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• Komunikacja w standardzie Modbus bezpośrednio z przepływomierza – bez konieczności 

stosowania przetworników pośredniczących 
• Podłączenie elektryczne z użyciem standardowego 4 – żyłowego przewodu 
• Rozwiązanie efektywne cenowo ze względu na brak konieczności użycia konwertera 
• Wersja urządzenia stosowana w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex) i poza nimi (nie-Ex) 
• Pełna funkcjonalność, jaką zapewnia komunikacja w standardzie Modbus 

• wszystkie zmienne pomiarowe 
• pływomierza możliwość programowania prze
• diagnostyka czujnika i procesu 

 Pełen zakres materiałów czujnika, przyłączy i opcji •
 

PTIMASS – przepływomierze masowe Coriolisa O
 
Wysoko zaawansowana elektronika przepływomierzy OPTIMASS 7010 C i 7110 C zapewnia napęd 
czujnika i obróbkę sygnału już na lokalnym poziomie procesora sygnałowego głowicy pomiarowej, 
stanowiąc nowe, efektywne cenowo rozwiązanie, które pozwala zrezygnować z niepotrzebnych i drogich 
układów wejścia / wyjścia (I/O) oraz funkcji wyświetlacza stosowanych w tradycyjnych przetwornikach 
pomiarowych; rozwiązanie zaprojektowane dla użytkowników systemów OEM, w których stosowane są 

kłady PLC lub DCS – wykorzystywane także dla celów innych funkcji. u
 

omunikacja w standardzie Modbus K
 
Prosty 4 – żyłowy kabel (1 para danych i 1 para – zasilanie), w ramach przemysłowego przyłącza typu 
RS 485, jest wszystkim czego potrzeba, by podłączyć przepływomierz OPTIMASS do układów PLC lub 

CS, wykorzystując jego wbudowany (zintegrowany) układ Modbus RTU. D
 
OPTIMASS 7010 C i 7110 C posiadają wszystkie, typowo stosowane funkcje pomiarowe (przepływ, 
gęstość i stężenie) oraz pełną diagnostykę (urządzenia i procesu) – w pełni konfigurowane z użyciem 
standardu komunikacji Modbus. 
Po zastosowaniu modułów barier dla danych i zasilania, przepływomierz może być stosowany 

 obszarze zagrożonym wybuchem. w
 

 

Dane techniczne 
 
Protokół komunikacyjny Modbus RTU (w standardzie łącza RS 485) 
Prędkość w bodach 9600...38400 bodów 
Zasilanie 12 VDC ±5% oraz 200 mA maksymalnego prądu 
Kabel 2 x dwużyłowa skrętka z ekranem (1 para – dane, 1 para - zasilanie) 
Długość maksymalna kabla 300 m 
Topografia przyłącza punkt – punkt lub multidrop 
Funkcjonalność Pełne programowanie konfiguracji pomiarowej przyrządu. 

Wszystkie zmienne pomiarowe dostępne poprzez rejestry adresowe. 
Zastosowania w obszarach 
zagrożonych wybuchem 
ATEX 
FM (w przygotowaniu) 

(jedynie dla 7010 C) 
 
EEx ib IIC T6 
Class I Div. 1; class I Div 2 
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Rodzina przepływomierzy masowych OPTIMASS firmy KROHNE – ogólnie  
 
• OPTIMASS – nowa, najbardziej zaawansowana na świecie rodzina przepływomierzy Coriolisa, 

zaprojektowana dla przezwyciężenia tradycyjnych ograniczeń przepływomierzy masowych. 
• Najnowsze zdobycze technologii materiałowej umożliwiają efektywne wykorzystanie w konstrukcji 

przepływomierza takich materiałów, jak tytan, stal nierdzewna czy Hastelloy®. Dla obszarów 
przemysłu przetwórczo-spożywczego dobierane są materiały specjalne, zgodne z wytycznymi FDA. 

• Rodzina przepływomierzy OPTIMASS zapewnia ciągłość pomiarową w zakresie przepływu 
od 0.3 kg/h do 430.000 kg/h. 

•  Wysoka lepkość mierzonego medium, zawiesiny i osady cząstek stałych, obecność pęcherzyków 
powietrza czy niejednorodność mieszanin nie mają wpływu na dokładność i jakość pomiaru. 

• Niespotykana łatwość instalacji, umożliwiająca nawet podpieranie korpusu samego przyrządu 
sprawia, że zakładanie punktu pomiarowego staje się prostą, standardową czynnością. 

• Wysoko zaawansowana elektronika zapewnia obróbkę sygnału już na lokalnym poziomie procesora 
sygnałowego głowicy pomiarowej. 

• Przyrząd charakteryzuje się bardzo wysokim współczynnikiem rozpiętości zakresu (Qmax/Qmin), 
. umożliwiającym wysokiej jakości pomiar nawet przy znacznych spadkach natężenia przepływu

• OPTIMASS, to rodzina przyrządów pokrywających najszerszy na świecie obszar zastosowań 
przepływomierzy Coriolisa. 

 
Cechy techniczno – konstrukcyjne: 
• Opatentowana konstrukcja czujnika wykorzystująca technologię AST 

lnym poziomie procesora głowicy pomiarowej • Podnosząca osiągi, obróbka sygnału na loka
• Modułowa konstrukcja przetwornika sygnału 
• Dostępność przyrządu w 10 rozmiarach z wyborem 3 rodzajów materiału rury pomiarowej 
• Specjalny koncept oprogramowania zapewniający maksymalną łatwość i wygodę zakładania 

i obsługi punktu pomiarowego  
• Wysoko zaawansowana diagnostyka 

 
1864/2. Dostępne są również wykonania z wysokociśnieniowym wypustem i kołnierzem żłobkowanym. 

 
Przyłącza 
Przepływomierze OPTIMASS dostępne są w całym zakresie standardowych przyłączy procesowych, 
włączając w to wszystkie nowe (opatentowane) przyłącza higieniczne, zaprojektowane stosownie do DIN
1
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Seria 7000 Seria 7100 
Zakres znamionowy odel s znamionowy odel M Zakre M
kg/h  kg/h  
950 7000/6 15 7100/01 
2700 7000/10 100 7100/03 
11.250 7000/15 350 100/04 7
34.500 7000/25   
91.500 7000/40   
180.000 7000/50   
430.000 7000/80   
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Wszystkie przepływomierze OPTIMASS wyposażone 
są w procesor sygnałowy głowicy pomiarowej, co je
szczególnie korzystne w przypadku zastosowania 
wersji rozdzielonej przyrządu, dla której wykorzys
się stabilny, wiarygodny i niedrogi przemysłowy 
standard komunikacyjny RS 485, zapewniający 
komunikację na odcinku do 300 m. Dane przyrząd
przechowywane są równolegle, w obszarach 
procesorów: głowicy pomiarowej i głównego 
przetwornika, co stanowi ich istotne zabezpie
na wypadek konieczności wymiany jednego 
z modułów elektroniki. W przypadku głównego 
przetwornika, dane utrzymywane są w wyjmowalnej
pamięci EEPROM. Taka minimalizacja analo
obróbki sygnału oznacza znacznie większą 
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wiarygodność całego punktu pomiarowego. 
OPTIMASS 7000 – charakteryzujący się pojedynczą, 
prostą rurą pomiarową dostępny jest w 7 rozmiarac
(od 06 do 80 mm) i zapewnia ciągłość pomiaru
wartości przepływu 430.000 kg/h. Prosta rura 
pomiarowa znakomicie zabezpiecza przyrząd przed 
zapychaniem i zanieczyszczeniami – dostępna j
w 3 wykonaniach materiałowych: z tytanu, stali 
nierdzewnej i Hastelloy’u®. Typowe przyłącza, to
kołnierze DIN, ANSI oraz przyłącza higieniczne. 
Rodzina przepływomierzy OPTIMASS charakteryzuje
się pełnym dopuszczeniem EHEDG i 3A. Wszystkie
przyrządy produkow

 
Zastosowania higieniczne 

dopuszczenia EHEDG (Eur
Equipment Design Group) 
dopuszczenia amerykańskiego Stowarzyszenia 
standardów 3A 
spełnienie standardu wyposażenia technologicznego 
ASME Bio 
zastosowanie akceptowanych w przemyśle • 
uszczelnień z materiałów dopuszczonych p
współczynnik chropowatości powierzchn• 
technologicznych Ra < 0.5 µm (RA 20) 

 
Przyłącza 

opatentowany syst• em higienicznych przyłączy 
technologicznych 

• w całości spawane przyłącza TriClamp i TriClover®
w całości spawane, europejskie, far
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Przepływomierze masowe KROHNE 
zaprojektowano w oparciu o technol
AST i zabezpieczono patentem, co 
wyposażyło te przyrządy w un
cechę samoistnej stabilności 
w dowolnych warunkach prac
zatem pewność dokładnego 
i wiarygodnego pomiaru w najb
wymagających środowiskach 
przemysłowych, a konstrukcja p
charakteryzuje się stabilnością 
i zdolnością adaptacyjnego dopasowania, 
niezależnie od dzi
i gęstości cieczy. 
OPTIMASS 7100 – to unikalny przyrzą
wyposażony w zewnętrzną obudowę 
ciśnieniową, opcję płaszcza grzejne
i modułową konstrukcję, dostępny 
w wykonaniach materiałowych ze stali
nierdzewnej 316L i Hastelloy’u C-22, 
zaprojektowany dla potrzeb precyzyjnych 
pomiarów niewielkich wartości przepływu
dostępny ze standardowym przyłącze

 
Cechy technologiczne 
• ciągły pomiar jakości prod
• dozowanie i napełnianie 

gładkie przejście pomiędzy rurą 
pomiarową a rurociągiem 

• płaszcz grzejny dla mediów krzepnących 
opcje wyjścia: całkowity przepływ 
masowy, gęstość, temperatura, stężenie 
masowe, pojemnościowe, 
stopniach Plate i Bauma. 

Czyszczenie 
zgodne z CIP/SIP do temperatury 150°• 
zależnie od materiału rury pomiarowe
OPTIMASS 7000 jest urządzeniem 
samościekowy
sterylizacji 

Bezpieczeństwo 
dopuszczenia zgodne ze standardam
ATEX, FM i CSA (w przygotowaniu), 
umożliwiające użycie przyrządu w 
środowiskach zagrożonych wybuche
opcja przetwornika elektronicznego 
wyposażonego w


