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MAXX » PROVTAGNING – FRÅN DET ENKLASTE TILL DET SVÅRASTE

VENTIM
– Instrument för provtagning

En av våra främsta leverantörer; MAXX, är en ledande utvecklare, 

tillverkare och leverantör av standardiserade provtagare för vätskor men 

också av provtagningsutrustning för de svåraste förhållanden. MAXX 

arbetar kontinuerligt med nya idéer för att hitta ännu bättre lösningar. 

Uppfinningsrikedomen är dokumenterad genom ett flertal patent och 

registrerade användarmodeller.

Tillsammans med MAXX prioriterar vi förmedling 

av kunskap, tillgänglighet och service. Kraven som 

ställs på provtagning blir hela tiden högre och därför 

har Ventim tillsammans med MAXX som mål att alltid 

erbjuda högkvalitativa och kostnadseffektiva produkter 

och lösningar. För att nå vårt mål investerar vi kontinu-

erligt i tekniken och våra anställdas kompetens.

Ventims samarbete med MAXX och övriga leverantörer, 

såsom Nivus och Pulsar, innebär för dig som kund att vi 

kan erbjuda kompletta system för exempelvis mätning 

och provtagning.

”Provtagning är vår värld – 
ju svårare problem, desto 

större är utmaningen”
(MAXX)
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En av våra främsta leverantörer; NIVUS, är en ledande utvecklare, 

tillverkare och leverantör av mätinstrument. Sedan 1967 har de drivit 

utvecklingen framåt genom att utveckla nya innovativa produkter och 

lösningar av högsta kvalitet.

Produktportföljen omfattar bl.a. mätutrustning för flöde. NIVUS erbjuder 

dessutom utrustning och programvara för mätning, överföring, registrering 

och analys av data. 

Tillsammans med Nivus prioriterar vi förmedling av kunskap och 

tjänster. Vårt mål är att erbjuda fackkunskap om våra enheter, installatio-

nen och driften i ett tidigt skede. Därför anordnas kurser i våra egna lokaler, 

hos Nivus eller hos våra kunder i nära samarbete med Nivus. Våra erfarna 

säljare ger dig gärna råd och tips om ditt specifika användningsområde.

Kraven som ställs på mätteknik blir hela tiden högre och därför har VENTIM 

tillsammans med NIVUS som mål att alltid erbjuda högkvalitativa och 

kostnadseffektiva produkter och lösningar. För att nå vårt mål investerar vi 

kontinuerligt i tekniken och våra anställdas kompetens.

VENTIM
– Instrument för
flödesmätning

NIVUS » FLÖDESVETARE
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Transit Time Method

The transit time method is based on 

detecting the transit time of ultrasonic 

signals between two sensors. 

Here the signal transit time towards the 

flow direction is shorter than against the 

flow direction. The difference between 

both transit times is proportional to 

the average flow velocity along the 

measurement path. 

The average velocity within the section 

is calculated by the transmitter.

WaterWastewater

Cross Correlation Method Doppler Method
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The Doppler method uses a continuous 

ultrasonic signal with a defined frequen-

cy and a known angle to be sent into the 

water.

The moving particles generate a fre-

quency shift which is proportional to the 

flow velocity of particles. These values 

are used for statistical averaging. 

The Doppler method cannot be used 

to perform distance-related flow velocity 

measurements.

Reflectors within the water (particles, mi-

nerals or gas bubbles) are scanned by 

an ultrasonic impulse and subsequently 

are saved as echo patterns. 

A second scan follows a few milli-

seconds later. Correlating both signals 

allows us to calculate the flow velocity. 

Repeating this procedure in varying flow 

levels enables determination of the real 

flow velocity profile.

NIVUS provides the best possible measurement method for all applications

+

+

+

For clean to slightly 
polluted water

Meets IEC 41 requirements 

Very high measurement accuracy

+

+

+

The measurement method for
universal use in slight to heavily
polluted water

Very high accuracy

Measures the real flow velocity
profile

+

+

For measurement in slight to 
heavily polluted water

Latest intelligent fourth-generation
Doppler technology
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NIVUS erbjuder de bästa mätmetoderna 
för alla användningsområden

Korskorrelationsprincipen Dopplerprincipen

Avloppsvatten/vatten Vatten

Löptidsprincipen

Reflektorer i vattnet (partiklar, 
mineraler eller gasbubblor) läses av 
med hjälp av en ultraljudsimpuls och 
sparas som ett ekomönster.
Några millisekunder senare görs en 
andra avläsning. Genom att korre-
lera de båda signalerna kan flödes-
hastigheten beräknas. Proceduren 
upprepas i upp till 16 ”fönster” på 
angiven nivå för att bestämma den 
faktiska flödeshastighetens profil.

Profilscanning för universell 
flödesmätning i lätt till svårt förorenat 
vatten

Mycket hög mätnoggrannhet

Mäter den faktiska strömnings- 
hastigheten

För mätning i lätt till svårt förorenat 
vatten

Intelligent dopplerteknik av fjärde 
generationen

För rent till lätt förorenat vatten

Uppfyller kraven i IEC 41

Mycket hög mätnoggrannhet

Med dopplerprincipen skickas en 
kontinuerlig ultraljudssignal ut i 
vattnet med bestämd frekvens och 
känd vinkel.
De rörliga partiklarna skapar en frek-
vensförändring som står i proportion 
till partiklarnas strömningshastighet. 
Värdena används för att skapa ett 
statistiskt medelvärde.
Dopplerprincipen kan inte användas 
för att utföra avståndsrelaterade 
mätningar av flödeshastigheten.

Löptidsprincipen innebär hur stor 
tidskillnaden är för en ultraljudssignal 
att förflyttas med- respektive 
motströms, mellan två givare.
Skillnaden mellan de båda löptiderna 
är proportionell med
medelvärdet för flödeshastigheten 
längs mätspåret.
Medelhastigheten i sektionen 
beräknas av signalomvandlaren.

NIVUS » MÄTPRINCIPER
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NIVUS » VM 9904 NIVUFLOW 750

De unika NIVUS-flödesmätarna med korskorrelation använder en pa-
tenterad teknik för noggranna flödesmätningar med hög tillförlitlighet. 

Den intuitiva enhands-manövreringen och den tydliga, högupplösta 
färgdisplayen möjliggör snabb, enkel och kostnadseffektiv driftshan-
tering på plats. Kompletterande utrustning eller mjukvara behövs inte.

+ Mycket hög noggrannhet
+ Realtidsmätning av flödets faktiska hastighet
+ Ingen hastighetskalibrering krävs
+ Modernt, intuitivt operativkoncept
+ Högupplöst grafisk dagsljusdisplay
+ Integrerade numeriska flödesmodeller
+ Upp till 9 sensorer för flödeshastigheten kan anslutas
 (via multiplexer)
+ Integrerad spatialt fördelad mätning (enligt DIN EN ISO 748)

Stationära mätsystem

VM 9904 NivuFlow 750 - Universal signalomvandlare

Korskorrelationsprincipen

The top flowmeter for universal use in wastewater in full and part filled 

channels and pipes

Suitable for shapes Full and part filled channel shapes such 
as pipe, egg, rectangular, U-profile, 
trapezoid channels, detection of large 
flow volumes, free profiles etc.

Typical applications Channel network systems, inlets and 
outlets of wastewater treatment plants, 
billing purposes, discharge control, sur-
face water and stormwater monitoring, 
CSO and SSO and many more

+

+

+

+

+

+

+

Very high accuracy 

High reliability thanks to investigation and indication of real flow velocity profiles

Easy operation through dialog mode, no programming skills required

Uncomplicated integration into existing control systems via universal interfaces

No velocity calibration required due to measurement of real flow velocity profiles

Up to 3 flow velocity sensors may be connected 

Grid measurement on board (according to DIN EN ISO 748)

Flow Velocity Measurement Methods permanent Wastewater

Cross Correlation Method

Permanent Measurement Systems

The unique NIVUS cross correlation flow meters feature a patented profiling 

technology for accurate flow measurements, providing outstanding flow 

measurement performance.
Patenterad

OCM Pro CF

StationärMätning av flödeshastighet Avloppsvatten/vatten
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Den nyutvecklade NIVUS-COSP-tekniken kombinerar den höga 
noggrannheten hos hastighetsmätningen med en hydraulisk modell.
Därigenom förvandlas de tillgängliga hastighetsmätningarna till en 
rutnätsmätning enligt VDI/VDE. Med hjälp av en Nivu Flow 750 och upp 
till nio sensorer skapas ett rutnät för mätning av upp till 144 separat 
fördelade hastigheter vilket ger hög noggrannhet i flödesmätningen.

+ Enkel installation

+ Lätt att kontrollera och underhålla sensorerna

+ Universell anpassning till olika kanaldimensioner

+ Hög funktions- och mätsäkerhet tack vare profilscanning

+ Visning av de faktiska flödesförhållandena

+ Kontinuerlig mätning av separat allokerade hastigheter

+ Automatisk kompensering av avvikelser

Med CSM set kan 
flödeshastigheter 
mätas ner till 35mm 
nivå, även under svåra 
förhållanden.

NIVUS » VM 9904 NIVU FLOW 750
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NIVUS » VM 9908 NIVUFLOW 750 MOBILE

Portabel flödesmätning med hög noggrannhet och kraftförsörjning 
för långtidsmätningar.

Lämpliga applikationer
Delvis fyllda och fyllda rör, vattendrag eller kanaler med runda, ovala, 
rektangulära, U-formade eller fris profiler.

Användningsområden
I lätt förorenat (t.ex råvatten, kylvatten) till svårt förorenat vatten för 
kalkylunderlag för hydrauliska modeller, som underlag för om- eller 
tillbyggnad av avloppssystem, inläckagemätningar, bräddmätningar, 
ventilfunktionskontroll, m.m.

+ Avläsning av den faktiska flödesprofilen
+ Laddningsbart batteri med långtidskapacitet
+ IP68 med stängt lock, IP67 med locket öppet
+ Drift via valfri Smartphone, surfplatta, notebook, etc.
+ Kommunikation via WLAN, GPRS, UMTS,LTE
+ Kan användas med  kanal- eller insticksensorer

VM 9908 NFM 750

Korskorrelationsprincipen

PortabelMätning av flödeshastighet Avloppsvatten/vatten

NPP  (NIVUS PipeProfiler) Portable pipe measuring section for PCM Pro and PCM 4

+

+

+

+

Flexible use in various pipe diameters

For very low flow volumes 

Measures under full-filled conditions utilising ideal flow profiles

Sediment detection thanks to combination with level measurement integrated 

in flow velocity sensor 

Measurement of low flow volumes, im-
provement of difficult discharge conditions

Pipelines with diameters between 
DN 150 and  600 mm

Suitable for shapes

Typical applications

Extensions for PCM Pro and PCM 4

Portable flow measurement using high accurate ultrasonic cross correlation,

measurement of the real flow velocity profile

PCM 4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

No velocity calibration required thanks to measuring the 

real flow velocity profile

User-oriented operation conception

Back-lit graphic display for easy reading

Easy operation through dialog mode, e.g. start-up assistant

Long battery life through discharge-dependent measuring cycles

Mains power connection possible

Data transmission via GPRS modem and Bluetooth

Versatile connection options for peripheral devices

Grid measurement on board (according to DIN EN ISO 748)

Suitable for shapes

Typical applications

Part filled and full shapes such as pipe, 
egg, rectangular, U, trapezoid, 
2r egg, free profiles and many more

Use in non-Ex areas, 
calibration basis of hydraulic calculation 
models, determination of extent of sewer 
channel restoration, location of extra-
neous water loads, throttle verification

Flow Velocity Measurement Methods portable Wastewater

Cross Correlation Method



8

NIVUS » VM 9906 PCM F

Kostnadseffektiv flödesmätning för universalanvändning.

Lämpliga applikationer

Delvis fyllda och fyllda rör, vattendrag eller kanaler; runda, ovala,  

rektangulära U-formade, trapetsformade och fria profiler.

Användningsområden

Mätningar och flödeskontroll i pumpstationer, brädd- och spillvatten 

samt avloppsreningsverk.

+ Kostnadseffektiv installation tack vare av låga 
 monteringskostnader

+ Enkel och smidig idrifttagning, det krävs ingen 
 programmeringskunskap

+ Integrerad reglerfunktion  för flödesstyrning

VM 9906 PCM F

Dopplerprincipen

PortabelMätning av flödeshastighet Avloppsvatten/vatten

Flow Velocity Measurement Methods portable Wastewater

Doppler Method

PCM F Cost-effective flow metering for universal use

+

+

+

+

Cost-effective installation due to low mounting efforts

Easy and straightforward commissioning, no programming skills required

Data easily readable even under poor ambient conditions thanks to large 

back-lit display

Integrated controller for discharge control

Suitable for shapes Part filled and full shapes such as pipe, 
egg, rectangular, U, trapezoid, 
2r egg, free profiles and many more

Measurements and discharge control in 
pump stations, stormwater treatment 
facilities and wastewater treatment plants

Typical applications

Flow Velocity Measurement Methods portable Wastewater

Doppler Method

PCM F Cost-effective flow metering for universal use

+

+

+

+
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back-lit display

Integrated controller for discharge control

Suitable for shapes Part filled and full shapes such as pipe, 
egg, rectangular, U, trapezoid, 
2r egg, free profiles and many more

Measurements and discharge control in 
pump stations, stormwater treatment 
facilities and wastewater treatment plants

Typical applications

Flow Velocity Measurement Methods portable Wastewater

Doppler Method

PCM F Cost-effective flow metering for universal use

+

+

+

+

Cost-effective installation due to low mounting efforts

Easy and straightforward commissioning, no programming skills required

Data easily readable even under poor ambient conditions thanks to large 

back-lit display

Integrated controller for discharge control

Suitable for shapes Part filled and full shapes such as pipe, 
egg, rectangular, U, trapezoid, 
2r egg, free profiles and many more

Measurements and discharge control in 
pump stations, stormwater treatment 
facilities and wastewater treatment plants

Typical applications
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MAXX » PROVTAGNING – FRÅN DET ENKLASTE TILL DET SVÅRASTE

Provtagning 
– från det enklaste
till det svåraste

Samtliga provtagare tillverkade av MAXX följer Europa 

Normen EN 16479:2014.

Europastandarden EN 16479:2014 gäller som svensk 

standard SIS 16479:2014.

Utdrag ur Normen för Provtagning
”This European Standard defines general requirements, 

performance requirements and conformity test 

procedures for automated sampling devices (samplers) 

for water and waste water that:

- sample water and waste water from non-pressurized 

(i. e. open to atmosphere) channels or vessels;

- sample over extended periods to collect discrete 

or composite samples based on time, event or flow 

proportional sampling.

Specific sample integrity requirements are defined for 

samplers to be used for the collection of samples of 

final effluent or influent for the purpose of monitoring 

the performance of waste water treatment works, as 

required under the Urban Waste Water Treatment 

Directive (UWWTD)”

Enligt denna standard finns bland annat 
följande ”skall” krav i kapitel 4 General 
requierements

k) ...have a control unit capable of recording sample 

collection failures...

l) ...have a control unit capable of recording any low 

battery alarm during sample collection...

m) ...be designed to minimize the possiblity of clogging...

the sample line shall be no less than 9 mm and the 

average sample line velocity shall not be less than 

0,5 m/s...

Provtagaren skall också uppfylla diverse krav enligt 

kapitel 5 Performance requirements som säger att 

provvolymens tillförlitlighet skall vara minst 95% 

därmed får inte onoggrannheten överstiga 5% vid 

angivna lyfthöjder.



10

MAXX » STATIONÄRA PROVTAGARE » VM 9960

Stationär provtagare VM 9960
Stationär provtagare av PE i kompakt utförande för provtag-

ning av vätskor med en temperatur mellan 0°C och +40°C. 

Vakuum- eller slangpump doseringssystem. Enheten består av 

en termostatstyrd provkammare och ett utrymme för styrning 

som är försedda med låsbar dörr respektive huv. VF-knapp 

som ger omedelbar åtkomst till en önskad funktion (t.ex. 

manuellt prov, starta program, m.fl.) utan att programme-

ringsläge behöver aktiveras.

+ Provkammaren behöver inte öppnas för programmering och service av styr- och doserenheten

+ Kompressorn är tillgänglig i ett separerat utrymme

+ Tydlig menystruktur och enkel programmering

+ Enkel att rengöra

+ Flera flaskvarianter

+ Välisolerad
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MAXX » STATIONÄRA PROVTAGARE » VM 9961-C

Stationär provtagare VM 9961-C

+ Provkammaren behöver inte öppnas för programmering och service av styr- och doserenheten

+ Kompressorn är tillgänglig i ett separerat utrymme

+ Tydlig menystruktur och enkel programmering

+ Enkel att rengöra

+ Flera flaskvarianter

+ Välisolerad

+ Lysdiod för statusindikering

Stationär provtagare i rostfritt stål med termostatstyrning 

för provtagning av vätskor med en temperatur mellan 0°C 

och +40°C. Vakuum doseringssystem. Enheten består av en 

termostatstyrd provkammare och ett utrymme för styrning, 

båda med låsbar dörr. VF-knapp som ger omedelbar åtkomst 

till en önskad funktion (t.ex. manuellt prov, starta program, 

m.fl.) utan att programmeringsläge behöver aktiveras.
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MAXX » STATIONÄRA PROVTAGARE » SJÄLVTÖMMANDE » VM 9962

Självtömmande provtagare VM 9962
Självtömmande provtagare i rostfritt stål med termostat-

styrning för provtagning av vätskor med en temperatur 

mellan 0°C och +40°C. Vakuum- eller slangpump 

doseringssystem. Enheten består av en termostatstyrd 

provkammare och ett utrymme för styrning, båda med 

låsbar dörr. Dörr för styrning är försedd med plexiglasföns-

ter. VF-knapp som ger omedelbar åtkomst till en önskad 

funktion (t.ex. manuellt prov, starta program, m.fl.) utan att 

programmeringsläge behöver aktiveras.

+ Automatisk flasktömning och rengöring

+ Provkammaren behöver inte öppnas för programmering och service av styr- och doserenheten

+ Kompressorn är tillgänglig i ett separerat utrymme

+ Tydlig menystruktur och enkel programmering samt kalibrering

+ Enkel att rengöra

+ Flera flaskvarianter

+ Välisolerad
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MAXX » STATIONÄRA PROVTAGARE » VÄGGMONTERAD » VM 9963

Väggmonterad provtagare VM 9963
Väggmonterad provtagare utan termostatisk 

kontroll. Flexibla kombinationsmöjligheter. Används 

för provtagning av vätskor med en temperatur 

mellan 0°C och +40°C. Vakuum doseringssystem 

med mycket noggrann provvolym. Kan kombineras 

med fristående kylskåp av industristandard 

med optimerad termostatkontroll och önskad 

kompositbehållare. VF-knapp som ger omedelbar 

åtkomst till en önskad funktion (t.ex. manuellt prov, 

starta program, m.fl.) utan att programmeringsläge 

behöver aktiveras.

+ Tydlig menystruktur och enkel programmering

+ Kompakt utförande

+ Enkel att rengöra
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MAXX » PORTABLA PROVTAGARE » VM 9950 MINI

Våra portabla provtagare

Portabel provtagare VM 9950 Mini

Samtliga provtagare/styrenheter är försedda med en VF-knapp 

som ger omedelbar åtkomst till en önskad funktion (t.ex. manuellt 

prov, starta program, m.fl.) utan att programmeringsläge behöver 

aktiveras. VF-knapp som ger omedelbar åtkomst till en önskad 

funktion (t.ex. manuellt prov, starta program, m.fl.) utan att 

programmeringsläge behöver aktiveras.

Portabel batteridriven provtagare för helautomatisk provtagning. 

Med vakuum- eller slangpump doseringssystem. Vakuumversionen 

har mycket noggrann provvolym och ett extra doseringsrör för 

att ändra provvolymen. Version med slangpump med innovativ 

mätanordning för volymbestämning som är enkel att kalibrera och 

har en integrerad reservslang för pumpen.

Flaskalternativ
PE 1x10 l

Glas 1x5 l

+ Tydlig menystruktur och enkel programmering

+ Kompakt utförande

+ Låg vikt

+ Enkel att rengöra

+ Modern och ergonomisk design

+ Sleep-mode ger lång batteritid
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MAXX » PORTABLA PROVTAGARE » VM 9951

Portabel provtagare VM 9951

Portabel batteridriven provtagare med integrerad distributör och 24x1 l 

flaskor för helautomatisk provtagning. Med vakuum- eller slangpump 

doseringssystem. Vakuumversionen har mycket noggrann provvolym 

och ett extra doseringsrör för att ändra provvolymen. Version med 

slangpump med innovativ mätanordning för volymbestämning som är 

enkel att kalibrera och har en integrerad reservslang för pumpen.

Flaskalternativ
PE: 1x10 l, 4x4 l, 8x2 l, 24x1 l

Glas: 24x0,35 l, 12x1 l, 8x2 l glas

+ Tydlig menystruktur och enkel programmering

+ Kompakt utförande

+ Låg vikt

+ Enkel att rengöra

+ Modern och ergonomisk design

+ Sleep-mode ger lång batteritid

+ Kan som option fås med lång stand-by tid
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