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Uw kassabon vertelt veel 
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Eten daar houden we ons graag mee bezig, 
maar wel steeds bewuster. We willen meer 
transparantie. Wat zijn de ingrediënten en 
waar komen ze vandaan? We willen meer vers 
en minder additieven op ons bord en vragen 
ons af of het wel milieuvriendelijk geprodu-
ceerd is. We eten ook meer vegetarisch of 
veganistisch. In trendlijsten wordt dan ook 
de comeback van de aardappel voorspeld, 
ook als basis voor veganistische kazen en 
ei-vervangers.

Daarnaast heeft de voedingsmiddelenindustrie 
ook te maken met ingrijpende maatregelen 
door de stikstofproblematiek, het klimaatak-
koord en niet te vergeten de Brexit, die er toch 
echt gaat komen.

Hygiënische 
temperatuursensoren 
De nieuwe lijn omvat temperatuurmeters 
in standaard en compacte versies, de 
snel reagerende sensorpunt met lage 
thermische geleidingsfout, zorgt voor 
een hoge nauwkeurigheid, zelfs bij korte 
onderdompelingsdiepten. 

Highlights
• OPTITEMP TRA-H6x / -C6x temperatuur-

sensoren met 3A, FDA en EHEDG 
goedkeuringen

• Modulaire G½-hygiënische aansluiting: 
staal op staal & staal op PEEK (EHEDG)

• Bluetooth connectie voor koppeling met 
KROHNE app. “OPTITEMP connect”

Verduurzamen is het toverwoord, of wel, 
anders produceren met minder impact op het 
milieu, minder productverspilling, minder 
plastic verpakkingen en meer recyclen.

Gelukkig blijft de industrie innoveren, zoals 
met plantaardige zuivelproducten of vleesver-
vangers, vetzuren uit algen, producten op basis 
van plantaardige eiwitten of een burger van 
kweekvlees of insecten. 

KROHNE ziet deze trend ook terug in de 
applicaties, waarin eisen worden gesteld aan 
het efficiënter meten van het verbruik van de 
grondstoffen, waardoor het aandeel voedselaf-
val vermindert. Dit is bijvoorbeeld te realiseren 
met onze serie Coriolis massaflowmeters. De 
meter geeft continue een meetsignaal ook met 
luchtinsluiting, het proces hoeft dan ook niet te 
worden stilgelegd. Voor de klant een behoor-
lijke winst in de hoeveelheid grondstoffen, die 
nu niet in de afvalberg verdwijnt.

In deze Newsline bespreken we mogelijkheden 
en oplossingen om efficiënter te produceren 
waardoor het verbruik van grondstoffen en 
energie beter beheerst kan worden.



Menginstallatie voor eetbare olie 

Flowmeting van tomatenpuree met gasinsluiting

• Nauwkeurige dosering van de oliën
• Traceerbaarheid van product- en 

energieverbruik
• Alle instrumentatie uit één hand
• Technische ondersteuning van engineering 

tot en met installatie

Een Franse producent heeft een fabriek voor 
het verpakken en afvullen van plantaardig 
eetbare oliën gebouwd, voor een capaciteit van 
1000 miljoen liter per jaar verdeeld over 100 
verschillende uitvoeringen. Men wenste de 
verwerkingscapaciteit t.o.v. de oude fabriek te 
vergroten.

Het projectmanagement werd door de klant 
gedaan. Bij de technische planning lag de focus 
op meetnauwkeurigheid, voor inkoop op het 
verminderen van leveranciers en kosten en op 
productiegebied op service en gebruiksvriende-
lijkheid van de instrumentatie. De meetinstru-
mentatie moest voldoen aan de voedingsmid-
delennormen (EC1935 / 2004).

De klant werd door derden geattendeerd op een 
eenvoudige en betaalbare KROHNE niveaus-
chakelaar. KROHNE als totaalleverancier kon 
vervolgens direct hierop inspringen en voor 
alle applicaties de meettaken invullen en haar 
instrumentatiekennis inbrengen, en daarnaast 
ook de audits en opleidingen verzorgen.

In totaal werden er 177 meetinstrumenten voor 
druk, temperatuur, niveau en flow geleverd. 
Belangrijk in het project waren de 15 Coriolis 

Een sausfabrikant produceert in een van haar 
fabrieken tomatenketchup. Om een consistente 
kwaliteit van de ketchup te verkrijgen wordt de 
tomatenbasis gezeefd tot een zijdeachtige pasta. 
Tijdens het zeven door de dunne filters, ontstaat 
er ingesloten gas dat kan oplopen tot 20 %.

De tomatenbasis is de belangrijkste grondstof 
van het eindproduct, flowmeting is dan ook 
belangrijk in het productieproces. Voorheen 
gebruikte de klant een conventionele Coriolis 
flowmeter van een andere producent. Deze 
stopte echter met meten zodra er gasinsluiting 
optrad. Dit beïnvloedde het recept en veroor-
zaakte veel afval.

De klant zocht een Coriolis massaflowmeter die 
het product betrouwbaar en met uitstekende her-
haalbaarheid kon meten, ook met ingesloten gas.

KROHNE adviseerde de OPTIMASS 6400 C Co-
riolis massaflowmeter met Entrained Gas Ma-
nagement (EGMTM), geschikt voor alle soorten 
vloeistoffen en pasta’s ook met ingesloten gas. 
De meter garandeert een goede werking over 
een brede range aan gasfracties en complexe 
flowomstandigheden, ook van de zijdeachtige 
tomatenpuree, zonder onderbreking.

Highlights

• OPTIMASS 6400: Coriolis massa-
flowmeter voor een zeer nauwkeurige 
massaflow- en concentratiemeting in 
doseertoepassingen

• OPTIMASS 1300: Coriolis massaflow-
meter met dubbele rechte buis voor 
universele toepassingen

• H250 M40: Variabele flowmeter voor 
gassen en vloeistoffen

• OPTISWITCH 6600: Niveauschakelaar 
voor hygiënische standaardtoepassingen

• OPTIBAR P 1010: Druktransmitter voor 
eenvoudige druk- en niveautoepassingen

• OPTITEMP TRA-S11: Temperatuurmeter 
met verwisselbare meetinzet

Highlights OPTIMASS 6400

• V-vormige dubbel gebogen buis voor 
toepassingen met vloeistoffen en gassen 

• Geoptimaliseerde flowverdeler voor 
minimaal drukverlies

• FDA, EC 1935 / 2004 conform; 3A, 
EHEDG-gecertificeerd

• HART®, FOUNDATIONTM Fieldbus, 
Profibus® PA / DP, Modbus, PROFINET, 
Bluetooth 

massaflowmeters voor de drie mengstations, 
waarin de ruwe olie, afkomstig van de naburige 
productie-installatie wordt gedoseerd. Hierdoor 
kan de klant een grotere variëteit aan eetbare 
oliën aanbieden.

KROHNE kon zich op de volgende punten 
onderscheiden:

• Pre-sales services (ontwerp, advies, 
projectcoördinatie) en klantenservice (instal-
latiecontrole, inbedrijfstelling en training)

• Als full-service provider alle instrumentatie 
leveren uit één enkele bron

• Goede prijs / prestatieverhouding

De klant kon door het doseren van de oliën zijn 
nauwkeurigheidsdoelen bereiken, door het 
verbruik van de oliën en energie in het proces 
te minimaliseren en te beheersen, en profiteert 
ook van de service en training, waarmee hij 
de prestaties van de apparatuur nu zelf kan 
controleren.

De DN50 massaflowmeter met de natte delen 
in roestvrij staal (316L), is geïnstalleerd met 
hygiënische procesaansluitingen volgens 
DIN 11851. De dubbel gebogen meetbuis 
is EHEDG-gecertificeerd en eenvoudig te 
reinigen. De OPTIMASS 6400 werd geleverd 
met een basis analoge uitgang, digitale uitgang 
opties (bijv. PROFINET) behoren ook tot de 
mogelijkheden.

Met behulp van de OPTIMASS 6400 C wordt 
het hoofdingrediënt in de tomatenketchup 
continue gemeten. Hierdoor is er minder 
productafval en kan men besparen op mid-
delen en kosten.



NEW FOOD

Net als elke andere branche wordt ook de voedingsmiddelenbranche voor een groot deel beïn-
vloed door ons consumentengedrag. Dit wordt o.a. bepaald door: social media, prijs-kwaliteit, 
versheid, gemak, gezond en duurzaam. Veel consumenten zijn op zoek naar een verantwoorde 
manier van consumeren. Wat is het gevolg van wat ik eet voor mijzelf maar ook voor de leefomge-
ving, lokaal en globaal?

Van alle landbouwgrond wereldwijd wordt 83 % gebruikt voor de productie van vlees, zuivel en 
eieren. Dit alles om slechts aan 18 % van de globale vraag naar calorieën (die wij mensen ver-
branden), te kunnen voldoen. Voor de jaarlijkse consumptie worden wereldwijd 70 miljard dieren 
verwerkt en daar zijn grote hoeveelheden land voor nodig. In Zuid-Amerika is reeds 70 % van de 
voormalige bossen in de Amazone verdwenen, een groot deel van deze grond wordt nu gebruikt 
om vee op te laten grazen en voor het verbouwen van voedergewassen voor het vee.

Dit is mede de voedingsbodem geworden voor de doorontwikkeling in de voedingsmiddelenbran-
che van vlees vervangende producten, door startende- en gevestigde ondernemingen.

De ingrediënten voor NEW FOOD zijn veelal afkomstig uit gewassen van het veld. Daar waar 
grote delen van het gewas eerst werd gezien als afval, wordt deze nu opnieuw beoordeeld op de 
winning van eiwitten als vleesvervanger. De basisproducten die hiervoor gebruikt worden zijn o.a.; 
aardappels, tapioca, yam, tarwe, suikerbietblad, erwten, noten, soja, wieren, algen, (insecten) en 
eendenkroos.

Highlights OPTIMASS 7400 C

• Coriolis enkelvoudige rechte buis massa-
flowmeter voor applicaties met viskeuze 
media en / of hoge nauwkeurigheidseisen

• Meet massa, dichtheid en volumeflow; 
continue werking, zelfs met 100 % 
gasinsluiting

• FDA, EC1935 / 2004 conform; 3A, EHEDG 
gecertificeerd

• Enkele rechte meetbuis voor stabiele en 
nauwkeurige metingen

• Leegloopfunctie, geen verstoppingsge-
vaar en onderhoudsvrij 

Highlights OPTIMASS 1400 C

• Kosteneffectieve oplossing voor nauw-
keurige meting van massaflow, dichtheid, 
volume, temperatuur, concentratie en 
vaste stoffen gehalte

• Entrained Gas Management (EGM™): 
stabiele meting met gasaandeel tot 100 %

• Dubbele rechte buisontwerp van 
roestvaststaal (EHEDG, 3A; EC1935 / 2004, 
FDA)

• Gemakkelijk in te bouwen, ongevoelig 
voor installatie- en proceseffecten

• Eenvoudig leeg te laten lopen en te 
reinigen (CIP / SIP)

KROHNE heeft in haar instrumentatieprogramma diagnostische meetinstrumenten waarmee o.a. 
flowpatronen of luchtinsluiting zijn te herkennen, dit is belangrijk voor beheersing of optimalisatie 
van de productieprocessen. Voor het registreren van de product bepalende factoren, zoals flow, 
niveau, temperatuur en druk, kunt u bij ons terecht. Met name voor flow, zijn de Coriolis massa-
flowmeters van de KROHNE OPTIMASS serie voor de NEW FOOD-branche zeer geschikt.

Voor de buissensor kan een selectie worden gemaakt uit recht of gebogen buis, en met welke 
diameter. Bij hoog viskeuze producten zorgt dit voor een hoge nauwkeurigheid en een lage drukval, 
resulterend in een uitstekend product, met lagere energiekosten. Een ander bijkomend voordeel is: 
uw product wordt direct in line gewogen en u heeft dan ook geen weegschaal meer nodig. 

Onze technische adviseurs helpen u graag in het selecteren van de ideale massaflowmeter voor uw 
applicatie.



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
e-mail: infonl@krohne.com

www.krohne.com

Gezondheids-check voor uw instrumentatie

Met de OPTICHECK Mobile-app kunt u draadloos on-site een inbedrijfstelling uitvoeren en  
uw KROHNE instrumenten verifiëren en monitoren. Een handige servicetool om de apparaat 
instellingen via een beveiligde Bluetooth-verbinding te beheren. 

Een onderhoudsmedewerker kan, zonder uw apparaat uit te bouwen of het proces te onder-
breken, een interne verificatie uitvoeren om de apparaat-status te beoordelen. Of de diagnosti-
sche- en monitoringfuncties gebruiken, om te bepalen of een meetinstrument correct is  
geïnstalleerd, maar ook voor optimalisatie van uw instrumentinstellingen. 

Dit biedt voordelen voor installatie op moeilijk bereikbare plaatsen. Het aantal proces-  
en bedrijfsveiligheid maatregelen kan hierdoor worden verminderd, een besparing op  
onderhouds- en arbeidskosten.

OPTICHECK Flow Mobile-app maakt 
draadloze communicatie mogelijk, met alle 
OPTIMASS X400 flowmeters, ook in Ex Zone 1. 
Bediening tot 20 m afstand is mogelijk. 

• Veel functionaliteiten zoals een drempelin-
stelling voor gasinsluiting / 2-fase signaal en 
visualisatie van gasinsluiting

• Directe toegang tot alle assets van uw instru-
mentatie via het Productinformatiecentrum 
van KROHNE (PICK) 

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 

OPTICHECK Pressure Mobile-app 
voor OPTIBAR PC | PM 5060 druk- en 
OPTIBAR DP 7060 drukverschiltransmitter-
serie. Bediening tot 25 m afstand is mogelijk.

• Draadloze inbedrijfstelling, verificatie en 
bewaking van apparaten

• Parametrering vergelijkbaar met  
PACTware DTM

OPTICHECK Temperature Mobile-app 
voor de OPTITEMP TT 33 C/R en de 
OPTITEMP TT 53 C/R transmitters. U kunt de 
temperatuurtransmitter configureren zonder 
deze uit het proces te halen, om de transmit-
ter op afstand te monitoren. Leverbaar in 
zowel kop- als railversies en met ATEX- en 
IECEx-goedkeuring.

• Draadloze configuratie, monitoring en 
basisverificatie

• Werkt via Bluetooth of NFC-verbinding


