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Avd. Stavanger 

Hovedkontoret i Moss 

Stavangerkontoret 

 KROHNE ble grunnlagt i 1921 
 Leverandør til det norske markedet i mer enn 35 år  
 Mer enn 350-års bransjeerfaring 
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 En elektromagnetisk mengdemåler består av et målerør som er kledd med et 
isolerende materiale. På hver side av målerøret ligger to spoler. Ved å sende en 
strøm igjennom disse spolene skapes et magnetfelt B. Den induserte spenningen U 
detekteres av to elektroder når en væske med ledningsevne passerer igjennom 
måleren. 
 

 D.v.s: Faradays lov 
 U=K x BxVxD 

 
 K= Instrumentkonstant 
 B= Magnetisk feltstyrke 
 V= Mediets hastighet 
 D= Rørets diameter 
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Elektromagnetisk Induktiv Mengdemåler 

 Nøyaktighet:  0.3% eller 0,2 % av målt verdi ±1 mm/s 
  Avhengig av type konverter  
 
 
Generelle krav til rett rør: 
5 x DN før måleren 
2 x DN etter måleren 
(DN = målerstørrelse) 
 
Dette gjelder for 90° bend  eller for opp- eller ned koning. 
Hvis det er en pumpe eller reguleringsventil  
oppstrøms for måleren,  
må avstanden økes betraktelig  (10 - 15 x DN). 
 



Kjente måter å måle mengde  
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  WATERFLUX, mengdemåler. 
Fordelen med fleksibilitet 
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WATERFLUX |  

 Nøyaktighet: 0.3% eller 0,2 % av målt verdi ±0,5 mm/s 
  Avhengig av type konverter  
 
 
Ingen krav til rettstrekk DN25-600 
Dette gjelder for 90° bend, T-stykke, opp- eller ned koning. 
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Tekniske data | målerør 

Diameter   DN25…600 | 2”…24” 
 

Flenstrykk  PN16, -10 | 150 lbs 
 

Materialer 
Målerør   støpt aluminium 
 liner  Rilsan 
elektroder  syrefast 
 jordingsringer ikke nødvendig 
 flenser  karbonstål 
 spolehus  polyuretanbelagt platestål 

 
Beskytelseskategori IP66/67 - NEMA 4/4X/6, IP68 - NEMA 6P 
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Uavhengig studie utført av (PTB)                        
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Berlin  
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WATERFLUX | vannfamilien 

+ = 
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Nødoverløpsmåling. 
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Overløp terskel 

Overløp alarm. 



Overløp 
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Nødoverløpsmåling. 

Overløpsrør 



Overløp 
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               Overløp. 

Mengdemåler 



Overløp 
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Krav til installasjon 



Mengdemåler installert 1967 og fremdeles i drift 
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Har du montert en måler som ikke tilfredsstiller 
installasjonskravene – rettstrekk, ned/opp-koning osv 
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    KROHNE 
Fordelen med fleksibilitet 

Takk for 
oppmerksomheten! 
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