MULTISERIEN
vår flexibla givarserie - välj mellan mätparametrar,
mätmetoder och mellan portabelt eller stationärt montage

Slam/susphalt-, slamnivå- & syrehaltsmätning

Den flexibla givarserien från Cerlic

Med Cerlics Multiserie öppnas nya möjligheter för portabel och stationär
mätning. Alla givare i Multiserien har full flexibilitet och kan användas
både som en portabel mätare och stationärt installerat. Som användare
kan du enkelt byta mellan de olika givarna och mellan installationer.
Möjlighet finns att själv ladda ner den senaste programvaran från
Cerlics hemsida.

EGENSKAPER & FÖRDELAR

 Flexibel - välj mellan portabel eller fast installerad centralenhet
 Flexibel - välj givare för slam/susphalt-, slamnivå- och syrehaltsmätning
 Flexibel - välj mellan optisk eller elektrokemisk mätmetod för
syrehaltsmätning
 Digitala robusta givare i syrafast stål
 Uppgradera med gratis mjukvara från hemsidan
 Konkurrenskraftigt pris
 Plug and Play - enkelt handhavande vid givar- och mätmetodsbyte
 Loggfunktion: upp till 1000 värden överförs via kabel till datorn
 Smart och smidig kabelvinda
 On-line via 4-20 mA och förberedd för digital kommunikation
 Transmissionsmätning överlägsen vid mätning av susphalt
 Välbeprövad teknik - 35 års erfarenhet
 Nyutvecklad optisk syremätning för tuffa applikationer såsom
närvaro av svavelväte

Multiserien – ett kostnadseffektivt alternativ

GIVARE

Vår mest flexibla givare någonsin. Välj
mellan vår optiska- eller elektrokemiska
mätmetod. Du kan när som helst enkelt
ändra mätmetod genom att byta mellan
den optiska och elektrokemiska
elektroden i syregivaren.
Du kan också välja att bära givaren med
dig som en Multitracker eller att installera
den stationärt och koppla upp dig on-line
till ditt överordnade system.

Glöm nivåmarkeringar på givarkabeln, använd
vår moderna slamnivåmätare. Cerlics populära
slamnivåmätare med inbyggd nivågivare finns
nu att köpa till Multitrackern.
Du mäter snabbt och enkelt fluff och slamnivå
och får en grafisk presentation av resultatet.
All data sparas i en logg som enkelt via en
kabel överförs till en dator.

Vår klassiska susp- och slamhaltsmätare i ny
form och till ett förmånligt pris. Bär den med
dig mellan bassängerna på anläggningen
som en Multitracker eller installera den
stationärt och koppla upp dig on-line till
ditt överordnade system.
Cerlic använder även i denna susp- och
slamhaltsgivare vår överlägsna optiska
transmissionsmätmetod utan behov av
färgkompensering.

CENTRALENHETER
MULTITRACKER – PORTABEL }
Multitracker är en portabel centralenhet som
ger dig som användare möjlighet att enkelt
byta mellan olika mätparametrar. Givare för
mätning av susp/slamhalt, slamnivå, och
syrehalt med max 8 m kabel kan enkelt
anslutas till Multitrackern.
Multitracker har en inbyggd loggfunktion i
vilken upp till 1000 mätningar kan lagras och
via en kabel överföras till en dator. Den
indikerar larmnivåer genom ljudsignaler
och vibrationer. En kabelvinda hjälper dig
att smidigt rulla upp kabeln.

MULTIFIX – STATIONÄR ~
Med Multifix centralenhet kan du använda Multiseriens givare
som fast installerade mätare och via 4-20 mA signal kommunicera
med överordnat system. Den är dessutom förberedd för digital
kommunikation. Du byter enkelt mellan olika givare. Multifix
centralenhet har ett robust utförande i aluminium och har en
upplyst LCD display. Du kan när som helst ladda ner den senaste
programvaran från Cerlics hemsida och hålla din enhet uppdaterad
med nya egenskaper.

OM CERLIC
Vår affärsidé:
Cerlic bidrar globalt till att begränsa utsläpp i sjöar, vattendrag och hav genom att
utveckla, tillverka, underhålla och aktivt marknadsföra mät- och styrutrustning som
effektiviserar kommunala och industriella processer.
I vårt produktsortiment ingår mätare för slamhalt, susphalt, syre, pH/redox, nivå
och flöde. Vårt produktsortiment karakteriseras av hög kvalitet, funktionalitet
samt användarvänlighet.
Cerlic Controls är ett svenskt företag grundat 1977. Företaget är ISO 9001 och ISO
14001 certifierat. Vår kunskap och erfarenhet inom processer och applikationer
kombinerat med våra robusta mätinstrument ger dig som kund pålitlig och
kontinuerlig information om din anläggning. Våra givare är kalibrerade i fabrik
vilket gör att det bara är att starta efter installation. Enkelt handhavande och
minimalt underhåll är några av Cerlics styrkor.
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Service och utbildning
Cerlic kan erbjuda kurs för att du som användare skall känna dig säker med våra
produkter. Att erbjuda service är för oss en självklarhet.

