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TIDALFLUX 2300 F
Flowmålere til delvist fyldte rør



TIDALFLUX | Flowmålere til delvist fyldte rør

v



TIDALFLUX | Virkemåde

• Flowhastigheden v måles via det 

magnetisk induktive princip

• Højden h bestemmes ved de 

indstøbte kapacitive niveau-

sensorer

• Flowet Qv beregnes i IFC 300-

forstærkeren

• Nøjagtighed i delvist fyldte rør

- Bedre end 1 % af fuld skala 

vfull scale > 1 m/s  

• Nøjagtighed i fyldte rør

Bedre end 1 % af MV 

(ved korrekt installation) 

• Fra DN200 til DN1800 Magnetspolerv

h



TIDALFLUX | Virkemåde
Elektroder ved 10 % af fyldningsniveau

Et par Hastelloyelektroder

• Placeret ved 0.1D nederst i 

måleren

Fordele:  

• Ingen korrosion af 

elektroderne

• Ingen kontakt med H2S

• Ingen slid

• Ingen kontakt med tørstof, 

partikler eller fedt som flyder 

på vandoverfladen

Hastelloyelektroder

50%

10%

100 %

25%

0 %



 Alle flowmålere er som standard 

vådkalibreret på fabrikken på en 

kalibreringsrig kun til TIDALFLUX

 Kalibreringscertifikat er inkluderet 

som standard

Tretrins vådkalibrering på fabrikken

1. Statisk niveaukalibrering

ved forskellig ledningsevne

fra 50 … 5000 μS/cm  

2. Dynamisk flowkalibrering 

fra 10 % op til 100 % af fyldt rør

for flowprofilkorrektioner

3. GK-bestemmelse ved fyldt rør

TIDALFLUX DN1800 på kalibreringsrig

TIDALFLUX | Fabrikskalibrering
Ingen on site kalibrering nødvendig



TIDALFLUX | Flowmålere til delvist fyldte rør
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 Lyngby – Taarbæk Forsyning A/S

Mølleåværket i Lundtofte

 Udløb DN1000

 Overløb  DN800



TIDALFLUX | Flowmålere til delvist fyldte rør



TIDALFLUX | Flowmålere til delvist fyldte rør



TIDALFLUX | Regnvandsoverløbssystem
Konstruktion og installation 

Løsning 1 

 Løsning med standard 

magnetisk flowmåler 

(DN500)  

 Til helt fyldte rør

Ulemper

 Flowhastigheden ved 15 l/s 

er kun 0,07 m/s 

 Risiko for tilstopning og 

bundfældning inde i 

vandlåsen



TIDALFLUX | Regnvandsoverløbssystem 
Konstruktion og installation

Løsning 2 

 Løsning med TIDALFLUX DN500

 Til delvist fyldte rør

 Men en hældning på kun 0,1 %

Fordele

 Enkel lige rørledning

 Flowhastigheden for 15 l/s er ca. 0,5 m/s

 Minimal risiko for bundfældning og 

tilstopning 

 Eliminerer omkostninger til yderligere 

rensning

 God målenøjagtighed 

 God dynamisk respons

Løsning: TIDALFLUX (DN 500) 



TIDALFLUX | Slam application   

 Ved stor ophobning af bundfald i rør, bliver det 

nødvendig at lave et åbent rørstykke, så det kan 

renses for at få en korrekt måling.



TIDALFLUX | Fordele
Sammenlignet med måling i åbne kanaler

Producent KROHNE Diverse

Instrument TIDALFLUX 2300 F Venturi kanal eller indstikning 

med ultralydsniveau 

Sikkerhed & miljø Lukket system: sikkert & rent 

arbejdsmiljø

Åben kanal: fare for ukontrolleret H2S-

udledning 

Nøjagtighed 1 % ved fuld skala 5 % ved fuld skala

Konstruktion & installation Lettere installation til lavere 

omkostninger 

- Installation direkte I rørledningen

- Plug-and-play

- Nedgraves

Arbejdskrævende installation 

- Stor respektafstand på indløb

- Placering af venturi/obstruction i flowet 

Kalibrering Let at opstarte, fabrikskalibrering, 

ingen kalibrering on site

Tidskrævende kalibrering on site ved 

opstart 

Vedligeholdelse Ingen tilstopning i flowet Tilstopning i flowet fører til bundfældning, 

aflejringer, osv.  


