
De service van KROHNE reikt verder.

Servicebrochure 



KROHNE: toonaangevend in 
meetinstrumentatie

KROHNE staat voor een breed pakket aan hoogwaardige meetinstru- 

men tatie. Sinds het begin van de vorige eeuw heeft ons bedrijf zich 

ontwikkeld tot een internationaal toonaangevende speler op de indus-

triële markt, met vestigingen en vertegenwoordigingen in meer dan 60 

landen over de hele wereld. 

In Nederland wordt KROHNE vertegenwoordigd door KROHNE 

Nederland B.V. Deze verkoop- en serviceorganisatie is gevestigd in 

Dordrecht, op dezelfde locatie als ‘s werelds grootste fabriek voor 

magnetisch inductieve en ultrasone flowmeters: KROHNE Altometer. 

Hier bevindt zich ook KROHNE’s eigen ijkcircuit. Per jaar worden er 

± 60.000 instrumenten geproduceerd en gekalibreerd, variërend in 

diameter van 2.5 mm tot en met 3 meter. 

Dankzij dit eigen ijkcircuit kunnen we de producten in huis kalibreren; 

snel, efficiënt en voordelig. Doordat we veel geld en tijd investeren in 

research en ontwikkeling, weten we de markt voortdurend te verras-

sen met nieuwe producten. Bovendien hebben we de flexibiliteit om 

gemakkelijk in te spelen op veranderende marktwensen, desgewenst 

ook met oplossingen op maat. KROHNE Nederland is VCA en ISO 9001 

gecertificeerd. Ons ijkcircuit is bovendien RVA gecertificeerd. 

KROHNE in Dordrecht
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Service en méér

In deze tijd zien we ook in onze markt dat ondernemingen er in 

toenemende mate voor kiezen zich te focussen op hun kernactiviteiten. 

Werkzaamheden op het gebied van service en onderhoud worden 

steeds vaker uitbesteed. Op grond daarvan spreekt het vanzelf dat wij 

veel werk maken van de kwaliteit van de service die we bieden. Daarbij 

beperken we ons niet alleen tot KROHNE producten. 

Als klant van KROHNE mag u rekenen op zekerheid en duidelijkheid. 

Wij begeleiden u graag langs het totale traject van voorstudie, aanschaf 

en nazorg. Zo komen we samen tot de transparante totaal oplossing 

die het beste past bij uw specifieke bedrijfs situatie. Die oplossing 

vullen wij vervolgens in met hoogwaardige service tegen vooraf 

overeen gekomen tarieven.

Met al uw servicevragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze 

gratis helpdesk: 

	 	 				telefoonnummer: 078 6306 222

      e-mail: servicenl@krohne.com

Naast de gebruikelijke services bieden wij overigens ook aanvullende  

diensten, zoals trainingen op verschillende niveaus en assistentie ter 

plaatse om inzicht te geven in applicatieproblemen of om controle-

metingen te verrichten.

Onze servicediensten 

 • Assistentie	bij	inbedrijfstelling

 

 • Ad	hoc	veldservice

 • Periodieke	preventieve	controles

 • Onderdelen	en	ruilinstrumenten

 • Werkplaatsservice

 • Service	contracten

 



De zekerheid dat alles 
direct goed werkt

Assistentie bij inbedrijfstelling

Als u kiest voor KROHNE apparatuur, gaan wij verder dan alleen het 

leveren van instrumenten. U krijgt overal heldere installatie instructies 

bij en we bieden uw medewerkers uitgebreide assistentie. Zo behoort 

een quick scan van uw installatie voorafgaande aan de inbedrijfstel-

ling tot de mogelijkheden. Optimaal functionerende meetinstrumen-

tatie levert namelijk een belangrijke bijdrage aan de prestatie van uw 

installatie. Met deze controle kunnen we voor komen dat er afwijkingen 

ontstaan die uw proces verstoren en u (dus) geld gaan kosten.

 



Problemen oplossen 
én voorkomen

Ad hoc veldservice

Uiteraard zijn wij als geen ander bekend met de technische ins en outs 

van meetinstrumentatie. Daarom is het goed om te weten dat onze  

mede werkers voor u klaar staan, als het gaat om professionele service  

en onderhoud. Wij beschikken over mobiele meetkoffers waarmee we 

metingen op locatie kunnen verrichten. Na analyse van de meetresul-

taten kunnen we niet alleen uw storing oplossen, maar u ook gericht 

adviseren, bijvoorbeeld over de beste manier om uw installaties te 

onderhouden om uitval te voorkomen. Dankzij onze regionale aanpak is 

er altijd snel één van onze service engineers bij u ter plaatse. 

De beste waarborg voor uw continuïteit

Periodieke preventieve controles

Met regelmatig onderhoud van uw meetinstrumentatie kunt u het 

risico van storingen tot een minimum beperken. Wij bieden u op dit  

gebied aantrek kelijke contracten aan, ook als het gaat om niet  

KROHNE instrumentatie. Onze periodieke onderhoudscontracten  

kunnen flexibel worden ingevuld, geheel volgens uw wensen en voor-

keuren. Wij zorgen ervoor dat alle vereiste preventieve controles  

vakkundig worden uitgevoerd met gecertificeerde diagnoseapparatuur. 

Na onderhoud wordt uw meetapparatuur voorzien van een certificaat. 

Een belangrijk bewijs van uw zorgvuldigheid, zeker in situaties waar 

meet instrumentatie bepalend is voor de uitein delijke productkwaliteit.

Omdat u geen tijd te verliezen hebt

Onderdelen en ruilinstrumenten

KROHNE kan zeer veel onderdelen en instrumenten leveren uit eigen  

magazijn en/of fabriek. Voor u betekent dat snelle reparatie c.q.  

vervanging en minimaal tijdverlies. 
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Deskundig, vakkundig en snel

Werkplaatsservice

Bij KROHNE heeft u de zekerheid dat uw reparaties, modificaties 

of configuraties worden uitgevoerd in de fabriek waar het product oor-

spronkelijk is gemaakt. Bovendien hebben onze service engineers een 

ongeëvenaarde kennis van meetinstrumenten, zowel van KROHNE 

als van niet KROHNE instrumentatie. Deze combinatie van factoren 

vertaalt zich in zeer vakkundig werk en snelle doorlooptijden.

Voor u werkt onze werkplaatsservice heel eenvoudig: u neemt 

contact op met onze helpdesk, waarna wij u per omgaande de beno-

digde verzenddocumentatie doen toekomen. Vervolgens kunt u ons 

uw instrument(en) ter reparatie toezenden.

Wist u dat 

periodiek onderhoud 

al snel een besparing 

van 5% per jaar op uw 

energiekosten oplevert?
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Kies voor zorgeloos!

Service contracten

KROHNE levert niet alleen hoogwaardige meetinstrumenten, maar 

biedt ook alle benodigde service voor een zorgeloos gebruik ervan. 

Kies uit de onderstaande mogelijkheden het onderhoudscontract 

dat het best bij úw situatie past. 

Comfort	Flex

 Preventieve inspecties 

om te garanderen dat een 

instrument storingsvrij 

functioneert, tegen het 

afgesproken tarief

Comfort	Basis

Periodieke inspecties 

om te garanderen dat 

een instrument storings-

vrij functioneert, tegen 

het tarief dat in uw 

onderhoudscontact is 

vastgelegd

Comfort	Plus

Als Comfort Basis, 

met aanvullende dien-

sten die u in staat stellen 

de kosten nóg beter te 

beheersen

Comfort	Specifiek

 Invulling en uitvoering 

van het onderhoudscontract 

worden volledig met u 

afgestemd

x = van toepassing - = niet van toepassing 

 Comfort Flex Comfort Basis Comfort Plus Comfort Specifiek

Preventieve eenmalige inspectie x - - -

Periodieke inspecties - x x -

Onderhoud   - x x -

Aanvullende diensten  - - x -

Maatoplossing  - - - x



Trainingen

Het functioneren − en daarmee het rendement − van meetinstrumen-

ten is afhankelijk van meerdere factoren. Daarom organiseren wij 

gerichte trainingen om uw medewerkers alles te leren wat in de 

praktijk relevant is, ook als het gaat om het vereiste eerste lijns-

onderhoud. Naast standaard trainingen bieden we trainingen die 

specifiek zijn toegesneden op uw bedrijfssituatie. Onze trainingen 

kunnen naar keuze worden verzorgd in ons trainingscentrum in 

Dordrecht of bij u op locatie.  

Natte kalibratie flowmeters

Het nat kalibreren van flowmeters wordt door onze specialisten 

verzorgd op een van de 12 kalibratie-units van KROHNE Altometer 

in Dordrecht. Deze units zijn gecertificeerd en worden periodiek 

gecontroleerd door het NMi. Er kunnen ook kalibraties in het veld 

worden uitgevoerd. Wij informeren u graag over de specifieke 

mogelijkheden in uw situatie.

Debietmeting in het veld

Voor debietmetingen in het veld kunt u bij KROHNE speciale 

ultrasone meetkoffers huren. Indien u wenst, kan de vereiste 

meting ook vakkundig worden uitgevoerd door een van onze 

service medewerkers. Deze meet resultaten worden vervolgens 

vastgelegd in een officieel testrapport. 
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Onze aanvullende
diensten

De services die ons aanbod 
compleet maken



Deskundige applicatie support

KROHNE biedt een totaalpakket aan deskundige oplossingen voor 

applicatiegebonden storingen aan instrumenten. Daarbij geven wij 

uiteraard ook adviezen op maat over hoe u dergelijke storingen in 

de toekomst kunt voorkomen. 

Projectmanagement

Naast service in het veld kunnen wij ook complete projecten voor 

u bege leiden. We leveren dan niet alleen instrumentatie, maar 

zorgen er ook voor dat alle (installatie) werkzaamheden vakkundig 

worden uitgevoerd.





Service helpdesk 
+31 (0)78 6306 222

Service aanvraag
servicenl@krohne.com
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IJkcircuit KROHNE in Dordrecht
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Contact

Office the Netherlands
KROHNE Nederland B.V.
Kerkeplaat 14
3313 LC Dordrecht
Tel.:+31 (0)78 630 6200
Fax:+31 (0)78 630 6405

Global companies and representatives
The current list of all  
KROHNE contacts and 
addresses can be found at:
www.krohne.com

KROHNE 
Product overview

• Electromagnetic flowmeters

• Variable area flowmeters

• Ultrasonic flowmeters

• Mass flowmeters

• Vortex flowmeters

• Flow controllers

• Level meters

• Temperature meters

• Pressure meters

• Analysis products

• Measuring systems for the oil and gas industry

• Measuring systems for sea-going tankers


