LB 571
MIKROVLNÝ REZONÁTOR
Kompaktní sonda pro on-line
Měření vlhkosti sypkých materiálů

ON-LINE MĚŘENÍ VLKOSTI

SYPKÝCH MATERIÁLŮ
Mikrovlnný rezonátor LB 571 pro on-line měření vlhkosti je založen na principu
rezonanční technologii. Tato metoda funguje na principu elektromagnetických vln
(mikrovlny) v dielektrickém válcovém rezonátoru
Senzor s integrovanou vyhodnocovací jednotkou lze použít pro širokou škálu měření
vlhkosti materiálů v rozsahu 0 až 30 %.
Díky flexibilnímu uchycení lze jednotku libovolně umístit.
Nejpoužívanější instalace jednotky LB 571
■
Silo
■
Pásový dopravník
■
Žlaby
■
Šnekový dopravník
Robustní konstrukce a použití vysoce kvalitních materiálů odolných vůči opotřebení
zajišťuje vysokou úroveň spolehlivosti. Části přicházející do styku s médiem jsou
vyrobené s keramiky nebo nerezové oceli.
LB 571 je pro to proto vhodný pro použití v potravinářském průmyslu.
Kalibrace jednotky díky dodanému softwaru je velmi jednoduchá intuitivní. On-line
sledování vlhkosti během procesu zvyšuje kvalitu a snižuje náklady na spotřebu
energie třeba v sušících procesech nebo může omezit zmetkovost. Pro uchování a offline analýzu dat slouží SD karta uvnitř zařízení. LB 571 umožnuje jednoduše přepínat mezi
čtyřmi kalibračními křivkami a tím má možnost měřit více druhů materiálů na jedné instalaci.

LB 571
Mikrovlnný rezonátor
Možné aplikace
■
■
■
■
■

Sypké materiály
Netkaná textilie
Dřevovláknité desky
Folie
Papír a lepenka

Výhody pro zákazníka
■

Instalace na stěny sila, dopravní pásy
Žlaby nebo šnekové dopravníky

■

Online měření vlhkosti
Integrované zpracovávaní signálu
Pohodlné uvedení do provozu a
kalibrace pomocí softwaru pro PC
Vysoká spolehlivost díky robustní
konstrukci
Průběžný monitoring a logování
Úspora energie díky přesnému procesu
sušení

■
■

■

■
■

Software
Pro snadné uvedení do provozu a provedení
kalibrace je součástí dodávky software.
Součástí konfigurace a kalibrace je nutné
měření vzorku laboratorní metodou a vkládání
do systémů pomocí datových bodů.
Měření můžete sledovat a analyzovat data
on-line přes počítač.
LB 571 lze využívat i v off-line modu. Sonda má
Uchované konfigurační data na SD kartě,
na kterou i následně ukládá záznamová měření.

Technical features
■
■

■

■
■

■
■
■

Mikrovlnné měření vlhkosti
Sonda s vyhodnocovací jednotkou
dohromady
2 Analogové výstupy ze snímače
(4...20 mA)
3 digitální vstupy
Je možné zvolit kalibrační data pro 4
různé produkty
Rozsah: 0...30 % vlhkosti
Hloubka měření up to 20 cm / 7.9 in
Teplotní rozsah: 0...65 °C / 32…149 F

Berthold Technologies stands for excellent know-how, high quality and reliability. The
customer is always the focus of our solution. We know our business!
Using our varied product portfolio, our enormous specialized knowledge and extensive
experience, we develop suitable solutions together with our customers for new, individual
measurement tasks in a wide variety of industries and applications.
We are here for you – worldwide!
The engineers and service technicians from Berthold Technologies are wherever you need
them. Our global network assures you fast and above all competent and skilled assistance in
case of need. No matter where you are, our highly qualified experts and specialists are ready
and waiting and will be with you in no time at all with the ideal solution for even the most
difficult measurement task.
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