
NivuFlow 750

new

Високоточне 
вимірювання 
витрати для слабо 
забруднених і 
забруднених 
середовищ в 
частково заповнених 
і наповнених 
трубопроводах, 
каналах і т.п.



Системи вимірювання витрати від NIVUS відстоюють інновації, 
надійність і найвищу точність.
NivuFlow 750 - це стаціонарний передавач для тривалих 
вимірювань і контролю витрат, а також для зберігання виміряних 
величин в частково та сильно забруднених середовищах різних 
консистенцій.
Він розроблений для застосування у відкритих і закритих каналах, 
частково заповнених трубопроводах різних форм і розмірів.

NivuFlow 750
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Послідовний розвиток нашої перевіреної
родини передавачів



Системи вимірювання витрати
найвищого технічного рівня
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+ Дуже висока точність вимірювань

+ Підходить для дуже складних 

застосувань

+ Вимірювання в реальному часі 

реальних профілів швидкості 

потоку

+ Інтуїтивно зрозуміла та сучасна 

концепція управління для 

швидкого та нескладного запуску

+ Інтегровані цифрові моделі потоку

+ Вимірювання в каналах, частково 

заповнених та заповнених 

трубопроводах та лотках

+ Всепогодні версії для вуличного 

застосування

+ Вибухозахист Ex  Zone 1

+ Яскравий графічний дисплей з 

високою роздільною здатністю

+ Широкі діагностичні функції для 

надійного початкового запуску та 

швидкого обслуговування

+ Компактна конструкція для 

вузьких розподільних шаф

+ Швидке підключення завдяки 

доступним точкам з'єднання

+ Універсальні, стандартизовані 

інтерфейси для легкої інтеграції

+ Online з'єднання / передача 

даних та дистанційне 

обслуговування через Інтернет

Типове застосування
Очисні споруди, канали, каналізаційні мережі, точки комерційного обліку, 

водозабори, дренажні лінії, зворотні лінії шламу, рециркуляційні лінії та 

багато іншого



Відповідний датчик для кожного застосування

Ваші переваги

NivuFlow 750
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+ абсолютна стабільність нульової 

точки, бездрейфові датчики

+ Низькі витрати на монтаж завдяки 

відмінно підібраним монтажним   

аксесуарам

+ Установка в умовах робочого    

процесу

+ Різні конструкції датчиків гаранту-

ють краще рішення для кожного за-

стосування

+ Передача цифрового сигналу для 

безпомилкових з'єднань на вели-

ких відстанях

+ Вибухозахист Ex Zone 1
Повітряний 
ультразвуковий датчик
для вимірювання рівня,
встановлюваний на 
склепінні лотка

Датчики швидкості потоку
для установки в трубопроводах 
та в профілюючих трубах 
NIVUS 

Датчики вимірювання швидкості 
потоку
для інсталяції на дні та стінках 
каналу

Повна система вимірювання витрати складається з NuviFlow 750          

передавача та відповідних датчиків.

Існує широкий вибір датчиків для вимірювання швидкості потоку на    

низьких рівнях - від 3 см до декількох метрів в трубопроводах, лотках   

та каналах різних форм та розмірів: датчики швидкості потоку з та без 

інтегрованого вимірювання рівня, а також ультразвукові датчики рівня 

потоку для повітряних вимірювань.
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ідеальні рішення
навіть в складних умовах

Альтернатива EMF витратомірам 
Встановлення без демонтажа EMF.

Запатентований рішення з плаваючою
точкою для виявлення потоку та седиментації

Високоточне вимірювання в частково
заповненому трубопроводі

Вам необхідне індивідуальне рішення
або Вас цікавлять більше
прикладів використання? 
Просто звертайтесь до нас.

NivuFlow доступний в якості модуля 
для установки в шафі управління або 
в міцному корпусі для польового 
розміщення



Новітні інтегровані цифрові моделі 

дозволяють більш точно, стабільно та 

надійніше визначити швидкість 

потоку, навіть в дуже складних 

умовах вимірювання.

3D профіль потоку розраховується в 

режимі реального часу та 

відтворюється та перевіряється на 

дисплеї передавача.

Інтуїтивне управління однією рукою та яскравий з високою 
роздільною здатністю кольоровий дисплей дозволяє 
швидко, легко та економічно ефективно ввести пристрій в 
експлуатацію. Додаткові пристрої введення або програмне 
забезпечення не потрібне.

Nivu Flow 750 - універсальний передавач

NivuFlow 750
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Фактори, що впливають на 

результати розрахунку, такі як 

форма каналу, поведінка стоку та 

шорсткості стінки враховуються при 

розрахунку витрати.

На додаток до компактної DIN-

рейкового версії доступний 

всепогодний польовий модуль 

оснащений відповідним місцем для 

підключення поза приміщеннями.

Главный экран

3-D профиль 
потока

Экран меню

Место измерения Датчики уровня
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v

www

Ви можете знайти повну специфікацію в керівництві користувача або на www.nivus.com

Технічна інформація NivuFlow 750

Електроживлення 85 .. 240 В  AC, +10 % /-15 %, 47 .. 63 Гц або 9-36 В DC
Потужність споживана  14 ВА
Корпус Алюміній, пластик (монтаж в розподільну шафу), пластик (польовий корпус)
Клас захисту IP 20 (монтаж в розподільну шафу), IP 68 (польовий корпус)
Рабоча температура -20°C .. +70°C
Температура зберігання -30°C .. +75°C
Макс. вологість 80%, без конденсату
Дисплей 240 x 360 пікселей, 65536 кольорів
Керування кнопка-джойстик, що обертається, 2-о функціональні кнопки
З'єднання штекери з пружинними затискачами клем
Входи до 7 x 4 - 20 мА, до 4 x RS 485 для підключення до 9 датчиків швидкості (за допомогою мультиплексора)
Виходи до 4 x 0/4 – 20 мA, до 5 x контактних груп (SPDT)
Контролер 3-х кроковий контролер, швидке управління
Пам'ять 1.0 Гб внутрішньої пам'яті, зчитування на лицьовій панелі за допомогою USB-накопичувача
Комунікація Modbus, HART

Корпус під DIN рейку для легкої установки
в розподільних шафах

Полевий корпус

Розміри в мм
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NivuFlow 750

запатентовано

Принцип вимірювання на відео:             
www.nivus.com 

Як NivuFlow 750 вимірює

Витрата не може бути виміряна безпосередньо. Декілька факторів    

необхідні для виявлення потоку Q: середня швидкість потоку та         

переріз потоку. Це призводить до загальної формули:

Переріз потоку A визначається шляхом безперервного вимірювання рівня      

заповнення з урахуванням форми каналу.

Швидкість потоку визначається з швидкості частинок. Більшість середовищ 

містять частинки бруду або бульбашки газу, які рухаються з тією ж швидкістю, 

що і сама рідина.

  Q = v(average) • A



Вимірювання швидкості потоку (v) з використанням 

крос-кореляції  

Метод вимірювання, що             

використовується для визначення 

швидкості потоку заснований на 

принципі ультразвукового відбиття. 

Один з найсучасніших і найбільш 

ефективних методів вимірювання 

для виявлення швидкості потоку - це 

крос-кореляційний метод від NIVUS.

Існуючі відбивачі всередині        

середовища (частки, мінеральні 

речовини або бульбашки газу) 

скануються з використанням 

ультразвукового імпульсу під певним 

кутом. Отримані луна-сигнали 

зберігаються у вигляді зображень 

або луна-моделей.

Через кілька мілісекунд відбувається 

друге сканування. Отримані лунас-

труктури також зберігаються

За кореляцією/ порівнянням 

збережених сигналів, позиції 

однозначно ідентифікованих 

відбивачів можуть бути зафіксовані. 

Так як відбивачі перемістилися з 

середовищем, це може бути 

визначено по зображеннях.
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Накладення шаблонів зображень

2. Сканування

Вимірювання рівня (h)

Точні вимірювання витрати вимагають 

точного і надійного виявлення рівня за 

будь-яких гідравлічних умов. Розробка 

системи вимірювання рівня з багато-

разовим резервуванням є результатом 

нашого багаторічного досвіду. 

Комбінація гідростатичного, водно-

ультразвукового і повітряно-

ультразвукового вимірювання 

забезпечує рішення для всіх вимірю-

вальних завдань.

Зовнішні 4-20 мА датчики рівня такі 

як "i-Series" або NivuBar Plus можуть 

бути підключені додатково.

+ Найвища точність вимірювань

+ Стабільні показники

+ Калібрування не потрібне

+ Визначення та ідентифікація 

профілів потоку

Ваші переваги

З урахуванням кута променя можна 

безпосередньо обчислити швидкість 

частинок і, відтак, швидкість потоку 

робочого середовища з часового 

зсуву відбивачів.

Це дозволяє отримати дуже точні 

свідчення без необхідності        

виконання додаткових калібруваль-

них вимірювань.

NuviFlow 750 використовує до 9 х 16 

входів для вимірювання витрати. 

Профіль потоку може бути безпосе-

редньо відображений на дисплеї.



Ex розділяючий модуль iXT - це мультиплексор що застосовується для приєднання датчика 
 в Ex zone 1 (вибухозахищеність).
Мультиплексор типу MPX дозволяє здійснити електронну комбінацію до 3-х датчиків швидкості потоку та 3-х датчиків 

Новітні технології

10

+ Вбудований логер для високої 

безпеки даних

+ Збережені дані можуть бути 

викликані в будь-який час

+ Робота в режимі онлайн та 

онлайн настройка параметрів 

(дистанційне керування)

+ Швидка та всеосяжна 

дистанційна діагностика місць 

вимірювання

Доступний звідусіль

Ви можете знайти повну специфікацію в керівництві користувача або на сайті www.nivus.com

EX розділяючий модуль iXT / Мультиплексор MPX

Електроживлення 12 В DC, макс. потужність споживання 9 Вт (зазвичай 7 Вт), забезпечується передавачем
Клас захисту Ip20
Ex approval iXT ATEX и IECEx, ATEX: TÜV14ATEX142076, IECEx: TUN14.0014
Входи 1 (опціонально 2) x аналогових 4-20 мА з живленням від контуру підключення датчика Ex ib Gb IIB, один з них HART
                                              2 (опціонально 4) x підключення датчика Ex ib Gb IIB з RS485 інтерфейсом
Виходи RS 485 к передавачу

NivuFlow 750

Технічна Інформація

ППокладаючись на новітні 

гідравлічні моделі, система     

NIVUS-COSP з індивідуальних     

виміряних   точок обчислює щільну 

вимірювальну мережу охоплює      

поперечний переріз потоку цілком.

The NivuFlow 750  надає можливості 

для дистанційного технічного          

обслуговування, дистанційної       

діагностики та гнучкою інтеграції в 

системи     управління робочим    

процесом та   мережі                        

телеуправління.

+ Науково перевірені, канальні 

специфічні математичні моделі 

потоку в режимі реального часу.

+ Розрахунок розподілу 

швидкостей потоку в 

безпосередній близькості від 

стін та горизонтальних профілів 

швидкості.

+ Інтегрована швидкість охоплює 

весь поперечний переріз.

+ Ідеально для дослідження 

середніх швидкостей течії в 

лотках з гідравлічними 

збуреннями.
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Розміри в мм
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NIVUS - інструментарій для водної промисловості

Відповідне рішення для кожного застосування. Перевірені системи 
вимірювання, щоб повністю відповідати вашим потребам. Системи 
вимірювання, які вимірюють те, що вони повинні, надійно та точно - навіть 
в складних умовах. Це наша вимога!

Розмаїття сенсорів

Ми пропонуємо найширший спектр датчиків різних конструкцій.

Вимірювальні системи та системи управління

Ми забезпечуємо весь портфель від простих в експлуатації передавачів з інтегрованими 

цифровими моделями до комплексних систем управління технологічними процесами.

Широкий діапазон вимірювальних систем

Ми пропонуємо відповідний метод для кожного застосування та кожної середи

Час транзитуКрос кореляція Радар Допплер

v

Широкий діапазон вимірювальних систем

Ми пропонуємо відповідний метод для кожного застосування та кожної середи

v v v

Широкий діапазон вимірювальних систем

Ми пропонуємо відповідний метод для кожного застосування та кожної середи

h

Гідравлика

Клиноподібний датчик, Тип CS2xxxxK

Щілинні отвори для кріплення в системі монтажу труб

248

304.5
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Захисна кришка

Захист кабелю (опція)

Отвори DIN66-5 (d1=6.5 мм) для кріплення

40°

Кабель
датчика

Вимірювальна частота  1 МГц
Захист IP 68
Ex  (опція) II 2 G Ex ib IIB T4
Робоча температура -20 °C .. +50 °C, -20 °C .. +40 °C при
                                            використанні датчика в Ex zone 1
Рабочий тиск макс. 4 бар (комбі сенсор з вимір.
                                            тиску макс. 1 бар)
Вимірювання швидкості потоку
Вимірювальний діапазон    -100 cм/сек .. +600 см/сек
Кіл-ть скануючих проміней  макс. 16
Похибка вимірювань     ± 0.5 % виміряної величини
Кут УЗ проміня    ±5 градусів
Вимірювання температури
Вимірюваний діапазон -20 °C .. +60 °C ±0.5 K
Опціонально
Інтегроване вимірювання рівня гідростатична комірка вимір. тиску               
                                                     або метод часу проходження УЗ

Розміри в мм

Cs2 датчик потоку 

Технічна інформація: датчик для крос-кореляції
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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 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, UK

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.

#2502, M Dong, Technopark IT Center

32 Song-do-gwa-hak-ro, Yeon-su-gu, 

INCHEON, Korea 406-840

Phone: +82 32 209 8588

Fax: +82 32 209 8590

E-Mail: korea@nivus.com

Internet: www.nivus.com


