
Tecnologia confiável e engenhosamente 
simples para medição de nível  

Soluções para a  
Indústria de plástico 



Medição e detecção de nível 
em processos de  transformação de plásticos 

A UWT oferece uma variedade de sensores de alta qualidade para detecção e medição de nível para as aplicações na indústria 
de plásticos. A instrumentação de medição é utilizada tanto durante o processamento quanto na fabricação de plástico granulado 
ou em pó, nos mais variados setores da indústria:  automotiva, de portas e janelas, perfis, de embalagens, de peças plásticas, de 
borracha, de reciclagem, filmes, etc.

Processos típicos de uma fábrica de transformação de plásticos, com recomendações da UWT, referente às 
soluções adequadas em instrumentação:

Soluções versáteis para uma variedade de 
processos

A UWT tem desenvolvido tecnologias de medição 
seguras, dedicadas a satisfazer as aplicações 
específicas e  necessidades da indústria de plásticos.

Oferecemos a instrumentação de
detecção e medição 

adequada para cada um dos 
processos da sua fábrica

Através de uma tecnologia eficiente e com soluções 
modernas, a UWT é capaz de garantir o bom 
funcionamento da sua produção:

 Longevidade através da alta qualidade
 Performance de produto de 99,8% !

 Produtos individualizados    
 Flexíveis, modulares e econômicos
 

 Planejamento seguro através da precisão  
 Sensores modernos com a máxima compatibilidade 

Monitoramento dos níveis e visualização:

Tudo em uma só solução.
O sistema de monitoramento e visualização Nivotec® 
exibe os níveis através de uma conexão à internet ou por 
transmissão móvel de dados.

• Sistema completo para exibição de níveis, indicação 
de tendências, armazenamento de dados e consulta 
remota dos níveis 

• Monitoramento do abastecimento através de alarme 
• Transparência & gestão eficiente do silo

Armazenagem 

Medição de nível,  proteção contra
transbordo e detecção de nível mínimo em 
silos de armazenamento

Características

• Intervalo de medição até 100m
• Medição durante o abastecimento
• Proteção confiável contra transbordo
• Plug and play

Dosagem/Mistura

Detecção de nível em  moegas de dosagem 
e misturadoras 

Características

• Comutação precisa
• Reação rápida
• Conexão ao processo pequena
• Sinal de saída ajustável

Moagem/
trituração
Detecção de nível para processos de
moagem e trituração

Características

• Sensor compacto
• Design à prova de poeira
• Reação rápida
• Resistente à abrasões

Formação de espuma 

Detecção de nível  em máquinas de 
moldagem e em silos primários e secundários

Características

• Sem peças móveis  
• Alta sensibilidade
• Precisão apesar de carga estática
• Sensor compacto

Moldagem por
injeção/extrusão 
Detecção de nível na transformação e pro-
cessamento de plástico

Características

• Elevada pressão no processo
• Extensão em tamanhos variáveis
• Desativação confiável
• Fácil configuração e instalação

Secagem 

Detecção de nível na secagem e em outros 
silos intermediários

Características

• Método de medição robusto
• Sinal de saída ajustável
• Versões para alta temperatura
• Não requer manutenção
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Encontre aqui a seleção de aplicações 
solucionadas com a tecnologia de me-
dição  UWT para a indústria de plásticos.

www.uwt.de/synthetics  

Modbus RTU, 4-20mA, contagem de pulsos

Modbus RTU, 4-20mA115/230 VAC

115/230 VAC

Ethernet
Endereço IP
de internet
roteado

GatewayRTU/TCP

Nivotec
NT 3500

Visualização
de nível

NT

Detecção de nível - medição pontual:

• Medição segura de nível mínimo, intermediário ou 
máximo 

• Desenho modular & soluções por kits
• Para materiais sólidos com sensibilidade a partir de 5g/l
• Solução para sólidos com baixo valor de DK > 1,5
• Alta resistência mecânica
• Compensasão ativa de aderências
• Chaves de nível rotatória com SIL 2

Capanivo® 
Sensor capacitivo
Active Shield Technology

Vibranivo®                              RFnivo®

Garfo vibratório                       Sensor capacitivo
Sensibilidade <5g/l                  Intervalo de pressão +25bar

CN

MN

RN

RFVN

Mononivo®

Haste vibratória
Rosca de conexão 1" 

Rotonivo®

Chave de nível rotatória
Temperatura até +1100°C

Medição de nível - medição contínua: 

• Adequado para medição em silos estreitos, com altura       
até 100m

• Resultados de medição precisos devido à variedade de     
pesos utilizados

• Posicionamento preciso do sensor através do flange 
giratório

• Resistente à poeira, humidade e interferências
• Auto-limpeza da lente
• Temperaturas de processo de até 200°C
• Fácil configuração e instalação

NivoRadar®                                                         
transmissor 
por radar                                
78GHz                                       NB

NR

Nivobob®               
Sistema eletromecânico
> 500.000 Ciclos de medição

           Nivotec®                                       
           Software de visualização
           Acesso em todo o mundo

NT
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Especialista em tecnologia de medição inovadora. 

Nós oferecemos soluções confiáveis, produtos duradouros, 

feitos de acordo com as necessidades dos nossos clientes.

UWT International Trading  
(Shanghai) Co., Ltd
1st Floor, Plant No. 7, Lane 333 
Zhujian Road, Huacao Town  
Minhang District,  
Shanghai 201107, P.R. China

Tel: +86 21 6468 4193
Fax: +86 21 6469 6707

www.uwt.cn
info@uwt.eu

UWT (UK) Ltd
20 Main Road
Dorrington 
Shrewsbury 
Shropshire SY5 7JW
Grã-Bretanha

Tel: +44 (0) 1743 718 883
Fax: +44 (0) 1743 718 883

www.uwtuk.com
sales@uwtuk.com

UWT Level Control India Pvt. Ltd.
Plot No 52, Udyog Vihar Phase-VI 
Sector 37
122001 Gurugram 
Haryana 
India

Tel: +91-124 412 1600
Fax: +91-124 412 1611

www.uwt-india.com
info@uwt-india.com

UWT Level Controls LLC
4445 Malone Road
38118 Memphis TN
USA

 
Tel: +1-901-531-6090 
Fax: +1-901-531-6095

www.uwtlevel.com
info@uwtlevel.com

UWT GmbH
Westendstr. 5
87488 Betzigau 
Alemanha

 
 
Tel.: +49 (0) 831 57 123 0 
Fax: +49 (0) 831 57 123 10 

www.uwt.de 
info@uwt.de

UWT RUS Level Measurement, LLC 
Dorozhnaya st., 8 b.1
Office 110
117545 Moscou 
Rússia

Tel: +7 499 723-75-73

www.uwtlevel.ru
info@uwtlevel.ru




