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Bent u al overgestapt?
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In 2050 moet de energievoorziening bijna 
geheel duurzaam zijn, aldus de overheid. Om 
klimaatverandering tegen te gaan is duurzame 
energievoorziening een belangrijke stap, fos-
siele brandstoffen spelen hierbij een grote rol. 
Om dit te kunnen bereiken zullen bedrijven en 
overheden moeten gaan samenwerken.

In de watersector zijn al mooie initiatieven 
hiervoor ontwikkeld. Zoals door het vergisten 
van slib uit afvalwater van huishoudens, waar-
bij na het doorlopen van het gehele proces 
biogas vrijkomt. Of door warmte of koude uit 
oppervlakte water te winnen. Door dit onder-
gronds op te slaan, kan het wanneer nodig is 

OPTISONIC 7300 Biogas 
2-straals ultrasone flowmeter met titanium 
sensoren en signaalverwerking, meet biogas 
veilig en betrouwbaar. Nu ook beschikbaar 
met geïntegreerde Ex-i temperatuursensor 
en optionele Ex-i druksensor.  
Met deze parameters is het mogelijk 
om naast de mediumsnelheid (debiet), 
ook terug te rekenen van volume naar 
standaard  condities. 

Highlights
• Ongevoelig voor variabel CO2 gehalte
• Meting van methaangehalte
• Ongevoelig voor corrosieve componenten 

in gas zoals H2S
• Brede meetrange, vanaf 0 flow;  

hoog nauwkeurig vanaf 1 m/s
• Ex-goedkeuring voor zone 1

worden gedistribueerd. En door groene water-
stof te maken via elektrolyse, waarbij water 
wordt gesplitst in waterstof en zuurstof. Tevens 
worden steeds meer grondstoffen teruggewon-
nen uit het afvalwaterproces, die weer gebruikt 
kunnen worden voor andere doeleinden. Zo is 
de cirkel weer rond!

KROHNE denkt graag mee om uw processen 
efficiënter in te richten en de proceszekerheid 
en beschikbaarheid zo optimaal mogelijk te 
maken. In 1961 introduceerde KROHNE de 
eerste elektromagnetische flowmeter (EMF) 
voor water, afvalwater, additieven en slib. 
Sindsdien hebben we de waterbranche keer op 
keer kunnen overtuigen met de voordelen van 
onze innovaties.

Vandaag omvat onze productlijn het gehele 
scala aan meet- en analysetechnologie,  
van individuele meetstations tot complete 
systeem oplossingen. Wij informeren u graag 
over de nieuwste meetontwikkelingen in de 
waterbranche.



SMARTPAT maakt SHARON installatie  
nog slimmer

Kosteneffectief alternatief voor ultrasone  
niveaumeting in venturikanaal

• Rioolwaterzuiveringsinstallatie Beverwijk
• SHARON installatie verwijdert stikstof  

uit water
• SMARTPAT controleert de pH graad van 

uitgaande waterstroom 

Bij Hoogheemraadschap Hollands  
Noorderkwartier (HHNK) komt bij slibont-
watering stikstofrijk restwater vrij, dat samen 
met stikstofrijk condensaat uit de slibdroger 
behandeld wordt in de “SHARON”. SHARON 
staat voor “Stable High activity Ammonia 
Removal over Nitrite”.

In dit proces wordt ammonium, met behulp van 
bacteriën, via nitriet omgezet in stikstofgas.  
Dit gebeurt zonder tussenkomst van nitraat. 
Voor deze omzetting moet de pH waarde van 
het condensaat rond de 7 zijn. Bij een verhoging 
of verlaging van de pH waarde wordt door 
verstoring van het zuur-base evenwicht, het 
rendement van de stikstofomzetting verlaagd. 
HHNK wil de pH concentratie kunnen reguleren.

De KROHNE SMARTPAT PH 8510 kan inline de 
pH waarde van de uit de slibdroger afkomstige 
condensaatstroom meten. Met deze meting kan 
HHNK ‘real-time’ de pH in de SHARON sturen, 
door additioneel base of zuur toe te voegen.

In een rioolwaterzuivering komt gemeentelijk 
afvalwater samen met regenwater. Voor 
flowmeting in het open kanaal gebruikt men 
niveaumeting om de hoogte van de vloeistof, die 
door het meetkanaal (Venturi-goot) of over de 
waterkering stroomt, te meten. Deze kanaal-
vormen hebben een karakteristieke waterflow, 
zodat over het waterniveau de flow kan worden 
berekend. Hiermee kan de operator de in- en 
uitlaat van de zuivering berekenen, waarmee 
de installatie kan worden geoptimaliseerd en 
bedrijfskosten en tarieven kunnen worden 
vastgesteld.

Tot nu toe gebruikte men ultrasone niveau-
meting. Dit bleek door o.a. afzetting en 
bewegend productoppervlak onbetrouwbaar en, 
door regelmatige reiniging, een te hoge kosten-
post. De plantoperator zocht een betrouwbare, 
eenvoudig te installeren en onderhoudsvrije 
niveaumeter.

KROHNE leverde een OPTIWAVE 1400 radar 
niveautransmitter met polypropyleen (PP) 
druppelantenne met richtbare (45°) beugel. 
Gemonteerd boven het open kanaal, meet de 
contactvrije FMCW-radar continue het vloeistof-
niveau. Het apparaat heeft een kleine richtings-
hoek van 8°, een roestvrijstalen behuizing en is 
onderdompelbaar (IP68 / NEMA XP).

Highlights OPTIWAVE 1400 C

• Smalle richtingshoek (8°) en groot 
antenne oppervlak voor een scherpe 
focus op het medium

• PP druppelantenne, ongevoelig voor 
condensatie of afzettingen

• Robuust roestvrijstalen ontwerp, water-
dicht (IP68 / NEMA 4X / 6)

• 2-draads met HART®7

• Meetbereik: tot 20 m

De voordelen ten opzichte van  
de conventionele digitale sensoren zijn:

• 2-draads gevoede sensor met geïnte-
greerde transmittertechnologie, signifi-
cante verlaging van de aanschafprijs

• Smal keramisch diafragma voor  
een lange termijn stabiele pH meting

• Eenvoudig uitwisselbaar door universele 
procesaansluiting (PG13.5)

• Eenvoudige kalibratie, offline onder  
geconditioneerde omstandigheden

• Verlenging van de levensduur door 
regeneratie

• Direct 4-20 mA signaal met HART®7 
 protocol, waardoor versterker  
overbodig is

Het 4-20 mA signaal komt direct uit de sensor, 
doordat de geïntegreerde versterker techno-
logie (SMARTPAT) in de kop van de sensor is 
geplaatst. En door de twee sensoren parallel  
uit te voeren ‘Redundant’ kan bij eventuele 
vervuiling of meetfout van een sensor, de 
meting door de andere pH sensor worden 
gecompenseerd.

Om het rendement van de SHARON zo hoog 
mogelijk te houden heeft HHNK gekozen voor 
KROHNE digitale SMARTPAT PH 8510.

De operator heeft via PACTware™ snel toegang 
tot de DTM en kan de geschikte kanaalvorm en 
afmetingen invoeren, waardoor de radar via het 
niveau de flow kan bepalen.

Dankzij FMCW-technologie en de kleine rich-
tingshoek van de druppelantenne biedt de radar 
continue, nauwkeurige meetwaarden ondanks 
het bewegende productoppervlak. De waarden 
worden via 4 ... 20 mA-uitgang naar een PLC in 
de controlekamer verzonden, voor berekening 
van de in- en uitlaat en voor optimalisatie van 
de installatie.

De klant profiteert van de onderhoudsvrije 
kostenefficiëntere meting.

Locatie Beverwijk



Elektrolyt reiningen met KROHNE 

Elektrolyt is naast een plus en een min 
(anode en kathode) de basis van ECM 
(ELECTROCHEMICAL MACHINING).  
ECM Technologies bewerkt producten die 
door conventionele bewerkingstechnieken 
zeer moeilijk, zelfs onmogelijk te bewerken 
zijn. Zij verwerken dit extreem nauwkeurig, 
zelfs nieuwe exotische metaallegeringen 
ongeacht hardheid, sterkte of thermische 
eigenschappen.

Bij de non contact bewerking wordt metaal 
opgelost door in elektrolyt, elektriciteit van 
het gereedschap naar het werkstuk te leiden 
waardoor het metaal van de anode zijde 
“oplost” in het elektrolyt. Dit oplossen gebeurt 
zeer gecontroleerd en alleen daar waar nodig 
is. Elektrolyt heeft verschillende functies: 
afvoeren van opgelost metaal, koelen van het 
werkstuk, maar ook voor geleiding tussen 
anode en kathode.

Het vervuilde elektrolyt moet hierna ontdaan 
worden van metalen en weer opgewerkt wor-
den tot schoon elektrolyt. Dit reinigen gebeurt 
in diverse keramische filters. Het metaal blijft 
achter de filters en het elektrolyt gaat erdoor. 
Door regelmatig de filters te backwashen 
blijven de filters schoon en kan vervuiling in de 
vorm van metaalhoudend slib worden ingedikt 
in een filterpers. Verdere onderzoeken zijn 
gaande hoe deze metaalhoudend filterkoek 
weer gerecycled kan worden.

Om het reinigingsproces van het elektrolyt 
goed te laten verlopen worden er veel para-
meters gecontroleerd. Zoals pH, geleidbaar-
heid, zuurstof, temperatuur, maar ook drukken 

Highlights OPTIFLUX 1000

• Betrouwbare, nauwkeurige 
reproduceerbaarheid 

• Zeer breed inzetbaar

• Bekleding van hoogwaardig PFA liner

• Low cost ruimte besparende constructie

Highlights OPTIBAR P2010

• Volledig gelaste drukmeetcel met 
1.4435 / AISI 316L roestvrijstalen 
membraan

• Uitstekende nulpunt 
temperatuurstabiliteit 

• Meetbereik: 0,1 ... 600 bar 

• Modulaire constructie

• IP 68 bescherming 

Highlights OPTITEMP TRA C30

• - 50...+ 200 °C, tot 40 bar

• Hoge procesnauwkeurigheid 

• Snelle responstijd en hoge 
meetnauwkeurigheid

• Hoge betrouwbaarheid dankzij het 
robuuste ontwerp

en debieten zijn belangrijk voor het verkrijgen 
van een goed eindproduct.

KROHNE bood met veelzijdige betrouwbare 
meetprincipes verschillende oplossingen om 
het elektrolyt in topconditie te houden.

• OPTFLUX 1000 elektromagnetische flow-
meters met PTFE liner en hasteloy C 
electrode, voor meting van het debiet van 
elektrolyt in het bewerkingsproces

• OPTIBAR P2010 druksensoren om de vervui-
lingsgraad van de filters en de verschillende 
drukken te monitoren 

• OPTITEMP TRA C30 temperatuursensoren 
voor betrouwbare temperatuurmeting

• SMARTPAT pH metingen om de exacte 
elektrolyt concentratie te monitoren 

• OPTISENS IND 1000 voor nauwkeurige 
bepaling van de geleidbaarheid van het 
elektrolyt

Het proces van bewerking tot reiniging van 
elektrolyt is ontstaan door jarenlange ontwik-
keling binnen ECM Technologies, en KROHNE 
heeft hiervoor al eerdere installaties van 
instrumentatie mogen voorzien. 

Door ons ruime pakket aan instrumentatie 
kunnen we vrijwel de gehele vraag aan  
instrumentatie afdekken.

De lange relatie, het brede instrumentatie-
portfolio, de productkwaliteit en het juiste 
advies hebben ertoe geleid dat we regelmatig 
kunnen spreken over vervolgstappen.

Voor de klant een zekerheid voor KROHNE 
vanzelfsprekend.



 

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:

• Aqua Nederland,  
17 – 19 maart 2020, Gorinchem

• Maintenance,  
21 – 23 april 2020, Gorinchem

• Maritime industry,  
12 – 14 mei 2020, Gorinchem

• WoTS,  
29 september – 2 oktober 2020, Utrecht

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

Kosten besparen door effluentmeting  
met OPTISONIC 3400 ultrasone flowmeter
Zoals aangegeven in de verordening van 
oppervlaktewater (Rijkswaterstaat), dient het 
te lozen effluent water gemeten te worden. 
De kwantiteit wordt onder andere door een 
flowmeter of meetgoot gemeten. Het is een 
vereiste elk jaar een droge “kalibratie” uit te 
voeren en elke 5 jaar een natte kalibratie uit te 
voeren.

Deze natte kalibratie maakt het voor de 
gebruiker vaak lastig, omdat de meetbuis 
eruit moet om vervolgens op een ijkcircuit 
gekalibreerd te kunnen worden. Dit brengt 
hoge kosten met zich mee; zeker als het grote 

diameters betreft en als ze ondergronds zijn 
ingebouwd.

KROHNE heeft samen met Rijkswaterstaat 
een goedgekeurd protocol opgesteld, dat tijd- 
en kostenbesparend is. Hiervoor wordt een 
OPTISONIC 3400 in-line ultrasone flowmeter 
gebruikt, beschikbaar in DN25 – DN3000 en 
optioneel in ondergrondse uitvoering (IP69/
NEMA 6P). Doordat er gebruik wordt gemaakt 
van een mastermeter zijn alle gegevens van 
de elektronica beschikbaar. Ten tijde van een 
natte kalibratie hoeft alleen de elektronica 
te worden toegestuurd en kan de meetbuis 
ingebouwd blijven. Daarnaast wordt de meting 
in bedrijf jaarlijks gecontroleerd en kan boven-
dien via de ultrasone meettechniek de mate 
van vervuiling in de meetbuis geconstateerd 
worden.

Dit alles maakt het voor de gebruiker een 
stuk eenvoudiger om aan de richtlijnen van 
Rijkswaterstaat te voldoen.

Inmiddels zijn al een aantal afvalwaterzuive-
ringen voorzien van deze meter, en is men en-
thousiast over deze kostenefficiënte oplossing. 
Bent u geïnteresseerd in of heeft u vragen over 
deze oplossing? Wij komen dit graag binnen 
uw organisatie toelichten.

OPTISONIC 3400 C


