
1

Avd. Stavanger

Hovedkontoret i Moss

Stavangerkontoret

Hvem er vi?

Leverandør til det norske markedet i mer enn 35 år 

Mer enn 350-års bransjeerfaring



Hvordan velge mengdemåler

 Medie Rent vann, avløpsvann, damp/gass, ledningsevne  …..

 Installasjonskrav Er det nok rettstrekk – 5xD og 2xD

 Målenøyaktighet % av MV

 Bruksområde Inne, ute, fuktig, nedgravet, 

 Plassering kum, nedgravet, IP68…..

 Mengde max og min - M3/t, l/s

 Dimensjon

 Trykk

 Temp

 Material krav

 Vakuum

 Utgangssignal 4-20mA, Puls/m3, 4-20mA, Buss……

 Power 12-24V, 100-230V

 Kompakt eller splittet – avstand mellom målerør og forsterker

 Kontakt oss for kalkulasjon/beregning 
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Hva påvirker nøyaktigheten?

 Installasjon

 Dimensjonering - gjennomstrømningshastighet

 Eventuelt belegg i målerøret
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Installasjon

 Generelle krav til rett rør:

5 x DN før måleren

2 x DN etter måleren

(DN = målerstørrelse)

Dette gjelder for 90° bend  

eller for opp- eller ned koning.

Hvis det er en pumpe eller reguleringsventil oppstrøms for måleren, må 

avstanden økes betraktelig  (10 - 15 x DN).
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Krav til installasjon
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Belegg

 Arealet i røret reduseres - hastigheten øker - målingen blir feil.

 I tillegg kommer effekten av varierende elektrisk ledningsevne på belegget.

Hvis ledningsevnen på målt medium er lik ledningsevnen på belegget, har det ingen 

eller liten innvirkning på måleren. Målenøyaktigheten blir eventuelt påvirket av areal 

endringer i måleren.
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 Rutiner på demontering for fullstendig kalibrering/ verifikasjon er ikke 

nødvendig

 Tilstandskontroll under drift med rimelige tidsintervall kan være fornuftig

 Elektromagnetiske mengdemålere er av de mest brukte måleprinsipp for 

måling av væsker



KROHNE Instrumentation

KROHNE EMF
Spesialmålere som avviker fra standard EMF

1. TIDALFLUX, for delvis fylte rør

2. Waterflux, uten krav til rette rørstrekk
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Elektromagnetisk 

mengdemåler

for delvis fylte rør



TIDALFLUX | Måleprinsipp

 Væske hastigheten v er målt 

basert på elektromagnetisk 

mengde måle prinsippet.  

 Målt nivå h er målt basert på 

kapasitive nivå sensorer som ikke 

er I kontakt med mediet.

 Fyllingsgraden i måleseksjonen A

er så beregnet ut i fra målt nivå h

 Volumetrisk mengde Qv er 

kalkulert i IFC 300 PF forsterker 

basert på væskestrøm hastighet v

og fyllingsgrad A
Felt spolerv

h

A

Kapasitive 

nivå plater  

Nivå elektronikk & koblingsboks



TIDALFLUX | Væske hastighetsmåling

Elektroder ved 10% fyllingsgrad

Et par hastelloy elektroder 

• Montert ved 0.1D av nedre del 

av røret.

Fordeler:  

• Ingen problemer med korrosjon

• Ikke kontakt med H2S

• Ingen slitasje , kjemisk 

resistent materiale.

Hastelloy elektroder

50%

10%

100 %

25%

0 %



TIDALFLUX | Comparison flow velocities

Partially filled TIDALFLUX versus completely filled 

EMF
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WATERFLUX, mengdemåler.

Fordelen med fleksibilitet
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Waterflux DN25 - DN600



23 |  WATERFLUX 3070, vs1.2  |  

2010-09-30

WATERFLUX | Rectangular cross-section 

PTB report

Calculations on flow profile behaviour 

demonstrate: WATERFLUX has a superior uniform 

flow profile, 

also with upstream flow disturbances  

 Ideal / Reference conditions (during 

calibration) 

Full bore meter (a)  

Increased flow velocity from pipe wall to 

centre

WATERFLUX (b) 

Uniform flow velocity over pipe cross 

section

 Disturbed flow conditions 

(elbow before & after meter) 

Full bore meter (c)  

Large differences in flow profile 

distribution

WATERFLUX (d) 

Almost flat flow profile. 

Reacts 5 times better than full bore meter

a b

c d
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WATERFLUX | vannfamilien

+ =

IFC 300

IFC 070

IFC 100
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Nødoverløpsmåling.
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IP66/67
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KROHNE
Fordelen med fleksibilitet

Takk for 

oppmerksomheten!


