TWORZYWA
SZTUCZNE
- nasza specjalność !

Mamy przyjemność przedstawić
Państwu sprawdzone rozwiązania do
pomiaru poziomu w sektorze tworzyw
sztucznych.



Więcej informacji
poniżej

AZO
Alta-Profil
BASF
BAYER
BMW
Coperion
Mann+Hummel
MOTAN
Pirelli
Reimelt
Veka
VW
Zeppelin

UWT GmbH jest niemiecką firmą
produkującą aparaturę kontrolno-pomiarową
do pomiaru poziomu materiałów sypkich.
Ponad 30 lat doświadczeń w branży
powoduje, że oferujemy urządzenia
najwyższej jakości.

Formowanie wtryskowe/Wytłaczanie:
Nasi klienci Veka i Salamander z powodzeniem używają
sygnalizatorów Rotonivo® z obrotowymi łopatkami oraz
Vibranivo® typu wibrujący widelec.

Dozowanie/Mieszanie:
Nasze systemy pomiarowe znajdują zastosowanie przy
dozowaniu i mieszaniu. Firma MANN + HUMMEL
ProTec GmbH ufa naszym Rotonivo® z obrotowymi
łopatkami.

Szczególne wyzwanie:

Szczególne wyzwanie:





Wysokie ciśnienie

Szybka reakcja

Mielenie:

Suszenie:

Rotonivo® z obrotowymi łopatkami może mieć
zastosowanie w granulatorach. Przykładem jest
aplikacja Wanner-Technik.

Nasz klient Motan docenia prostotę i pewność
sygnalizacji poziomu w swojej suszarni – zapewnia
mu to Rotonivo® z obrotowymi łopatkami.

Sonda
pomiarowa
pod pokrywą

Szczególne wyzwanie:

Szczególne wyzwanie:





Montaż na ograniczonej przestrzeni

Simply working

Wysoka temperatura

Magazynowanie:

Wyjątkowa czułość:

Popularny producent silosów
Zeppelin
wyposaża
swoje
produkty w Rotonivo®
z
obrotowymi
łopatkami oraz
®
Nivoboba z obciążnikiem.

Nasz klient Kurtz używa Vibranivo® typu wibrujący
widelec do pomiaru poziomu piany.

Nivobob 3100
wersja z linką

Szczególne wyzwanie:
obciążenie elektrostatyczne

Systemy pomiarowe UWT są
wykorzystywane w
następujących przemysłach:
Samochodowy
Tworzyw sztucznych
Szczególne wyzwanie:
Duże odległości od mierzonej substancji

Twoje korzyści:
Dokładny wynik dzięki skanowaniu powierzchni
Niewrażliwość na wilgoć, kurz i hałas
Prosta obsługa
Opcjonalne zdalne programowanie
Możliwa profesjonalna wizualizacja

Drzwi i okna
Produkcja folii
Opakowania
Profile
Części plastikowe
Guma
Ekologia i recykling

Simply working

Patrz niżej

Poszukajmy rozwiązania dla Ciebie!
Wypróbuj nas, 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 jest
wyjątkowo
ekonomiczny?

Rotonivo 3001

…nasze sygnalizatory
łopatkowe są
sprzedawane w ponad
50 krajach na całym
świecie, w
najróżniejszych
branżach przemysłu?

Nivobob 3200

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

Rotonivo 3002

Vibranivo 4030

Wyłączny przedstawicielwPolsce:
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

