
Meetresultaten van de laatste drie
metigen afleesbaar op het scherm.
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Voordelen

• Automatisch real time 
metingen van viscositeit 
ondersteunen de Mud 
Engineer tijdens het 
mengproces

• Eenvoudig monitoren van 
het gewicht van 
boorvloeistof tijdens het 
boor- ruimenproces

• Genereert data voor  
mengrapportage van 
boorvloeistoffen 

• Data download via WiFi 
voor rapportage en analyse 
doeleinden

• Meetgegevens beschikbaar 
op de boorlocatie voor 
laptops, smartphones en 
tablets via WiFi

• Ondersteunt de 
mogelijkheid om snel in te 
spelen op veranderende 
grondsamenstelling 

• Gebruiksvriendelijk, zelf 
kalibrerend/ zelf reinigend/ 
vraagt weinig onderhoud

• Duidelijk zichtbaar 
alarmsysteem

MudVis: Automatisch meten en vastleggen van viscositeit en soortelijk gewicht van boorvloeistof

Specificaties

Meetgegevens beschiktbaar voor mobiele apparatuur.

MudVis is een automatisch systeem voor het meten 
en vastleggen van zowel de eenheid van viscositeit 
als het soortelijk gewicht van boorvloeistof (mud). 
Het systeem is specifiek ontwikkeld voor de HDD 
(horizontaal gestuurd boren) markt. Het systeem 
bemonsterd uw voorraad boorvloeistof met een 
door u ingestelde interval (vanaf 4 minuten).
De meetwaarden (viscositeit en soortelijk gewicht) 
worden opgeslagen in de verwerkingseenheid en 
worden weergegeven op het in zonlicht leesbaar 
lcd-scherm of via WiFi op een laptop, smartphone 
of tablet.
MudVis complementeert uw boorvloeistoffen 
mengsysteem door het verstrekken van real time 
meetgegevens tijdens het mengen van de 
boorvloeistof. 
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Gewicht (droog/leeg)  30 kg (66 lb) 
Voeding  110/220 volt aanvoer
Boorvloeistoffen pomp  12 m (40 ft) max, 200 l/min
Eenheid viscositeit  Seconden of centipoise
Eenheid soortelijk gewicht  kg/m³ (lb/ft³)
Meetfrequentie  Instelbaar vanaf 4 minuten
Accuratesse SG / VIS  +/- 1.5%
WiFi capability  App met real time data
Mud viscosity  Tot 100 MFs
Dimensions of box (lbh)  30 x 46 x 57 cm (12 x 18 x 22 in)


