KOMPLET OVERLØBSREGISTRERING TIL SCADA MED MJK’S SFM3640
Med SFM3460 får du alt som behøves til at registrere overløb på steder med fast forsyning 230VAC.
Pris kun 24.995,00 Kr.
Prisen er inkl. opmåling af overløbskant, montage af udstyr og programmering af styring.
Så har du bygværket eller brønden – klarer MJK resten.

MJK’s serviceteam kan endvidere tilbyde at hjælpe med at opretning af gamle overløbskanter, flytning eller
udskiftning af forkert monteret rist og vejledning omkring, hvordan du opnår bedst mulige måledata.
SFM3460 kan anvendes til måling af overløb/flow/niveau i f.eks.
•

Overløbsbrønde

•

På definerede/udefinerede kanter eller V-overfald

•

Overløbsbygværker

•

Flowmåling over defineret kant eller i målekanal.

KOMPLET SKAB MED TRYKTRANSMITTER OG ELEKTRODER

KOMPLET SKAB MED RADAR OG ELEKTRODER

•

Fibox 32*32 cm med DIN skinne, klemrækker og forskruninger

•

Fibox 32*32 cm med DIN skinne, klemrækker og forskruninger

•

4G MµConnect styring (med program for overløbsberegning)

•

4G MµConnect styring (med program for overløbs beregning)

•

Hydrostatisk tryktransmitter Expert™ 7060

•

Radar

•

Antenne

•

Antenne

•

Stavelektrode med relæ (sandt/betinget overløb + nulstilling af radar/tryktransmitter)

•

Stavelektrode med relæ (sandt/betinget overløb + nulstilling af radar/tryktransmitter)

•

Beslag til stavelektrode samt niveaumåler

•

Beslag til stavelektrode samt niveaumåler

•

Fuld dokumentation og CE mærkning af overløbstavle.

•

Fuld dokumentation og CE mærkning af overløbstavle.

Pakken giver dig følgende fordele:

Kunden forventes at levere:

Pakken giver dig følgende fordele:

Kunden forventes at levere:

Intet skift og vedligeholdelse af batteri

230 VAC/6A ledig gruppe

Intet skift og vedligeholdelse af batteri

230 VAC/6A ledig gruppe

Valgfri tryktransmitter eller radar for niveaumåling

Terrænskab eller gravsten til at montere overløbsskab i

Valgfri tryktransmitter eller radar for niveaumåling

Terrænskab eller gravsten til at montere overløbsskab i

2-vejs kommunikation med 4G modem

2-vejs kommunikation med 4G modem
Trækrør fra tavle til bygværk

Indbygget datalogger i styring (365.000 punkter)
Mulighed for senere udbygning med vandkvalitetssensorer (nitrat, ammonium, ledningsevne
m.m.)
Regnmåler kan tilsluttes
Sandt/betinget overløb med ekstra stavelektrode.

Trækrør fra tavle til bygværk
Indbygget datalogger i styring (365.000 punkter)

En lige (vandret) overløbskant for mest præcis
måling
Korrekt monteret rist - øverste punkt under
overløbskant (ellers falsk - for højt - overløb ved
tilstoppet rist)
Oprettelse af billede i SCADA/SRO
SIM kort.

Mulighed for senere udbygning med vandkvalitets sensorer (nitrat, ammonium, ledningsevne m.m.)
Regnmåler kan tilsluttes
Sandt/betinget overløb med ekstra stavelektrode.

En lige (vandret) overløbskant for mest præcis
måling
Korrekt monteret rist - øverste punkt under
overløbskant (ellers falsk - for højt - overløb ved
tilstoppet rist)
Oprettelse af billede i SCADA/SRO
SIM kort.

MULIGHED FOR TILKØB AF SERVICEAFTALE SOM DÆKKER:
•

Et årligt eftersyn og gennemgang af installationen

•

Udskiftning af komponenter der fejler - dog undtaget mekanisk skade og lynnedslag

•

Gældende i 3 år eller 5 år

•

3-årig aftale - kun 5.995 Kr./år

•

5-årig aftale - kun 4.995 Kr./år

•

Tilkøbt serviceaftale udføres på hverdage indenfor normal arbejdstid 8.00-16.00.

Vi kan også tilbyde at hjælpe med opretning af gamle overløbskanter, flytning eller udskiftning af forkert
monteret rist og vejledning omkring hvordan du opnår bedst mulige måledata.

+45 45 56 06 56
www.mjk.com

MJK Automation A/S
Blokken 9, 3460 Birkerød

