“Chłodne i świeże
piwo daje Ci siłę,
której
potrzebujesz....”
UWT GmbH i Rekord S.A. są Twoim
kompetentnym partnerem zapewniającym
kompleksowe rozwiązania pomiaru poziomu
materiałów sypkich. Siła tkwi w linii produktów
Rotonivo, Vibranivo, Nivobob i Nivowave do
pomiarów masowych. Zapewniamy też
rozwiązania w innych zakresach pomiarów.
Jesteśmy znani z zaspokajania wymagań
klientów.

Nie tak dawno temu, aby sprawdzić poziom
surowca używanego do produkcji piwa, trzeba
było wdrapać się na silos. Na szczęście te
czasy minęły! Nowoczesne rozwiązania oferują
ciągły monitoring poziomu i pozwalają
rozkoszować się piwem bez zbędnych
wysiłków. A to pomaga skupić się na Twoim
głównym interesie:
produkcji piwa.

UWT przedstawia kilka potencjalnych
rozwiązań dla Twojej branży na następnej
stronie



Nivobob 3200

Vibranivo 4020

Browar Paulaner używa produktu UWT
Nivobob® do ciągłego pomiaru poziomu w
silosie. Łatwa integracja Nivoboba® z
istniejącym systemem, w połączeniu z
nieskomplikowaną instalacją i wysoką jakością
za rozsądną cenę oznacza zadowolonego
klienta.

Browar Allgäu w Kempten używa produktu UWT
Vibranivo® 4000 z wibrującą sondą jako
sygnalizatora opróżnienia silosu. Pewność pomiaru
za niską cenę oznacza szczęśliwego klienta.

Zyski:

Zyski:










Precyzyjny pomiar
Nie czuły na kurz, wilgoć i hałas
Łatwa instalacja
Opcjonalne zdalne programowanie
Opcjonalna profesjonalna wizualizacja

Simply working

Atrakcyjna cena
 Długa żywotność
 Duża obudowa ułatwiająca podłączenie

Rotonivo 3004

Rotonivo 3001

Browar Warsteiner używa czujnika poziomu
UWT z serii Rotonivo®3000 na silosie
uzyskując pewne wskazanie napełnienia i
opróżnienia. Najbardziej odpowiednia seria na
powyższą aplikację – pewna i wytrzymała. To
więcej niż klient oczekiwał.

Browar Beck & Co w Bremen również używa
czujnika łopatkowego z serii Rotonivo® 3000
jako czujnika napełnienia silosa.

Brakuje Ci czasu na instalację
systemu osobiście?
Zyski:






Łatwy montaż z zewnątrz silosa
Długa żywotność – łożyska i uszczelki wysokiej
jakości
Wersja odpowiednia dla przemysłu
spożywczego dostępna jako opcja
Urządzenie indywidualnie projektowane dla
Twojej aplikacji

Simply working

Zapytaj nas o pakiety
serwisowe.



Czy masz dla nas
jakieś wyzwanie?
Z radością je powitamy. Skontaktuj się
z nami. Oferujemy:


konsultację telefoniczną
 wizytę osobistą
 bezpłatną kalkulację i ofertę
 pomiar testowy na Twojej aplikacji.

Czy wiedziałeś, że...
...nasz elektromechaniczny system
wykona 250,000 cykli pomiarowych
zanim będzie potrzebny serwis?

…nasz wibrujący
widelec na materiały
sypkie jest wyjątkowo
ekonomiczny cenowo?

…nasze sygnalizatory
łopatkowe są
sprzedawane w
ponad 50 krajach
na całym świecie?

Rotonivo 3002
Nivobob 3200

Wyłączny przedstawiciel na Polskę:
REKORD S.A.
ul. Sprawiedliwości 6, p.II
05-800 PRUSZKÓW
tel. 22/ 759 85 88 lub 98
fax. 22/ 759 62 97
office@rekordsa.pl www.rekordsa.pl

…niektóre z
naszych
sygnalizatorów
łoptakowych
pracują na tych
samych
aplikacjach od
ponad 20 lat?

