
 

Flowcenteret 
Flowcenteret, der er støttet af 
Forsknings- og Innovations-
styrelsen, dækker det samlede 
metrologiske flowområde. Centret 
tilbyder måling, strømningsteknisk 
viden og værktøjer til industri og 
service, herunder rådgivning om 
den legale metrologi på området. 
Visionen er et center, der kan 
varetage de nationale behov og 
internationalt gøre sig gældende 
blandt de bedste metrologiske 
flowcentre.  

Aktørerne i Flowcenteret er Tek-
nologisk Institut og FORCE Tech-
nology, der begge har nationale 
metrologilaboratorier på områder-
ne og sammen har flowfaciliteter 
og -viden på internationalt niveau.

Flowcenteret er rettet mod bru-
gerne
Flowcenteret er stedet, hvor pro-
ducenter af måleudstyr, proces-
industrien, medicinalindustrien, 
hospitaler, distributionsselskaber, 
myndigheder og andre med inte-
resse i flowmåling får tilført spor-
barhed og anden dokumentation. 
Her leveres også ny viden og svar 
på spørgsmål omkring målinger 
og beregninger, legal metrologi 
samt lovgivning på området. 

Flowcenteret dækker brugernes 
behov fra mikrostrømninger med 
relevans for medicoteknik og 
avancerede processer til makro-
strømninger med relevans for 
proces- og kraftværksindustrien, 
energi- og forsyningssystemer og 
for miljøet.

Flowcenteret har internationale 
kontakter og styrke. 

FORCE Technology og 
Teknologisk Institut:

Har internationale og bety-
delige prøvnings- og kalibre-
ringsfaciliteter for gasmålere, 

•

olie-/benzinmålere og vand-
/fjernvarmemålere samt for 
anemometri.
Tilbyder stærke faciliteter til 
karakterisering af strømnings-
mæssige forhold i form af La-
ser Doppler Velocimetri (LDV) 
og computersimulering (CFD).
Dækker hovedparten af den 
legale metrologi på flowom-
rådet bl.a. via notificering og 
samspil i relation til det euro-
pæiske måletekniske direktiv 
(MID).  
Deltager aktivt i standardise-
ring og i arbejdsgrupper inden 
for legal metrologi og er derfor 
på forkant med udviklingen.

•

•

•

FLOWcenter Danmark
  
Det danske ”Centre of Excellence” for flowmåling

  www.flowcenter.dk

Flowmåling inden for: 
Vand
Fjernvarme
Spildevand
Olie og benzin
Andre væsker 
Gas
Luft/anemometri 

•
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”Vandflow” hos Teknologisk Institut 
Udpeget i 1997 (2001 primærlab) og kan med baggrund i måling af 
masse, tid og temperatur foretage kalibrering af flow- og energimålere 
op til DN 250 mm og 500 m3/h ved vandtemperaturer mellem 12 og 
85 °C, ligesom det anvender Laser Doppler Velocimetri (LDV) in/on-
site. DANAK-akkreditering 200.
Kontakt: John Frederiksen
Tlf. 7220 1235
Email: john.frederiksen@teknologisk.dk

 

 

”Gasflow” hos FORCE Technology 
Udpeget i 1988 og dækker med sporbarhed til NMI i Holland kalibre-
ring af gasflowmålere i området op til 400.000 Nm3/h (300.000 kg/h). 
I øjeblikket arbejdes på primær realisering af referencen gennem den 
europæiske gaskubikmeter. DANAK-akkreditering 9.
Kontakt: Jesper Busk
Tlf. 7696 1620
Email: jrb@force.dk

”Flow i andre væsker end vand” hos FORCE Technology 
Laboratoriet, der dækker måling af olie, benzin, flydende gas mv., kan 
foretage kalibrering op til volumen 400 m3/h. DANAK-akkreditering  9.
Kontakt: Lene Savstrup Kristensen
Tlf. 4326 7106
Email: lsk@force.dk

”Anemometri” hos Teknologisk Institut 
Laboratoriet kan med afsæt i sporbar måling af tryk, temperatur, relativ 
fugtighed og længde måle lufthastighed på op til 28 m/s og er aktuelt 
ved at etablere sporbarhed med afsæt i LDV. DANAK-akkreditering 
200.  
Kontakt: Matthew Adams
Tlf. 7220 1234 
Email: matthew.adams@teknologisk.dk 

Typegeodkendelse og –prøvning med afsæt i MID og andre myndighedskrav 
Med afsæt i FORCE Certification A/S akkreditering DANAK 7025 suppleret med Teknologisk Instituts inspektionsakkredite-
ring DANAK 9033 kan Flowcenter Danmark tilbyde komplet typegodkendelse i henhold til Måleinstrumentdirektivet (MID) 
samt anden service relateret til de legale krav.

Legal metrology - Kontakt:
FORCE Technology 
Michael Møller-Nielsen
Tlf. 4326 7108
Email: mmn@force.dk

Teknologisk Institut 
John Frederiksen
Tlf. 7220 1235 
Email: john.frederiksen@teknologisk.dk

FLOWcenter Danmark dækker hele 
flowområdet fra vand og andre væsker 
til luft og gasser
 
FLOWcenter Danmark dækker både 
store og små flow

  www.flowcenter.dk
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