
Walter  van  den  Bogaerdt
Kobold Instrumentatie BV

Ieder proces zijn specifieke oplossing
Verstandig Flowmeters selecteren



Kobold Instrumentatie BV

• Kobold Group

• Hoofdvestiging te Duitsland

• Wereldwijd 40 vestigingen

• Meettechniek





FLOW

• Vanaf 0-20 ml/h water tot 400.000 kg/h stoom

• Water, olie, chemicaliën, perslucht, waterstof, melk, bier, CO2 etc…

• Meer dan 10 meetprincipes

• Kobold heeft alleen al bijna 8.000 uitvoeringen Flowmeters

• Informatie over het proces en uw doel is van cruciaal belang!

• Klantinformatie is leidend voor juiste keuze.



Vanaf € 100,-- tot € 30.000



Meetprincipes

•Magnetisch Inductief (MID)

•Positive Displacement (PD)

•Vortex

•Coriolis



Magnetisch Inductief (MID)

• Lage viscositeit

• Geleidende vloeistoffen

• Van 0-10 ml/min tot 0-
50.000 m3/h

• Debiet meten, bewaken, 
tellen, doseren.



Werkingsprincipe

Um = v . B . D

Um = spanning door de elektroden

v = vloeistofsnelheid

B = Magnetische sterkte

D = Diameter 



Koelwater toepassing.
Bekleding: EPDM
T.max.: 70°C

Warmte terugwinning rookgas.
Bekleding: PTFE
T.max.: 150°C

Warmteterugwinning uit Rookgas



• Vulsysteem zonder pomp van 6 flessen a 360 ml = 2160 ml.

• Open/dicht sturen van 6 solenoids

• Herhaalbaarheid: binnen de 10 ml

Vulsysteem dosering



• Viscositeit: 700 cp, Debiet: 50 l/min

• Pulsuitgang: 7 ml per puls (120 Hz bij 50 l/min)

• Vrij instelbaar display

Doseren vloeibare zeep



Bewaking grondwaterbron

• Doseerfunctie.

• Wanneer er een bepaalde 
toegestane afname is bereikt sluit 
de Flowmeter een Solenoid.

• Iedere dag wordt de Flowmeter 
gereset en start de dosering 
opnieuw.



• Toevoegen van IJzerchloride in waterbassins

• Reduceert Fosfaat in oppervlaktewater

• Weinig inbouwruimte, incl. datalogger.

• Laag debiet (40 ml/min) met stabiele 
pulsuitgang.

• Nauwkeurige dosering van IJzerchloride 
bespaart kosten.



• Injectiesysteem van 
desinfectiemiddel Bronopol

• Voorkomt algengroei in systeem

• Debiet: 6,0 l/h bij 12 bar

• Display boven: Debiet in l/h

• Display onder: Temperatuur in °C



Positive Displacement (PD)

• Viscositeitonafhankelijk

• Geschikt voor niet geleidende 
vloeistoffen



Schroefspindel

Tandwiel

Ovaalrad
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strainer

Flow meter

isolation valve

isolation valve

by-pass valve

Open downstream valve last 



Breekmachine lagersmeersysteem bewaking

Uitdagende omgeving door hoge 
temperatuur en trillingen.



Harsdosering van hoogviskeuze hars

• Instroom en retourstroom 
worden gemeten d.m.v. dubbele 
pulsuitgang.

• Dus we krijgen het netto 
verbruik als meetwaarde.



Brandstofverbuiksmeter

• 2 stuks Ovaalradmeters

• 1 stuk Elektronica

• A-B = Brandstofverbruik



VORTEX

• Niet geleidende 
vloeistoffen

• Gassen

• Stoom

• Geen bewegende delen



Theodore von Karman

Hongaars-Amerikaans wiskundige, 
ruimtevaart engineer en  
natuurkundige.

In 1911 maakte hij een analyse van 
de dubbele rij wervels achter een 
steen in een vloeistofstroom.

De afstand tussen de wervels 
(Vortex) was constant.





Energiemeting van verwarmd water

• Meten van energieverbuik

• Flow – temperatuur

• Tweede temperatuursensor

• Flow en Temperatuurverschil 
maakt Energiemeting mogelijk



Stoomverbruikmeter



Stoomverbruiksmeter

• Flow-Druk-Temperatuur

• Kg/h Stoom

• Incl. Flowcomputer!



Op naar kg/h

We meten:
Medium: Stoom

Mediumsnelheid m/s
Leidingdoorsnede m²

=Volume in m³/s -> m³/h

Druk bar(g)
Temperatuur °C



De Stoomtabel in de Flowcomputer





Coriolis (Mass Flow)



Coriolis

• Fase
Faseverschuiving
Massa Flow [kg/h]

• Cyclustijd
Frequentie
Dichtheid [kg/m³]



Tankstations voor Waterstof

Coriolis massflowmeter ontworpen voor

Waterstof tankstations
en

Hogedruktoepassingen.

OIML R 139





OIML R 139



Waterstof tanken bij 700 bar!





Vragen opmerkingen of uitdagingen?

• Info.nl@kobold.com

Veel plezier bij de presentaties van 

Yokogawa, FOCUS ON.

Dank voor uw aandacht 

mailto:Info.nl@kobold.com

