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Onze expertise





Principe
Brekingsindex nd

De enige échte meting van opgeloste
componenten

Geen invloed door deeltjes of gasbellen



De kritische hoek
Optisch beeld

Proces medium

Lichtbron



Geen meetfouten
Veroorzaakt door:
• Kristallen
• Deeltjes
• Gasbellen
• Kleur

Licht weerkaatst door een gasbel



Een digitale meting
Drift is niet mogelijk

Prism gasket

Disc spring

Geen invloed door
• Vibratie
• Temperatuurschokken
• Hoge drukveranderingen

Patented core-optics



Chemical curves
IJklijnen



Refractometer
De beste manier om concentraties te meten

• Bewezen, volledig digitale 
technologie

• Hoge nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid

• Eenvoudig te installeren en te 
bedienen

• Geen kalibratiedrift
• Gemakkelijke verificatie
• Onderhoudsvriendelijk (no maintenance)



Diverse aansluitingen & constructie



Voorbeelden van applicaties
Chemische Industrie

• Zuren, chemicaliën
• Chlorides
• HCl
• Oliën
• *Oleum
• Zouten
• ATEX-omgeving
• CIP fase detectie
• Waste water



Voorbeelden van applicaties
Olie en gas Industrie

• Hydrotreaters Aromatic Content
• Sulfuric Acid Alkylation
• *Liquid Hydrocarbons Identifiation
• Glycon Dehydration
• Lube Oil Refining
• KOH Scrubbing of Acidic Gas
• ATEX-environment
• Waste water



Voorbeelden van applicaties
Farmaceutische Industrie

• API’s
• Fermentatie
• Kristalisatie
• Destilatie
• Vaccine
• Lactulose
• *Peniciline
• CIP fase detectie
• Waste water



Voorbeelden van applicaties
Food & Beverage

• Whey
• Melk
• Lactose
• Suiker, siroop, jam
• Bier, wijn
• Fruit sappen
• *Sauzen
• CIP fase detectie
• Waste water



Waar nog meer te vinden…

• Pulp and Paper
• Semiconductors
• Metal and Mining
• Fibers and Textiles
• Aviation De-Icing Fluid
• Recovery process
• Etc...



We keep your applications going!
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