
 APM 3D Scanner
 Silókban tárolt anyag pontos térfogatának meghatározására 

Már Magyarországon is elérhető az APM Automation Solutions Ltd. által kifejlesztett és gyártott 3D felszín-szkennerek 
egyedülálló  technológiája,  melynek  segítségével  a  szilárd  anyagok  –  porok,  zúzalékok,  darálékok,  granulátumok – 
pontos szint- vagy térfogatmérése minden helyzetben megoldható.

A hagyományos módszerekkel nem kaptunk teljes képet silóban vagy nyílt tárolóban 
tárolt anyag mennyiségéről és elhelyezkedéséről. Ezek a technológiák többnyire csak 
egy-egy ponton tudják megmérni a szintet, mely akár több métert is ingadozhat egy 
tárolón belül. Az anyag mennyiségének kiszámítása így csak durva közelítéssel 
lehetséges. Az anyag teljes felszínének letapogatása után az APM 3D szkenner pontosan 
kiszámítja az anyag volumenét. Ez nem csak műszaki szempontból fontos. A raktározott 
anyag mennyiségének mindenkori pontos ismerete a gazdasági szakemberek munkáját 
is könnyíti, és fontos információkat nyújt a vezetői döntéshozatalban is.

Több esetben nem is alkalmazható más technológia a szint megállapításához, mint az 
APM 3D szkenner.  Ez a  berendezés  nem érzékeny a  dielektromos állandóra,  tehát 
olyan helyeken, ahol a mikrohullámú technológia csődöt mond, kiválóan alkalmazható. 
Ha az anyag erősen porzik, és ultrahangos vagy lézeres szintmérés nem használható, 
az APM 3D szkennert kell bevetni.

A távadók legfeljebb 70°-os szögben 70 m-ig mérnek. Nagyméretű tárolók esetében több 
távadó is telepíthető, melyek együttműködve a tároló teljes felszínét feltérképezik. A 3D 
képet  a  rendszer  egy  távoli  számítógépen  kirajzolja,  ezzel  megmutatva  a  műszaki 
személyzetnek  az  esetleges  feltapadásokat  vagy  a  nagyobb  szintkülönbségeket  is.  
A rendszer  többféle  kimenettel  is  rendelkezik:  HART,  ModBus,  analóg  áram kimenet.
Magas hőmérsékletre kialakított változata 120°C-ig alkalmazható.

A mérési  elv  polarizált,  hallható  hanghullámok  visszaverődésén  alapul.  A 3D Scanner 
három  hangsugárzója  segítségével  különböző  irányokba,  különböző  frekvenciájú 
hanghullámokat sugároz, és a visszhangból 20cm-es felbontással képes meghatározni a 
tárolt  anyag  felszínének  pontos  távolságát.  A mérőrendszer  telepítésénél  megadjuk  a 
scanner helyét és a siló pontos dimenzióit, így a mérési adatokból pontosan megkaphatjuk 
a tárolt anyag térfogatát vagy a rendszer átszámíthatja ezt az értéket súlyra vagy átlagos 
szintre. Ennél az információnál többet is megtudhatunk, ha a 3D képet követjük nyomon 
egy számítógépen, mely RS-485 kommunikációs kapcsolatban áll az APM 3D Scanner-
ekkel. Így megelőzhetőek a feltapadások miatti  siló károsodások, balesetek. Nem csak 
képi, de a rögzített adatok előhívásával film jellegű animációval rekonstruálhatjuk a silóban 
történteket.

- Pontos térfogatszámítás - több érzékelővel nagy felületen is.
- Nem korlátozza a mérést az anyag dielektromos állandója.
- Nincs kötél vagy egyéb lenyúló mechanikai részegység vagy mozgó alkatrész.
- A tárolt anyag felszíne feletti szálló por nem gátolja a mérést.
- Nagyon tapadós anyagok esetére teflon bevonatú sugárzó alkalmazható, így a por a 

hangrezgések következtében lepereg
- Méréstartomány: 70m-ig, 30-70º látószög
- Mérési pontosság: szintmérésben +/- 15mm
- 3D megjelenítő program
- ATEX II 1/2D, 2D, Ex ibD/iaD 20/21 T110˚C, ATEX II 2G Ex ia/ib IIB T4
- Maximális üzemi anyag-hőmérséklet 85/120˚C
- Kommunikáció: HART, RS-485 ModBus
- Több távadó hálózatba köthető és egy silóban nagy területet is befog

A termékröl a Measure-Tech Kft. honlapján tudhat meg többet, 
erre a linkre kattintva.

Tekintse meg a YouTube-on a rendszer ismertető filmjét 
erre a linkre kattintva. (a honlapon is megtalálhatja)
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