
Flow Measurement
with Surface Radar

Переваги
+ Безконтактні вимірювання

+ Покращена точність у поєднанні з 

ультразвуковим горизонтальним 

профільним сканером

+ Установка без переривання процесів

+ Не потребує обслуговування

+ Корекція площі по виявленню осаду

Радар витратомір
+ Додатковий датчик

+ Виявлення осадів

+ Автоматичне 

калібрування

NivuFlow 550

NivuFlow 7550



Приклади монтажу

OFR Radar

Стандартний монтаж

p

Радарні та підповерхневі вимірювання

Модульне радарне вимірювання з відокремленим 
вимірюванням рівню 

Компактне радарне вимірювання з УЗ чи радарним 
вимірюванням рівня в єдиному корпусі

Нормальні умови: Радарні вимірювання швидкості з 
комбінованим УЗ чи радарним рівнеміром в роботі. Датчик 
підтоплення не активний на низьких рівнях.

Умови підтоплення: Ультразвуковий датчик фіксує профіль 
швидкості з комбінованим гідростатичним вимірюванням 
рівня. На додачу УЗ рівнемір фіксує рівень седиментації на 
нижньому рівні.

Foto:  Espen Solli

Вимірювання витрати з NivuFlow 550 Radar 

Система вимірювання радіохвилми NIVUS пропонує 

безконтактне рішення для потоку у відкритому каналі. Наша 

система вимірювання працює з безперервною 

допплерівською хвилею і забезпечує легку установку та 

обслуговування. Серія NivuFlow підходить для всіх видів 

рідин. Наш модульний підхід забезпечує гнучкість для 

найкращих результатів для будь-яких застосувань.

Визначення поверхневої швидкості

+ Відсутнє постійне технічне обслуговування через безконтактний 

датчик радару

+ Проста установка та експлуатація

+ Ідеально підходить для використання з усіма рідинами, навіть 

агресивними / абразивними середовищами

Легкий у використанні, особливо для складних завдань

+ Місця вимірювання з високим навантаженням забруднюючих 

речовин та седиментацією

+ Місця вимірювання з донними насосами та уламками 

+ Місця вимірювання з обмеженням по монтажу в каналі 

+ Різкий злив з низькими рівнями та високими швидкостями

Гібридне вимірювання витрати радаром
поверхні з УЗ сканером профілю

Ваші переваги

+ Зарезервоване вимірювання витрати

+ Безконтактне радарне вимірювання швидкості поверхні

+ Ультразвуковий датчик швидкості профілю на боці

+ Дві незалежні технології вимірювання потоку підвищують 

точність та надійність

+ Всі датчики знаходяться над зоною седиментації

+ Не потребують обслуговування

+ Надійне вимірювання незалежно від хвильових утворень, 

штормових умов, а також умов низького рівня
Додатковий УЗ датчик Датчики рівня Перетворювач IP 68 польовий корпус

Компактний радарний модульВаріанти кріплення радарного датчика

Модульна Система
Ваші переваги

+  Ідеальне вимірювання рівеня в 

правильному місці

+ Виберіть оптимальний метод 

вимірювання рівню для вашого завдання

+ Додаткове ультразвукове 

підповерхневе вимірювання  швидкості 

для надійних результатів

+ Покращена точність вимірювання 

Наша радарна система вимірювання витрати є модульною.                

Тому ми можемо запропонувати відповідне рішення для кожного 

завдання.

Радар Ультразвук Гідростатика NivuFlow 7550NivuFlow 550
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Specifications

Перетворювач, Тип NivuFlow

Тип NMIxxx...

Розміри в мм та дюймах
Тип i-3

ø77 (3")

1
3

4
 (

5
.3

")

NPT 1"

1" NPT

Рівнемір i-серії 

Метод вимірювання  Ультразвук
Вимірювальний діапазон   до 15 м 
Електроживленя  10 - 28 В DC 

®Виходи  HART  – струмовий контур (2-дротовий) 
  4 - 20 мA (3.8 - 22 мA)
Функцій  рівень, відстань, порожній простір, обсяг 
                                            та лінеаризація з використанням 16 точок 
Робоча температура  -40 .. 80 °C
Конфігурація  ПЗ для встановлення параметрів, оцінки
                                            відлуння, лінеаризації та уникнення
                                            перемішування
Матеріал корпусу  Valox 357 PBT, опційно: PVDF
Клас захисту  IP68
Ex вибухозахист  II 2 GD Ex m IIC T4 or II 1 GD Ex ia IIC T4;
  TRAC12ATEX0031X
Час запуску  4 сек. типово
Похибка       0,25 % (Тип i-3)
Роздільна здатність  2 мм (Тип i-3)

Метод вимірювання Радар - 24 ГГц - ISM смуга
Діапазон вимірювань 0.15 с/сек. - 10 м/сек.
Температурний діапазон -30 °C ..70 °C
 -20 °C .. 50 °C в ATEX Zone 1
Вимірювана відстань  0.3 м - 10 м
Захист IP 68 - повністю інкапсульований
Матеріал корпусу високопродуктивний композитний матеріал
Інтерфейс RS485 для приєднання до NivuFlow чи 
 OCM Pro CF передатчиків
Похибка вимірювань ± 0.5 % виміряного значення; 
 ± 0,01 м/сек.
Ex вибухозахист  II 2 G Ex ib IIB T4 Gb; TÜV 16 ATEX 185271X;
 IECEx 16.0034X

OFR Радар Датчик

Вид збоку

Вид 
зверху

Вид знизу

Радарний датчик, тип OFR

Розміри в мм

NivuFlow 550 / NivuFlow 7550

NIVUS GmbH • Im Taele 2 • 75031 Eppingen, Germany • Internet: www.nivus.com
Тел: +49 (0)7262 9191-0 • Факс: +49 (0)7262 9191-999 • info@nivus.com

І н с т рум е н т а р і й  д л я  вод я н о ї  п р ом и с ло вос т і
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Розміри в мм

1
3
5 5

2

74

88

Електроживлення 100 .. 240 В AC, +10 % /-15 %, 
 47 .. 63 Гц чи 9-36 В DC
Споживана потужність типово14 ВА
Корпус Алюміній, пластик (корпус передавача)
                                          Пластик (польовий кожух)
Клас захисту IP 20, IP 68 з опційним польовим кожухом
Робоча температура -20°C .. +70°C
Макс. вологість 80%, без утворення конденсату
Дисплей 240 x 320 пікс, 65536 кольорів
Управління поворотна кнопка, 2 функціональні клавіші,
                                          меню англійською та іншими мовами
Приєднання штепсельна вилка з клемними затискачами
Входи до 7 x 4 - 20 мA, до 4 x RS 485 
Виходи до 4 x 0/4 – 20 мA, до 5 x релейних (SPDT)
Пам’ять даних 2.0 Гб внутр.пам'яті, гнучко розширювана,
                                          зчитування на лицьовій панелі через USB

®Комунікація Modbus, HART

195

1
4
0

354,8

2
3
2
,8

ca. 130

Польовий корпус

Вимірювання витрати
Метод вимірювання  ультразвуковий сканер профілю (крос-кореляція)
Діапазон вимірювань від м сек. до м сек. - 6 /   + 6 /
Клас захисту  IP 68
Похибка                         0,5% виміряного значення (v: 0,05 - 0,5 м/сек.); 
                                       виміряного значення м сек.1%  (v > 0,5 / )
Вимірювання рівня
Метод гідростатичний в умовах підтоплення
Діапазон вимірювань 0 - 10 м
Виявлення осаду
Метод ультразвуковий
Діапазон вимірювань 0 - 5 м
Ex вибухозахист II 2 G EEx ib IIB T4 Gb; TÜV 03 ATEX 2262; 
 IECEx TUN 15.0014

Підповерхневий датчик рівня та витрати 

Ультразвуковий сенсор, Тип POA

Розміри в мм

2
4

22.5 17.5Щільові отвори для кріплення на монтажну систему

4
0

ø6.5 
ø10.4

237

320

1
2

1
7

M16

390°4
5
°

Типи перетворювачів

Радарні вимірювання витрати         NivuFlow 550
+ вимірювання рівня (радар, ультразвук, гідростатика) 
Радарні вимірювання витрати та вимірювання рівня     NivuFlow 7550
+ підповерхневі вимірювання з ультразвуковим 
крос кореляційним датчиком
Гібридне з радаром                      NivuFlow 7550вимірювання витрати 
та УЗ крос кореляційним датчиком
+ вимірювання рівня (радар, ультразвук, гідростатика)
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