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KROHNE Instrumentation
Teknisk personell

Til sammen mer enn 350 års bransjeerfaring
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WATERFLUX |

 Nøyaktighet: 0.3% eller 0,2 % av målt verdi ±0,5 mm/s

Avhengig av type konverter

Ingen krav til rettstrekk DN25- 600  

Dette gjelder for 90° bend  eller for opp- eller ned koning.







4.9.4 Kontroll av rørmålere(El.mag, ultralyd , venturi osv.

Relevante elementer som det skal foreligge dokumentert kontroll av er:

 At det benyttes en måler med et relevant måleområde.

 Fabrikantens datablad med angivelse av målenøyaktighet.

 At monteringsanvisninger er fulgt:

 Krav til rettstrekninger før/etter måleren.

 Sikring av at røret er fulltløpende med væske.

 Programmeringsdata for at målingen er utført korrekt(f.eks rørdiameter)

 Oppmåling av diametre i blende og venturimålere (kontroll av slitasje/korrosjon)

 Nullpunktskontroll

 Målerens linearitet(4-20mA) kontrollert av en instrumentteknikker.

 Målerens integratorfunksjon(telleverket som summerer vannvolum på basis av 

vannføring)

Det er ikke stilt krav til sporbar kalibrering av vannmengdemålere per dag dato, men 

Norsk Akkreditering tar forbehold om at det kan komme krav om dette. 
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Elektromagnetisk
mengdemåler
for delvis fylte rør.

Optimale mengdemålinger
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KROHNE Instrumentation

OPTICHECK

In-situ verification

OPTICHECK



Kontroll / kalibrering , trenger man det ? 

EMF er et av de mest robuste måle teknologier i markedet 

• Ingen bevegelige deler I kontakt med væske. 

• Lang levetid, robust elektronikk med lite drift .

Men…….

Det kan være et behov for et felt verifisering der måleren er plassert. 



Kontroll / kalibrering , trenger man det ? 

Instrument ansvarlig.

• Hvordan kan vi sikre at måleren er frisk ? 

• Har man nok kapasitet og kunnskap for å kunne utføre en

effektiv diagnostikk og kalibrering av målere?

Vedlikeholds ansvarlig.

• Hvordan sette opp rett plan for preventivt vedlikehold på måle

instrumenter?

• Hvordan sikre rette måleresultater / utstyr i10 / 20 / 30 år

• Kostnads effektivere vedlikehold? 

• Kan man øke intervallet mellom kontroll/kalibrering? 



OPTICHECK Felt verifisering

• Håndholdt, portabelt utstyr

• For å utføre en verifisering - en serie av

forskjellige målinger utføres – på plass–

I løpet av 10 minutter

• Verifisering av KROHNE’s 

• Uten behov for

- Våt kalibrering

- å ta ut målere fra prosess røret.



OPTICHECK Felt verifisering

Kontrollerer at måleren er innenfor  1 % av dens 

opprinnelige fabrikk kalibrering.

Standard & Omfattende verifisering 

Automatisk test av

• Alle inn / utgangs funksjoner 

• Test av spoler  

• Test av elektroder

• Test av spole  & elektrode kretser

Dersom test ikke godkjennes, angis feilkilden. 

Verifiserings data  lagres automatisk. 



OPTICHECK Felt verifisering 

Resultater 

Vist resultat på display  



OPTICHECK Felt verifisering

Print out of Verification Certificate



Verifisering eller Kalibrering? 

 Felt verifisering

• En ytelses kontroll

av mengde målere sjekkes over et 

“området”

• – som spenner over 95,4 % -

• Dette gir en nøyaktighet innenfor

1% av  opprinnelig fabrikk kalibrering 

95,4 

%

(Våt) Fabrikk Kalibrering

Nøyaktighet innenfor  

+/- 0,15% M.V. 

(For example OPTIFLUX 

5300) 



OPTICHECK Felt verifisering

 Utgang

 Status

 Puls

 Frekvens [Hz]

 Strøm 4 – 20 [mA]

Støy filtrering

 Diagnosis (Level 1)
Current for 

field coils 

[mA]

Electrode

voltage

[mV]

Output

Sensor ProcessSignal

converter

+ 7.184 m
s
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Tablet | Intuitive interface

• Oppstart verifisering

• Multi tab layout

• Selv forklarende ikoner



DUT

GDC

Verification & 

Simulation

Sensor

Verification

I / O

Electronics

Sensor

OPTICHECK

USB  RS232

Power Supply

USB

µC + GDC

Laptop

Tablet

Verifisering innen 10 minutter, 



OPTICHECK |

• Software er automatisk 

oppdatert via nett brett

National 
standard

External
laboratory

KROHNE 
Calibration

OPTICHECK



Product & Accessories  



KROHNE Instrumentation

Takk for oss


