
  
 
 
 
 
 
 

Ramsey C-Level silo niveaumeting 

voor asfaltcentrales 
 

 

 

 
Bij de productie van asfalt vragen kwaliteit en continuïteit alle aandacht. Grondstoffen dienen in 
deze branche altijd in voldoende mate klaar te staan. In dit geval betreft het oude asfalt voor 
recycling in het productieproces. Met behulp van shovels worden twee bunkers gevuld die beide 
lossen op een gezamenlijke transport/doseerband. De chauffeur van de shovels dient hierbij goed 
te letten op de discontinue afname van de bunkerinhoud. In de praktijk betekent dit toch af en toe 
wachten op het proces of op de chauffeur. 
 
 
 

 
 
 
 
Met behulp van het Continu-level-systeem heeft Thermo Ramsey hiervoor op eenvoudige wijze 
een oplossing gerealiseerd. C-Level is uitermate geschikt voor procesbesturing en 
voorraadcontrole tijdens het vullen of legen van bunkers en vaten. 
 
 
 



 
Beschrijving en Technische specificaties 

 
 

 

 
C-Level 
Middels een unieke krachtopnemer meet het  
C-Level-systeem de vervorming in ondersteunings- 
profielen. Het uitgaande sensorsignaal (mV) is 
hierbij lineair evenredig met de kracht op het 
profiel. Maximaal 8 sensoren kunnen worden 
aangesloten op een bijbehorende statische 
weegprocessor, die de inhoud van de bunker 
berekent in kilo’s of tonnen. De niveaumeting 
geschiedt dus niet door direct contact met het 
product, maar indirect door weging. Voor een 
goede functionering dient de belasting per 
krachtopnemer tussen 1,5 en 10 kg/mm2 te liggen. 
 
 
Eenvoudige montage en calibratie 
Montage vindt plaats op uiterst eenvoudige wijze. 
Middels meegeleverd gereedschap wordt een 
nauwkeurig gat geboord waarin de sensor  wordt  
geperst.  Door deze pers-passing vormt de sensor 
een geheel met het profiel. Na plaatsing en 
aansluiting van alle sensoren kan op twee 
niveau’s het systeem gekalibreerd worden m.b.v. 
de toetsen op de weegprocessor. Daarnaast zijn 
meerdere alarmsetpoints in te stellen, die in dit 
geval zijn aangesloten op zwaailampen (zie 
bovenste foto). 
 
 
Projectdetails 
Bunkergewicht 
 Bruto  : 20 ton 
 Netto  : 3 ton 
Profiel   : koker 100x100x4 mm 
Aantal sensoren : 2 x 4 (incl. IP-64-box) 
Weegprocessor : 2 x Mini 11-100p 
Extra display  : 2 
Montagesets  : 2 
 
 
Expliciete voordelen 
 

• Eenvoudige en snelle montage 

• Ongevoelig voor temperatuur 

• Variabele opbouw in aantal en uitvoering 

• Multi-toepasbaar (t.o.v. standaard  
niveaumelders) 

• Low cost (t.o.v. standaard loadcells) 

                       


