
Sinds de introductie van de 80 GHz ra-
darniveaumeters bijna een decennium 
geleden heeft KROHNE met haar OPTI-
WAVE transmitters een naam gevestigd. 
De instrumenten zijn dankzij hun smal-
le radarbundel geschikt voor een breed 
scala van toepassingen.

Kenmerkend voor de OPTIWAVE 80 GHz ra-
darniveaumeters is de smalle radarbundel 
en bijna verwaarloosbare dode zone. Dit 
maakt betrouwbare, contactloze niveau-
metingen mogelijk in zowel kleine tanks 
als hoge, smalle opslagsilo’s. Afhankelijk 
van de toepassing kiest men het instrument 
met het meest optimale antennetype en 
de meest geschikte antennediameter. Een 
voorbeeld is de OPTIWAVE 6500 C. Dit veel-
zijdige instrument is geschikt voor niveau-
metingen van onder andere pluimveevoe-
der en kalk.

Pluimveevoeder
Bij de Duitse pluimveevoederfabrikant 
Raiffeisen is de OPTIWAVE 6500 C ingezet 

voor de niveaumetingen in 21 silo’s met een 
hoogte van 9,5 meter. Een reden voor deze 
keus is dat het instrument een zeer korte 
responstijd heeft en heel snel en accuraat 
meet. Dit leidt ook bij snel wisselende pro-
ductniveaus tot betrouwbare, real time in-
formatie. Zo kan de OPTIWAVE 6500 C exact 
monitoren hoe de silo’s in 2 minuten met 
circa 1,5 ton product worden gevuld. An-
dere niveaumeters die eerder waren inge-
zet, bleken daarvoor te traag. De OPTIWA-
VE 6500 C is bovendien bij uitstek geschikt 
voor de meting van producten met kleine 
korrelgrootten. De meting heeft een groot 
dynamisch bereik en kan zelfs bij lage re-
flectie en de aanwezigheid van stortkegels 
betrouwbaar meten. Aangezien een dode 
zone nagenoeg ontbreekt, kunnen de silo’s 
tot aan het dak worden gevuld. De transmit-
ter met PEEK-antenne (DN70) is slechts op 
20 cm van de vulleiding geïnstalleerd.

Kalk
Bij een Franse industriële afvalwaterzuive-
ring wordt de voorraad kalk gecontroleerd 
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De OPTIWAVE 6500 C radarniveaumeter van KROHNE

Over de OPTIWAVE 6500 C
De 2-draads 80 GHz OPTIWAVE 6500 C  
radarniveaumeter van KROHNE is geschikt 
voor de continue, contactloze meting van 
poeders en granulaten. Het instrument 
maakt niveaumetingen mogelijk tot een 
diepte van 100 meter, met een nauw-
keurigheid van +/- 2 mm. De OPTIWAVE 
6500 C is eenvoudig in bedrijf te stellen 
en te bedienen. De PEEK lensantenne is 
ingebouwd, dus heeft geen instekende 
delen in de silo. Dit vermindert het risico 
van productopbouw en beperkt de onder-
houdskosten tot een minimum. Er is een 
uitgebreide keuze aan procesaansluitin-
gen.
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door eveneens een OPTIWAVE 6500 C. Het 
fijne poeder bevindt zich in een 12 meter 
hoge silo met een diameter van 3 meter. De 
kalk wordt gebruikt om de pH bij coagula-
tie- en flocculatieprocessen aan te passen. 
Om de ononderbroken toevoer van het poe-
der naar de verschillende processen te kun-
nen garanderen, wordt het productniveau 
continu gemonitord. Andere niveaumeters, 
die eerder waren ingezet, hadden moeite 
met het ongelijkmatige productoppervlak, 
stofvorming en ophoping van dit laag re-
flecterende medium. De OPTIWAVE 6500 C 
met een DN70 PEEK lensantenne bevindt 
zich bovenop de composiet silo. Het instru-
ment kan, ondanks de interne obstakels 
in de silo, betrouwbaar meten en zendt de 
meetgegevens naar een DSC besturingssys-
teem.
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