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Water is voor KROHNE belangrijk
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De titel spreekt voor zich en geldt natuurlijk 
voor iedereen. Echter voor KROHNE is de 
waterindustrie ook een belangrijke strategi-
sche pijler. Voor deze industrie heeft KROHNE 
namelijk zelfs een Global Industry Division 
(GID), die zich bezig houdt met de trends en 
inspeelt op de wensen en behoeften van de 
waterindustrie. 

De watersector is in beweging en de ontwik-
kelingen volgen elkaar snel op. Circulaire 
economie, het klimaatakkoord en de daaraan 
gekoppelde energietransitie vragen om nieuwe 
processen, zoals het winnen van bioplastic 
uit afvalwater. Deze nieuwe processen, in 
combinatie met Smart Industrie of Industrie 
4.0, maken een industrie gedreven benadering 

noodzakelijk. De KROHNE GID benadering 
maakt het mogelijk om diensten en instru-
menten te ontwikkelen die de markt van ons 
vraagt, nu en in de toekomst.

De introductie van de vernieuwde ultrasone 
flowmeter, de OPTISONIC 7300 Biogas is 
hiervan een goed voorbeeld. Deze ultra-
sone biogasmeting is nu voorzien van een 
geïntegreerde Ex-i-temperatuursensor en 
kan daarnaast ook worden voorzien van een 
Ex-i-druksensor. De meting kan zodoende het 
methaangehalte in het biogas bepalen en de 
hoeveelheid geproduceerde energie inzichtelijk 
maken. 

Met de OPTISENS TSS 2000 wordt een nieuwe 
TSS-sensor (solids content) geïntroduceerd. 
Deze kan worden gebruikt als een robuuste 
en kosteneffectieve immersiesensor voor 
proces- en kwaliteitsbewaking in industriële 
en gemeentelijke afvalwatertoepassingen.

In deze newsline tonen wij u een aantal toe-
passingen uit de Nederlandse waterindustrie, 
waar met KROHNE meetinstrumentatie mooie 
resultaten zijn bereikt.

OPTISENS TSS 2000
Een nieuwe vaste stoffen sensor, een 
robuuste en kosteneffectieve dompelsensor 
voor proces- en kwaliteitscontroles in 
industriële- en afvalwaterapplicaties.  
Kan worden ingezet bij procesoptimalisatie, 
opbrengstverhoging of limietbewaking.  
In combinatie met een MAC 100 transmitter, 
biedt de OPTISENS TSS 2000 een compleet 
meetinstrument voor meetbereik 0…4 
AU/0…18.5 g/l

Highlights
•  Roestvrijstalen body
• Krasbestendig saffier-meetglas
• Near-infrared technology wordt niet 

beinvloed door kleuren en omgevingslicht
• Af fabriek gekalibreerd op 6 meetpunten 

voor lineaire of non-lineaire instelling



Biogas meten op RWZI Tiel

• Slibvergisting rioolwaterzuivering Tiel
• Biogas uit slib maakt RWZI Tiel 100% 

energieneutraal
• Ultrasone flowmeter OPTISONIC 7300 voor 

meting en bewaking van biogasstroom 

Waterschap Rivierenland heeft de ambitie uit-
gesproken om in 2030 volledig energieneutraal 
te opereren, met als tussenstap in 2020 40% 
van de eigen energie duurzaam op te wekken. 
De Energiefabriek in Tiel past volledig in dit 
streven. Door de komst van de slibvergistings-
installatie is RWZI Tiel 100% energieneutraal. 
De installatie gebruikt namelijk het restproduct 
rioolslib om biogas op te wekken. Dit wordt 
vervolgens gebruikt als grondstof voor de 
energieconsumptie.

Door vergisting van het rioolslib in een vergis-
tingtank, welke op 52 graden is gebracht, haalt 
WSRL biogas uit het slib. Het biogas wordt 

vervolgens gebruikt om in de energiebehoefte 
van de zuivering te voorzien. De biogasflow 
tussen de vergistingtank en de energiecentrale 
moet nauwkeurig gemeten en gemonitord wor-
den. Dit is noodzakelijk voor de aansturing en 
beveiliging van de energiefabriek. De meetuit-
daging is: het biogas komt nat, drukloos en met 
verschillende methaan en CO2 samenstellingen 
uit de vergister, waarvoor een speciaal voor 
deze toepassing ontwikkelde gasflowmeter toe-
gepast moet worden. Tevens is WSRL verplicht 
om al het overtollige gas dat afgefakkeld wordt, 
te monitoren en vast te leggen ter informatie 
voor de controlerende instanties.

KROHNE leverde hiervoor de OPTISONIC 7300, 
een ultrasone gasflowmeter met geïntegreerde 
temperatuurmeting, specifiek ontwikkelt voor 
biogasapplicaties. Met deze meter kan WSRL 
real time en nauwkeurig de gecorrigeerde 
gasvolumeflow meten.

Highlights OPTISONIC 7300 biogas

• Compacte en remote uitvoering

• Diameter range DN50 – DN200

• Procesaansluiting volgens DIN 2642 
Form F / PN10 of ASME B16.5 150 lb RF 
ring flange

• Flowbereik over een brede range

• Ongevoelig voor corrosieve componenten 
in het gas

• Hoge onnauwkeurigheid ±1% van de te 
meten waarde

• Ontwerp zonder bewegende delen en 
geen drukverlies 

• Geen periodiek onderhoud nodig

Door de opbouw van de OPTISONIC 7300 wordt 
de meting niet beïnvloed door nat gas, en kan 
hierdoor rechtstreeks achter de vergister 
geplaatst worden. Dit geeft direct inzicht in 
het gas dat de vergister verlaat. Onafhankelijk 
van de gassamenstelling maakt de ultrasone 
meting het ook mogelijk de multivariabele 
gassamenstelling zonder enig drukverlies te 
meten.

Bovendien beschikt WSRL nu over de mogelijk-
heid om aan de hand van de gemeten geluids-
snelheid van het medium een gasanalyse te 
doen waarmee het methaangehalte bepaald 
kan worden.

Door het plaatsen van een ultrasone gas-
flowmeter ten opzichte van conventionele 
meettechnieken voorkomt WSRL een uitgebreid 
onderhoudsinterval. Door te kiezen voor een 
geïntegreerde gasanalyse meting en een 

installatie onafhankelijke en geïntegreerde 
massaflowmeting reduceert WSRL aanzienlijk 
de onderhoudskosten. 

Voordelen van de meting:
• Ongevoelig voor nat biogas, waardoor de 

meting direct in de natte biogasstroom 
geplaatst kan worden, zonder dat deze eerst 
moet worden gedroogd

• Ultrasone metingen zijn onafhankelijk van 
de samenstelling van het gas en daardoor 
uitermate geschikt voor een variërende 
biogassamenstelling

• Geen drukverlies over de meting
• De mogelijkheid om real time het methaan-

gehalte te bepalen aan de hand van de 
geluidssnelheid waardoor een individuele 
analyzer niet meer nodig is

• Een gecorrigeerde gasvolumecorrectie door 
de geïntegreerde temperatuursensor

Biogasmeting bij RWZI



Niveaumeting van onthardingspellets  
met 80 GHz radar niveautransmitter
Dunea is een drinkwaterbedrijf in het westen 
van Nederland. Op de locatie in Scheveningen 
neemt men water in uit de duinen. Het water 
heeft dan al een natuurlijke voorzuivering 
doorlopen. Vervolgens wordt op het zuiverings-
station het water nog verder behandeld en 
onthard. Voor de ontharding gebruikt men 
reactoren die gevuld zijn met calciumcarbo-
naatpellets, waar het water doorheen wordt 
gepompt. Aan dit water wordt natronloog 
toegevoegd. Het calcium dat in het water is 
opgelost, zal door de natronloog aan deze 
pellets hechten als kalkafzetting. De gebruikte 
pellets worden vervolgens naar opslagsilo’s 
getransporteerd en opgeslagen totdat deze 
worden opgehaald en afgevoerd. Een juiste 
niveaumeting is hierbij van essentieel belang. 
Op basis van de niveaumeting wordt de trans-
porteur gevraagd om een silo te legen.

Voorheen gebruikte men in de tanks geleide 
radarmetingen. Deze veroorzaakten echter 
problemen door kalkafzetting op de kabel van 
de sensoren. Het signaal van de niveaumeting 
viel hierdoor weg, met terugkerend onderhoud 
als gevolg. Dunea ging op zoek naar een 
vervangende niveaumeting. De meting mocht 

Highlights OPTIWAVE 6500

•  Hoge dynamiek voor betrouwbare meting ondanks stoffige condities 

• Ingebouwde PEEK lens antenne 

• Onafhankelijk van hellingshoek – geen antenne richtingskit nodig

• Uitgebreide keuze aan procesaansluitingen: geschroefd >1 ½" en flens >DN50

• Nauwkeurigheid ± 2 mm

• Procescondities tot +150°C; 40 bar

niet worden beïnvloed door vervuiling en of 
instromende pellets, en met minimum aan 
onderhoud.

KROHNE bood de oplossing met een  
80 GHz vrije radar niveautransmitter, de  
OPTIWAVE 6500, waarvan de sensor is 
uitgevoerd met een vlakke lensantenne en 
zodoende fysiek geen contact hoeft te maken, 
zoals voorheen met een geleide radarme-
ting. Het onderhoud wordt hierdoor tot een 
minimum beperkt.

Doordat de 80 GHz radarmeting over een 
verbeterde radarbundel beschikt, kan deze 
zelfs onder moeilijke omstandigheden blijven 
meten, ook in hoge en smalle silo’s.

De klant beschikt nu onder alle omstandig-
heden over een nauwkeurige meting van 
het tankniveau, heeft geen vervuiling van de 
sensor, het sensorsignaal kan hierdoor niet 
meer worden beïnvloed en heeft dus ook geen 
onderhoud nodig.

• Niveaumeting van onthardingsharspellets
• 80 GHz niveaumeter met vlakke antenne
• Nagenoeg geen onderhoud

Niveaumeting van onthardingspellets

OPTIWAVE 6500



 

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, 19 – 21 maart 2019, 
Evenementenhal Gorinchem

• M+R, 27 – 28 maart 2019, Antwerpen Expo

• Maritime Industry, 7 – 9 mei 2019,  
Evenementenhal Gorinchem

• KROHNE Academy,  
21 mei 2019, Hotel van der Valk Dordrecht 
23 mei 2019, Hotel van der Valk Assen

• Pumps & Valves , 2 – 3 oktober 2019,  
Ahoy Rotterdam

• Aquatech,  
5 – 8 november 2019, Rai Amsterdam

• Europort,  
5 – 8 november 2019, Ahoy Rotterdam

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

Voor een Waterbedrijf uit het Midden-Oosten is 
onlangs op het kalibratiecircuit van KROHNE 
Altometer een kalibratie uitgevoerd waarbij 
direct vóór en direct na de flowmeter een 
schuifafsluiter geïnstalleerd is. Het ging hier 
om een installatie met een bewust verstoorde 
doorlaat direct voor en na de flowmeter, 
zogenaamde 0D/0D inbouwcondities.

De KROHNE WATERFLUX is speciaal ontwik-
keld voor 0D/0D inbouwcondities. Het waterbe-
drijf wilde zeker weten dat de WATERFLUX de 

Uitstekende prestaties batterij gevoede  
elektromagnetische flowmeter in lastige 
inbouwcondities 

Highlights WATERFLUX 3070

•  Batterij gevoed met levensduur tot  
15 jaar

• Geschikt voor eenvoudige installatie 
zonder in- of uitlaat secties (0D/0D) 

• Hoge nauwkeurigheid tot 0.2% + 1 mm/s 
van gemeten waarde

• Drinkwatertoelatingen waaronder:  
ACS, DVGW, NSF, TZW and WRAS

• Certificering voor gebruik voor betaalver-
keer: OIML R49 en MID Annex III (MI-001) 
tot DN 600

• Standaard referentie elektrode, waardoor 
aardringen overbodig zijn

• Optie voor geïntegreerde P&T Sensor

• Optie voor Pulse, Modbus & draadloos 
GPRS/GSM communicatie met externe 
datalogger 

• Optie voor speciale coating voor gebruik 
onder water of onder de grond

nauwkeurigheidsspecificaties zou halen met 
een bepaald type afsluiter.

In een speciaal aangepaste opstelling is een 
0D/0D kalibratie uitgevoerd met de door het 
waterbedrijf aangeleverde afsluiters. De meter 
moest binnen de nauwkeurigheidsnorm van 
OIML R49 vallen: 1% in het hoge flowbereik 
en 3% in het lage flowbereik. Ondanks de 
verstoringen van de geïnstalleerde afsluiters 
werd de OIML R49 nauwkeurigheidsspecificatie 
ruimschoots gehaald, zelfs bij drie herhalingen 
per meetpunt. Daarmee was de toegevoegde 
waarde van de vernauwde doorlaat duidelijk 
zichtbaar, en heeft de WATERFLUX bewezen de 
perfecte keuze te zijn voor het waterbedrijf.

In de vernauwde doorlaat van de WATERFLUX 
wordt de stroomsnelheid van het water ver-
dubbeld en de verstoringen uit het flowprofiel 
verdrongen, waardoor een evenredig verdeeld 
flowprofiel ontstaat. Dit zorgt voor de moge-
lijkheid om met extreem korte in- en uitlaat 
secties te werken, betere prestaties in het lage 
flowbereik en een beter elektrodesignaal bij 
een minder sterk magnetisch veld.

Mede doordat er met een minder sterk mag-
netisch veld gewerkt kan worden is een lange 
levensduur van de batterij mogelijk.


