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ДОКАЗАНО НАЙ-ДОБРИТЕ. 30 ГОДИШНИ 
СЕНЗОРИ ВСЕ ОЩЕ В ПРОЦЕС НА СЛУЖБА.  
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MIVI сензорът е експерта във вискозиметрията на пазара. 
Използва се за всяко процесно (технологично) приложение и 
контрол на качеството. Устойчивото измерване на вискозитет на 
всеки флуид, напълно задоволява хиляди потребители по цял 
свят. Многобройните конфигурации на MIVI сензора го правят 
идеален индустриален инструмент: 

- Подобрява технологичните операции: надеждни, 
повтаряеми и постоянни измервания комбинирани с 
върхово качество произвеждат постоянна 
производствена ефикасност и увеличават 
рентабилността на предприятието; 

- Динамичен и кинематичен вискозитет: с възможността 
за измерване и на плътност с един и същи сензор, 
кинематичния вискозитет лесно може да се изчисли; 

- Един сензор, многобройни избори: MIVI сензора се 
използва за стандартни и санитарни процесни условия, 
както и за сурова околна среда. Например, прах, висока 
температура, високо налягане и опасни зони. 
Измервателния обхват лесно се адаптира за различни 
вискозитети. До 10 mPa.s, сензора предлага висока 
чувствителност при 0,01 mPa.s. Монтажа в тръбопровод, 
реактор, измервателна камера. Ин-лайн и он-лайн 
измервания в реало време позволяват безупречна 
операция и инсталация; 

- Прост и дълготраен: MIVI сензорът гарантира бърза 
възвръщаемост на инвестицията. Той е лесен за 
инсталиране и използване. Без движещи се части, MIVI 
сензорът почти не изисква поддръжка; 

- Електроника: MIVI сензорът се свързва с дисплей за 
обработка и показване на резултатите от измерванията. 
Лесен е за употреба и удовлетворява изискванията на 
качествения контрол.  

Химическа индустрия: полимери, 
пластмаси, смоли, гелове и други 

Принтиране и покрития: мастилo, 
бои, лакове, грунд и други 

Хранително-вкусова промишленост: 
мляко, сирене, сокове, сосове и 
други 

Рафинерии: дизел, бензин, мазут, 
битум 

Фармация и козметика: гелове, 
капсули, шампоани и други 

НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ 
СЕКТОРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ 
Обхват на измерване на 
вискозитет 

От 0,1-10 mPa.s до 1 000-1 000 000 mPa.s 
Версия с висока чувствителност: 0,01-10 
mPa.s (повече при запитване) 

Прецизност при вискозитет ±0,2 % от отчета 
Точност при вискозитет ±0,5 % от отчета 
Обхват на измерване на 
плътност 

От 0,6 g/cc до 1,6 g/cc (само с 
температурна сонда, 9700 електроника и 
вискозитет до 500 cP) 

Прецизност при плътност ±0,005 g/cc 
Точност при плътност ±0,01 g/cc 
Работна температура От 0 до 200 0С; Високотемпературна 

опция: до 300 0С; Нискотемпературна 
опция: до – 55 0С 

Работно налягане До 60 bar; Опция за високо налягане: до 
1400 bar 

Материал Неръждаема стомана 316L; Опции: 
Хастелой, 316Ti, … 

Покритие върху вибрираща 
сонда 

PTFE, Аморфен диамантен въглерод, 
електрополиране 

Маса Сензор: 2,6 kg 
Размери Дължина: 238 mm от тялото на сензора 

до края на “Flow Damper”; Гъвкав 
кабел: 3 m 

Защита IP67 / NEMA 6P 
Монтаж в опасни зони Зона 1: ATEX II 2 G Ex db IIC T1…T6 

Gb – за газ;  ATEX II 2 D Ex tD IIIC IP67 
T1…T6 Db – за прах; 
Зона 0: ATEX II G Ex ia IIC T1…T6 Ga; 
FM Class I, Division 1, Groups A,B,C,D, 
T4A; 
Japan (JIS), South Korea (KGS), IECEx 

През 1981 година, Sofraser 
изобретява и патентова първия 
в света вибриращ 
вискозиметър при резонансна 
честота. 
Вибриращата амплитуда 
варира според вискозитета на 
продукта в който е потопенa 
вибриращата сонда.  
Активната част на сензора, 
вибриращата сонда се 
подържа в осцилация при 
резонансна честота, чрез 
постоянно подаване на 
електричесво. 
Чрез екслузивната технология 
“Flow Damper” която действа 
като вградена поточна камера, 
измерванията остават 
стабилни при всякакви 
условия. 
Sofraser е ненадминат по 
отношение на процесна 
точност и надеждност.  

MIVI  
ПРОЦЕСЕН ВИСКОЗИМЕТЪР       Резервоар               Тръбопроводно коляно            Поточна камера 

Електроника:  

Монтаж в: 


