
BOA-Control: de eerste  
ultrasone regelafsluiter ter wereld
 

 Onze techniek. Uw succes.
Pompen � Afsluiters � Service



Eersteklas techniek staat voorop:
Innovatie bij KSB

Ontdek de wereldprimeur die voor opschudding zorgt – de BOA-Control 
van KSB. Met decennialange ervaring en alles omvattende expertise loopt 
KSB altijd voorop met innovatieve oplossingen die de weg naar nieuwe 
dimensies openen.

Dat kan alleen bij KSB: ’s werelds eerste en enige strang-

regelafsluiter met geïntegreerde ultrasoon-sensoren. De afsluiter 

biedt ongekende mogelijkheden om volumestromen direct en 

uiterst eenvoudig te meten. Met behulp van ultrasone golven 

wordt op basis van verschilmeting de doorstroming bepaald. 

Een geïntegreerde temperatuursensor zorgt daarnaast voor 

nauwkeurige meting van de mediumtemperatuur. Met behulp 

van een meetcomputer kunnen de gemeten waarden op locatie 

worden opgeslagen of worden verzonden

.

Toepassingsgebieden: 

�� Warmwater-verwarmingsinstallaties

�� Airconditioninginstallaties

�� Koelcircuits

�� Doorstromings- en 

temperatuurmetingen middels 

geïntegreerde sensoren

Kleine veranderingen voor grote verbeteringen 

Met een kleine aanpassing opent KSB nieuwe dimensies in de 

meettechniek – en ontwikkelt oplossingen die vandaag al de 

eisen van morgen overtreffen.
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BOA-Control – mobiele meting

Bij de BOA-Control gaat het om een strang-regelafsluiter die 

voorbereid is op ultrasone meting. De sensoren voor de meting 

zijn daarbij niet bevestigd aan de afsluiter maar worden door 

een magneetaansluiting met de afsluiter verbonden. De sensoren 

zijn, al naar gelang de behoefte, op de afsluiter aan te brengen 

en te verwijderen. Zo kunnen met een BOATRONIC-MS 

meetcomputer op meerdere afsluiters metingen worden 

uitgevoerd. 

Mobiel of permanent – altijd een maatwerkoplossing

Twee sensoren op de BOA-afsluiter maken de ultrasone meting mogelijk. Afhankelijk van de toepassing kunnen de sensoren op 

verschillende manieren worden aangebracht:

Voordelen in één overzicht: 

�� All-in-one: meten, regelen en afsluiten; kosten- en ruimtebesparend door 

minder componenten

�� Direct en eenvoudig meten dankzij innovatieve ultrasoon-technologie

�� Tijdbesparend en lekkagevrij meten door ultrasone meting zonder contact 

met medium

�� Besparingen op tijd en arbeid gegarandeerd door eenvoudige bediening en 

innovatieve techniek

�� Vrij in keuze van aantal metingen bij mobiele uitvoering met slechts één 

sensorpaar en vernieuwende magneetconstructie

�� Verbeterde installatieveiligheid door optische foutmelding: 

stromingsrichting wordt automatisch getoond

BOA-Control: strang-regelafsluiter met sensor-
voorbereiding. De sensoren kunnen met behulp 
van een innovatieve magneetaansluiting op 
de meetcontacten van de afsluiter worden 
aangebracht. 

BOA-Control IMS: strang-regelafsluiter met 
vastgelijmde ultrasone sensoren voor mobiele 
of permanente meting.

BOATRONIC MS: meetcomputer voor 
BOA-Control-afsluiters met display en 
gegevensopslag (in- en uitgang via USB-
interface).

BOA-Control IMS – mobiele of permanente meting

De BOA-Control IMS is de high-end uitvoering van de 

ultrasone meetafsluiter die is uitgevoerd met vaste sensoren op 

de BOA-afsluiter. Bij deze uitvoering zijn de sensoren 

vastgelijmd op de afsluiter zodat niet alleen mobiele maar ook 

permanente meting mogelijk is. Bij deze kan met de 

BOATRONIC MS-420 meetcomputer de waarde van de 

volumestroom en temperatuur continu per 4-20 mA-signaal 

worden verzonden. Iedere afsluiter die wordt gemeten, moet 

hierbij worden aangesloten op een eigen computer. 
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Uw merk voor toptechniek

De KSB-Newsletter –

meld u nu aan:

www.ksb.nl/newsletter

KSB Nederland B.V.
Wilgenlaan 68 • Postbus 211 • 1160 AE Zwanenburg
T: +31 20 4079800 • F: +31 20 4079801 • infonl@ksb.com 
www.ksb.nl


