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Bästa läsare
Hösten är här och med den ett nytt nummer av mätteknik.
Temat denna gång är ”Säkrare och effektivare drift”.
Läs om hur våra produkter tar allt mindre utrymme, blir enklare
att installera och montera och hur de kan hjälpa dig att
effektivisera din verksamhet, samt ge en säkrare och mer
tillförlitlig process.
Följ med oss till Slottskogens reningsverk i Norrköping och till
Iggesunds bruk som båda tagit beslutet att använda sig av
Memosensteknologin, ett smart sensorsystem för analysgivare.
Kalibrerings- och givardata sparas i sensorn vilket resulterar i
många funktioner som förenklar och effektiviserar det dagliga
arbetet. De har också valt att komplettera med Memobase Plus,
vår programvara till systemet. Där dokumenteras hela livscykeln
för givarna och alla mätningar samlas i en databas – spårbart
och lättillgängligt.
Använder ni mättad ånga i er verksamhet? I så fall vill du inte
missa höstens stora nyhet. I oktober lanseras nämligen den
första mätaren i världen som kan detektera fuktig ånga och mäta
mängden kondensat. Jag rekommenderar dig att läsa mer om
nya Prowirl F 200 inne i tidningen.
Slutligen vill jag också uppmana dig att funderar på om inte vårt
populära ”Mättekniska seminarium” den 7-10 december kan
vara något för dig? Ett innehållsrikt seminarium som under tre
dagar blandar föreläsningar kring mätteknik och processautomation med besök på våra moderna produktionsanläggningar i
Schweiz, Tyskland och Frankrike. Läs mer om programmet och
hur du anmäler dig på sista sidan i tidningen!

Trevlig läsning!

Stefan Björkegren
VD, Endress+Hauser AB
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Tack...

...till alla er som ställde upp och besvarade vår kundenkät som vi mailade ut i juni månad.
Resultatet och alla era kommentarer kommer att vara till stor hjälp för oss i vår strävan att
bli en bättre leverantör och samarbetspartner.

Vår hemsida
Du har väl noterat att vår hemsida fått ny kostym?
Den nya sidan är framarbetad i samarbete med våra kunder
och innehåller information om våra produkter, servicetjänster
och lösningar, men också nyheter inom processautomation,
olika kundcase och en hel del applikationskunskap.
Upptäcka nya www.se.endress.com och återkom gärna till oss
med dina synpunkter!

E-direct
I oktober lanserar vi E-direct i Sverige. E-direct är ett komplement till vårt traditionella utbud av tjänster och innebär att
du snabbt, lätt och effektivt kan köpa våra enklaste produkter
till rabatterade priser. E-direct ger dig en tydlig prisbild, mest
valuta för pengarna och snabb leveranstid.
Du är välkommen att titta närmare i vår on-line portal eller
kontakta oss för mer information.
www.e-direct.endress.com

Kontakta oss
Har du frågor eller synpunkter om våra produkter,
servicetjänster eller lösningar? Eller kanske om våra
utbildningar och seminarier?
Välkommen att höra av dig till oss!
Om inte vår trevliga växeltelefonist Nathalie kan hjälpa dig,
kopplar hon dig vidare till någon som kan.
Vill du hellre maila, går det såklart också bra.
Du når oss på telefon: 08-555 116 00 eller
e-post: info@se.endress.com
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Högre driftsäkerhet och bättre
ekonomi med guidad radar
Levelflex FMP54
Tekniska Verken i Kiruna hade tidigare ständiga läckage på sitt bypasssystem med differenstryckgivare som mätte nivån i ångdomen. Lösningen
blev att investera i ett helt nytt bypass-system med inbyggd guidad radar,
vilket resulterade i högre driftsäkerhet och tillförlitlighet och inte minst i
bättre ekonomi tack vare ett minimerat underhållsbehov.

“Vi behövde hitta en ny och modernare lösning”, säger Per
Björnström, systemingenjör på Tekniska Verken i Kiruna AB.

Efter att ha tittat runt på marknaden beslutade man sig för att investera
i Endress+Hauser’s bypass-system med inbyggd guidad radar Levelflex
FMP54 samt nivåställ.
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Efter att ha investerat i ett helt nytt bypass-system med inbyggd guidad radar har Tekniska Verken i Kiruna uppnått högre driftsäkerhet och
tillförlitlighet, samt bättre ekonomi tack vare ett minimerat underhållsbehov.

Tekniska Verken i Kiruna AB ansvarar
för renhållning, fjärrvärme, vägar,
dricksvatten, avlopp och parker i
Kiruna kommun. Värmeverket
producerar värme och el och den
årliga energiproduktionen uppgår till
300 GWh. Genom 12 mil
fjärrvärmeledningar levererar bolaget
fjärrvärme till en tredjedel av alla
villor och till 90 % av alla större
fastigheter i Kiruna.
Mäta vätskenivån
Per Björnström är systemingenjör på
Tekniska Verken i Kiruna.
”Vi använder bypass-systemet till vår
avfallsförbränningspanna för
energiproduktion. Med hjälp av detta
kan vi mäta och styra vattennivån i
ångdomen som förser pannan med
vatten, samtidigt måste instrumentet
klara 160 bar som pannan är klassad
till. Vi har även andra system för att
kunna avbryta eldningen, men det här
instrumentet är det viktigaste för att
mäta vattennivån”, säger Per
Björnström.
Ständiga läckage
På Tekniska Verken i Kiruna mätte
man sen många år tillbaka nivån i
ångdomen med differenstryckgivare
och ett bypass-system med nivåställ
på tankens utsida.
”Vi hade dock mycket problem med
utrustningen. Det var ständiga läckage
på bypass-anläggningen och vi fick
köpa reparationssatser allt som oftast.
Dessutom gav den inte riktigt
tillförlitliga värden och det var svårt
att se vätskenivån i nivåstället.
Vi behövde därför hitta en ny och
modernare lösning”, säger Per
Björnström.

”Vi har fått en helhetslösning
med bättre och mer
tillförlitliga värden än med
differenstryckgivare, vilket
gjort att driftsäkerheten på
vår anläggning har höjts”
Komplett lösning
Efter att ha tittat runt på marknaden
beslutade man sig för att investera i
Endress+Hauser’s bypass-system med
inbyggd guidad radar Levelflex FMP54
samt nivåställ.
”Vid igångkörningen så avvek våra
uppmätta värden från det tidigare
nivåstället”, berättar Mikael Sahlin,
projektingenjör på Endress+Hauser.
”Efter noggranna kontroller och
uppmätningar kunde vi konstatera att
vårt system visade rätt, mätningen
hade förbättrats. Vi levererade en
helhetslösning med nivåställ i ett
bypass-system med en inbyggd
gasfaskompenserad guidad radar. Med
Levelflex FMP54 får man noggranna
och tillförlitliga mätvärden och det
krävs inte lika många mätare som
tidigare, vilket ger ökad säkerhet och
en bättre kontroll”.
Levelflex FMP54 är avsedd för alla
typer av bypass-mätning och används
bland annat inom olje-, kemi- och
kraftindustrin. Endress+Hauser’s
bypass-system fungerar för alla typer
av mätningar; från en enkel
nivåindikering till redundant
avancerad skiljeytsmätning. Systemet
är också godkänt för mätning i
ångdom (EN 12952/12953). Allt
levereras tillsammans med en
komplett dokumentation bestående av

bl.a.. Engineering och CAD-ritningar,
kalibreringscertifikat samt materialoch trycktestintyg.
”Vi har kört med det här systemet i
två år nu och det fungerar mycket bra.
Vi har fått en helhetslösning med
bättre och mer tillförlitliga värden än
med differenstryckgivare, vilket gjort
att driftsäkerheten på vår anläggning
har höjts. Sedan är det också enklare
att läsa av vätskenivån – dels visuellt
vid ångdomen med hjälp av de tydliga
vridelementen för nivåindikering, dels
direkt i vårt system i kontrollrummet.
Med hjälp av vårt styrsystem kan vi
enkelt sätta nivån och snabbt bryta
förbränningen om något skulle bli fel,
vilket också ökat driftsäkerheten. Sist
men inte minst slipper vi nu de dryga
underhållskostnader som det förra
systemet förde med sig”, säger Per
Björnström.

Med bypass-system mäter man vattennivån i
ångdomen, som under högt tryck separerar
ren ånga upp till en turbin. Det gäller att få ut
mesta möjliga effekt ur ångdomen men
samtidigt ha kontroll så att det inte blir för
högt tryck eller läckage.
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Lösningarnas lösning
pH-elektroder åldras med tiden och
måste därför kalibreras regelbundet
med hjälp av buffertlösningar. Inom
läkemedelsindustrin finns ibland
regler som säger att buffertlösningen
måste användas direkt efter bruten
förpackning, därefter ska hela
lösningen kasseras. Men onödigt spill
kan undvikas, smarta förpackningar
är lösningen på problemet.
Smarta förpackningar i kombination med spårbara
lösningar har blivit ett vinnande koncept för
Endress+Hauser. För att undvika slöseri och onödigt spill
går våra buffertlösningar att köpa i exakt den önskade
mängd som behövs för en enskild kalibrering.

Endress+Hauser’s pH-buffertlösningar täcker hela mätområdet
för pH och produceras och tappas under extremt hygieniska
förhållanden, i en speciellt utformad anläggning.

Spårbarhet
Många användare efterfrågar spårbarhet. Våra
buffertlösningar har full spårbarhet i enlighet med
nationella standarder som PTB och NIST, vilket garanteras
av ett certifikat. Certifikatet innehåller förutom en
produktbeskrivning, detaljerad information om det exakt
uppmätta pH-värdet, produktions- och hållbarhetsdatum
samt nominella pH-värden för de standarder som används.
Därutöver ges en detaljerad beskrivning av
spårbarhetsproceduren. Certifikatet omfattar kundens alla
behov och uppfyller även de stränga krav som råder inom
läkemedelsindustrin.
Flera olika storlekar
pH-buffertlösningarna täcker hela mätområdet för pH och
produceras och tappas under extremt hygieniska
förhållanden i en specialutvecklad anläggning.
Produktionsförhållanden garanterar en lång hållbarhet på
18 månader. Alla buffertlösningar går att få i tre olika
flaskstorlekar: 250 ml, 1000 ml och 5000 ml. De vanligaste
buffertlösningarna med pH 4,00 och pH 7,00 finns
dessutom som engångsförpackningar samlade i 20-pack,
där varje flaska rymmer 18 ml.
Endress+Hauser's vätskeanalysprodukter produceras på vår
fabrik Conducta, som är världens största producent av
pH-elektroder och där man också är väldigt aktiva i
utvecklingen av buffertlösningar för pH.

Buffertlösningen levereras i små plastampuller som elektroden
kan doppas ned i.

Läs mer om våra buffertlösningar:
www.se.endress.com/buffertlosningar
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All information samlad på ett och
samma ställe
MemoBase Plus är mjukvaran som fungerar som ett allt-i-ett-verktyg för
dina Memosenssensorer. Förutom att kalibrera sensorerna och utläsa
kalibreringsdata, ger programvaran detaljerade rapporter om sensorernas
historik och status. Rapporterna uppfyller alla krav på spårbarhet och gör
dig redo för en eventuell revision utan behov av något pappersarbete.
Med Endress+Hauser's Memobase Plus
får du ett papperslöst sensorkalibreringssystem, som ger dig full
kontroll och dokumentation över alla
dina Memosenssensorer. Du kan
enkelt plocka ut rapporter om
mätning, kalibrering och
sensorhistorik som uppfyller alla krav
på spårbarhet. Med all dokumentation
till hands har du full kontroll över
sensorernas prestanda och
noggrannhet – och är väl förberedd för
revision utan behov av något manuellt
pappersarbete.

Med Memobase Plus kan du:
• Centralisera underhållet av
Memosens analytiska sensorer och
därmed öka effektiviteten
• Höja kvaliteten på din kalibrering
• Automatisera all nödvändig
sensor-dokumentation
Dokumentation och spårbarhet
Memobase Plus förenklar vardagen
och uppfyller FDAs hårda krav i
enlighet med FDA 21CFR Del 11:
• Varje enskild dataändring detekteras
och markeras

• Alla mätningar, kalibreringar och
sensor-relaterade data lagras
automatiskt i en lokal eller central
databas.
• Med funktionen ”as found – as left”
är det möjligt att få en komplett
prestandaprofil av sensorerna
• Håller dig informerad om vilka
buffertlösningar som använts, när de
öppnades och när de går ut.
Läs mer om Memobase Plus:
www.se.endress.com/memobaseplus
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Norrköping Vatten satsar på säker
teknik
”Vi har gått över till att använda Endress+Hauser's Memosensteknologi”,
säger Jonas Ekström, styr & reglertekniker på Norrköping Vatten. ”Med hjälp
av den kan vi kalibrera våra pH-mätare inne på labbet och det går enkelt och
snabbt för driftteknikerna att åka ut och byta elektrod. Dessutom bygger
överföringen på digital teknik vilket ger oss säkra mätvärden”.

“Vi är mycket nöjda med samarbetet med Endress+Hauser. Deras system uppfyller alla våra krav och dessutom ger de oss den support vi behöver”,
säger Jonas Ekström, styr & reglertekniker på Norrköping Vatten.

Norrköping Vatten har 10 reningsverk
runt om i kommunen. För att hålla en
jämn vattenkvalitet på dessa mäts
pH-värdet kontinuerligt.
”Idag har vi Endress+Hauser’s pHmätare Liquiline med mosensteknologi
på fem av våra reningsverk och i
dagarna installeras det i ytterligare ett.
Vi är mycket nöjda och det kommer
framöver att införas på samtliga
reningsverk”, säger Jonas Ekström.

Enklare och säkrare provtagning
Memosens förenklar handhavandet av
vätskeanalys och provtagning.
”Det är ett öppet system som gör att
man kan blanda givare och
transmittrar från olika leverantörer.
Liquiline plattformen kan också enkelt
byggas ut och uppgraderas, vilket gör
systemet mycket flexibelt”, säger
Tommy Eierholen, säljingenjör på
Endress+Hauser.

Vid varje reningsverk sitter en
transmitter Liquiline M CM44x.
”I vårt gamla system hade vi problem
med att kablar och kontakter kunde
ärga. Med Memosens är det digital
teknik och induktiv överföringssignal,
som inte alls är känslig. Det kan inte
bli fel värde, utan antingen fungerar
det eller så fungerar det inte. Att vi
kan lita på de värden vi nu får tycker
jag är den största fördelen med
Memosens”, säger Jonas Ekström.
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Slottshagens reningsverk använder idag Memosensteknologin och Liquiline. Framöver kommer det att införas på samtliga Norrköping Vattens
reningsverk.

Högre kvalitet
Med det system man använde tidigare
kalibrerades pH-mätarna ute på plats.
Med Memosens kalibreras
elektroderna i förväg och teknikerna
kan snabbt och enkelt byta pHelektroder ute på reningsverken.
”Det här blir säkrare och med jämnare
kvalitet varje gång som arbetet ska
utföras. Samtidigt är det också mer
bekvämt att kunna kalibrera inne på
labbet. Det här förenklar definitivt vårt
arbete”, säger Jonas Ekström.
Allt dokumenteras
Labbpersonalen vid Norrköping Vatten
mäter, kalibrerar och dokumenterar
kalibreringarna med Memobase Plus,
som är Endress+Hauser’s programvara
till systemet. Med hjälp av
programvaran dokumenteras hela
livscykeln för givarna och alla
mätningar samlas i en databas.

”Det är bra att vi på ett enkelt sätt får
spårbarhet så att vi kan ha koll på vad
som gjorts och när. Memobase Plus
och Liquiline plattformen är mycket
flexibla och vi kan växa med systemet
vartefter våra behov ökar”, säger Jonas
Ekström och fortsätter;
”Vi är mycket nöjda med samarbetet
med Endress+Hauser. Deras system
uppfyller alla våra krav och dessutom
ger de oss den support vi behöver”.

”Att vi kan lita på de värden
vi nu får tycker jag är den
största fördelen med
Memosens”
Jonas Ekström, styr & reglertekniker

Niklas Forsell, labbtekniker vid Slottskogens reningsverk mäter,
kalibrerar och dokumenterar med programvaran Memobase Plus.
Full spårbarhet med all dokumentation samlad på ett ställe.

Jonas Ekström byter ut en gammal
pH-elektrod till en nykalibrerad tillsammans
med Tommy Eierholen, säljingenjör på
Endress+Hauser. Med förkalibrerade
elektroder går bytet snabbare och blir både
enklare och säkrare.

Kalibrering av pH-elektrod på labb med Memobase Plus. Obekväma
och svårtillgängliga kalibreringar ute i fält är nu historia.
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Först i världen med
att detektera och
mäta fuktig ånga

Nyhet

Idag använder nästan alla processindustrier
mättad ånga för uppvärmning. Men användningen
är inte helt problemfri. Med bättre ångkvalitet kan
både säkerheten och effektiviteten öka.
Om ångan är för ”blöt” finns risk för
en oönskad överföring av pannvatten
till ångsystemet sk. priming, som kan
leda till nödstopp eller i värsta fall
explosion i pannan. Ett annat problem
är att fuktig ånga inte kan avge lika
mycket energi som en mättad torr
ånga, ett effektivitetsproblem som kan
innebära att stora summor pengar går
förlorade.
Med tillgång till information om
ångans torrhalt kan dessa problem
helt kunna undvikas. Men information
av detta slag har inte gått att få fram
- förrän nu! I oktober lanseras vortexflödesmätaren Proline Prowirl
F 200 - den första mätaren i världen
som kan detektera fuktig ånga och
mäta mängden kondensat. Nu kan du

Nyhet

öka säkerheten i din anläggning och
förbättra effektiviteten genom ett
högre energiutnyttjande.
Larmfunktion
Mätaren har en larmfunktion som
aktiveras när ångan blir fuktig.
Larmgränsen kan du själv ställa in
efter vad som passar din process.
Dessutom kan Prowirl F 200 läsa in ett
externt tryck för överhettad eller
mättad ånga via en 4-20 mA-ingång,
vilket är unikt på marknaden.

Läs mer om Prowirl F 200:
www.se.endress.com/
proline-prowirl-f-200

		

Proline Prowirl F 200
• Kan detektera fuktig ånga och
mäta mängden kondensat
• Larmfunktion som aktiveras
när ångan blir fuktig
• 2-trådsteknik med de bästa
enhetsparametrarna för
egensäker inkoppling i
Ex klassade områden
• Utgång för massa och energi
t.ex. för ånga och kondensat
enligt standard IAPWS-IF97
• Möjlighet att läsa in ett
externt tryck för överhettad
eller mättad ånga via en
strömingång, HART,
PROFIBUS PA eller
FOUNDATION Fieldbus
• Robustast på marknaden mot
temperaturchocker, tryckslag
och vibrationer ger lång
livslängd
• Livstidskalibrering av mätaren

NYHET

Mätning av fuktig ånga - vy genom synglas
Fuktig ånga skapas genom kondensering. Ångkvalitén påverkas av
böjar, ventiler, värmeväxlare etc. i rörsystemet. Först strömmar
kondensatet längs botten och sedan utmed rörväggarna. Denna effekt
kan användas för att bestämma ångans kvalitet med vår vortexflödsmätare Prowirl F 200. Det är sålunda möjligt att korrigera och
optimera den massa och energi som ångan medför när så är
nödvändigt.

100% torrhet (mättad ånga, x = 1)
90% torrhet (x = 0,9) 10% kondensat
(med vågig flöde)
80% torrhet (x = 0,8) 20% kondensat → Larm
(med ringformigt flöde)

!
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Dra nytta av vår breda applikationskunskap redan från start
Våra kunder tar hjälp av oss med driftsättning av exakt samma anledning
som de köper vår teknologi – för att försäkra sig om hög kvalitet och en
kostnadseffektiv lösning.

När du låter Endress+Hauser’s erfarna servicetekniker ta hand om din driftsättning, får du 12 månaders garanti (utöver den normala
garantitiden) på ditt instrument, med möjlighet till ytterligare förlängning.

Korrekt installation och driftsättning av processinstrumentering är avgörande för ett optimalt resultat.
När du köper nya enheter av oss erbjuder vi därför igångkörning av dessa. Då får du 12 månaders förlängd garanti
utöver den normala garantitiden, med möjlighet till
ytterligare förlängning. Med dagens krav på teknik,
underhåll och optimering kan det kännas skönt att lägga
över ansvaret på våra välutbildade servicetekniker.
Starta i tid inom givna budgetramar
Som en del av vår driftsättning utför vi en komplett
besiktning av installationen för att säkerställa att du
kommer igång utan problem. Vi kontrollerar även den
elektriska installationen och ser att den överensstämmer
med våra rekommendationer, samt ger nödvändig
information och handledning för personalen på plats.
I servicerapporten ger vi även rekommendationer om
framtida underhållsbehov för driftsatta instrument för att
du ska kunna optimera din process på bästa sätt.
Fullständiga parameterinställningar levereras som backupfil och PDF för att snabbare och enklare utbyte, allt för att
underlätta underhållsarbetet på plats.
Om du föredrar att utföra driftsättningen på egen hand,
kan vi erbjuda dig en enhetskontroll inom de sex första
månaderna för att säkerställa att allt är rätt installerat för
en optimal drift. Med det följer också ett certifikat på alla
de instrument som omfattas av den förlängda garantin.

Varför låta Endress+Hauser sköta
driftsättningen?

Utökad garanti: 12 månaders garanti utöver den
normala garantitiden, med möjlighet till ytterligare
förlängning.
Spara tid och pengar: När du använder dig av
Endress+Hauser’s erfarna servicetekniker frigörs tid för
den egna personalen. I vårt uppdrag utöver driftsättning ingår även en kostnadsfri grundutbildning för
personalen i handhavandet av den nya
instrumenteringen.
Starta inom givna tidsramar: Vi utför vi en komplett
besiktning av installationen, för att säkerställa att du
kommer igång i tid och utan problem.

Läs mer om Endress+Hauser’s driftsättning:
www.se.endress.com/driftsattning
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Säkrare temperaturmätning
Hos INEOS Norge i Rafnes, Telemark hade man tidigare svårt att få
tillförlitliga temperaturmätningar i ugnen där man förbränner avfall från
VCM-fabriken (Vinyl Chloride Monomer). Lösningen på deras krävande
högtemperaturmätningar hittade de hos Endress+Hauser.
Stian Gusfre, som är underhållsansvarig för el och instrumentering på
klor- och VCM-fabrikerna, berättar för
Endress+Hauser att den befintliga
brännkammaren är åtta och en halv
meter lång. I ugnen hanteras 2,2 ton
avfall i timmen. Parametrar som HCl
och utsläpp av NOx och CO2 måste
mätas exakt och rapporteras till
myndigheterna.

Kostsamt med fasta bytesintervall
Tidigare hade INEOS keramiska
högtemperaturgivare som sprack, blev
otillförlitliga eller gick sönder vilket
medförde höga underhållskostnader.
"Vi bytte alla temperaturgivare i ugnen
en gång i halvåret, helt enkelt för att
minska risken för problem under det
kommande driftintervallet", säger Stian
Gusfre.

Ny teknisk lösning
För ett par år sedan började Stian
Gusfre tillsammans med sina kollegor
att leta efter en ny teknisk lösning.
Man utvärderade IR-temperaturgivare
(infraröd mätning). Men en sådan
lösning skulle medföra en stor och
kostsam ombyggnation samtidigt som
de befintliga IR-givarna skulle behöva
ATEX-godkännande.

Korrekta och tillförlitliga temperaturmätningar är ett krav för att kunna
upprätthålla en god reglering med en
hög säkerhet samt för att få fram
dokumentation av utsläppen. Enligt
Stian Gusfre kommer temperaturen
upp i över 1400°C. Eftersom avfallet
som bränns är mycket korrosivt och
processen fungerar ungefär som en
invändig sandblästring, måste material
och utrustning tåla extrema
belastningar.

"Vi har tre temperaturgivare på vardera
sidan samt tre högst upp i ugnen,
alltså total nio stycken. Det innebar
ca. 100 000 norska kronor bara i
materialkostnader vid varje byte".
Stian Gusfre berättar vidare att varje
gång en givare gav otillförlitliga eller
felaktiga mätresultat, så var de
tvungna att förlita sig på erfarenhet
och osäkra faktorer. En icke önskvärd
situation som dessutom innebar en
förhöjd säkerhetsrisk.

INEOS rådfrågade även sina huvudleverantörer av processinstrument.
Resultatet blev att man installerade
och utvärderade Endress+Hauser’s
TAF11 högtemperaturgivare. Enligt
Rita Refvik, produktansvarig hos
Endress+Hauser, är TAF11-givarna
tillverkade av keramiskt material,
närmare bestämt kiselkarbid. Givarna
monterades in i de befintliga mätfickorna som redan fanns tillgängliga,
inget behövde modifieras.

INEOS

• Brittisk, privatägd
kemikoncern.
• Har köpt upp och vidareutvecklar anläggningar från
bland annat Borealis, Norsk
Hydro, Basf, Bayer, BP, Dow
med flera.
• Omsätter cirka 46 miljarder
US dollar.
• 51 produktionsanläggningar
i 11 länder.
• 15 000 anställda över hela
världen.
• Ineos i Norge består av tre
företag i Grenland: INEOS
Norge, INEOS Bamble och
Noretyl.
• INEOS Norge omsätter runt
fem miljarder och har 300
anställda.

Stian Gusfre (mitten) från INEOS Norge omgiven av Rune Borgar Larsen och Rita Refvik, båda från
Endress+Hauser. I bakgrunden syns ugnen som har försetts med nya högtemperaturgivaren TAF 11.

		13

INEOS klor- och VCM-fabrik är strategiskt placerad vid kusten söder om Oslo.

Mätfickorna är totalt 100 cm djupa
men går bara in 10–15 cm in i
brännkammaren.
Bättre mätare gör skillnad
Alla givare är nu utbytta och har varit i
drift i ett och ett halvt år. Den gamla
typen av givare skulle ha bytts ut ett
par gånger under den här tiden, om
man inte hade valt att byta ut dem
permanent. Underhållsansvarige Stian
Gusfre är nöjd.
"Vi glömmer nästan bort att vi har
temperaturmätare", säger han.
De nya instrumenten har betydligt
lägre livscykelkostnader, utgifter som
är väldigt viktiga för INEOS. Enligt
Stian Gusfre är företaget kostnadsfokuserat, därför var det viktigt att det

blev rätt val av givare redan vid första
försöket när de befintliga högtemperaturgivarna skulle pensioneras.

”Vi glömmer nästan bort att
vi har temperaturmätare”
Stian Gusfre, underhållsansvarig

Nära samarbete med leverantören
Nu samverkar alla Endress+Hauser’s
nio TAF 11-givare med inbyggda
signalomvandlare och de bästa
termoelementen av typ S (klass 1) i
ugnen. Givarna sitter monterade tre
högst upp och tre på vardera sidan av
ugnen. I varje grupp om tre givare
fungerar en givare som en ren

säkerhetsgivare, de två andra används
för indikering och reglering.
Om någon av de tre givarna skulle gå
sönder ändras logiken automatiskt i
kontrollsystemet, så att kvarstående
givare med högst uppmätt mätvärde
används för larmhantering. Utsignalen
från omvandlarna är 4 till 20 mA och
läses av fyra gånger i sekunden.
Åtstramningarna har reducerat
företagets interna resurser och med
det begränsat möjligheterna till att
prova ut nya lösningar på egen hand.
Stian Gusfre säger att det interna
svängrummet har krympt och att man
nu i högre grad än tidigare arbetar
tillsammans med erfarna leverantörer
som Endress+Hauser för att lösa de
utmaningar som uppstår.

Tuff trio: Tre högtemperaturgivare i kiselkarbid (keramik)
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Enastående mätnoggrannhet även
med tryckförmedlare
Tryckförmedlare är ofta nödvändiga i tryck- och nivåapplikationer där det
råder tuffa förhållanden. Men skiftande process- eller
omgivningstemperaturer är en utmaning för tryckförmedlare, särskilt om
processanslutningarna är små. Inom livsmedels- och läkemedelsindustrin där
processen ständigt skiftar temperatur på grund av rengöring och sterilisering
(CIP/SIP) kan en traditionell tryckförmedlare få betydande problem.
Med utgångspunkt i dessa svårigheter
har Endress+Hauser nu utvecklat ett
unikt membran som löser problemen.
Vårt nya ”temperaturkompenserande”
TempC-membran minskar effekten av
temperaturförändringar avsevärt och
den lanseras nu inledningsvis på den
hygienska marknaden.
När oljan i ett tryckförmedlarsystem
utsätts för temperaturförändringar
från processen eller omgivningen
ändrar den volym. Ett traditionellt
membran är stelt och kan inte ta upp
tryckändringen som följer av volymförändringen och transmittern
registerar därför detta som ett ändrat
tryck i processen. TempC-membranet
är asymmetriskt och mjukt och
reducerar temperaturförändringens
påverkan på sensorn. Därmed ökar
transmitterns noggrannhet avsevärtbåde vid CIP/SIP-rengöring och vid

andra situationer där process- eller
omgivningstemperaturen förändras.
Transmittern har också en kort
responstid på temperaturchock.
I praktiken ger detta en bättre kontroll
av produktkvaliteten och kortare
driftsstopp vid batchprocesser.

Vårt nya patenterade TempC-membran är
temperaturkompenserande och minimerar fel
orsakade av temperaturförändringar och
temperaturchock.

TempC-membranet levereras med
totalt 16 olika varianter av hygieniska
processkopplingar till alla våra
tryck- och differenstryckgivare med
tryckförmedlare. Det innebär att vi nu
tillsammans med våra andra sensorvarianter: Contite, keramisk och
metallmembran samt elektronisk
differenstryck, kan erbjuda ett
komplett tryck- och differenstryckprogram för optimal mätning i alla
applikationer.
Läs mer om TempC-membranet:
www.online.endress.com/TempC.html

TempC-membranet

• Levereras till Cerabar PMP55,
PMP75 och Deltabar FMD78
• Processtemperatur från -40°C
till 250°C
• Materialet är 316 L
• Upp till 10 gånger högre
noggrannhet än traditionella
tryckförmedlarsystem
• Påverkas inte av förändringar i
omgivningens temperatur
• Marknadens bästa vid
temperaturchock – snabb
reaktionstid

Med TempC-membranet förblir även små processanslutningar opåverkade av temperaturförändringar från processen eller omgivningen. Ovärderligt i hygieniska applikationer!
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Full funktionalitet i
liten kompakt enhet
Inom livsmedels- och läkemedelsindustrin
ökar den globala konkurrensen stadigt.
Företag behöver få igång sina nya
anläggningar på kortast möjliga tid. Ofta sker
det genom hopsättning av olika
processmoduler som kräver både
flexibla produktionsenheter och
fleixbel instrumentering. Det
bidrar till att efterfrågan på
utrymmessnåla och kompakta
enheter ökar.

Flödesmätarna Proline Promag 100 och Promass 100 är
speciellt framtagna för livsmedelsindustrin och uppfyller
branschens gällande regelverk. Mätarna erbjuder full
funktionalitet, men kräver ändå väldigt lite utrymme.
Flexibilitet i din process
Massflödesmätare (Coriolis) och induktiva flödesmätare har
i årtionden använts i stor utsträckning inom livsmedelsindustrin. På senare tid har mätarna optimerats ytterligare
med den kompakta transmittern Proline 100. Den nya
transmittern väger mindre och har en förbättrad hygienisk
design som möjliggör en utrymmessnål och flexibel
integration i processen.
Kompakt så det föreslår
Det robusta transmitterhuset finns i hygienisk design
- antingen i syrafast stål eller aluminium och kompakt
(⌀ 135 mm) eller ultrakompakta (⌀ 110 mm). Det ultrakompakta huset är försett med stickpropp (M12 x 1) som
standard, vilket innebär enkel installation och enkel
anslutning. Designen är gjord i enlighet med EHEDG, FDA
och 3A som garanterar en hög grad av produktsäkerhet i
processen. Den högsta kapslingklassen (IP69K/316L)
garanterar absolut vattentäthet - även under intensiva
diskprocesser med diskmedel eller ånga. Du kan också
konfigurera Proline 100 på ett bekvämt sätt med den
inbyggda webbservern, och samtidigt få flera alternativ för
kommunikation (HART ®, PROFIBUS DP ®, Modbus, RS485
eller Ethernet/IP).

Kontakta oss så kommer vi och visar hur kompakta mätarna
är och berättar vilka förbättringar de kan erbjuda just din
process.
Läs mer om:
Promag 100: www.se.endress.com/promag-h-100
Promass 100: www.se.endress.com/promass-s-100

Kompakt och ultrakompakt
Det robusta transmitterhuset består antingen av
syrafast stål eller av aluminium.
Kompakt, syrafast stål (hygienisk)
Ultrakompakt, syrafast stål (hygienisk)
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Iggesunds Bruk spar tid och
pH-elektroder
För att säkerställa produktkvaliteten och se till att det är rätt mängd
kemikalier i processen mäter och analyserar Iggesunds Bruk regelbundet
pH-värdet. Med hjälp av Endress+Hauser’s Memosensteknologi blir kalibreringen enklast tänkbara. För att ytterligare förbättra kvalitetshanteringen
har Iggesunds Bruk nu även investerat i programvaran Memobase Plus.

Iggesunds Bruk har ett 20-tal mätpositioner i anläggningen, varje
mätposition är utrustad med en 2-tråds Liquiline M CM42
– transmitter för pH och temperatur.

Vid Iggesund Paperboard, som är ett
affärsområde inom Holmen,
produceras kartong för förpackningar
och grafiska ändamål vid ett svenskt
och ett engelskt bruk. Vid Iggesunds
Bruk tillverkas varje år cirka 340 000
ton homogen blekt kartong av kemisk
massa. Produkterna säljs under
varumärket Invercote och används för
exklusiva förpackningar för bland
annat parfym, choklad, vin, sprit,
cigaretter och cd-skivor.
Kvalitetskraven är högsta tänkbara och
varje kartongark är noga specificerat
med mer än 30 mätvärden varav flera
med toleranser – allt för att ge kunden
en trygg och förutsägbar produktion.

”Endress+Hauser gav oss också en bra utbildning på systemet vilket
gjorde att vi snabbt kom igång och kunde utnyttja alla möjligheterna”,
berättar Fredrik Nilsson.

Ligger i framkant
Fredrik Nilsson är
instrumentmekaniker på Iggesunds
Bruk och arbetar med underhåll.
”En viktig kvalitetsparameter i vår
process är pH-värdet. Genom att
kontrollera pH-värdet vet vi om rätt
mängd kemikalier används. Fel pH kan
kosta mycket pengar och orsaka
produktionsbortfall. Därför mäter vi
det kontinuerligt på ett antal
mätpunkter i processen”, säger Fredrik
Nilsson.
Iggesunds Bruk ligger i framkant när
det gäller teknik och man prövar gärna
nya lösningar.

”Vi vill ha koll på allt och kunna
förekomma innan något fel
uppkommer”, säger Kåge Larsgården,
projektingenjör på Iggesunds Bruk.
”Vi är ett team här på företaget som
kompletterar varandra bra. Vi är
nyfikna på nya tekniska lösningar som
kan underlätta vårt arbete med
bibehållen kvalitet. Så när Mikael
Åkerlund från Endress+Hauser var här
och visade upp den nya Memosensteknologin, påbörjade vi ett samarbete.
Det var för fem år sedan och vi var
nyfikna på att se om Memosensteknologin kunde hjälpa oss att
förbättra och säkerställa vår kvalitet”.
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Kalibrering i labbet
Memosens är ett smart sensor-system
för analysgivare. Kalibrerings- och
givardata sparas i pH-sensorn vilket
resulterar i många funktioner som
förenklar det dagliga arbetet.
Dessutom är det ingen metallkontakt
vilket gör att man slipper fel orsakade
av korrosion, saltbryggor eller fukt.
Med Memosens-tekniken kalibrerar
man i labbet under idealiska
förhållanden vilket förenklar
hanteringen och gör processen
säkrare.
”Våra elektroder är färdigkalibrerade,
vilket gör arbetet med att kontrollera
pH-värde väldigt enkelt”, säger Mikael
Åkerlund, säljingenjör på
Endress+Hauser. ”Det är bara för de
ansvariga att gå ut och demontera den
gamla elektroden och montera den
nya. Den gamla elektroden tar man
med sig in på labb/verkstad och sätter
i en KCL-lösning för återgenerering
och dagen efter kan man i lugn och ro
kalibrera givarna. Arbetet går fortare
och det blir säkrare utfört”.

Vid Iggesunds Bruk tillverkas varje år cirka
340 000 ton homogen blekt kartong av
kemisk massa. Produkterna säljs under
varumärket Invercote.

”Vi spar tid, pengar
och elektroder med
Endress+Hauser’s
system”
20-tal mätpositioner
Iggesunds Bruk har ett 20-tal
mätpositioner i anläggningen, t.ex. i
blekeriet, i massaslingor, i avloppsvattenreningen och på den kemiska
vattenreningen. Varje mätposition är
utrustad med en 2-tråds Liquiline M
CM42 – transmitter för pH och
temperatur.
”Det är en stor fördel att kunna
genomföra kalibrering i en labbmiljö.
Det är enklare, det går snabbare och är
mer tillförlitligt. Det gör nog också att
det blir ett bättre resultat på
kalibreringen”, säger Fredrik Nilsson.
”Vi spar tid, pengar och elektroder
med Endress+Hauser's system. Jag är
ganska övertygad om det”, säger Kåge
Larsgården.

Programvara förenklar hanteringen
Sedan några månader använder
Iggesunds Bruk Memobase Plus, som
är Endress+Hauser's programvara för
att mäta, kalibrera och dokumentera.
Bland fördelarna kan nämnas att man
kan hantera upp till fyra givare
samtidigt, dokumentera med full
spårbarhet på givare och
referenslösningar och får en identisk
mätteknologi i processen och i labbet
vilket ger bättre jämförbarhet.
”Vi har bara arbetat med Memobase
några månader, men är mycket nöjda
med systemet. Bland annat så får vi
kalibreringshistorik och tydligare
information om i vilket skick pHsensorerna är. En annan stor fördel är
att all kalibrering blir dokumenterad
per automatik. Tidigare var det ett
arbete vi behövde göra manuellt.
Endress+Hauser gav oss också en bra
utbildning på systemet vilket gjorde att
vi snabbt kom igång och kunde
utnyttja alla möjligheterna”, avslutar
Fredrik Nilsson.

”Med Memobase Plus får vi kalibreringshistorik och tydligare information om i vilket skick
pH-sensorerna är”, berättar Fredrik Nilsson, Instrumenttekniker på Iggesunds Bruk.
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Intelligent transmitter
för funktionssäkra
processer
Säkerheten går först inom alla processindustrier, det gäller att hålla nere
riskerna för skador på människor och miljö. Man bör alltid utföra en
riskbedömning av sin process och arbeta systematiskt för att reducera
riskerna till ett minimum. Inom olja & gas-industri, kemisk industri och
energiproduktion är det standard att arbeta på detta sätt.
Temperaturgivaren TMT82

• SIL2/3 certifierad, hårdvara/
mjukvara, i enlighet med
IEC61508:2010 -1/-2/-3
• HART7
• ATEX
• Diagnostik i enlighet med
NAMUR NE 107, övervakning
av sensor- och
transmitterfunktioner
• Optimerad mätnoggrannhet
med CvD/sensor transmitter
matchning
• Snabb anslutning med valfri
klick-koppling
• För huvudmontering och
DIN-skenamontering
• 2 givaringångar
Säkerheten är i fokus i farliga processer, utrustning med SIL-godkännande är av största vikt.

Vår mest avancerade temperaturtransmitter med mA signal, TMT82
har nu uppgraderats och blivit
certifierad till SIL2/3-nivå. Detta i
enlighet med den senaste utgåvan av
IEC61508:2010 -1/-2/-3. Den är
också certifierad med “Functional
Safety Management”, som ger en
extra trygghet genom kontinuerlig
egenkontroll för både slumpmässiga
och systematiska fel. Med SIL2 på
hårdvara och SIL3 på mjukvara kan
den användas i homogen redundans
i en SIL3-krets och man behöver
därmed inte två olika leverantörer
eller transmittertyper.

TMT82 har också diagnostik i
enlighet med NAMUR NE107 och
HART7, den senaste HART-versionen.
Därmed är det möjlighet att löpande få
information om transmittern och
temperaturgivarens tillstånd.
TMT82 kan självklart också konfigureras till att växla över till sensor
nr 2 när nr 1 felar i ett redundant
system. Byte av temperaturgivare kan
göras kontrollerat för att undvika
oönskade driftstopp.
Läs mer om TMT82:
www.se.endress.com/TMT82

TMT82 kan användas i homogen redundans i
en SIL3-applikation.
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Hygienisk design och spårbarhet
När kraven på livsmedelsindustrin
ökar till följd av nya regelverk kring
säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet
blir certifierade teknologier och
underhållsarbetet allt viktigare.
Produktkvaliteten måste säkras och
revisioner kunna genomföras.
Spårbarhet och dokumentation blir
av avgörande betydelse vilket
Endress+Hauser tagit fasta på.
För att underlätta för våra kunder att uppfylla alla krav och
reglerverk erbjuder vi en industrianpassad produktportfölj
med hygienisk design och alla certifikat som krävs för
livsmedelsproduktion. Vi har dessutom utvecklat en rad
olika tjänster och lösningar som underlättar det dagliga
underhållsarbetet med dokumentation och spårbarhet.
Webbaserad portallösning
Vår webbaserade portallösning Life Cycle Management
– W@M - samlar all dokumentation som rör ditt
instrument på ett och samma ställe, från fabrik och genom
instrumentets hela livscykel i anläggningen. I W@M
Portalen ingår en rad verktyg som underlättar arbetet i
livscykelns olika skeden; projektering, anskaffning,
installation, igångkörning samt drift och underhåll. Våra
lösningar bygger på öppna standarder som enkelt går att
använda även för andra fabrikat samt länka/integrera till
redan befintliga system.
Optimerade processer
Endress+Hauser samarbetar idag med de flesta av väldens
ledande livsmedelsproducenter för att hjälpa dem att
optimera sina processer och leverera den kvalitet som deras

Säkerställ din produktkvalitet med en spårbar och ackrediterad
kalibrering.

Endress+Hauser erbjuder ett komplett
sortiment av 3-A, EHEDG och
FDA-godkända instrument.

kunder förväntar sig. Det handlar ofta om att förbättra
anläggningens produktivitet, säkerställa att gällande lagar
och regler efterföljs och att spara på värdefulla resurser för
att reducera kostnader. Vårt välbeprövade sortiment
kompletteras med erfarna och välutbildade servicetekniker
som står redo att hjälpa dig oavsett om det handlar om
enskilda driftsättningar, kalibreringar eller regelrätta
serviceavtal.
Spårbar och ackrediterad kalibrering
Våra serviceavtal med spårbara och ackrediterade
kalibreringar av kritiska mätinstrument hjälper våra kunder
att bibehålla sin produktkvalitet samt stå redo vid oanmälda
revisioner. Kalibreringarna utförs av kvalificerade
mättekniker i något av våra labb eller på plats och ger våra
kunder den säkerhet som krävs vid validering av
mätpunkterna. Allt arbete dokumenteras och sparas för
fullständig spårbarhet oavsett fabrikat eller typ av
mätinstrument.
Kontakta oss för mer information eller läs mer:
www.se.endress.com/livsmedel

Endress+Hauser hjälper dig att leverera en jämn kvalitet genom stabila
och certifierade mätinstrument.
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Instrument för rening av
produktionsvatten
Behovet av att kunna rena produktionsvattnet vid utvinning av olja växer
stadigt för att kunna följa de krav som OSPAR* har fastställt. Produktionsvatten används för att skapa ett tryckstöd (injicering) i en oljebrunn, så att
utvinningsgraden kan ökas. I takt med att oljefälten blir äldre kommer därför
den utvunna oljan att innehålla en allt större andel vatten, upp till 98%.
Våra grannländer Danmark och Norge
producerar totalt ca 175 miljoner ton
produktionsvatten varje år, en mängd
som förväntas öka då man i första
hand utvinner olja från äldre fält.
Utsläppet av föroreningar med
produktionsvattnet kan i första hand
minskas genom att öka mängden
återvinning av produktionsvatten
(injicering) eller med förbättrad rening
av det vatten som inte återförs och
som leds ut tillbaka ut i havet.
Återvinning är att föredra
Att vattnet återvinns och återanvänds
(injicering) är att föredra, eftersom det
är den bästa lösningen både miljömässigt och ekonomiskt. Men det är
inte alltid processtekniskt möjligt.
Istället måste vattnet renas.
De allmänna reglerna anger att
oljehalten inte får överstiga 0,3 mg
per liter innan det återförs. Att rena
vattnet är en långdragen och krävande
process där varje steg fodrar rätt
mätinstrument för att säkerställa en

effektiv rening. Hur reningsprocessen
utförs kan självklart variera, till höger
visas ett förenklat diagram av
processen.
Instrumentering för de olika
processtegen
Vilka mätinstrument man väljer beror
på reningsprocessen, men det krävs
alltid mätning av flöde, nivå, tryck,
temperatur samt analys av vattnet i
de olika processtegen för att utföra en
tillförlitlig, effektiv och säker rening.
Produktionsvattnets rening börjar i
stora förvaringstankar där både nivå
och flöde bör mätas (in i och ut ur
tanken) så man enkelt kan detektera
bl.a. läckage samt genomloppsflöde.
Man bör även mäta trycket (dp) vid
efterkommande filter för att säkerställa att filtret byts ut i tid innan det
sätts igen.
I separationstanken skiljs oljan från
vattnet med hjälp av tyngdkraften.

Där används med fördel en guidad
radar för att mäta den totala nivån,
samma instrument kan även mäta
skiljeytan mellan oljan och vattnet.
Om ledningsförmågan mäts samtidigt
kan skillnaden mellan oljans låga och
vattens höga ledningsförmåga
detekteras, så separationsprocessen
kan regleras in automatiskt innan
nästa processteg.
Kapacitiva nivåsensorer som monteras
vid ventilen på uppsamlingstanken och
separationstanken mäter förändringen
från vatten till olja. Signalerna från de
kapacitiva sensorerna meddelar styrsystemet när man tryggt kan pumpa
oljefritt vatten ut ur tanken, s.k.
vattendumpning. När sensorerna
registrerar olja betyder det att allt
vatten har letts ut och pumpen stoppas. Detta förhindrar att det kommer
olja i vattenbehandlingsprocessen.
Analysinstrument spelar en viktig roll i
den statiska blandaren och i
oxideringstanken. I denna fas bör man
mäta både pH, oxiderings- och
reduceringspotential (ORP), fritt klor
samt ledningsförmåga.
I sedimenteringstanken behöver man
bara mäta överfyllning.
Endress+Hauser har utvecklat
individuella och unika lösningar för
styrning av alla typer av vattenreningsprocesser.
Kontakta oss om du vill veta mer!

*Protecting and conserving the North-East
Atlantic and its resources; www.ospar.org
I separationstanken lägger sig oljan högst upp och vattnet på botten. Kapacitiva nivåmätare
eller guidad radar (typ FMP55) mäter gränsytan.
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Ett förenklat diagram över processen för rening av produktionsvatten.

Endress+Hauser kan hjälpa dig att hitta den bästa instrumenteringen
för alla steg i reningen av ditt produktionsvatten.

Vid borrning efter olja uppstår flera miljoner ton produktionsvatten
varje år. Vattnet måste renas innan det kan ledas tillbaka ut i havet.
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Säker drift i ständigt fokus för
olja & gas-industrin
Den ökande efterfrågan på energi gör att olja och gas-industrin står inför
många tuffa utmaningar. Branschen möter en växande efterfrågan med
mindre utbildad och erfaren personal och allt besvärligare process- och
miljöförhållanden. Kvalificerade leverantörer som förstår industrins behov
är därför viktigt för branschens säkerhet och fortsatta framgång.

Den ökande efterfrågan på energi gör att olja & gas-industrin står inför många tuffa utmaningar framöver.

De senaste decennierna har världen lärt sig några dyra
läxor när det gäller säker drift. Endress+Hauser samarbetar
med partners, b.la. Rockwell Automation, för att leverera
mervärden och kostnadseffektiva paketlösningar som
förhindrar farliga förhållanden, t.ex. överfyllnad av tankar.
Alla säkerhetskretsar omfattas av en integrerad lösning
som uppfyller de högsta säkerhetskraven.
Din säkerhet är viktig för oss och vi erbjuder:
• Omfattande rådgivning och supportverktyg för
planering, projektering, upphandling, drift
• Brett urval av seminarier och utbildningar
• Design av säkerhetskretsar (Ex och SIL)
• Dokumenterade funktionstest och säkerhetsutrustning
• Komplett lösning för överfyllnadsskydd

Vi kan säkerhet:
• Stor erfarenhet av säkerhetsprocesser – mer än
10 miljoner enheter installerade över hela världen
• Uppfyller internationellt vedertagna standarder och
rekommendationer såsom: API, OIML, SIL, IP, NORSOK,
NACE 250+
• Produkter certifierade i överensstämmelse med säkerhets
standarder som t.ex.: ATEX, FM, TIIS Safety by design
• Modern teknologi – IEC 61508 SIL 2 och upp till SIL 3 för
homogen redundant användning
• Enhetliga drifts- och säkerhetskoncept för enkel och
säker drift
Kontakta oss om du behöver hjälp eller råd kring säkerhet,
tillsammans kan vi diskutera just dina behov.
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Endress+Hauser har under flera år stöttat framförallt tekniska utbildningar.

Endress+Hauser stödjer framtiden
Endress+Hauser har alltid stöttat framförallt tekniska utbildningar genom
praktikplatser, projektarbeten, events och sponsring. Ett tätt samarbete med
tekniska högskolor och universitet ger studenter möjlighet att omvandla teori
till praktik, men det ger också oss som företag mycket värdefullt i retur.
Med praktikanter i vår verksamhet skapas en speciell
dynamik. Deras nyfikenhet bidrar ofta till att olika initiativ
och projekt ifrågasätts och att vanemönster bryts.
Endress+Hauser har goda erfarenheter av att hålla en
dialog med skolor och utbildningsinstitutioner i flera länder
där vi är verksamma. I Schweiz där vi har vårt huvudkontor,
blir vi ofta inbjudna till att föreläsa för studenter. I Sverige
samarbetar vi med olika skolor och hjälper till att förse dem
med instrumentering.
Tack vare våra nära samarbeten får vi insyn i olika
utbildningarnas inriktningar och inte minst möjlighet att ge
vår syn på framtida utbildningsbehov.

Det skapas dynamik med praktikanter i verksamheten.

Med hjälp av stundenterna och deras projektarbeten får vi
möjlighet att fördjupa oss i ämnen som annars inte skulle få
så mycket resurser eller fokus. Resultaten innebär ofta
förslag på förändringar och förbättringar som kan öka
effektiviteten i verksamheten.
Det är en stor tillfredsställelse att vara delaktig i
studenters utbildning och att få möjlighet till att kunna ge
dem en positiv och lärorik första kontakt med arbetslivet.
Förhoppningsvis väcker vi samtidigt ett intresse för
process- och automationsbranschen.
Läs mer om Endress+Hauser’s möjligheter för studenter:
www.se.endress.com/karriar-student

Mättekniskt seminarium 2014
den 7-10 december i Frankrike, Schweiz och Tyskland

Följ med oss till ett spännande och innehållsrikt
seminarium som under tre dagar blandar föreläsningar om
mätteknik och processautomation med besök på våra
moderna produktionsanläggningar i Schweiz, Tyskland och
Frankrike.
Våra experter berättar om den senaste teknologin och
framtidens instrument och vi gör ett intressant besök på
ett av Europas största ackrediterade kalibreringscenter.
Seminariet är ett skandinaviskt arrangemang och alla
föreläsningar hålls på engelska.
Kostnad:
		
Anmälan:
		

9 500 SEK/person vilket inkl. resa,
kost & logi och dokumentation
Sker via vår hemsida senast den
3 november, 2014.

Endress+Hauser’s huvudkontor ”Sternenhof” i Reinach, Schweiz
är en av platserna som vi besöker.

För detaljerat program och anmälan:
www.se.endress.com/seminarium2014

“Jag vill gärna framföra ett stort tack till
Endress+Hauser och dess personal för ett
informativt, intressant och trevligt arrangemang…
Jättetrevligt under alla omständigheter!”
Svensk deltagare från Livsmedelsindustrin, seminariet 2013

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller
önskar mer information!

Endress+Hauser AB
Box 1486
171 28 SOLNA
Besök: Sundbybergsvägen 1
Telefon
08-555 116 00
Fax
08-555 116 55
info@se.endress.com
www.se.endress.com

Förra årets glada deltagare från Danmark, Norge och Sverige.

