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Flow- 
og Niveaumålere
Løsninger fra den enkelte  
måler til det store projekt

V. Løwener A/S  er et moderne handels- og ingeniørfirma, der leverer  
professionelle produkter og løsninger til industrien og entreprenørbranchen



  

Flow- og niveaumålere 
skal vælges efter opgaven
Hvilken flow- eller niveaumåler skal man vælge til sin måleopgave? Før man anskaffer sig en flow- eller niveaumåler, er der en 
del overvejelser man skal gøre sig om sin proces. Medie, rørstørrelse, tryk og temperaturer er nogen af de vigtigste parametre, 
som valget af måler skal baseres på. Dernæst er krav til nøjagtighed, levetid, vedligeholdelse, installationsomkostninger og 
installationsmuligheder også alle vigtige faktorer. Man bør ligeledes vide, hvilken signaltype som ønskes, pulser for tælling 
(opløsning af pulssignal), analogsignal eller blot displayvisning af total eller flowrater.

Nedenfor findes en kort beskrivelse af de måleprincipper som Løwener kan tilbyde vores kunder. Vi står selvfølgelig til rådighed 
med mere rådgivning enten via vores hjemmesider eller vores produktspecialister. 

FLOWMÅLERE
Magnetisk Induktive Flowmålere   

Det mest anvendte måleprincip til flowmåling af ledende væsker inden for industrien, vandværker og spildevand er vel nok den 
magnetisk induktive flowmåler. Målerne har ingen bevægelige dele og ingen restriktioner i målerøret. Dog kræves det, at mediet 
er elektrisk ledende, og derfor kan målerne ikke anvendes til olier og organiske opløsningsmidler. Magnetisk induktiv målere er 
meget nøjagtige, de måler med en nøjagtighed på ned til 0,25% af målt værdi. 

Vi forhandler bl.a. Badger Meter som er en af Løweners ældste samarbejdspartnere med hovedsæde nær Stuttgart. Badger 
Meter Europe producerer magnetisk induktive flowmålere på egen moderne fabrik i Tjekkiet, med alle former for kalibrering af 
målere op til DN 2000.

Typer af magnetisk induktive flowmålere for ledende væsker: 

Badger Meter Magnetoflow
Advanced vand- , kemi-, fjernvarmemåler

 

Badger Meter M3000
EX - ATEX Zone 2

Badger Meter Magnetoflow
Sanitær udførelse

Badger Meter M4000
EX - ATEX Zone 1

 

Størrelse:  DN6 – DN1200 
Kapacitet: 0,03–10 m/sek.
Temperatur: 100 grC/150 grC
Procestilslutning:  Flanger/gevind
Materiale:  Gummi/PTFE lining
Elektroder:  Hastelloye

Størrelse:  DN6–DN1200
Kapacitet:  0,03–10 m/sek. 
Temperatur:  100 grC/150 grC 
Procestilslutning:  Flanger/gevind
Materiale:  Gummi/Teflon lining
Elektroder:  Hastelloye

Størrelse:  DN6–DN1200 
Kapacitet:  0,03–10 m/sek. 
Temperatur:  100 grC/150 grC 
Procestilslutning:  Flanger/gevind
Materiale:  Gummi/PTFE lining
Elektroder:  Hastelloye

Størrelse:  DN25–DN100 
Kapacitet:  0,03–10 m/sek. 
Temperatur:  100 grC/150 grC
Procestilslutning:  Milkpipe 11851/Clamp
Materiale:  PTFE lining 
Elektroder:  Hastelloye



  

Badger Meter M3000
EX - ATEX Zone 2

Badger Meter Magnetoflow
Sanitær udførelse

Volumetriske (positive) flowmålere

Volumetriske målere også kaldet fortrængningsmålere er opbygget omkring en eller flere roterende dele. Hver gang de roterende 
dele har roteret en omgang, har en bestemt volumenmængde passeret. Ved aftastning af rotationen kan flowet måles. Målerne 
egner sig primært til tyktflydende rene homogene væsker. Under kategorien volumetriske målere indgår forskellige typer så som 
hvirvelskivemålere, ovalhjulsmålere og ringstempelmålere. Alle disse målere egner sig godt som integrerede flowmålere. Altså 
målere, der giver det samlede gennemløb siden sidste nulstilling, og med de roterende dele som trækker et tælleværk.

Typer af positive flowmålere  

Badger Meter OG-TI-100
Ovalhjulsmåler

 

Størrelse:  ½” PN100
Kapacitet:  1–35 l/min
Temperatur: -20 grC-+50 grC 
Procestilslutning: 1/2” BSP.F
Materiale:  Aluminium hus eller
 Eloxeret alu med vectra  
 ovalhjul 
Signaludgang: Puls Reed kontakt 100 PPL

Badger Meter MN 1&2
Ovalhjulsmåler

Størrelse:  Op til PN550
Kapacitet:  0,5–500 l/h (< 5m pas)
Temperatur: Maks. 80/120 grC  
Materiale:  SS316/alu/PPS målerhus
Signaludgang: Reed pulsgiver 

Techfluid Covol
Ringstempelmåler

Størrelse:  DN10–DN100
Kapacitet: 8 l/h-60 m3/h  
Temperatur:  Maks. 130 grC 
Procestilslutning:  Flanger/milkpipe 11851/clamp 
Materiale:  SS316/PVC/PP/PTFE
Signaludgang:  Pulsgiver/display/transmitter

Badger Meter OP og OPH
Ringstempelmåler
Af syrefast rustfrit stål

Størrelse:  DN15, DN25 og DN50
Kapacitet: OP: 24-350l/min
 OPH: 15,5-252 l/min 
Temperatur:  Maks. 150 grC
Procestilslutning: Flanger/milkpipe 11851/
 clamp 
Materiale: SS 316
Signaludgang:  Reed pulsgiver



  

Forstærkere
RHE-08 væg montage
RHE-07 17” rack
RHE-06 afregning
RHE-11 EX i zonen
RHE-12 low cost EX
RHE-14 low cost
RHE-15 Profibus modul 

Rheonik Coriolis
masseflowmåler

Torsion rod system – for væsker 
og gasser (over 10 bar)

Verdens mindste og største 
coriolis masseflowmåler

Kapacitet: 2 gr/min - 25T/min

Masseflowmålere

Der findes to typer af masseflowmålere, termiske og coriolismålere. Masseflowmålere anvendes hvor der ønskes en direkte 
måling af flowets masse i f.eks kg/h. hvis mediets vægtfylde ændrer sig er det en fordel at kunne måle massen direkte. Coriolis 
masseflowmålere er meget præcise og bruges ofte til afregningsformål ved f.eks olie, mælk, fedt og meget dyre medier hvor 
nøjagtigheden har en stor betydning. Coriolis masseflowmålere anvendes mere og mere til gasmåling, dog er der nogle krav 
til trykket før målingen er nøjagtig. Coriolis masseflowmålere er også velegnede til medier med høj viskositet, højt tryk og høje 
temperaturer. 

Badger Meter MN4 – MN100
Ovalhjulsmåler, mange versioner

Størrelse: DN15-DN100
Kapacitet: 180 l/h-4800 l/h (<5 m pas)
Procestilslutning: Flanger/clamp 
Materiale:  Alu/ SS316/Ryton
Signaludgang: Reed pulsgiver

Badger Meter Recordall 
Hvirvelskivemåler

Størrelse:  ¾” – 2”
Kapacitet:  3 l/h-38 m3/h
Temperatur:  50/80/120 grC
Procestilslutning: Gevind 
Materiale: Bronze hus/vectra/viton 
Signaludgang: Mekanisk tælleværk/
 Impulsgiver/transmitter

Badger Meter LM-OGT-HF
Hi-flow Ovalhjulsmålere

Størrelse:  ¾” – 1” 
Kapacitet:  max 115 l/min
Temperatur: -30 grC-+60 grC
Procestilslutning: Gevind 3/4”-1”  
Materiale:  SS316, PVC, aluminium 
 og vectra
Signaludgang:  Pulsudgang NPN



  

Forstærkere
RHE-08 væg montage
RHE-07 17” rack
RHE-06 afregning
RHE-11 EX i zonen
RHE-12 low cost EX
RHE-14 low cost
RHE-15 Profibus modul 

VA flowmålere

VA-flowmålere (Variable Area/Rotametre) er en mekanisk måler, hvor det aktuelle flow aflæses manuelt på glasset. En VA-måler 
er et enkelt mekanisk måleprincip for aktuelt flow. Måleren består af et gennemsigtigt konisk rørstykke med graveret skala. 
Inde i røret er der en rund eller en konisk flyder. Hvis der ikke er noget flow, vil flyderen hvile på rørets bund. Ved flow vil flyderen 
løftes fra sædet, så der derved opstår ligevægt mellem tryktabet over flyderen og opdriften samt tyngdekraften.  
Ved øget flow, vil flyderen løftes højere i røret, og vil være et udtryk for det flow som løber gennem røret. Det er vigtigt at flyderen 
er centreret i røret. VA måleren er en billig mekanisk løsning der ligger på en nøjagtighed på 1,5-3% af fuld skala. VA-målerne 
kan leveres med alarmkontakter og analog udgang 4-20 mA.

Turbine flowmålere

Turbine flowmålere er en form for mekanisk flowmåler med en nøjagtighed på 0,5-1%. Turbine målere bruges ofte til afregning 
af f.eks naturgas, tynde olier og i den kemiske industri. Turbinemålere bruges både til gas og væske som volumenmålere. 
Måleprincippet er en roterende propel der sidder i flowstrømmen. Propellens omdrejninger registreres typisk berøringsfrit ved en 
induktiv aftastning. Derved induceres en elektrisk spænding i en pick-up spole. Der kan nu fås et impulssignal, hvor frekvensen 
er direkte proportional med flowet. Måleprincippet egner sig ikke til tyktflydende væsker.

Badger Meter LM-OGT-HF
Hi-flow Ovalhjulsmålere

Techfluid TM44  
AF SS316 kun for væsker

Størrelse:  DN10 – DN200
Kapacitet: Vand: 100 l/h-8000 m3/h
Temperatur:  Maks. 130 grC
Procestilslutning:  Flanger (DIN)
Materiale: SS316/SS420 
Signaludgang:  Pulsgiver eller med 
 Fluidwell display/
 transmitter 

Badger Meter TP  
For væsker og gasser
Størrelse:  ¼” – 20” (DN6 – DN500) 
Kapacitet:  Væsker: 0,228 m3/h-7000 m3/h
 Luft: 0,88 m3/h-1700 m3/h 
Temperatur:  Maks. 150 / 450 grC
Procestilslutning: Gevind/flanger
Materiale:  AF  SS316
Signaludgang:  Pulsgiver eller med 
 Fluidwell display/
 transmitterVision

 

Størrelse:  3/8” 
Kapacitet:  0,1 – 30 l/min. 
Temperatur:  Maks. 100 grC 
Materiale:  Nylon (PA12) 
Signaludgang:  NPN pulsudgang

Techfluid PT-11/12

   

Størrelse:  ½”-3” DN15–DN80 
Kapacitet:  Vand: 10–40.000 l/h
 Luft: 0,1–600 Nm3/h
Materiale:  Trogamid/Polysulfon
Temperatur: -10 grC-+60 grC 
Procestilslutning: Gevind/flanger/Union
Signaludgang: Option: Alarm kontakt
 Option: 4–20 mA 
 (Reed kæde, 16–18 trin) 

Techfluid PTM-01/02

Størrelse:  ½”-3/4” 
Kapacitet:  Vand 4–1000 l/h
 Luft 4–900 Nm3/h 
Temperatur:  -10 grC-+60 grC
Materiale:  Plast
Procestilslutning: Klæbemuffer/flange/gevind
Signaludgang: Optioner: Alarm kontakt
  



  

Techfluid 6001/6002
For væsker og gasser

Techfluid Differenstryk
PR61/62/25

 

Techfluid M21
Helmetal rotameter
Med magnetisk kobling til viserhus
Med eller uden reguleringsventil

Techfluid SC250
Helmetal rotameter med magnetisk 
kobling til viserhus   
For væsker og gasser

Størrelse:  ½” – 3” / DN15-80
Kapacitet:  10 – 40.000 l/h vand
Temperatur:  Maks. 130 grC
Procestilslutning:  Gevind (BSP/DIN/ANSI)
Materiale:  Glasrør/stål armatur (SS316)
Signaludgang: (Option:) Alarm kontakt  

Størrelse:  DN50 - DN 1000
Tryk:  16 .. 200 bar (PR25)
Kapacitet:  2 – 20.000 m3/h vand
 30 – 300.000 Nm3/h luft
Temperatur:  180..+400 ºC
Procestilslutning: Sandwich
Materiale: Plast/SS316 
Signaludgang: Alarm og analog udgang, 
 elektr./pneum.

Techfluid DP65
Target flowmåler med magnetisk  
kobling til viserhus, kun for væsker 

Techfluid 2100
Glasrør rotameter for væsker 
og gasser, i armatur med eller 
uden reguleringsventil

Størrelse:  1/4”-1/2”
Kapacitet:  0,1 – 1.000 l/h vand 
Temperatur: 0-120 grC (væske)
Procestilslutning: Gevind 
Materiale: Glasrør/stålarmatur (SS316) 
Signaludgang: Alarm kontakt

Størrelse:  DN40 – DN500
Kapacitet: Vand: 0,5 m3/h-1600 m3/h 
Temperatur: -20 grC-+130/180 grC 
Procestilslutning: Sandwich 
Materiale: Plast/stål (SS316L)
Signaludgang: Alarm kontakt /4-20 mA/
 analog udgang
ATEX

Størrelse:  ¼”– ½” BSP 
Kapacitiet: Vand: 0,1 l/h-1000 l/h
 Luft: 4 Nl/h-30 m3/h
Temperatur: -20 grC-+200 grC
Procestilslutning: Gevind/clamp
Materiale: Stål (SS316 L)
Signaludgang: Alarm kontakt/analog KDG.
ATEX

Størrelse: DN15-DN200
Kapacitet: Vand: 2,5 l/h-350 m3/h
 Luft: 70 Nl/h-7000 N3/h
Temperatur: -160 grC-+400 grC 
Procestilslutning: Flanger 
Materiale: SS316/PP/PVC/PTFE
Signaludgang: Alarm kontakt/4-20mA
ATEX



  

Oliemålere

Oliemålere bruges typisk i forbindelse med forbrugsmåling. Det er mekaniske målere med enten tæller eller kombineret med 
en pulsgiver for fjernaflæsning. Typiske størrelser fra 1/8” op til 2”. Andre måleprincipper anvendes ofte ved større flowmæng-
der. En oliemåler er typisk fortrængningsmålere som ovalhjul, ringstempel- og lamelmålere, da viskositeten vil variere meget 
afhængig af temperaturen på olien. 

Ultralydsflowmålere

Ultralydsflowmålere er en af de nyeste tendenser indenfor flowmåling. Ultralyd udmærker sig specielt ved lave installationsom-
kostninger, god nøjagtighed og muligheden for at bruge en UL-måler som transportabelt flowmåleudstyr. Ultralydsmåleren er en 
berøringsfri måler, dvs. at der kræves minimal vedligeholdelse og der er ingen bevægelige dele. Der findes to forskellige princip-
per for ultralydsflowmåling. Den ene er efter Dopler princippet, der anvendes til væsker der indeholder partikler eller luftbobler. 
Der måles typisk med en nøjagtighed på mellem 3 og 5%. Den anden metode er ”Transit time” princippet som anvendes til rene 
homogene væsker. Her er nøjagtigheden noget bedre typisk omkring 0,5-3%. Ultralydsmålere er specielt anvendelige ved store 
rør og urene eller aggressive medier.

TTFM100B
Bærbar ultralyds flowmåler
Display og med datalogger  

Techfluid Differenstryk
PR61/62/25

 

Techfluid SC250
Helmetal rotameter med magnetisk 
kobling til viserhus   
For væsker og gasser

Braun Messtechnik  
Fyringsoliemåler
Type HZ3, mekanisk med 5 cifre 
og centrum viser 
1% fejlvisning, ingen impulsgiver 

Braun Messtechnik  
Fyringsoliemåler
Type Hz5, mekanisk med 6 cifre
1% fejlvisning

Techfluid DP65
Target flowmåler med magnetisk  
kobling til viserhus, kun for væsker 

TTFM100 
Stationær ultralyds flowmåler

  

Størrelse:  DN15–DN6000 
Kapacitet: -16 m/s-+16 m/s
Temperatur: -20 grC-+80 grC (+160 grC)
Procestilslutning: Clamp on sensors
Signaludgang Analog, puls, RS232  
 

Størrelse:  DN15 – DN6000
Kapacitet: +/- 32 m/s  
Temperatur: Maks. 160 grC 
Procestilslutning: Clamp on sensor 
Signaludgang: Datalogger
 RS232 

Størrelse:  1/4” indv. Gevind
Kapacitet:  0,18–12 L/h
Temperatur:  Maks. 70 grC
Procestilslutning: Gevind 1/4”
Materiale: Aluminium
 

Størrelse:  1/8” indv. Gevind
Tryk:  PN25 
Kapacitet:  0,7–40 l/h
Temperatur:  Maks. 70 grC
Procestilslutning: Gevind 1/8”
Materiale: Aluminium
Signaludgang: Pulsgiver, fjerntælle-
 værk 50 ppl



       

Badger Meter oliemåler
Type Recordall med tælleværk/
pulsgiver/transmitter

Vandmålere

Vingehjulsmålere: En eneste bevægelig del i målekammeret. Vingehjulets omdrejninger overføres til tælleværket via kontaktfri 
magnetisk transmission.   
Volumemålere adskiller sig fra vingehjulsmålere ved, at de så at sige måler en kopfuld vand af ad gangen. De er således ikke 
afhængige af et lejesystem. Fordelen ved disse målere er, at de er meget nøjagtige, har et større måleområde samt at de har et 
lavere startmoment. Typiske volumenmålere kan være hvirvelskive eller ringstempel målere. Disse typer er ikke følsomme over 
for kalk eller okker.

Badger Meter oliemåler
Type MN D100
Mekanisk med nulstilling
For diesel, benzin og 
petroleum

Badger Meter oliemåler
OG-T-100 med 100 imp/l 
(reed kontakt)

 

Størrelse:  1” BSP
Kapacitet:  3–80 ltr/min
Temperatur: Maks. 80 grC  
Procestilslutning: Gevind 1” BSP/NPT (F)
Materiale: Alu, Zink, Stål, NBR, Union

Badger Meter Recordall
Volumenmåler for vand, demivand og lign.
Mek. Tælleværk / pulsgivere

Størrelse:  M25 & M40 
Kapacitet:  1–160 l/min
Temperatur:  Maks 50 grC
Procestilslutning: Gevind 3/4”, 1”  
Materiale:  Plast
Signaludgang: Puls

GWF MTK vingehjulsmåler
Tælleværk. Pulsgiver som  
option. Specielle vertikale  
målere op til 1.1/2”. Radio-
aflæsning, MID godkendt 

Størrelse:  ¾”-2”
Kapacitet: 1,5 m3/h-10m3/h 
Temperatur:  Maks. 30 grC
Procestilslutning:  Gevind eller Flanger
Materiale: Messing
Signaludgang:  M-BUS, Puls

Størrelse:  DN4-DN50
Kapacitet: 25 l/h-20.000 l/h
Temperatur: Maks. 60/130 grC 
Procestilslutning: Gevind 
Materiale: Messing/aluminium 
Signaludgang: Puls

Størrelse:  ½” PN100
Kapacitet:  1–35 l/min
Temperatur: -50 grC-+20 grC 
Procestilslutning:  Flanger
Materiale:  Aluminium hus eller
 Eloxeret alu med vectra  
 ovalhjul 
Signaludgang: Puls 100 PPL

Størrelse:  ¾” – 1.1/2”
Tryk: PN16
Kapacitet:  Maks. 25 m3/h
Temperatur:  50/80/120 grC
Procestilslutning:  Mekanisk tælleværk/
 Impulsgiver/transmitter 
Materiale: Bronze hus/vectra/viton VZO 4 oliemåler



       

Badger Meter oliemåler
OG-T-100 med 100 imp/l 
(reed kontakt)

 

GWF MTH varmtvandsmåler
Specielle vertikale målere  
op til 1.1/2”
MID godkendt

GWF MTW varmtvandsmåler
Specielle vertikale målere  
op til 1.1/2”
MID godkendt

GWF MTK vingehjulsmåler
Tælleværk. Pulsgiver som  
option. Specielle vertikale  
målere op til 1.1/2”. Radio-
aflæsning, MID godkendt 

Størrelse:  DN15-DN50 
Kapacitet: 1,5 m3/h-15 m3/h 
Tryk: PN16/PN25
Temperatur:  Maks. 90 grC
Procestilslutning: Gevind 
Materiale: Messing
Signaludgang: Pulsgiver som option
Aflæsning: Tælleværk

Størrelse:  DN15-DN50
Kapacitet: 1,5-15 m3/h 
Temperatur: Maks. 130 grC
Tryk: PN16/PN25
Procestilslutning: Gevind
Materiale: Messing
Signaludgang: Pulsgiver som option
Aflæsning: TælleværkGWF UNICO

Enstrålet  90grC  
fjernvarmemåler
Qn 0,6–Qn 2,5
Størrelse: 1/2” - 3/4”
Kapacitet: 0,6 m3/h-2,5 m3/h 
Temperatur: 90/120 grC
Procestilslutning: Gevind 1/2”-3/4”
Materiale: Messing
Signaludgang: Pulsgiver som option
Aflæsning: Tælleværk

GWF WPDK (WPDH) 
Tælleværk kan roteres 360 grader
Kan monteres lodret og vandret

Størrelse: DN50-DN300
Kapacitet: 50 m3/h-1400 m3/h 
Temperatur: Maks. 40 grC (130 grC/180 grC)
Procestilslutning: Flanger
Materiale: Coated støbejern
Signaludgang: Puls (Opto & Reed) som option
Aflæsning: Tælleværk

GWF WSDH (WSDK)
Tælleværk kan roteres 360 grader
Kun til vandret montering 

Størrelse: DN50-DN150
Kapacitet: 15 m3/h-150 m3/h
Tryk: PN16/PN25
Temperatur: Maks. 130 grC (40 grC)
Procestilslutning: Flanger
Materiale: Messing
Signaludgang: Puls (Opto & Reed) som  
 option
Aflæsning: Tælleværk



  

NIVEAUMÅLING
Det første, man som bruger skal gøre sig klart, er hvad man ønsker at måle. Ønskes en nøjagtig måling af væskestand eller 
-mængde (analog måling), eller har man brug for at registrere et eller flere niveauer til styringsformål (grænseværdimåling). Til 
pumpestyring anvendes f.eks. ofte en 2-punktsniveaumåling, hvor der ved første niveau pumpes materiale ind i beholderen og 
ved andet niveau stoppes pumpen eller omvendt.

Mediets beskaffenhed har også betydning, når måleren vælges: Er det aggressivt, tyktflydende, korrosivt, under tryk, eksplosi-
onsfarligt, osv. Desuden er det vigtigt på forhånd at gøre sig klart, hvilke temperaturer niveaumåleren vil blive udsat for, hvilket 
medie der skal måles på og om der er skum på overfladen, samt niveaumålerens placering.
 
Endelig kan det være nyttigt på forhånd at bestemme, hvordan måleresultatet skal præsenteres. Ønsker man blot en visuel 
aflæsning, et analogt signal, der angiver det nøjagtige niveau, eller et kontaktsignal, der afgives, når et eller flere på forhånd 
definerede niveauer er nået.

Mekaniske målere

Flydere er prisbillige niveaumålere, som er meget anvendte. De ses ofte udformet som niveauvipper, der er monteret på siden 
på beholderen, men flydere kan også være udformet, så de glider op og ned ad en stang, som er monteret fra toppen af behol-
deren. Flydertyperne er følsomme over for snavs og partikler, da faststof kan sætte sig i klemme. En robust og sikker flyder er 
det sidevægs monterede målerør, hvor en magnetflyder i målerøret vender en række farvede magneter udvendigt på røret, som 
visuelt angiver niveauet. På denne type kan der monteres en række magnet-aktiverede grænseværdikontakter og/eller analog 
transmitter. 

Techfluid LT 10 
Robust Indikator, by-pass system, høj 
kemisk og mekanisk resistens, giver fuld 
procesisolation 

Størrelse: DN25 
Længde: 6000 m-15000 m 
Temperatur: -20 grC-+150 grC (standard)
 op til 400 grC
Procestilslutning: Flanger/gevind
Materiale: Stål, PVC, PP, PTFE 
Signaludgang: Analog, alarm

ATEX godkendt

Techfluid LC 30 1 – 5 switche
Anvendes til start/stop af pumpe, alarm 
for nivau, niveaukontrol for dosering og 
andre industrielle processer 

Størrelse: DN40-DN150 
Længde: 2,5 m-6 m 
Temperatur: -20 grC-+60grC
Procestilslutning: Flanger/gevind
Materiale: PVC/PTFE/SS316 
Signaludgang: Reed kontakt, maks. 5 alarmer

ATEX godkendt

Techfluid LC 40 
Anvendes bl.a. til kemitanke og 
tanke med varmt vand. Pumpe- 
kontrol og niveaualarmer
Særdeles robust

Størrelse: DN65
Tryk: Op til 400 bar 
Temperatur: -30 grC-+150/300 grC
Procestilslutning: Flanger
Materiale: Stål/PVC/PTFE 
Signaludgang: Microswitch/induktiv/
 REED

ATEX godkendt



  

Fortrængningsmålere udnytter Archimedes’ lov, som siger, at et legeme nedsænket i væske fortrænger lige så meget, som det 
vejer. Fortrængningslegemet er som regel ophængt i en fjeder med magnetisk overførsel til viserhus. Måleresultatet er afhæn-
gigt af mediets vægtfylde, og det vil derfor blive lettere påvirket af temperatursvingninger i mediet. Denne målertype er meget 
robust og leverer et stabilt analogt signal.

Vibrationsgafler har fået stor udbredelse som grænseværdimålere, især til pulvere og granulater. Måleprincippet er baseret 
på de forhold, at vibrationsfrekvensen ændres væsentligt fra luft til medie. Større faste partikler kan dog sætte sig i klemme i 
gaflen og påvirke måleresultatet.

Techfluid LP 80 niveau indikator
Anvendes bl.a. inden for den kemiske-, 
olie/gas- og foderstofindustri
Måleren er pålidelig og med lang levetid 

Techfluid LD 60 switch
SS316 vibrationsgaffel i forskellige længder

Techfluid LC 40 
Anvendes bl.a. til kemitanke og 
tanke med varmt vand. Pumpe- 
kontrol og niveaualarmer
Særdeles robust

Størrelse: DN40
Længde: 300 mm til 6000 m 
Temperatur: -60 grC-+150 grC (standard)
 -120 grC-+  400 grC (forespørg)
Tryk: PN40 op til PN400 
Procestilslutning: Flanger/gevind 
Materiale: Stål, PVC, PTFE
Signaludgang: Alarm kontakter, analog, pneumatisk

Størrelse: DN32, 1” BSP, 1” NPT, 1 1/4” ANSI
Tryk: 16 bar, op til 400 bar (forespørg)  
Længde: 130-6000 mm (detekteringslængde)
Temperatur: -20 grC-+ 70 grC
 Op til 150 grC (forespørg)  
Procestilslutning: Flanger/gevind/clamp/DIN 11851
Materiale: Stål (SS316L, Hasteloy c) 
 



  

Solid SmartScan  25/50
Ultralyds niveaumåler for  
væsker og tørstof med separat sonde,
maks. 40 meter. Analog udgang, 
5 relæ udgange. ATEX, RS485.

Solid MonoScan
Ultralyds niveaumåler for væsker  
og tørstof . For flowmåling (overfald), 
loop power, ATEX, IP65

Niveaumåling med ultralyd 

Er en meget populær metode, primært fordi ultralydssonden, som monteres i toppen af beholderen, ikke kommer i berøring med 
mediet. Måleresultatet kan dog påvirkes af dampe mellem sonde og medie, og der er en relativt stor dødzone under sonden, 
hvor der ikke kan måles. Metoden er ikke velegnet i trykbeholdere, da lydhastigheden i luft ændrer sig med vægtfylden.  
Skum på overfladen kan også give problemer.

Radar

En pendant til ultralydsmåleren er radarmåleren, som ikke er følsom over for turbulent luft og har en mindre dødzone end 
ultralyd. Også for højviskose medier er niveaumåling med ultralyd eller radar en god løsning, men oftest anvendes her højfre-
kvenssonder, som er relativt ufølsomme over for træge belægninger.  Væsker med lav dielektricitetskonstant kan give radarer 
problemer, da radarstrålen ikke reflekteres på overfladen. Radarmålere egner sig for tryktanke og høje temperaturer.

BM Radar
CW 56, 26GHz hornradar.
Maks 30 meter meter 
Med display og 4-20 mA.

Måleområde: Væsker: 0,2 m-15 m
 Granulater: 0,2 m-8,5 m 
Temperatur: -40 grC-+70 grC
Materiale sensor: SS316L/Coated aluminium
Procestilslutning: 2” NPT/2” BSP
Signaludgang: Analog 4-20mA

SmartScan  25
 
Måleområde: Væsker: 0,6 m-40 m
 Granulater: 0,6 m-30 m 
Temperatur: -40 grC-+70 grC
Materiale sensor: SS316L/Teflon coated 
 alumi nium
Procestilslutning: 2” NPT/2” BSP
Signaludgang: Analog 4-20mA

Måleområde: Maks. 30 m
 Granulater: 0,6 m-30 m 
Temperatur: -40 grC-+200 grC
Materialesensor: SS316L/PTFE
Procestilslutning: Flanger/gevind
Signaludgang: Analog 4-20mA/Hart
Tryk: Vakuum til +40 bar

SmartScan  50
 
Måleområde: Væsker: 0,4 m-12 m
 Granulater: 0,4 m-8,5m 
Temperatur: -40 grC-+70 grC
Materiale sensor: SS316L/Teflon coated 
 aluminium/
Procestilslutning: 2” NPT/2” BSP
Signaludgang: Analog 4-20mA



  

Fluidwell Alarm display
Med grøn baggrundsbelysning,   
som skifter til blinkende rød  
når alarm udløses
Puls eller analog indgang
IP67 - ATEX

Fluidwell Display/transmitter
Totalisator/flowrate
dosering/forhold//linearisering
Puls & analog udgang
Flow-/niveau-/trykmålere/temperatur
Batteri  eller looppower-forsyning

Doseringsudstyr (display)

Doseringsudstyr anvendes som en kontroller til styring af  ventiler og pumper, samtidig med at der forefindes fuldt tastatur til 
indstilling af f.eks en batch. Derudover findes mange anvendelses muligheder for indikering eller totalisatorer. Faktisk kan alle 
værdier i en proces synliggøres på et display og med forskellige udgangssignaler.  Displayene kan leveres med puls eller analog 
indgang. Displayene fungerer også som puls til analog konvertere og transmittere.

DIVERSE INSTRUMENTERING

Fugtighedsmålere

Til måling af fugtighedsindholdet i faste stoffer som f.eks pulvere, korn, granulater kan man måle kontinuerligt, ved hjælp af mikrobølger som 
sendes gennem materialet. Energitabet gennem mediet er proportionelt med fugtighedsindholdet, men dog afhængig af mediets massefylde.

HUMY 3000 inline fugtighedsmåler til 
pulver og granulater. Nøjagtighed bedre end
0,1%. Sensor med enten PTFE-membran eller 
keramikmembran. Med datalogger, analogudgang, 
RS 232.

MF 3000 inline masseflowmåler til tørstoffer. 
Anvendes i systemer, hvor mediet transporteres
pneumatisk eller fritfaldende, og den er velegnet
til tørstoffer med en partikelstørrelse på  
1 nm - 20 mm.
Udgang: 4-20 mA, RS 485



 

Siemens Sunburst 
Anlæg for drikkevand-  
og spildevandskanaler
Low-cost anlæg
Destruktion af OZON
Reduktion af TOC

Siemens Professional
For svømmehaller,  
spildevand og drikkevand
Barrier A, M og L
Lav- og mellemtryks- og amalganlamper 
Rensemekanisme
UV sensor
Styreskab med alarmudgange og display

UV-anlæg

Såvel i industrien som på vandværker udgør mikroorganismer i vand en trussel, der i værste fald kan føre til dødsfald blandt 
mennesker. I dag kan man dog holde mikroberne i skak med UV-lys. 
UV-bestråling finder udbredt anvendelse inden for desinfektion af vand, hvor metoden anvendes i en lang række applikationer, 
f.eks desinfektion af spildevand.
I drikkevareindustrien bruges teknologien til desinfektion af procesvand, CIP vand og vand på flaskerensningsanlæg.
På mejerier udnyttes metoden til desinfektion af injektionsvand, og i grøntsags- og salatindustrien bruges UV-bestråling til 
desinfektion af vaskevand. 



 

Flowswitche

Flowswitche anvendes hvis der ønskes et enkelt on/off signal. Det er en billig løsning for et alarmpunkt. Signalet gives ved 
hjælp af en reed kontakt som switcher ved flow registrering. Mere avancerede løsninger for signal ved et bestemt flow er der 
også mulighed for. 

Techfluid VH35 indstikTechfluid AD15 inline

www.loewener.dk

Størrelse:  ¼” – 2.1/2” 
Temperatur:  Maks. 120 grC 
Materiale:  Messing eller SS316
Signaludgang: Reed kontakt

Med indstillingsskala for switchpunkt

Størrelse:  DN50 – DN500
Temperatur: -10 grC-+120 grC 
Procestilslutning:  1” BSP M 
Materiale:  SS316/PTFE
Signaludgang: Reed kontakt 

Vi slipper ikke før tingene virker
Hos os finder du et stort udvalg af produkter – lige fra det komplekse og teknologisk avancerede – til det mest enkle og ukomplice-
rede. Alt sammen fra anerkendte producenter og i top kvalitet. Vi lægger stor vægt på ikke at slippe dig, før vi har sikkerhed for, at 
alting virker. Af samme grund vil du også kunne regne med vores assistance til idriftsætning og efterfølgende instruktion eller evt. 
videreuddannelse. Bag det hele har vi et team af servicefolk, der er klar til at træde til og få tingene til at fungere og i den sam-
menhæng kan vi ikke opfordre nok til, at du laver aftale med os om service med faste intervaller. Det er den bedste garanti man 
kan få mod kostbare nedbrud eller driftsforstyrrelser.

Vi har også et omfattende serviceprogram – kontakt os og hør mere om  
vores serviceløsninger

KD7 skriver
En af de mest moderne skrivere på markedet
Skriveren er en meget alsidig og økonomisk papirløs 
skriver og data logger med touchskærm
Med egen IP-adresse for internet adgang

Størrelse:  144x144 mm
Signalindgang: 3, 6 eller 12 analoge indgange
  16 digitale input 
Signaludgang: USB, RS 232, RS 485, ethernet, internet, alarmer
Tæthed:  IP65
Software:  Setup 
  Arkiv
  Kontrol  

Elektronisk skriver
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Vi binder processen sammen
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