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Veiligheid staat voorop
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Er is een sterk groeiende vraag naar systemen 
die de installatieveiligheid kunnen verhogen. 
Niet alleen naar de hardware, maar ook de 
gehele organisatie erom heen. Industriële 
processen bestaan veelal uit installaties met 
systemen, die zeer waardevolle informatie 
leveren. Met deze data kun je bijvoorbeeld 
onderhoudsintervallen voorspellen. Maar hoe 
kunnen we de veiligheid voor mens en machine 
blijven garanderen? 

Alleen volledig betrouwbare hardware voor 
procesautomatisering, in combinatie met 
een uitgebreid veiligheidsbeheersysteem, 
zal voldoen aan de toekomstige eisen van de 
procesinstallaties.

Als producent en leverancier van procesin-
strumentatie heeft KROHNE alle relevante 

MFC 400
De nieuwe converter voor  
OPTIMASS X400 Coriolis massaflowmeters.

Highlights
• Volledig ontwikkeld volgens IEC 61058 in 

SIL 2 / 3
• De enige SIL-gecertificeerde massaflow-

meter die Bluetooth-communicatie via 
HART® mogelijk maakt, zelfs in veiligheid 
kritische toepassingen

• Online diagnostische functies met een 
testdekking van > 96 %

• Partial proof test om de onderhoudsin-
spanningen te optimaliseren

informatie geïmplementeerd in meetap-
paratuur, die aan de nieuwste internationale 
veiligheidsnormen en -voorzieningen voldoet.

Implementatie zoals SIL in procesapparatuur 
vereist niet alleen bepaalde engineering en 
circuit ontwerp, maar ook kennis van de speci-
fieke kenmerken van het metertype. KROHNE 
heeft tientallen jaren ervaring opgedaan met 
verschillende meettechnologieën en meter-
types in kritische toepassingen, en heeft deze 
kennis steeds geïmplementeerd in haar meet-
ontwerpen. De SIL-apparaten hebben zichzelf 
in uitgebreide testen en veldgebruik bewezen 
en bieden de kwaliteit en bedrijfszekerheid om 
het risico in veiligheid kritische toepassingen 
te minimaliseren.

Zoals in de nieuwe MFC 400 converter, 
toepasbaar op alle X400 Coriolis massaflow-
meters. Deze is ontwikkeld volgens de IEC 
61508 2010 veiligheidsnorm en, afhankelijk van 
de I/O- en flowsensor-variant geschikt voor 
veiligheidstoepassingen SIL 2 / 3. 

In deze Newsline informeren wij u over de 
nieuwste ontwikkelingen in meettechniek.



Energie en uw toekomst

Compacte druktransmitter voor druk-  
en niveautoepassingen

Energie uit hernieuwbare bronnen, zoals uit de 
biomassa-energiecentrale van Twence, waar 
biomassa in groene stroom wordt omgezet.

In 2018 is deze centrale omgebouwd, waardoor 
Twence er nu ook warmte en stoom uit kan 
leveren. Er kan nu drie keer zoveel duurzame 
energie geproduceerd worden uit vrijwel 
dezelfde hoeveelheid biomassa. De centrale 
levert 450 GWh duurzame energie: 350 GWhth 
stoom en warmte, vergelijkbaar met het gas-
verbruik van 27.000 huishoudens en 100 GWhe 
elektriciteit, waarmee zo’n 33.000 huishoudens 
van energie worden voorzien.

Een deel van de extra warmte zet Twence af 
aan Ennatuurlijk en Nouryon en andere indus-
triële partijen. De energie wordt zoal ingezet 

OPTIBAR PM 3050 is een compacte druktrans-
mitter voor druk- en niveautoepassingen, met 
2-draads 4 ... 20 mA met HART 7.5 protocol 
voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en 
drankenindustrie, water en afvalwater, ener-
gieopwekking en andere procesindustrieën.

Typische toepassingen zijn absolute- en 
overdrukmeting van gassen, dampen en 
vloeistoffen, hydrostatische niveaumeting in 
open tanks, druk monitoren in pijpleidingen 
en droogloopbeveiliging van pompen of 
compressorbewaking.

OPTIBAR PM 3050 is een kostengunstige, 
robuust en volledig doorgelast roestvrijstaal 

Highlights OPTISONIC 8300 F

• Subsidiair meten van oververhitte stoom

• Onderhoudsvrij 

• Betrouwbaar

• Nauwkeurig 

• Geen drukverlies

• Hoge turn down ratio

Highlights OPTIBAR PM 3050

• Meetbereik relatieve druk: 0 ... + 100 mbar tot 0 ... + 100 bar

• Meetbereik absolute druk: 0 ... 400 mbar tot 0 ... 40 bar

• Volledig doorgelaste roestvrijstalen constructie, met metalen membraan en 3A, FDA, EHEDG 
en ATEX / IECEx Ex ia goedkeuringen

• Hoge overbelastbaarheid en snelle responstijd

voor koeling, verwarming van gebouwen en de 
procesindustrie.

KROHNE heeft aan dit project een tweetal 
stoomflowmeters geleverd. Deze twee 
OPTISONIC 8300 stoomflowmetingen zijn 
ingezet voor meting van de stoomhoeveelhe-
den en verrekening van subsidies, die door de 
rijksoverheid worden verstrekt, om duurzame 
energie te stimuleren. 

Twence wilde graag wederom ultrasone 
techniek toepassen. In fase 1 van Twence was 
al een ultrasone stoomflowmeting ingezet, die 
tot op heden zonder onderhoud zijn werk doet. 
Geen drukval en een zeer groot meetbereik 
telde mee in de keuze voor ultrasoon.

Overtuigen van het meetbedrijf, welke namens 
de overheid registreert hoeveel stoom er 
geproduceerd wordt, waarover de subsidie 
verstrekt wordt, was een uitdaging. Na een 
gezamenlijk overleg met Twence, het meet-
bedrijf Fudura en de vertegenwoordigers 
van de Rijksoverheid en KROHNE, is een 
goedkeur afgegeven voor de KROHNE ultra-
sone OPTISONIC 8300 F. Voor toepassing van 
oververhitte stoom onder strikte voorwaarden 
en uitgebreide kalibraties. 

Voor Twence een zekerheid, voor KROHNE 
vanzelfsprekend.

instrument met metalen membraan, dat past 
tussen de ultracompacte KROHNE druk-
transmitters en de hoogwaardige processerie 
OPTIBAR 5060. Uitvoeringen met front flushed 
of teruggetrokken membraan, geflenst 
vanaf DN 25, alsook draadaansluitingen, zijn 
verkrijgbaar met alle gangbare (hygiënische) 
procesaansluitingen. Beschikt ook over 3A, 
FDA, EHEDG, EG 1935 / 2004 en ATEX / IECEx Ex 
ia goedkeuringen.

De druktransmitter kan zonder extra  
membraanafdichting worden ingezet bij  
procestemperaturen van -40 ... 150 °C.  
Deze kan voor agressieve media en / of hogere 
temperaturen gecombineerd worden met de 
OPTIBAR DSP-serie membraanafdichtingen, 
wat een breed scala aan speciale materialen 
en een temperatuurontkoppeling tot 400 °C 
oplevert.

Met 0,1 % onnauwkeurigheid over de gehele 
meetrange, uitstekende lange termijn stabi-
liteit en hoge overbelastbaarheid, presteert 
deze digitaal gelineariseerde en temperatuur-
gecompenseerde druktransmitter optimaal, 
ook bij wisselende temperaturen.



Hoogwaardige signaalversterker  
voor massaflowmeters

myDevice – controleert de gezondheid  
van uw instrumentatie 

De MFC 400 is de massaflowsignaalversterker 
voor alle KROHNE coriolis massaflowmeters. 
De versterker vertaalt ruwe signalen vanuit het 
instrument naar signalen, die een systeem en  
de mens kunnen monitoren en interpreteren.  
Dit klinkt complex, maar in basis zorgt de 
versterker voor een stabiele en nauwkeurige 
meting van massaflow, dichtheid en tempera-
tuur, van vloeistoffen of gassen. Van cryogene 

Sinds KROHNE in 1921 begon met het produ-
ceren van variabele tolvlottermeters is service 
een belangrijke pijler van het bedrijf. Nu, als 
producent en leverancier van procesinstrumen-
tatie, hebben we een geavanceerd servicecon-
cept ontwikkeld, dat alle aspecten van de gehele 
levenscyclus van een procesinstallatie omvat, 
myDevice. 

De proceswereld wordt steeds slimmer, digita-
lisering, IIoT (Industrial Internet of Things) en 
Industrie 4.0 zijn een begrip geworden. Maar wij 
vragen ons af, hoe garandeert u de beschikbaar-
heid en de veiligheid van uw installaties? En hoe 
kunnen we u als ingenieur, eigenaar of operator 
efficiënt ondersteunen?

vloeistoffen tot en met hoge temperaturen en 
enkele- of meerfase vloeistoffen.

Naast de basisfunctie is de versterker ook 
inzetbaar in veiligheidsapplicaties. De verster-
ker is namelijk ontwikkeld volgens de IEC 61508 
veiligheidsnorm, en afhankelijk van de I/O- en 
flowsensor-variant geschikt voor veiligheidstoe-
passingen SIL 2 / 3.

De diagnostiek is conform de NAMUR-norm 
NE 107 voor status- en foutafhandeling. Dit 
maakt niet alleen uitgebreide (zelf)controle 
van de interne circuits en informatie over de 
gezondheid van de flowsensor mogelijk, maar 
geeft ook essentiële informatie over het proces 
en de omstandigheden. De meetwaarden en 
de diagnostische informatie kunnen worden 
verzonden via Fieldbus interfaces, waaronder 
HART®, RS485 Modbus, FOUNDATION™ 
Fieldbus, PROFIBUS® en PROFINET IO.

Daarnaast is, in combinatie met de OPTICHECK 
Flow Mobile- app inbedrijfstelling, verificatie,  
diagnose en monitoring van alle OPTIMASS x400 
flowmeters ook mogelijk met een smartphone  
of tablet, via een beveiligde draadloze 
Bluetooth®-verbinding (< 20 m).

Highlights myDevice:

• Eenvoudig en snelle inbedrijfsname 

• Verificatie van veldinstrumentatie incl. 
testrapporten 

• Monitoren en trendanalyse

• Gemakkelijk beheer van alle instrument-
specifieke assets 

• Online training en instructievideo’s via 
Academy online en KROHNE YouTube

Highlights OPTIMASS x400

• Signaalversterker voor alle applicaties, 
ontwikkeld volgens IEC 61508, SIL 2 / 3

• Dankzij Entrained Gas  
Management (EGM™) stabiel  
in meerfase-toepassingen 

• Slimme diagnostiek volgens  
NAMUR NE 107

Ons antwoord is myDevice – Deze reeks slimme 
servicetools maakt het u een stuk eenvoudiger 
om apparaten in het veld in gebruik te nemen, te 
verifiëren en te controleren en geven u gemak-
kelijke toegang tot alle apparaat gerelateerde 
assets. Uw instrument hoeft niet te worden 
gedemonteerd, uw proces wordt dan ook niet 
onderbroken.

Een complete online training- en instructie-
portfolio maakt het pakket compleet, om u te 
helpen bij het oplossen van uw vragen over 
procesinstrumentatie.

Wat uw verantwoordelijkheden ook zijn, 
myDevice heeft de juiste tool voor alle apparaat 
gerelateerde taken – van eenvoudige apparaat 

parametrisering tot online cloud-connectiviteit 
en hands-on veldwerk tot online opleidingen. 
myDevice bevat tools voor gebruik op industriële 
laptops, tablets of smartphones in het veld, 
controlekamers, het kantoor of een andere 
locatie waar u kunt werken.
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Interfacemeting met radar-niveautransmitter 

OPTIFLEX 7200 is een 2-draads geleide  
radar-niveautransmitter(TDR) voor niveau-  
en interfacemeting van vloeistoffen.  
Met een ruime keuze aan sondes en SIL 2 / 3 
gecertificeerd, zeer geschikt voor opslag- of 
procestanks tot 60m in de chemische-, olie & 
gasindustrie. Voor meting van koolwaterstoffen 
zoals slopolie of benzeen, tot oplosmiddelen 
en zuren, tot koelwater of condensaat. 

Het modulaire ontwerp maakt installatie in 
kleine ruimtes mogelijk, waardoor deze breed 
inzetbaar is. OPTIFLEX 7200 meet snel en met 
een nauwkeurigheid van ±2 mm. Het gepaten-
teerde “Dynamic Gas Compensation (DGC)” 
zorgt voor een nauwkeurige en betrouwbare 
compensatie, zodat bij veranderende gas-
samenstelling, druk en temperatuur boven de 
vloeistof, de dode zone niet aangepast hoeft te 
worden.

Uniek is de mogelijkheid om met een en-
kelvoudige staaf of kabel uitstekende inter-
facemetingen uit te voeren, zodat opbouw van 

vervuiling op de kabel geen invloed heeft op de 
meting. Bij een coax uitvoering vormt zich al 
snel een brug tussen de kabel en de kabelbe-
huizing en valt de meting uit. 

Een typische applicatie is een scheidingstank 
met water en condensaat, waarbij nauwkeurig 
moet worden bepaald, op welk schakelpunt 
de klep voor de waterafvoer wordt gesloten en 
de klep voor het verwijderen van condensaat 
wordt geactiveerd. Gebruikmakend van de 
TDR technologie, kan de OPTIFLEX 7200 
(2 GHz) zowel het tankniveau(top level) bepalen 
van het olie/condensaat, als ook het tweede 
niveau (interface level) van het water. Het 
water kan zo veilig worden afgevoerd, zonder 
verontreiniging.

Het omgekeerde is ook mogelijk, met een 
omgekeerde interface-sonde. Neem teer, dit 
heeft een hoger soortelijk gewicht dan water, 
waardoor het naar de bodem zinkt. Water 
wat erop drijft heeft een hoge diëlektrische 
constante, waardoor het radarsignaal 100 % 

Highlights OPTIFLEX 7200

• Keramisch procesafdichtingssysteem 
voor veeleisende procesomstandigheden

• Verkrijgbaar als compacte versie (C),  
of met externe converter (F) tot 100 m 

• Sensorverlenging met compacte versie 
(S) tot 15 m 

• Converter is draaibaar en verwijderbaar 
onder procesomstandigheden 

• Diagnosefuncties volgens  
NAMUR NE 107
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Met KROHNE Academy online trainingen bent 
u altijd op de hoogte van de laatste ontwikke-
lingen op het gebied van procesinstrumentatie.

Het leerplatform, biedt digitale e-learning 
cursussen (niet commercieel) over verschil-
lende onderwerpen, zoals: grondbeginselen 
en meetprincipes, entrained gas management, 
functionele veiligheid (SIL) en grondbeginselen 
van gasmeting.

De Academy geeft u niet alleen directe toegang 
tot de kennis en uitgebreide ervaring van 
KROHNE. U krijgt ook de laatste informatie 
over normen en voorschriften van e-learning 
cursussen, zoals bijvoorbeeld ‘Functionele 
veiligheid (SIL)’, die we in samenwerking met 
onze partners ontwikkelen.

KROHNE Academy online 

reflecteert. Door een G-type probe toe te pas-
sen, is het mogelijk het signaal van de bodem 
naar boven te sturen, eerst door teer met een 
lage diëlektrische constante, het radarsignaal 
wordt hier deels gereflecteerd en een deel 
gaat verder omhoog. Bij water komt het 
gehele radarsignaal terug en kun je dus twee 
niveau’s meten van teer en in dit geval water.
(Water / teer +150 °C / 5 bar).


