
Moisture Measurement & Control From Lab To Line

MoistTech.com

3 0 0 0 - I P 6 7
IP67 Besorolású Online 

Nedvességmérő Készülék
Közeli Infravörös (NIR) Mérés
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FŐBB ELŐNYÖK:
Termékminőség biztosítása
Lehetővé teszi a gyártási paraméterek azonnali 
módosítását a folyamatos termékminőség biztosításának 
érdekében.

Folyamat optimalizálás
Lehetővé teszi a gyártási folyamat 100%-os nyomon 
követését, hogy csökkentse a specifikációján kívül esett 
termék (selejt) mennyiségét.

Energiamegtakarítás
A szárítási/hőkezelési folyamat szabályozásával az 
energiafelhasználása csökkenthető.

Vízmegtakarítás
Csökkentse vízfelhasználását a nedvességtartalom 
folyamatos mérésével.

Por megelőzés
Segít csökkenteni a por okozta robbanásveszély 
kockázatát.

KÖZELI INFRAVÖRÖS (NIR) 
TECHNOLOGIA

Minden molekuláris kötés meghatározott hullámhosszú 
fényt nyel el. A hidrogénkötések, beleértve az O-H-t (víz), 
A C-H (szénhidrogén) és az N-H (ammónia) kötéseket, 
egyaránt erősen abszorbeálnak a NIR 
spektrumtartományban. Az adott hullámhosszon 
visszaverődő NIR energia mennyisége fordítottan 
arányos a termékben lévő abszorbeáló molekulák 
mennyiségével.

A NIR technika roncsolásmentes, érintésmentes mérés. 
A MoistTech műszere számos hullámhosszú NIR 
sugárzást vetít a termékre, nagyon nagy ismétlési 
gyakorisággal. A visszavert fény intenzitását ezután 
digitálisan továbbfejlesztett érzékelőrendszerrel mérik, és 
másodpercenként több ezer adatpontból vesznek mintát.

MoistTech’s 
Online NIR 
Nedvességmérő

AZ IR  3000-IP67 
SZÉLESKÖRŰEN 
ALKALMAZHATÓ:

TERMÉK ISMERTETŐ
A MoistTech kifejlesztette az IR 3000-IP67 online NIR érzékelőt, 
amely ellenáll a poros, piszkos környezetnek, és megvédi a 
készüléket a vízbe merítés hatásaitól is. Masszív rozsdamentes 
acél burkolata ideálissá teszi használatát a legzordabb 
környezetekben, és az iparág szélsőséges hőmérsékletei mellett 
is. Az IP67 beépített légörvény- vagy folyadékhűtő rendszert 
tartalmaz, amely 0°C és 93°C között üzemel; ezen kívül 
szigetelő burkolatok is rendelkezésre állnak.  

Az IR-3000 működése független az anyag fizikai méreteitől vagy 
színváltozásától, miközben folyamatos mérést biztosít. Az 
egyszeri kalibráció elvégzését követően a megfelelő beállítások 
mellett gyakorlatilag karbantartás sem szükséges, ami lehetővé 
teszi a könnyű használatot. Az optikai kialakításnak köszönhetően 
pedig az operátorok szükség esetén azonnal be tudnak avatkozni 
a folyamatokba, a valós idejű mérések alapján.

A pontos valós idejű mérések a termelési hatékonyság javítását, 
így energiamegtakarítást és potenciálisan a  termelékenység 
növekedését biztosítják kisebb anyagveszteség mellett.

Az IR-3000 a legmodernebb alkatrészekből áll, amelyek 
lehetővé teszik a telepítést a legszélsőségesebb körülmények 
között is. A MoistTech fejlett digitális feldolgozásának 
eredményeként csak az IR-3000 ad valós adatokat, a szalagos 
vagy csigás szállítószalagok üres hézagaitól és 
megszakításaitól függetlenül.

TELEPÍTÉSI HELYEK
Az érzékelők az érzékelő hátulján található konzol 
segítségével szerelhetők fel, a terméktől 10-40 cm-es 
(4”–16” inch) távolságra. Alkalmazásától függően az IR-3000 
számos helyen beépíthető a gyártósorba:

• Különböző szállítócsigák és szalagok

• Csúszdák, ciklonok & hulladéktárolók

• Szárító egységek (kívül/belül)

• Fluidágyas szárítók

• Csővezetékek, vagy pneumatikus szállító rendszerek
karimaablak, vagy mintavevő opció segítségével

KIJELZŐ
Az interaktív szoftveren kívül a MoistTech számos 
lehetőséget kínál a mérési adatok, eredmények 
megjelenítésére: 

• Digital Panel Meter (DPM) 4-20mA-es kimenettel

• Színes, PLC alapú érintőképernyős kezelőfelület
(OP-14), RS-232C kábellel csatlakoztatva

• Színes érintőképernyős kezelőfelület (OI), Ethernet 
kábelen keresztül csatlakoztatva.

(Az OP-14 és az OI opciók korlátlan lehetőséget biztosítanak 
a kezelők és mérnökök számára a mérési paraméterek 
módosítására, a diagnosztika monitorozására és a 
kalibrálások programozására, mindezt at-line módon)

SZOFTVER
A MoistTech minőségi Windows™ programcsomagot 
tervezett, amely felhasználóbarát kezelőfelületet biztosít a 
beállításokhoz, az adatnaplózáshoz és a diagnosztika 
figyeléséhez. Így könnyedén végezhet kalibrációkat, állíthat 
be mérési paramétereket, valamint akár 50 különböző 
termékkódot is konfigurálhat. A MoistTech szoftvercsomag 
könnyen használható és kompatibilis bármely számítógépes 
platformmal.

Ragasztók
Vegyszerek
Bevonatok
Átalakítás

Élelmiszer
Fa készítmények 
Ásványok 
Papír

Gyógyszerek 
Műanyag 
Megújuló energia

Snackek
Textílipar
Vastagságmérés
Dohány

Hálók
És sok egyéb...

A nedvesség mérésén túl az IR 3000-IP67 további jellemzők mérésére és ellenőrzésére is alkalmas, mint 
például: bevonatok, filmek, fóliák vastagsága, olaj-, fehérje-, zsír-, gyanta-, cukor- és ízesítőtartalom, és 
bármilyen egyéb komponens mérésére, amely elnyeli a NIR sugárzást.



A STANDARD JELLEMZŐK TARTALMAZZA:
A szabványos IP67 nedvességmérő háza hegesztett rozsdamentes 
acélból készül. Kétrészes kialakításból áll, melyben az optikai pad a 
belső házba van szerelve. A légtelenítő fénycsőre és a külső házra 
tömítés van felszerelve. A külső házhoz tartozó minden csatlakozó 
tömítet, csakúgy, mint a léghűtő szerelvények. Van egy beépített 
ventilátor az örvénylevegős hűtéshez, amellyel az egység 
alapesetben fel van szerelve. 

A ház robusztus védelmet nyújt az ellenséges környezetekben, és 
megfelel a vízbe merítésre vonatkozó IP-67 szabványoknak (bár víz 
alatti használathoz nem ajánlott). A nedvességmérő felszerelése 
legjobban úgy valósítható meg, ha a végbilincseket egy szabványos 
1”-os csővel együtt alkalmazzák, amely a folyamatszállító 
szerkezethez (szalag, csiga stb.) van hegesztve.
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1, 2, vagy 3 nedvesség tartomány: Min. 0.01%, Max. 97%
0–0.1%, 0–100% PPM alkalmazás függvénye
±0.01% 
±0.01%
10–40 cm
Kb. 3.7 cm mintaátmérő 
50 Standard
12 kg 
IP-67 Rozsdamentes Acél
31,1 cm x 26,0 cm x 26,0 cm. 
80–260 VAC (50/60 HZ), opcionálisan 24VDC
0-93°C
Vortec Cooling (magas hőm.): Max. 85°C 
Rozsdamentes Acél IP67: Max 93°C
Gyárilag előkalibrált, PC kalibrációs szoftver mellékelve, 
rutinszerű újrakalibrálás nem szükséges
Nincs
Három saját tápellátású, izolált 4-20mA kimenet,
RS-232/485, Ethernet TCP/IP
Profibus, Profinet, DeviceNet, Ethernet IP

MŰSZER JELLEMZŐK
Mért NIR összetevők: 
Nedvesség tartomány:  
Pontosság (alkalmazás függvénye): 
Ismételhetőség:
Optikai mérési távolság: 
Mintaméret:  
Kalibrációs kódok: 
Súly:
Burkolat: 
Méretek: 
Teljesítmény:  
Üzemi hőmérséklet:   

Kalibráció: 

Környezeti fényérzékenység: 
Műszer bemenet/kimenetek: 

Választható interfészek: 

*A fenti specifikációk a felhasználás tárgyát 
képezik.

• Karimás ablak rögzítéssel (ablakba néző 
mérés)

• Mintacellák tömör & por mintákhoz 
(zuhanó anyag méréséhez)

• Snorkel Sampler (szállítószalag falának 
mérése)

• Levegő vagy vízhűtés magas 
hőmérséklethez opcionálisan automatikus 
be-/kikapcsoló mágnesszeleppel

• Selejttartó érzékelő
• Termék hőmérsékletét mérő pirométer

OPCIÓK  & KIEGÉSZÍTŐK
A felsorolt Kijelző Opciókon kívül a 
MoistTech számos telepítési lehetőséget 
és kiegészítőt kínál:
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