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  Ny Vortex måler for avansert energimåling  

• Ny OPTISWIRL 4200 vortex mengdemålere for intern overvåking av energi for mettet og 
overopphetet damp eller varmt vann  
• Brutto og netto energiberegning for varmt vann og damp  
• Energimåling for å støtte avanserte energisystemer 

 
KROHNE introduserer den nye OPTISWIRL 4200 Vortex mengdemåler for måling av væsker, gasser og 
damp. Den er rettet mot energi applikasjoner i ulike bransjer, for eksempel overvåking av energien for 
mettet og overopphetet damp eller varmt vann. Bruksområder dekker også overvåkning av dampkjeler, 
forbruksmåling av brennere eller overvåkning av trykkluft nettverk, inkludert FAD (Free Air Delivery) 
applikasjoner. 
 
Basert på erfaringene med forgjengeren OPTISWIRL 4070, kommer den nye måleren med noen avanserte 
funksjoner: I tillegg til brutto energiberegning for damp, har OPTISWIRL 4200 også netto enrgiberegning for 
damp og kondensat (varmt vann). Med en integrert temperatursensor som standard, kan måleren monteres 
som energimåler i turledningen med en ekstern temperaturføler i returledningen. Brutto og netto 
energiberegning kan mates inn i et DCS system for avansert energistyring. 
 
Som sin forgjenger, er temperatur- og trykkkompensering mulig, og OPTISWIRL 4200 er klar for  beregning 
av standard volumflow under varierende trykk og temperaturer (online tetthetskompensering). 
Kompensasjonsfunksjonene er basert henholdsvis på standarder fra NIST for gass og IAPWS for damp. En 
annen fordel ved å kombinere tre målinger (mengde, temperatur og trykk) i en 2-tråds måler, er at det blir 
en enklere og rimeligere installasjon. 
 
I tillegg til standard sensorområder, er en versjon med integrert reduksjon av nominell diameter med opp til 
to størrelser er nå tilgjengelig for plassbesparende installasjoner og store måleområder. Rundt 90% av alle 
vortex mengdemålere er bestilt en størrelse mindre enn rørdiameter for å øke strømningshastigheten og for 
å få et større måleområdet. Med diameterreduksjon i sensoren, er dette ikke lenger er nødvendig. For å 
kompensere for den interne reduksjonen, er disse enhetene spesielt kalibrert og linearisert. 
 
Med OPTISWIRL 4200 F kan feltmontert transmitter plasseres opptil 50m fra sensor. Det finnes også en 
dobbelversjon med to uavhengige sensorer og to signalomformere for måling av multiprodukter (forskjellige 
måleområder), redundante målinger eller for økte sikkerhetskrav. OPTISWIRL 4200 er SIL2 godkjent i 
henhold til IEC61508 utgave 2. 
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  Elektronikken er oppgradert med den nye AVFD funksjon (Advanced Vortex Frequency Detection). Dette gir 

en avansert signalbehandling og filtrering; Interferens og forstyrrelser i pick-up signal er undertrykket, og 
signaler, bortsett fra det aktuelle frekvensbånd, filtreres ut. Redundant datalagring forhindrer tap av 
kalibrerings- og konfigurasjondata ved skifte av elektronikk eller display. 
 
Som standard blir alle OPTISWIRL-enhetene våtkalibrert på fabrikken (sporbare til internasjonale 
standarder) og forhåndsinnstilles for å tilfredstille kundens spesifikasjoner. OPTISWIRL 4200 kommer også 
med en installasjonsveiviser for å lette installasjon; F.eks i en damp applikasjon vil kun de relaterte 
innstillingene vises. 
 

 
OPTISWIRL 4200 C: Ny vortex mengdemåler for avansert energi måling 
 
KROHNE Instrumentation er en totalleverandør av prosess måleteknologi, for måling av mengde, masse, nivå, 
trykk og temperatur, så vel som analyse og signalbehandling.  Firmaet ble etablert i 2001 som KROHNE bedrift, 
men produktene har vært solgt i Norge siden før 1980.  Vi har hovedkontor i Moss og avdelingskontor i 
Stavanger. 
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KROHNE Instrumentation 
Ekholtveien 114 
1526 Moss 
www.krohne.no 
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KROHNE Instrumentation 
Tel:  69 26 48 60 
Fax: 69 26 73 33 
postmaster@krohne.no 


