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Maak het uzelf gemakkelijk!

Uitgave 2 | 2020

Slimme digitale gadgets in ons persoonlijke 
leven helpen ons tijd te besparen en meer te 
doen met minder moeite, en maken het zelfs 
gemakkelijker om veiliger te leven. Denk aan 
de digitale video deurbel, waarmee je op elk 
gewenst moment kan zien wie er op de stoep 
staat of de Augmented Reality bril voor het 
oefenen van noodsituaties.

De proceswereld wordt ook steeds slim-
mer - digitalisering, IIoT (Industrial Internet 
of Things) en Industry 4.0 zijn een begrip 
geworden. Processen worden meer en meer 
geautomatiseerd. Er komt veel informatie 
beschikbaar waarmee men de processen kan 
optimaliseren, en waardoor men uiteindelijk 
ook efficiënter kan produceren.

myDevice
Smart service tools voor gebruikers  
en operators van KROHNE 
procesinstrumentatie 

Highlights
• Eenvoudig en snelle inbedrijfsname
• Verificatie van veldinstrumentatie incl. 

testrapporten
• Monitoren en trendanalyse
• Gemakkelijk beheer van alle  

instrumentspecifieke assets
• Online training en instructievideo’s

Er zijn echter enkele essentiële vragen in deze 
context:

• Hoe garandeert u de beschikbaarheid  
en veiligheid van uw installatie?

• En hoe kunnen we u als procesingenieur,  
-eigenaar of -operator efficiënt 
ondersteunen?

Ons antwoord is myDevice - een toolpakket, 
afgestemd op de behoeften van gebruikers  
van KROHNE-procesinstrumentatie. Het 
concept omvat alle aspecten van de gehele 
levenscyclus van een procesinstallatie.  
De reeks slimme servicetools maken het een 
stuk eenvoudiger voor u om apparaten in het 
veld in bedrijf te stellen, te verifiëren en te 
controleren en geven u gemakkelijke toegang 
tot alle apparaatgerelateerde assets.

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

Wij informeren u graag over de nieuwste 
ontwikkelingen in Maintenance!



Controleer de gezondheid van uw instrumentatie

Projectmanager gezocht? 

Of u nu de gezondheid van de meter wilt controleren, snel problemen wilt oplossen of een certificaat wilt verstrekken, met OPTICHECK-tools is  
dit mogelijk. Op basis van geïntegreerde diagnostiek en zelftestfuncties krijgt u betrouwbare en verifieerbare statusinformatie van uw instrument.  
Interne verificatie kan op elk moment worden uitgevoerd, zonder het instrument te demonteren. Uw proces wordt dus niet onderbroken.

KROHNE levert niet alleen hoogwaardige 
meetinstrumentatie, maar biedt ook de service 
voor een zorgeloos gebruik. Tijdens een 
controlecheck worden de bevindingen in een 
eindrapportage aan de klant meegedeeld. 
Meestal gaat het om kleine aanpassingen of om 
het schoonmaken van de instrumentatie.

Echter soms worden er problemen ontdekt aan 
de, veelal jarenlang gebruikte, instrumentatie. 
Dit varieert van een grote meetfout tot een 
slechte algehele conditie, die nadelig is voor het 
proces. Zeker als hierdoor gevaarlijke situaties 
ontstaan, is het nemen van maatregelen 
noodzakelijk. Bijvoorbeeld door een verkeerde 
aansturing vanuit de flowmeter. Hierdoor kan 

Met OPTICHECK Mobile kunt u draadloos via 
een mobiele app. on-site de inbedrijfstelling 
uitvoeren en uw instrumenten parametriseren, 
via een beveiligde Bluetooth®-verbinding.  
De gemeten waarden en instellingen valideren 
of diagnostische functies starten, om te contro-
leren of uw apparaat correct is geïnstalleerd. 

Dit biedt voordelen voor moeilijk bereikbare 
plaatsen, waardoor het aantal bedrijfsveilig-
heid-maatregelen kan worden verminderd;  
ook geschikt voor Ex-Zone 1.

schade ontstaan aan de pomp, leidingwerk of 
“overlopers”: de kleppen worden onnodig open 
“gestuurd”. Gevolg: onrustige regeling met 
extra drukopbouw in de leiding, uiteindelijk kan 
het station zelfs stil vallen. Deze werkzaamhe-
den komen vaak onverwacht waardoor er geen 
capaciteit of expertise voorhanden is.

Naast service in het veld begeleidt KROHNE 
ook complete projecten. We leveren dan niet 
alleen instrumentatie, maar zorgen er ook voor 
dat alle (installatie)werkzaamheden vakkundig 
worden uitgevoerd. Eventueel samen met 
gespecialiseerde partners stelt KROHNE zich 
op als projectmanager en zorgt, in nauw overleg 
met de klant, voor een vlekkeloos verloop van 
het project. 

Dit varieert van basiswerkzaamheden, waarbij 
elektronica wordt vervangen naar een nieuwe 
standaard, tot het vervangen van ingegraven 
meetsensoren. Met name bij deze vervanging 
zijn graafwerkzaamheden nodig inclusief het 
in- en uitbouwen van de sensoren. Veelal dient 
zelfs de installatie, met betrekking tot een cor-
recte inbouw, te worden gemodificeerd. 

Voor u een zekerheid, voor KROHNE 
vanzelfsprekend.

OPTICHECK DTM is een geavanceerde verifi-
catietool om op locatie of vanuit de controle-
kamer, een verificatie uit te voeren tot level 1. 
Activeer de ingebouwde diagnostische functies 
van het veldinstrument en start een uitgebreide 
zelftest. Deze geeft u exacte informatie over de 
huidige status en genereert een testrapport. 
Kan ook draadloos vanaf een laptop worden 
gebruikt via Bluetooth of via HART® modem.

OPTICHECK Master on-site verificatietool 
verifieert het meetinstrument op verschillende 
levels om ervoor te zorgen, dat het instrument 
volgens de specificaties blijft presteren.

Via directe verbindingen met de sensor, elektro-
nica en signaaluitgangen kunt u uitgebreide 
tests uitvoeren. In slechts 10 minuten krijgt u 
een gedetailleerd testrapport, geprint of digi-
taal. Dit kan gebruikt worden voor veiligheids-
testen en voldoet aan de eisen van IEC 61508 
of IEC 61511. Testintervallen kunnen hierdoor 
worden verlengd: minder onderhoudskosten. 



Alle gegevens op één locatie,  
kennis waar en wanneer u die nodig heeft

Betaal niet teveel belasting 

PICK, het Productinformatiecentrum van 
KROHNE geeft u toegang tot documenten 
specifiek voor uw individuele veldinstrument,  
en maakt een digitale twin van uw veldinstru-
ment beschikbaar. Via het serienummer of Auto 
ID heeft u toegang tot bijvoorbeeld manuals, 
quickstarts, kalibratiecertificaten, typeplaatjes 
en parameter-datasheets.

Naast de verschillende vormen van ijken, 
bestaat er ook een variant waarbij een natte 
ijking ter plaatse wordt uitgevoerd. Bedrijven 
die afvalwater lozen in het openbare water 
worden door de overheid verplicht om éénmaal 
per drie jaar een natte ijking uit te voeren. 

De meetapparatuur wordt dan, in ingebouwde 
toestand, nat gekalibreerd. De instrumentatie 
mag niet worden uitgebouwd, maar moet 
ter plaatse worden gecontroleerd met een 
nauwkeurige vergelijkende meetopstelling.

KROHNE is gespecialiseerd in deze werkzaam-
heden en heeft daarvoor speciale vergelijkende 
meetopstellingen, ook geschikt voor hele 
grote diameters. De verplichte natte ijking 
komt namelijk vaak voor bij flowmetingen, die 
geplaatst zijn in grote afvoerleidingen.

De KROHNE meetapparatuur, die ter verge-
lijking wordt gebruikt, is op een ijkopstelling 

van een ijkbevoegde- of NKO- geaccrediteerde 
instelling gekalibreerd en kan worden herleid 
naar de nationale standaard. Er is altijd een 
kalibratierapport aanwezig, niet ouder dan 
1 jaar. De maatregel geldt ook voor nieuw 
geïnstalleerde flowmeters.

Tijdens de natte kalibratie worden de gemeten 
hoeveelheden van de te kalibreren flowmeter 
en de speciale meetopstelling met elkaar 
vergeleken. Deze waarden worden opgeslagen 
in een logger en geven een realistisch beeld 
van de lozing.

De resultaten van de uitgevoerde natte ijking 
worden door KROHNE in een kalibratierapport 
vastgelegd. Een correcte natte ijking, waarbij 
een nagenoeg identieke opstelling met 1 flow-
meter wordt gebruikt, is belangrijk. Temeer 
omdat de hoogte van de aanslag van het 
Waterschap afhangt van de meetresultaten. 

Onze video's en cursussen zijn uitstekende 
informatiebronnen – van algemene informatie 
over producten, processen en regelgeving 
voordat u aanschaft, tot gedetailleerde  
instructievideo’s, zodra u het instrument in 
werking stelt.

Stap-voor-stap KROHNE instructievideo's zoals 
speciale video's voor installatie-inbedrijfstel-
ling-verificatie (ICV) laten u zien hoe u de 
instrumenten in het proces installeert, verbindt, 
parameters instelt en controleert. Beschikbaar 
in acht talen en geschikt voor smartphones, 
tablets of pc's met web toegang.

Afhankelijk van het instrument-type, behandelt 
elke video de volgende processen: Unboxing, 
mechanische installatie, elektrische installatie, 
inbedrijfstelling en verificatie.

Met KROHNE Academy online trainingen  
bent u altijd op de hoogte van de laatste  
ontwikkelingen op het gebied van proces-
instrumentatie. Het leerplatform, met meer  
dan 15.000 geregistreerde gebruikers wereld-
wijd, biedt digitale e-learning cursussen (niet 
commercieel) over verschillende onderwerpen, 
zoals: grondbeginselen en meetprincipes,  
entrained gas management, functionele veilig-
heid (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.



 

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,  
16 – 18 juni 2020, Gorinchem

• Pumps & Valves ,  
17 – 18 juni 2020, Antwerpen

• WoTS,  
29 september – 2 oktober 2020, Utrecht

• Maritime Industry, 13 – 15 oktober 2020, 
Evenementenhal Gorinchem

• Maintenance,  
1 – 3 december 2020, Gorinchem

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

Flowmeter geeft inline mate van vervuiling weer

Voor een Nederlands waterbedrijf was het 
noodzakelijk om in het proces, via een effluent 
flowmeter, periodiek de mate van vervuiling te 
monitoren.

Gezien de grote van de flowmeter was het niet 
wenselijk om de meter jaarlijks voor inspectie 
uit te bouwen. Omdat dit grote invloed heeft 
op de bedrijfsvoering, en gepaard gaat met 
hoge kosten, zocht de waterbeheerder een 
flowmeter, waarmee dit inline kon worden 
weergegeven.

KROHNE bood met de OPTISONIC 3400 
DN 1000 de oplossing. Met deze ultrasone 
flowmeter is het mogelijk om inline de mate 
van vervuiling te bepalen. Het ultrasone 
meetprincipe heeft als voordeel, ten opzichte 
van Magnetisch inductieve flowmeting, dat met 
behulp van ultrasone signaaloverdracht een 
controle uitgevoerd kan worden op de inwen-
dige diameter van de meetbuis. Dit gebeurt op 
basis van het meten van de afstand tussen de 
individuele sensoren. Door interne vervuiling 
zal de sensorafstand veranderen, waardoor 
ook de gepresenteerde geluidssnelheid  
verandert. Zo kan men, zonder de meter uit  

te bouwen, een uitspraak doen over de conditie 
van de meetbuis.

De meter heeft geen bewegende delen, waar-
door het meetgedrag niet door mechanische 
slijtage wordt beïnvloed. Door de combinatie 
van applicatiekennis en toepassing van de juiste 
meettechniek, hoeft de meter niet te worden 
uitgebouwd om een goede werking binnen de 
gestelde nauwkeurigheidseisen te garanderen.

KROHNE heeft voor deze applicatie de complete 
oplossing geleverd: naast kennis en instrumen-
tatie, ook de gehele projectbegeleiding.

Highlights OPTISONIC 3400

• Nauwkeurige ultrasone bi- directionele flowmeter, voorzien van 3 meetpad technologie

• Volledig gelaste constructie

• Diagnostische informatie van meting en proces en procescondities

• Volledig vrije doorlaat, geen additioneel drukverlies en zonder bewegende delen

• IP 68 uitvoering voor grondinbouw als optie mogelijk

• Directe registratie bij doorstroming, meting direct vanaf nul


