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Coriolis-mittaus
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Helppo asentaa linjaan

CO asennetaan suoraan materiaalin
pystyvirtaukseen; myös syöttölaite 
voidaan asentaa.

Luotettava

Ainutlaatuisen pitkäaikainen toistetta-
vuus tekee laitteesta täydellisen kom-
ponentin jatkuvaan mittaukseen.

Monia materiaaleja kuten esimerkiksi talkkia, kalkki- ja maitojauhetta, rehua tai tärkke-
lystä on vaikeaa punnita, mutta tarkka tieto niiden painosta on entistä tärkeämpi pro-
sessin hallinnassa. CO-massavirtausmittari mittaa massan painon sijaan sen kiihty-
vyyttä ja pystyy siten punnitsemaan erinomaisin toistettavuus- ja tarkkuustuloksin

Tarkka

CO mittaa todellista massaa eikä ole 
herkkä materiaalin tiheydelle eikä 
asennusvirheille.

Pieni huollontarve

Liikkuvien osien vähyyden ja lujan 
rakenteen ansiosta kalibroinnin pysy-
vyys on hyvä ja käyttöikä on pitkä.

Pölysuojaus

Täysin suljettu rakenne takaa puhtaan 
työympäristön ja suojaa herkkiä osia 
joutumasta materiaalin kanssa koske-

Moduulirakenne

Vakiomoduulit takaavat nopean toimi-
tuksen, varaosien saatavuuden sekä 
taloudellisuuden.

useita materiaaleja, jotka ovat perinteisesti aiheuttaneet ongelmia. 

Mittaussiipi

tuksiin.



Jatkuva sekoitus

Virtauksen ohjaus 

Kuormaaminen / purkaminen

Virtausnopeuden pitäminen pitkään 
vakiona on ehdottoman tärkeää useissa 
prosesseissa, esimerkiksi voimalaitok-
silla. Minimaalisen seisonta-ajan ja 
erinomaisen pitkänajan vakauden ansi- 
osta CO voi toimia linjassa hyvin pitkään
ja tuottaa vaaditun virtauksen tarkkojen
toleranssien puitteissa. Todellisen mas-
san mittauksessa materiaalin, lämpöti-
lan ja ympäristön muutokset eivät aiheu-
ta uudelleen kalibroinnin tarvetta.

Tarkkojen materiaalimäärien kuormaa-
minen siiloista ja siiloihin on ennen vaa-
tinut koko siilon punnitsemisen. Ennalta 
asetettava kuormaus, useat summaavat
laskurit ja syötön ohjaus tekevät CO:sta 
älykkään vaihtoehdon. Se mittaa mas-
saa eikä painoa ja siksi ei ole herkkä
asennusvirheille. Jopa liikkuva käyttö
ilman täysin pystysuoraa materiaalin
virtausta on mahdollinen.

Ainesosien sekoitus jatkuvassa proses-
sissa tarkasti oikeassa suhteessa on
helppoa. CO toimii ohjausjärjestelmän 
mukaan ja ottaa vastaan asetuksen 
ulkopuolelta, mutta voi toimia älykkään 
PID-ohjaimen avulla myös koko pro-
sessin ohjaajana. Teollisuusstandardin
Teollisuusstandardin mukainen 4-20 mA
tulo / lähtö sekä sarjaliitynnät tekevät 
CO:sta yhteistyökykyisen kaikentyyp-
pisten laitteiden kanssa.



S-E-G INSTRUMENT AB

Maahantuonti ja myynti

TEOLLISUUSPUNNITUKSET

S-E-G on yksi maailman harvoista teollisuuspunnituksiin erikoistu-
neista yrityksistä. Olemme yli 50 vuoden aikana koonneet ainutlaa-
tuisen määrän tietoa erikoisaloiltamme.

� Hihnavaa'at

� Massavirtausmittarit

� Sekoitusjärjestelmät

� Pinnanmittaukset

S-E-G-tuotteita on jokseenkin kaikentyyppisissä prosesseissa 
kaikkialla maailmassa.

Laaja kokemus teke SEG:stä luotettavan toimittajan niin tänään 
kuin tulevaisuudessakin.

Uusia tuotteita kehitetään jatkuvasti pääkonttorissa Tukholmassa.

Materiaalinkäsittelyn asiantuntijoista koostuva edustajien verkko 

tarjoaa laitteiston, käytön ja huollon tuen.

Sarlin Oy Ab
PL 750, 00101 HELSINKI
puh. 010 550 4000, fax. 010 550 4201

info@sarlin.com, www.sarlin.com


