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NIVUS - Продукція та Послуги

N I V U S - Інструментарій для водної промисловості

NIVUS груп є провідним розробником, виробником та
постачальником вимірювальних приладів для водної галузі.
З 1967 року компанія вказує шлях вперед та встановлює нові
стандарти, постійно розробляє високоякісні продукти та
рішення. Головний офіс компанії знаходиться в Еппінгені / Німеччина. NIVUS є
реальним глобальним гравцем з 7-а міжнародними філіями і більше ніж з 40
партнерами по всьому світу.
Оптимальне консультування пропонує новітні технології та якість.
Простіше кажучи: це наша місія, забезпечити ідеальне вимірювальне рішення
для вашого застосування. Одним з ключових аспектів для ідеальних
вимірювальних рішень це можливість запропонувати оптимальне
консультування з самого початку, одночасно фокусуючись на конкретному
вимірювальному завданні та його спеціальних вимогах. Наша команда має
багато років - чи навіть десятиліть - досвіду і ноу-хау та регулярно бере участь
у внутрішніх і зовнішніх семінарах та навчальних курсах.
Наша мотивація запропонувати кращі системи вимірювання з точки зору
обробки, надійності, різноманітності та точності для наших клієнтів, що
змушує нас постійно вдосконалювати існуючі рішення. Вся наша команда
прагне запропонувати Вам ідеальне вимірювання і найкраще обслуговування:
від першого контакту до своєчасної доставки, від початкового консультування
до технічного обслуговування на регулярній основі - ми ставимо акцент на
Вас і Ваших потребах!
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Асортимент продукції
Відповідне рішення для кожного застосування. Перевірені системи
вимірювання, щоб повністю відповідати вашим потребам. Системи
вимірювання, які вимірюють прямо, що вони повинні, надійно і точно навіть в складних умовах. Це наша вимога!

v
Крос кореляція

Перетворювач

Інтелектуальна передача
даних, що отримані

Софтверні рішення
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v
Допплер

v
Час транзиту

v
Радар

h

CSB

Технологія датчиків

pH

mg/l

Вимірювання рівня Аналізування

Напрямки діяльності

Портативні і стаціонарні системи для безперервного
Каналізаційні мережі
вимірювання
витрати та рівня в каналізаційних мережах.
Моніторинг

Очисні споруди

Вимірювальні
компанії

Портативні і стаціонарні системи для безперервного
вимірювання витрати та рівня у всіх галузях очисних споруд.

Ми поставляємо всі послуги від одного джерела: від оренди
пристрою для завершення планування, до реалізації та
оцінки даних. Використовуються для дослідження
генерального плану і для калібрування гідравлічних
моделей.

Проточні води
Річки і канали

Вимірювання витрати в проточній воді для захисту від
повеней, калібрування і перевірки гідрологічних моделей,
розрахунку, визначення розмірів і експлуатації об'єктів у
водному господарстві.

Вимірювання витрати на вхідних і вихідних отворах, які
Промисловість
пропускають
охолоджуючи води, в циркуляційних системах і
та Гідроенергетика
турбінних забірниках електростанцій та промислових
підприємств; моніторинг напору і моніторинг ефективності
турбіни.

Вимірювання рівня і тиску в глибоких свердловинах та
Постачання води
конвеєрних
системах, а також вимірювання витрати на
та водорозподілення
піднятих резервуарах, в установках для очищення води і
очисних спорудах.
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Продукція та обслуговування
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В И М І Р Ю ВА Н Н Я В И Т РАТ И
Методи вимірювання швидкості потоку
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Гідравлічний метод
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Програмні рішення
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В И М І Р Ю ВА Н Н Я Р І В Н Ю
Безперервні вимірювальні системи
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Ультразвук
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Гідростатика, тиск

GPRS ЛОГЕР ДАНИХ ТА ІНТЕРНЕТ ПОРТАЛ

47
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Інтернет портал D2W
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ПОСЛУГИ
Моніторинг міської зливової каналізації
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Моніторинг каналізаційних мереж

ПОСИЛАННЯ
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Каналізаційні мережі

Очисні споруди

Технологічна вода

Системи зрошення
Гідрологічний моніторинг річок

ВИТРАТИ
вимірювання
Ідеальне рішення для кожного застосування
Що стосується вимірювання витрати води та стічних вод NIVUS розіляє два основних методи:

Метод вимірювання швидкості потоку
NIVUS виготовляє портативні (переносні) та стаціонарні системи обліку для безперервного
вимірювання витрати з використанням ультразвукового вимірювання та радару швидкості.
Для будь-якої рідини від чистої води до стічних вод, а також для різних сосудів, таких як частково
заповнені та повні труби, канали і поверхневі води, ми поставляємо відповідні системи вимірювання.
Наші іноваційні підрозділи виступають за високу точність і надійність вимірювань в поєднанні з простим
монтажем та роботою.
Гідравлічний метод (Q-h зв'язок)
Для класичних методів вимірювання витрати на лотках Вентурі, водозливах, затворах греблі та інших
подібних застосуваннях, NIVUS надає відповідні вимірювальні та оціночні прилади.

Вимірювання витрати
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Метод вимірювання швидкості потоку

Метод вимірювання швидкості потоку є непрямим методом для дослідження вит-

Q=v•A

рати в частково заповнених та повних трубах, каналах і поверхневих водах.
Середня швидкість потоку (v) вимірюється всередині рідини з використанням
датчиків швидкості потоку, принцип роботи яких заснований на ультразвуковій
або радарній технології. Площа поперечного перерізу (A)

залежить від

профілю перерізу, а також рівня потоку (h).

Стічні води

Метод крос кореляції

En

Метод Доплера

Вимір. вікна 4 to 16

E4

Вимір. вікно 3

E3

Вимір. вікно 2



Vp

E2

E1 - E4 =
E1
Відзеркалювачи (частки)

Вимір. вікно 1

+ Метод вимірювання для
універсального застосування від
слабо до сильно забрудненої воді
+
+

Дуже висока точність

Вимірює реальний профіль
швидкості

Передаючи
та приймаючи
кристали

+ Для вимірювання від слабо до
сильно забрудненої води
+ Останнє інтелектуальне
четверте покоління
технології Допплера

Відбивачі в воді (частки,мінерали або

Метод Доплера використовує безпе-

бульбашки газу) скануються за

рервний ультразвукової сигнал з пев-

допомогою ультразвукового імпульсу,

ною частотою і відомим кутомвідправ-

а потім зберігаються в вигляді шаб-

ки до води. Рухливі частки генерують

лонів відлуння. Друге сканування

частотний зсув, який пропорційний

слідує за кілька мілісекунд пізніше.

швидкості потоку частинок. Ці значен-

Кореляція (порівняння) обидвох

ня використовуються для статистично-

сигналів дозволяє розрахувати

го усереднення. Метод Доплера не мо-

швидкість потоку. Повторювання цієї

же бути використаний для виконання

процедури для різних рівнів потоку

пов'язаних з відстанню вимірювань

дозволяє визначати реальний

швидкості.

профіль швидкості потоку.
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h

Гідравлічні методи

Q = k • f(h)

Стічні води

Вода

та Вода

Метод часу транзиту

Радарний метод

Ультразвук, Гідростатика

A

v1

h

v2

h
V



B

+ Від чистої до злегка забрудненої
води
+

Відповідає вимогам IEC 60041/ISO
12242/ EN ISO 6414

+

+
+
+

Безконтактні вимірювання
Для всіх рідких середовищ

Монтаж без переривання
робочого процесу

+
+
+

Безконтактні вимірювання
Легкий монтаж
Для чистої води та стічних вод

Дуже висока точність вимірювань

Метод часу проходження (часу

Радарний вимірювач витрати визна-

транзиту) заснований на визначенні

чає швидкість потоку на поверхні во-

часу проходження ультразвукових

ди. Швидкість поверхні можна вияви-

сигналів між двома датчиками. При

ти за допомогою відзеркалення радіо-

цьому час проходження сигналу в

локаційних сигналів від поверхневих

напрямку потоку коротший, ніж проти

хвиль. Оцінка сигналів проводиться

напрямку потоку. Різниця між цими

методом Доплера. За допомогою до-

двома транзитними часовими

даткового вимірювання рівня і відомої

інтервалами пропорційна до

геометрії каналу витрата може бути

середньої швидкості потоку вздовж

виміряна точно.

шляху вимірювання. Середня
швидкість через перетин

Гідравлічний вимірювач визначає витрату з вимірюванням рівня в поєднанні з гідравлічними структурами,
такими як водозливи, труби Вентурі
або два паралельних вимірювання
рівня. Розрахунок заснований на
відомій геометрії та спеціальних гідравлічних знаннях в поєднанні зі спеціальними нормами ( DIN 19559 Частина 2 для Вентуріi або DWA A111 для
водозливів).

розраховується за допомогою
перетворювача.

Вимірювання витрати: методи вимірювання швидкості потоку
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Методи вимірювання швидкості потоку

Датчики
NIVUS надає відповідні датчики для кожного застосування. Оптимізовані
монтажні аксесуари дозволяють легку установку датчика.

+
+
+
+
+

Бездрейфові датчики з абсолютно стійкою нульовою точкою
Легка установка завдяки відмінно підібраним монтажним аксесуарам
Можливий монтаж в умовах робочого процесу
Вибір варіантів датчика забезпечує найкраще рішення для кожного застосування
Безпомилкові з'єднання на великих відстанях завдяки цифровій передачі сигналу

Датчики для вимірювання швидкості
Стічні води

Форми каналу

Типи датчиків

Трубні датчики для крос кореляції

Клиновидні датчикі для крос кореляції

для установки в трубах за допомогою сопла
і врізного кільця нарізного приєднання

для монтажу на дні або стнінках каналу

p

v
h

h
v

v

p

h

p
v

v

v
різноманітні версії:
v-вимірювання тільки
комбіноване v- та h-вимірюавння (ультразвук)
комбіноване v- та h-вимірюавння (тиск)
комбіноване v- та 2x h-вимірюавння
(ультразвук та тиск)

+
+
+
+

різноманітні версії:
+ v-вимірювання тільки
+ комбіноване v- та h-вимірювання

Трубний Допплер

Клиновидний Допплер

Накладний датчик Допплера
для монтажу в повністю наповнених трубах

v
p
v

різноманітні версії:
+ v-вимірювання тільки
+ комбіноване v- та h-вимірювання
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+ v-вимірювання

v

Зовнішнє вимірювання рівню

Повітряний УЗ датчик

Компактні ультразвукові
датчикі рвіню

Для установки на склепінні
каналу. Для підключення до
Nivus Flow, PCM і PCM
передавачів

Ультразвуковий вимірювач рівня
з вбудованою електронікою
оцінки

Датчикі тиску

Ультразвукові датчики

Для прямого підключення
до передавачів NivuMaster

Гідростатичний датчик тиску для
прямого підключення 4-20 мA

Всебічний опис і огляд датчиків можна знайти в розділі вимірювання рівня.

Вода

Стічні води
та Вода

Трубний/Клиновидний датчик

Датчик прут

ORF радар

fдля монтажу в трубах та каналах

для монтажу на стінках каналу

для монтажу над каналом

v

v

v

v

v
h

+ v-вимірювання

+ v-вимірювання

Накладний датчик

Датчик напівсфера

для монтажу на повністю наповнеих трубах

для монтажу на стінках каналуl

v

v
+ v-вимірювання

+ v-вимірювання

+ v-вимірювання
+ додаткове h-вимірювання необхідно

до перетворювачів

Вимірювання витрати: методи вимірювання швидкості потоку
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Методи вимірювання швидкості потоку

Стічні води

Перетворювачі

NivuFlow 750

Стор. 16

Система
Тип монтажу
Вимірювання реального
профілю швидкості
Входи
0/4 - 20 мA з 12 Bit роздільною здатністю
для зовніш. рівней та заданих значень
4 - 20 мA для зовніш. рівней (2-провідне)
Вимірювання рівня з резервуванням
Цифрові входи
Макс. кількість v-датчиків
Вимірювання седиментації
Виходи
Релейні
Аналогові
Зберігання даних
Комунікація
Modbus-TCP/RTU, опційно GPRS
Сфери застосування

Стор. 18

Стор. 19

PCM 4

Стор. 20

Метод крос кореляції
постійний
постійний
+
+

Метод крос кореляції
компактний
компактний
+
+

7

-

-

-

1
+
7
3(9)
+

1
1
-

1
+
1
1
+

2
+
1
1
+

5
4

2
3

1
-

1
1

+

-

+

+

+

-

-

-

Топовий блок для
універсального
використання в
стічних водах
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PCM Pro

NFP

Для повністю
наповнених труб,
альтернатива EMF
(електромагнітним
витратовірам)

Топовий блок для
портативних
вимірювань в
опасних (Ex)
зонах

Для вимогливих
портативних
вимірювань

Стічні води

Вода

та вода
OCM F

PCM F

Стор. 21

постійний
-

Стор. 24

Метод Допплера
компактний
+

NivuChannel

NivuFlow 600

Стор. 25

постійний
-

Стор. 26

Час транзиту
постійний
-

OFR Radar

Стор. 28

Радарний метод
постійний
-

2

-

4

2

4

1
4
1
-

2
+
1
1
+

1
4
8 шляхів
-

1
2
4 шляхів
-

1
(+)
4
3
-

5
3

1
1

5
4

2
2

5
4

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

Стандартний блок
для використання в
стічних водах

Для компактних
вимірювань від
слабкої до сильно
забрудненої води

Точні вимірювання в
напірних
трубопроводах з
підключенням
накладних датчиків

Безконтактне
вимірювання в
частково заповнених
каналах

Високо точні
вимірювання в
частково заповнених
трубах і каналах

Вимірювання витрати: методи вимірювання швидкості потоку
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Методи вимірювання швидкості

запатентовано

Стічні води

Метод крос кореляції

Унікальні крос кореляційні витратоміри NIVUS оснащені запатентованою
технологією профілювання, що забезпечує високу продуктивність та
точність вимірювання витрати.

Стаціонарні вимірювальні системи

NivuFlow 750

Вимірювання витрати на найвищому технічному рівні. Універсальне
застосування в стічних водах для частково заповнених труб і каналів
NivuFlow 750 є наступником добре відомого OCM Pro CF. Нові цифрові моделі, які
зберігаються у внутрішній пам'яті перетворювача дозволяють більш точно і
надійно визначати швидкості потоку навіть в складних умовах вимірювання.
Компактні розміри нового перетворювача дозволяють встановлювати пристрій на
DIN рейку та в розподільчих шафах навіть в умовах обмеженого простору.

Ex-роздільний
інтерфейс iXT
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+
+
+
+
+
+

Дуже висока точність вимірювання
Підходить навіть для дуже складних застосувань
Вимірювання в реальному часі реальних профілів швидкості потоку
Інтуїтивна, сучасна концепція управління для швидкого і легкого
початкового запуску
Не потребує калібрування

Розширені діагностичні функції для надійного початкового запуску і
швидкого обслуговування

Підходить для геометрії

Повністю та частково наповнені форми
каналів, такі як труби, яйцеподібні,
прямокутні, U-профіль, трапецієподібні
канали, виявлення великих обсягів
потоку, вільні профілі та інше

Tипові застосування

Каналізаційні системи та мережі, впускні
і випускні конструкції каналізаційних
очисних споруд, білінгові системи,
контроль стоків, моніторинг поверхневих
та зливових вод та набагато більше

Вимірювання витрати крос кореляційним клиновидним датчиком в трубі

+
+
+

Точне визначення витрати на різних рівнях
Визначення локальних швидкостей, що розповсюджуються вздовж повного рівня
Резервоване вимірювання витрати

Новітня технологія NIVUS-COSP

поєднує в собі високу точність

вимірювання швидкості за допомогою гідравлічної моделі, перетворюючи
вимірювання швидкості в вимірювальну сітку швидкостей відповідно до
VDI / VDE. Використовуючи результати датчиків OCM Pro CF plus в
вимірювальній сітці з 48-а одиночними просторово рознесеними
швидкостями система забезпечує високу точність вимірювання витрати.
Візуалізація реальних умов потоку
Безперервне вимірювання сітки

я

тих канал
кри
ів
се
від
р

фі
ти
ан
ков

Sira MC110189/00
S

NI
V

Альтернатива EMF.
монтаж без потреби
деінсталяції EMF.

CE

S
U

ніто
мо

о згідн
оM

16 одиночних 16 одиночних
швидкостей швидкостей
16 одиночних
швидкостей

ринг пото
ку
дл

Атоматична компенсація похибок

RT

+
+
+

Індикація профілю потоку на дисплеї

Вимірювання витрати: методи вимірювання швидкості потоку
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Методи вимірювання швидкості

Стічні води

Установка MID

Метод крос кореляції

Монтаж УЗ вимірювання витрати NFP
NFP

Переривання
Монтаж та
робочого процесу транспотування

NFP (NIVUS Full Pipe)

Q

Q

EMF

3 Техніка

1 - 2 Дні

Монтаж в Легка транспортировка
робочому процесі
та установка

1 Технік

2 Години

Вимірювання витрати в повністю наповнених трубах є економічно
ефективною альтернативою EMF

+
+
+
+
+

Один датчик для всіх діаметрів
Оновлення під час роботи
Монтаж без потреби звільнення трубопроводу
Простота установки і проста ввода в експлуатацію
Низькі вимоги до простору, може бути встановлений практично в будьякому місці

+

Вимірювання в олійній, жирній і брудній рідини

Підходить для геометрії

Типові застосування

Повністю наповнені труби до 800 мм
діаметром, для більших діаметрів див.
NivuFlow 750
Насосні станції для зливових вод,
забруднена вода та комбіновані стічні
води, очисні споруди, pнапірні
трубопроводи, дренажні лінії, зворотні
лінії шламу, лінії рециркуляції та
набагато більше

Все, що Вам потрібно: сопло, кульовий кран
і датчик в якості альтернативи EMF.
Установка без необхідності переривання
робочого процесу - заощадить час та
витрати
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Методи вимірювання швидкості

Стічні води

Метод крос кореляції

Портативні (переносні) вимірювальні системи

PCM Pro

Портативна, Ex-захищена система вимірювання витрати, що використовує
точну ультразвукову крос кореляцію, вимірює реальний профіль
швидкості потоку

+

Не потрібне калібруання по швидкості завдяки вимірюванням реальних

профілей швидкості

+
+

Графічний дисплей з підсвічуванням, що легко читається
Простота в експлуатації, наприклад, завдяки введенню в експлуатацію

функції помічника

+

Тривалий час роботи від батарей завдяки розрядно залежним

вимірювальним циклам

+

Передача даних через GPRS модем та Bluetooth

Підходить для геометрії

Повністю та частково наповнені форми,
такі як труба, яйцеподібні, прямокутні, Uпрофіль, трапецеподібні, вільні профілі і
набагато більше

Типові застосування

Використовується в Ex зонах,
калібрування базису гідравлічних
розрахункових моделей, визначення
ступеня відновлення каналізаційних
каналів, локалізація зовнішнього притоку
води, перевірка дросельної заслінки
Вимірювання витрати: методи вимірювання швидкості потоку
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Методи вимірювання швидкості

PCM 4

Стічні води

Метод крос кореляції

Портативна система вимірювання витрати, що використовує точну
ультразвукову крос кореляцію, вимірює реальний профіль швидкості

+

Не потрібне калібруання по швидкості завдяки вимірюванням реальних

профілей швидкості

+
+
+

Орієнтована на користувача концепція управління

Графічний дисплей з підсвічуванням, що легко читається
Просте управління за допомогою діалогового режиму, наприклад, запуск

помічника

+

Тривалий час роботи від батарей завдяки розрядно залежним

вимірювальним циклам

+
+

Можливе підключення зовнішнього живлення
Передача даних через GPRS модем та Bluetooth

Підходить для геометрії

Частоково наповнені та повні форми
такі як труба, яйцеподібні,
прямокутні, U-форми,
трапецеподібні, вільні профілі та інш.

Типові застосування

Використання в не-Ex зонах,
калібрувальний базис для обчислення
гідравлічних моделей, визначення
ступеня відновлення каналізаційних
каналів, локація зовнішніх навантажень
води, перевірка дросельної заслінки

Розширення для PCM Pro та PCM 4
NPP (NIVUS PipeProfiler)

Портативна вимірювальна секція труби для PCM Pro та PCM 4

+
+
+
+

Гнучке використання з різними діаметрами трубопроводів
Для дуже низьких обсягів витрати
Заходи, що використовуються формують ідеальний профіль потоку
Виявлення відкладень завдяки комбінації з вбудованим вимірюванням

рівня в датчик швидкості потоку
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Підходить для геометрії

Трубопроводи з діаметрами
ДУ 150 та 600 мм

Типові застосування

Вимірювання обсягів низької витрати,
поліпшення складних умов зливу

Методи вимірювання швидкості

Стічні води

Метод Допплера

Стаціонарні вимірювальні системи

OCM F

Економічне вимірювання витрати для використання в стічних водах

+
+
+
+

Економічне установка через низькі зусилля монтажу
Легке і просте введення в експлуатацію, не потрібно ніяких навичок
програмування
Дані легко читаються навіть при поганих умовах навколишнього
середовища завдяки великому дисплею з підсвічуванням
Вбудований контролер для управління розрядженням

Підходить для геометрії

Частково наповнені труби, еліптичні,
прямокутні, U-форма, трапецеподібні
та вільні профілі

Типові застосування

Вимірювання та управління стоками на
насосних станціях, зливових очисних
спорудах та очисних спорудах стічних
вод
Вимірювання витрати: методи вимірювання швидкості потоку
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Методи вимірювання швидкості

Стічні води

Метод Допплера

Накладні вимірювання

new

NivuGuard 2

Безконтактний моніторинг потоку для поністю наповнених трубопроводів

+
+
+
+

Безконтактне вимірювання
Немає необхідності в перетворювачі
Незалежність від тиску і температури
Легка модернізація без необхідності роботи з трубопроводом і
експлуатаційних перерв

+

22

Дуже міцний корпус

Підходить для геометрії

повністю наповнені труби,
ДУ 50 - ДУ 350

Типове застосування

Захист від сухого ходу і контролю
витрат на лініях насосів, ліній шламу,
стічних трубопроводах

Методи вимірювання швидкості

Стічні води

Метод Допплера

Вимірювання з живленням від соняної енергії

NivuLog SunFlow

Самодостатня вимірювальна система для частково наповнених каналів та
віддалених локацій

+
+
+
+
+

Дуже низькі витрати на ввод в експлуатацію та роботу
Надзвичайно міцний корпус IP68, компактна конструкція
Сонячна панель захищена броньованим склом
Вбудована буферна акумуляторна батарея і контролю заряду
Пряме підключення датчиків з використанням інкапсульованого клемного
відсіку
Підходить для геометрії

Частково наповнені труби, еліптичні,
прямокутні, U-форма, трапецеподібні
та вільні профілі

Типове застосування

Вимірювання витрати в зливових
баках, каналізаційні мережі,
зрошувальні канали, системи дренажу
та очистки шахтних вод і так далі

Вимірювання витрати: методи вимірювання швидкості потоку

23

В И М І Р Ю ВА Н Н Я В И Т РАТ И

Методи вимірювання швидкості

Стічні води

Метод Допплера

Портативні (переносні) вимірювальні системи

PCM F

Економічно вигідне вимірювання витрати для універсального використання

+
+
+
+

24

Економічна установка через низькі зусилля монтажу
Легке і просте введення в експлуатацію, не потрібно навичок програмування
Дані легко читаються навіть при поганих умовах навколишнього
середовища завдяки великому дисплею з підсвічуванням
Вбудований контролер для управління розрядженням

Підходить для геометрії

Частково наповнені та повні труби,
еліптичні, прямокутні, U-форма,
трапецеподібні та вільні профілі

Типове застосування

Вимірювання та контроль насосних
станцій, зливових очисних споруд і
стічних очисних споруд

Методи вимірювання швидкості

NivuChannel

Вода

Метод часу транзиту

Система високої точності для вимірювання витрати чистої та злегка
забрудненої води в трубах, каналах і поверхневих вод

+
+
+
+
+
+

Різні типи датчиків дозволяють ідеально відрегулювати систему
Простий монтаж
Просте управління за допомогою меню в діалоговому режимі

Висока точність за рахунок використання до 8 шляхів вимірювання
Вимірювання згідно з IEC 60041 (ASME PTC 18)
Висока чутливість через кореляцію сигналу

Підходить для геометрії

Повнісю та частково наповнені труби,
прямокутні канали, природні потоки
води і багато іншого

Типове застосування

Вимірювання в поверхневих водах,
таких як річки, канали, іригаційні
системи, дренажні системи, а також
води, що охолоджує, технологічної
води гідроелектростанцій, моніторинг
ефективності турбіни і багато іншого

Вимірювання витрати: методи вимірювання швидкості потоку
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Методи вимірювання швидкості

Вода

Метод часу транзиту

new

Вимірювання витрати в чистій та злегка забрудненій воді в повністю

NivuFlow 600

наповнених трубах

+
+

Висока стабільність завдяки 4 вимірювальним шляхам
Надійне введення в експлуатацію через програмне забезпечення

з підтримкою налаштування датчика

+
+

Просте управління завдяки діалоговому режиму в меню

Нескладна інтеграція в існуючі системи управління через універсальні

інтерфейси
Підходить для геометрії

Типове використання

NivuFlow 600 - Врізний метод

Path 2

Path 1

26

Повністю наповнені труби та прямокутні
канали з діаметрами від 100 до 10 000 мм
Технічна вода в трубах, охолоджуючи
та циркуляційні системи,
гідроелектростанції,
моніторинг турбінного водоводу,
моніторинг ККД турбіни

NivuFlow 600 - Накладний метод

Накладні мультишляхові вимірювання витрати для прозорих або злегка
забруднених рідин в напірних трубопроводах

+
+

Безконтактні і незалежні від тиску
Висока стабільність і точність вимірювань за рахунок підключення
декількох шляхів вимірювання
+ Легкий запуск і процедура установки завдяки програмному
вирівнюванню датчика і накладної системи
+ Нескладна інтеграція в існуючі системи управління через
універсальні інтерфейси
+ Підходить навіть для агресивних рідин

Підходить для геометрії

Повністю наповнені труби від
ДУ 50 до ДУ 6000

Типове застосування

Технічна вода в трубах, охолоджуючи
та циркуляційні системи,
гідроелектростанції, водопостачання,
виробництво та очистка питної води,
моніторинг засувок, моніторинг ККД
турбіни

Вимірювання витрати: методи вимірювання швидкості потоку
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Методи вимірювання швидкості

Стічні води

Радарний метод

та вода

new

Q

v
h

OFR Radar

Безконтактне вимірювання витрати для частково заповнених каналів з
чистою та стічною водою

+
+
+
+
+
+

Безконтактне вимірювання швидкості потоку
Установка без переривання процесів
Визначення поверхневої швидкості
Мінімальне обслуговування
Простота установки та експлуатації
Для використання в агресивних / абразивних середовищах

Підходить для геометрії

Типове застосування

28

Частково заповнені форми, такі як
труби, еліптичні канали, прямокутні, Uпрофіль, трапецевидні канали, канали
вільної форми та інше

поверхнева вода, вода, що охолоджує,
технологічна вода, альпійські річки та
струмки, впускні і випускні очисні споруди

Гідравлічний метод

Гідравличний метод використовується для обчислення витрати Q із h спираючись на Q - h зв'язок.

Q = k • f(h)
Визначений Q - h зв'язок можна знайти на гідротехнічних спорудах, таких як водозлив, лоток Вентурі і .т.д.

Вимірювання на водозливах

Вимірювання на лотках Вентурі

Різні види водозливів (наприклад, переливні

Вимірювання Вентурі є вимірюванням витрати в

водозливи, трикутні водозливні пристрої та

частково сформованих каналах, де звуження

подібне) використовуються в залежності від

створює зміну швидкості потоку від потокового до

обсягів потоку. Висота переливу є мірою потоку.

прискоренного. Висота підтоплення і витрата
корелюють експоненціально один з одним: це
дозволяє обчислити витрату з вимірюванням
рівня потоку.

Перетворювач з інтегрованим
калькулятором витрати

Перетворювач з інтегрованим
калькулятором витрати

Вимірювання витрати: Гідравлічний метод
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Гідравлічний метод

Venturi Flumes

Вимірювання на водозливах / лотках Вентурі

Розміри регулюються по ширині каналу і по максимальному обсягу
очікуваної витрати. Лоток Вентурі розраховується відповідно до DIN 19559
Частина 2.

+

Доступні у вигляді окремих половин або, як цілий модуль в багатьох
розмірах

+

HydraulicCalculator Plus

Висока якість виготовлення, виготовлені з нержавіючої сталі

Інструмент вимірювання витрати для розрахунку обсягів переливу на
порогах, водозливах та спеціальних конструкціях, які прагнуть до утворення
підпору або тангенціального потоку відповідно до ATV A111.

+
+
+
+

NDW

Великий графічний дисплей 128 x 64 пікселей
Просте управління в діалоговому режимі
Реалізований розрахунок згідно ATV A111
Можливе пряме підключення 2-х і 3-х дротових датчиків

Инклинометр використовує ємнісний метод вимірювання для вимірювання
нахилу (вимірювання кута) на жалюзях дамби.
4-20 mA

+
+

Ex одобрено(опціонально)

NivuMaster

INP

Tank filling level GND

Незношуємий і не потребує
обслуговування

+
+

Міцний і стійкий до корозії
Занурювальний (IP68)

NDW Ex

Вимірювання з корекцією межи
підпору
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Гідравлічний метод

Вимірювання в трубах чи каналах

new
D2W
NIVUS - Device to Web

www.

h1

h2

NivuSmart Q

Безконтактне вимірювання витрати з використанням двох паралельних
вимірювань

+
+
+
+
+

Безконтактне вимірювання
Низькі експлуатаційні витрати
Точний метод (калібрування з використанням крос-кореляції; <2% відхилення)
Незалежний від мережі електроживлення
Виявлення підтоплення і вільного зливу

NivuSmart Q являє собою новий метод вимірювання для визначення швидкості
потоку з використанням двох паралельних показань рівня. Рівні вимірюються на
відомій відстані, наприклад, шляхом вимірювання в двох послідовних шахтах в
системі каналізації.
Ексклюзивна система вимірювання NIVUS співвідносить геометричні умови
(наприклад, нахил, діаметр і ширину каналу і т.д.) та останні моделі гідравлічного
Ви зможете знайти відео про NivuSmart Q потоку один до одного.
на www.nivus.com

Підходить для геометрії

Частково заповнені форми каналу, такі
як труби, еліпсоподібні, прямокутні,
трапецевидні, трапецієподібні канали і
вільних профілів і т.д.

Типове застосування

Місця вимірювань, зі складними
умовами технічного обслуговування.
Якщо не представляється можливим
встановити систему в каналі,
наприклад, в армованому
скловолокном трубопроводі. Якщо
немає доступу до мережі
електроживлення або комунікаційної
інфраструктури

NIVUS пропонує NivuSmart Q, як повний пакет. Ми забезпечуємо оцінку місця, встановлення вимірювальної системи,
введення в експлуатацію, а також моніторинг з одного джерела. Таким чином, ви можете бути впевнені, що всі необхідні умови
виконані.

Вимірювання витрати: Гідравлічний метод
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Програмні рішення

NivuSoft

Точно налаштовані функції для обробки даних вимірювань

+
+
+
+
+
+
+

Візуалізація даних
Адміністрування проекту
Оцінка даних
Функції обчислення
Статистична оцінка
Звітування
Можливість розширення

NivuSoft - це програмне забезпечення
з точно підігнаними функціями для
обробки даних вимірювань в водній
галузі. NivuSoft надає різні варіанти
для візуалізації та оцінки даних
вимірювань, функцій звітності. Можна,
наприклад, відображати кілька
гідрографіків з різних місць
вимірювання на одному загальному
графіку.
Це дозволяє швидко контролювати поведінку потоку в мережі каналів і є
ефективним інструментом для перевірки достовірності.
Модифікації, настройки масштабування або спеціальні види в синхронізованих
графіках, таблицях або статистичних даних вказані у всіх компонентах одночасно.
NivuSoft надає всі загальні обчислювальні функції, необхідні для аналізу даних
вимірювань, які відомі з гідравліки та механіки рідини. Розрахунок витрати
підходить для всіх форм відповідно до DWA і розрахунок обсягів переливу
доповнюють ряд функцій. NivuSoft забезпечує універсальні опції з документування
вимірювальних місць за допомогою індикації показань у вигляді таблиць і графіків
в спеціальних звітах, таких як оцінка сторонньої води.
Програмне забезпечення функціонує локально і обмінюється даними з "D2W Device to Web" онлайн-порталом для того, щоб безпосередньо отримувати і
обробляти збереженні показання. Привабливий дизайн, чіткі елементи
управління, а також функції "перетягнути і кинути" забезпечують інтуїтивне
управління.
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Вимірювання обсягу
Порівняльні вимірювання

Вимірювання на зливовій
ємності з переливом

Управління насосом

Вимірювання граничного рівня

Вимірювання відстані

Об’ємні вимірювання
Вимірювання рівня

РІВНЯ
вимірювання
Високо точні і універсальні рішення для вимірювання
Безперервні вимірювання
NIVUS виробляє ультразвукові вимірювальні системи для безконтактного вимірювання рівня, відстані,
порожнього простору або обс'єму. Блоки підходять для багатьох вимірювальних і управляючих функцій
(наприклад, для управління насосами).Ультразвукові вимірювання не можуть бути придатні для рідин,
які мають тенденцію до утворення піни. Тому для цих випадків ми пропонуємо гидростатичні систем
вимірювання.

Вимірювання рівня
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Безперервні вимірювання

Вимірювання в:

Рідинах

Рідинах, з утворенням
піни також

Ультразвуковий принцип
вимірювання

Датчик безперервно випромінює

Датчики тиску перетворюють

ультразвукові імпульси, які

механічний параметр "тиск" в прямій

відбиваються від поверхні рідини.

пропорційній електричний сигнал.

Відбиті хвилі виявляються датчиком

Вбудований підсилювач перетворює

знову.Рівень, відстань або об'єм

електричний сигнал датчика в простий

розраховуються в залежності від часу

у зверненні стандартний сигнал

проходження звуку.

4 ... 20 мА.

Вимірювання рівня з ультразвуковим датчиком,
передача даних через GPRS
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Гідростатичний принцип
вимірювання

ультразвук

Безперервні вимірювання

Компактний ультразвуковий рівнемір

PLC

Ультразвуковий датчик з вбудованим перетворювачем. Призначений для

i-Series

використання в несприятливих умовах навколишнього середовища, таких
як вологість, агресивні пари і пил. Простота установки, ніяких додаткових
зусиль і простору, так як нема перетворювача.

+
+
+
+
+

Датчик в якості незалежного, зручного вимірювання рівня
Вихід сигналу тривоги в разі можливості затоплення
Запрограмовані діапазони вимірювання 3, 6, 10 і 15 м
Ідеально підходить для роботи від батареї через швидкий час вимірювання

Стійкий до впливу вологи, агресивних середовищ і важких температурних
коливань

Встановити датчик,
підключити, зроблено

+
+
+
+
+

IP68 захист
Може бути напряму підключений до контролеру PLC
Економія часу і простору, не потрібно установки перетворювача
DATEM - цифрова обробка луна-сигналу з автоматичним уникненням
помилкових відзеркалень
Ex-затвердження відповідно до ATEX для Zone 1; опційно для Zone 0

Типове застосування

Тип

Діапазон
Роздільна здатність
Температура
<)
Кут УЗ пелюстка

Ex затвердження
Довжина кабеля
Виходи

i-3

i-6

0,125 - 3 м

Вимірювання відстані, рівня і об'єму в
важко доступних умовах, наприклад, в
насосних станціях, спеціальних
спорудах, каналізаційних каналах і
очищенні води.

i-10

0,3 - 6 м

i-15

0,3 - 10 м

0,5 - 15 м

2 мм, вимірювальна невизначенність: 0,25 % поточного діапазону вимірювань

від -40 до +80°C

<10°
II 2 GD Ex m IIC T4, II 1 GD Ex ia IIC T4
5 м, 10 м, 20 м, 30 м, 50 м and 100 м; спеціальні довжини за запитом
4 - 20 мA (3,8 - 22 мA, 2-дротовий), HART® (для програмування через NIVUS ПЗ)
Переднє різьблення для I-3, I-6 і i10, захист головки від затоплення для всіх типів без різьблення

Безперервні вимірювання рівня: Ультразвук
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ультразвук

Безперервні вимірювання

Компактний ультразвуковий рівнемір

NivuCompact

Перетворювач з електронною оцінкою для безконтактного вимірювання
відстані, рівня, порожнього простору або об'єму

+
+
+
+

Комбінований блок, до складу якого входить датчик і перетворювач
Діапазон вимірювань від 0.2 до 10 м
Цифрова обробка луна-сигналу і лінеаризація
Ідеально підходить для роботи від батареї через дуже швидкий запуск і
час вимірювання

+
+
+
+

Огляд луна-профілей на ПК
Блок програмування доступний без відкриття корпусу
Інтегрована температурна компенсація
ATEX затвердження Ex zone 1

Типове застосування
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Вимірювання рівня, що підходить для
прямого підключення до PCM і перетворювачів NivuFlow або в якості незалежного вимірювання

ультразвук

Безперервні вимірювання

Датчики: P-Series

Ультразвукові датчики з вбудованою температурною компенсацією для
підключення до серії вимірювачів NivuMaster, що надають безліч
можливостей для вимірювання рівня рідин і сипучих матеріалів.

+
+
+

Гнучкий монтаж: максимальна довжина кабелю 1000 м
Дуже простий в обслуговуванні через безконтактне вимірювання
Універсальність через вимірювальні діапазони, що коливаються
від 0,07 м до 40 м

+
+
Тип

P-M3

P-03

0.07 - 2.4 м
0.125 - 3 м

Діапазон
Розд.здатність

Занурювальні завдяки захисту Ip68
Версії з PVDF корпусом для використання в агресивних рідинах

P-06

P-10

0.3 - 6 м

0.3 t-10 м

0,5 мм

0.5 - 15 м

P-25

0.6 - 25 м

P-40

1.2- 40 м

2 мм

IP68

Захист
Температура
УЗ кут

P-15

<)

від -30°C до 95°C
(Ex від -15°C до 75°C)

12°

від -40°C до 95°C (Ex зона від -40°C до 75°C)

12°

10°

9°

10°

7°

Ex затвердження II 2GD Ex m II T6 (II 1GD Ex ia IIC T6 також досупне, тільки з приєднанням до іскрозахищенного перетворювача (ia))
Довжина кабелю

5 м, 10 м, 20 м, 30 м, 50 м та 100 м; спеціальні довжини за запитом

Перетворювачі: NivuMaster-Series

Використовуйте блоки серії NivuMaster для вимірювання та контролю рівня,
а також для управління насосами або для вимірювання витрати у відкритих
каналах і для розрахунку обсягів переповнення в зливових резервуарах
переповнення.

+

Універсальне застосування для майже всіх рідин і сипучих матеріалів,
вимірювання рівня, відстані, об'єму, різниці і витрати

+

Висока надійність вимірювань за рахунок інтегрованого уникнення
змішування

+
+
+

Легкий аналіз відлуння і настройка параметрів за допомогою ПК
До 6 реле і гальванічно ізольованих виходів мА
Просте управління в діалоговому режимі з використанням графічного
дисплею з підсвічуванням

+

Вбудоване перемикання на аварійне джерело живлення
Безперервні вимірювання рівня: Ультразвук
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ультразвук

Безперервні вимірювання

Таблиця перетворювачів серії NivuMaster
NivuMaster L-2

NivuMaster 3 Relays

Вимірювання рівня /
вимірювання відстані

Вимірювання об'єму/
вимірювання пустого місця

Управління насосом /
управління шибером

Вимірювання об'єму

Порівняльні вимірювання

Вимірювання на дощовому
баку напереливу

Управління
Дисплей
Клавіатура
Входи
Датчики / опційно 4-20 mA / цифрові
Виходи
Реле/ mA вихід
RS232 інтерфейс
Конструцкція
Настінний монтаж IP 65 / DIN рейковий монтаж
19” версія (монтаж до стійки)
Панельний монтаж
Ex затвердження згідно ATEX
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опційно
опційноl

+
+

1/-/-

1/-/-

2/1
1

3/1
1

+/Zone 0, 1 and 2

+/+
+
+
Zone 0, 1 and 2

Компактна стандартна модель з
2 реле для рівня і вимірювання
об'єму.

Для вимірювання відстані, рівня
і обсягів, а такождля управління
насосом і розширених завдань
управління.

NivuMaster 5 Relays

NivuMaster LD-5:2

NivuMaster LF-5:2

NivuMaster Plus

+
+

+
+

+
+

+
+

2 / опційно 4-20 mA / -

2/-/-

1/-/-

5/1
1

5/2
1

5/2
1

6/1
1

+/+
+
+
Zone 0, 1 and 2

+/+
+
+
Zone 0, 1 and 2

+/+
+
+
Zone 0, 1 and 2

-/+
Zone 0, 1 and 2

Розширена NivuMaster 3-х
релейна модель, що включає
додаткові опції управління.

Модель для підключення 2-х
датчиків; зокрема, для
проведення порівняльних
вимірювань на сортувальних
установоках. Для вимірювання та
виведення різниці і рівня.

Зокрема, для застосування в
зливових очисних спорудах.
Для незалежних вимірювань і
виводу рівня рідини і об'єму
зливу з використанням
одного датчика.

Модель спеціалізована для
управління насосом. Для
зручного управління до 5
насосами і виводом повідомлень
про помилки.

2 / опційно 4-20 mA / 7 x цифрових

Безперервні вимірювання рівня: Ультразвук
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гідростатика, тиск

Безперервні вимірювання

Порівняльні вимірювання з
використанням гідростатичних
датчиків тиску

NIVUS забезпечує індивідуальні рішення для різних застосувань в області вимірювання тиску і
вимірювання гідростатичного рівня.
Гідростатичні вимірювання завжди вважаються за краще до тих пір, поки існують проблеми,
пов'язані з утворенням піни на поверхні рідини для вимірювання.
Гідростатична технологія вимірювання NIVUS може бути використана всюди, має міцну
конструкцію і забезпечує високу ступінь експлуатаційної надійності. Монтаж - легкий завдяки
дротяним датчикам і технології 2-х провідного живлення.

Безперервне вимірювання рівня: гідростатика, тиск
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гідростатика, тиск

Безперервні вимірювання

Датчики тиску для всіх застосувань
Ви можете знайти відповідні датчики тиску для підключення до NivuCont Plus,
NivuCont S перетворювачів або інших пристроїв оцінки з 4-20 мА входами для
кожного застосування.

Вимірювання рівня

Вимірювання об'єму

Порівняльні вимірювання

Вимірювання
на зливових
ємностях переливу

Занурювальні / Підвішені Зонди

для чистих та сильно забруднених рідин

NivuBar Plus II

NivuBar G II

Діафрагма

Керамічна

Керамічна

Керамічна

Принцип вимірювання

ємнісний

ємнісний

ємнісний

Ex затвердження

Zone 0 стандартно

Zone 0 опційно

Zone 0 стандартно

Вимірювальні
діапазони

1, 2, 4, 6, 10 м товщи води
/інші за запитом

0 - 20 м товщи води /інші за
запитом

1, 2, 4 м товщи води /інші за
запитом

підвішений на кабелі

підвішений на кабелі

монтується 1“ різьбою

Застосуавння
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NivuBar H II

• Контроль рівня у відкритих резервуарах, лотках і басейнах
• Очисні споруди стічних вод, обробка води, насосні станції, збірні резервуари зливових вод,
водопостачання

+ Висока експлуатаційна безпека завдяки інтегрованому захисту від
перенапруги
+
+
+

Низькі зусилля на установку завдяки 2-х провідній технології
Надійна робота у Ex вибухонебезпечних зонах, завдяки Zone 0 захисту

Корпуси датчиків доступні в різних матеріалах, таких як ПВХ, тефлон або
Hastelloy: резистивні до агресивних рідин, таких як кислоти або луги

+ Підвісні зонди доступні з діаметром всього 17 мм для вимірювань в
свердловинах або глибинних вимірювань

Управління насосом

Вимірювання об’ємуt

Вимірювання тиску

Вимірювання тиску

Вкручувані зонди

для чистиих та злегка забруднених рідин

AquaBar

AquaBar BS

для чистих та забруднених для чистих та злегка
рідин і газів
забруднених рідин і газів
HydroBar G II

UniBar E

Нержавіюча сталь

Нержавіюча сталь

Кераміка

Нержавіюча сталь

п’єзопірний

п’єзопірний

ємнісний

п’єзопірний

-

-

Zone 0 optional

Zone 0 optional

2, 4, 6, 10 м товщи води /інші
за запитом

2, 4, 6, 10 м товщи води /інші
за запитом

1, 2, 4, 6, 10 м товщи води
/інші за запитом

1, 2, 4, 6, 10 м товщи води
/інші за запитом

підвішування на кабелі

підвішування на кабелі

вкручувані з 1,5“ різьбою

вкручувані з 1/2“ різьбою

• Вимірювання глибини в
свердловинах
• Вимірювання рівню
ґрунтових вод

• Вимірювання рівня в
закритих резервуарах і
трубопровідних системах
• Екологічні технології:
водопостачання, очисні
споруди

• Вимірювання рівня в закритих
резервуарах і трубопровідних
системах
• Постачання води

• Екологічні технології:
водопостачання, очисні
споруди
• Контроль рівня у відкритих
баках, лотках і басейнах

До перетворювачів

Безперервне вимірювання рівня: гідростатика, тиск
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Безперервні вимірювання

гідростатика, тиск

Перетворювачі

NivuCont Plus

Багатофункціональний перетворювач для складних вимірювань і
контрольних завдань з 2-х дротовими гідростатичним датчиками тиску

+

Універсальне застосування завдяки різнобічним контрольним операціям
та розрахункам

+
+
+

Можливий параметр резервного копіювання за допомогою ПК
Низькі зусилля на установку завдяки 2-провідній технології
Гнучка через різні версії корпусів (19 "версія, стійки для монтажу в панель;
полевий корпус)

Польовий корпус

+

Простота і зручність запуску без необхідності навичок програмування за
допомогою багатомовного меню

+

Дуже добра читаність навіть при поганих умовах завдяки великому
графічному дисплею з підсвічуванням

+

Комплексні завдання управління за допомогою розширеного управління

Типове використання

19’’ версія (монтаж
до стійки або
панелі)

NivuCont S

Перетворювач для простих завдань вимірювання та управління з
гідростатичними 2-провідними датчиками тиску

+
+

Використання на DIN-рейкі або панелі
Простота в експлуатації, чіткий РК-дисплей

Типове застосування

DIN рейковий
монтаж

44

Вимірювання рівня в зливових
резервуарах переповнення, очисні
споруди, насосні колодязі,
водопостачання, управління насосом,
контроль очищення резервуарів,
порівняльні вимірювання на гребінках,
вимір об'єму переповнення, детектор
тренда, обчислення об'єму, лінеарізація

вимірювання рівня для переповнення
зливових резервуарів, очисні споруди,
насосні відстійники, водопостачання,
насос перемикання, невеликі
гідротехнічні споруди або насосні
станції

гідростатика, тиск

Безперервні вимірювання

Самодостатня система вимірювання рівня

Сферична антена

Система вимірювання рівня

Рівнева труба

Зонд тиску
(AquaBar або NivuBar Plus)

Level Data Collector

Система вимірювання рівня з занурювальним датчиком тиску для передачі
даних через GPRS до D2W інтернет-порталу

+
+
+
+

Надзвичайно міцний корпус з нержавіючої сталі, захист Ip68
Можлива передача даних через GPRS
Подовжений термін служби за рахунок MicroPower® tтехнології
Термінальні затискачі для 2-провідних систем, таких як датчики тиску або
компактного ехолота. Це дозволяє підключати будь-який датчик без проблем

Типове застосування

NivuLevel 150

Вимірювання рівня

Самодостатній реєстратор даних для вимірювання рівня з датчиком тиску

+
+
+
+

Самодостатня система вимірювання рівня
Внутрішня пам'ять даних для прибл. 1 000 000 показань
Для використання в ATEX zone 1
Контроль подій

Типове застосуання

Вимірювання рівня в каналах,
резервуарах, зливових басейнах і
гідротехнічних спорудах без мережі
електроживлення.
Безперервне вимірювання рівня: гідростатика, тиск
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Звітування

Моніторинг граничного значення
Моніторинг системи

Тривоги

Настроювання параметрів

Управління

GPRS ЛОГЕР ДАНИХ
D2W Інтернет Портал
GPRS Логер Даних

NIVUS GPRS реєстратори даних дозволяють автономну роботу в вимірювальних місцях, наприклад,
для вимірювання рівня і моніторингу резервуара, незалежного від електро мережі. Записані дані
передаються в D2W інтернет-портал за допомогою GPRS. Відмінна енергетична ефективність,
надійність і стабільна передача показань та міцна конструкція логерів даних дозволяють встановити
економічно ефективну мережу передачі даних та практично відмовитись від технічного обслуговування.

D2W інтернет портал - Device to Web

"D2W - Device to Web" інтернет-портал представляє собою комплексну систему управління даними, що
зберегає показання, які передаються з логера даних через GPRS. Крім того, існує безліч варіантів для
безпосереднього аналізу даних вимірювань, для моніторингу системи, пересилання даних та функцій
сигналізації.

GPRS лоегр даних та D2W інтернет портал
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GPRS ЛОГЕР ДАНИХ ТА D2W ІНТЕРНЕТ ПОРТАЛ

GPRS логер даних

GPRS Wireless

MicroPower батарея

Online запис даних

Цифр. вхід/вихід

Логер данихз низьким енергоспоживанням з передачею GPRS
на інтернет-портал D2W

+
+
+
+

Необмежений доступ до даних вимірювання через Інтернет
Дуже довгий термін служби батареї до 5 років
Для використання в Ex zone 1

Всебічні можливості, такі як віддалене налаштування параметрів, функції
сигналізації, контролю і розрахунку граничних значень через D2W - Device to
Web-інтернет-портал

+

Стабільна і економічно ефективна передача даних

Аналог. вхід/вихід

Інтернет

Тривоги

Витарта

Рівень

Опади

NivuLog Easy
NivuLog Easy Sun

4 x аналогові / цифрові
по запиту можуть
комбінуватись
1 x цифровий
Виходи
177 днів*
Пам’ять
Електроживлення Стандартна або
акумуляторна батарея
Підйом / он-лайн,
Інтервал
керований подіями; цикл 10
передачі
хв. - конфіг.,10 хв. вимір.
Easy: IP 66 / Easy Sun: IP 68
Клас захисту
Входи
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NivuLog 2 Ex

NivuLog 4

NivuLog NivuLog
PCM
PCM Ex

2 x аналогові / цифр.l
по запиту можуть
комбінуватись
1349 дні*
Стандартна або
акумуляторна батарея
Цикл. від 10 хв.
вільн. конфіг.
керований подіями
IP 67

4 x аналогові / цифр.
по запиту можуть
комбінуватись
781 дні*
Стандартна або
акумуляторна батарея
Цикл. від 10 хв.
вільн. конфіг.
керований подіями
IP 67

Підключення до
PCM Pro (Ex)
і PCM 4 (non Ex)
571 дні*
Стандартна або
акумуляторна батарея
Цикл. від 10 хв.
вільн. конфіг.
керований подіями
IP 67

NivuLog
Nano AMR

4 x meter

118 дні*
Стандартна
батарея
Cyclic from 10 min.
free configurable
IP 68

GPRS ЛОГЕР ДАНИХ

NivuLog Easy

Компактний GPRS лоегр даних з 4 входами

+
+
+

Дуже довгий термін служби батареї до 5 років
Компактна конструкція з вбудованим батарейним відсіком
Вимірювальні канали можуть бути налаштовані за допомогою інтернетпорталу

+
+
+
+
+

Напруга живлення датчика з можливістю перемикання
Вільне регульовані вимірювання і циклів передачі
Вбудована пам'ять для значень вимірювання
У режимі реального часу синхронізуються з сервером
Автоматичне перенесення попередніх налаштувань при заміні
інструменту

+

Дуже низькі витрати на ввод в експлуатацію та роботу

Типове застосування

NivuLog Easy Sun

Контроль рівня, вимірювання рівня в
зливових резервуарах, датчик дощу,
система моніторингу силосу

GPRS логер даних NivuLog в корпусі соняної панелі

+
+
+
+

Надзвичайно міцний корпус IP68, компактна конструкція
Сонячна панель захищена броньованим склом
Вбудована акумуляторна буферна батарея і контроль заряду
Пряме підключення датчиків з використанням інтегрованого клемного
відсіку

+

Дуже низькі витрати на ввод в експлуатацію та роботу

Типове застосування

Контроль рівня, вимірювання рівня в
зливових резервуарах, датчик дощу,
система моніторингу силосу

GPRS логер даних та D2W інтернет портал
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GPRS логер даних

NivuLog 4
NivuLog 2 Ex

GPRS логер даних з 4 входами
GPRS логер даних з 2 входами для Ex вибухозахищених зон

+
+
+
+

Використовується в Ex zone 1 (NivuLog 2 Ex тільки)
Дуже довгий термін служби батареї
Міцний корпус IP67 з захисною кришкою
Вимірювальні канали можуть бути налаштовані за допомогою інтернетпорталу

+
+
+

Вільне регульовані вимірювання і циклів передачі
У режимі реального часу синхронізуюється з сервером
Автоматичне перенесення попередніх налаштувань при заміні
інструменту

Типове застосування

NivuLog PCM
NivuLog PCM Ex

Вимірювання в вибухонебезпечних
зонах (тільки NivuLog 2 Ex), моніторинг
рівня, вимірювання рівня в зливних
резервуарах, контроль граничного
рівня, обчислення об'єму.

GPRS логер даних для прямого підключення до PCM Pro (Ex) або
PCM 4 (без Ex)

+
+
+
+

NivuLog PCM Ex для використання в Ex zone 1
Дуже довгий термін служби батареї
Міцний корпус IP67 з захисною кришкою
Вимірювальні канали можуть бути налаштовані за допомогою інтернетпорталу

+
+
+

Вільне регульовані вимірювання і циклів передачі
У режимі реального часу синхронізуюється з сервером
Автоматичне перенесення попередніх налаштувань при заміні

Типове застосування
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Підключення до PCM, вимірювання у
вибухонебезпечних зонах (тільки
NivuLog PCM Ex), контроль витрати,
тривога граничного значення, контроль
батареї PCM, оптимізація циклів
технічного обслуговування

GPRS логер даних

NivuLog H2S
NivuLog H2S MINI

Портативний прилад вимірювання для виявлення концентрації H2S
в каналізаційних мережах

+
+
+
+
+
+
+

Передача даних по GSM або на коротких радіо хвилях
Управління виміряними даними за допомогою інтернет-порталу D2W
Внутрішнє сховище виміряних даних
Регульований цикл реєстрації
Термін служби батареї до 5 років завдяки MicroPower® технології
Міцний, з гумовим покриттям IP66 корпус з високою хімічною стійкістю
ATEX сертифікат

Типове застосування

Станції очистки стічних
вод,промисловість, комунальне
водопостачання та системи каналізації

GPRS логер даних та D2W інтернет портал
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GPRS логер даних

NivuLog Nano AMR

Інтелектуальний реєстратор даних для віддаленого зчитування через
GPRS

+
+
+
+
+

Паралельна обробка даних до 4 м
Надійні з'єднання даних
Компактна конструкція з внутрішнім батарейним відсіком
Дуже довгий термін служби батареї до 5 років
Необмежений доступ до даних вимірювання через Інтернет

Типове застосування

Дистанційне зчитування лічильників води, газу та
електроенергії

NivuLog пріпейд тариф

Ваші переваги:

+
+
+

Пакет даних на 5 років
Немає договору зобов'язання
Автоматичний вхід з найпотужнішої GSM мережі (міжнародна)
- Максимально можливий рівень досяжності і доступність даних
- Автоматичний перемикач мережі, якщо мережа , що використовується в
даний час недоступна
-Незалежність провайдера навіть при зміні місця розташування

+

Повний контроль над витратами
- Сигналізація в разі перевищення встановленого об'єму даних
- Чітка інформація по іншим кредитам

+

Безкоштовна телефонна підтримка для вимірювання, передачі та
оцінки від одного джерела
- Одна контактна особа з усіх аспектів, нескладні, всеосяжні і швидкі
поради
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D2W ІНТЕРНЕТ ПОРТАЛ

D2W - Device to Web

Інтернет-портал даних для ефективного адміністрування показань,
управління модулями та точками обліку

+
+
+
+
+
+
+
+

Доступ до даних вимірювання за допомогою всесвітньої павутини
Найважливіша система параметрів на одному сайті
Графичний або табличний вигляд
Функції тривоги
Немає необхідності встановлювати додаткове ПЗ
Низькі вимоги до апаратного забезпечення
Просте адміністрування
Легко інтегрується в вищу систему (XML, CSV, ...)

D2W-Device to Web програмне забезпечення отримує показання і системні дані, що
передаються через GPRS з сімейства пристроїв NIVUS і зберігає дані на захищених
серверах даних NIVUS. Система резервного копіювання та інші резервні системи
Спробуйте D2W : www.nivus.com

забезпечують практично 100% доступність даних. До "D2W - Device to Web"
порталу можна легко отримати доступ через Інтернет. У захищених паролем
мережах є багато варіантів, доступних для безпосередньої візуалізації вимірювань,
функціональних тестів і пересилання даних за допомогою функції сигналізації (за
допомогою SMS або по електронній пошті).
Постійний доступ до даних дозволяє
безпосередньо реагувати в разі
неполадок, щоб уникнути пошкоджень
в разі помилки або контролювати
функцію спеціальних конструкцій.
Витрати можуть бути значно зменшені
за рахунок мінімізації періода
вимірювання, уникаючи непотрібних
витрат і витрат на технічне
обслуговування, таких як дорожнябезпека, аварійний штат і
каналізаційна аерація.

+
+
+
+
+

Вигляди, що вільно обираються
Функція зумування
Автоматичний звіт
Регульовані модулі
Обчислення вимірювання

GPRS логер даних D2W інтернет портал
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М О Н И ТО Р И Н Г М І С Ь К О Ї ЗЛ И ВО ВО Ї К А Н А Л І З А Ц І Ї

П О СЛ У Г И
Services
Моніторинг зливової каналізації / Моніторинг каналізаційних мереж

Збір даних в дренажних системах
Надійність вимірюванних даних є найкращим способом для забезпечення економічного
планування, оптимального управління та ефективного контролю забруднення води. Від вибору
точок вимірювання до оцінки даних - ми пропонуємо повний спектр послуг з одного джерела.
Ви можете вибрати з різних варіантів від оренди інструменту до завершеного планування, реалізації та
оцінки даних, що здійснюються нашими співробітниками.
Ми інтегровані в NIVUS GmbH в якості інноваційного виробника, і маємо завжди пул останніх пристроїв в
вашому повному розпорядженні. Тісна співпраця з науково-дослідним відділом, а також з відділом
програмного забезпечення та відділом розробки, дозволяє постійно вдосконалювати вимірювальні
рішення. З цієї причини можна реалізовувати навіть надзвичайно складні вимоги і та рішення конкретних
проектів.
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Вимірювання даних про витрати, рівень та опади є необхідними вхідними
параметрами для калібрування гідродинамічних моделей мережевих каналів. В
широкій області, де ми ретельно і надійно збираємо основні дані для вас, щоб
переконатися, що ваш каналізаций генеральний план може бути збережений на
постійній основі.

В рамках кампанії вимірювання, яку ми проводимо для вас
Скиди опадів і комбіновані скиди води
Злив сухої погоди (брудна вода і сторонні домішки води)
Якість на кожному кроці

Показники якості в системах очищення стічних вод і води за допомогою онлайнспектрометрів (наприклад, CSB, AFS, No3)
Скиди поточної води
Проникнення води, витоки води

На підставі Вашого запиту ми будемо раді підготувати пропозицію з урахуванням ваших цілей і
вимог. Ви можете орендувати у нас високоякісні інструменти, щоб зібрати дані самостійно,
наш відділ моніторингу міського дренажу дасть вам будь-яку підтримку з питань, щодо
Плануання та порада

вимірювальних систем вимірювальних точок.
Команда інженерів і техніків водної промисловості та електротехніки у вашому розпорядженні
для вичерпних консультацій.

Планування
реалізації

Вимірювальні послуги

Перевірка даних...

Практична
реалізація

Обробка та
перевірка даних

Оцінка даних

Інженерні послуги
...та оцінка

зона роботи NIVUS

Концепція

Необхідна підтримка з боку інженерів-консультантів

Реалізація

1
2
3
4
5
6
7
8

Компанія вимірювання згідно DWA директив

Інженерні послуги

Вимоги до даних
і технічні
можливості

Калібрування
моделі

Планування
варіантів
Моніторинг міського дренажу
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ПОСИЛАННЯ

NIVUS - надійна робота по всьому світу
Майже всі європейські столиці переконались в добре сконструйованих продуктах
NIVUS, а також багаторічному досвіді в повсякденній роботі. Ви можете знайти
витяги з нашого довідкового списку нижче.
Norway

Swede
Canada

Лондон, Англія

Ireland

Торонто, Канада

Denmark
Great Britain
Netherlands
Cze
Belgium
France

www.morguefile.com

USA

www.morguefile.com

Switzerland
Spain
Portugal

www.morguefile.com

Mexico

Colombia

Париж, Франція

www.bigfoto.com

Богота, Колумбія

Brazil

Барселона, Іспанія

Argentina
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www.morguefile.com

Chile

Austria
Cro
Italy

www.morguefile.com

Копенгаген, Данія

Finland

en
Estonia
Poland

Russia

ech Republic
Slovenia
Hungary
Romania
oatia

Варшава, Польша
Turkey

Greece

South Korea
China

Iran

Japan

Шанхай, Китай

Kuwait
Bahrain
Qatar
Saudi
Arabia

Dubai
Taiwan

UAE
India
Oman

Будапешт, Угорщина

www.morguefile.com

Singapore

www.bigfoto.com

Indonesia

Відень, Австрія
Namibia

Мека, Саудівська Аравія

www.morguefile.com

Порт Елізабет, Південна Африка
South Africa

Аль Авір, Дубаї

Посилання
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ПОСИЛАННЯ

В брошурі "Застосування та рішення" показані різнобічні області застосування
продукції Nivus.
На сайті www.nivus.com Ви можете завантажити брошуру або замовити друковану
версію.

Ви хочете мати більш детальну інформацію? Запитайте брошури продукту
або перевірте на www.nivus.com. Нижче наведено невеличкий список
літератрури:

Кращій з потоку

NivuFlow 750

Nivu Channel

NivuFlow 600

Зливові
очисні споруди

NivuLevel 150

58

Зливові
ємності

GPRS логер

NFP

Mini Sensor родина

Портативні прилади

OFR Радар

i-Series

NivuCompact

Якість

та більше

OCM F

NivuGuard 2

NivuSmart Q

Гідроенергетика

NivuMaster

Level Data Collector

www.nivus.com

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
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 Ltd.
Head office UK:
Wedgewood Rugby Road
Weston under Wetherley
Royal Leamington Spa
CV33 9BW, Warwickshire, UK
Phone: +44(0)7834658512
david.miles@nivus.com
Sales office:
Tel. +44(0)770375 3411
andy.kenworthy@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.
#2502, M Dong, Technopark IT Center
32 Song-do-gwa-hak-ro, Yeon-su-gu,
INCHEON, Korea 21984
Phone: +82 32 209 8588
Fax: +82 32 209 8590
E-Mail: korea@nivus.com
Internet: www.nivus.com

Specifications subject to change. 12/2015 - 2.500 FA

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

