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Alla våra produkter och tjänster

Reglertekniska Ingenjörsbyrån AB startade i april 1967 med
tillverkning och försäljning av övningsutrustningar i Reglerteknik
för skolor. Vår första produkt UV 100 är klassisk och finns
fortfarande kvar på några skolor. Efterföljare och komplement
visas i detta produktblad. Vi  har kontor i Kalmar och i Stock-
holm (Stuvsta).

RIB har egen representation i ett tiotal länder i fyra världsde-
lar.

Sedan starten 1967 har
RIB bedrivit utbildning i Pro-
cessreglering på olika industri-
er i första hand Sverige men
även utomlands som t ex i
Indien och Brasilien. Flera ut-
bildningskontrakt har teknats
med bl a FN:s olika bistånd-
sorgan.

Vi anordnar öppna kurser i
Stockholm och andra orter
men 92% av all utbildning sker
hos kunden. Vi har konstruerat
ett antal olika processer fullt
instrumenterade med standard
industriinstrument som vi tar
med oss till kunden.

Här förekommer ingen si-
mulerad verklighet, endast verkligheten själv är gott nog åt oss
och våra kunder.

Våra processer styrs via ett ABB-system men kopplas även
upp mot kundens egna instrumentsystem t ex ABB , Honeywell,
Siemens m fl.

Läs mer i broschyren “Kursverksamhet” samt “Utbildnings-
planer - Förslag” och “Utbildningsmoduler - Förslag”.

Vi har förmodligen det bredaste sortimentet av övningsu-
trustningar inom processreglering i världen, se efterföljande
sidor. Utrustningarna är framtagna efter industrins och skolornas
behov av hjälpmedel vid kurser och undervisning. Alla utrust-
ningar är försedda med standard industriinstrument och verkliga
processer. Till varje utrustning hör en utförlig självinstruerande
laborationsanvisning. Alla utrustningar är noggrannt dokumente-
rade och testade före leverans.

En exklusiv och inte så väl känd sida av vår verksamhet är
reglerteknisk konsultation främst för processindustrin. Vi hjälper
företagen att lösa svåra konstanthållningsproblem. Detta medför
oftast djupgående processtekniska analyser och okonventionel-
la lösningar.

Överordnade styrningar med styrmodeller är en av våra
metoder.

Vi löser problemen tillsammans med kunden som får full
insyn i lösningen och kan i de flesta fall själv underhålla den.
Uppdraget åtföljs alltid av en skriftlig rapport.

Som ytterligare ett steg i utvecklingen av utbildningen inom
processregleringen i Sverige erbjuder vi lärarna att komma till
oss på kortare mycket starkt subventionerade kurser.

Kurserna är oftast inriktade mot olika kurser i läroplanen för
gymnasieskolan.

Läroböcker anpassade
till den nya läroplanen för
gymnasieseskolan.

Varje titel består av en
lärobok med kunskapsfrå-
gor samt en övningsbok
anpassade till våra utrust-
ningar.

Utbildningspaketen är
utformade att täcka vidstå-
ende kurser hämtade ur
elprogrammet, industripro-
grammet och energipro-
grammet.
Beställ provexemplar!

Mät- och reglerteknik
! Reglerteknik-grundkurs.
! Industriell Mätteknik-grundkurs.
! Industriell Mätteknik-fördjupning.
! Reglerteknik-fördjupning.
! Flerloopsreglering.
Styrteknik
! Styrning, mätning och reglering med PC.
Titlar på engelska
! Process Control Basic
! Industrial Measurement

Vi kan hjälpa till med utbildning kring olika typer av datorbasera-
de verktyg.
Det kan vara skräddarsydda kurser på ert operatörssys-
tem för operatörer eller skräddarsydda kurser för kalibre-
ringssystem eller övervakningssystem för UH-personal.
SCADA-system

RIB erbjuder i samarbete med ABB; Compact 800 HMI - RIB
Edition. Ett skalbart SCADA-system som kan kommunicera mot
olika undercentraler.
DCS-system

I samarbete med ABB erbjuder vi ett professionellt DCS-
system, ABB 800xA. I första hand är det tänkt som ett alternativ
till UV 300 men kan med fördel användas till alla våra
övningsutrustningar.
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UV 103/UV 104
Nivåreglering av en- och tvåkapacitiv process.
Grundutrustning i all processreglering.
Ett måste för Reglerteknisk grundutbildning.
Nu med ny reglerventil och digital lägesregulator samt papperslös skrivare.
Se upp för plagiat, många har försökt kopiera oss.

UV 104 är en ren processmodell dvs en UV 103 utan skrivare och regulator.

Kan utrustas med förreglingsstyrning (UV 711), SCADA- (UV 720) eller DCS-system UV
705) samt pekskärm (UV 730).

UV 150/UV 151
Nivåreglering av en och tvåkapacitiv process samt flödesreglering.
En kombination av en UV 103 och en UV 200 samt en mycket avancerad s k “single
strategy controller” i en och samma enhet.
Används i avancerad processreglering för bl a linjärisering, karaktärisering, dämpningsbero-
ende, gian scheduling, parameterstyrning, kaskadreglering i olika former samt statisk och
dynamisk framkoppling.
Nu med ny reglerventil och digital lägesregulator samt papperslös skrivare.
Kan även användas för grundläggande kurser.
Kan utrustas med förreglingsstyrning, SCADA- eller DCS-system samt pekskärm.
UV 151 är en ren processmodell dvs en UV 150 utan skrivare och regulator.

UV 200/UV 201
Flödesreglering med magnetisk flödesgivare.
Kalibrering av givare, styrkaraktäristik och olinjärt system.
Kaskadreglering tillsammans med UV 103 eller UV 400.
Kvotreglering tillsammans med UV 210 eller ytterligare UV 200.

Kan utrustas med SCADA- eller DCS-system.

UV 201 är en ren processmodell dvs en UV 200 utan skrivare och regulator.

UV 210/UV 211
Flödesreglering med styrpskiva och tryckdifferansgivare.
Industriell reglerventil med lägesregulator och kamskiva för byte av styrkaraktäristik.
Arbetsstation för montage av strypskiva, ringkammare, urluftning mm.
Kaskadreglering tillsammans med UV 103 och UV 400.

Kan utrustas med SCADA- eller DCS-system.

UV 210 är en ren processmodell dvs en UV 211 utan skrivare och regulator.

UV 300
Komplett ånganläggning. Komplett instrumenterad.
Kaskadreglering, framkoppling, trepunktsreglering.
Återverkningar, olinjäritet!...... allt!!
Gas - vätska - och ångflöden.
Vår största exportframgång
Extra utrustning:
Instrumentpanel (UV 302), Energipaket (UV 704), Larm- och
Styrenhet (UV 703), DCS-system (UV 705), Ångturbin (UV 706,
Styrsystem UV 720.
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UV 400/UV 401
Reglering av tryck och nivå i samma tank.
Återverkningar. Inloppslåda eller fluchtank.
Kaskadreglering tillsammans med UV 200 eller UV 210.
Stor exportprodukt.

Kan utrustas med SCADA- eller DCS-system.

UV 401 är en ren processmodell dvs en UV 400 utan skrivare och regulator.

UV 500/UV 501
Temperaturreglering i vattenfylld behållare.
Till- och frånreglering. Tidsproportionella PID-styrda utsignaler.
Duplex: värme/kyla.
Programreglering. Batchstyrning.

Kan utrustas med SCADA- eller DCS-system.

UV 501 är en ren processmodell dvs en UV 500 utan skrivare och regula-
tor.

UV 601
Tryckmätsta-
tion

UV 603
Nivåmätstation.

UV 605
Mätstation
med P/I-
omvandlare

UV 604
Mätstation
med I/P-
omvandlare

UV 602
Flödesmätstation.

Ringkammare, strypskiva
och tryckdifferens-
mätning.
Svävkroppsmätare.

UV 606
Temperatur-
mätstation
Termoelement
och
resistanstermo-
metrar samt
skrivare/rappor-
terare.
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UV 609
Temperaturmätstation 
Temperaturgivare, Temperaturomvandlare, Kopplings-
plint, värmefläkt.... Allt i en behändig väska.

UV 703
Larm- och styrenhet för UV 300 

UV 704
Energipaket
Extra mätpunkter för energiberäkningar på UV 300.

UV 705
DCS-system
ABB 800xA. Kombinerad ingenjörs- och operatörssta-
tion.
Kan kopplas till alla våra regler- och processstationer.

UV 706
Ångturbin
Ångturbin med generator till UV 300 .

UV 711
Larm och styrenhet
Monteras på UV 103/104/150/151 

UV 720
SCADA-system (Styrsystem)
ABB 800 Compact HMI
Kan kopplas till alla våra regler- och processtationer.

UV 730
Regulatorpaket
Pekskärm med processorenhet och I/Omoduler.
Kan kopplas till alla våra regler- och processtationer.

UV 110
Nivåreglering med varvtalsreglerad pump
UV 110 är en nyutvecklad laborationsmodell för grundläggande övningar i
reglerteknik och mätteknik. UV 110 är försedd med modern mikroprocessorbase-
rad och energibesparande varvtalsreglerad pump.
UV 110 är försedd med en tryckgivare för nivåmätning enligt “wet leg”.
Mätpunkten kan lätt flyttas mellan tankarna för att få en- eller tvåkapacitiv process.
Regulatorn är mikroprocessorbaserad och styr en frekvensomriktare som i sin tur
styr pumpen.
Regulatorn kan konfigureras direkt på fronten eller via ett program som körs i en
PC-dator. Via detta program kan också trender för regulatorns signaler visas.

UV 801
Montagestation
Instrumentpanel, korskopplings-
stativ, korskopplingslåda, givare
och styrdon.
Uppkoppling, kabeldragning och
märkning av alla delar. 
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