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Bästa läsare
Tid är en bristvara för många och det kan vara svårt att få
den att räcka till. Att använda sin tid på bästa sätt blir därför
allt viktigare. I detta nummer av mätteknik berättar vi om
hur våra produkter och lösningar kan ge dig mer tid till att
fokusera på det som är viktigt för dig och din verksamhet.
Läs om våra senaste produktnyheter, om hur vi gjort dem
enklare och snabbare för dig att installera och montera.
Själva datahanteringen har blivit mer intuitiv för att du ska
slippa ägna tid åt tjocka manualer. Heartbeat Technology™
är ett exempel på hur du kan förlänga dina underhålls- och
kalibreringsintervall med hjälp av enhetens självdiagnostik
och verifiering.
I reportagen om några av våra kunder kan du läsa om hur
våra produkter hjälpt dem med att förenkla deras vardag.
Det handlar om att få en fullständig överblick av processen,
när som helst och var som helst, men också om produkter
som blivit enklare att ta ur processen för en snabb
kalibrering.
Du kommer att märka att vi skriver en hel del om VAbranschen i detta nummer. Endress+Hauser lanserar nya
produkter på området och vi kan erbjuda en komplett
produktportfölj. Läs om Promag 400, flödesmätaren som
både är tids- och kostnadsbesparande. Titta också närmre
på våra fantastiska analysprodukter med Memosenprotokoll. Senast i raden är bl.a. en ny analysator (C80) som
kompletteras av ett nytt unikt filtersystem (CAT).
Har du några frågor om våra produkter, lösningar eller
servicetjänster? Tveka inte, du är alltid välkommen att
kontakta oss!

Trevlig läsning!

Stefan Björkegren, VD
Endress+Hauser AB
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Endress+Hauser i Sverige expanderar!
Vi har anställt fyra nya säljare; Magnus Tejemark, Patrik Ståhl och Henrik Johansson som är baserade på huvudkontoret i
Solna och Carl Theander som sitter på vårt lokalkontor i Malmö. Vi hälsar samtliga varmt välkomna och hoppas att de ska
trivas hos oss!

Patrik Ståhl

Henrik Johansson

Magnus Tejemark

Carl Theander

Tack alla ni som deltog i
vår webbundersökning
I höstas skickade vi ut en webbenkät om vår kundtidning
mätteknik. Alla som svarade på enkäten deltog i utlottningen
av en Nespresso Citiz.
Grattis säger vi till Timo Kuru på Sakab som vann högsta
vinsten. Endress+Hauser önskar dig många trevliga kaffestunder framöver!

Vi drar på mässa!
Under 2014 kommer Endress+Hauser AB bland annat delta på ”Euro Mine Expo” i Skellefteå och ”Scanuatomatic &
Processteknik” i Göteborg. Där kommer vi att visa ett urval av det senaste inom mätteknik och processautomation.
Dessutom utlovar vi roliga tävlingar med fina priser!
Välkommen att besöka oss i vår monter!

• 10-12 juni
Euro Mine Expo i Skellefteå
Monterplats: 259
• 7-9 oktober
Scanautomatic & Processteknik i Göteborg
Monterplats: C04:32
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Högeffektiva Mariagerfjord nu i drift
Efter flera års hårt arbete invigdes det danska reningsverket Mariagerfjord
officiellt klockan 11.00 den 11/11, 2013. Anläggningens design liksom valet
av instrumentering vittnar om ett effektivt, stabilt och toppmodernt
reningsverk.

Foto: BioDane Luftfoto

Efter flera års hårt arbete är nu Mariagerfjord kommuns nya effektiva anläggning i drift.

		

En framtidssäkrad process
För att garantera en säker process har
man har placerat ett flertal nivåmätare inne i tankarna och vid
toppbelastning är det möjligt att ta
buffertankarna i bruk. Dessutom har
man placerat tryckmätare och
flödesmätare vid alla pumpar för att
säkra en stabil process.

I förra numret av mätteknik berättade
vi om Mariagerfjord kommun i
Danmark som 2007 tog beslutet att
ersätta sina elva mindre reningsverk
med ett stort verk. Man ville kunna
leda ut allt det renade avloppsvattnet
direkt i Kattegatt och göra anläggningen mindre sårbar om vintern.
Men också få verksamheten mer
modern och effektiv till gagn för alla
kunder.

I process- och sedimenteringsbassängen finns flera online
analysinstrument för mätning av både
nitrat, ammonium, pH och inte minst
fosfat. För tillfället mäts fosfatkoncentrationen online i processen,
men så småningom ska Mariagerfjord
också kunna utföra mätningen i
utloppet, med en noggrannhet som
uppfyller gällande krav på området.

Enbart det allra bästa inom
instrumentering
Designen av den nya byggnaden
liksom valet av instrumentering
vittnar om ett fokus på stabilitet och
kvalitet. Med hjälp av den allra
senaste teknologin kan styrningen av
alla processer kontrolleras i varje
enskilt led. På in- och utlopp samt
genom hela processen finns stabila
och beprövade instrument, som
säkerställer att personalen kan
övervaka och justera processen.
Genom att använda Ethernetkommunikation på de flesta av
instrumenten, har man full kontroll på
anläggningen dygnet runt, till och
med hemifrån direkt på sin iPad om
man så önskar. Oavsett var personalen
befinner sig, kan de få ett SMS med
felmeddelanden och därmed snabbt
reagera och felsöka dem.

Alla installerade analyssensorer
använder Memosens-teknologin där
all kalibreringsdata lagras i varje
enskild givare och inte i transmittern.
Fördelen är att du kan omkalibrera
givarna under goda laboratorieförhållanden istället för ute i fält.
Förkalibrerade givare kan lagerhållas
och därmed snabbt ersätta de
befintliga i processen. På så sätt
reduceras tiden för underhåll markant
och du sparar både tid och eventuella
servicekostnader.

Kostnadseffektivitet i fokus
I rötkammaren produceras biogas som
används till produktion av både el och
värme. Elektriciteten kan säljas till
elnätet medan värmen tas tillvara på
reningsverket. För att optimera
processen använder Mariagerfjord den
nya biogas-flödesmätaren, Prosonic
Flow B200, som är den enda mätaren
i världen som kan mäta flöde och
metankoncentration på samma gång.
De nya biogasmätarna väntar dock
fortfarande på att det ska ha samlats
tillräckligt med slam så att denna
process kan startas upp.
Till gagn för kunderna
Efter flera års hårt arbete har
Mariagerfjord kommun nu en effektiv
anläggning som är ”framtids-säkrad”
med det allra senaste inom
kommunikation, men också i form av
automatiska mätningar som mer än
väl lever upp till de krav som ställs i
dagsläget. Det finns också ett fokus på
framtidens resursutmaningar i form
av återvinning av fosfor och effektiv
produktion av biogas. Allt kommer
kunderna till gagn eftersom eventuellt
överskott går tillbaka till kunderna
eller på sikt används till ytterligare
förbättringar av anläggningen.

Foto: BioDane Luftfoto
Anläggningens design och valet av instrumentering vittnar om ett
effektivit, stabilit och toppmodernt reningsverk.

För att optimera biogasproduktionen använder Mariagerfjord
den nya biogasmätaren Prosonic Flow B200.
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Heartbeat Technology™ sänker
din puls
Stressad över flödesmätarens tillförlitlighet? Andas ut! Heartbeat
Technology™ hjälper dig att hålla koll på dina flödesmätare. Konceptet består av tre olika delar; Heartbeat Diagnostics, Heartbeat Monitoring och
Heartbeat Verification. Alla kan de förenkla din vardag.
Heartbeat Diagnostics ger dig en
kontinuerlig övervakning och
integration med överordnade system,
samtidigt som det garanterar att
information om flödesmätarens
tillstånd alltid finns tillgänglig i
realtid. Åtgärdsinformation ges för
varje diagnostisk-händelse så att
problem kan åtgärdas snabbt.
Tillståndsignalerna klassificeras enligt
VDI/VDE 2650 och NAMUR Rekommendation NE 107. Funktionen är
standard på alla nya Proline
flödesmätare.
Heartbeat Monitoring bygger på den
löpande egenkontroll som flödesmätaren utför och som ligger till
grund för enhetens självdiagnostik.
Funktionen tillgängliggör ytterligare
en mängd specifika värden gällande
flödesmätarens mätprestanda och
”allmänna hälsotillstånd”. Dessa
värden analyseras i ett externt
övervaknings- och kontrollsystem,
ett sk. Conditioning Monitoring
system, som ser på enheten i ett
sammanhang och ur ett
applikationsperspektiv.
Värdena överförs till det överordnade
systemet via utgångarna på mätaren
och integreras enkelt i det befintliga
Conditioning systemet, där de kan
utvärderas och används för att styra
underhållsåtgärder (t.ex. rengöring)

eller processoptimering. Du väljer själv
vilka värden som ska överföras baserat
på vilka kritiska faktorer som finns i
processen.
Med hjälp av informationen kan man
tidigt identifiera förändringar som kan
påverka anläggningens tillgänglighet
eller produktkvalitet. Genom ett
proaktivt underhållsarbete undviker
man att processäkerhet eller
produktkvalitet påverkas.
Hearbeat Monitoring kan med fördel
användas på en Coriolismätare vid:
• Bildande av beläggning i mätrören
• Frätande eller slitande vätskor
• Multi-fas vätskor (gas i vätskor)
• Våta gaser

Fördelar - Heartbeat Monitoring
• Uppmätta variabler förbehandlas i
mätaren och görs tillgängliga för att
enkelt integreras i Condition
Monitoring systemet (för att där
analyseras)
• Tidig upptäckt av förändringar
(trender) för att säkerställa
anläggningens tillgänglighet och
produktkvalitet.
• Informationen möjliggör proaktiv
planering av åtgärder (t.ex.
rengöring).
• Identifiering av oönskade
processförhållanden bidrar till
optimering av anläggning och
processer.

Heartbeat TechnologyTM uppfyller de kund- och branschspecifika krav som ställs:
•
•
•
•

Överensstämmer med ISO 9001 (mätpunkter relevanta för kvalitet)
”Proof test” som testar hela SIL-kretsen
Självtest av mätaren som säkerställer mätarens funktion
Verifiering av mätpunkter för debitering
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Heartbeat Verification utnyttjar
egenkontrollsfunktionerna i Proline
flödesmätare för att kontrollera
mätarens funktionalitet. Eftersom
funktionen finns integrerad i mätaren
är den tillgänglig via alla drift- och
systemgränssnitt. Ingen närvaro på
plats krävs. Under verifieringen
kontrollerar systemet om mätarens
komponenter uppfyller fabriksspecifikationerna. Både mätrör och
elektronikmoduler ingår i testerna.
Resultatet av kontrollen sparas som en
datamängd i flödesmätaren och kan
dokumenteras i en verifieringsrapport.
Rapporten kan användas för att bevisa
kvalitetsåtgärder till tredje part.
Verifiering sker på begäran som kan
komma från ett överordnat system via
styrsystemets gränssnitt. Resultatet av
verifieringen anger mätarens tillstånd:
Godkänd/Underkänd och kan
överföras till det överordnade
systemet. Användaren behöver inte
själv tolka informationen, det görs
direkt av mätaren. Genom en
regelbunden kontroll av mätarens
funktionalitet säkerställs en stabil
kvalitet på mätningen under hela
mätarens livscykel samtidigt som
spårbar dokumentation om mätarens
tillstånd blir tillgänglig.
Fördelar - Heartbeat Verification
• Funktionen är integrerad i mätaren
och därmed tillgänglig via alla
drift- och systemgränssnitt. Ingen
närvaro på plats krävs.
• Mätaren tolkar och dokumenterar
resultaten av kontrollen själv (G/U),
ingen speciell kunskap krävs.
• Dokumentationen av kontrollen
(kontrollrapporten) kan användas
för att bevisa kvalitetsåtgärder till
tredje part.
• Användning av Heartbeat
Verifiering som en metod för att
testa mätaren kan ersätta andra
underhållsåtgärder (periodisk
kontroll, upprepade kalibreringar)
eller användas för att utvidga
kalibreringsintervallet.

Heartbeat Verification kontrollerar om mätarens komponenter uppfyller fabriksspecifikationerna. Resultatet av kontrollen sparas som en datamängd i flödesmätaren och kan dokumenteras i en verifieringsrapport.

Heartbeat Technology™ hjälper dig att hålla koll på dina flödesmätare.
Konceptet består av tre olika delar; Heartbeat Diagnostics, Heartbeat
Monitoring och Heartbeat Verification.
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Unik flödesmätare speciellt
utvecklad för VA-industrin
Vatten har blivit en bristvara på grund av den globala befolkningstillväxten
oavsett om det gäller dricksvatten, industrivatten eller avloppsvatten. Efterfrågan ökar på applikationer som säkerställer en kostnads- och tidsbesparande
drift. Nya Promag 400 erbjuder unika fördelar i just denna typ av applikationer.
De viktiga krav som VA-industrin
ställer gällande t.ex. noggrannhet,
godkännanden, fjärrdrift och datasäkerhet uppfylls utan några som
helst kompromisser av Promag 400:
• Volymetrisk flödesmätning av
dricksvatten, industrivatten, eller
avloppsvatten
• Passar för alla typer av
applikationer
• Mätning i distributionsnät,
pumpsystem eller i gropar
• Övervakning, reglering, fakturering
och läcksökning
En nätverkskabel är allt som behövs
Mätarna har en inbyggd standardwebbserver som ger unika servicemöjligheter. Enbart en nätverkskabel
behövs mellan mätaren och din dator
för att du ska komma åt all servicedata
direkt i datorn. Du slipper därmed att
stoppa driften för att leta fram
informationen i själva mätaren.

Den integrerade webbservern ger
mervärden som:
• Enkel åtkomst till enheten och
diagnostikdata
• Konfigurering av funktioner på plats
utan behov av ytterligare interfaces
• Upp- och nedladdning av
konfigurationsdata för driftsättning
av andra identiska mätpunkter
Promag 400’s självövervakningsfunktioner och servicevänliga datalaringskoncept HistoROM (back up
funktion, larmlista, trendkurvor m.m.)
garanterar dessutom störningsfri drift
dygnet runt.
Heartbeat Technology™
Inom vattenindustrin är hög precision
och maximal tillförlitlighet oumbärligt
för de mätpunkter som är relevanta
för kvaliteten. Heartbeat Technology™
är en ny funktion, integrerad i Proline
elektroniken, som möjliggör

kontinuerlig diagnostik samt omfattande verifiering av enheten. Med
Heartbeat Technology™ är det möjligt
att uppfylla spårbarhetskraven i ISO
9001 utan att behöva stoppa driften.
Sensorer för alla applikationer
Det finns tre sensorer att välja mellan;
Promag L, W och D. Samtliga har
internationella godkännanden för
dricksvatten samt för debitering i
enlighet med vattenmätningsstandarderna OIML R49 och MI-001.
Som en helsvetsad version i
IP68 kapsling och certifierade med
korrosionsskydd (EN ISO 12944),
erbjuder Promag W den unika
möjligheten till långsiktig installation
under vatten och under mark, i en
saltlösning miljö eller i områden med
kraftigt varierande luftfuktighet eller
temperatur.

Fördelar med nya
Promag 400:
• Enheten behöver inte
demonteras; spara tid och håll
driften igång
• Verifieringsrapporter skapas via
webbservrar eller asset
management systems
• Fullständig dokumentation av
mätinstrumentens prestanda
• Verifikationsresultaten sparas
automatisk direkt i mätaren

Längst bak: Promag W för permanent installation under vatten eller under mark (IP68).
Främre raden från vänster: Promag W (för special-applikationer), Promag L (standardenhet), Promag 400 transmitter (för fjärrdrift), Promag D (flänslös).
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Plast ger plats för
nivåradar med
attraktivt pris
Tidigare har valet mellan ultraljud och
radar ofta varit prisberoende, men nu
kan du välja den bästa teknologin till
din applikation baserat på tekniska
kriterier istället för pris.
Den nya generationen nivåradar introducerades i början av
2013 och samtidigt utökades sortimentet med två nya
prisvärda Micropilot-versioner; FMR50 för vätskor och
FMR56 för fasta ämnen.
FMT50/56 kan fås i en plastversion vilket gör det möjligt
att tillverka en avancerad radar till ett mycket attraktivt
pris. Tack vare en billigare produktion kan du välja den
bästa teknologin till din applikation utan att behöva tänka
på priset

FMT50/56 kan fås i en plastversion vilket gör det
möjligt att tillverka en avancerad radar till ett mycket
attraktivt pris.

Säker, exakt och effektiv
Med FMR50/56 får du en första klassens nivåmätning som
garanterar dig marknadens högsta tillförlitlighet tack vare
”Multi Echo Tracking algoritmer” som övervakar alla
relevanta ekon in din tank/silo – ett unikt sätt att hantera
inte bara reflektionen med den hösta signalstyrkan, utan
också störande reflektioner som tidigare enbart gjort
nivåmätningen opålitlig.
De två nya versionerna erbjuder exakt samma höga
säkerhetsstandard som de rostfria stålbaserade Micropilotversionerna. FMR5x kan användas i SIL2 klassade applikationer som stand-alone och i SIL3 med två FMR5x i
homogen redundans. Mätarna är dessutom utvecklad i
enlighet med IEC 61508.
En ny antenndesign säkerställer en tillförlitlig mätning
även på turbulenta ytor, i dammig miljö och i andra
besvärliga applikationer ända upp till 40 meter (FMR 50)
- något som var otänkbart med en radar för bara ett år
sedan.
Läs mer om våra olika nivåradar på vår hemsida:
www.se.endress.com under: Product-Level-Radar

Nu kan du välja den bästa teknologin till din
applikation baserat på tekniska kriterier istället
för pris.
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Optimerad processeffektivitet
hos Danmarks största
avloppsreningsverk
Att ha en slamförbrännning som är en av världens mest energieffektiva
kräver att man ständigt har full kontroll över sin anläggning. På Lynetten
finns över 250 mätinstrument från Endress+Hauser installerade och de
kontrolleras alla väldigt noga.
Danmarks största avloppsreningsverk
Lynetten kan motta uppåt 41 500m3
avloppsvatten per timme och har en
kapacitet på 750 000 PE. Man renar
avloppsvattnet från organiskt
material, fosfor och kväve genom
mekaniska, biologiska och kemiska
processer. Idag har Lynetten installerat över 250 mätinstrument som
säkerställer att processen är så
effektiv som möjligt.
Effektivitet är nyckelordet
De höga krav som Lynetten ställer på
drift och effektivitet i slamförbränningsanläggningen, ställs även på de
mätinstrument som används.
Lynetten har därför valt att genomföra
en ”Installed Base Audit” (IBA)
tillsammans med Endress+Hauser.
En IBA från Endress+Hauser ger en
översikt av alla installerade instrument på anläggningen, oavsett
tillverkare. All relevant data och
information (datablad, manualer och
certifikat som levererats från fabrik
tillsammans med det enskilda
instrumentet) samlas in med hjälp av
det unika serienummer, som varje
instrument får vid tillverkningen.
Även data som tillkommit efter
leveransen av instrumentet samlas in
(t.ex. kalibreringscertifikat, servicerapporter, placering i processen, länk
till PI diagram och databaser).
Slutligen tas också en bild av instrumentet på plats i sin applikation. All
information binds samman med
instrumentets unika serienummer och
samlas upp i en portal som kallas
W@M.

René Lysén, Lynetten, och Niels Hebsgaard, Endress+Hauser framför Danmarks största
avloppsreningsverk.

W@M sparar tid
W@M Portalen innehåller därmed all
relevant information om instrumenten
och kan samtidigt hålla koll på alla
service- och kalibreringsintervall
liksom reservdelsinformation. På så
sätt säkerställs att instrumenten alltid
mäter korrekt och att service och
underhåll blir så effektivt som möjligt.
Om ett instrument skulle gå sönder,
kan det ta 3-4 timmar att byta ut,
varav den längsta tiden oftast går åt
till att söka efter information, t.ex.
manualer, konfigurationer och
reservdelar. Men med en W@M Portal
finns all information om instrumentet
tillgänglig direkt och personalen
behöver inte ödsla tid på att leta efter
information.

Detta säkerställer ett snabbt utbyte av
instrumentet med minimal påverkan
på driften som följd. Allt arbete i
W@M Portalen sker med full spårbarhet, en stor fördel vid exempelvis en
extern auditering.
Att bygga upp en W@M Portal tar tid,
men Endress+Hauser står för hela
uppbyggnaden inklusive bilder av
installationerna. Lynetten kan redan
se fördelarna med sin W@M portal
och är nu i full igång med att anpassa
den ytterligare för sina specifika
behov.
Kontakta oss om du vill veta mer
om hur en IBA och W@M Portal kan
förenkla din vardag!
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Uppbyggnaden av en W@M Portal sker i nära samarbete med kunden.

Uppbyggnad av en
Installed Base Audit
består av:
1.
2.
3.
4.
5.

Med en W@M Portal är all information om instrumenten tillgänglig direkt när du behöver den.
Personalen behöver inte ödsla tid på att leta efter manualer.

Insamling av data på 		
anläggningen
Definiering av instru-		
mentens kritikalitet
Förslag på potentiella
förbättringar
Analys och 			
rekommendationer
Presentation och träning
i användandet av 		
W@M Portalen.
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Ny analysator sänker dina
driftskostnader
Analysatorn CA80
Liquiline transmitter och Memosens är välkända,
beprövade och pålitliga system inom analysområdet.
Den övergripande plattformen med identisk elektronik,
mjukvara och hårdvara får nu ytterligare en medlem:
analysatorn CA80. Analysatorer är små minlabb som
arbetar automatisk inuti ett skåp; en dygnet-runtövervakning som till exempel kontrollerar behandlingen
av avloppsvatten eller en process i en kemisk fabrik.
Analysatorn CA80 kan enkelt uppgraderas till en skräddarsydd mätstation genom att ansluta ytterligare Memosens
sensorer. Den har samma kommunikation som alla andra
Liquiline med analog/HART, Profibus DP, Modbus TCP,
Ethernet IP och Ethernet Web.
CA80 har en helt nydesignad våtkemisk del och ett brett
spektra fotometer vilket innebär minskat underhåll och
lägre reagensförbrukning. Bra för miljön och bra för din
budget! Den nya analysatorgeneration CA80 lanseras i
april.

Analysatorer är små minilabb som arbetar
automatiskt inuti ett skåp, en dygnet-runtbevakning som t.ex. kontrollerar behandlingen av avloppsvatten.

CA80 har en helt nydesignad våtkemisk del och ett brett spektra fotometer som minskar behovet av underhåll och ger lägre reagensförbrukning.
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Provtagningssystemet som är
analysatorns bästa vän
Fotometriska analysatorer blir inte
bättre än kvaliteten på provet som
plockas ut från processen. De behöver
partikelfritt, rent vatten för att kunna
mäta innehållet i provet korrekt.
Nu lanserar Endress+Hauser en helt
nykonstruerad generation av provfiltrering; CAT 810, 820 och 860.

CAT-systemet är konstruerat
för att suga upp prover från
alla typer av vätskor.

Dessa nya provtagningssystem är konstruerade för att suga
upp prover ur alla typer av vätskor. Aktiverat bio-slam,
orenat avloppsvatten, ytvatten eller trycksatta vätskor är
alla typiska applikationer där CAT-systemet kommer till sin
rätt. System för backspolning med eller utan kemiskt
rengöringsmedel ser till att hålla filtret rent, vilket
förlänger underhållsintervallen radikalt och förhindrar
igensättningar av filtret.

analysatorn. Det innebär i sin tur förlängda rengöringsintervaller för den samma och således minskade driftskostnader. Provtagningssystemet CAT passar ihop med
befintliga armaturer. Montering på alla typer av bassängväggar eller räcken är inte längre något problem och gör
systemet väldigt flexibelt. Med integrerad uppvärmning av
slang och isolerade skåp är CAT provtagningssystemet redo
för tuffa väderförhållanden ned till -20°C.

CAT 820 och 860 versionerna kommunicerar med
analysatorn via Memosens protokoll. Ett nytt keramiskt filtermaterial med porstorlek 0,1 µm garanterar kristallklara och
bakteriefria prover vilket förhindrar igensättning av

Den nya generationen av CA80 och filtersystemet CAT
810/820/860 är här för att bli ditt nya ”dream-team” av
fotometriska inline mätsystem. Kontakta oss om du vill veta
mer om våra nya analys-produkter!

CAT 810, 820, 860 är en ny generation av provtagningssystem. Ett nytt
keramiskt filtermaterial garanterar kristallklara och bakteriefria prover.
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Enkel övervakning av vätskeflöden
I många industriella processer är det nödvändigt att mäta, övervaka och
kontrollera vätskeflöden med hjälp av en enkel men pålitlig flödesmätare.
Proline t-mass T 150 är en termisk mätare som mäter alla vattenbaserade
vätskor oberoende av den elektriska ledningsförmågan.
Proline t-mass T 150 kan installeras i alla rör mellan
DN 40 och DN 1000. Förutom att användas som en ren
flödesmätare passar t-mass för att övervaka filter eller
som torrkörningsskydd för pumpar. Exempel på vätskor
som den kan mäta på är kylvatten, varmvatten, avjoniserat vatten och industrivatten.
För övervakning och optimering
t-mass T 150 är en fullfjädrad flödesmätare för
övervakning och optimering av industriella processer.
För detta ändamål har transmittern en strömutgång och
en puls/frekvens/gränslägesutgång för direkt överföring av uppmätta variabler till överordnade styrsystem.
Kostnadseffektiv drift
t-mass T 150 har inga rörliga delar och är helt underhållsfri. Den är lätt att installera och kan levereras
förinställd. Tryckförlusterna är försumbara och ett
mätomfång på 100:1 möjliggör mätning av små flöden.
Snabb idrifttagning
t-mass T 150 har en lokal display för visning av
mätvärden, status- och larmmeddelanden. Ett guidat
användargränssnitt gör det snabbt och enkelt att
konfigurera viktiga funktioner.
För hygieniska applikationer
Förutom en standardversion finns även t-mass T 150 i
en hygienisk version (med 3A och EHEDG-certifikat).
SIP och CIP upp till 130° C kan utföras under en timme
utan begränsningar. Detta öppnar upp möjligheter för
ytterligare tillämpningar inom läkemedels- och
livsmedelsindustrin.
Robust och tillförlitlig
Den robusta insticksversionen ger tillförlitliga mätresultat med långtidsstabilitet även under de tuffaste
processförhållanden.
Läs mer om produkten här:
http://www.se.endress.com/#product/6TAB

Proline t-mass T 150 är en termisk mätare som mäter alla
vattenbaserade vätskor oberoende av den elektriska ledningsförmågan. T 150 i standardutförande (t.v.) och i hygienisk design
(t.h.).

		

Oljeplattformen Edvard Grieg
samarbetar med Endress+Hauser
Endress+Hauser blir huvudleverantör av fältinstrumentering till oljeplattformen Edvard Grieg i Nordsjön, som ska vara i drift 2014. ”Det kan bli den
största instrumentleveransen i det norska företagets historia”, berättar Tore
Sandvoll, VD för Endress+Hauser i Norge.

Foto: Lundin Petroleum

Oljeplattformen Edvard Grieg byggs som ett fältcentrum och samarbetar tätt med ett driftcentrum i Lysaker utanför Oslo.

Det norska dotterbolaget levererar
majoriteten av processinstrumenteringen för mätning av flöde, nivå,
tryck och temperatur till oljeplattformen Edvard Grieg, berättar Tore
Sandvoll, VD för Endress+Hauser i
Norge. Han gissar att detta troligtvis
kommer att bli den största
instrumentleveransen från Norge i
företagets historia.
”Den totala kontraktssumman kan bli
upp till 80-90 miljoner norska
kronor”, säger Sandvoll.

Standardisering viktigt
Det är inte enbart huvudentreprenören
Aker Kværner som lägger beställningar på processinstrument till
plattformen. Lundin slöt ramavtal med
Endress+Hauser tidigt i projektet.
Överingenjör Stig Pettersen hos
Lundin Norway förklarar att
standardisering var A och O. Nu
handlar också underleverantörerna,
cirka 30 företag runt om i Europa,
instrument från Endress+Hauser.

”Vi var tidigt ute med val av huvudleverantör, inklusive instrumentering,
för att få enhetliga lösningar”, säger
Pettersen.
Förkortad byggtid
Han berättar att de valde välbeprövade instrumentlösningar. Som ett
ungt energibolag (etablerat 2004), en
nykomling som bygger ut i Nordsjön
med korta ledtider, var det viktigt att
snabbt komma på banan. Plattformen
ska byggas på rekordtid.
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”Vi var tidigt ut med att utse huvudleverantörer, inklusive instrumentering, för
att kunna få till enhetliga lösningar.”
Stig Pettersen, Lundin Norway

Enligt Pettersen ska plattformen vara i
drift bara tre år efter startskottet gått.
Han förklarar att en typisk startsträcka annars är fyra år, eftersom
konstruktionen då skulle skett i Asien,
något som nästan har blivit standard
för energibolag i Norge under de
senaste åren. Men Lundin gör
tvärtemot det vanliga gränshandelsbeteende. Medan norrmännen
vallfärdar till svenska köpcentrum
längs gränsen, handlar svenska
Lundin hos norska varv.
”Vi genomförde solida utvärderingar
och konstaterade att det skulle bli bäst
att bygga plattformen lokalt”,
förklarar ingenjören.
Krävande marknad
Den korta tiden för genomförandet
skapar stor press på hela leveranskedjan och det blir inte enklare av att
det är högtryck på olja- och
gasmarknaden generellt. Den korta
tiden för genomförandet lägger stor
press på hela leveranskedjan.
Pettersen skulle gärna haft kortare
leveranstider för processinstrumenten.
Enligt Paul Bøe, säljledare för
projektet hos Endress+Hauser, finns
det flera orsaker till att leveranstiden
är längre än normalt.

med exklusiva material och extra krav
på målning och kalibrering.
”Detta kräver längre hanteringstid,
liksom produktionstid och en stor
portion logistik då allt inte utförs på
samma fabrik. Dessutom har flera av
våra underleverantörer förlängd
leveranstid på grund av den stora
efterfrågan på marknaden”, förklarar
Bøe.
Hög kompetens
Pettersen och automationschefen för
driften hos Lundin, Ragnar Heksem,
verkar ändå ganska nöjda. De förstår
utmaningen med att hantera flera
hundra datablad som samtidigt landar
på Endress+Hauser’s bord för
prissättning och produktion. De
berömmer leverantören för snabb
kommunikation och hög teknisk
kompetens.
”De har en välfungerande stab som
alltid svarar”, säger Pettersen. Han
tillägger att de får goda råd och att
kompetensen är oklanderlig hos
företagets lokala resurser i Norge.
Han tycker också att det är praktiskt
med det korta, fysiska avståndet från
Fornebu till Endress+Hauser.
”Det är bara en kort bilresa till Lier”,
ler Pettersen.

Han pekar på att instrumenten till stor
del är skräddarsydda, bland annat

Nivåmättning med differenstryck
Som tidigare nämnts, så använder sig
projektet av välbeprövade lösningar.

Jørn-Tore Nummestad och Stian Lauritzen
från Aker Solution på FAT för temperaturmätare.

Roy Engebretsen från Aker Solution på FAT
för Coriolis massflödesmätare, följer
noggrant kalibreringen.

Majoriteten av nivåmätningarna ska
göras med differenstryck (DP).
Projektet har valt nivåmätning med
gamma i processtankarna, men bara
för processkontrollsystemet (PCS).
Det finns en separat nivåmätning för
säkerhetssystemet (PSD).
Ragnar Heksem är inte särskilt
bekymrad över att nivåmätningarna
från de två mätprinciperna kan ha
avvikelser på någon milimeter vid
variationer i densiteten. Men han är
dock mycket angelägen om att
använda HART (Highway Addressable
Remote Transducer Protokol). Över 95
procent av diagnostikinformationen
från instrument och ventiler ska
finnas tillgängliga i land. Heksem har
en lång karriär bakom sig på Shell och
på anläggningar som Draugenplattformen och Ormen Lange.
Tillståndsbaserat underhåll är i fokus
för Lundin och därför står integrerade
operationer (IO) högt på agendan.
Modellering av teknisk prestanda
Heksem säger att de redan har byggt
ett driftscenter för fälten de driver i
Lysaker. Här speglar de både realtidsinformation och det fysiska kontrollområdet som råder på Edvard Grieg.
Den extrema fokuseringen på
tillståndsbaserat underhåll har lett till
ytterligare processinstrumentering.

Gammatransmitter redo för inspektion.
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”Vi förser all relevant utrustning med instrument för utnyttja
modellerna till max”
Ragnar Heksem, Lundin Norway

Enligt Heksem använder Lundin
mjukvara som modellering av
prestandan på den tekniska
utrustningen på plattformen. När
utrustningen underpresterar i
förhållande till vad modellen visar, är
det en signal om att hälsotillståndet
behöver undersökas.
Trådlöst sensornätverk
Han förklarar att modellerna behöver
en given uppsättning med instrument
för att fungera.
”Vi förser all relevant utrustning med
instrument för att utnyttja modellerna
till max”, säger Heksem.
Han berättar vidare att det inofficiella
målet är att 70 procent av underhållet
ska vara tillståndsbaserat och skulle
plattformen sedan behöva mer
instrumentering senare i driftsfasen,
har Lundin redan rullat ut
infrastrukturen.
”Alla processområden blir trådlösa
zoner”, berättar Heksem.
Han förklarar att de kommer att
använda dual-nätverk som både
täcker konventionellt Ethernet och
ISA100 Wireless, ett trådlöst
sensornätverk. Vid uppstarten blir det
bara ett par trådlösa vibrationstransmittrar. Men infrastrukturen är
alltså förberedd för fler trådlösa
godsaker.

Trivs på jobbet på Lundin: Ragnar Heksem
(t.v.) är ansvarig för automatisering i
driftsfasen, medan Stig Pettersen håller i
taktpinnen under byggfasen.

Edvard Grieg
• Oljefält på Utsirahøyden, 180 km väst om Stavanger.
• Plattformen blir bottenfast (”jacket steel structure”).
• Plattformen byggs med komplett processanläggning.
• Förväntad produktion på fältet är 90 000 fat per dag.
• Är konstruerad för 125 000 fat per dag, och kan vara fältcentrum för andra
fynd i området.
• Tillståndsbaserat underhåll och integrerade operationer står i fokus.
• Får driftscentrum i Lysaker utanför Oslo.
• Lundin Norway är operatör (50 procent ägarandel).
• Aker Kværner är huvudentreprenör.
• Endress+Hauser är huvudleverantör av processinstrument.
• Ska vara i drift hösten 2015.

Mogen och modig
Automatiseringsingenjörerna Stig
Pettersen och Ragnar Heksem från
Lundin Norway är entusiastiska över
att få arbeta med Edvard Griegplattformen. Pettersen är ansvarig i
projektfasen, medan Heksem ska ta
över stafettpinnen i driftsfasen.
Det unga företaget har huvudsakligen
anställt äldre medelålders med lång
arbetslivserfarenhet. Vår ingenjörsduo har båda passerat 50. De har
ryggsäckar fulla av erfarenhet.
Pettersen har främst fyllt sin säck med
erfarenhet från engineeringmiljöer
och idrifttagning. Heksem har mest
arbetat med själva driften.
”Vi möts halvvägs”, säger de i kör.

Skoj och skrämmande
Pettersen började som inhyrd konsult
för Edvard Grieg-projektet under
2010. Det dröjde inte länge förrän han
lät sig frestas till anställning hos
Lundin. Han tyckte helt enkelt att det
var jätteskoj.
”Det är fantastiskt när en handfull
ingenjörer samlas i ett mötesrum och
klubbar igenom vilka lösningar vi ska
satsa på”, säger han.

Väl inpackad för lång väntetid och dåliga
väderförhållanden på site.

Det är ett glatt gäng som arbetar med Edvard
Grieg projektet; (f.v.) Anne Brita Mehl,
Henning Gunby, Stefano Bardellotto, Keesjan
Greeven, Lasse Kristiansen, Paul Bøe, Pamela
Granrud, Erik Sørlie (sittandes). Frank Berg
Halvorsen saknas på bilden.

Heksem har en liknande historia.
”Jag har alltid drömt om att få spela
en central roll i beslutsfattandet, även
om det ibland kan vara lite
skrämmande också”, säger han.
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Skräddarsydda lösningar för
temperaturmätning i förvärmare
Från råvara till färdig produkt
Det är omöjligt att tänka sig en vardag utan produkter
som genomgått en kemisk reaktion, men processen från
råvara till färdig produkt kan vara lång och komplicerad.
På raffinaderier och inom kemisk och petrokemisk industri finner vi ofta temperaturapplikationer som ställer höga
krav på kunskap och produktionsapparat hos den tillverkare som ska leverera mätinstrumenten.
Skräddarsydda lösningar för olika processer
Temperaturmätare som används för övervakning och
kontroll i reaktorer och i Claus-processer för att avlägsna
svavel från gas- och oljeprodukter liksom i processugnar
i samband med destillationstorn, är sällan standard som
ligger på lagerhyllan. Istället projekteras de i nära samarbete mellan tillverkaren av temperaturgivaren och användaren/kunden. Endress+Hauser har lång erfarenhet
av temperaturgivare för den typen av applikationer. Våra
ingenjörer konstruerar givarna i samarbete med kunden
och med hänsyn till processens design och krav, så att
varje mätpunkt blir en komplett skräddarsydd lösning.
Utmaningarna är många
I ugnar för förvärmning av produkter som ska processas i
raffinaderier och i kemisk/petrokemisk industri vill man
kunna mäta yttemperaturen på processrören. Detta för
att kunna kontrollera effektiviteten och för att upptäcka
eventuella avlagringar i processrören. Men utmaningarna
är många, t.ex. att säkra att den temperatur man mäter
är den verkliga temperaturen, överförd från mediet i röret
och inte påverkat av flammorna från ugnen eller strålvär-

Temperaturmätning på raffinaderier är en krävande uppgift.

men från dessa. Detta görs genom att konstruera givaränden av termometern så att den får bra kontakt med
röret, samtidigt som man mekaniskt skyddar den mot
eld och strålningsvärme. Speciella material som tål höga
temperaturer och de korrosiva komponenterna i bränslet
används. Även rörelse på grund av expansion i processrören och ugn måste tas i beaktande vid utformningen av
termometern. Därför konstrueras termometern med en
flexibel ”fjäder” mellan anslutningen på processrör och
ugnsvägg. Dessutom är anslutningen till huset konstruerat så att en axiell rörelse tillåts.

I ugnen värms råoljan upp till ca 350°C – 400°C innan den går in i den
första destillationskolonnen.

Termometern konstrueras med en flexibel ”fjäder” mellan
anslutningen på processrör och ugnsvägg.
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Med noggrannhet och snabb
svarstid i fokus
När den store danske tillverkaren av naturliga tillsatser, Christian Hansen ska
kontrollera cirkulationstemperaturen i sina stora processanläggningar där
bakteriekulturer till bl.a. livsmedelsindustrin framställs, använder de sig gärna av Endress+Hauser’s temperaturgivare. Nyligen installerade man 25 st
”iTherm TM411” i sin produktion på Avedøre Holme, söder om Köpenhamn.
Av Jesper Israelsen, frilansjournalist

som möjligt, annars riskerar man i
värsta fall att hela batchen måste
destrueras. Genom att övervaka
temperaturgivaren direkt på UHT’en
kan man undvika kontaminering
(förorening, red.) av produkten och
det ger en kvalitetsförbättring av hela
processen”, berättar Tommy
Mikkelsen.

Tommy Mikkelsen är metrologiansvarig hos Chr. Hansen i Avedøre, där han håller ögonen
på företagets olika mätinstrument.

Temperaturmätning
En mycket noggrann temperaturkontroll och en snabb svarstid vid variationer i temperaturen är A och O för
Chr. Hansen, när de producerar de
stora mängder bakteriekulturer som
sedermera ska används av några av
världens största livsmedelsproducenter (t.ex. Danoe och Nestlé).
Bakteriekulturerna kan användas för
att framställa sura mjölkprodukter
t.ex. yoghurt, men också för andra
typer av livsmedel.
Tommy Mikkelsen arbetar som
metrologiansvarig på Chr. Hansen och
det är hans ansvar att instrumenten
uppfyller de stränga kvalitetskrav, som
råder i företagets stora processanläggning. Själv vill han dock helst använda

det mer vardagliga begreppet ”kvalitetstekniker” om sig själv, för som han
säger, det är ju det som det faktiskt
handlar om. Han har utfört omfattande tester av Endress+Hauser’s nya
temperaturgivare iTherm TM411
– och det med övertygande resultat.
Svarstiden är av stor betydelse
Före jäsningsprocessen som sker i
stora jäsningstankar, genomgår
bakteriekulturen ett värmebehandlingssteg (UHT=ultrahög temperatur,
där temperaturen måste vara över
139 °C) för att minska mängden spårämnen och för att uppnå en längre
hållbarhetstid.
”Om temperaturen sjunker måste mer
värme tillföras till processen så fort

Svarstiden för temperaturgivarna är
helt avgörande för oss för att vi ska
kunna hålla en konstant temperatur i
anläggningen och på det området har
Endress+Hauser’s senaste temperaturgivare visat sig effektiv. Vi har haft lite
problem med svarstiden på några av
de mätare vi använt oss av de senaste
sex-sju åren. Men vi kom på att
temperaturgivarnas konstruktion har
stor påverkan. Om t.ex. PT100sensorn har en anslutning med
mycket material, så får den också en
längre svarstid. Med TM411 kommer
sensorn närmare processen och det
ger bättre noggrannhet och bättre
svarstid på mätningen, förklarar
Tommy Mikkelsen. Han har själv
genomfört ett test med tre ”generationer” av Endress+Hauser’s temperaturmätare, där reaktionstiden mellan
142 och 138 grader har gått från 12
till 9, till nu bara 5 sekunder. Testet är
baserat på avkylning i luft.
Precision och snabb kalibrering
En annan viktig sak är noggrannheten
i mätaren när mätaren ska kalibreras,
vilket normalt sker ett par gånger om
året. Tommy Mikkelsen har testat
mätaren med eller utan skyddsficka,
som är den del som sitter kvar när
temperaturgivaren monteras bort.
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Här har Endress+Hauser’s TM411
också visat sig mycket bra med en
avvikelse i testet på under 0,1 °C, både
med och utan skyddsficka (se tabell
nedan).
”Därtill kommer att hanteringstiden
mätt i mantimmar reduceras. Själva
kalibreringen tar ju sin tid, men med
hjälp av en särskild anslutning
(QuickNeck) som TM411 har, kan
man lägga skyddsfickan åt sidan i
processen och kalibrera enbart

mätaren utan att behöva använda
några verktyg. När mätaren är
monterad i skyddsficka betyder det att
man inte behöver stoppa driften. När
man ska kalibrera kan man därmed
faktiskt spara en CIP rengöring
(rensning, red.) i anläggningen till
skillnad från när man använder en
mätare direkt i processen”, avslutar
den entusiastiske kvalitetsteknikern.

Tommy Mikkelsen har varit anställd
hos Chr.Hansen de senaste åtta åren,
men har en bakgrund som bl.a. chef
för Metrologiavdelningen på Statens
Serum Institut och mättekniker vid
Teknologisk Institut. Men faktum är
att han från början utbildad sig till
finmekaniker och arbetade med att
konstruera delar till jetflyg. Det var
där han blev fostrad till att noggrannhet står över allt annat. Således också
hos Christian Hansen.

Test av Endress+Hauser TM411 temperaturmätare med
inställning 50 till 150 °C.
UUT: TM 411 avläst på dator via Fieldcare.
Referens: DTI-1000, ID.nr.: AAUQ10-3.
Kalibrator: ATC-250, ID.nr.: AAUQ13 med olja.
Beräknad mätosäkerhet: ±0,045 °C (K=2)

17/7-2013, Testet med skyddsficka:
Börvärde Kalibrator

UUT / TM411

Referens

Avvikelse

50 °C

49,81

49,78

0,03 °C

100 °C

99,47

99,45

0,02 °C

149 °C

148,18

148,24

-0,06 °C

17/7-2013, Testet utan skyddsficka:
Börvärde Kalibrator

UUT / TM411

Referens

Avvikelse

50 °C

50,06

49,97

0,09 °C

100 °C

99,88

99,81

0,07 °C

149 °C

148,68

148,63

0,05 °C

En viktig sak är noggrannheten i mätaren när mätaren ska kalibreras. Tommy Mikkelsen har testat mätaren med eller utan skyddsficka (den del
som sitter kvar när temperaturgivaren monteras bort).
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iTherm TM411 är en behändig liten givare som är enkel att plocka ur från skyddsfickan. En smart detalj med iTherm TM411 är den så kallade
QuickNeck-anslutningen som gör att man kan separera mätaren från driften med en enkel handrörelse. Inga verktyg behövs.

Genom att byta till den nya temperaturmätaren iTherm TM411 har Chr. Hansen
förbättrat sin temperaturövervakning.

iTherm® TM4xx:
• QuickNeck för snabb kalibrering
• QuickSens för snabb responstid; t90=1s
• StrongSens för starka vibrationer; t90=10s
• Ex godkännanden: ATEX, CSA, FM, IEC, NEPSI; både gas och damm
• Certifikat/konformitet: EHEDG, 3A, ASME BPE, FDA, TSE, Delta Ferrite <1%
• Intelligent transmitter med diagnostik; HART, Profibus og FF
• Ytfinish: 0,38µm, elektropolerad
• Självmatande kabelöverföring, bra plats för koppling
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Mättekniskt seminarium 2013
”... jag hade en toppenresa med ett fantastiskt värdskap. Seminarieprogrammet var mycket intressant, både
akademiskt och socialt. Jag rekommenderar denna resa å det starkaste till mina kollegor och räknar därför
med att det blir “slagsmål” om den plats vi har budgeterat för till nästa års seminarium.
/Norsk deltagare från Olja & Gas-industrin

“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 verksam inom Livsmedelsindustrin
Vårt årliga skandinaviska mättekniska
seminarium ägde rum den 8-11
december, vid våra fabriker i Schweiz,
Tyskland och Frankrike. Seminariet
har alltid varit populärt bland våra
kunder och denna gång deltog 72
personer från Norge, Sverige och
Danmark. När alla anlänt till Schweiz
på söndagskvällen serverades en
välkomstmiddag på hotellet, som
precis som våra fabriker ligger i det
område som kallas “die Dreiecke”
– punkten där Tysklands, Schweiz och
Frankrikes gränser möts.
De följande tre dagarna besöktes fyra
fabriker i dessa tre länder. Deltagarna
fick lyssna till föredrag av världens
ledande expertis; bl.a. utvecklare av
mätinstrument med principer som
Coriolis och Time of Flight.

På flödesfabriken i Cernay, Frankrike
besöktes ett av Europas största
kalibreringscenter för massflödesmätare. Det gavs guidade turer i
produktionen och besökarna fick se
hur online kalibrering går till under
löpande produktion. De fick också lära
sig mer om energiövervakning och
områden som Wireless Hart,
FieldCare, W@M och Condition
Monitoring.

Vi som var med från Endress+Hauser
vill tacka alla våra kunder från
Danmark, Norge och Sverige som
deltog för en mycket trevlig och
minnesvärd resa!

Intressanta dagar varvades med
sociala kvällsaktiviteter, där det gavs
möjlighet att knyta nya kontakter och
byta erfarenheter med likasinnade
från andra branscher och länder. God
mat och trevlig underhållning, men
även några timmar i Basels “gamla
stan”, förgyllde resan ytterligare.

7-10

Mättekniskt seminarium 2014

december
Boka in det i kalendern redan nu!
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Turbiditetsensor för dricksvatten
När kvalitet kommer i första hand
Alla vill ha färskt dricksvatten. Olika
behandlingssteg i vattenverk som t.ex.
filtrering, eliminerar oönskade partiklar. En viktig parameter för att styra
dessa filter är turbiditetsmätning.
Rent dricksvatten har en väldigt låg
turbiditet, vanligtvis mellan 0 och
0,05 TU (turbidity units), som innebär
att det innehåller extremt få eller inga
partiklar alls.
Endress+Hauser har utvecklat en ny
turbiditetssensor för så pass låga
partikelnivåer, den heter CUS52D och
har en upplösning på 0,0001 TU.
CUS52D är fabrikskalibrerad och
färdig att användas. Tack vare
Memosens-protokoll kommunicerar
den automatiskt med Liquiline
transmittern. Idrifttagning och
installation går snabbt och enkelt.

Ett nytt unikt clamp-on ultraljudsrengöringssystem förhindrar
sensorpåbyggnad utan mekanisk
rengöring.

Med montering utanpå rörledningen blir
bakteriekontaminering av dricksvattnet
omöjlig. Kvalitet kommer första hand!
Rengöring med ultraljud

CUS52 med spraymunstycke
för rengöring

Liquiline CM44
transmitter

CUS52D clamp-on
anslutning för variabelt
rörmontage

Kalibreringssats
för sensor

Den nya turbiditetssensorn, CUS52D, är speciellt utvecklad för låga partikelnivåer.

Nivåvakt för fasta material
Enkla, mekaniska mätmetoder
är fortfarande berättigat på vissa
fasta material. Den nya roterande
paddelvakten “Soliswitch FTE20” för
fasta material erbjuder utmärkt
prestanda till ett bra pris.
En reflektorskiva är monterad på drivaxeln till själva
vakten, vilket gör det möjligt att kontrollera den roterande
rörelsen hos axeln i huset. Dessutom kan den växlande
kontakten aktiveras med en skruvmejsel så att omslagsfunktionen går att styra. På så vis elimineras behovet av att
ta enheten ur drift för att kunna inspektera den. Justering
är enkelt för att anpassa enheten optimalt till materialets
vikt, fjäderbelastningen kan ställas in för hand mellan 80
g/l och 120 g/l, även när enheten är i drift. Lämpliga
applikationer för paddelvakten är lätta granulat såsom
spannmål, foder, plastgranulat eller träflis.
Den nya roterande paddelvakten Soliswitch FTE20 för
fasta material.

En säker process redan från start
Tillförlitlig mätning lägger grunden för säkra processer

Industriella processer innebär risker. Oftast kan du inte helt
eliminera dem, men du kan reducera dem till en acceptabel
nivå. Målet är att värna om människor och miljö, skydda
tillgångar och hålla företagets rykte intakt. Men var börjar
man?
En säker grund De senaste åren har internationella
standarder gällande riskutvärdering och implementering av
instrumentsäkerhetssystem såsom IEC 61508 (EU) och
ANSI/ISA 84 (USA) hamnat mer och mer i fokus. Dock är
processäkerhet inte bara en fråga om att implementera
säkerhetskretsar. Tillförlitlig mätning av kritiska processparametrar ligger alltid till grund för säkra processer.
Vårt uppdrag är din säkerhet I allt vi gör, i allt som vi
utvecklar och producerar, kommer säkerheten först. Vi
strävar efter att vara din partner inom fältinstrumentering
och med vår expertis kunna hjälpa dig att etablera en säker
grund för dina processer. Du kan lita på oss och vår
mångåriga erfarenhet, vi har alltid dina operativa krav och
dina säkerhetsbehov i åtanke.
Beprövad erfarenhet
• 250 certifierade produktlinjer som uppfyller alla 		
relevanta säkerhetskrav
• Över 10 miljoner enheter installerade i 			
säkerhetsapplikationer
Om du vill veta mer, kontakta oss eller besök:
www.se.endress.com/process_safety
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

Säker design och produktion:
• Alla våra processer är certifierade: Kvalitetssystem baseras på
ISO och IEC standards och granskas regelbundet av oberoende
enheter som TÜV, EXIDA, SQS, DEKRA.
• Vi har designstandarder för hela företaget som minskar
riskerna inom konstruktion och tillverkning.
• Designsimulationer minskar riskerna i den sista
produktutvecklingsfasen.
• Rigorösa utmattningstester bestämmer de exakta
begräsningarna för en komponents konstruktion och skapar
säkra driftområden.
• Enastående mekanisk integritet med avancerade svets- och
tätningskoncept.
• Tester under verkliga förhållanden säkerställer och förbättrar
tillförlitlighet och kvalitet.

