19 558

Measurement
Campaigns

+
+
+
+

Пересилання виявлених обсягів потоку в систему управління технологічним процесом
Дотримання точностей, що вимагаються згідно з DWA

Flowing Water

Рішення
+ Для цього засосування були використані 2
ультразвукових рівнеміри типу NivuMaster з
2-ма датчиками кожний для вимірювання
середньої величини.

+ Середні значення, що надходять від датчиків
Industry

(поєднання 2-х датчиків ліворуч і праворуч від
жолоба переповнення) направляються на
універсальний перетворювач (NivuCont). Цей
пристрій перетворює середні значення в
обсяги (Q / H-характеристика), та згодом
підсумовує значення

Water Supply

+ Загальний обсяг направляється в систему
управління технологічним процесом (АСУ ТП)
в якості аналогового сигналу

Принципова схема
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Інформація про застосування Каналізаційні мережі
Зливові очисні споруди

Вимірювання переповнення за допомогою сонячної енергії
Застосування
+ Канал стоячої води з підвіконням
Каналізаційні мережі

переповнення зверху

Перетворювач /
логер даних та
датчик

Wastewater
Treatment Plant

+ Нема джерел живлення
+ Нема радіо мережі

Завдання

Measurement
Campaigns

+
+
+
+

Визначення та запис обсягів переповнення
Низькі витрати на інспектування та обслуговування
Надійне вимірюання та запис без зовнішнього джерела живлення
Довгі цикли зчитування збережених показань

Flowing Water

Рішення
+ Рівень верхньої течії переливу фіксується
ультразвуковою системою типу NivuCompact.
Логер даних типу PCM 4 перетворює рівні
переповнення в швидкості потоку з
використанням специфічних характеристик і
надійно зберігає результати на карті пам'яті
128 Мб.

Industry

+ Вбудований акумулятор здатний самостійно
забезпечувати живленням систему протягом
4-х тижнів. Щоб продовжити термін служби,
акумулятор заряджається додатково за
допомогою панелі сонячних батарей.

Переваги:
Water Supply

+ Незалежне від зовнішнього електроживлення
для есктримально довгих періодів

+ Зберігання даних на карті пам'яті в TXT-

Розподільча шафа з інтегрованим
логером даних та сонячною панеллю

форматі дозволяє термінам зберігання,
охоплювати кілька років і оцінювати дані з
використанням будь-якого протоколу
системи.
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Інформація про застосування Каналізаційні мережі
Зливові очисні споруди

Вимюрювання зливу з GPRS передачею
Застосування
+ Закритий зливовий перелив в каналізаційній
Каналізаційні мережі

мережі

Завдання

Wastewater
Treatment Plant

+ Шахтний вхід посередині, важкодоступні умови
+ Ex zone 1
+ Електроживлення відсутнє

Stormwater overflow sill

Measurement
Campaigns

+ Дослідження обсягу зливу за допомогою вимірювання рівня і розрахунок по Полені
+ Розширені конструктивні заходи, такі як підключення до мережі загального користування електроенергії
слід уникнути

+ Передача даних через GPRS та закрий люк шахти
+ Довгий час життя системи

Flowing Water

Рішення
+ З використанням GPRS логеру даних типу
NivuLog 2 Ex обширні операції будівництва не
потрібні. Дякуючи захисту класу IP 67 була
можливість інсталювати логер безпосередньо
в шахті.

Industry

+ Зливне підвіконня було обладнане
вимірюванням рівня, яке живилося просто від
логеру данихr.

+ Обсяг зливу вираховувся в "Device to Web"

+ Показання, що передаються автоматично,
захищені паролем і можуть бути переглянуті у
вигляді таблиць або графіків з будь-якого
робочого місця, яке має доступ в Інтернет.

Water Supply

(D2W) он-лайн порталі з використанням
збережених точок діаграми.
Точки кривої в D2W
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Інформація про застосування Каналізаційні мережі
Зливові очисні споруди

Вимірювання зливів без простору
Застосування

Каналізаційні мережі

+ Зливовий бак з кришкою
+ Максимальна висота переливу 0.35 м
+ Дуже низька відстань між гребенем

Wastewater
Treatment Plant

водозливу і стелею (0.50 м)

УЗ вимірювання рівня
з похилим дзеркалом

Завдання

Flowing Water

Measurement
Campaigns

+ Виявлення наповнення (початок і кінець)
+ Вихід бака переповнення (початок, кінець і обсяг переповнення)
+ Надійне безконтактне вимірювання на найнижчий відстані між стелею і максимальним рівнем водиl

Рішення
+ Був змонтований ультразвуковий

Industry

перетворювач типу NivuMaster LF-5:2.
Завдяки широкому спектру опціонального
програмування і численним виходів можна
обчислити і вивести параметри "Наповнення
ємності", "Перелив ємності" і обсяг переливу
(відповідно до прохання німецької
організації DWA), використовуючи тільки
один блок.

+ Використання інноваційного нахиленого
Water Supply

дзеркала дозволяє встановити
ультразвуковий датчик близько до
максимального рівня поверхні води.

Переваги:
+ Економія часу та витрат, оскільки потрібно

Принципова схема

тільки один пристрій

NIVUS GmbH • Im Taele 2 •75031 Eppingen, Germany • Internet: www.nivus.com • Phone: +49 (0) 7262 9191-0 • info@nivus.com
20

Інформація про застосування Каналізаційні мережі
Зливові очисні споруди

Контролювання очищення баку тільки 1-м реле
Застосування

Каналізаційні мережі

+ Відкритий зливовий бак переповнення
+ Глибина 4,0 м
+ Струмені води, як інструменти для чищення

Wastewater
Treatment Plant

Використані пристрої

Завдання

Measurement
Campaigns

+ Виявлення рівня заповнення резервуара за допомогою підвісного датчику тиску
+ До 5 очищуючих пристроїв (струмові очищувачи) повінні контролюватись
+ Через обмежений простір в існуючий розподільчий шафі контроль очищення резервуара здійснюється

Flowing Water

за допомогою одного перетворювача

Рішення
+ Вимірювання рівню було реалізовано за
допомогою перетворювача типу NivuCont Plus
з приєднаним 2-дротовим датчиком тиску
NivuBar Plus.

Industry

+ NivuCont контролює чистильні інструменти в
залежності від рівня і тенденції, а також в
межах певних циклів.

Переваги:
+ Економічне очищення баку з використанням
Water Supply

тільки одного реле

+ АСУ ТП не потрібне – всебічне програмування
АСУ ТП сторонніми організаціями не потрібне

Принципова схема
контролювання очищенняl
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Інформація про застосування Каналізаційні мережі
Зливові очисні споруди

GPRS передавання даних в мрежі користувача
Застосування

Каналізаційні мережі

+ Відкритий зливовий бак переповнення
+ Електроживлення не доступне
+ Нема телефонного з’єднання чи виділених

Wastewater
Treatment Plant

ліній поблизу

Бак з встановленим рівнеміром
та логером даних

Measurement
Campaigns

Завдання

Flowing Water

+ Незалежний від мережи контроль рівня рідини в резервуарі
+ Передавання показань, інформації про стан і повідомлення про помилку в існуючу технологічну систему
+ Використання клієнтської Virtual Private Network (VPN) для передачі даних

Рішення
+ Рівень рідини в резервуарі досліджувався за

Industry

допомогою ультразвукового компактного
ехолоту типу NivuCompact. Його вкрай малий
час запуску всього 3 секунди і в результаті
надзвичайно низьке енергоспоживання
спричинюють дуже тривалий життєвий цикл.

+ Для виявлення і передачі показань
використовується GPRS реєстратор даних на
акумуляторах типу NivuLog Easy.

+ Показання передаються з реєстратора даних
Water Supply

GPRS через VPN до сервера D2W клієнта.
Цей сервер потім передає поточні дані через
інтерфейс OPC до існуючої системи
технологічного процесу (WinCC).

Принцип передачі даних
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Інформація про застосування Каналізаційні мережі
Вода, що просочується

Вимірювання витрати води, що просочується на самоскиді
Застосування
Труба ДУ 200 виготовлена з HDPE
Каналізаційні мережі

Частково заповнена
Максимальна величина витрати зливу 1.5 л/ сек
Ризик формування мінеральних відкладень

Wastewater
Treatment Plant

+
+
+
+

Місце вимірювання

Measurement
Campaigns

Завдання
+ Виявлення відкладень з грунтових вод в межах полігону для виявлення водного балансу
+ Точні, стабільні довгострокові вимірювання і низькі експлуатаційні витрати
+ Вимірювання повинно бути встановлено без істотних заходів з відновлення в безпосередній

Flowing Water

близькості від існуючого колектора

Рішення
+ Через низькі обсягі витрати необхідно було
використовувати вимірювання греблі
відповідно до Томсону (V водозливу).

+ Система ультразвукового безконтактного
Industry

вимірювання типу NivuMaster була
використана.

+ Колекторний жолоб і отвір водозливу були
побудовані для отримання максимальної
точності.

Water Supply

Переваги:
+ Технічне обслуговування повинно бути
зведене до регулярного візуального огляду і
випадкового видалення інкрустації з
конструкції.

Вимірювання на V водозливі

+ Проста і швидка адаптація до можливих
вищих швидкостей потоку через обмінювані
водозливні пластини.
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Інформація про застосування Каналізаційні мережі
Портативні вимірювання

Вимірювання використання робочих
потужностей та Exпередавання даних через
Застосування
Бетона труба ДУ1200
Частково заповнена
Рівні тимчасово прагнуть до нуля
Електроживлення не доступне
Ex Zone 1

Wastewater
Treatment Plant

Каналізаційні мережі

+
+
+
+
+

Місце вимірювання в
каналі
Перетворювач з
логером даних в шахті

Measurement
Campaigns

Завдання
+ Тимчасова установка системи вимірювання витрати для дослідження зливу опадів і використання
пропускної здатності каналу

Flowing Water

+ Надійне виявлення найнижчих рівнів протягом ночі
+ Автоматична передача даних і повідомлень про помилки / дистанційне обслуговування через GPRS

Рішення
+ Була використана портативна система
вимірювання витрати PCM Pro з Exзахищенною передачею даних через GPRS
логер типу NivuLog Ex.

+ Вбудована комірка вимірювання тиску
Industry

датчика швидкості потоку дозволяє виявляти
переповнення каналу.

+ За допомогою додаткового повітряноультразвукового датчика (LUS)
забезпечується надійне вимірювання навіть
найнижчого зливу протягом ночі.

Water Supply

+ Високоефективне стиснення даних, а також
виняткова поведінка передачі гарантують
надійну передавання даних, незважаючи на
масивні стінки каналу і металеві кришки
люків."Device to Web" портал даних від NIVUS
дозволяє отримати прямий доступ до
вимірювальної системи, а також до
підключених датчиків.

Принцип монтажу
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Інформація про застосування Каналізаційні мережі
Портативні вимірювання

Дослідження інфільтрації води на малих діаметрах
Застосування
+ Труба діаметром 200 мм, виготовлена зі
+
+
+
+

Каналізаційні мережі

склокераміки
Частково заповнена
Низькі швидкості потоку
Ex zone 1
Електроживлення не доступне

Wastewater
Treatment Plant

Точка вимірювання
в каналі

Безперервне вимірювання швидкості потоку для виявлення сторонніх обсягів води
Пріоритетність точного виявлення навіть на найнижчих швидкостях потоку
Необхідний швидкий і легкий монтаж
Тривалий термін служби портативної вимірювальної системи

Flowing Water

+
+
+
+

Measurement
Campaigns

Завдання

Рішення
+ Була використана портативна, Ex-захищена

Industry

вимірювальна система витрати типу PCM Pro

+ Система була розширена додатково NIVUS
Pipe Profiler (АЕС) для того, щоб виміряти
навіть найнижчі обсяги потоку.

Переваги:
Water Supply

+ Легкий, простий і швидкий монтаж
+ Висока точність і надійність
+ Тривалий час автономного терміну служби
(більше 30 днів)

Принцип монтажу
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Інформація про застосування Каналізаційні мережі
Портативні вимірювання

Дослідження інфільтрації води на великих діаметрах
Застосування

Wastewater
Treatment Plant

Каналізаційні мережі

+ Труба діаметром 600 мм, виготовлено з бетону
+ Частоково заповнена
+ Ex zone 1

Точка вимірювання в каналі

Measurement
Campaigns

Завдання
+ Безперервне вимірювання витрати в сухих погодних умовах для виявлення сторонніх обсягів води в
системі каналів

Flowing Water

+ Пріоритет точного виявлення навіть при найнижчих швидкостях потоку в нічний час
+ Швидка і легка установка необхідних датчиків

Рішення
+ Була використана портативна система

Industry

вимірювання витрати типу PCM Pro.

+ Трубна система кріплення (RMS) була
використана для швидкого і надійного
кріплення датчика.

+ Повітряний ультразвуковий датчик (LUS) був
Water Supply

використаний для виявлення навіть
найнижчого рівня потоку.

Переваги:
+ Легкий, простий і швидкий монтаж
+ Висока точність і надійність
+ Перетворювач може зручно управлятись
завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу

Принцип монтажу
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Очисні споруди

Зливові очисні споруди
Вимірювання витрати черз поріг переповнення

Стор. 28
Забір
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.

29
30
31
32
33
34
35
36

Channel Networks

Вимірювання витрати на відкритих каналах
Вимірювання витрати на малих очисних спорудах
Вимірювання витрати на великих очисних спорудах
Вимірювання витрати - Заміна несправного EMF
Вимірювання витрати за пісковловлювачем
Вимірювання витрати понтоном
Порівняльні вимірювання на стійці з решіткою
Вимірювання рівня в жировловлювачі

Вимірювання шарів розділу в первинному відстійнику

Очисні споруди

Попереднє відстоювання
Стор. 37

Шламове очищення
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.

38
39
40
41

Measurement
Campaigns

Вимірювання рециркуляційної витрати
Вимірювання витрати шламового повернення
Вимірювання витрати гарячого шламу
Вимірювання шарів розділу в попердньому згущувачі

Вторинне відстоювання
Вимірювання рівню шламу в круглому басейні

Стор. 42

43
44
45
46
47

Industry

Стор.
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.

Water Supply

Вимірювання витрати з перевернутим "гусаком" сифоном
Вимірювання витрати на байпасі
Вимірювання витрати в секції часткового скидання
Вимірювання витрати в лотці Вентурі
Вимірювання витрати з використанням щитка загати

Flowing Water

Скидання

27

Інформація про застосування Очисні споруди
Зливові очисні споруди

Вимірювання витрати через поріг переповнення
Застосування

Очисні споруди

Channel Networks

+ Труба діметром 1.5 м, перелив збоку
+ Частково наповнена
+ Бетонна конструкція

Завдання

Зливовий перелив

Flowing Water

Measurement
Campaigns

+ Вимірювання на зливовому переливі на забрі очисних споруд згідно регламенту самоконтролю EC
+ Визначення обсягів переливу, часу та тривалості переливу згідно директив DWA

Рішення
+ Була використана ультрзвукова безконтактна
система типу NivuMaster.

+ Всі встановлені характеристики зливу, які
Industry

можливо обрати взалежності від форми
порогу, зберігаються на перетворювачі.

Переваги:
+ Додаткове програмування контролеру не
потрібне, оскільки щоденні обсяги і загальні
обсяги визначаються і зберігаються всередині

Water Supply

+ Швидка і проста система програмування
завдяки чітким текстовим меню в діалоговому
режимі

Принцип вимірювання
при переповненні водозливу
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Інформація про застосування Очисні споруди стічних вод
Забір

Вимірювання витрати у відкритому каналі
Застосування
+ Прямокутний канал виконаний з бетону,
ширина 1м
Channel Networks

+ Частково наповнений
+ Сильні коливання між денними і ночними

Завдання

Вид місця вимірювання

Measurement
Campaigns

Безперервне вимірювання витрати в зоні забору очисних споруд
Додатковий вимірювання зовнішнього рівеня слід уникнути
Економічне, тільки для моніторингу
Високої точності не потрібно
Швидкий і легкий монтаж датчика

Flowing Water

+
+
+
+
+

Очисні споруди

приливами

Рішення
+ Система вимірювання витрати типу ОСМ F

Industry

на основі принципу Доплера була
використана. Клиновидний датчик швидкості
потоку встановлений в центрі прямокутного
каналу.

+ Датчик швидкості потоку був оснащений
коміркою вимірювання тиску, щоб уникнути
зовнішнього додаткового вимірювання рівня.

+ Легкий, швидкий і надійний монтаж
+ Економічне вимірювання
+ Вимірювання швидкості і рівня в одному

Принципова схема комбі датчика з
коміркою вимірювання тиску в
прямокутному каналі

Water Supply

Переваги:

датчику
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Інформація про застосування Очисні споруди стічних вод
Забір

Вимірювання витрати на малих очисних спорудах
Застосування
+ Довгий трубопровід діаметром 200 мм
виготовлений з поліетилену високої щільності
Channel Networks

+ Частково наповнений
+ Низьки рівні потоку 4-5 cм
+ Обмежений простір в потрібному місці

Очисні споруди

вимірювання

Завдання

Measurement
Campaigns

+
+
+
+
+

Вимірювальне місце в стандартному колодязі

Постійне вимірювання при дуже низьких швидкостях потоку в невеликих очисних спорудах
Подальша установка вимірювання в існуючому трубопроводу в стандартному колодязі
Швидка і легка установка
Економне вимірювання
Високої точності не потрібно

Flowing Water

Рішення
+ Була використана класична вимірювальна
система з методом Доплера (OCM FR).

+ Низькі рівні були виявлені за допомогою
зовнішнього ультразвукового датчика рівня.

УЗ рівнемір

Industry

+ Частина з безперервної труби була
видалена. Ця частина була оснащена
куполоподібної верхній частиною для
вимірювання рівня і соплом для датчика
швидкості потоку. Потім ця частина була
вставлена знову використовуючи трубні
муфти, щоб уникнути стиків.

Water Supply

Переваги:

Датчик швидкості
Допплера

+ Економічна ефективна реалізація під
власним керівництвом

+ Швидка і легка установка вимірювальних

Принцип монтажу

секції без фланців
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Інформація про застосування Очисні споруди стічних вод
Забір

Вимірювання витрати на великих очисних спорудах
Застосування
+ U профіль вироблений з бетону, 2.5 x 2.5 м
(ш x в) з каналом сухої погоди

Очисні споруди

Channel Networks

+ Частково наповнений
+ Дуже висока динаміка скидання
+ Ризик седиментації в нічний час

Вигляд місця вимірювання

Завдання

Measurement
Campaigns

+ Визначення витрати на очисні споруди
+ Максимально можлива точність, незважаючи на дуже високу
динаміку стоків з рівнями від 40 до 200 см

Flowing Water

Рішення
+ Була використана вимірювальна система типу
OCM Pro CF з трьома CS2 датчиками
швидкості.

+ Датчики були встановлені на клиновидні
підтримувачі через ризик седиментації.
Industry

+ Захист кабелю був змонтован безпосередньо
на датчик, що запобігає пошкодженням через
укуси пацюків і т.п..

Переваги:
+ Просте програмування завдяки
Water Supply

предустановкам форм каналу

+ Необхідні значення точності задовольняються
завдяки використанню 3-х датчиків швидкості

Принцип монтажу

+ Висока роздільна здатність показань через 2
аналогових виходів з шкалами для сухої
погоди і дощової погоди
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Інформація про застосування Очисні споруди стічних вод
Забір

Вимірювання витрати – заміна несправного EMF

Channel Networks

Застосування

Очисні споруди

+ Сталева труба з 700 мм діаметром
+ Повністю наповнена
+ Ічнуючий EMF в трубопроводі не працює

Вигляд місця вимірювання

Завдання

Measurement
Campaigns

+ Економічна установка нового вимірювання витрати
+ Несправний EMF не повинен бути знятий (кошти)
+ Без переривання запущених процесів

Flowing Water

Рішення
+ Був використаний стаціонарний
перетворювач типу OCM Pro в комбінації з
трубним датчиком швидкості потоку з
використанням ультразвукового методу крос
кореляції.

+ Вгору за течією від дефектного EMF була
Industry

закріплена система з соплом та кульовим
краном.

+ Отвір був просвердлений через сопло, який
потім був використаний, щоб вкрутити
датчик.

Принцип монтажу

Water Supply

Переваги:
+ Швидка і легка модернізація протягом дуже
короткого проміжку часу

+ Економія витрат, так як попередня система
вимірювання не повинна видалятись

+ Без переривання запущених процесів
+ Висока точність та надйність
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Інформація про застосування Очисні споруди стічних вод
Забір

Вимірювання витрати за пісковловлювачем
Застосування

Очисні споруди

Channel Networks

+ Дві труби діаметром 0.6 м з нерж. сталі
+ Повністю наповнені
+ Труби встановлені раніше

Вимірювальний приямок за пісковловлювачем

Завдання
+ Безперервне вимірювання окремих потоків для досягнення рівномірного розподілу часткових обсягів

Measurement
Campaigns

і, отже, найкраща можливість для регулювання поведінки осідання в обох паралельних камерах
пісковловлювача з використанням регулюючих засувок.

Flowing Water

+ Існуючі труби не повинні бути демонтовані для установки вимірювальної системи.
+ Зварювальних робіт всередині приямку слід уникати.

Рішення

+ Була використана система NFP.
+ Сопла під датчики були закріплені на
Industry

існуючих трубопроводах з нержавіючої сталі
за допомогою натяжних ременів.

Переваги:
+ Легка, проста і швидка модернізація без
необхідності зварювальних робіт.

Water Supply

+ Висока точність та надійність.
+ Монтаж без переривання робочого процесу

Принцип монтажу
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Інформація про застосування Очисні споруди стічних вод
Забір

Вимірювання витрати понтоном
Застосування

Channel Networks

+ Прямокутний бетоний канал 1.4 x 1.2 м (ш x в)
+ Частково навовнений
+ Осадження на дно каналу через низькі

Очисні споруди

швидкості потоку

Понтон з кріпленням

Завдання

Measurement
Campaigns

+ Безперервне вимірювання обсягів забору для очисних споруд
+ Розгляд різного рівня седиментації на дні каналу, щоб забезпечити
максимальне відхилення вимірювання 5%

+ Вимірювання повинно монтуватись і обслуговуватись в робочих

Flowing Water

умовах

Рішення

+ Це завдання було вирішене за допомогою

Industry

конструкції з плаваючим вимірюванням.
Витрата визначалася за допомогою крос
кореляційного методу (OCMPro).

+ Плаваючий датчик обчислює обсяг потоку від
виявленого рівня потоку і профілю. Осадові
шари виявляються і автоматично
коригуються.

Water Supply

Advantages:
+ Механічні компоненти були виготовлені за
розумними цінами клієнтом у відповідності зі
специфікаціями NIVUS.
Принцип конструкції
плаваючого вимірюванняt
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Інформація про застосування Очисні споруди стічних вод
Забір

Порівняльні вимірювання на стійці з решіткою
Застосування

Channel Networks

+ Прямокутний канал 0.8 x 0.8 м (ш x в)
+ Пологі точки установки датчика
+ Кришки на прямокутних каналах не повинні бути
відкриті

Очисні споруди

+ Ex zone 1

Вигляд стійки

Завдання

Measurement
Campaigns

+ Вимірювання первинного і вторинного підтоплення для розрахунку порогу перемикання для роботи
стійки сітки

Flowing Water

+ Максимальна первинне підтоплення повинно задіяти вимушений байпас
+ Перепад рівня, первинні і вторинні підтоплення повинні показуватись
+ Пересилання показань і точок перемикання до системи управління

Рішення
+

Були використані два луна-датчики типу
NivuCompact з іскробезпечним джерелом
живлення з приєднанням до NivuCont Plus
перетворювача - рішення економне та легке в

Industry

монтажі.

+ Чіткі текстові меню, що проводять
користувача через процес змін системи.
Повні параметри програми можна
налаштувати за допомогою декількох
налаштувань.

Water Supply

Переваги:
+ Непроблематична установка за рахунок
малих мертвих зон ультразвукових датчиків
(всього 12,5 см)

+ Немає необхідності використовувати

Схема застосування

контролер PLC завдяки інтегрованим в
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Інформація про застосування Очисні споруди стічних вод
Забір

Вимірювання рівня в жировловлювачі
Застосування
+ Глибина приямку: прибл. 4 м
+ Середовище: стічні води з вмістом жиру і

Очисні споруди

Channel Networks

формування тимчасової піни

Жировловлювач

Завдання

Measurement
Campaigns

+ Надійне вимірювання рівня суміші стічних вод в приямку
+ Зонд вимірювання тиску повинен бути використаний, так як безконтактний ультразвуковий датчик
зазнає невдачі через періодичне утворення піни на поверхні

Flowing Water

+ Накопичення жиру не повинно привести до пошкодження кабелів датчика
+ Технічне обслуговування та чистка повинна бути швидкою і простою

Рішення

+ Використання занурювального зонда

Industry

(спеціальна версія NivuBar Plus II) з G 1 "
зовнішнім різьбленням для прямого
монтажу захисної труби.

Переваги:
+ Захисна трубка для захисту кабелю датчика
від інкрустації і механічних навантажень

Water Supply

+ Легке видалення для регулярного чищення
+ Безпечне кріплення, а також просте і точне
регулювання глибини (0-точка) завдяки
захисній трубці

NivuBar Plus спец. версії „G“
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Інформація про застосування Очисні споруди стічних вод
Попереднє відстоювання

Вимірювання шарів розділу в первинному відстійнику
Застосування
+ Прямокутний басейн 30 м x 8.5 м
з двома вихідними воронками

Очисні споруди

Channel Networks

+ Глибина басейну 2.8 м
+ Глибина воронок 5.8 м

Впуск і попереднє очищення

Measurement
Campaigns

Завдання

Flowing Water

+ Контроль стоків шламу в залежності від рівня
+ Безперервне виявлення обох рівнів шламу і аналогова передача в систему управління
+ Економічно ефективна система вимірювання

Рішення

+ Була використана двоканальна версія
вимірювальної системи NivuScope 2
використовувалася для виявлення двох
окремих рівнів шламу.

Industry

+ Обидва окремі рівні мулу, передавалися в
систему управління з використанням наявних
виходів.

Переваги:
+ Підтримка певного рівня шламу підвищує
Water Supply

концентрацію сухої речовини і, отже,
підвищує ефективність вежі травлення

Вимірювання в двох
окремих воронках шламу
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Інформація про застосування Очисні споруди стічних вод
Шламове очищення

Вимірювання рециркуляційної витрати
Застосування

Очисні споруди

Channel Networks

+ Труба діаметром 0.4 м з нерж. сталі
+ Повністю наповнена
+ Висока забрудненість, до 1 % сухих речовин

Вигляд місця вимірювання

Завдання
+ Безаварійність і стабільне вимірювання зворотного шламу, що переміщується за допомогою

Measurement
Campaigns

підйомного гвинтового насоса, в горизонтальній лінії на виході з передавальної камери

+ Обидві існуючі вимірювання (EMF + накладне) не працює надійно, чи не працює взагалі через
високий рівень забруднення і вміст газу

+ Низькі витрати на монтаж

Flowing Water

Рішення
+ Була використана система вимірювання
витрати типу NFP.

+ Вище за течією за несправним EMF було

Industry

пробурено отвір і приварене сопло до
існуючого трубопроводу. Згодом було
встановлено кульовий кран для зняття
датчика в умовах процесу і датчик був
налаштований і зафіксований.

Переваги:
+ Легка, проста і швидка модернізація
Water Supply

існуючого об'єкту

Монтаж точки вимірювання

+ Старі вимірювальні прилади не обов'язково
повинні бути видалені

+ Надійне вимірювання, незважаючи на
високий вміст сухих твердих речовин
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Інформація про застосування Очисні споруди стічних вод
Шламове очищення

Вимірювання витрати шламового повернення
Застосування

Очисні споруди

Завдання

Channel Networks

+ Труба діаметром 0.7 м з нерж. сталі
+ Повністю наповнена
+ Точка установки в телескопічній трубі

Телескопічна труба в работі

+ Виявлення обсягів шламу для моніторингу і контролю, навіть вивантаження осаду з вторинних
Measurement
Campaigns

відстойників

+ Єдиний можливий доступ до об'ємної витраті - це вертикально висувна телескопічна труба
+ Не повинно потребувати технічного обслуговування і експлуатації, похибка вимірювання повинна
складати менше 5%

Flowing Water

+ Реалізація без серйозних заходів по реконструкції

Рішення
+ Була використана система вимірювання
витрати для наповнених трубопроводів типу
NFP.

+ Повністю занурювальний датчик типу POA
Industry

встановлений у верхній частині телескопічної
труби.

+ Виявлення профілю потоку дозволяє
провести точне вимірювання витрати. Вміст
сухих твердих речовин вищий ніж 1% не
впливають на точність вимірювання.

+
+
+
+

Water Supply

Переваги:
Легка і економічно ефективна модернізація
Висока надійність і відтворюваність
Нечутливість до забруднення

Принцип вимірювання

Необслуговувана система
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Інформація про застосування Очисні споруди стічних вод
Шламове очищення

Вимірювання витрати гарячого шламу
Застосування
Труба діаметром 0.15 м з нерж. сталі
Повністю наповнена
Середовище містить масло і гарячий шлам
Високий вміст сухої речовини - до 30 г/ л

Очисні споруди

Channel Networks

+
+
+
+

Теплообмінник

Measurement
Campaigns

Завдання
+ Безперервне вимірювання осаду, що виходить від вежі перетравлення і закачується через

Flowing Water

теплообмінник. Потрібне для виявлення можливого блокування або зниження продуктивності насоса і
забезпечення постійного теплопостачання для соціальної інфраструктури очисних споруд.

Рішення
+ Була використна система вимірювання
витрати типу NFP.

Industry

+ Отвір був просвердлений в існуючу трубу та
приварена насадка. Згодом датчик швидкості
потоку був відрегульований і зафіксований.

Переваги:
+ Легка, проста і швидка модернізація існуючих
Water Supply

об'єктів.

+ Висока точність вимірювань і надійність,
незважаючи на сильне забруднення.
Місце вимірювання з датчиком
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Інформація про застосування Очисні споруди стічних вод
Шламове очищення

Вимірювання шарів розділу в попередньому згущувачі
Застосування

Очисні споруди

Завдання

Channel Networks

+ Діаметр 15 м
+ Глибина 9.50 м
+ Об’єм прибл. 1500 м³

Попередній загущувач перед вежею
перетравлення (внизу праворуч)

Measurement
Campaigns

+ Заміна несправного інтерфейсу вимірювання без необхідності модифікувати будівлю
+ Нові датчики повинні бути встановлені методом підвісу через наявні отвори в стелі
+ Рівні інтерфейсу 4 - 20 mA через існуючі лінії повинні бути застосовані для передачі в систему

Flowing Water

управління

Рішення

+ Був використаний вимірювальний блок
NivuScope 2

+ Перетворювач був встановлений на
Industry

попередній загущувач і датчик був
підвішений через наявний отвір в стелі за
допомогою ланцюга.

Переваги:
+ Легке, просте і швидке переоснащення без

Water Supply

необхідності внесення змін до будівлі

NivuScope 2 з радіо передачею
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Інформація про застосування Очисні споруди стічних вод
Вторинне відстоювання

Вимірювання рівня шламу в круглому басейні

Channel Networks

Застосування

Очисні споруди

+ Вторинний відстійник Ø = 20 м з містком
+ Глибина басейну прибл. 7 м

Вторинний відстійник
з гребінним містком

Measurement
Campaigns

Завдання
+ Безперервне виявлення і контроль рівня мулу у вторинному відстійнику з охопленням всього
діапазону вимірювань

Flowing Water

Рішення
+ Була використана стаціонарна система
вимірювання рівню мулу типу NivuScope
2501A з УЗ датчиком.

+ Завдяки змінним і регульованим
Industry

функціональним алгоритмам можливо
оптимально налаштувати параметри
вимірювання до наявних процесів.

+ NivuScope забезпечує сигнал пропорційний
рівню шламу 4-20 мA, а також до 5
порогових значень для переключень з
різноманітними налаштуваннями.

Вторинний відстійник
з встановленим датчиком

Water Supply

+ Датчик був установлений на містку за
допомогою монтажної системи від NIVUS.

+ Крім того, за допомогою пристрою очищення
датчика зменшуються заходи на
обслуговування
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Інформація про застосування Очисні споруди стічних вод
Скидання

Вимірювання витрати з перевернутим «гусаком» сифоном
Застосування

Очисні споруди

Channel Networks

+ Труба ДУ 150, вироблена з нерж. сталі
+ Повнісю наповнена
+ несправний EMF

Встановлене вимірювання

Завдання

Measurement
Campaigns

+ Необхідні точні вимірювання з високою експлуатаційною надійностю, яка в даний час не може бути
гарантована завдяки встановленому EMF, повітря всередині трубопроводу і занадто коротка
заспокійлива секція

Flowing Water

+ Швидке, легке і економічне переоснащення

Рішення

+ Була використана вимірювальна система типу
NFP.

+ Труба в випускному колодязі була оснащена
Industry

додатковою секцією труби, коліном ("гусяча
шия") і приварена насадка для установки
датчика швидкості.

+ Коліно забезпечує постійну наповненість
труби

Переваги:
Water Supply

+ Легка, проста і швидка модернізація існуючих
об'єктів

+ Економія витрат на секції труби і засувки
Принцип монтажу
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Інформація про застосування Очисні споруди стічних вод
Скидання

Вимірювання витрати на байпасі
Застосування

Очисні споруди

Channel Networks

+
+
+
+

Труби з нерж. сталі з діметрами 80 мм і 200 мм
Повністю наповнені

New Measurement
Old EMF

Існуючий EMF зі зменшеним діаметром
Формування підпору при повному
навантаженні

Місце вимірювання (вид зверху)

Measurement
Campaigns

Завдання

+ Економічне і точне вимірювання навіть при низьких швидкостях потоку у обвідній лінії 200 мм і
усунення EMF через часте затоплювання

Flowing Water

+ Реалізація без істотних модифікацій і додаткових фланців, запірної арматури та подібного

Рішення

+ Існуючий аварійний байпас був замінений
трубою з діаметром 0,2 м і соплом. Датчик
NFP був встановлений у сопло.

+ Немає необхідності використовувати запірний
Industry

кран, якщо використовується кульовий кран.
Це дозволяє міняти або управляти датчиком в
робочих умовах.

+ Старе вимірювання залишається на місці, без
демонтажу
Water Supply

Переваги:
+ Легка, проста і швидка модернізація існуючих

Схема вимірювання
(вид зверху)

об'єктів
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Інформація про застосування Очисні споруди стічних вод
Скидання

Вимірювання витрати в секції часткового скидання
Застосування

Очисні споруди

Channel Networks

+ Труба ДУ 500 з нерж. сталі
+ Повністю наповнена
+ Точка подачі води

Насосна з напірною лінією
на задній стіні

Measurement
Campaigns

Завдання
+ Для управління втринним відстоюванням необхідно виміряте часткове скидання очисних
споруд

Flowing Water

+ Записані значення повинні бути передані для управління системою

Рішення
+ Була використана система транзиту часу типу
NivuSonic з 2 вимірювальними шляхами.

+ Датчики встановлені у вимірювальної трубі з
Industry

вбудованими кульовими клапанами. Це
дозволяє замінити датчики в робочих умовах
в будь-який час.

+ Хрестоподібне розташування шляхів
практично виключає перехресний потік з
розрахунку.
Water Supply

Переваги:
+ Легка і надійна установка за допомогою
каліброваного сегменту труби

+ Байпас не потрібен
+ Висока точність і відтворюваність

Встановлені датчики
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Інформація про застосування Очисні споруди стічних вод
Скидання

Вимірювання витрати в лотці Вентурі
Застосування
+ Прямокутний канал 0.5 x 0.6 м (ш x в),
вироблений з бетону
Channel Networks

+ Частково наповнений
+ Оновлення існуючого лотка Вентурі

Очисні споруди

вимірювальною системою

Measurement
Campaigns

Вимірювання лотком
Вентурі на зливі

Завдання

Flowing Water

+ Виявлення скидання очисних споруд з використанням існуючого лотку Вентурі
+ Вихід об'ємної витрати для системи управління
+ Вихід об'ємно пропорційних м ³-імпульсів для місцевого лічильника

Рішення
+ Було використане УЗ вимірювання з

Industry

використанням Q/h зв’язку типу NivuMaster.

+ Для того щоб зберегти невизначеність
вимірювання якомога нижчою, був обраний
ультразвуковий датчик з дуже невеликою
мервою зоною (тип Р-М3, мертва зона 0,07 м)
для виявлення рівня.

Water Supply

+ Всі сигнали, замовлені клієнтом передаються
з перетворювача в систему управління та
лічильник.

Схема лотка Вентурі
та правильна позиція датчика

+ Був встановлений датчик над лотком Вентурі,
з використанням стандартного куту.
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Інформація про застосування Очисні споруди стічних вод
Скидання

Вимірювання витрати з використанням щитка загати
Застосування
Труба ДУ 400 з нерж. сталі
Частково наповнена
Channel Networks

Доступна тільки коротка вимірювальна секція
Низьке нічне скидання

Очисні споруди

+
+
+
+

Зливна труба з щитом підтоплення

Завдання

Measurement
Campaigns

+ Здійснення вимірювання витрати води для заміни рахунків за фіксованою ставкою з використанням
існуючого вимірювання на вході для скорочення витрат

+ Надійне і точне виявлення обсягів низьких потоків протягом ночі
+ Низькі зусилля і витрати на монтаж

Flowing Water

Рішення
+ Задача була використана використанням
OCM Pro CF.

+ Випускна труба була залишено без змін. В
даний час вона використовується в якості
нової вимірювальної секції
Industry

+ Датчик швидкості потоку з вбудованим
п'єзоелементом для вимірювання рівня був
встановлений за допомогою системи трубного
монтування.

+ Для того, щоб виявити навіть найнижчі обсяги,
Установка вимірювання
Water Supply

був встановлений щит підпору, який постійно
створює мінімальний рівень води.

Переваги:
+ Не потрібна модифікація об'єкта
+ Кріплення датчика без свердління
+ Високу динаміку між нічними скиданнями і
дощовою погодою можна виміряти
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Вимірювальні кампанії

Проникнення / стороння вода
Визначення джерел сторонньої води

Стор. 50

Використання тепла від стічних вод

Industry

Flowing Water

Вимірювальні
кампанії

Wastewater
Treatment Plant

Channel Networks

Стор. 51

Water Supply

Рекуперації тепла із стічних вод

49

Посилання на проект Вимірювальні кампанії
Стороння вода

Визначення джерел сторонньої води
Завдання
+ Встановлення 15 вимірювальних точок на
період 4 тижня
Channel Networks

+ Дослідження сторонньої води в сільському
поселенні

+ Охоплення всієї площі водозбору за рахунок

Wastewater
Treatment Plant

одночасного збору даних

Проникнення сторонньої води

Вимірювальні
кампанії

Планування / Концепція

+ Визначення часткових областей водозбору на основі інвентаризаційного плану каналу
+ Попередній огляд планованих точок вимірювання і оцінка умов (доступність і гідравлічні умови)
+ Вибір відповідних вимірювальних точок і систем з урахуванням однозначного балансу часткової
водозбірної області

Flowing Water

+ Визначення позицій для логерів осадження для виявлення днів сухої погоди

Industry

Реалізація
+ Монтаж і налагодження систем вимірювання
+ Тестування всіх точок вимірювання
+ Точне регулювання для забезпечення високої
точності

+ Періодичне технічне обслуговування і
Water Supply

резервне копіювання даних

+ Надання проміжних результатів
+ Демонтаж вимірювальної системи після
досягнення необхідного базису даних

Точка вимірювання
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Посилання на проект Вимірювальні кампанії
Використання тепла стічних вод

Рекперація тепла із стічних вод
Завдання
+ Використання енергії тепла від стічних вод
Channel Networks

за допомогою теплообмінника в рамках
дослідницького проекту

+ Виявлення рівня, витрати і температури
стічних вод для найкращого проектування і
будівництва теплообмінника

Wastewater
Treatment Plant

Теплообмінник стічних вод
(Фото: ECO.S)

Планування / Концепція
Вибір локації

Вимірювальні
кампанії

Вибір необхідних систем для вимірювання і передачі даних
Встановлення зв'язку GPRS для постійної наявності даних
Змінне використання вимірювань в альтернативних місцях
Наявність додаткових ресурсів, щоб мати можливість реалізації спеціальних завдань в найкоротші
терміни

Flowing Water

+
+
+
+
+

Реалізація
+ Установка складається з вимірювального

Industry

місця для виявлення значень витрати і
температури стічних вод в умовах скидання
в суху погоду.

+ Використання комбі датчика для
одночасного визначення рівня, швидкості
потоку, швидкості потоку і температури
стічних вод.

Water Supply

+ Передача даних через GPRS від закритого
каналу.a transmission via GPRS from the
closed channel.

+ Перевстановлення приладів і датчиків,
заснованих на специфікації замовника в
найкоротші терміни.

Вимірювальний інструмент
з передачею даних через GPRS
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Проточна вода

Електростанції
Вимірювання витрати у впуску турбіни
Стор. 54
Вимірювання витрати охолоджувальної води в штучному каналі Стор. 55
Іригаційні та дренажні системи
Стор.
Стор.
Стор.
Стор.

56
57
58
59

Channel Networks

Вимірювання витрати в сервісному резервуарі
Вимірювання витрати забруднених підземних вод
Вимірювання витрати в зрошувальному каналі
Вимірювання витрати для забезпечення мінімального скидання

Захист від повеней

Industry

Проточна вода

Measurement
Campaigns

Wastewater
Treatment Plant

Стор. 60
Стор. 61

Water Supply

Вимірювання витрати на греблі захисту від повені
Вимірювання витрати на повеневому польдері

53

Інформація про застосування Проточна вода
Електричні станції

Вимірювання витрати у впуску турбіни
Застосування

Wastewater
Treatment Plant

Channel Networks

+
+
+
+

Прямокутний канал 7.8 x 2.0 м (ш x в)
Частково наповнений
Бетонні стіни під мостом
Природне русло

Точка вимірювання на мості

Завдання

Measurement
Campaigns

+ Безперервне визначення обсягів забору турбіни для забезпечення мінімальної витрати води в річці і
запобіганню недовантаження турбіни без зупинки процесів

+ Легка установка вимірювальної системи

Проточна
Flowing Water
вода

Рішення
+ Була використана система транзиту часу
типу NivuChannel через якість води і
низький вміст завислих речовин.

+ Була обранаточка вимірювання під мостом,
щоб домогтися найкращої форми профілю.

+ Природне русло має тенденцію до
Industry

поперечних ефектів. Два вимірювальних
шляхи були встановлені хрестоподібно,
щоб компенсувати ці ефекти.

Переваги:
Water Supply

+
+
+
+

Проста і надійна установка
Висока точність
Вдтворюваність показань
Надійність при будь-яких умовах процесу
Встановлення датчиків
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Інформація про застосування Проточна вода
Електричні станції

Вимірювання витрати охолоджувальної води
Cooling
Water
Flow Measurement In Renaturalised Channel
в
штучному
каналі
Застосування
Application

Channel Networks

Trapezoid channel 7 x 1.8 m (w x h)
Трапецеподібний канал 7 x 1.8 м (ш x в)
Part filled
Частково наповнений
Renaturalised surface water body
Природне русло та береги
Natural bed and bank

Wastewater
Treatment Plant

++
++
++
+

Measurement
Місце
вимірювання
place

Measurement
Campaigns

Завдання
Definition
of Task

Проточна
Flowing Water
вода

+ Виявлення
Detection ofобсягу
coolingохолоджуючої
water volume fed
води,
from
яка
a скидається
power plant від
intoелектростанції
a surface waterвbody
поверхневі води.
+ Датчики
Sensors shall
повинні
be installed
бути встановлені
safely andбезпечно
have to be
і повинні
accessible
бути
atдоступні
any time.в будь-який час.

Рішення
Solution
+ Датчики швидкості типу OCM Pro були
змонтовані на візку, що занурюєтсься на двох
направляючих.

+ Рівень визначається за допомогою

Holding rope
Sensor

Industry

інтегрованого в датчик гідростатичного
вимірювального елемента.

Переваги:
+ Датчики легко доступні в будь-який час для
технічного обслуговування і очищення в разі
потреби

Water Supply

Carriage with installed
Візок з датчиками
sensors
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Інформація про застосування Проточна вода
Зрошувальні системи

Вимірювання витрати в сервісному резервуарі
Застосування

Channel Networks

+ Спеціальний профіль, прибл. 2.5 x 2.0 м (в x ш)
+ Частково наповнений
+ Канал вироблений із природнього камню та
бетону

+ Висока динаміка потоку

Wastewater
Treatment Plant

Водосховище

Завдання

+ Виявлення показань прийому службового резервуара для регулювання обсягів і управлінням водними
Measurement
Campaigns

ресурсами

+ Системи вимірювання повинні забезпечувати надійну обробку високої динаміки потоку від дуже
низького до максимального обсягу до 2000 л/ с

Проточна вода

Рішення

+ Була використана система вимірювання
витрати типу ОСМ Pro. Рівень визначався за
допомогою окремого компактного датчика.

+ Датчик був установлений на пластині з
Industry

нержавіючої сталі, щоб запобігти засміченню
і уникнути вихору на дні каналу.

Переваги:
+ Конкретний профіль може бути легко
запрограмований завдяки зручній структурі
програмування

Water Supply

+ Висока динаміка вимірювань може бути
надійно оброблена завдяки спеціально
пристосованих датчиків
Точка вимірювання в транспортному водоводі
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Інформація про застосування Проточна вода
Іригаційні та дренажні системи

Вимірювання витрати забруднених підземних вод
Застосування
Трапецеподібний канал 1.5 x 0.5 м (ш x в)
Channel Networks

Частково заповнений
Дно каналу з бетону, береги армовані каменем
Віддалене місце вимірювання

Wastewater
Treatment Plant

+
+
+
+

Місце вимірювання

Measurement
Campaigns

Завдання
+ Вимірювання витрати в частково забруднених грунтових водах з колишньої фабрики дьоготя для цілей
доказів

Проточна вода

+ Електроживлення не доступне
+ Нема можливості застосування сонячної енергії та відкритих датчиків через ризик вандалізму
+ Довгі цикли зчитування збережених даних

Рішення
+ Була використана система PCM 4 з

Industry

перезаряджаємими батареями та картою
пам’яті.

+ Через повільне коливання показань був
обраний інтервал вимірювань 30 хвилин.

+ Комбінований датчик швидкості потоку / рівня
був встановлений на дні каналу.

Water Supply

Переваги:
+ Проста і швидка установка датчика
+ Нема видимих датчиків
+ Вимірювання з тривалим терміном служби без
заміни батареї або резервного копіювання
даних

Розподільна шафа
з перетворювачем
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Інформація про застосування Проточна вода
Іригаційні та дренажні системи

Вимірювання витрати в зрошувальному каналі

Channel Networks

Застосування

Wastewater
Treatment Plant

+ Трапецеподібний канал 9.5 x 2.5 м (ш x в)
+ Частково наповнений
+ Дуже високі обсяги і швидкості час від часу

Запланована точка вимірювання

Measurement
Campaigns

Завдання

Проточна вода

+ Виявлення і контроль обсягів виделених для цілей зрошення
+ Передача даних вимірювань до центру через існуючу мережу (Ethernet)
+ Потрібне високодинамічне вимірювання (швидкості потоку від 0 - 200 см / с)

Рішення
+ Була використана система вимірювання
витрати NivuChannel.

+ Економічно найбільш ефективним рішенням
Industry

було використовувати двошляхове
вимірювання.Чудова точність був досягнута
шляхом калібрування системи при різних
умовах експлуатації.

Переваги:
+ Надійне і стабільне вимірювання, що охоплює
Water Supply

весь діапазон потоку, до швидкості вище, ніж
2м/с

+ Економічне вимірювання навіть у великих
розмірах каналу

Записаний профіль потоку для калібрування
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Інформація про застосування Проточна вода
Іригаційні та дренажні системи

Вимірювання витрати для забезпечення
мінімального скидання
Застосування

Channel Networks

+ Трапецеподібний канал 7.0 x 3.0 m (w x h)
+ Частково наповнений
+ Дно каналу з бетону, береги армовані
каменем

Wastewater
Treatment Plant

+ Регульований водовідвід

Місце вимірювання на стадії будівництва
Measurement
Campaigns

Завдання

+ Вимірювання витрати для забезпечення мінімального обсягу потоку 150 л / с для подачі в зону
виробництва питної води для міста з населенням понад мільйон жителів

+ Високодинамічна система з низьким рівнем обслуговування для надійного виявлення швидкості
Проточна вода

потоку в разі повені

Рішення
+ Була використана система вимірювання
витрати типу OCM Pro.

Industry

+ Два датчика швидкості потоку були
використані для забезпечення надмірності і
вимоги підвищення точності.

Переваги:
Water Supply

+ Проста і швидка установка датчика
+ Висока точність і надійність
+ Легко перевіряється

Місце вимірювання

NIVUS GmbH • Im Taele 2 •75031 Eppingen, Germany • Internet: www.nivus.com • Phone: +49 (0) 7262 9191-0 • info@nivus.com
59

Інформація про застосування Проточна вода
Захист від повеней

Вимірювання витрати на греблі захисту від повені
Застосування

Channel Networks

+ Діаметр труби 1.2 м, зроблено з бетону
+ Частково наповнена
+ Нема доступної мережи електроживлення

Wastewater
Treatment Plant

Завдання
+ Вимірювання і зберігання даних аварійного

Вид місця вимірювання

переповнення на дамбі захисту від повеней

+ Забезпечення незалежного джерела живлення
з низьким споживанням енергії

+ Всі дані повинні бути збережені протягом як
Measurement
Campaigns

мінімум 6 місяців

Проточна вода

Рішення
+ Швидкість потоку визначалася за допомогою
PCM 4 та комбі датчику високоточним
методом крос кореляції.

+ Перетворювач було оптимізовано для рботи
від батарей та оснащений додатковою
буферноюбатареєю, щоб продовжити термін
служби.

Industry

+ Панель сонячних батарей в міцному корпусі
був використана для зарядки буферної
батареї.

+ Дані зберігаються на карті пам'яті 128 Мб,
підключеної до PCM 4.
Water Supply

Переваги:
+ Кілька років вимірювання і зберігання даних
без необхідності заміни або підзарядки
батареї або зчитування даних.

Принцип вимірювання
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Інформація про застосування Проточна вода
Захист від повеней

Вимірювання витрати на повеневому польдері

Бетонний канал 6 x 3.5 m (w x h)
Частково наповнений
3 паралельні канали
Дуже висока динаміка потоку, що демонструє
швидкість потоку до 82 000 л / с

Wastewater
Treatment Plant

+
+
+
+

Channel Networks

Застосування

Вид на 3 частини затоплених польдерих воріт

Measurement
Campaigns

Завдання
+ Виявлення обсягів витрати повеневого польдера великої європейської річки
+ Контроль використання обсягу зберігання (12 000 000 м ³ на 5,8 кв.км площі затоплення), щоб
зменшити шкоду від повені

Проточна вода

+ Дуже динамічне і непотребуюче обслуговування вимірювання не чутливе до седиментації

Рішення
+ Було використано три системи вимірювання

Industry

витрати типу OCM Pro з трьома датчиками
швидкості кожний.

+ Датчики були розташовані відповідно до
калібрувальної гідравлічної моделі для
досягнення максимально можливої точності.

+ Датчики встановлені на профілях, для того
щоб запобігти їх псуванню.
Water Supply

Переваги:
+ Економічна установка датчиків в існуючій
конструкції

+ Швидке і легке введення в експлуатацію
+ Висока точність і надійність

Польдерні
ворота
і встановлені
датчикі
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Промисловість

Хімічна промисловість
Вимірювання витрати в охолоджувальному каналі

Стор. 64

Харчова промисловість
Вимірювання витрати та аналіз

Стор. 65

Вимірювання витрати охолоджувальної води
Вимірювання витрати на пластиковому трубороводі
Вимірювання витрати на впуску турбіни

Channel Networks

Електричні станції
Стор. 66
Стор. 67
Стор. 68
Гірнича справа

Промисловість

Flowing Water

Measurement
Campaigns

Wastewater
Treatment Plant

Стор. 69
Стор. 70

Water Supply

Вимірювання витрати шахтної води
Автономне вимірювання витрати з GPRS передачею
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Інформація про застосування Промисловість
Хімічна промисловість

Вимірювання витрати в охолоджувальному каналі
Застосування
+ Закритий бетоний прямокутний канал,
3.8 x 3.5 м (в x ш)
Channel Networks

+ Частково заповнений

Wastewater
Treatment Plant

Всатновлення датчиків в каналі

Завдання
+ Управління насосом, а також процесом охолодження, щоб постійно контролювати потік в межах
каналу для охолоджуючої води

Measurement
Campaigns

+ Приплив необхідно контролювати через обмеженяя обсягу низхідними сепараторами піску
+ Безперервне виявлення витрати навіть у разі коливань рівня води

Flowing Water

Рішення
+ Через чисту воду був використаний
вимірювалний пристрій транзиту часу типу
NivuChannel .

+ Були використані штрирьові датчики, що
Промисловість

дозволило вибрати кріплення, які дозволяють
заміну датчика з зовнішньої сторони в умовах
експлуатації. Тримачі датчиків встановлено у
верхній зоні, так як рівень води не може бути
знижений протягом більш тривалого періоду.
Це дозволяє замінювати датчики зверху для
цілей технічного обслуговування.

Water Supply

Переваги:
+ Визначення витрати з високою точністю
+ Проста і надійна установка
+ Датчики можуть бути видалені або

Установка штирьових датчиків

обслуговуватись в умовах експлуатації
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Інформація про застосування Промисловість
Харчова промисловість

Вимірювання витрати та аналіз
Застосування
+ Труба діаметром 0.3 м, виготовлена з
поліетилену високої щільності
Channel Networks

+ Частково заповнена
+ Великі флуктуації витрати
+ Низька седиментація

Wastewater
Treatment Plant

NPP в роботі

Завдання

Measurement
Campaigns

+ Установка вимірювального місця для білингу, включаючи визначення величини витрати,
вимірювання рН, а також точки відбору проб вгору за течією від переходу в муніципальну канал

Flowing Water

+ Точне вимірювання вкрай низьких обсягів до максимального зливу
+ Існуючий перехідна шахта повинна бути використана для установки системи вимірювання
+ Очищення і контроль повинен здійснюватись однією людиною

Рішення

+ Використання NIVUS Pipe Profiler (NPPПромисловість

профілюючої труби) створюю умови для
високоточного вимірювання витрати, яка до
того ж може надійно виявляти і компенсувати
осідання і завали.

+ pH датчик і точка відбору проб була
інтегрована в вимірювальну трубу.

+ Коліно - сегмент вимірювання труби може
бути відігнутим для цілей очищення.
Water Supply

Переваги:
+ Компактне і міцне комбіноване місце
вимірювання

+ Економічно ефективні вимірювання від

Схема NPP з
відбором та pH датчиком

верхньої частини колодязя.

NIVUS GmbH • Im Taele 2 •75031 Eppingen, Germany • Internet: www.nivus.com • Phone: +49 (0) 7262 9191-0 • info@nivus.com
65

Інформація про застосування Промисловість
Електричні станції

Вимірювання витрати охолоджувальної води

Channel Networks

Застосування

Rectangular channel 20 x 5 m (w x h)
Part filled
Walls and bottom made of concrete
High oxygen content up to 10 mg/l and
temperature layers in the medium

Wastewater
Treatment Plant

+
+
+
+

Measurement place

Measurement
Campaigns

Завдання
+ Investigation of cooling water volumes required for cooling of several large gas generators for waste heat
balancing

Flowing Water

+ Installation during operation without the need to employ divers
+ No sensor installation on the channel bottom allowed due to the risk of sedimentation

Рішення
+ The flow measurement system Type
NivuChannel has been used.

+ A system with 4 crossed paths ensures high
Промисловість

reliability and accuracy.

+ Rod sensors installed on the channel walls
ensure easy installation, adjustment and
maintenance accessibility.

Advantages:
+ Quick installation at short notice of the complete

Water Supply

system during operation without the need for
divers

+ High accuracy and reliability

Installation principle

NIVUS GmbH • Im Taele 2 • 75031 Eppingen, Germany • Internet: www.nivus.com • Phone: +49 (0) 7262 9191-0 • info@nivus.com
66

Інформація про застосування Промисловість
Електричні станції

Вимірювання витрати на пластиковому трубороводі
Застосування

Channel Networks

+ Pipe DN 2400 made of wrapped GRP
+ Part filled
+ Cooling water (seawater) with max. flow rate of

Wastewater
Treatment Plant

60.00³/h from power plant

Outside view of measurement place

Завдання

Measurement
Campaigns

+ Accurate flow detection at flow velocities up to 6 m/s
+ No holes must be drilled into the plastic pipe

Flowing Water

Рішення
+ A permanent flow transmitter Type OCM Pro CF

Промисловість

with wall mount enclosure has been used. As
accompanying sensor the high-performamce
flow velocity sensor Type CS2 utilising the
ultrasonic cross-correlation method has been
selected.

+ The sensor has been fastened on the pipe
bottom using a mounting sheet and a special
synthetic resin adhesive.

+ An external ultrasonic level measurement using
a NivuNaster L2 with a p10 sensor has been
installed additionally as redundant level system.

+ Low installation expenses
+ Reliable and stable measurement in all

Water Supply

Advantages:
Installed CS2 sensor
(combi sensor)

measuerment ranges
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Інформація про застосування Промисловість
Електричні станції

Вимірювання витрати на впуску турбіни
Застосування
+ Steel pipeline with 1400 mm diameter
+ Remotely situated and hence no power

Wastewater
Treatment Plant

Channel Networks

supply available

Measurement
Campaigns

Pipeline down to valley
downstream of turbine

Завдання

Flowing Water

+ Installation of flow measurement to verify the turbine performance in the pipeline down to valley
+ No holes must be drilled into or mechanical parts must be welded onto the pipeline
+ No system shutdown possible for installation works

Рішення

Промисловість

+ The portable measurement system PCO using
the ultrasonic transit time method has been
used for this application.

+ No need to interrupt the running process thanks
to attaching the sensors on the pipeline outside
by using tensioning belts (clamp-on).

Water Supply

Advantages:
+
+
+
+

No interruption of running processes
Easy installation
Temporary measurement with long lifetime
Stable and reliable measurement
Principle of transit time method
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Інформація про застосування Промисловість
Гірнича справа

Вимірювання витрати шахтної води
Застосування

Channel Networks

+ Rectangular concrete channel 2.5 x 1.5 m (w x h)
+ Partially filled
+ Pit water purification system of a brown coal
surface mining plant

Wastewater
Treatment Plant

+ Medium with high solid contents (iron ochre)

Measurement point with level sensor

Measurement
Campaigns

Завдання

Flowing Water

+ Continuous volume measurement for subject-to-control hydraulic plant efficiency
+ Iron oxide (ochre) contained in the pit water shall not influence the measurement system
+ Redundant water level measurement

Рішення
+ The planned expensive solution using a Venturi

Промисловість

flume has been replaced by the cost-efficient
and more accurate OCM Pro measurement
system.

+ Apart from flow measurement, the application
has been equipped with 2 different level
measurements to ensure redundancy. An airultrasonic as well as a water-ultrasonic sensor
have been used.

Water Supply

Advantages:
+ Higher accuracy and measurement dynamics
than the planned Venturi measurement

+ Higher flow velocities and less sedimentation
than Venturi measurement with backwater

+ Construction costs reduced by 60%

Measurement setup
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Інформація про застосування Промисловість
Гірнича справа

Автономне вимірювання витрати з GPRS передачею

Застосування
+ Rectangular channel made of concrete,
Channel Networks

2.4 x 1.0 m (w x h)

+ Part filled
+ No power supply

Wastewater
Treatment Plant

Завдання
+ Detection of the discharge volumes from
pit water purification system

+ Automated regular remote data transmission
+ Installation without additional constructions in
existing channel

Measurement
Campaigns

+ No switching cabinet desired (risk of vandalism)
Installed NivuLog SunFlow

Flowing Water

Рішення
+ The compact solar-powered measurement
station Type NivuLog SunFlow with integrated
solar controller, rechargeable battery and GPRS
modem has been selected.

+ The flow velocity Doppler sensor with integrated
Промисловість

pressure cell for flow level detection has been
installed on a plate on the channel bottom and
was directly connected to the measurement
station without using additional clamping
connections.

+ The values recorded (flow velocity, level,
Water Supply

temperature and the flow rate calculated on site)
are transmitted to the D2W Internet portal via
GPRS to save the data.

Advantages:
+ Low installation and startup expenses
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Водопостачання

Грунтові води
Вимірювання рівня в глибокій свердловині
Управління підсиленням тиску
Вимірювання рівня з передачею даних через GPRS

Стор. 72
Стор. 73
Стор. 74

Питна вода

Водопостачання

Industry

Flowing Water

Measurement
Campaigns

Wastewater
Treatment Plant

Channel Networks

Вимірювання витрати в нічний час
Стор. 75
Безконтактні вимірювання витрати та GPRS передача даних
Стор. 76
Вимірювання витрати на заборі та зливі ємності водопостачання Стор. 77

71

Інформація про застосування Водопостачання
Грунтові води

Вимірювання рівня в глибокій свердловині
Застосування

Wastewater
Treatment Plant

Photo: Henry Mühlpfordt

Channel Networks

+ Deep drilling 150 m
+ Bore diameter 30 mm

Water level measurement
in deep well

Завдання

Flowing Water

Measurement
Campaigns

+
+
+
+

Continuous detection of groundwater level
Detection using suspended pressure probe
Pressure probe appropriate for small bore diameters of 30 mm
Easy installation and removal for maintenance purposes

Рішення

+ A submersible well probe Type AquaBar BS with
Industry

fixed cable has been used for continuous
detection of the groundwater level.

Advantages:
+ Universal use of probe due to low outside
diameter of 19 mm.

+ Long-life and corrosion-proof sensor body and
Водопостачання

diaphragm thanks to using stainless steel
1.4571.

+ Easy installation and removal for maintenance
due to lightweight probe.

•Deep well with core drilling
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Інформація про застосування Водопостачання
Грунтові води

Управління підсиленням тиску
Застосування

Завдання

Wastewater
Treatment Plant

Photo: Grundfos

Channel Networks

+ Independent water supply for industry/community
+ Long supply pipeline of approx. 100 m
+ Pump head approx. 40 m

Two parallel pumps for
pressure boost

+ Implementation of an industrial water supply using drilled well, pump station, overhead tank and
Measurement
Campaigns

collecting tank

+ A high pump head as well as a supply line length of approx. 100 m have to be coped with.
+ Automatic operation of 2 frequency inverter-controlled pumps for pressure boost in parallel and time-shifted

Flowing Water

mode using a transmitter

Рішення

+ By using a transmitter Type NivuCont Plus it

Industry

was possible to monitor the collecting tank level
and to simultaneously switch the pumps for
pressure boost with a time shift.

+ The integrated pump exchange allows to control
multiple pumps to ensure even capacity
utilisation without any problems.
Advantages:

Водопостачання

+ Independent transmitter for complex control
tasks

+ Easy system programming even without prior
experience

Water supply with pressure boost
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Інформація про застосування Водопостачання
Грунтові води

Вимірювання рівня з передачею даних через GPRS
Завдання

Channel Networks

+ Measuring tube with 150 mm diameter
+ No power supply available on site

Wastewater
Treatment Plant

Planning / Conception
+ Groundwater level measurement at multiple
level measurement spots

+ Data logger installed in measuring tube
+ Stable and reliable data transmission
+ Extremely long lifetime without the need to
replace the battery

Measurement
Campaigns

+ Forwarding of measurement data to higher
control system
Measuring tube with mast
cap and dome antenna

Flowing Water

Рішення

+ A battery-powered GPRS level data collector
with a directly connected pressure probe Type
AquaBar has been used.

+ The very powerful battery and a very short

Industry

measurement duration of less than 1 sec. per
measurement allow a battery life of approx. 10
years.

+ Thanks to very compact dimensions and the
high protection degree it was possible to place
the data logger directly within the measuring
tube.

Водопостачання

+ Effective data compression as well as the
special transmission method ensure
uninterrupted transmission of readings. The
connection to the customer process control
system is carried out using the NIVUS data

Installation principle
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Інформація про застосування Водопостачання
Питна вода

Вимірювання витрати в нічний час
Застосування

Wastewater
Treatment Plant

Channel Networks

+ Pipe with 0.1 m diameter
+ Full filled
+ Low water volumes of approx. 3 l/s

Nighttime supply measurement
point in bypass pipeline

Завдання

Measurement
Campaigns

+ Detection of low issue quantities from a drinking water overhead tank during nighttimes
+ Replaces the EMF not working properly due to low flow velocities
+ Data transmission via GPRS to center

Flowing Water

Рішення
+ The flow measurement system Type NivuSonic
has been used.

+ The measurement has been installed as
v-shaped single path measurement due to the
narrow diameter.
Industry

+ Using the transmitter-integrated GPRS modem
allows direct connection as web server.

Advantages:

Водопостачання

+ Easy, straightforward and quick upgrading
+ No additional adapters and constrictions
required

+ High accuracy and reliability at low flow
velocities

Installation principle of V-measurement
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Інформація про застосування Водопостачання
Питна вода

Безконтактні вимірювання витрати
та GPRS передача даних
Застосування

Channel Networks

+ Steel pipe with 400 mm diameter
+ Full pipeline
+ Existing EMF could not be used due to missing

Wastewater
Treatment Plant

power supply on site

Clamp-on sensors and
portable transmitter

Measurement
Campaigns

Завдання

Flowing Water

+ Detection, storage and transmission of flow data to raw drinking water transfer point
+ No hole must be drilled into steel pipe

Рішення
+ The portable transit time system Type PCO with
clamp-on sensors has been used.

+ The battery-powered system cyclically measures
Industry

the flow rate through the pipe wall, saves the
readings in its internal memory and uses a
GPRS modem to cyclically transmit the data to
the "Device-to-Web“ data portal.

Advantages:
Водопостачання

+ Easy, simple and quick upgrading of the
measurement place without the need to
dismantle the EMF.

+ Uncomplicated data preparation and data access
thanks to "Device-to-Web" data portal.
Units used
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Інформація про застосування Водопостачання
Питна вода

Вимірювання витрати на заборі
та зливі ємності водопостачання
Застосування

Channel Networks

+ Pipe with 0.25 m diameter, made of cast iron
+ Full filled
+ Overhead tank featuring one single pipeline and

Wastewater
Treatment Plant

flow in both directions

Filling and drain pipe with
installed sensors

Завдання

Measurement
Campaigns

+ Comparison between water volumes consumed within the supply network during daytime and the water
volumes refilled during nighttime to detect pipeline breaks or leakage

+ Measurement an a single pipeline featuring bidirectional flow
+ Sensors shall be installed in permanently full iron cast pressure pipelines (no shut-off or draining devices

Flowing Water

available)

Рішення
+ A transmitter type Type NivuSonic has been
selected to solve the task.

+ One pair of wetted sensors has been used.
Industry

These sensors have been screwed into 2
pressure-proof tensioning clamps under
operating conditions using a drilling device.

Advantages:
+ Easy, straightforward and quick upgrading
Водопостачання

without the need to drain the pipe

+ High accuracy and reliability

Installation principle
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N I V U S - інструментарій для водної промисловості

Група NIVUS є провідним розробником, виробником і
постачальником вимірювальних приладів для водної
промисловості. З 1967 року наша компанія вказує шлях
вперед, встановлюючи нові стандарти і постійно розробляє
високоякісні продукти і рішення. Сьогодні позиція NIVUS бути постачальником
повного спектру на ринку водного господарства.
Наш асортимент продукції включає в себе прилади обліку для витрати,
рівня, тиску, якості води, щільності і каламутності. NIVUS крім того, забезпечує
пристрої і програмне забезпечення для виявлення, передачі, запису та оцінки
даних. Доповнює асортимент продукції система телеуправління,
високопродуктивна з безліччю функцій особливо для водної галузі.
Підрозділ "Моніторинг міського дренажу" забезпечує кампанії по вимірюванню
для мереж стічних каналів для визначення витрати і якості води /
навантаження, а також для оцінки даних вимірювань.
Спеціалізоване знання в області гідравліки і багаторічний досвід роботи з
технологією вимірювання потрібні для того, щоб досягти високих результатів у
різних системах міських каналів: ми маємо їх. Наші інженери повністю
відповідають цим жорстким вимогам і мають добрий досвід у цій галузі
протягом багатьох років.
Передача знань і обслугування є частиною наших головних пріоритетів. Ми
прагнемо надати конкретні знання про наші пристрої, відповідну установку і
введення в експлуатацію до кожного клієнта на ранній стадії. З цієї причини ми
постійно проводимо тренінги в наших приміщеннях, а також з нашими
дистриб'юторами і клієнтами. Наші досвідчені інженери будуть раді надати
Вам будь-яку доступну консультацію щодо ваших застосувань.
Через постійно зростаючі вимоги до технології вимірювання, NIVUS
спрямована на забезпечення, як високоякісних, так економічних продуктів і
рішень. Для досягнення цієї мети ми постійно інвестуємо в потрібні технології
та ноу-хау наших співробітників. Група NIVUS в даний час складається з більш
ніж 100 співробітників.
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NIVUS AG
Hauptstrasse 49
8750 Glarus, Switzerland
Phone: +41 (0)55 6452066
Fax: +41 (0)55 6452014
E-mail: swiss@nivus.com
Internet: www.nivus.com
NIVUS Austria
Mühlbergstraße 33B
3382 Loosdorf, Austria
Phone: +43 (0)2754 567 63 21
Fax: +43 (0)2754 567 63 20
E-mail: austria@nivus.com
Internet: www.nivus.com
NIVUS Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 3 / B-18
81-212 Gdynia, Poland
Phone: +48 (0)58 7602015
Fax: +48 (0)58 7602014
E-mail: poland@nivus.com
Internet: www.nivus.pl
NIVUS France
14, rue de la Paix
67770 Sessenheim, France
Phone: +33 (0)3 88071696
Fax: +33 (0)3 88071697
E-mail: france@nivus.com
Internet: www.nivus.fr
NIVUS Ltd.
Wedgewood Rugby Road
Weston under Wetherley
Royal Leamington Spa
CV33 9BW, Warwickshire
Phone: +44 (0)1926 632470
E-mail: info@nivus.com
Internet: www.nivus.com
NIVUS Middle East (FZE)
Building Q 1-1, ap. 055
P.O. Box: 9217
Sharjah Airport International
Free Zone
Phone: +971 6 55 78 224
Fax: +971 6 55 78 225
E-mail: Middle-East@nivus.com
Internet: www.nivus.com
NIVUS Korea Co. Ltd.
411 EZEN Techno Zone,
1L EB Yangchon Industrial Complex,
Gimpo-Si, Gyeonggi-Do 415-843
Phone: +82 31 999 5920
Fax: +82 31 999 5923
E-mail: korea@nivus.com
Internet: www.nivuskorea.com

Specifications subject to change 23.04.2014

NIVUS GmbH
Im Taele 2
75031 Eppingen, Germany
Phone: +49 (0)7262 9191-0
Fax: +49 (0)7262 9191-999
E-mail: info@nivus.com
Internet: www.nivus.com

