Full kontroll på
alle overløp

Vi hjelper deg å møte fylkesmannens krav

MONITOR LINK

Total løsning for styring og kontroll

Chatter®

MμConnect®

MagFlux®

Flow Converter 713

• Datalogger som gir full oversikt over alle overløp

• Komplett pumpestyringsenhet som er

• Robust, velprøvd og meget brukervennlig

• Åpen kanal mengdemåler for registrering av

• Batteri –og/eller nettdrift gir fleksibilitet i
selvstyrte applikasjoner
• Måler, logger og sender dataene på epost,
sms eller direkte til SCADA system
• Kompakt og robust utforming med lang
batteritid gir nødvendig driftssikkerhet
• Chatter har en enkel og fleksibel montering

både enkel og fleksibel
• Motta nedbørsmålinger og varsel mellom
pumpestasjoner som parameter i
pumpestyringen
• Få alarmer på sms, samt beregnet overløp
• Styringsenheten leveres frittstående,
trådløst, eller tilkoblet ditt SCADA system.
• MµConnect er modulbasert for enkel utvidelse,
konfigurasjon og drift.

mengdemåler
• Gir meget god målenøyaktighet i et bredt
måleområde
• Innebygget datalogger gir mulighet for enkel
autonom drift
• Fleksibel installasjon; velg selv plassering av
display på måler eller vegg/skap
• Kan brukes frittstående eller kobles til
styringssystem

overløp
• Meget godt utprøvd løsning for
avløpsapplikasjoner
• Ultralydmåling i målerenne gir deg enkel
installasjon og god driftssikkerhet
• Styr prøvetakere direkte fra måleren
• Ferdig programmert med enkel konfigurasjon
og smart funksjoner

Andre relevante overløpsprodukter
ProDSS

ProDSS er et håndholdt felt-instrument som gir deg umiddelbare verdier på
mange vannkvalitets-parameter.Instrumentet lagrer måledata internt, sammen
med lokasjonen med sin innbygde GPS. ProDSS kan gi deg umiddelbare data på
pH/ORP, vanntemperatur, oxygen, konduktivitet, turbiditet, ammonium, nitrat og
vannstand, samt mange andre parametre. ProDSS kan i mange tilfeller erstatte
manuelle vannprøver.

Exo®

Følg endringene på vannkvaliten i forbindelse med overløp-situasjoner.
EXO monteres gjerne i felt for en periode og gir deg oversikten på pH/ORP,
vanntemperatur, oxygen, konduktivitet, turbiditet, ammonium, nitrat, samt mange
andre parameter. EXO kan konfigureres til å oversende måledata i sanntid, eller
logge lokalt. Instrumentet fungerer også utmerket til målinger i grunnvann.

IQ®

IQ er en doppler mengdemåler utviklet for måling i åpne kanaler og store rør.
Den gir deg en umiddelbar og svært nøyaktig måling av vannstrømmene.
Instrumentet benytter doppler-effekt som måleprinsipp og er den sikreste og
mest nøyaktige teknologien for måling av vannstrømmer. Instrumentet kan
benyttes i åpne kanaler, samt i rør. Instrumentet kan også konfigureres til å
logge vannstømmene over en viss periode, der måledata lagres internt.

Prøvetaker 780
Prøvetaker 780 er utviklet til automatisk oppsamling av vannprøver fra innsjøer,
elver, bekker, renseanlegg, pumpestasjoner, etc. Den kan kobles direkte til
Flow Converter 713 for prøvetaking, og bruker trykk/vakuum-metoden.
Expert® / Shuttle®
Nivåtransmittere finnes i flere varianter til forskjellige formål. Expert® hydrostatiske
nivåtransmittere benyttes gjerne i forbindelse med måling av nivå på drikkevann,
avløpsvann og der det benyttes kjemikalier. Shuttle® ultralyd nivåtransmitter har
fordelen ved at enheten ikke berører vannet/mediet som skal måles på. Enheten
kommer med integrert pumpestyring og leveres ellers i flere varianter avhengig
av ønsket måleområde og hvilket medium det skal måles på.
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