
BEuRSSpEciAL

NewslineNewsline

uitgave 3 | 2014

De vakbeurs WoTS bestaat uit vier werelden

• World of Automation 
• World of Laboratory 
• World of Motion & Drives 
• World of Electronics 

KROHNE vindt u onder World of Automation, 
u kunt hier deelnemen aan de beursprojecten 
Process Automation, Factory Automation en  
het Veldinstrumentatie paviljoen. 

Datum 30 september t/m 3 oktober 2014
Locatie Jaarbeurs Utrecht
Openingstijden di – do 10.00 – 17.30 uur
  vr 10.00 – 16.00 uur

X-pedition Duurzaamheid

KROHNE is een van de exposanten, die 
deelneemt aan de x-pedition duurzaamheid. 
De x-pedition biedt u kennisoverdracht door 
een verhaallijn, een app. en demonstraties op 
de stands. In totaal kunt u zes tot acht deel-
nemende exposanten bezoeken.KROHNE op de beurs

WoTS, de beurs voor 
industriële Automatisering
Tijdens de laatste editie van HET Instrument, 
bleek uit onderzoek onder onze bezoekers, dat 
een groot aantal een volgende beurseditie voor-
bij zou laten gaan. Veel bezoekers vonden het 
aantal beursevenementen te groot, men zocht 
naar een evenement waarbij alle vakgebieden 
binnen hun werkterrein samenkwamen. De 
beurs World of Technology & Science is volgens 
KROHNE hierop het antwoord.

World of Technology & Science (WoTS) is een 
gezamenlijke activiteit van twee verenigingen, 
FHI en FEDA. De twee verenigingen en haar 

leden werken samen om van de WoTS in de 
Jaarbeurs Utrecht, de technologiebeurs voor 
de Benelux te creëren. De WoTS bestaat uit vier 
werelden, waarvan World of Automation een 
belangrijke pijler is. Technologie, producten en 
diensten voor industrie, proces- en productie-
automatisering zijn vertegenwoordigd in deze 
wereld. 

KROHNE Nederland toont u op een stand van 
150 m2 de nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van Niveau-, Analyse-, Temperatuur- en 
Flowmeetinstrumentatie. Zoals de nieuwe 
generatie SMARTSENS analyse sensoren, 
voorzien van geïntegreerde versterker techno-
logie, waarvan het gemak van offline kalibratie 
wordt gedemonstreerd. Maar ook de OPTIMASS 
generatie massaflowmeters in een installatie, 
waarbij duidelijk wordt, dat ondanks de toevoer 
van veel lucht aan de vloeistof, de meting blijft 
werken. En de nieuwe OPTIFLEX 1100 radar 
niveaumeter, met een uitstekende prijsstelling, 
die het mogelijk maakt radartechnologie toe te 
passen in standaard applicaties.

Geïnteresseerd in Industriële automatisering? 
Meldt u dan gratis aan voor de WoTS via  
www.krohne.nl

Wij ontmoeten u graag op onze stand  
D008 in hal 11.



Analyse sensoren met geïntegreerde 
transmitter getest en goed bevonden
Binnen de procesindustrie worden besturingen van processen meer en meer geautomatiseerd, 
waarbij optimalisering op het gebied van veiligheid en verhogen van rendementen vanzelfsprekend 
zijn. Dit resulteert in hogere verwachtingen die gesteld worden aan processensoren, vooral op het 
gebied van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. De in 2013 geïntroduceerde SMARTSENS analyse 
sensoren, waaronder de pH meting, voldoen aan deze verwachtingen. Ze zijn het afgelopen jaar op 
meerdere plaatsen in de procesindustrie getest en goed bevonden.

Uit foutberekening volgens IEC 61508/IEC 61511 blijkt, dat het hoogste percentage van fouten in de 
verbinding tussen de sensor en het besturingssysteem, op het conto van de transmitter komt. Om 
deze risico’s te elimineren, heeft KROHNE een versterker ontwikkeld die in de sensorkop geplaatst 
wordt. Anders dan bij andere leveranciers van digitale sensoren, heeft KROHNE SMARTSENS geen 
externe transmitter nodig. 

Voordeel is, dat bijvoorbeeld de periodieke kalibratie van pH metingen bij SMARTSENS sensoren 
zowel in het veld, als offline in een laboratorium gedaan kunnen worden. De digitale techniek maakt 
data opslag in de sensor mogelijk. Deze offline kalibratie mogelijkheid biedt voordeel op het gebied 
van nauwkeurigheid en standtijd, door kalibratie onder geconditioneerde omstandigheden en sensor 
regeneratie.

SMARTSENS in bedrijf

SMARTSENS

• KROHNE analyse sensoren, met de 
transmitter in de sensor ingebouwd, en 
voorzien van universeel 4 – 20 mA Hart 
signaaluitgang, zijn het antwoord op de 
toenemende eisen vanuit de procesin-
dustrie ten aanzien van hoog nauwkeu-
rige metingen met minimaal onderhoud.

• Veldtesten bij verschillende bedrijven 
in de procesindustrie maken duide-
lijk, dat de nieuwe generatie digitale 
SMARTSENS sensoren betrouwbaar 
is. De sensoren zijn niet alleen zonder 
problemen toepasbaar op de huidige 
meetplaatsen, maar ook een echte 
verbetering.

Massaflow meten van spinaziemengsel 
voor KROHNE een eitje
Een bekend Frans groentemerk produceert 
diepvriesspinazie, en was op zoek naar een 
meetinstrument om de massaflow van het 
rauwe spinaziemengsel te meten. Het mengsel 
is samengesteld uit water, lucht en vaste 
stoffen. Veel meters werden getest, maar 
voldeden niet aan de eisen, maar voor de 
nieuwe generatie KROHNE massaflowmeters 
was dit echter een standaard applicatie. 

De spinazie wordt eerst gewassen en gecen-
trifugeerd, waarna het wordt fijngehakt. De 
gehakte spinazie moest worden gemeten, 
voordat het werd toegevoerd naar een in-line 
mengmachine.

De klant koos uiteindelijk voor de KROHNE 
OPTIMASS 6400 S80 omdat deze coriolis 
massaflowmeter als enige de gewenste 
nauwkeurigheid behaalde, met een tegendruk 
niet hoger dan 1.5 bar. De geteste metingen 
van andere leveranciers konden onder de 
gegeven procescondities niet aan de nauwkeu-
righeidseisen voldoen.

procescondities:
Medium: rauwe spinaziemengsel
Volume flow: 3000-6000 kg/h
Druk: 3 bar
Dichtheid: 1 kg/l
Viscositeit: 2000 mPa.s

KROHNE adviseerde de meter verticaal te 
plaatsen, omdat bij processtromen met 
hoge vaste stof aandeel en veel lucht, dit de 
optimale inbouwconditie is. De nauwkeurig-
heid van de OPTIMASS is gecontroleerd ten 
opzichte van een weegschaal. Onder standaard 
procescondities werd via de OPTIMASS 6400 
gedurende 2 minuten een opvangbak gevuld, 
die vervolgens op een gekalibreerde weeg-
schaal gewogen werd.

Conclusie: geen significante verschillen tussen 
de OPTIMASS en de weegschaal waardes!

OPTIMASS 6400

• Hoge prestatie coriolis massaflowmeter 
voor gas- en vloeistofapplicaties

• Innovatief dubbele meetbuis en flowspit-
ter ontwerp voor minimalisering van 
drukverlies

• Advanced Entrained Gas Management 
(EGM): Geen verlies van het meetsignaal 
tot 100% gasinsluiting in het medium

• Naast standaardtoepassingen ook 
geschikt voor hoge temperaturen tot 
+400°C als ook voor cryogene applicaties 
tot -200°C

• Nieuwe transmitter met geavanceerde 
instrument- en procesdiagnostiek, 
volgens NAMUR NE 107

• IJkwaardig toepasbaar voor zowel 
vloeistoffen als gassen

OPTIMASS 6400 in bedrijf Spinaziemengsel

SMARTSENS



OPTIFLEX 2200C in bedrijf

DpR technologie zorgt voor  
onverstoorbare niveaumeting
In de kunststofindustrie worden weekmakers 
toegepast, waaronder DOP, dat veel wordt ge-
bruikt bij de productie van kunstleer. DOP wordt 
opgeslagen in tanks voorzien van roerwerken. 
Voor een optimale procesvoering is 100% goede 
werking van de niveaumeters noodzakelijk. 
Zo ook een Europees Chemiebedrijf.  Het 
bedrijf was op zoek naar een oplossing voor 
de niet goed werkende contactvrije radar 
niveaumeters. KROHNE bood de oplossing, met 
de OPTIFLEX 2200 geleide radar niveaumeter, 
voorzien van Dynamic Parasite Rejection (DPR) 
technologie.

In de van een roerwerk voorziene DOP opslag-
tanks was een contactvrije radar, geleverd 
door een andere leverancier, in eerste instantie 
rechtstreeks op het dak van de tank geplaatst. 
Toen dit geen betrouwbare meetoplossing 
bleek, is een standpijp in de tank gemonteerd 
met daarop de radar. Dit creëerde een stabiel 
niveau in de standpijp, en werd niet beïnvloed 
door het roerwerk. Echter productafzettingen in 
de standpijp bleken voor de contactvrije radar 
een probleem. De klant besloot een alternatief 

meetprincipe te testen, waarbij een kennis en 
service gerichte organisatie de voorkeur had. 
Het instrument moest in de bestaande infra-
structuur passen, 200 °C kunnen hanteren en 
aan de geldende ATEX Exd eisen voldoen. 

KROHNE OPTIFLEX 2200 geleide radar 
niveau meter voldeed aan alle vereisten. De Ø 2 
mm enkele kabelsensor met contragewicht en 
voorzien van centreerstuk werd in de bestaande 
4.04 m lange standpijp (Ø 36mm) geïnstalleerd. 
Door de Time Domain Reflectrometry techno-
logie van de OPTIFLEX 2200 is het instrument 
onafhankelijk van veranderende fysische 
eigenschappen, waarbij de DPR technologie 
zorgt voor ongevoeligheid voor afzettingen in de 
standpijp.

• Opslag van Dioctyl Phthalate (DOP) in tanks 
voorzien van roerwerk

• Volume monitoren van bewegend medium 
met geleide radartechniek

• Installatie in een hoge temperatuur omge-
ving onder ATEX condities

OPTIFLEX 2200

• 2-draads HART® TDR niveaumeter voor vloeistoffen en vaste stoffen

• Versterker kan tot op 100 m van de sensor worden geïnstalleerd

• DPR technologie, elimineert parasiet reflecties 

• Meetrange tot 40 m

• Voldoet aan de eisen van SIL volgens IEC 61508

• Foundation Fieldbus en Profibus uitgangen beschikbaar

OPTISONIC 7300

Groot meetbereik biedt ongekende voordelen bij het meten van gasflow
Voor het meten van gasflow heeft een traditione-
le verschildruk meting vaak nog de voorkeur. Dit 
komt in veel gevallen doordat dit meetprincipe 
goed bekend is, en eenvoudig is toe te passen.

Echter deze meettechniek heeft beperkingen en 
nadelen. De belangrijkste zijn:

• Beperkte turndown
• Grotere onzekerheid aan de onderkant van 

het meetbereik

Veelal worden deze beperkingen geaccepteerd 
als zijnde onvermijdelijk, en oplossingen voor 
een groter meetbereik worden bijv. gezocht 
in het parallel installeren van meerdere 
flowmeters.

Deze beperkingen zijn echter eenvoudig weg 
te nemen, door toepassing van het ultrasone 
meetprincipe. De ultrasone gasflowmeters 
van KROHNE voorzien namelijk standaard in 
een turndown van tenminste 30:1 voor een 
nauwkeurigheid van 1%. Dit kan met beperkte 

toename van onzekerheid aan de onderkant van 
het meetbereik, op 100:1 gesteld worden.

Dit biedt in de dagelijkse praktijk vele voordelen. 
De regelbaarheid van een installatie/proces 
neemt toe, waardoor de bedrijfsvoering efficiën-
ter en flexibeler uitgevoerd kan worden. 

En als het benodigde meetbereik in de praktijk 
anders uitvalt of in de loop der tijd is veranderd, 
stuit men niet direct op de beperkingen van 
de flowmeter. Het bepalen van het meetbereik 
vooraf is derhalve niet kritisch.

Ultrasone flowmeters kunnen als gevolg van de 
grote turn down, ingezet worden met doorlaten 
gelijk aan de leidingdiameter, en aangezien 
de metingen geen obstructies in de meetbuis 
hebben, levert dit geen drukverlies op. Ook biedt 
het grote meetbereik de mogelijkheid om bijv. 
een kleinere diameter in te zetten en te besparen 
op flowmeterkosten en inbouwlengte.

Zorgeloze toepassing van flowmeting is hiermee 
binnen handbereik, niet alleen vooraf bij de 
selectie, maar ook tijdens in bedrijf, vanwege 
het onderhoudsvrije en lange termijn stabiele 
karakter van het ultrasone meetprincipe.



 

Neem voor meer informatie contact op met:

KROHNE Nederland B.V.
Postbus 110
3300 AC DORDRECHT
Kerkeplaat 14
3313 LC Dordrecht
Nederland
Tel.: +31 (0)78 - 6306 200
Fax: +31 (0)78 - 6306 405
e-mail: infonl@krohne.com

KROHNE Belgium N.V.
Noordkustlaan 16
1702 Groot-Bijgaarden
België
Tel.: +32 (0)2 - 4 66 00 10
Fax: +32 (0)2 - 4 66 08 00
e-mail: krohnebelgium@krohne.com

www.krohne.com

Ontmoet ons op de beurs
KROHNE neemt deel aan een groot aantal  
nationale en internationale beurzen.  
De belangrijkste evenementen voor onze 
Nederlandse en Belgische klanten zijn:

• Whey conference,  
7-9 september, Rotterdam (Nederland)

• WoTS,  
30 sept – 3 oktober, Utrecht (Nederland)

• KROHNE in Luxemburg,  
30 september, (België)

• Aquarama,  
23 oktober, Leuven (België)

• Food technology days,  
14 – 15 november, Brussel (België)

 De volledige internationale beursagenda  
vindt u op onze website www.krohne.com

KROHNE Academy online web training
KROHNE biedt u ook via internet de mogelijk-
heid om gericht extra kennis op te doen van 
industriële meetinstrumentatie, via de Academy 
online web training.

De Academy is bestemd voor mensen die 
werkzaam zijn in de procesindustrie, maar ook 
voor studenten die hun kennis van meettech-
nieken en applicaties in technische installaties 
willen updaten.

Voor de web training is geen speciale kennis 
vereist, maar enig technisch inzicht is wel aan 
te raden.

De Academy online biedt:

• Onafhankelijke en niet commerciële leerstof 
met betrekking tot meettechnologie in de 
procesindustrie

• Duidelijke structuur in lesmodules: meet-
principes, afmetingen en applicaties

• Discussie en interactie met onze experts 
over specifieke onderwerpen

U kunt de training volgen via  
www.academy-online.krohne.com

Online web training

 

KROHNE Academy  
in Nederland

De KROHNE Academy is een serie semi-
nars, georganiseerd in samenwerking met 
toonaangevende automatiseringsbedrij-
ven, en is bestemd voor plant-engineers, 
operators en werknemers uit de procesin-
dustrie. De Academy brengt experts uit de 
industriesector bijeen om u via bedrijfson-
afhankelijke presentaties inzicht te geven 
in de diverse technologieën, industriële 
standaards en procedures.

De seminars van KROHNE vinden plaats 
in verschillende plaatsen in het land en 
behandelen belangrijke kwesties. Zoals 
de veiligheid van installaties, mogelijkhe-
den om de efficiëntie van installaties te 
verhogen en de kosten onder controle te 
houden, en door het tonen van oplossin-
gen. Ook biedt de Academy u een uitste-
kende gelegenheid om te spreken met de 
experts, en uw voordeel te doen met hun 
uitgebreide kennis van toepassingen.

Lees meer over de KROHNE Academy op 
www.krohne.com


