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KROHNE 
SOLUTIONS IN INDUSTRIAL PROCESS INSTRUMENTATION

KROHNE BELGIUM nv is één van de talrijke dochteronderne-
mingen van de KROHNE groep die reeds werd opgericht
in 1921. Hun missie is om de geschikte instrumentatie 
oplossing te bieden in procesmetingen voor hun klanten 
wereldwijd door:
• het produceren van innovatieve, betrouwbare en hoge 
   kwalitatieve producten en diensten;
• het aanwerven van gekwalificeerde en gemotiveerde 
   medewerkers;
• het luisteren naar en antwoorden op de vragen van klanten;
• het onderhouden van langetermijnrelaties met hun 
   zakenpartners.

Wanneer het op procesmetingen aankomt, is hun expertise van 
een uniek niveau, niet alleen voor standaard applicaties maar 
ook voor uitdagingen die vragen om een oplossing ‘op maat’.

FACTS & FIGURES

• Totale ‘sales’: 559,7 miljoen euro (incl. de joint-ventures)
• Aantal werknemers: 4040
• Eigenaar: KROHNE is voor 100% in het bezit van de familie 
   Rademacher-Dubbick
• 15 productievestigingen in 11 landen
• 44 KROHNE dochterondernemingen en joint ventures over 
   de hele wereld
• 55 exclusieve vertegenwoordigingen wereldwijd

HUN VISIE

KROHNE is een globale leider in design, ontwikkeling en 
productie van innoverende en betrouwbare procesinstrumen-
tatie en het verstrekken van meetoplossingen aan alle 
industrieën, wereldwijd.

• Hun klanten
Hun producten en diensten zullen de klantvereisten en 
klantverwachtingen in waarde, kwaliteit en service over-
treffen.  Voor hun klanten zijn ze expert in procesinstrumentatie.

• Hun werknemers
Hun werknemers zijn hun grootste troef.  De individuele 
creativiteit van alle werknemers wordt gewaardeerd en is 
bevorderlijk voor individuele ontplooiing.

• Hun onafhankelijheid 
Zij zullen voldoende winst genereren om de globale groei 
te financieren en om de financiële onafhankelijkheid te 
waarborgen ten voordele van hun klanten, werknemers en 
aandeelhouders.

• Hun toekomst
Zij zijn de voorloper van een nieuwe industrieel tijdperk. Zij 
willen anticiperen op de veranderende noden in de markt en 
hun processen aanpassen met de meest moderne tools en met 
innoverende technologieën.

HUN PRODUCTEN – ALTIJD DE GOEDE OPLOSSING!

KROHNE heeft een zeer grote waaier aan procesmetingen. 
In werkelijkheid werden er zelfs heel wat door hen uitge-
vonden. Zij kunnen hiernaast ook complete oplossingen 
aanbieden, iets wat ook steeds belangrijker wordt.

Het productenpallet bestaat uit:

• Debietmetingen 
electromagnetische debietsmetingen, vlotterdebietmetingen, 
ultrasone debietmetingen, massadebietmetingen,
vortex-debietmetingen, debietbewakingen ...

• Niveaumetingen
vrije radarmetingen, TDR-radarmetingen, niveau detectie-
metingen ...

• Temperatuurmetingen
thermometers, omvormers ...

• Drukmetingen

• Analyse metingen
COD, pH/ORP, turbiditeit, conductiviteit, vrije chloormeting/
Chloordioxide/ozon, opgeloste zuurstof, vaste deeltjes in een 
vloeistof, slibmeting

• Gas en stoommetingen

INDUSTRIEËN - TECHNOLOGISCHE METINGEN, 
SERVICE EN KNOW-HOW VOOR ELKE INDUSTRIE

KROHNE behoort tot de wereldleidende firma’s die 
betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie en innovatie van 
betrouwbare procesmetingen voor alle sectoren in de wereld 
van de olie- en gasindustrie, water-en afvalwaterindustrie, 
chemische -en petrochemische industrie, pharmaceutische 
industrie, voeding- en drankindustrie, pulp-en papierindus-
trie, HVAC-industrie, metaalverwerkende –en staalindustrie,
marine ...

www.be.krohne.com

KROHNE BELGIUM nv is als verkoops- en servicevestiging ruim 40 jaar actief op de Belgische en Luxemburgse
markt. In de Spuibeekstraat 5 te Mechelen staat het team te allen tijde paraat voor al zijn klanten.
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Meer feiten over WATERFLUX: www.krohne.be/waterflux

Batterij gevoede watermeting van flow,  
druk en temperatuur
WATERFLUX serie – 
technology driven by KROHNE

• Elektromagnetische watermeters met geïntegreerde druk- en temperatuur-sensor

• Alle meetwaarden en status alarmen direct op uw instrument display of  
 via Modbus RTU in uw controlekamer

• Belangrijk voor: 
 – Druk monitoring 
 – Handhaving van de waterbalans 
 – District metering (DMA) 
 – Lekdetectie in drinkwaternetwerk

• DN50…200, installatie zonder rechte in- en uitloopstukken

• MID MI-001, OIML R-49 en KIWA  certificaten
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