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Opis urządzenia

Czujnik MIVI firmy SOFRASER to lepkościomierz wykorzystujący zjawisko wibracji z często-

tliwością rezonansową. Urządzenie zapewnia wiarygodny i powtarzalny wynik pomiaru lep-

kości dla niemal wszystkich cieczy procesowych. Wszechstronny czujnik MIVI posiada wiele 

dostępnych opcji i wykonań. Może być wykorzystywany w aplikacjach standardowych oraz 

sanitarnych, jak również trudnych warunkach procesowych o wysokim zapyleniu, w wyso-

kiej temperaturze i ciśnieniu oraz strefach zagrożonych wybuchem. Szeroki zakres pomiaro-

wy można z łatwością dopasować do różnych aplikacji, dodatkowo możliwy jest pomiar ze 

zwiększoną czułością  na poziomie 0.01 mPa.s przy niskim zakresie do 10 mPa.s. Czujnik MIVI 

jest dostępny w wielu konfiguracjach montażowych (inline, online, na reaktorze, w komorze 

przepływowej) zapewniając optymalne rozwiązanie dla każdego klienta.
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POMIARY W CIECZACH

Cechy Zastosowanie Zalety 

• Poprawa kontroli procesu: wia-
rygodny, powtarzalny i ciągły po-
miar pozwalają utrzymać wysoką 
jakość produkcji poprawiając ren-
towność

• Konserwacja ograniczona do mi-
nimum ze względu na brak części 
zużywających się

• Łatwość montażu i obsługi
• Brak konieczności kalibracji na 

obiekcie
• Wysoka odporność na korozję

info@technopomiar.pl

Możliwości montażu czujnika

• Możliwość montażu w dowolnej 
pozycji (na mieszalniku, rurze, by-
-pasie)

• Pomiar lepkości dynamicznej 
(możliwość pomiaru lepkości ki-
nematycznej dzięki opcjonalne-
mu pomiarowi gęstości)

• Wysoka odporność na warun-
ki procesowe: temperatura do 
300°C, ciśnienie do 1400 bar

• Możliwość pracy w strefach za-
grożonych wybuchem – certyfi-
kacja ATEX

Lepkościomierz MIVI

• Procesy polimeryzacji,  
żywice, plastiki

• Drukarnie, np. powłoki, atra-
menty, farby, lakiery

• Żywność i napoje, np. mleko, 
sery, sosy

• Rafinerie, paliwa, ciężkie 
oleje

• Farmaceutyka i kosmetyki

NA ŚCIANIE REAKTORA NA TRÓJNIKU W KOMORZE POMIAROWEJ

Czujnik MIVI może być montowany w następujący sposób:

- na trójniku pomiarowym (online),

- na trójniku pomiarowym ze zwiększoną średnicą w celu zmniejszenia prędkości cieczy,

- w komorze pomiarowej,

- na rurze (bezpośrednio w procesie),

- w rurze zanurzeniowej (dla rur procesowych 

o dużych średnicach),

- na ścianie zbiornika,

- na ścianie zbiornika z podwójnym płaszczem,

- na ścianie zbiornika w rurze zanurzeniowej.
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POMIARY W CIECZACH

Specyfikacja techniczna

sales@technopomiar.pl

Zakres pomiarowy lepkości dowolny od 0,1 -10 mPa.s do 1000-1 000 000 mPa.s
opcja wysokiej czułości: od 0,01 – 10 mPa·s (większe zakresy na zapytanie)

Precyzja pomiaru lepkości* ±0,2% odczytu

Dokładność pomiaru lepkości** ±0,5% odczytu

Zakres pomiarowy gęstości dostępne zakresy pomiędzy 0,6 g/cc do 1,6 g/cc (tylko z wersją wysokotempera-
turową czujnika, przetwornikiem 9701 i zakresem lepkości do 500 cP)

Precyzja pomiaru gęstości* ±0,005 g/cc

Dokładność pomiaru gęstości** ±0,01 g/cc

Temperatura pracy
0 – 200°C
Opcja wysokotemperaturowa do 300°C
Opcja niskotemperaturowa do -55°C

Ciśnienie pracy do 60 bar
opcja wysokociśnieniowa do 1400 bar

Materiał wykonania stal nierdzewna 316L
opcjonalnie dostępne: Hastelloy, 316Ti

Powłoka wibrującego pręcika PTFE, węgiel amorficzny (diamentopodobny), polerowany elektrolitycznie

Masa Czujnik: 2,6 kg

Rozmiary Długość: 238 mm od korpusu czujnika do osłonki pręcika
Długość przewodu: 3 m (długość standardowa, dostępne dłuższe)

Klasa szczelności IP67 / NEMA 6P

Certyfikacja
ATEX Ex dIIC T1…T6 (gaz) strefa 1
ATEX Ex tD A21 IP67 175°C…T300°C (pył)
Deklaracja zgodności CE

Opcje Czujnik temperatury zintegrowany z lepkościomierzem (od -30°C do 250°C) 
Aplikacje sanitarne: wykonanie 3A

Akcesoria
kołnierz montażowy - na ścianę reaktora, na rurę (trójnik)
komora przepływowa
inne na zapytanie

*od 10% do 90% pełnego zakresu pomiarowego. Zależnie od rozdzielczości przetwornika elektronicznego
** od 10% do 90% pełnego zakresu pomiarowego, zależnie od opcji kalibracji.
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LEPKOŚCIOMIERZ MIVI
Z PRZETWORNIKIEM 9200
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