
OPTIMASS 1300: De universele massafl owmeter van KROHNE

De OPTIMASS 1300 is de nieuwste Coriolis mas-
safl owmeter van KROHNE. Het is een dubbele 
rechte buis massafl owmeter en meet massa, 
volume en dichtheid van zowel vloeistoffen als 
gassen. De OPTIMASS 1300 is ontwikkeld voor 
standaard metingen en heeft een ongeëvenaar-
de prijs-kwaliteitverhouding.
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FC = 2m (v x w)
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Resonantiefrequentie

Resonantie zonder doorstroming*

* Grootte resonantie

groter weergegeven

Amplitude

± 0,1mm
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Met een meetfout van 0,2% van de gemeten 
waarde levert de OPTIMASS 1300 een best-in-
class meetprestatie. De OPTIMASS 1300 is een 
compact instrument en is leverbaar in 4 diame-
ters van DN15 tot en met DN50. 
Bij deze diameters hoort een nominale fl ow 
van respectievelijk 4.800 kg/uur, 20.000 kg/uur, 

60.000 kg/uur en 125.000 kg/uur. De maximale 
druk is 100 bar en de te meten dichtheden lo-
pen uiteen van 400 tot 2.500 kg/m³. Standaard 
fl ens- en hygiënische aansluitingen zijn le-
verbaar. Om de gebruiker maximaal te bedie-
nen zijn alle te meten waarden beschikbaar via 
meerdere signaaluitgangen.

De OPTIMASS 1300 heeft geen speciale inbouw-
voorschriften en is ongevoelig voor invloeden 
van buitenaf.

OPTIMASS 1300

Onze klant in Genève is wereldwijd het grootste particuliere bedrijf in de geur- en smaakstoffenin-
dustrie met een omzet van 2.035 miljard Zwitserse franc. Men heeft 22 productie- en verwerking 
locaties over de gehele wereld.

Voor een uitbreiding van het productieproces zijn bij deze klant 12 KROHNE massafl owmeters van 
het type OPTIMASS 3000 SØ1 geïnstalleerd. De reden dat men voor deze meter heeft gekozen is de 
nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid. De OPTIMASS 3000 meters zijn geïnstalleerd op twee ex-
trusie-machines, die verschillende ingrediënten verwerken voor kauwgom, waaronder enkele hoog 
visceuze producten.   

Productie van kauwgom in Zwitserland

OPTIMASS 3000




