Accessoires
Voor tijdelijke meetopstellingen heeft NIVUS innovatieve accessoires die snelle installatie van meetlocaties mogelijk maakt.
In het onderstaande overzicht zijn de belangrijkste accessoires vermeld:
Klembandring: met een klembandring kunnen Cross Correlatie sensoren voor snelheidsmetingen en niveaumetingen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. Door
middel van een spansysteem wordt de klembandring tegen de buitenzijde van de buis
gedrukt. Deze methode is geschikt voor buizen tot 800 mm en voorkomt dat boren
in buismateriaal nodig is. Bij het toepassen van een ultrasone niveausensor aan de
bovenzijde van de buis is een kleine modificatie mogelijk, zodat de sensoren elkaar
niet kunnen “zien”.

Portable Doppler Meter (PVM PD): NIVUS sensoren op basis van Cross Correlatie
en looptijd zijn bedoeld voor (semi-) permanente meetopstelling. Door middel van
een portable Doppler snelheidsmeter kan eenvoudig de stroomsnelheid worden
gemonitord. De stroomsnelheid is direct af te lezen in de bijbehorende unit. Voor
het bepalen van de afvoer zal op meerdere meetpunten (breedte, hoogte) gemeten
moeten worden, want de grootte van de snelheidsmeting is sterk afhankelijk van de
positie waar gemeten wordt.

Innovatieve meetoplossingen voor debietmetingen
NIVUS
De NIVUS groep is al meer dan 40 jaar actief op het gebied van ultrasone meetinstrumenten en heeft zich ontwikkeld als
marktleider op het gebied van ultrasone snelheidsensoren voor afvoerbepalingen. Door voortdurend te innoveren zijn meetoplossingen ontwikkeld die breed inzetbaar zijn in de markt van debietmeters voor (half)gevulde leidingen en open kanalen.
Naast de ultrasone snelheid- en niveausensoren zijn oplossingen beschikbaar voor GPRS overdracht van meetdata, webapplicaties voor operationeel beheer van meetlocaties, clamp-on sensoren en sensoren met een tweezijdige snelheidsmeting.
Als exclusieve distributeur van NIVUS apparatuur is Eijkelkamp een partner voor
NIVUS is trots op het onlangs toehet realiseren van allerlei (complexe) meetlocaties. Naast de meetapparatuur
gekende MCERTS certificaat voor
biedt Eijkelkamp met professionele en getrainde partners vakkundige installatie
haar monitoringsapparatuur voor
van de meetapparatuur aan en, indien nodig, civieltechnische aanpassingen
open kanalen
voor de meetlocatie.

Ultrasoon meetprincipe
Met NIVUS ultrasone sensoren voor snelheid en niveau richt u permanente en tijdelijke meetlocaties in waarmee betrouwbare
en nauwkeurige meetdata verzameld wordt. Voor iedere watertoepassing heeft NIVUS een geschikte oplossing, waarbij zij
zich sterk onderscheiden in het meten van afvoeren in halfgevulde leidingen, meetgoten en oppervlaktewater.
Voor de debietbepaling in “vuil” en “schoon” water zijn de volgende drie meetprincipes beschikbaar:

NIVUS Pipe Profiler (NPP): De NIVUS Pipe Profiler is een handig hulpmiddel om over
te schakelen van halfgevulde leidingen naar volledig gevulde leidingen. Door middel
van het opblazen van een membraan sluit het membraan de buis af en forceert alle
stroming door een HDPE buis. De uitstroming van de HDPE buis verloopt naar boven
gericht, zodat altijd volledige vulling gegarandeerd wordt. Door middel van een Cross
Correlatie buissensor kan dan eenvoudig het stromingsprofiel worden gemeten.
Deze oplossing is vooral geschikt voor tijdelijke metingen (enkele uren tot dagen). De
NPP is verkrijgbaar voor halfgevulde leidingen van 150 tot 600 mm.

Toepassingen
NIVUS ultrasone sensoren kennen een groot aantal toepassingen. Juist op meetlocaties waar voorheen geen goede meetoplossing mogelijk was, worden veelvuldig NIVUS sensoren geïnstalleerd. Daarbij groeit het aantal toepassingen gestaag,
omdat de vraag naar accurate en actuele meetdata van waterafvoer steeds urgenter wordt.
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Debietmeting in (licht) vervuild tot schoon water

Q=v*A
Het debiet wordt bepaald door de stroomsnelheid vgem ultrasoon
te meten en tegelijkertijd het niveau te bepalen met een ultrasone sensor (h1) en/of hydrostatische druksensor (h2). Bij bekende
geometrie kan in niet volledig gevulde toestand toch een debiet
worden bepaald.

Debietmeting in (licht) vervuild tot zwaar vervuild water
Ultrasone sensoren op basis van Cross Correlatie technologie zijn uitermate geschikt voor het meten in licht tot (zeer zwaar) vervuild water met variabel niveau.
Daardoor wordt Cross Correlatie veel in rioolstelsels en afvalwater toegepast. Ook
voor volledig gevulde buizen is Cross Correlatie een uitstekend alternatief, omdat
de investering vrijwel onafhankelijk is van de buisdiameter.
Cross Correlatie sensoren zijn beschikbaar in meerdere configuraties, in meerdere
materialen en zelfs in modellen waarbij tweezijdig de snelheid wordt gemeten.
De sensoren kunnen op de bodem worden gemonteerd of als buissensor door
leidingwanden worden gemonteerd. De montage is eenvoudig en snel, zeker ten
opzichte van de alternatieve debietmeters.
De uitleesunits zijn vrij programmeerbaar voor geometrie, sensorconfiguratie, analoge / digitale ingangen en uitgangen
en alarmeringen. Meetdata wordt overgedragen via analoge signalen, interne webserver, MODBUS-TCP en GPRS modem.
Er zijn diverse modellen verkrijgbaar die ieder hun eigen toepassing kennen. Daarmee sluit het productassortiment aan
op elke vraag uit de markt.
Cross Correlatie sensoren
 Zeer nauwkeurig en betrouwbaar
 Samen te stellen uit snelheidsensor (standaard), ultrasone niveausensor (water), ultrasone niveausensor
(lucht) en hydrostatische druksensor
 Meetbereik tussen 5 mm/s tot 6 m/s, negatieve snelheid
mogelijk
 IP68 beschermingsklasse
 Ook verkrijgbaar in PEEK, Hastelloy C276
 Ook verkrijgbaar voor ATEX EX approval zone 1
 Eenvoudig te installeren bij alle toepassingen

Cross Correlatie transmitters
 Meting verticaal snelheidsprofiel
 Nulpunt uiterst stabiel en driftvrij
 Keuze uit meerdere geometrieën; klant-specifieke geometrie programmeerbaar.
 Geschikt voor iedere meetlocatie en meerdere sensoren.
 Ex approval voor ATEX zone 1 verkrijgbaar
 Eenvoudige programmeerbaar, overzichtelijk display
 Analoge signalen, World-wide TCP communicatie, GPRS
data overdracht, onderhoud op afstand
 Verkrijgbaar voor permanente en tijdelijke meetlocaties

Bodemsensor

Buissensor

Het bepalen van de afvoer in open kanalen is ook relevant voor licht vervuild
tot zeer schoon water (zoals beken, stroomgoten, kanalen en drinkwaterdistributie). Door het ontbreken van deeltjes die ultrageluid reflecteren wordt
hiervoor een andere techniek aangewend: looptijd (transit time). Twee sensoren
zenden en ontvangen beurtelings met een hoge frequentie een ultrageluid
puls. De waterstroming veroorzaakt een verschil tussen verzonden en ontvangen ultrageluid puls. Dit onderscheid is te herleiden naar een stroomsnelheid.
Doordat watergangen diep kunnen zijn of zelfs een negatieve stroomsnelheid
kunnen hebben, zijn meerdere sensorconfiguraties (sensorenparen op meerdere
niveaus, sensorenparen kruislings gemonteerd, combinaties) gewenst en mogelijk. Een bezoek aan de meetlocatie en
inventarisatie van de meetomstandigheden en meetwensen leidt tot een passend advies voor de actuele meetvraag.
Voor het bepalen van de afvoer is een betrouwbare snelheidsmeting en cross sectie (nat oppervlak) nodig. Voor looptijdmetingen wordt dan ook het niveau gemeten en omgezet in een nat oppervlak bij een bekende geometrie. De
nauwkeurigheid van de gemeten snelheid is mede afhankelijk van het gemeten niveau. Om deze relatie goed te borgen,
kunnen we met een partner correctiefactoren bepalen die het dynamische gedrag van de meetlocatie vertaald naar de
gemeten snelheid. Deze factoren, bepaald op basis van een model dat door Rijkswaterstaat is ontwikkeld, verbeterd de
kwaliteit van de metingen.
De uitleesunits zijn vrij programmeerbaar voor geometrie, sensorconfiguratie, analoge / digitale ingangen en uitgangen
en alarmeringen. Meetdata kan worden overgedragen via analoge signalen, interne webserver, MODBUS-TCP en GPRS
modem. Er zijn diverse modellen verkrijgbaar die ieder zijn eigen toepassing kennen. Daarmee sluit het productassortiment aan op elke vraag uit de markt.

Cross Correlatie sensoren
 Zeer nauwkeurig en betrouwbaar
 Snelheidsmeting tussen twee sensoren, niveaumeting vindt plaats met separate sensor
 Meetbereik tussen 5 mm/s tot 15 m/s, negatieve
snelheid mogelijk
 IP68 beschermingsklasse
 Beschikbare sensoren: staafsensor (verticale wand),
buissensor (volledig gevulde leiding), halfkogel (oever met een helling), bodemsensor (bijv. regenwaterriool) en clamp-on sensor (uitwendig op buiswand
volledig gevulde leiding)

Looptijd (transit time) transmitters
 Geschikt voor 1 tot 8 meetpaden (2 tot 16 sensoren)
 Nulpunt uiterst stabiel en driftvrij
 Keuze uit meerdere geometrieën; klantspecifieke
geometrie programmeerbaar
 Geschikt voor iedere meetlocatie en meerdere sensoren
 Eenvoudig programmeerbaar, overzichtelijk display
 Analoge signalen, World-wide TCP communicatie,
GPRS data overdracht, onderhoud op afstand
Meerdere modellen beschikbaar
1. NivuChannel: transmitter geschikt voor alle beschikbare geometrieën en sensorconfiguraties
2. NivuSONIC: transmitter voor volledig gevulde
leidingen
3. NivuSONIC CO: transmitter voor looptijd clamp-on
sensoren

Meerdere modellen beschikbaar:
OCM PRO CF / LR
 Permanente meetopstelling
 Integreren met data acquisitie of
telemetrie
 Geschikt voor meerdere ultrasone
snelheid- en niveausensoren
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Nivus Full Pipe (NFP)
 Permanente meetopstelling
 Prijstechnisch aantrekkelijk alternatief voor magnetische flow meter
 Snelheidsprofiel wordt gemeten
 Toepasbaar met buissensor

PCM 4 portable opstelling
 Accu gevoed
 Data overdracht naar CF card, analoog of via GPRS
 Snel en eenvoudig te monteren
 Verzegelbaar, IP68 bescherming
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