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Değerli müşterilerimiz,
İletişim teknikleri, saha ekipmanından başlayıp kontrol seviyesine kadar daha kompleks hale 
gelmektedir.Aynı zamanda akış oranı, dolum seviyesi, sıcaklık, basınç ve analiz parametreleri 
gibi fiziksel ölçüm değişkenlerinin izlenme gereksinimleri de artmaktadır. Buna karşılık 
temel beklenti, kesinlikle güvenilir ölçüm değerinin elde edilmesidir. Bir ölçüm cihazının akış 
profil değişimi yada hava kabarcığı oluşumu gibi ölçümü bozucu etkilerin oluşumunda dahi 
her zaman güvenilir ölçümü sağlaması ve hataya karşı 100% emniyeti garanti etmesi 
gerekmektedir. 

“Measure the facts” sadece zor proses şartlarında standart proses değişkenlerinin güvenilir 
ölçümü anlamı taşımamaktadır- aynı zamanda akışkan malzeme Kompozisyon kadar net ve 
hassas proses teşhisini de içermektedir. Bunların her ikisi de proses kontrolünün gelişimine 
katkı sağladığı gibi proses verimliliği ve üretimdeki kalite artışını da tesis eder.

Sizin için bunu garanti etmek adına, dünyadaki KROHNE Grup içerisindeki 400 den fazla 
mühendisimiz gelecek için umut verici teknolojilerle sürekli araştırma yapmakta, yenilenmiş 
ölçüm tekniklerini geliştirme peşinde koşmaktadırlar. Biz aile şirketi olarak sorumluluk-
larımızı önemsiyoruz. 130 dan fazla ülkedeki temsilciliklerimizle, 3500‘ün üzerindeki 
çalışanımızla, ölçüm ihtiyaçlarınıza karşılık size özel teknik çözümlerimizle, yüksek kalitede, 
yenilikçi ürünleri tek bir kaynaktan sunmaya devam etmekteyiz ve gelecekte de devam 
edeceğiz.

Yönetim mesajı

Michael Rademacher-Dubbick Stephan Neuburger
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Küresel mevcudiyet

•  Üretim tesisleri: 
    · Bad Oeynhausen, Alemanya
    · Breda, Hollanda
    · Brevik, Norveç
    · Chengde, Çin (ortaklık)
    · Dordrecht, Hollanda
    · Duisburg, Alemanya
      (Genel Merkez)
    · Malmö, İsveç
    · Neuss, Alemanya
    · Petaling Jaya, Malezya
    · Pune, Hindistan (ortaklık)
    · Romans-sur-Isère, Fransa
    · Samara, Rusya
    · São Paolo, Brezilya (ortaklık)
    · Shanghai, Çin (ortaklık)
    · Shanghai, Çin
    · Wellingborough, 
      İngiltere 

•  Satış ofisleri yada 
    temsilcilikler

Küresel mevcudiyet

Eğer uluslararası bir kuruluşsanız iş yaptığınız kişilerin de sizinle aynı ulaşıla-
bilirlikte olmasını arzu edersiniz. KROHNE, tüm dünyaya yayılmış 16 üretim  
tesisine, 44 firma ve ortak girişime ve 55 münhasır temsilciliğe sahiptir. Bunun 
anlamı nerede bulunursanız bulunun mutlaka lokal bir irtibat kişisi veya ofis 
ile iş yapabilirsiniz.

Lokal kontağınızı www.krohne.com'da bulabilirsiniz.

Sizin gibi insanlarla çalışmak bize tecrübe zenginliği katmaktadır ki biz buna 
uygulama bilgisi diyoruz. 

Bunun sonucunda mevcut ürününüzle çözemediğiniz bir ölçüm ihtiyacınız 
olduğunda nereye bakacağımızı bilir, sorunu irdeler ve bir çözümle geliriz. 
Bunu her dafasında gerçekleştirebiliyor olmamız tüm dünyaya yayılmış olan 
müşterilemizin bize olan güvenlerinin sebeplerinden sadece birisidir.

Hizmet verdiğimiz endüstriler:

 • Kimya ve petrokimya
 • Gıda ve içecek
 • Isıtma, havalandırma ve hava şartlandırma  
(HVAC)

 • Demir, çelik ve metalurji
 • Denizcilik

 • Mineral ve Maden
 • Petrol ve gaz
 • İlaç
 • Enerji üretimi
 • Kağıt ve kağıt hamuru
 • Su ve atık su



5

KROHNE, 90 yılı aşkın bir suredir akış, seviye, sıcaklık, basınc ve 
analiz urunlerinin geliştirilmesinde onculuk yapmaktadır. Turkiye’de 
ise 40 yıla yakın bir suredir en zorlu uygulamalarınız icin cozumler 
sunmaktadır.

Turkiye’de faaliyetlerine tamamıyla Alman sermayeli bir yapıda de-
vam etmektedir. Muşterilerinin ihtiyac ve beklentilerini en iyi şekilde 
karşılamak uzere 40 yıla yakın bir suredir elde ettiği uygulama bilgi 
ve uzmanlığını da sürdürmektedir. Geniş bir endustri yelpazesindeki 
uygulama tecrubesi yanı sıra, Turkiye geneline dağılmış uzman tek-
nik servis ağı ile, satış oncesindeki uzman desteğini satış sonrasın-
da hızlı, guvenilir ve cozum odaklı hizmet anlayışıyla pekiştirerek su-
rekli gelişim prensibi doğrultusunda her gecen gun muşterilerimizin 
ilgi ve guvenleriyle buyumeğe devam etmektedir.

6 bolgede faaliyet gosteren satış ve servis gucumuz ile aşağıda da 
gorebileceğiniz gibi hemen hemen tum sektorlerde ürün ve sistem 
cozumü sunmaktayız.

 • Su ve Atık su
 • Kimya ve Petrokimya
 • Gıda ve İçecek
 • Maden, Metal ve Cimento
 • Petrol ve Gaz
 • Kağıt ve Kağıt Hamuru
 • İlaç
 • Güç ve Enerji

KROHNE Türkiye 

KROHNE Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti 
Barbaros Mah. Mimar Sinan Cad.  
Kutluay Sok. No: 9, Ataşehir 
34746 İstanbul 
Türkiye 
Tel:  0216 291 20 40 (pbx)
Faks:  0216 291 20 44 
info-tr@krohne.com
www.krohne.com.tr

Ulusal şirket



Akışölçerler ve akış kontrolörleri

Elektromanyetik akışölçerler · Kütlesel Akışölçerler · Ultrasonik akışölçerler ·Değişken 
kesitli akışölçerler · Fark basınç · Vorteks akışölçerler · Akış kontrolörleri
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KROHNE son derece kaliteli kapsamlı bir 
ürün portföyü sunar:

 • Tüm akışölçerler ıslak kalibre edilir
 • Akış ürünleriyle ilgili 1000'in üzerinde 
patente sahibiz

 • Tüm akışölçerler ilgili onaylarıyla birlikte 
gelir

Akışölçerlerimiz dünya genelinde her çeşit 
tesis ve uygulamada kullanılmaktadır.  
Montaj sorunları, değişik ürünler ve cihaz-
ların gerçek proses şartları altındaki  
performansları sayesinde kazandığımız  
deneyimler satın aldığınız her bir KROHNE 
cihaza değer katar.

Standart uygulamalarla kolaylıkla başa  
çıkmakta olduğumuz gibi özellikle zorlayıcı 
uygulamaların da üstesinden gelmekteyiz.  
 
Hassasiyet ve doğrulukları sebebiyle, akı-
şölçerlerimiz PTB (Almanya), NMi/EuroLoop 
(Hollanda), NMiJ (Japonya) ve UME (Türkiye) 
gibi bir çok ulusal metroloji enstitülerinin 
sıvı akış kalibrasyon merkezlerinde  
referans metre olarak kullanılmaktadır.

90 yılı aşkın tecrübe:

1921
Ludwig KROHNE hava, gaz ve 
sıvıların akışını ölçmek için 
Duisburg, Almanya'da değişken 
kesitli akışölçer üretimine 
başladı.

1952
Endüstriyel ölçümler için ilk 
elektromanyetik akışölçer 
(EMF) üretildi.

1981
İlk seramik ölçüm tüplü ve 
sinterlenmiş platin elektrodlu 
EMF üretildi.

1994
İlk düz tüplü Coriolis akışölçer. 

1996
Sıvılar için dünyada ilk custody 
transfer ultrasonik akışölçer.

2006
Dahili sıcaklık ve basınç 
kompanzasyonuna sahip ilk 
vorteks akışölçer.

2008
ALTOSONIC V12, ilk 12 huzmeli, 
kompanzasyon ve teşhis 
özellikli gaz akışölçeri.

2010
WATERFLUX, dikdörtgen iç 
kesitiyle montajda giriş çıkış 
düz boru gerektirmeyen EMF.

2014
Metan içeriğinin direkt 
ölçümüyle biyogaz uygulamaları 
için ilk ultrasonik akışölçer.

2014
Sıcak su ( Kondens ) ve buharda 
brüt ve net ısı ölçümü entegre 
edilmiş ilk Vorteks akışölçer.

Liderliğe doğru: 
Akışölçerler ve akış kontrolörleri



Aksesuarlar

IFC 300 R
Pano tipi

IFC 300 W
Duvar tipi

IFC 300 F
Saha tipi

IFC 300 C
Genel amaçlı

IFC 100 W
Duvar tipi

IFC 100 C
Standart 
uygulamalar

Modüler ürün grubu

OPTIFLUX 1000
Kompakt montaj için 
sandviç bağlantı çözümü

OPTIFLUX 2000
Su ve atık su 
endüstrisi için

WATERFLUX 3000
Düz giriş ve çıkış 
borusu gerektirme-
yen, çok düşük ve 
çok büyük akışlarda 
ölçüm yapmaya imkan 
tanıyan çözüm

OPTIFLUX 4000
Proses endüstrisi 
için standart-
laşan çözüm

OPTIFLUX 6000
Gida ve ilaç 
endüstrisi için 
tasarlanmış 
akışölçer

WATERFLUX 3070 C
Bütünleşik versiyon

Özel ürünler

OPTIFLUX 4040 C
2-telli cihaz

BATCHFLUX 5500
İçecek endüstrisin-
dende kullanılan 
hacimsel dolum 
sistemleri için

OPTIFLUX 7300 C flanşlı
Malzemeyle temas 
etmeyen kapasitif 
elektrodlar ve seramik  
iç kaplama

Sinyal dönüştürücüler

Akış sensörleri

TIDALFLUX 2300 F
Kısmi dolu borular 
için, Ex Zone 1

Pilli su ölçer

OPTIFLUX 5000 
Seramik ölçüm tüpü: 
maksimum ürün ve 
aşınma dayanımı ve 
doğruluk

WATERFLUX 3070 C 
Bütünleşik tip, koruma 
sınıfı IP68

WATERFLUX 3070 F 
Gömülebilir akış sensörü (koruma sınıfı 
IP68, artı ek koruyucu kaplama)

IFC 050 C  
Temel uygulamalar 
(göstergeli/kör)

IFC 050 W  
Duvar tipi 
(göstergeli/kör)

OPTICHECK 
Kalibrasyon verifikasyonu ve döküman-
tasyonu için on-site verifikasyon cihazı
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Elektromanyetik akışölçerlerin (EMF) ölçüm prensibi  
Faraday'ın indüksiyon kanununa dayanır. EMF'ler 
elektriksel olarak iletken olan tüm sıvıların hatta  
çok düşük iletkenlikte olanların dahi hacimsel akışını  
ölçebilir.  
 
Tipik uygulamalar arasında: 

 • Su endüstrisi: gelirsel ölçümlerde, mahalli ölçüm-
lerde, kaçak kullanım ve kaçak tespitinde

 • Atık su endüstrisi: nakil hatlarında, arıtma tesisle-
rinde, çamur hatlarında

 • Gıda ve içecek endüstrisi: harmanlama, dozlama  
ve içeceklerin hijyenik şartlarda dolumları, dolum 
sistemleri uygulamalarında

 • Kimya endüstrisi: asitler, alkaliler, dozlama 
uygulamaları, aşındırıcı ve koroziv akışkanlar

 • Kağıt ve kağıt hamuru endüstrisi: kağıt hamuru, 
çamur ve diğer kostik akışkanlar, likör, katkılar, 
ağartıcılar, renk vericiler

 • Metal ve maden endüstrisi: maden yada kazıcı 
çamuru gibi yüksek katı ihtiva eden akışkanlar

OPTIFLUX 4300 şehir şebekelerinin filtrasyon sistemleri

Özellikler:

 • Minumum yada hiç giriş/çıkış düz 
boru ihtiyacı 

 • Tüm KROHNE EMF'leri doğrudan 
hacim karşılaştırma yöntemi ile ıslak 
kalibre edilir 

 • İçme suyu, atık su, kimyasallar,  
SIP/CIP ve katı ihtivasına uygun geniş 
iç kaplama seçenekleri  

 • Custody transfer uygulamalarında 
kullanıma uygundur 

 • Ölçüm akış profilinden bağımsızdır 

 • Aşınmaya ve korozyona dayanımlı iç 
kaplamalar mevcuttur 

 • Seramik ölçüm tüp ve iç kaplamanın 
flanşlı ve sandviç versiyonları ile 
elektrodları ürünle temas etmeyen 
(kapasitif akışölçer) tipi bulunmakta-
dır 

 • Tam dolu olmayan hatlar için özel 
model 

 • Sanal referans opsiyonu: topraklama 
elektrodu ve topraklama halkası 
ihtiyacı ortadan kalkar 

 • Ürünün elektriksel iletkenliği ürünün 
değişimini tespit etmek için kullanı-
labilir 

 • Yüksek gaz, katı ihtivası ve darbeli 
akışlar için 

 • Ani ürün değişimlerinde ve pH 
zıplamalarında doğru çalışmayı 
garanti eder 

 • Ürün özelliklerinin değişiminden 
bağımsız sıfır kararlılığı 

 • DN 2,5 ila 3000 arası çaplar 

 • 3x%100 teşhis (uygulama ve cihaz 
teşhisi, spek dışı testi) NAMUR 
gereksinimlerini aşar

Akışölçerler ve akış kontrolörleri

Elektromanyetik akışölçerler
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Kütlesel Akışölçerlerin çalışması Coriolis prensibine 
dayanır. Gazların ve sıvıların kütlesel akışının, yoğun-
luğunun ve sıcaklığının doğrudan, hacimsel akış ve 
kütlesel yada hacimsel konsantrasyonun hesaplana-
rak ölçümünün tek bir cihazla gerçekleşmesini sağlar.

Tipik uygulamalar arasında:

 • Kimya: konsantrasyon yada yoğunluk ölçümü, dolum 
işlemleri, reaktör harmanlama, hidrokarbon ayırımı, 
aşındırıcı yada viskoz ürünler yada içeriği bilinmeyen 
kimyasallar

 • Gıda ve içecek: dolum makina uygulamaları, brix 
derecesi ölçümü, akış, yoğunluk, spesifik gravite, 
komponent dozlaması

 • İlaç: harmanlama, dozlama ve dolum, solvent 
çıkartma, ultra saf su ölçümü

 • Su ve atık su: yüzdürücü dozlama, çamur akış ve 
yoğunluğu ölçümü

 • Kağıt ve kağıt hamuru: kağıt hammedesi, hamur, 
katkılar, ağartıcılar, renklendiriciler

 • Petrol ve gaz: ölçüm kızakları, by-pass yoğunluk 
ölçümü, CNG/LPG dolumu, kaçak tespiti, tanker 
dolumu gibi custody transfer uygulamaları, gemi 
dolumu, transfer hatları

Özellikler:

 • Entrained Gas Management EGM: 
100% e kadar gaz katılımında kayıpsız 
ölçüm 

 • Geçici gaz katılımı tespitiyle proses 
iyileştirmesi için konfigüre edilebilir 
alarm veya indikasyon  

 • Montaj şartlarından etkilenmez: düz 
giriş çıkış borusu gerektirmez, harici 
etkilerden (titreşim gibi) çekinmeden 
her şekilde monte edilebilir 

 • Custody transfer uygulamaları için 
OIML R117/MID tarafından onaylan-
mış, en yüksek OIML doğruluk sınıfı 
0,3'e haiz olan tek, düz tüplü ölçüm 
cihazı 

 • 0,0003 ila 2300 t/h akış aralığı 

 • Düz tüp sayesinde minimum basınç 
kaybı: pompalar için daha az enerji 
kaybı 

 • Ürün ve sıcaklık değişimlerinden 
etkilenmeyen yüksek doğrulukta 
yoğunluk ölçümü 

 • Çok viskoz ürünler, homojen olmayan 
karışımlar, yüksek gaz yada katı ihtiva 
eden ürünler için uygundur 

 • Elektronik ünite ve/veya akış sensö-
rünün kolay değişimine imkan veren 
modüler tasarım 

 • Kendini boşaltabilen ve kolayca 
temizlenebilen yapı 

 • OPTIMASS 7000 çok hassas ürünler 
için olduğu gibi düşük akış hızı 
gerektiren ürünler için de uygundur 

 • Titanyum, paslanmaz çelik, 
HASTELLOY®, tantal, duplex ve super 
duplex gibi bir çok ıslak yüzey 
malzemesi (aşındırıcı ürünler için) 

 • 100 bar/1450 psi'ye kadar dayanımlı 
ikincil kap (OPTIMASS 2000 ise  
150 bar/2176 psi) 

 • Harmanlama tesisleri için anahtar 
teslim çözümler

Kütlesel Akışölçerler

OPTIMASS 2000 – Minimum montaj yüksekliği

Akışölçerler ve akış kontrolörleri



 Aksesuarla

OPTICHECK 
Kalibrasyon verifikasyonu ve döküman-
tasyonu için on-site verifikasyon cihazı

MFC 300 R 
Pano tipi

OPTIMASS 3000 
Çok düşük akışlara için

OPTIMASS 7000 
Tek düz ölçüm tüpüyle 
en ileri çözüm

OPTIMASS 1000 
Mükemmel fiyat performans 
oranıyla standart ürün

MFC 300 W/MFC 400 W 
Duvar tipi

MFC 300 F/MFC 400 F 
Saha tipi

MFC 300 C/MFC 400 C 
Genel amaçlı

OPTIMASS 2000 
Hacimli akışların custody 
transfer ölçümünde ilk tercih

Modüler ürün grubu

Özel ürünler

OPTIBATCH 4011 
Lineer ve döner tip dolum 
makinaları için özel tasarım

MFC 010 
Ekonomik OEM 
sistem entegrasyonu 
için modbus sinyal 
dönüştücü 

Sinyal dönüştürücüler

Akış sensörleri

OPTIGAS 4010 
CNG ve LPG dağıtım sistemleri 
için özel tasarım

OPTIMASS 6000
Proses endüstrisi için 
yüksek performanslı 
standart çözüm



Sıvılar için Ultrasonik akışölçerler

ALTOSONIC III
Hafif ürünlerin custody 
transfer ölçümü için maliyet 
odaklı 3 huzmeli cihaz

ALTOSONIC V
Ham petrol ve ham petrol 
ürünlerinin custody transfer 
ölçümü için 5 huzmeli cihaz

ALTOSONIC V12
Gazların custody transfer  
ölçümü için 12 huzmeli cihaz

Gaz ve buhar için Ultrasonik akışölçerler

Custody transfer

UFM 3030 C 
Sıvıların ölçümü için üniversal  
3 huzmali cihaz

OPTISONIC 7300 C 
Proses gazlarının ölçümü için 
üniversal 2 huzmeli cihaz

UFM 530 HT 
En zorlu proses şartları için 
dayanıklı 2 huzmeli yüksek 
sıcaklık cihazı

OPTISONIC 6300 W 
Esnek kelepçeli cihaz endüstriyel kelepçe mekanizması ile

OPTISONIC 6300 P 
Pilli portatif kelepçeli cihaz

OPTISONIC 7300 C Biogas
Metan içeriğinin doğrudan ölçümünü 
amaçlayan biyogaz uygulamaları için 
ultrasonik akışölçer

OPTISONIC 3400 C
Yüksek proses sıcaklıkları ve yüksek 
vizkoziteye sahip sıvılar için 3 hüzmeli 
ultrasonik akışölçer

OPTISONIC 8300 
Kızgın buhar için 2-hüzmeli 
ultrasonik akışölçer
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Karşıya geçiş süresi metodunu kullanan ultrasonik  
akışölçerler sıvı ve gazların ölçümünde kullanılabilirler

Tipik uygulamalar arasında:

 • Enerji santralleri: soğutma suyu ve deminarilize su, 
buhar, kızgın yağ (HTF), erimiş tuz

 • Kimya endüstrisi: likit hidrokarbonlar ve solventler 
gibi düşük iletkenliğe sahip sıvılar, kimyasal katkılar, 
reaktör kontrol ölçümü, deminarilize su

 • Petrokimya rafinerileri: hammadde, fırın besleme, 
kırma, desülfürizasyon, posa, rafine ürünün ham 
petrol ile karıştırılması

 • Petrokimya tesisleri: hammeddeler (örneğin nafta, 
doğal gaz), etilen, propilen solventler gibi ara ürünler

 • Petrol ve gaz endüstrisi: ham petrol ve rafine 
ürünlerin, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) 
ve biogas ölçümü; üretim, transfer hatları, ve kaçak 
tespiti, dolum ve boşaltım, depolama ve dağıtımda, 
standart ve alım satım (custody transfer) uygulama-
ları

 • Su idareleri: demineralizasyon, saflaştırma, yüzdürü-
cüler, basınçlı hava

 • HVAC: enerji ölçümü için soğuk ve sıcak su ölçümü 
(custody transfer)

Özellikler: 

 • Sıvı, gaz ve buhar uygulamaları için 
tam ürün portföyü 

 • Viskozite, sıcaklık, yoğuluk ve elektrik-
sel iletkenlik gibi ürün özelliklerinden 
bağımsız doğruluk ve tekrarlama 

 • Bozuk akış profili ve birikintiler için 
teşhis ve kompanzasyon fonksiyonları 

 • Ölçüm tüpü içerisinde herhangi bir 
hareketli parça, komponent yada engel 
bulunmaz 

 • Aşınacak parça olmaması düşük 
işletim ve bakım maliyeti sağlar 

 • Mükemmel uzun dönem kararlılığı, 
yeniden kalibrasyon gerektirmez 

 • Birbirini doğrulayan ölçüm yolları 
sayesinde yüksek derecede güvenilirlik 

 • Yüksek sıcaklık versiyonu mevcuttur 

 • Geniş dinamik aralık 

 • Her iki yönde de akış ölçümü 

Ultrasonik akışölçerler

Akışölçerler ve akış kontrolörleri

OPTISONIC 7300 ile proses gazlarının ölçümü
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Değişken kesitli akışölçerler sıvıların ve gazların 
ölçümü gerçekleştirirler. Metal, cam veya plastik dik bir 
konik tüp ve içerisinde aşağı, yukarı hareket eden bir 
yüzgeçe sahiptirler. Tüpten geçen akış, yüzgeci üzerine 
etkiyen tüm kuvvetler dengeye gelene kadar, yukarıya 
kaldırır.

Tipik uygulamalar arasında:

 • Katalizör, yüzdürücü, köpük ve korozyon inhibitörü 
gibi katkı dozaj ölçümü, kostik soda, klorin yada sülfür 
cevheri, vd.

 • Tank veya konteynırları durgunlaştırmada
 • Durulama ürünlerinin ölçümü ve dozajı (temizleme)
 • Analiz sistemleri için numune besleme
 • Proses pompalarının ve döner makina aksamları için 
yağlama ve soğutucu dozlaması ve izlenmesi

 • Gıda ve ilaç endüstrilerinde hijyenik uygulamalar
 • Laboratuarlar ve test tesislerinde gaz ve kimyasal 
ölçümü

 • Gaz/yakıt brulörü sarfiyat ölçümü

Özellikler:

 • Besleme ihtiyacı olmadan lokal 
izleme 

 • Tehlikeli bölgelerde kullanım 

 • Çok düşük akışlarda bile (<0,5 l/h) 
hassas ölçüm 

 • 100:1'e arttırılmış ölçme aralığı 

 • Düşük işletme basınçlarında  
kullanılabilir 

 • Hiç yada çok kısa giriş çıkış düz 
borusuyla kullanılabilir 

 • Bileşenlerinin değişimini kolaylaştı-
ran modüler gösterge ve ölçüm 
dönüştürücü 

 • Dünyanın tek EHEDG sertifikalı 
tümüyle metal değişken kesitli 
akışölçeri 

 • Nükleer enerji santralleri için olan 
akışölçerler KTA 1401, RCC-E, 
RCC-M ve ASME Section III gereksi-
nimlerini sağlar ve biz, ASME N 
mühürlü, NPT mühürlü cihaz 
üretmeye yetkiliyiz 

 • SIL 2 sertifikalı 

 • Her türlü montaj mümkün: dikey, 
yatay veya aşağı akışlarda 

 • Opsiyonel limit sviç, akım çıkışı, 
totalizör, iletişim arayüzleri

Değişken kesitli akışölçerler

Depolama tanklarının girişinde CO2 akışının ölçümü, Eckes-Granini, Almanya



Cam Tüplü Akışölçer

Tümüyle metal cihazlar

DK46, 47, 48, 800 
Vanası ile birlikte 
küçük ve kompak 
dozaj metre

VA40
Çeşitli proses bağlantı 
seçenekleriyle genel  
amaçlı cihaz

DK32, 34, 37
Mekanik yada 
elektronik göstergesi 
ve akış değerinin  
ayarlanması için 
vanası ile

H250 M9 
Kendini sahada 
kanıtlamış, proses 
endüstrisi için 
“intrinsically safe” 
çözüm

H250 M40
Yeni standart cihaz, 
patlama koruma ve 
“intrinsically safe”

Tümüyle metal cihazlar



Modüler ürün grubu

OPTIBAR DP 7060 
Mutlak basınç ölçümü entegre edilmiş 
akış ölçüm uygulamaları için Fark basınç 
transmiteri

Basınç transmiterleri

OPTIBAR OP 1000 
Maliyeti düşük akış ölçümü için single 
bore tapping ile standart orifis plakası

OPTIBAR OP 1200 
Değiştirilebilen orifis levhası ile güçlü 
split ring orifis plakaları

OPTIBAR PT 2000
Düşük basınç kaybı için enerji 
verimli akış ölçümlerinde Averaging 
pitot tüpleri

Proseste kolay ve emniyetli basınç transmitter montajı için 
aksesuarlar:  

 • Manometre ve barsock vanalar, 3/5 yollu manifoldlar, 
buhar ve yüksek sıcaklık uygulamaları dahil  

 • Buhar uygulamaları için kondens potları  
 • Fitingsler, seal, kör tapalar, oval flanş adaptör ve gauge 

snubber  

OPTIBAR MR 1000 
Orifis plakası ile kalibrasyonlu meter 
run nominal ölçüler DN 15…50 / 3/4…2”

OPTIBAR MR 2000 
Averaging pitot tube ile kalibra-
syonlu meter run nominal ölçüler 
DN 15…50 / 3/4…2”

OPTIBAR FC 1000 
Basınç ve sıcaklık kompanzasyonlu  
gaz ve buhar ölçümü ve brüt/net enerji 
hesabı için Akış bilgisayarı

Kalibrasyonlu meter run Akış bilgisayarları

Aksesuarlar

Primer elemanları
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Fark basınç akış ölçümü

Fark basınç (DP) prensibi, sıvıların, gazların ve buharın hacimsel 
ve kütlesel akış ölçümünde kullanılır.   
 
Hat üzerinde daralma sağlayan ( primer elemanda) ekipmanın 
karşılıklı iki noktasında basınç ölçümü yapılır. Bernolli denklemi 
kullanılarak iki nokta arasındaki basınç farkı ile akış hızı alınır  
ve hat çapı bilindiği için hacimsel akış oranı hesaplanır.  
 
OPTIBAR modüler ürünleri, DP basınç transmiterlerinden 
komple DP akış ölçüm noktalarına kadar tek kaynaktan, prosese 
uyumlu, ön konfigürasyonu yapılmış, (ıslak) kalibre edilmiş ve 
montaja hazır temin edilir.  
 
Orifis plakalarına alternatif olarak, pitot tüpleri basit, düşük 
maliyetli ve uzun dönem kararlı akış ölçümü çözümü sunar:  
 

 • Düşük basınç kaybı gerektiren uygulamalar  
 • Akış ölçümü ile mevcut hatlarda yenilenmeler  
 • Hat çapı > DN 300 / 12" 
 • Düşük basınçlı gazlar  

Kompanze edilmiş hacim/kütle akış için komple DP akış ölçüm noktası

DP akış ölçümünde önemli noktalar:

 • ISO 5167 ye gore dünya çapında stan-
dardize olmuş akış ölçüm prensibi  

 • Operasyon şartlarında tüm ölçüm 
belirsizlikleri bilinen ve hesaplanabilen  

 • Sıvıların, gazların ve buharın hacimsel 
ve kütlesel akış ölçümü   

 • Akışkan sıcaklıkları -200…+1000°C / 
-328…1832°F  

 • Proses basıncı 420 bar /6091 psi ‘e 
kadar  

 • Hat çapı DN25…12000 / 1…470" 

 • Tüm akış uygulamaları için kompakt 
veya ayrık versiyonlu tek basınç  
transmiteri   

 • Entegre edilmiş mutlak basınç ölçümü  

 • Opsiyonel basınç ve sıcaklık  
kompanzasyonu  

 • Küçük hatlar ve düşük ölçüm karasızlık-
ları için ıslak kalibrasyonlu meter run  

 • Kısa giriş/çıkış mesafesi, düşük basınç 
kaybı, küçük karasızlık gibi verilen 
sepesifikasyonlara gore ölçüm noktası-
nın optimizasyonu.  

 • Prosesi etkilemeden basınç transmitter 
değişimi  

 • Hareketli parça yok  

 • NACE uyumlu malzemeler  

 • CE onayı ile PED 97/23/EC uyumluluğu  

 • Tehlikeli bölgelerde kullanım  

 • Korozif ve korozif olmayan akışkanlarda 
geniş malzeme seçeneği   

 • DN 3000 / 120” e kadar ıslak kalibrasyon 
imkanı  

 • 4...20 mA HART® 7 / HART® SIL 2/3, 
FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS® PA 
haberleşme opsiyonları   

 • En küçük ölçüm span değeri 10 mbar / 
0.145 psi gauge   

Akışölçerler ve akış kontrolörleri

Halka şeklinde odalı 
orifis plakası

Akış bilgisayarı

   3-yollu manifold

Fark basınç  
transmiter

Mutlak  
basınç transmiter

Kesme vanası

Sıcaklık  
sensörü

Kompanze  
edilmiş kütlesel  
akış

PLC/DCS



Vorteks akışölçerler

DWM 1000 
Binari çıkışlı izleme 
birimi 
 
DWM 2000 
4…20 mA çıkışıyla 
akışölçer

Elektromanyetik akış kontrolörleri

DW 181 
Makara tipi akış kontrolörü, 
proses bağlantısı  
3/4...2" NPT, G 3/4...2"
 
DW 182 
Makara tipi akış kontrolörü, 
proses bağlantısı DN15...65, 
1/2...2 1/2" ASME
 
DW 183 
Makara tipi akış kontrolörü, 
proses bağlantısı 
DN65...200, 3...8" ASME 
 
DW 184 
Daldırma tip akış kontrolörü, 
≥250 mm / 10" den büyük 
borular için, proses 
bağlantısı DN150, 6" ASME

Mekanik akış kontrolörleri

OPTISWIRL 4200 C sandviç
Flanş versiyonunun bütün 
avantajları ile yerden tasarruf 
sağlayan sandviç tasarım

OPTISWIRL 4070 C flanşlı, 
Doymuş buhar için standart dahili 
sıcaklık kompanzasyonlu üniversal 
cihaz

OPTISWIRL 4070 C sandviç 
Dahili sıcaklık ve basınç 
kompanzasyonlu ilk vorteks 
akışölçer

OPTISWIRL 4200 C 1R/2R
Yerden tasarruf sağlayan, 
ekonomik montaj ve geniş ölçüm 
aralığı için nominal çapın entegre 
bir şekilde azaltılması

OPTISWIRL 4200 C flanşlı
Farklı proses koşulları altında 
istikrarlı ölçüm için Gelişmiş Vortex 
Frekans Tespiti özelliğine sahip 
Vortex akışölçer
  

OPTISWIRL 4200 ikili versiyon
Çoklu ürün boru hatları, 
yedeklemeli ölçüm ya da yüksek 
güvenlik talepleri için iki 
bağımsız sensör ve iki sinyal 
konvertörü  

OPTISWIRL 4200 F
50 m/164 ft’ye kadar bağlantı 
kablosuna sahip saha tipi 
muhafazalı konvertörlü ayrık tip
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Vorteks akışölçerler Kármán'ın vorteks yolu prensibine dayanır 
ve genellikle yardımcı ve ana besleme proseslerinde kullanılırlar.

Değişik sıcaklık ve basınç şartlarına göre kompanse edilebilir bu 
cihazlar, iletken yada iletken olmayan sıvılarda, endüstriyel 
gazlar ve buharın hacimsel akışını ölçerler. 

Ölçüm uygulamaları arasında:

 • Doymuş buhar ve kızgın buhar
 • Enerji yönetimi sistemleri için brüt ve net ısı
 • CIP ve SIP prosesi için sıcak buhar
 • Sıvılaştırılmış gazlar, ıslak gaz ve baca gazı
 • Deminarilize su ve kazan besi suyu
 • Solvent ve ısı iletim yağları
 • Buhar kazanı izleme
 • Kompresör çıkışı
 • Sıkıştırılmış hava sistemleri sarfiyatları
 • Serbest hava temini (FAD)
 • Brulör sarfiyatı

Akışölçerler ve akış kontrolörleri

Ölçüm prensibi Faraday'ın indüksiyon kanununa dayanan 
elektronik akış kontrolörleri elektriksel olarak iletken sıvıların 
akış hızlarını ölçer yada izler.

Tipik uygulamalar arasında:

 • Homojen sıvılar, çamurlar, askıda katı malzeme ihtiva eden 
sıvılar ve hatta katı ihtiva eden sıvılar

 
 

 • Minimum iletkenlik 20 μS/cm 

 • Dayanıklı yapı, hareketli parça yok 

 • Ürünle temas eden kısımlar paslan-
maz çelik ve seramik 

 • Elektronik üniteler basınç altında 
değiştirilebilir 

 • ≥DN 25/1" büyük çaplar için

Mekanik akış kontrolörü, akış arttıkça pozisyonu değişen bir yay 
monteli bölme yoluyla çalışır. Ayarlanabilen sviçler, akış limit 
değerlere ulaştığında hemen alarm üretirler. 

Tipik uygulamalar arasında: 

 • Besleme gerilimi olmadan lokal akış indikasyonu -örneğin 
soğutma sistemleri, pompa koruma, yağlama kontrol veya  
kavitasyon alarmı

Mekanik akış kontrolörünün özellikleri:

 • Standard olarak bir limit sviç (kuru 
kontaklı), ikinci ilave edilebilir

 • Yatay ve dikey boru hatları için 

 • Vida tip, flanş veya flanş konnektör 
bağlantılı olarak temin edilebilir 

 • Amphenol® soketler ve çift epoksi 
kaplama ile tropik versiyon cihaz 

 • İlave amplifikatör röle 1200 VA a kadar 
anahtarlama enerjisi

Elektromanyetik akış kontrolörleri

Mekanik akış kontrolörleri

Vorteks akışölçerlerin özellikleri: 

 • Değişken basınç ve sıcaklıklı uygula-
malar için dahili basınç ve sıcaklık 
kompanzasyonu 

 • Doymuş buhar ölçümlerinde standart 
olarak sıcaklık kompanzasyonu 

 • Gelişmiş enerji yönetimini destekle-
mek için brüt ve net ısı hesaplaması 

 • Buharda brüt ısı ölçümü 

 • Aşınmayan, korozyona, basınç ve 
sıcaklığa karşı yüksek dayanımlı 
tamamen kaynaklı paslanmaz çelik 
yapıya sahip  

 • SIL2 sertifikalı 

 • Tehlikeli bölgelerde kullanım 

Vorteks akışölçerler

Elektromanyetik akış kontrolörlerinin 
özellikleri:



Seviye ölçerler ve seviye sviçleri

Sürekli seviye ölçümü: FMCW radar · TDR kılavuzlu radar · Ultrasonik ·  
Manyetik by-pass · Deplasmanlı · Potansiyometrik · Hidrostatik basınç
Seviye sviçleri: Titreşimli · İletkenlik · Elektromanyetik
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KROHNE sıvı ve katılar için kapsamlı çeşit-
te seviye ölçerler ve seviye sviçleri sunar.

Herbir KROHNE ölçer, sevkiyattan önce tek 
tek kalibre ve test edilir. Bu durum, sürekli  
ürün kalitesi ve montajı yapıldıktan sonra 
düzgün çalışma garantisini sağlar. KROHNE 
ölçerler, geniş bir spektrumdaki endüstri  
standartları ve onaylarına uygun, yüksek 
performans ve güvenilirlik seviyesinde pa-
tentli teknolojileri kullanır. 

KROHNE seviye ölçerler, tüm dünyada  
geniş bir spektrumdaki endüstrilerde çok 
zor çevre ve proses şartlarında çalışmak 
için dizayn edilmişlerdir. Satın alınan herbir 
KROHNE ölçere, dünyadaki gerçek proses 
şartlarındaki performansları, farklı ortam-
larda ve çeşitli montaj etkileri incelenerek 
elde edilen KROHNE tecrübe ve deneyimle-
ri değer olarak eklenmiştir. 

Ürün portföyümüz yüksek sıcaklık/basınç 
ortamlarındaki çözümler ve yoğun buhar-
laşma ve yüksek viskozitedeki ürünlerin öl-
çülmesi gibi geniş seçim seçenekleri olan, 
maliyeti düşük seviye çözümlerini içerir. 
Malzeme ve montajla ilgili, özel gereksini-
mi olan müşteriler için genellikle toplam 
maliyeti düşük, ısmarlama çözümler su-
narız.

50 yılın üzerinde tecrübe: 
 
1955 
Tank ve konteynerlardaki sıvı  
ölçümünde mekanik seviye  
ölçer üretimi başladı.  
 
1989 
KROHNE, proses uygulamala-
rında radar seviye ölçüm tekno-
lojisinin kullanımında öncülük 
etmiş olan, proses tanklarındaki 
ilk FMCW radar seviye ölçerleri 
pazara sundu. 
 
1995 
KROHNE ilk TDR temaslı radar 
ölçerin lansmanını gerçekleş-
tirdi. Bu sayede, sıvı ve katı  
seviye ölçümünün yanında sıvı 
arayüz ölçümünü, güvenilir  
olarak gerçekleştirmek müm-
kün olur. 
 
2000 
KROHNE ilk 2-telli FMCW radar 
cihazını geliştirdi. 
 
2004 
Seviye ölçümündeki diğer dev 
adım, benzersiz üstün operas-
yon konseptli yeni nesil temas-
sız ve temaslı radar cihazlar 
olan OPTIWAVE ve OPTIFLEX 
serileri ile gelmiştir. 
 
2009 
OPTIWAVE için yenilikçi damla 
antenin tanıtımılması. Elipsoidal 
yapısı tozlu ve nemli ortamlar-
da üzerinde birikim oluşmasını 
engeller.

2012
OPTIFLEX için bayonet kilit  
sistemiyle modüler muhafaza 
tasarımı.

2013
Korozif ortamlar da kullanımda 
OPTIWAVE için eşsiz PP / PTFE 
Konik Dalga anteni.

En yüksek kalitede seviye  
ölçümü için: seviye ölçerler
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Frekans modülasyonlu sürekli dalga (FMCW) radar, 
ürün yüzeyinden yansıyarak geri gelen yüksek 
frekanslı bir sinyal yayar. Bu seviye ölçerler, sıvılar, 
hamurlar, granürler, tozlar ve çeşitli endüstrilerdeki 
diğer katıların sürekli, temassız seviye ölçümünü 
gerçekleştirirler. 

 • Kimya ve petrokimya: solventler, klor, reçineler, 
gübreler (üre), sıvılaştırılmış gaz, hidrokarbonlar, 
plastikler, asfalt (zift), asitler, bazlar

 • Enerji: hidrokarbonlar, kömür, uçucu kül, biogazlar, 
enerji santrallerinde soğutma suyu

 • Gıda ve içecek: şurup, hayvan yemi, meyve suyu, 
ispirto, şeker, sodyum karbonat, un, tahıl, kahve, 
çikolata, maya

 • Demir çelik ve metal: erimiş çelik, demir sülfat, 
demir cevheri, kok

 • Denizcilik: kargo, balast 
 • Mineraller ve Madencilik: taş, çakıl, kum, kireç, 
çimento, beton, alçıtaşı, kalsiyum karbonat, klinker, 
kömür

 • Petrol ve gaz: hidrokarbonlar, sıvılaştırılmış gazlar, 
tank çiftlikleri

 • İlaç: alkol, yüksek saflıkta su, solventler, çeşitli ham 
maddeler

 • Kağıt hamuru ve kağıt: bağlayıcı madde, odun 
yongası, hamur hazırlama, titanyum oksit

 • Su ve atıksu: içme, deniz ve nehir suyu, pis su, 
biyolojik atık

Tipik uygulamalar arasında:

 • Reaksiyon tankları
 • Silolar, bunkerler ve katı stoklar
 • Boru hattı/kanalları yakınlarında kaçak izleme
 • Toksit ve korozif sıvıların depolama ve üretimind
 • Yüksek basınç/düşük sıcaklık tanklarında sıvılaştırıl-
mış gazların depolaması

 • Hijyenik proses uygulamaları
 • Belirli savak ve kanal tiplerinde açık kanal akış 
ölçümü

Özellikler:

 • Mesafe, seviye, hacim ve kütle 
ölçümü 

 • Sabit veya hareketli bıçak/karıştırıcı-
lardan etkilenmez 

 • Geniş anten seçenekleri, ör. Korozif 
ürünler için PP yada PTFE Konik 
Dalga antenler 

 • Tümüyle PP yada PTFE damla 
atenler: elipsoidl yapısı ve yapışmaz 
yüzeyi tozlu ve nemli ortamlarda 
üzerinde birikim oluşmasını engeller. 

 • Yüksek ve düşük proses basınç/
sıcaklık uygulamalarına uygun 

 • Mekanikten sinyal dönüştürücüye 
modüler tasarım 

 • Tehlikeli ürünler için Metaglas® çift 
proses sızdırmazlık sistemi

Sürekli seviye ölçümü:  
FMCW temassız radar 



OPTIWAVE 6300 C/7300 C 
Damla anten
Korozif ortamlar için flanşı 
plaka korumalı 2-telli FMCW 
radar

OPTIWAVE 7300 C Horn anten
2-telli FMCW radar  
sıvı uygulamaları için

*KROHNE Marine satış ofisleri tarafından piyasaya sunulmaktadır (sayfa 58)

OPTIWAVE 8300 C Marine*
2-telli FMCW radar  
denizcilik ve denizasşırı  
uygulamaları için

OPTIWAVE 6300 C Damla anten
2-telli FMCW radar katı,  
granül ve çakılların depolama  
uygulamaları için

OPTIWAVE 5200 C
Sıvı uygulamaları için 
2-telli FMCW radar

OPTIWAVE 5200 F ayrık tip
Sıvı uygulamaları için 
2-telli FMCW radar

OPTIWAVE 1010 
2-telli FMCW radar  BM26 
Advanced ile birleşik ( by-pass 
hazneli veya MLI) 



OPTIFLEX 4300 C Marine*
2-telli TDR kılavuzlu radar 
denizcilik ve denizaşırı 
uygulamaları için

*KROHNE Marine satış ofisleri tarafından piyasaya sunulmaktadır (sayfa 58)

OPTIFLEX 1300 C  
Katı, sıvı ve arayüz 
uygulamaları için 2-telli 
kılavuzlu TDR radar

OPTIFLEX 2200 C
Katı ve sıvı uygulamaları  
için 2-telli kılavuzlu 
TDR radar

OPTIFLEX 1100 C
Depo yada standart proses 
uygulamları için 2-telli 
kılavuzlu TDR radar

OPTIFLEX 2200 F
Ayrık tip
Katı ve sıvı uygulamaları için 
2-telli kılavuzlu TDR radar
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TDR radar (Time Domain Reflectometry) ürün yüzeyin-
den yansımadan önce sert yada esnek iletken üzerin-
den iletilen elektromanyetik puls yayar ve geri alır. Bu 
birçok endüstrilerde sıvı, hamur, granül, toz ve sıvı 
arayüz sürekli seviye ölçümünü sağlar. 

 • Kimya ve petrokimya: gübreler (amonyak), solventler, 
karbon dioksit, hidrokarbonlar, sıvılaştırılmış gazlar, 
plastikler, zift emülsiyonları

 • Enerji: hidrokarbonlar, kömür tozu, uçucu kül
 • Gıda ve içecek: hayvan yemi, geri dönüşüm pişirme 
yağları, kahve kabuğu

 • Demir çelik ve metal: demir cevheri, soğutma suyu, 
hidrolik yağ

 • Denizcilik: kargo, balast 
 • Mineraller ve maden: mineral tozları (çimento, 
kömür, alüminyum, talk, tuz), kum, perlit

 • Petrol ve gaz: hidrokarbon arayüzey, sıvılaştırılmış 
gazlar

 • İlaç: solventler, alkol ve ara ürünler
 • Kağıt hamuru ve kağıt: bağlayıcı maddeler, odun 
yongası, talaş

 • Su ve atıksu: içme suyu, deniz ve nehir suyu

Tipik uygulamalar arasında:

 • Ekstraksiyon kabında ham petrol distilasyonu
 • Yüksek basınç/düşük sıcaklık tanklarında sıvılaştırıl-
mış gazların depolaması

 • Dökme katı konteynerinde ara ürün ve ham madde 
depolaması

 • Sıvıların ayrıştırılması
 • Toplanma havzalarında seviye tespiti
 • Sıvı ve gazlarda kondens tankları
 • Rafinerilerdeki tank çiftliklerinde bitmiş ve ham ürün 
depolaması

 • Kaya kırıcılar, depolar
 • Su kuleleri, havzalar ve barajlar
 • Med-cezir seviyesi, taşkın uyarısı

Özellikler: 

 • Mesafe, seviye, hacim, kütle ve/veya 
arayüzey ölçümü 

 • Proses şartlarından etkilenmez: toz, 
köpük, buhar, çalkalanan veya 
kaynayan yüzeyler, basınç, sıcaklık 
veya yoğulukla değişenler 

 • Yüksek ve düşük proses sıcaklık/
basınç uygulamalarına uygun 

 • Proses şartlarında sinyal dönüştü-
rücü çevrilebilir ve değiştirilebilir 

 • Tehlikeli ürünler için Metaglas® çift 
proses sızdırmazlık sistemi 

 • Mekanikten sinyal dönüştürücüye 
modüler tasarım

Sürekli seviye ölçümü:  
TDR kılavuzlu radar

Seviye ölçerler ve seviye sviçleri
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Bu özel seviye ölçer tipi ürün yüzeyinden yansıyan 
ultrasonik pulsları yayar ve geri alır. Aşağıdaki 
endüstrilerde sıvı ve katıların sürekli ve temassız 
seviye ölçümüne uygundur: 

 • Kimya: asitler, bazlar, plastikler
 • Su ve atık su: içme, deniz ve nehir suyu, pis su

Tipik uygulamalar arasında:

 • Açık kanalda temassız akış ölçümü
 • Silo ve depolama tanklarında katı seviye ölçümü
 • Hafif korozif asitler ve kıtır
 • Tehlikeli alanlar
 • Kuyu dipleri, su ve atık su havzaları

Sürekli seviye ölçümü:  
Ultrasonik

Özellikler:

 • Hız kompanzasyonu için entegre 
sıcaklık sensörü 

 • Ürün özelliklerinden etkilenmez 

 • Ürün olmadan kurulum 

 • Tehlikeli alanlar için gaz ve toz 
onayları 

 • Akustik sinyal çevirici ve proses 
bağlantısı için yüksek dayanımlı 
malzemeler

Seviye ölçerler ve seviye sviçleri



OPTISOUND 3010 C
Küçük tanklar için 
2-/4-telli ultrasonik 
seviye ölçer 

OPTISOUND 3020 C
Küçük ve orta büyük-
lükte tanklar için  
2-/4-telli ultrasonik 
seviye ölçer

OPTISOUND 3030 C
Orta büyüklükte 
tanklar için 2-/4-telli 
ultrasonik seviye ölçer 



BM 26 STANDART/  
GELİŞMİŞ 
Sıvı uygulamaları için 
manyetik bypass 
seviye göstergesi 
(MLI) (tüp iç çapı  
38.4 mm / 1 1/2")

BM 26 A 
Sıvı ve arayüz uygulama-
ları için manyetik bypass 
seviye indikatörü(MLI)  
( tüp iç çapı 67.4 mm / 
2.65")

BM 26 W1010
Sıvı uygulamaları için 
BM26 ADVANCED, 
OPTIWAVE 
1010 ile birleşik

BM 26 W7300
Sıvı uygulamaları 
için BM 26 A, 
OPTIWAVE 7300 
ile birlikte

BM 26 F2200 
Sıvı seviye ve/veya 
arayüz uygulamaları 
için BM 26 A, OPTIFLEX 
2200 ile birlikte

RC F1300 
Sıvı seviye ve/veya  
arayüz uygulamaları  
için Referans haznesi, 
OPTIFLEX 1300 ile 
birlikte

BW 25
Sıvı seviye ve sıvı-sıvı arayüz 
ölçümü için, yüksek sıcaklık/
basınç uygulamalarına 
uygun

Potansiyometrik

Deplasmanlı

Manyetik by-pass

BM 500
Hijyenik uygula-
malar için 4-telli 
potansiyometrik 
seviye transmiteri 
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Arşimet veya şamandıra prensibine dayalı bu ölçerler 
seviye ve sıvıların arayüzünü ölçer. 
 
Tipik uygulamalar arasında: 

 • Kimya ve petrokimya endüstrileri: hidrokarbonlar, 
solventler, bazlar 

 • Enerji, elektrik üretim: buhar jeneratör, su

Deplasmanlı ölçerlerin özellikleri:

 • En zor proses şartlarında kullanıma 
uygundur, örnek olarak yüksek 
basınç/sıcaklıktaki sıvılar  

 • By-pass montajlarında referans 
borularda kullanılabilir 

 • Modüler dizayn, proses şartları 
altında değişim yapmak mümkündür 

 • Konvertör/indikatör skalası mekanik 
olarak prosesten izole edilmiştir.

Seviye ölçerler ve seviye sviçleri

Potensiyometrik ölçerler, çalışma ve referans elek-
trodları arasındaki voltajın potansiyel farkını ölçer ve 
ortam özelliklerinden bağımsız seviye ölçümü sağlar. 
 
İlaç, gıda ve içecek endüstrilerindeki uygulamalar:

 • Küçük tanklar ve hijyenik uygulamalar
 • Zor, hamurumsu veya kuvvetli yapışkan ürünler

Potansiyometrik ölçerlerin özellikleri: 

 • Yapışkan ve köpüğe karşı hassas değil 

 • Tanımlı boş raporlama fonksiyonu 

 • Hızlı tepki zamanı 

 • Otomatik pozisyon tespiti 

 • Yüksek sıcaklık dayanımı (CIP/SIP) 

 • Butunleşik yada ayrık tip

Deplasmanlı

Potansiyometrik

Manyetik by-pass şamandıralı seviye göstergeleri 
bileşik kaplar prensibine dayanır ve sıvıların sürekli 
seviye veya arayüz seviyelerinin izlenmesini sağlar.

Tipik uygulamalar arasında:

 • Kimya endüstrisi: emniyet önemli uygulamalara 
uygundur - yanıcı, zehirli ve korozif ortamlarda, 
düşük basınçta depolanan sıvılar ve proses tankları 

 • Petrol ve gaz, petrokimya endüstrileri: rafineri 
uygulamalarındaki hidrokarbon seviye ölçümü

Manyetik by-pass

Manyetik by-pass ın özellikleri: 

 • Zor proses şartlarında da kullanılan 
sağlam paslanmaz çelik tasarım 

 • Hermetik yalıtımlı (IP68), kolay okuma 
sağlayan lokal gösterge 

 • Çeşitli proses bağlantıları, özel 
malzemeler, vanalar, izolasyon 

 • Analog transmiterler (FF/PA/HART®) 
opsiyonel gösterge ile 

 • Ayarlanabilen, kelepçeli limit sviçleri 

 • Lokal şamandıra hata indikasyonu 

 • Ex ve PED uyumlu

Sürekli seviye ölçümü:



Daldırma problar

Modüler ürün grubu

OPTIBAR DS serileri 
+450 °C / +842 °F sıcaklığa 
kadar ve korozif akışkanlar 
için Diyafram seal

OPTIBAR DS direkt
Tek taraflı direkt montajlı 
OPTIBAR DS diyafram sealli 
Fark basınç transmiter 

OPTIBAR DS kapiler
Çift taraflı kapiler montajlı 
OPTIBAR DS diyafram seal ile 
Fark basınç transmiter

OPTIBAR DS direkt/kapiler
Çift taraflı direkt/kapiler 
kombine edilmiş montajlı 
OPTIBAR DS diyafram seal 
ile Fark basınç transmiter 

OPTIBAR LC 1010
Seramik diyaframlı daldırma seviye 
probu 22 mm / 1" çap

Aksesuarlar
Basınç transmiterlerinin proseste kolay ve emniyetli montajı için aksesuarlar:   

 • Manometre ve barstok vanalar, 3-/5-yollu manifoldlar, buhar ve yüksek 
sıcaklık uygulamaları da dahil   

 • DIN EN ve ASME ye uygun flanş adaptörler   
 •  Buhar uygulamaları için kondens potları   
 • Düz ve kıvrımlı bağlantı boruları, U ve dairesel biçimde sifonlar   
 • Fitingsler, sealler, kör tapalar, oval flanş adaptörleri ve gösterge  

snubberlar    

Diyafram seal

OPTIBAR PC 5060 
Basınç ve seviye ölçümü için 
seramik diyaframlı proses 
basınç transmiter

OPTIBAR PM 5060 
Yüksek basınç ölçümü ve hijyenik 
uygulamalar için metalik diyaframlı 
proses basınç transmiter

OPTIBAR DP 7060 
Entegre mutlak basınç ölçümü 
ile hidrostatik seviye ölçümü için 
Fark basınç transmiter

Basınç transmiterleri

OPTIBAR P 2010 
Flush metalik diyaframlı ve hijyenik 
uygulamalara uygun Ultra-kompakt 
basınç transmiter



Seviye olcerler ve seviye svicleri

Hidrostatik basınç, bir tank içerisindeki sıvının seviye veya 
yoğunluk ölçümü için kullanılır. OPTIBAR moduler ürün serisi 
korozif veya korozif olmayan sıvılar veya çamurun hidrostatik 
seviye ölçümü için komple çözüm sunar.  
 
Atmosfere açık tanklarda proses basınç transmiter kullanılır:   
 

 • OPTIBAR PM 5060 ve OPTIBAR P 2010 tamamen kaynaklı 
metalik diyaram yapısı ile aseptik/hijyenik uygulamalara 
uygundur.   

 • OPTIBAR PC 5060 seramik ölçüm hücresi ile yapışkan veya 
korozif sıvılar ve küçük ölçüm aralıkları (H2O: 0.25 m / 10”) için 
uygundur.  

Kapalı/basınçlı tanklarda fark basınç (DP) transmiter kullanılır: 
 

 • OPTIBAR DP 7060 hassas seviye ölçümünde 420 bar / 6091 psi 
‘e kadar basınçlı tanklarda kullanımı uygundur.   

 
Eğer sıvı seviyesi biliniyorsa, DP transmiter  aynı zamanda sıvı 
yoğunluğunun ölçümünde veya farklı yoğunluktaki iki sıvının 
arayüz seviye pozisyonunun ölçümünde kullanılabilir.  
 
Basınç transmiterleri +450°C / +842°F e kadar yüksek proses 
sıcaklığına, korozif akışkanlara ve farklı hijyenik ve ilaç endüstri-
sine uygun proses bağlantılı diyafram seal ile birlikte verilebilir.  
 
Tank veya kuyularda basit seviye ölçümlerinde daldırma tip 
problar kullanılabilir, özellikle su ve atıksu uygulamalarına çok 
uygundur.     

Tipik uygulamalar arasında: 

 • Açık ve basınçlı tanklarda sıvıların seviye ölçümü   
 • Karıştırıcılı tanklarda seviye ölçümü   
 • Hijyenik seviye ölçüm uygulamaları   
 • Buhar kazanı izleme  
 • Distilasyon kolonlarında seviye ve arayüz ölçümü   
 • Su kuyularında, yağmur suyu toplama kaplarında / taşkın 
havuzlarında seviye ölçümü   

Hidrostatik basınç seviye ölçümü
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Hidrostatik basınç ürünlerinde önemli 
noktalar:

 • Sıvı tanklarında seviye, yoğunluk ve 
arayüz ölçümü    

 • Akışkan sıcaklığı  +450°C / +842°F’e 
kadar  

 • Proses basıncı 420 bar / 6091 psi’ e 
kadar   

 • Sabit veya hareketli bıçak/karıştırıcı-
lardan etkilenmez   

 • Proses şartlarından etkilenmez:  
toz, köpük, buharlaşma, çalkalanmış 
veya kaynayan yüzeyler veya basınç 
değişimleri   

 • Tüm endüstriler için uygun geniş 
proses bağlantı seçeneği    

 • Hijyenik, ölü bölgesiz kurulum için 
farklı hijyenik proses bağlantıları  

 • Entegre edilmiş mutlak basınç 
ölçümü ile Fark basınç transmiter   

 • Ölçüm aralığı, 10 mbar / 0.14 psi’ dan 
başlayan   

 • Arayüz ölçümü, emülsiyon katman- 
ları ile birlikte   

 • Konvertöre entegre edilmiş tank line-
arizasyonu için çoklu fonksiyonlar   

 • NACE uyumlu malzemeler   

 • Tehlikeli bölgelerde kullanım  

 • En düşük ölçüm spanı  10 mbar / 
0.145 psi gauge  

 • 4...20 mA HART® 7 / HART® SIL2/3, 
FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS® 
PA haberleşme opsiyonları   



Titreşimli sviçler, ürünün titreşen çatallar ile temas 
ettiğinde onların osilasyonu bozarak, sıvı veya 
katıların varlığını gösterir. 
 
Tipik uygulamalar arasında: 

 • Yoğun tozlu ve mekanik stresli uygulamalar
 • Hafif yığın ürünler
 • Pompa kuru çalışma koruma
 • Limit ve aşırı dolum tespiti
 • Borularda sıvı tespiti
 • Suda katıların tespiti

Sıvı uygulamalarında, iletken seviye sviçleri, elektrod-
ları ortam ile kaplandığında direnç değişimi ile çalışır. 
 
Tipik uygulamalar arasında: 

 • Gıda, içecek ve ilaç endüstrisinde hijyenik uygula-
malar; seviye tespiti veya kuru çalışma koruma

Titreşim

İletkenlik

Elektromanyetik

Titreşimli sviçlerin özellikleri:

 • Proses şartlarından etkilenmez 

 • Sağlam salınımlı çatal, yüksek 
aşınmaya dayanıklı 

 • Ayarlama yapmadan tekrar yaratılan 
anahtarlama noktası 

 • Doğru salınım frekansı, korozyon ve 
piezo sürücü kablo kırılmasının 
sürekli kendi kendini izlemesi 

 • Pürüzsüzleştirilmiş yüzeyi ile hijyenik 
tasarım 

 • Test butonu aracılığıyla WHG ye göre 
tekrar eden test (SU 501 ile) 

 • Fonksiyonel emniyet: tek kanal yapısı 
içerisinde SIL 2 ye kadar ve çoklu 
kanal yapısında ise SIL 3 e kadar, 
yedekli yapı

İletkenlik sviçlerinin özellikleri:

 • Hijyenik, ölü bölgesiz kurulum için 
farklı hijyenik proses bağlantıları 

 • Probun hassasiyeti, farklı iletkenlik-
lere sahip ortam değişikliklerinde 
kontrol kablosu üzerinden ayarlana-
bilir 

 • Tutucu ve köpüren ürünlerden 
etkilenmeyen paslanmaz çelik veya 
kaplı prob çubukları bulunmaktadır 

 • Bütünleşik yada ayrık tip 

 • Rakor, çubuk veya çoklu çubuk 
elektrodlar 

 • Problar ihtiyaca göre kısaltılabilir

Elektromanyetik sviçlerin özellikleri:

 • Ürün özelliklerinden bağımsız ölçüm 

 • Yapışmadan ve köpükten, kondens 
veya birikinti oluşumundan etkilen-
mez 

 • Hijyenik proses aparatı ile hijyenik 
montaj, neredeyse ön ile aynı 
düzlükte 

 • Nominal DN15 genişliği dışında kuru 
çalışma koruma 

 • Titreşimden etkilenmez

Seviye sviçleri:

Bir elektromanyetik sviç, elektromanyetik dalgaların 
ürün içerisindeki yayılımında oluşan faz kaymasını 
kullanır. Sıvılarda ve hamurlarda seviye tespitinde 
veya kuru çalışma korumada kullanılmaya uygundur. 
Ayrıca sıvı/sıvı arayüzünü tespit edebilir ya da belirli 
bir ürünü tespit edebilir. 
 
İlaç, gıda ve içecek endüstrilerindeki uygulamalar:

 • Küçük tanklar ve hijyenik uygulamalar
 • Zor, hamurumsu veya kuvvetli yapışkan ortam



OPTISWITCH 4000 C
Basit uygulamalarda 
sıvılar için titreşimli 
seviye svici

OPTISWITCH 5X00 C  
Sıvı proses ve yüksek 
sıcaklık / yüksek 
basınç uygulamaları için 
vibrasyon seviye sviçleri   

OPTISWITCH 3X00 C  
Katılar için vibrasyon 
seviye sviçleri  

İletkenlik

LS 7200
İletkenlik svici 
bir ila dört kontak ile

OPTISWITCH 6500 C
Elektromanyetik sviç

Elektromanyetik

Titreşim

OPTISWITCH 6600 C
Elektromanyetik sviç



Basınç ölçümü 

Proses basıncı· Fark basınç · Hidrostatik basınç 



Kilometre Taşları
 
2012 
OPTIBAR P 3050 kompakt 
basınç transmiter pazara 
sunuldu   
 
2014  
OPTIBAR DP 7060 fark 
basınç transmiter pazara 
sunuldu   
 
2015  
Komple OPTIBAR serisi 
basınç transmiterleri, 
diyafram sealler, primer 
elemanlar ve aksesuarlar 
pazara sunuldu   
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Basınç ölçümü 

Basınç, proses endüstrisinde kullanılan en yaygın öl-
çüm parametrelerinden biridir. Bugün, sıvı, gaz veya bu-
har akış uygulamalarının 40% ın üzerinde bir oranda fark 
basınç hala birinci seçenek olarak uygulanmaktadır.  
 
Sıvı seviye ölçümü uygulamalarının yaklaşık 25% inde 
hidrostatik basınç ölçümü kullanılmaktadır – Basınçlı 
tanklar için de fark basınç seviye ölçümü kullanılır.   
 
OPTIBAR serisi ile KROHNE basınç ölçümünü de dahil 
ederek proses enstrümantasyon portföyünü genişletmiş-
tir.   
 
OPTIBAR serisi, seramik ve metal ölçüm hücreleri, uygu-
lama spesifik diyafram sealler, primer elemanları ve en-
düstriyel proses uygulamalarının geniş aralığına uygun 
aksesuarları ile geniş bir basınç transmitter grubu içerir.

Her zaman doğru basınç. Herhangi 
bir zaman. Her hangi bir proses.

Basınç ölçümü 



OPTIBAR P 1010 
600 bar / 8700 psi e kadar girintili 
metalik diyafram ile Ultra-kompakt 
basınç transmiter

Modüler ürün grubu

Basınç transmiterler

OPTIBAR P 2010 
Flush metalik diyafram ve hijyenik 
uygulamalara da uygun Ultra-kompakt 
basınç transmiter

OPTIBAR P 3050 
Girintili metalik diyafram, opsiyonel 
ekran seçeneği ve ayar modülü ile 
kompakt basınç transmiter

OPTIBAR PC 5060 
Basınç ve seviye ölçümünde seramik 
diyafram ile Proses basınç transmiter

OPTIBAR PM 5060 
Metalik diyafram ile yüksek basınç 
ve hijyenik uygulamalara da uygun 
Proses basınç transmiter 

OPTIBAR DP 7060 
Yüksek aşırı basınç dayanımı ile 
hassas nispi gösterge basınç 
ölçümü için Fark basınç transmiter 

Diyafram sealler 

Aksesuarlar

Basınç transmiterlerinin proseste kolay ve emniyetli montajı  
için aksesuarlar 

 • Manometre ve barstok vanalar, 3-/5-yollu manifoldlar, buhar  
ve yüksek sıcaklık uygulamaları da dahil   

 • DIN EN ve ASME ye uygun flanş adaptörler   
 • Buhar uygulamaları için kondens potları   
 • Düz ve kıvrımlı bağlantı boruları, U ve dairesel biçimde sifonlar  

OPTIBAR DS serileri 
+450 °C / +842 °F e kadar 
yüksek sıcaklık ve korozif 
akışkanlar için diyafram sealler

OPTIBAR DS direkt 
Tek taraflı OPTIBAR DS diyafram 
seal direkt montajlı Fark basınç 
transmiter 

OPTIBAR DS kapiler 
Çift taraflı kapiler montajlı 
OPTIBAR DS diyafram seal ile 
Fark basınç transmiter 

OPTIBAR DS direkt / kapiler  
Çift taraflı direkt/kapiler 
kombine edilmiş montajlı 
OPTIBAR DS diyafram seal ile 
Fark basınç transmiter 
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Proses basınç transmiterleri, boru veya tanklarda 
basıncı ölçmek için kullanılırlar.
 
OPTIBAR PC, PM ve DP transmiterleri, modern  
proses uygulamalarının geniş ihtiyaçlarını karşılayan 
modüler konsept özelliği taşırlar: 

 • Intrisically safe ve explosion proof  
 • Opsiyonel ekran ve ayar modülü  
 • 4...20 mA HART® 7 / HART® SIL 2/3,  
FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS® PA  

 • Plastik, 316L, 316L hijyenik, Aluminyum 

Ölçüm hücreleri:

 • Seramik (OPTIBAR PC 5060)  
 • Metalik (OPTIBAR PM 5060)  
 • DP (OPTIBAR DP 7060)

Kapasitif seramik ölçüm hücreleri (99.9% Al2O3) uzun 
dönem karalılığı, vakum ve aşırı basınç dayanımı ile 
proses uygulamalarının geniş bir alanında kullanılır.  
Güçlü seramik diyafram, entegre diyafram kırılma 
tespiti ile +100 bar / +1450 psi gauge‘e kadar basınç 
uygulamalarının 80% ini kapsar.

Proses basıncı

 

Proses basınç ürünlerinde önemli 
noktalar:

 • Proses basınçları -1…+1000 bar /  
- 14…+14504 psig ve 0…+600 bar / 
0…+8702 psia  

 • Proses sıcaklıkları diyafram seal 
kullanmadan +150°C / +302°F `e kadar  

 • Seramik veya metal ölçüm hücreleri  

 • Küçük ölçüm aralıklarında bile hızlı 
tepkime süresi  

 • 250 nin üzerinde dişli, flanşlı ve aseptik 
proses bağlantı seçenekleri  

 • Duplex, HASTELLOY® C-276, PVDF ve 
NACE uyumlu malzemeler  

 • Tehlikeli bölgelerde kullanım 

Metalik ölçüm hücreleri ( strain gauge veya piezore-
zistif ) tamamen kaynaklı proses bağlantısı özelliğiyle 
+1000 bar / +14504 psi gauge ‘e kadar yüksek 
basınçlarda, aseptik proseslerde ve OPTIBAR DS 
diyafram seal ile birlikte yüksek sıcaklık ve korozif 
uygulamalarda kullanılır. 

Tipik uygulamalar arasında: 

 • Pompalarda kuru çalışma koruması ve kompresör 
izleme   

 • Baca gazı ventilasyon kontrol   
 • Düşük basınçtan mutlak vakuma kadar izleme 
prosesleri   

 • Batch tanklarda aşırı yük koruma seviyesi ve aşırı 
basınç ölçümü   

 • Boru hatlarında basınç izleme   

Fark basınç (DP) yöntemiyle akış ölçümü için lütfen 
sayfa 16 daki “Akışölçerler ve akış kontrolörleri” 
bölümüne bakınız. 

Fark basınç

Hidrostatik basınç yöntemiyle seviye, yoğunluk ve 
arayüz ölçümü için lütfen sayfa 30 daki “Seviye 
ölçerler ve seviye sviçleri” bölümüne bakınız.

Hidrostatik basınç 



Sıcaklık ölçerler

Termometreler · Transmiterler
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KROHNE termometreler ve transmiterler 
istekleriniz ve ihtiyaç duyulan özel uygula-
malar için çok kullanışlıdır. 

OPTITEMP serimiz, endüstriyel sıcaklık 
ölçümünde çok geniş elektriksel sıcaklık 
enstrümanlarını kapsar. Standart uygula-
maların yanında, yüksek sıcaklık, aşırı ba-
sınç veya yüksek akış hızında idealdirler.

KROHNE INOR, KROHNE'nin tamamen 
sahip olduğu, 75 yıldan uzun bir zamandır 
sıcaklık ölçüm ekipmanları üreten ve 
dizayn eden bir gruptur. Malmö, İsveç'te 
yerleşik bulunan, KROHNE INOR sıcaklık 
sinyal transmiterleri üreticilerinde dünyada 
önemli bir yere sahip olup, endüstriyel 
sıcaklık ölçümünde uzmandır.

Bu uzmanlık gerektiren bilgi ve tecrübe ile 
KROHNE INOR başarıyla büyüyen uluslara-
rası bir üretimdir.

75 yılı aşkın tecrübe: 
 
1939 
INOR bir aile şirketi olarak 
proses enstrumanları alanında 
faaliyetine başladı. 
 
1965 
İlk sıcaklık transmiterinin 
geliştirilmesi. 
 
1974 
INOR dünyada ilk kafa tipi 
transmiteri piyasaya sundu. 
 
2006 
KROHNE, INOR'u satın aldı.

2010
İlk 4-telli bağlantılı çift sensör 
girişli sıcaklık transmiteri.

2011
Termovel içindeki kırıkların tespiti 
için SmartSense yalıtım direnci 
izlemeli sıcaklık transmiteri 
geliştirildi. 

Temasta yeni bir derece: 
Sıcaklık ölçerler
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KROHNE katılar, sıvılar, gazlar ve buharda kullanılabi-
len geniş bir standart termometre portföyüne sahiptir. 
Sizlere ayrıca özel gereksinimleriniz için size özel 
sistemlerde sağlayabiliriz.  
 
Tipik uygulamalar arasında: 

 • Kimya endüstrisi: boru, tank ve reaktörlerdeki 
sıvılar, gazlar ve katılar, asitler ve alkaliler, aşındırı-
cı ve korozif ürünlerin ölçümü.

 • Demir ve çelik endüstrisi: üretimdeki ölçümlerde ve 
çeliğin ısıl işleminde, gaz ve fırın ölçümünde hatta 
soğutma suyu sıcaklık ölçümlerinde

 • Enerji üretim: buhar ve baca gazı ölçümlerinde 
hatta soğutma suyu ve çekme sıcaklık ölçümlerinde

 • Hijyenik uygulamalar: üretim ve GMP, FDA, EHEDG 
ve diğer standartların zorlu gerekliliklerine göre 
temizleme prosesleri 

 
Proses şartlarına göre (sıcaklık, basınç, akış hızı ve 
ürün özellikleri) biz uygun bir termometre ve kullanı-
lacak malzemeyi tavsiye edebiliriz. Uygulamanızda, 
rezistans termometre (RTD) veya termokupl (TC), 
sensör/ölçüm inseti ve termovel kombinasyonunda 
doğru seçim oluştuğunda biz size yardımcı olmuş 
olacağız.

Doğru inset, kafa ve boru bağlantı kombinasyonu 
kullanıldığında termovel ürünlerimiz maksimum 
proses doğruluğu sağlar.

Sıcaklık ölçerler

Termometrelerin özellikleri: 

 • Çeşitli proses bağlantıları: inset, 
vidalı/dişli, flanşlı, kaynak ağızlı, 
sıkma rekorlu, kaplama ve kılıflar, 
gaz sızdırmaz bağlantılar, kayar 
flanş 

 • Standart ve müşteri spesifik 
termometreler 

 • Değiştirilebilen yay baskılı ölçüm 
insetleri, mineral izole kablodan 
yapılır, dayanıklı, düşük sapma ve 
yüksek mekaniksel yük dayanımına 
sahiptir 

 • Bağlantı kafaları geniş çeşitliliğe 
sahiptir 

 • Geniş aksesuar seçeneği

Termometreler

Termovel özellikleri: 

 • Hızlı tepki için küçültülmüş ve konik 
uçlu 

 • Geniş malzeme seçeneği 

 • Yüksek seviyede kimyasala maruz 
kalan ortamlardaki kullanımlar için 
ilave PTFE veya tantal kaplama 

 • Krozyon ve aşınma koruma versiyonu 

 • Müstakil dayanım hesaplamaları 

 • Çeşitli test ve muayene sertifikaları 
mevcuttur; basınç testi, PMI testi, 
X-ray testi, ultrasonik test, boya- 
penetrasyon testi



OPTITEMP TRA/TCA-P10
Sıkıştırma bağlantılı  
termometre

OPTITEMP TRA/TCA-S22
Vidalı tip  termometre

OPTITEMP TCA-P62
Plug tip  yüksek 
sıcaklık termometre

OPTITEMP TRA/TCA-F13
Proses flanşlı termometre

OPTITEMP TRA/TCA-S50
Termovelsiz termometre

OPTITEMP TRA/TCA-TF56
Proses flanşlı termometre

OPTITEMP TRA/TCA-TS35
Vidalı tip termometre

OPTITEMP TRA/TCA-F42
Proses flanşlı 
termometre

OPTITEMP TCA-P64
Plug tip yüksek 
sıcaklık termometre

OPTITEMP TCA-M50
Mini termo pluglı, mineral 
yalıtımlı termokuple

OPTITEMP TRA-V20
Dış alan uygulamaları 
için HVAC sıcaklık 
sensörü

OPTITEMP TRA-W40
Vidalı kablo sensörü

OPTITEMP TRA/TCA-W70
Bayonet rekorlu 
kablo sensörü

OPTITEMP TRA/TCA-TS53
Vidalı tip termometre

OPTITEMP TRA/TCA-T30
Kaynakbağlantılı 
termometre

Kompakt sensörler

OPTITEMP TRA-C10
Flanşlı hijyenik kompakt 
sensör

OPTITEMP TRA-C20
Vidalı tip kompakt sensör

OPTITEMP TRA-C30
Vidalı tip kompakt sensör
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1974 yılında, INOR dünyada ilk defa sıcaklığı, stabil, 
gürültüsüz ve hassas olarak ölçüm noktasında 
elektrik sinyaline çeviren bağlantı kafası içerisine 
monte edilebilen tip sıcaklık transmiterin üretimini 
gerçekleştirdi.

KROHNE INOR yılların transmiterin geliştirme 
tecrübesine dayalı, düşük ve yüksek performans 
doğruluğuna haiz, fail-safe ölçüme ve birçok proses 
endüstrisindeki çok çeşitli uygulamaları içeren 
kapsamlı bir programa sahiptir. 
 
Tipik uygulamalar arasında:

 •  Makine imalat endüstrisi
 • HVAC uygulamaları
 • Enerji ve güç üretimi
 • Petrokimya
 • Petrol ve gaz

Sıcaklık transmiterler
Özellikler: 

 • Temel uygulamalardaki analog 
sıcaklık transmiterler 

 • Dijital, üniversal olarak program-
lanabilen en teknolojik transmiterler; 
tüm uygulamalar için 

 • B-bağlantı ve DIN ray montaja uygun 

 • Yüksek hassasiyetli mükemmel 
ölçüm doğruluğu, uzun dönem 
stabilite ve düşük sıcaklık sapması 

 • HART® 6 uyumlu transmiterler 

 • PROFIBUS® arayüzü bulunmaktadır 

 • Yüksek proses emniyeti için kendi-
kendini teşhis fonksiyonu: izolasyon 
rezistansı izleme (SmartSense), 
sensör sapması, sensör arıza ve  
kısa devre 

 • Çift sensör giriş TC ve RTD,  
2, 3 ve 4-telli (4-telli sadece  
OPTITEMP TT 51 R) sensör arızası 
durumunda otomatik yedekleme 
(redundancy) 

 • Yüksek galvanik izolasyon 

 • NAMUR uyumlu: NE 21/NE 43/ 
NE 53/NE 89/NE 107 

 • 10-g titreşim dayanımı 

 • 50 nokta tekil sensör linearizasyonu 

 • İletişim seçenekleri: PC, FC375/475, 
AMS, PDM, EDD, DTM 

 • ATEX Ex i'ye uygun Ex-onayı ve 
Ex n (non-incendive) onaylar 

 • SIL 2 (IEC 61508'e göre) 

 • Harici besleme olmadan PC  
üzerinden konfigürasyon

Sıcaklık ölçerler



OPTITEMP TT 40 C OPTITEMP TT 40 R
Yüksek doğrulukta üniversal, termokupl 
ve rezistans termometre için akım çıkışlı 
programlanabilir 2-telli transmiter

OPTITEMP TT 31 R, TT 31 R Ex 
1 veya 2 kanallı universal, programlana-
bilen, akım çıkışlı, termokupl ve rezistans 
termometre girişli 2-telli transmiter

OPTITEMP TT 20 C
Akım çıkışlı, Pt100 girişli, 
programlanabilen, analog 
2-telli transmiter

IEC 61508:2010’a göre SIL2 onaylı termokupl ve direnç sensörler için 
akım çıkışlı, yüksek hassasiyetli, üniversal, programlanabilir iki telli 
HART® transmiterler

OPTITEMP TT 60 ROPTITEMP TT 60 C, TT 60 C Ex

OPTITEMP TT 30 R, TT 30 R Ex

OPTITEMP TT 51 R, TT 51 R Ex

OPTITEMP TT 30 C, TT 30 C Ex

OPTITEMP TT 51 C, TT 51 C Ex

Üniversal, programlanabilen, termokupl ve rezistans termo-
metre girişli, akım çıkışlı 2-telli transmiter

OPTITEMP TT 32 R 
Üniversal, programlanabilen 4-telli akım ve 
voltaj çıkışlı, termokupl ve rezistans termo-
metreler için transmiter

Yüksek doğrulukta üniversal, termokupl ve rezistans termometre 
için programlanabilir PROFIBUS® transmiterler

OPTITEMP TT 10 ROPTITEMP TT 10 C, TT 10 C Ex OPTITEMP TT 11 C OPTITEMP TT 11 R
Pt100 ya da termokuple için akım çıkışlı analog, ayarlanabilir,  
2 telli transmiter

Pt100 yada Pt1000 için voltaj çıkışlı, analog,  
ayarlanabilen 3-telli transmiter



Analiz ürünleri

Dahili tranmiter ile analitik sensorleri · Su analizi · Atık su analizi · Hijyenik 
uygulamalar için analiz · Gıda ve içecek endüstrileri için analiz sistemleri
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KROHNE tüm analitik uygulamalarınızda 
sizin partnerinizdir. Evsel ve endüstriyel 
atık su uygulamalarından, su arıtma 
prosesine veya hijyenik uygulamalardaki 
dahili analizlere kadar, SMARTPAT, 
OPTISENS, OPTISYS ve OPTIQUAD analiz 
cihaz ve sistemleriyle, KROHNE fiziksel 
parametre ölçümlerinize değer ve katkı 
sağlar. Ana hedefimiz çeşitli uygulama 
alanlarında kaliteli, güvenilir ve güçlü 
çözümler temin etmektir.

Ölçümlerinizde, optimum çözümü 
bulmanızda, size yardımcı olmaktan 
mutluluk duyacağız. İsteklerinize 
göre özel tasarım bir ölçüm sistemi 
gerektiğinde, biz ihtiyaçlarınıza göre tüm 
ilave komponentler de dahil olmak üzere 
sistemlerimizi modifiye etme imkanına 
sahibiz.

Kilometre taşları: 

2005
Su endüstrisi için ilk analiz 
enstrümanlarının tanıtımı
 
2008
Atık su arıtma tesislerinde 
kullanılmak üzere, hava ve su sprey 
temizleme özellikli dijital analiz 
sensörlerinin komple portföyünün 
tanıtımı
 
2008
Kolay kalibrasyon ve düşük 
bakım maliyeti için benzersiz 
küvet kalibrasyonu ve ultrasonik 
temizleme özellikli bulanıklık 
ölçüm sistemi tanıtımı

2010
KROHNE tüm akışölçerler 
ve analiz enstrümanları için 
standartlaştırılmış işletim ve servis 
konseptini sunan ilk üretici

2011
İlk defa dört ölçüm prensibine 
kadar olanak veren inline 
spektroskopik analiz sistemi

2012
OPTISENS sensör ailesi gıda ve 
içecek proseslerinde kullanıma 
uygun sensörler ile genişledi

2013
KROHNE, SMARTPAT'i tanıttı: 
Dahili transmiter teknolojisi ve 
kontrol sistemlerine doğrudan 
4...20 mA/HART üzerinden 
bağlanabilen ilk dijital sensör 
portföyü

Analizden çözüme:  
Analiz ürünleri
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2013 de tanıtılan SMARTPAT, transmitere ihtiyaç duymayan ilk 
analitik sensör ailesidir: KROHNE transmiteri minyatür hale 
getirerek sensör kafasının içerisine sığdırdı. SMARTPAT sönsör-
leri sensörden proses kotrol sistemlerine kadar hata riskini 
önemli ölçüde azaltır ve analitik sensörlerin kullanımını devrim-
sel bir yöntemle kolaylaştırır.
 
Tüm SMARTPAT sönsörleri proses kontrol sistemine doğrudan 
bağlanabilir. Açık standartlı bus sistemi 4...20 mA/HART® 7 
protokolü üzerinden doğrudan iletişime olanak tanır. HART® DD 
ile sensör ayarları PACTware™ (FDT/DTM) üzerinden yada el 
terminali ile yapılabilir. SMARTPAT sensörleri 2-telli loop 
beslemeli sistem üzerinden çalışır. Tek nokta işletimlerde de çok 
noktalı montajlarda da kullanılabilir. 1000 m'den uzun bir mesafe 
içerisinde 32 sensöre kadar tek bir loop içerisine bağlanabilir.
 
Çevrim dışı kalibrasyon için sensör PACTware™ (FDT/DTM) 
kullanan bir bilgisayara, çift yönlü HART® 7 iletişimi için sadece 
tek bir kablo ve güç kaynağı ile bağlanabilir. Laboratuvarların 
kontrollü ve temiz ortamı sebebiyle çok daha düzgün bir kalibras-
yon gerçekleştirilebilir. Böylece çok daha hassas ölçüm sonuçları 
ve daha yüksek ürün kalitesi elde edilir.
 
Her bir SMARTPAT sensörü, patlama riskli bölgelerden (zone 0) 
hiynenik montajlara kadar onay ve sertifika gereksinimli uygula-
ma alanlarına özel olarak tasarlanmıştır. Loop beslemeli göster-  
geler, USB arayüz kablosu, montaj aparatlarını içeren geniş bir 
aksesuar portföyü SMARTPAT'lerin uygulmanıza uyum sağlama-
sını garanti eder.

Dahili transmiter teknolojisi  
ile analitik sensorleri

Özellikler: 

 • Harici transmitere ihtiyaç yok 

 • 4...20 mA/HART® 7 üzerinden  
doğrudan iletişim 

 • VarioPin 2.0 bağlantı 

 • Tehlikel bölgelerde serbestçe 
kullanım için zone 0 onaylı 
2-telli sensörler (ör. IECEx) 

 • Özel tasarlanan DTM'ler ile 
PACTware™ üzerinden çevrim dışı 
ayar ve kalibrasyon 

 • El terminalleri ve PC'ler için uyumlu 
yazlılım ve işletim kavramı 

 • Sensör bilgi yönetimi ve istatistikleri 
için SMARTBASE bilgi bankası 

 • Kolay montaj ve sahada iyileştirme: 
Sensörler çoğu montaj aparatına 
uygundur

Kimya tesisinde pH değerinin ölçülmesi



pH/ORP sensörler

SMARTPAT PH 8530  
pH sensor for pure water 
applications

SMARTPAT ORP 8510  
Su uygulamaları için genel 
maksatlı ORP sensörü

SMARTPAT ORP 8150 * 
Yüksek performanslı ORP 
sensörü zorlu uygulamalar için

SMARTPAT PH 8510
Su uygulamaları için genel maksatlı 
pH sensörü

SMARTPAT PH 8320*  
Su ve atık su uygulamaları 
için dayanıklı pH sensörü

SMARTPAT PH 2390  
Atık su uygulamaları için  
3/4" NPT proses bağlantılı  
sağlam pH sensörü

SMARTPAT ORP 1590  
Su ve atık su uygulamaları için 
3/4" NPT proses bağlantılı sağlam 
ORP sensörü

HART® el terminali ve VarioPin® 

kabloları mevcuttur

SMARTPAT PH 8570*
Gıda, içecek ve ilaç endüstrisi 
için hijyenik pH sensörü

SMARTPAT PH 8150*  
Kimya endüstrisi için yüksek 
performanslı pH sensörü

SMARTPAT PH 1590  
Su uygulamaları için 3/4" NPT 
proses bağlantılı sağlam pH 
sensörü

SMARTPAT COND 1200
Genel maksatlı su uygulamaları 
için iletkenlik sensörü

SMARTPAT COND 3200
Saf su uygulamaları için 
iletkenlik sensörü

SMARTPAT COND 5200
Zorlu uygulamalar için 
iletkenlik sensörü

SMARTPAT COND 7200
Hijyenik uygulamalar için 
iletkenlik sensörü

İletkenlik sensörleri

SJB 200 W/-Ex 
Sensörü proses kontrol 
sistemine bağlamak için 
bağlantı kutusu  

OPTIBRIDGE* 
PACTware™ FDT/DTM ile çevrim-
dışı kalibrasyon ve konfigürasyon 
için USB ara kablosu  

SMARTMAC 200 W* 
SMARTPAT sensörlerin 
kalibrasyonu ve konfigürasyonu 
için loop beslemeli işlem birimi

SD 200 W/R* 
Loop powered indicators for 
wall or rack mount

Aksesuarlar

SENSOFIT RAM 5810/5830 
Otomatik boyu ayarlanabilir teçhizat  
(pnömatik) kimya endüstrisindeki 
talepkar proses koşılları için

SENSOFIT RET 5810/5830 
Prosesi durdurmadan kolay 
değiştirme için manuel boyu 
ayarlanabilir montaj aparatı

SENSOFIT INS 1310 
Genel maksatlı uygulamalarda 
tank ve borulara güvenilir bağlantı 
için sabit saplama aparatları

SENSOFIT INS 7311/7312 
Genel maksatlı hijyenik uygulama-
larda tank ve borulara güvenilir 
bağlantı için sabit saplama 
aparatları

SENSOFIT FLOW 1710 
Tüm uygulamalar için paslanmaz 
çelik ve PVDF makara tip montaj 
aparatı

*Ex onaylı olarak da temin edilebilir

SENSOFIT RET 5000
Prosesi engellemeden sensör 
değişimi için küresel vanalı 
manuel toplanabilir aparat 

SENSOFIT IMM 2920 
Tank ve açık havuzlara montaj 
için daldırma aparatları

Montaj aparatları
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Çoğu endüstri prosesinde, sistem güvenliği ve 
emniyetini geliştirmek ve ürün kalitesi için, güvenilir 
su arıtımı bir gerekliliktir. Su döngü sistemlerindeki 
kirlilik akıl almaz hasarlara sebep olabileceği için 
uygun kalite parametrelerini sürekli izleyerek bu 
durum erken tespit edilmelidir.

Buhar döngü veya soğutma sistemlerinde bu tip bir 
izleme, korozyon veya lokal ısı artışlarına sebep olan 
birikim olasılığını önler. Aynı zamanda, sürekli izleme, 
herhangi bir kaçağı anında tespit edip, önlem almanıza 
olanak sağlar. Filitrasyon safhalarının izlemesi de 
uzun ömürlü ve yüksek kalitede besleme suyu 
üretimini garanti eder. 

Su analizi

Filitre izleme için bulanıklık ölçümü

İçme suyu uygulamaları: 

 • Su kalitesi/limit değerleri izleme
 • Dağıtım şebekelerinde su kalitesi izleme
 • Proses kontrol su arıtımı
 • Filtre izleme
 • Dezenfeksiyon kontrolü

Enerji santrali - soğutma suyu ve kazan besi suyu 
uygulamaları: 

 • Kalite kontrol
 • Proses kontrol su arıtımı
 • Filtre izleme
 • İyon eşanjör backflush kontrolü
 • Biyosid dozlaması
 • Ters ozmoz (RO) membranlarının koruması 

Gıda ve içecek (buhar üretim) uygulamaları: 

 • Proses kontrol su arıtımı
 • Filtre izleme
 • İyon eşanjör backflush kontrolü
 • Biyosid dozlaması
 • Ters ozmoz (RO) membranlarının koruması



MAC 100
Çoklu parametre 
sinyal dönüştürücü

OPTISYS TUR 1050 
Hesaplı küvet kalibrasyonu ve 
otomatik ultrasonik temizleme 
sistemli bulanıklık ölçüm sistemi

OPTISENS PH 8100
Düşük iletkenlik ve yüksek 
sıcaklıkta ürünler için Pt100'lü pH 
sensörü

OPTISENS PH 8500
Genel su uygulamalarında 
seramik diyaframlı pH sensörü

OPTISENS PH 8300 
Atıksu, yüzey ve proses su 
uygulamalarında kir tutmayan 
PTFE diyaframlı pH sensör

OPTISENS ORP 8500
Tüm su uygulamalarında hassas 
ölçüm ve güvenilirlik için geniş 
platin halkalı ORP sensörü

Montaj aparatları

Ölçüm sistemleri

Modüler ürün grubu

OPTISENS PH 9X00  
Özel uygulamalar için sıvı KCl  
dolgulu pH sensörleri

SENSOFIT INS 1310
Genel maksatlı uygulamalarda 
tank ve borulara guvenilir 
bağlantı icin sabit saplama 
aparatları

OPTISYS CL 1100
Emniyetli ve uzun ömürlü kullanım 
için otomatik sensör temizleme 
sistemli serbest klor, klor dioksit ve 
ozon ölçüm sistemi

SENSOFIT FLOW 1000 
Optimize edilmiş akış profili 
ve kolay montaj

OPTISENS CL 1100 
İçme suyu endüstrisinde serbest 
klor, klor dioksit ve ozon ölçümü 
için az bakım gerektiren, memb-
ransız altın elektrodlu sensör

OPTISENS COND 1200 
Genel amaçlı iletkenlik ölçümü 
uygulamaları için 2 kutuplu 
paslanmaz çelik sensör 

OPTISENS IND 1000 
Atık su uygulamalarına uygun 
endüktif iletkenlik ölçümü için 
güvenilir kir tutmayan sensör

SENSOFIT IMM 1000 
Fiyat performans oranı 
mükemmel tüm uygulamalar 
için polimetrik malzeme

OPTISENS PH/ORP 8X90 
Zorlu uygulamalar için farklı 
diyafram malzemeli pH/ORP 
sensörleri



MAC 100
Çoklu parametre 
sinyal dönüştürücü

MAC 100
Çoklu parametre 
sinyal dönüştürücü

Atık su analizi

Hijyenik uygulamalar için analiz

OPTISENS ADO 2000
Kolayca değiştirilebilir sensör 
kartuşuyla çözünmüş oksijen 
ölçümü için amperometrik 
sensör

OPTISENS ODO 2000
Çözülmüş oksijen ölçümleri için 
otomatik temizlemeli, kalibrasyon 
gerektirmeyen, düşük bakım 
maliyetli optik sensör

OPTISENS TUR 2000 
Uzun ömürlü kararlılık ve 
otomatik temizlik için 
NIR-LED, 90° lik yayılma 
ışıklı bulanıklık ölçer

Ölçüm sistemleri

OPTISYS SLM 2100 
Çökme profili ölçümünde ve 
sürlekli çamur battaniyesi 
izlemek için optik ölçüm sistemi

SENSOFIT IMM 2000
OPTISENS ODO/ADO/TUR 
sensörleri ile 3/4" NPT proses 
bağlantısı için fiber cam içerisinde 
teleskopik çubuk

Montaj aparatları

OPTISENS COND 7200 
Hijyenik bağlantılı kondüktif 
iletkenlik sensörü

OPTISYS IND 7100  
Gıda ve içecek endüstrisinde 
endüktif iletkenlik için hijyenik 
ölçüm sistemi  

OPTISENS IND 7000  
EHEDG sertifikalı endüktif
iletkenlik ölçümü için hijyenik
sensör

OPTISYS IND 8100 
Gıda ve içecek endüstrisi için paslanmaz 
çelikten yapılmış Hijyenik indüktif 
iletkenlik ölçüm sistemi
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Atık giderme tesislerini verimli hale getirmek ve 
maliyetleri düşürmek için ölçüm ve kontrol sistemleri 
en üst standatlarda dizayn edilmiştir.  
Endüstrilerin yada evsel atıkların arıtımlarının tüm 
aşamalarında, KROHNE prosesinizin optimizasyonu 
için çalışır. 

Çökeltme reaksiyonları veya nötralizasyonda kullanı-
lan kimyasallar gibi yardımcı malzemeler ihtiyaç 
kadar kullanılabilmeli ve enerji maliyeti düşürülebil-
melidir, buna biyolojik arıtmadaki havalandırma örnek 
olarak verilebilir. 

Eşik değerlerini belirleyin ve atık su arıtma ücretini 
düşürün. 

Atık su analizi

Analiz  ürünleri

Atık su arıtma uygulamaları içinde:

 • Giriş: etkin değerlerin izlenmesi
 • İlk çökeltme: ilk çamurunun otomatık olarak 
tahliyesi

 • Biyolojik arıtma: havalandırma kontrolü
 • Son çökeltme: çamurun otomatik tahliyesi, 
çamurların yoğunlaşmadan tahliyesinin önlenme-
si, çökeltici dozlaması

 • Çıkış: atık değerlerinin izlenmesi
 • Süt sektöründeki atıkların oksijen ihtiyacının  
(COD) belirlenmesi

Hijyenik uygulamalar için analiz

Gıda ve içecek prosesleride olduğu gibi biyoteknoloji 
ve ilaç proseslerinde de pH yada iletkenlik gibi analitik 
ölçümler yoğun bir şekilde kalite ölçümü ve proses 
kontrolü maksatlı kullanılmaktadır. OPTISENS 
sensörleri bu yeni pH ile kondüktif ve endüktif 
iletkenlik sensörleriyle özel olarak bu uygulamalara 
da uygun olmak üzere genişlemiştir. CIP/SIP temizliği-
ne uygun, geniş hijyenik bağlantı seçenkleri ile EHEDG 
ve FDA gibi onaylara sahiptirler.

Biyoteknoloji, ilaç, gıda ve içecek uygulamalarından 
bazıları:

 • Biyoteknoloji ve ilaç endüstrisinde  
fermentasyon proseslerinin kontrolü

 • Peynir, süt, meyve suyu, yoğurt  
üretiminde proses kontrolü

 • Saf su, ultra saf su izleme
 • Ayrıştırma prosesleri (süt/su)
 • Distilasyon
 • Ürün kontrolü (mandıra, bira ve içecek üretimi)
 • CIP/SIP prosesleri
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Spektroskopik analiz sistemleri ürün içerisine farklı 
dalgaboylarında ışık yaymak için ışık kaynağı kullanır. 
Dört optik prensibe kadar kullanılarak yansıyan ışık 
ölçülür ve ürün kompozisyonu hakkında bilgiyi alıp işler.

OPTIQUAD spektroskopik analiz sistemi by-pass ihtiyacı 
olmadan doğrudan prosese bağlanır. Uygulamaya bağlı 
olarak, OPTIQUAD dörde kadar spektroskopik optik 
analiz prensibi kullanır: bunlar ışığın transmisyonu, 
saçılması, ışınımı ve yansımasıdır. Bu sayede aşağıdaki 
ölçümler yapılabilir: 

 • Süt ürünlerinde protein, yağ, laktoz ve toplam katıların 
sürekli, temassız ölçümü 

 • Kızartma üretiminde, kızarmış yağın dibinde serbest 
yağ asidinin (FFA) sürekli ve temazsız ölçümü

 • Süt veya peynir üretimindeki atık akışında kimyasal 
oksijen gereksiniminin (COD) sürekli ölçümü

Tipik uygulamalar arasında:

 • Yağın proteine oranının sabit oranda set edilmesi. 
Presle dolum proseslerinde üretimin spek dışı olma-
ması için peynir üreticilerinde sabit peynir miktarını 
belirler

 • İçilen süt üretiminde yağ miktarının standardize 
edilmesi

 • UHT süt ve buharlaştırılmış süt üretiminde yağ ve 
protein içeriğinin ayarlanması ve ölçümü

 • WPC üretimi: Toplam katının (TS) proteine oranına 
göre laktoz suyunun standardize WPC ye dozlama 
kontrolü 

 • Ters ozmos besleme sisteminde aşırı yağ konsantras-
yonuna bağlı membran hasarlanmasını engellemek 
için yağsız peyniraltı suyu üretiminden sonra limit 
değer izleme  

 • Çiğ süt kabulünde kalite izleme, protein ayrımı ve 
giren ham malzeme incelemesi  

 • FFA değer izleme ve maksimum FFA değer kontrolü  

Gıda ve içecek endüstrisinde 
inline analiz sistemleri

Özellikler: 

 • Direkt olarak inline proses ölçümü, 
by-pass yok 

 • Hassas proses kontrolü için sürekli 
ölçüm 

 • Örnekleme ihtiyacını önemli bir 
seviyede düşüren örnek alımı ve 
hazırlama 

 • Kimyasallar, katkılar ve temizlik 
malzemelerinin maliyeti ortadan 
kalkar 

 • Dört optik prensip ve oniki dalga 
boyuna çıkma imkanı: değişik ürün 
kompozisyonlarında dahi mükemmel 
ölçüm performansı sağlar 

 • Hareketli parça yok: daha az bakım 

 • Basit ve hijyenik operasyonlar için 
dokunmatik IP65 koruma sınıfında 
muhafaza 

 • Yüksek kalitede paslanmaz çelik 
dizayn 

 • Yüksek hassasiyet ve uzun-dönem 
kararlılık 

 • Standart proses temizleme CIP/SIP 
veya basınçlı hava (COD uygulamala-
rında) ile temizleme 

 • Standart VARINLINE® ölçüm kısmı 

 • Yüksek ortam veya proses sıcaklıkla-
rında opsiyonel su soğutma 

 • Entegre numune vanası 
prosesi etkilemeden saha kalibrasyo-
nu için kullanılır



OPTIQUAD 4050 W
Duvar tipi, IP 65 
muhafaza ile

Modüler ürün grubu

OPTIQUAD-M 4050 W 
Süt üretimindeki 
protein, yağ ve laktoz 
için sürekli inline ölçüm

OPTIQUAD-FFA 4050 W 
Sürekli inline ölçüm; 
kızartma yağındaki 
serbest yağ asidi (FFA)

OPTIQUAD-WW 4050 W 
Süt ürünleri atıklarında  
sürekli inline kimyasal  
oksijen ihtiyaç tespiti  
(COD)

İşletme birimi

Analizör birimleri



KROHNE uygun haberleşmeyi sağlamayı taahhüt etmektedir. 
Bundan dolayı saha cihazlarımız, kontrolörler, kontrol sistemleri 
ve PC'ler ile güvenli iletişim kurmakta ve çok çeşitli kontrol ve 
regülasyon görevlerini de yerine getirebilmektedir. Üretim 
tesislerindeki modern varlık yönetim sistemlerinin tüm ön 
koşullarını DD/EDD ve FDT/DTM gibi entegrasyon teknolojilerini 
kullanarak sağlamaktadır.

Biz uzun süredir PACTwareTM ve FDT Group® üyesiyiz.  
2003'den beri, saha cihazlarımız için HART®, PROFIBUS® veya  
FOUNDATIONTM fieldbus arayüz DTM'leri temin etmekteyiz.

Su ölçümü gibi uygulamalardaki uzaktan izleme amaçlı olarak, 
KROHNE online veri iletimi ve depolanması için GSM temelli 
çözümler geliştirmiştir.

Dolayısıyla ihtiyacınıza uygun bilgiye herzaman sahip olacaksınız.

Geleceğe açık

İletişim teknolojileri

Sürücüler · Protokoller · Konfigürasyon · Teşhis

PACTwareTM ve DTMler

PACTwareTM üreticilerden 
bağımsız, FDT teknolojisine 
dayanan ve cihazların ayarlan-
masını ve işletilmesini sağla-
yan bir arayüzdür. Ücrete tabii 
değildir.

DTM'ler, FDT temelli sistemler 
için sürücülerdir. KROHNE 
DTM'ler de ücretsiz olup, 
lisans gerektirmez ve herhangi 
bir fonksiyon kısıtlaması 
yoktur.
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PACTwareTM aracılığıyla OPTITEMP TT 51 sıcaklık transmiter 
konfigürasyonu

I/O sistem

Kontrol ve 
görüntüleme

Cihaz ve proses verilerine herhangibir seviyeden hızlı ve kolay ulaşım 

KROHNE DTMler HART®, FOUNDATIONTM fieldbus yada PROFIBUS® iletişim 
arayüzü ile çoğu saha cihazında bulunmaktadır. Tüm FDT uygulamalarına 
entegre olabilirler.  

FDT standartlarına uyumu garanti etmek için, KROHNE DTMler, 2014 yılında 
akredite edilen KROHNE FDT DTM test merkezinde sertifikasyon testi 
sonrasında FDT Grup tarafından sertifikalandırılır. Buna ilave olarak, ana 
host sistem sağlayıcıların tasarımlarıyla ortak çalışmaları da yerine getirilir.  
 
KROHNE DTM’ler için lisans gerekli olmayıp, tüm fonksiyonlar ücretsiz 
olarak temin edilebilir. Standart operasyon özelliklerinin yanında, devreye 
alma ve uygulama mühendisleri için ilave bilgi sağlarlar.  
 
Örneğin, MFC 400 kütlesel akış konvertörü için kullanılan DTM, NAMUR NE 
107’ye göre net ve konfigüre edilebilir teşhis bilgileri içerir ve en çok 
kullanılan fonksiyonlara hızlı erişim için sezgisel bir tasarımdır. Seviye 
cihalarının DTMleri kolay devreye alma için tüm konfigüre edilebilir para- 
metrelerin görüntülenmesini sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.  

PACTwareTM ile birlikte, KROHNE DTM'ler cihazlarla birlikte CD içerisinde 
gelir ve aynı zamanda www.krohne.com sitesinden indirilebilir. 

Teşhis bilgileri kategorize edilmiş veya önemi ve operatörün 
kolay kullanımına göre beş kategoride kullanıcı tarafından 
eşlenmiştir. Detaylı konfigürasyon, koruyucu bakıma olanak 
sağlar.
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Kuyu başından, boru hattı boyunca, tankerlerin 
üzerinde, terminal içerisinde ve rafinerilerde petrol 
ve gaz ürünlerinizin doğru ve güvenilir ölçülmesi 
gerekmektedir. Bu aşamada KROHNE Petrol ve 
Gaz devreye girer. Avrupanın en büyük petrol ve gaz 
merkezinin çok yakınında olan Hollanda Breda'da 
bulunan KROHNE petrol ve gaz, 15 yılın üzerinde bir 
süredir sürekli büyüyen bir gruptur. Bugün sadece 
petrol ve gaz konusunda çalışan en geniş mühendis 
ekiplerinden birine sahiptir.
 
 
 
Custody transfer akışölçerleri 

KROHNE bugün kullanılmakta olan en gelişmiş 
teknolojilerin öncülüğünü gerçekleştirmiştir. Perfor-
mans izleme ve mükemmel doğruluk custody transfer 
ölçerlerimizdeki en önemli özelliklerdir.  
Daha fazla detay için sayfa 10'da kütlesel akışölçerler 
ve sayfa 12'de ultrasonik akışölçerler kısmına 
bakabilirsiniz.

Petrol ve gaz endüstrisi için ürün ve sistemler

Kıyıda · Denizde · Arama ve üretim · Taşıma · Yükleme ve depolama

Tüm petrol ve gaz istekleri,  
için: 
 
KROHNE Oil & Gas 
Minervum 7441 
4817 ZG Breda 
Hollanda 
Tel.: +31 76 711 200 0 
KOGinfo@krohne-oilandgas.com 
www.krohne-oilandgas.com

Custody transfer akışölçerlerden 
komple çözümlere

ALTOSONIC V
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SUMMIT 8800  
akış bilgisayarı

Sıvı ve gaz ölçüm sistemleri

Doğrulayıcılar ve kalibrasyon sistemleri

Denetleyici sistemler

Sıvı ve gaz ölçüm sistemleri 

 • Tüm çap, kategori, basınç ve akış sınıflarında 
dünyanın her yanındaki ulusal ve uluslararası 
standartlar ve spesifikasyonlarda geniş tecrübe

 • Ölçüm noktalarından kızak bazlı komple master 
sayaçlama sistemlerine

 • Custody transfer, dağıtım, ticari ölçer
 • Numune alma sistemleri, analiz ve kalite ölçüm 
sistemleri 
 
 
 

Doğrulayıcılar, master sayaçlar, kalibrasyon  
sistemleri 

 • Kamyon veya treyler üzerindeki mobil tank ve boru 
doğrulayıcılarından, sahada doğruluk için kurulu 
komple tek/çift yönlü doğrulayıcılara

 • Sahada veya saha dışında ispatlama için sayaç 
doğrulayıcılar ve master sayaç sistemleri 
 
 
 
 
 

Boru hattı izleme, kaçak tespiti ve yer tespiti 

 • PipePatrol, mevcut en hassas kaçak ve yer tespit 
sistemi, boru hatlarında, hızlı ve doğru kaçak 
tespitini ve lokalizasyonu sağlar

 • Dünyadaki en büyük petrol ve petrokimya şirketleri-
nin gaz ve sıvı boru hatlarında başarıyla uygulan-
makta ve Amerikan API 1130 ve Alman TRFL gibi 
kural koyucuların tüm kalite ve performans 
yönergelerini tamamıyla sağlamakta hatta aşmak-
tadır 
 
 
 
 

Denetleyici sistemler ve akış bilgisayarları 

 • SynEnergy, dahili analiz yönetimi ile hidrokarbon 
yönetim sistemi, ölçüm denetleme ve boru hattı 
izleme sistemleri ile entegredir

 • Koruyucu bakım fonksiyonları, gereksiz çalışma, 
harcamaları ve arıza sürelerini azaltır

 • SUMMIT 8800 akış bilgisayarı dokunmatik ekranlı 
arayüzü ile birden fazla hat, veri depolama, trend  
ve faturalama işlemlerini yapar 
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Denizcilik endüstrisi için ölçüm sistemleri

Tank izleme ve alarm · Yakıt tüketim izleme ve stok yönetimi

Merkezi Norveç'te olan KROHNE Marine, KROHNE  
grubu içerisinde denizcilik endüstrisi aktiviteleri ile  
ilgili çalışır. Bu faaliyetler içerisinde; satış ve pazarla-
ma, mühendislik ve sistem dizaynı, AR&GE, satış  
sonrası, servis ve yedek parça bulunmaktadır. Geniş  
bilgiye sahip ekibimiz en son teknolojiyi herzaman  
yakından takip eder.  
 
Denizcilik pazarı sınırları olmayan global bir pazardır. 
50 yılı aşkın bir süredir, KROHNE Marine, dünyanın  
herhangi bir yerinde bulunan gemi işletmecilerinin  
ve tersanelerinin yüksek kalite ürün ihtiyaçlarını bilir  
ve bunları temin eder. 

Bütün ana global denizcilik merkezleri ve üretici  
ülkelerde KROHNE Marine geniş münhasır satış ağı  
ve servis temsilcilikleriyle bulunmaktadır.

KROHNE Marine – 
KROHNE'nin denizcilik merkezi

Tüm denizcilik endüstrisi 
ihtiyaçlarınız için, lütfen bize 
ulaşın:
 
KROHNE Marine 
Stromtangveien 21 
NO-3950 Brevik 
Norveç 
Tel.: +47 35 561 220 
ksl@krohne.no
www.krohne-marine.com
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•  Servis merkezleri 
•  Satış temsilcilikleri

Her çeşit gemide sıvı yük izleme ile 
ilgili komple çözümler

KROHNE Marine global denizcilik 
destek ağı:

CARGOMASTER –  
Tankerler için herşey içerisinde tank izleme sistemi

CARGOMASTER sistemi, tank izleme ve alarm ile ilgili  
komple çözümler sunar. Sistem, tüm standart deniz-
cilik bilgisayarlarında çalışabilen en ileri ve kullanıcı  
dostu yazılım ile tüm tank ve hatlardan okunan verileri  
gönderir.

CARGOMASTER sistemi, sizin özel uygulamalarınıza, 
mühendislik çizimlerine, dökümantasyona ve devreye 
almaya uygun sistem yazılımı ile birlikte temin edilir.

Dolayısıyla CARGOMASTER'ın küçük yük tankerinden 
en karmaşık kimya tankerlerine ve büyük VLCC'lere 
kadar kurularak kullanılıyor olması hiç şaşırtıcı 
değildir.

Benzin sarfiyat izlemesi

EcoMATE sistemi petrol tüketimi ve stok yönetimi için 
kullanılır ve belli zaman aralıkları için yada düzenli 
aralıklarla sarfiyatı raporlamak ve izlemek üzere ayar-
lanabilir. OPTIMASS kütlesel akışölçer genellikle sis-
tem girişinde kullanılır. 

Zorlu ortamlarda paslanmaz çelik 
yapı: OPTIWAVE 8300 C Marine 
güvertede en zor şartlara dayanabilir.



Bizim için, servis sizinle tanıştığımız ilk an başlar ve 
sistemimiz işletmenizde kurulu olduğu sürece de 
devam eder.

Kalite ve güvenilirlik en yüksek servis standartını 
sağlayabilmenin anahtarıdır. Tüm KROHNE fabrikaları 
ISO 9001 sertifikasına sahiptir. Aslında ISO 9000 var 
olmadan çok önceden beri KROHNE en yüksek 
endüstriyel standartlarda üretim yapmaktaydı. Şimdi 
ise üretim tesislerimiz ISO sertifikasyonu ile sadece 
ISO gerekliliklerini yerine getirmekle kalmayıp aştığını 
standardın yürürlüğe girdiği andan itibaren her üç 
yılda bir yenilenen ISO sertifikasyon prosedürüyle 
göstermektedir.

Fakat bu tek taraflı basit bir iş değildir. Biz aktif olarak 
müşterilerimizi araştırma ve geliştirme çalışmaları-
mıza dahil olmalarını destekleriz. Bugün mükemmel-
iğin en iyi örneği olarak gösterilen bir çok ürünümüz, 
müşterilerimizle birlikte geliştirilmiştir. 

KROHNE hizmetleri

Mühendislik hizmetleri · Çevrimiçi araç ve hizmetler ·  
Bakım hizmetleri · Kalite · Eğitim ve seminerler · Kalibrasyon

En yüksek gereksinimlerin ötesinde

Tüm proje aşamalarındaki mühendislik servisleri 

 • Proje yönetimi
 • Proje konsept fazında kontrol ve varlık yönetim 
sistemleri

 • Temel mühendislik kullanıcının ihtiyacı olan speklere 
dayanır. 

 • Detay mühendislik aşaması
 • Devreye alma hizmetleri
 • Devreye alma ve ilk çalıştırma
 • Ürün eğitimleri (yerinde)
 • Kalibrasyon hizmetleri
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Lokal servis bilgileri için  
lütfen www.krohne.com'a bakınız

Hizmetleri

Kanıtlanmış kalite

Sevkiyattan önce, herbir ölçer dikkatlice test edilir. 
Bu titiz spesifik ölçümler testler ve fabrika gözetim 
programı; KROHNE ispatlı olarak adlandırılır.

Dolayısıyla, herhangi bir KROHNE ürününü doğru ve 
talimatlara uygun monte etmiş ve işletmekteyseniz,  
hiç bir sorun ile karşılaşmayacaksınız. Eğer problem 
olursa ihtiyacınız olan tüm teknik destek ve servis 
sağlanacaktır.

Her ebattaki işletmeler için özel olarak düzenlenmiş 
olan ihtiyacınıza uygun bakım ve servis sözleşmesini 
seçebilirsiniz:

 • Yedek parça ve sarf malzemeleri
 • Saha servisleri ve yerinde onarım
 • İadeler
 • Atölye tamirleri
 • Yardım masası İlave çevrimiçi hizmetler:

(www.krohne.com'dan ulaşabilirsiniz)

 • Configure It 
Configure It standart cihazlar için 
gelişmiş çevrimiçi konfigurasyon 
aracıdır ve proje mühendisleri için 
KROHNE akış cihazlarının 2D/3D CAD 
verileri sunulur. Bu sayede herhangi 
bir krohne ürününü birkaç basit 
adımda kolayca uygulamanıza göre 
konfigüre edebilirsiniz.

 • KROVASYS 4 
Değişken kesitli akışölçerler için 
seçim ve hesaplama aracı.

 • Su ve atık su endüstrisi için  
planlama aracı 
Atık su arıtma tesislerinde özellikle 
su ve atık su uygulamalarındaki akış, 
seviye, analiz, basınç ve sıcaklığı 
kapsayan ihale dökümanlarının hazır-
lanması için bir planlama aracıdır.

 • PiCK 
KROHNE ürününüzle ilgili herhangi 
bir bilgiyi online PİCK kaynağından 
alabilirsiniz. Sadece seri numarası 
girdikten sonra, manuel, hızlı devreye 
alma ve kalibrasyon dökümanı gibi 
anahtar bilgiler parmağınızın ucun-
dadır.

KROHNE Academy ve KROHNE Academy online

KROHNE Academy, proses endüstrisinde çalışan, 
mühendis, operator ve müteahhitleri hedefleyen, lider 
otomasyon firmalarının işbirliği ile düzenlenen semi-
nerler serisidir. Katılımcıları, endüstri uzmanları ile 
biraraya getirerek çeşitli teknoloji, endüstriyel standart 
ve prosedürlere daha yakından bakma olanağı 
sağlamaktadır.

Birçok ülkede düzenlenen KROHNE Academy seminer-
lerinde, fabrika güvenliğinden verimliliğin arttırılması 
ve mliyetlerin kontrolüne kadar bir çok konuya değinili-
erek olası çzöümler gösterilmektedir.

KROHNE Academy hakkında daha fazlasını  
www.krohne.com ‘dan öğrenin

KROHNE Academy online ise sesli anlatımla zenginleş-
tirilmiş etkileşimli Web Tabanlı ücretsiz bir e-Öğretim 
platformudur. Seminer oranizasyonlarında olduğu gibi 
KROHNE Academy online eğitim malzemesi reklam 
içermez ve tekil ürün ve/veya sanayi özelinde değildir. 
Her eğitimin odak konusu Değişken kesitli, Vorteks 
Ultrasonik yada Kütle Akış gibi lçüm teknolojileri veya 
gaz ölçümü yada kaçak tespiti gibi genel konulardır.

Hemen ücretsiz olarak eğitiminize başlayın
http://academy-online.krohne.com
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Kalibrasyon KROHNE’nin uzman olduğu alanlardan  
biridir. Eğer bir KROHNE ürünü alıyorsanız, gerçek 
proses şartlarında düşük belirsizlik ve yüksek doğru-
luk performansı gösteren bir ölçüm cihazı almış ola-
caksınız. 

Buna ulaşmak için, ürettiğimiz herhangi bir cihaz için 
hacimsel akış, kütlesel akış, seviye, sıcaklık, yoğunluk 
ve basınç için 120 den fazla kalibrasyon istasyonu ile 
çalışıyoruz. Örneğin herbir akışölçer, standart olarak, 
tesisimizden sevkedilmeden önce, su veya hava ile  
ıslak kalibrasyona tabi tutulur.

Biz müşteriye özel kalibrasyon temin edebiliriz: 

 • Çok noktada kalibrasyon
 • Sıcaklık, vizkozite, basınç gibi farklı parametreleri 
değiştirerek

 • Gerçek akışkanı veya benzerini kullanarak
 • Müşteri özel akış geometrisini yap veya benzet
 • Müşteri tarafından temin edilen boruları kullanarak 

Kalibrasyon icin, sadece doğrudan karşılaştırma
yontemini kullanırız (coriolis kutlesel akış olcerlerimizi 
gravimetrik ağırlık sistemi ile kalibre ederiz). Kalibras-
yon istasyonlarımız dunyadaki ureticiler icerisinde en 
yuksek doğrulukta olanlarındandır. Referans doğru-
luğu test edilen cihazdan genel olarak 5-10 kez daha 
hassastır. 

KROHNE'den kalibrasyon: 
Güvenebileceğiniz kesinlik

DN 3000/120" e kadar akışölçerler için dünyanın en 
hassas hacimsel kalibrasyon merkezi.

Kalibrasyon
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Hacimsel piston doğruyucular

Kalibrasyon

FMCW seviye ölçerlerin kalibrasyonu

En küçükten en büyük çapa kadar böyledir. KROHNE  
DN 3000/120” e kadar akışmetrelerde %0,013  
sertifikalandırılmış doğruluk ile dünyanın en  
hassas hacimsel kalibrasyon donanımına sahiptir.  
Referans kabı olan, 44m/144 ft yükseklikteki tank  
1/2 milyon litre/132.000 gal (US) su ihtiva eder ve 
30.000 m³/h/7.925.000 gal (US)/h maksimum akış  
hızına çıkabilir.
 
 
Ticari ve custody transfer uygulamaları için  
sertifikalı teknoloji 
 
Ölçerlerimiz OIML, API, Measurement Instruments 
Directive (MID 001, 002, 004, 005), GOST, gibi çeşitli 
stansdartlara uygun sertifikalanır ve kalibre edilebilir. 
Kalibrasyonda kullandığımız standartlar  
ISO/IEC 17025’e göre akredite ve ulusal yada ulusla-
rarası standartlar a göre izlenebilir. Ulusal metroloji 
enstitüsü tarafından düzenli denetlemeler yapılmak-
tadır. ISO 9000 ve EN 45000 e göre ulusal ve uluslara-
rası metrolojik standartlara uyumlu test ve ayarlama-
lar yapılır ve bu sayede kalibrasyon istasyonlarımızda 
kalite ve karşılaştırılabilirlik garanti edilir. Kalite ve 
sürekliliğin sağlanabilmesi için kalibrasyonları ger-
çekleştiren çalışanlarımız düzenli olarak eğitilirler.
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İletişim
KROHNE Türkiye 
KROHNE Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Mimar Sinan Cad.
Kutu ay Sok. No: 9, Ataşehir
34746 İstanbul
Türkiye
Tel.:   0216 291 20 40 (pbx) 
Faks:  0216 291 20 44 
info-tr@krohne.com
www.krohne.com.tr

Küresel firma ve temsilciliklerimiz
En güncel KROHNE iletişim ve adres 
bilgilerine aşağıdaki internet adresinden 
ulaşabilirsiniz: www.krohne.com

KROHNE – Proses enstrümantasyon ve 
Ölçüm çözümleri
• Akış

• Seviye

• Sıcaklık

• Basınç

• Proses analiz

• Servis


