
Mudando o Mercado do

Nível para o Volume

3DLevelScanner II

O da APM incorpora3DLevelScanner II

tecnologia avançada para a medição

precisa de sólidos a granel e pós

armazenados em silos e compartimentos

abertos de todos os tipos, formatos e

tamanhos, permitindo aos gerentes de

p ro d u ç ã o q u e to m e m d e c i s õ e s

fundamentadas sobre controle e uso de

estoque.
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A Tecnologia APM e o 3DLevelScanner II
O da é o único dispositivo atualmente3DLevelScanner II APM

disponível que proporciona a medição precisa de sólidos a
granel e pós independentemente do tipo de material ou
características do produto, tipo e tamanho do silo,
compartimento ou contêiner e das más condições do ambiente
de armazenamento. Ele incorpora a exclusiva tecnologia de
penetração em poeira da APM para se alcançar um grau
incomparável da medição do processo e controle de estoque.

O utiliza um leque de três antenas para3DLevelScanner II

transmitir pulsos de baixa frequência e receber ecos dos pulsos
a partir dos conteúdos do silo, compartimento ou outro
contêiner. Ao utilizar três antenas, a unidade mede não apenas o
tempo/distância de cada eco, mas também sua direção. O
Processador de Sinal Digital do dispositivo coleta amostras e
analisa os sinais recebidos para fornecer medições bastante
precisas do nível, volume e massa dos conteúdos armazenados,
gerando uma representação em 3D da alocação real do produto
dentro do contêiner, de modo que possa ser exibida em telas de
computadores remotos. Este dispositivo único mede
praticamente qualquer tipo de material armazenado em uma
grande var iedade de contêineres , incluindo, s i los ,
compartimentos abertos, salas de armazenagem de sólidos a
granel, suprimentos e depósitos. Ele é capaz de mapear
agregamento de materiais e outras irregularidades que
eventualmente causam horas extras de trabalho, oferecendo
soluções para essa e para muitas outras aplicações desafiadoras
que até então eram inacessíveis.

Mercados
Os produtos da APM possibilitam a medição eficiente do
processo e gestão real do estoque de materiais sólidos a
granel usados em uma ampla variedade de aplicações
industriais, incluindo:
Processamento de Alimentos

Grão, Sementes e Ração

Cimento e Agregados

Processamento de Produtos Químicos

Bioenergia

Fabricação de Plásticos

Energia – Carvão, Cinzas Volantes

Papel e Celulose

Produtos Petroquímicos

Mineração

Metais

A é umaAPM Automation Solutions Ltd.

fabricante líder e especializada em

instrumentação para medições de nível e

volume. Seu principal produto, o

3DLevelScanner
TM

, representa uma nova família

de dispositivos que eliminam o fator suposição

da medição de nível, volume e massa de

materiais armazenados em silos ou

compartimentos abertos.

Print Screen do Software do 3DLevelScanner II
Processo de Enchimento

Print Screen do Software do 3DLevelScanner II
Processo de Esvaziamento

A tomada de decisão fundamentada se
traduz em melhor gestão de produção
e eficiência operacional aprimorada.
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A linha de produtos do
3DLevelScannerII atualmente inclui
três modelos:

Modelo S
Determina o nível médio dos
conteúdos armazenados. Baseado em
um feixe com ângulo de 30 graus, o
Modelo S é ideal para silos pequenos
de até 4 metros de diâmetro, e para
silos altos (até 70 metros) e estreitos.

Modelo M
Proporciona leituras precisas de nível
e volume. É adequado para silos
grandes de até 15 metros de diâmetro
(alturas de até 70 metros),
compartimentos abertos e pilhas de
estocagem. É baseado em um feixe
com ângulo de 70 graus.
.

Modelo MV
Idêntico ao Modelo M, com o
acréscimo de uma ferramenta de
software especial que permite a
representação em 3D dos conteúdos
armazenados para exibição em uma
tela de computador remoto. Essa
funcionalidade é útil para o
mapeamento de agregamentos que
eventualmente geram horas extras de
trabalho, entre outras irregularidades.

A Tecnologia da APM oferece aos fabricantes
industriais uma incomparável gama de soluções
de medição de nível e volume de processo, com
precisão sem precedentes, capacidade de
operação com todos os tipos de materiais
armazenados em uma grande variedade de silos,
compartimentos, pilhas de estocagem e
depósitos, com fácil operação e conectividade aos
sistemas ERP existentes do cliente.

Precisão de Volume
Precisão de Volume – 3DLevelScanner II M/MV
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A tecnologia avançada da APM bate fácil a concorrência

Comparação entre os Modelos da APM e as Tecnologias Concorrentes

Ela possibilita medições de aplicações até então inacessíveis. Com a comunicação em tempo
real com o sistema ERP existente da planta, o 3DLevelScanner II da APM proporciona aos
gerentes de produção um maior controle sobre os estoques e todo o processo de fabricação,
de modo a otimizar o potencial para uma melhor eficiência geral e rentabilidade.

Microonda
GuiadaUltrassom

Radar sem
ContatoS

3DLevelScannerII

Funcionalidade

Tecnologias Concorrentes

Modelo

M MV

Medição real do volume

Visualização da superfície em 3D

Confiável e preciso em silos amplos

Adequado para compartimentos abertos,
depósitos, casamatas e áreas abertas

Medição de volume, assim como níveis
máximos e mínimos

Medição de nível contínuo sem contato

Não afetado pela geração de poeira

Funciona com praticamente todos os materiais
sólidos, incluindo aqueles com baixas
constantes dielétricas

Livre de cargas mecânicas

Medições consistentemente precisas em silos
estreitos

Livre de manutenção

Monitor de computador que mostra material
acumulado nas paredes dos silos/contêineres

Autolimpante

Alta faixa de medição

Confiabilidade – redundância  integrada do
sistema com 3 transmissores/receptores
independentes
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O utiliza um sinal acústico de frequência3DLevelScanner II

muito baixa para penetrar a poeira e tirar medidas com base
no tempo que o sinal leva para “viajar” pelo material sólido
ou em pó e “retornar” ao dispositivo. Esses sinais acústicos
de frequência muito baixa são capazes de penetrar a poeira
suspensa, diferentemente de outras tecnologias cujos sinais

Tecnologia de medição
de múltiplos pontos

Preciso • •Confiável Robusto • Seguro

A Visão da Medição
de Nível em 3D

Tira medidas de pontos múltiplos, em vez de apenas um ponto único, leva
em consideração as variações que ocorrem na superfície do material

As medições não são afetadas ou distorcidas pela poeira, gerando
resultados precisos onde o ultrassônico e o radar teriam falhado

Adequado para alimentos, produtos químicos e farmacêuticos, pois não há
risco de contaminação por partes móveis

Mede pós, grânulos, pellets e outros sólidos sem a necessidade de
calibração especial

Aplicável a silos altos – faixas de medição de até 70 m

Econômico

Três transdutores independentes garantem a confiabilidade

Ligação remota diretamente aos engenheiros de suporte ao cliente
durante a instalação inicial permite a configuração personalizada do
equipamento para o desempenho aprimorado em locais específicos

ficam “confusos” quando tentam tirar
medidas em ambientes empoeirados.
Os sinais acústicos combinados com
capacidades exclusivas autolimpantes
evitam a aderência de material ao
funcionamento interno do dispositivo
da APM, garantindo um desempenho
confiável de longo prazo com pouca
neces s idade de manutenção ,
independentemente das más condições
de poeira.

Precisão de múltiplos pontos

Tecnologia de baixa frequência baseada
em acústica de penetração em poeira

Medição sem contato

Não afetado pelo tipo de material

Faixa de medição extensa

Baixo consumo de energia

Redundância integrada do sistema

Configuração remota

Funcionalidade Benefício

em sólidos à granel

MEDIÇÃO REAL DE NÍVEL E VOLUME

www.vikacontrols.com.br



APM – Mudando o Mercado
do Nível para o Volume

O oferece3DLevelScanner II da APM

estratégias mutuamente vantajosas sem
comprometimentos para gerentes técnicos
e comerciais: proporcionando, dia após dia,
medições precisas do estoque, permitindo
que a produção ocorra de maneira confiável,
conforme planejada, ao mesmo tempo que
fornece dados essenciais em tempo real,
para que os gerentes financeiros e outros
possam fazer estimativas verdadeiras dos
custos reais. O 3DLevelScanner II da APM
incorpora as melhores soluções da categoria
para aplicações de medição de processos
até então inacessíveis em diversos setores
da indústria. Os clientes obtêm muito mais
do que se pode ver : Um dispositivo
facilmente instalado e operado, livre de
manutenção, que oferece economias
significativas, aprimorando o desempenho
geral e a rentabilidade. Quanto maior for o
volume de estoque armazenado, maior será
o valor agregado dos escâneres APM e o
impacto que eles causam no balanço
financeiro. (Consulte o gráfico na parte
inferior à esquerda).

3DLevelScanner M 3DLevelScanner MV

Capacitivo
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Dispositivo de nível de pontual

3DLevelScanner II da APM

* Espectro de Aplicação – Faixa de aplicação em silos,
compartimentos abertos, depósitos e pilhas de estocagem
em más condições (poeira, umidade etc.)
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Segurança
Compartimentos de grãos em aço são considerados suscetíveis a colapsos,
resultando em falhas catastróficas atribuídas ao agregamento irregular nas
laterais. Isso pode ser causado pela tentativa de evitar a deterioração dos grãos
ou o preenchimento e esvaziamento assimétricos.
O 3DLevelScanner II MV fornece a detecção visual prévia de todas essas
condições muito antes de elas ameaçarem a integridade estrutural do contêiner,
o que permite ao gerente de produção intervir com a manutenção adequada,
evitando danos dispendiosos ou a perda das instalações de armazenamento,
assim como interrupções inesperadas na produção.

Eficiência Operacional –

Medição de Volume e Nível
O 3DLevelScanner II da APM mede o volume bem como os níveis mínimo e
máximo dos materiais armazenados. Isso representa um grande valor
agregado, uma vez que soluções alternativas para a medição de nível baixo são
difíceis de instalar e manter.

Conhecimento é Poder: Controle de Estoque Otimizado
A medição realmente precisa de material melhora significativamente a
eficiência operacional e as capacidades de gestão, traduzindo-se em
consideráveis economias e um rápido retorno de investimento.

Medições precisas para o rastreamento da produção
Controle de processo, gestão de estoque, rastreamento e estimativa de uso são
realizados com o suporte do 3DLevelScanner II da APM de maneira fácil e
precisa. Uma vez que a eficiência aumenta e os desperdícios diminuem, a
produção é simplificada, as entregas podem ser otimizadas e as dispendiosas
expedições de emergência são eliminadas.

Comunicações remotas se integram ao ERP e outros sistemas

de controle
Realizando a interface com a maior parte do controle automatizado, o
3DLevelScanner II possibilita a medição remota e a entrega de dados. O acesso
às condições reais de estoque constantemente em mudança permite que os
gerentes de produção e comerciais tenham a oportunidade de tomar decisões
oportunas e fundamentadas que vão direto ao problema.

A APM sabe o que faz

A unidade externa está

revestida pelo

acúmulo de poeira.

Na parte interna,

a unidade está limpa

e em plena operação.
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