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Bäste läsare
Hoppas Ni alla har haft en riktigt skön sommar. Vädret har varit
smått fantastiskt och batterierna är laddade inför vintern. Vi på
Endress+Hauser har många spännande saker framför oss. Då vi
fortfarande är ett familjeföretag, med över 10 000 anställda, har
vi tillväxt och långsiktighet som våra övergripande mål. Med detta
sagt kommer vi även i ”lilla” Sverige att satsa expansivt och
anställa fler personer under hösten och vintern. Intresserad? Hör
av dig till undertecknad.
I detta nummer av mätteknik bjuder vi bland annat på intressant
läsning från Danmark. I artikeln om Kødbyen, Köpenhamns eget
”Meat packing district” kan du läsa mer om hur en vanlig Smartphone ger överblick av energiförbrukningen och banar väg för
energibesparingar.
På produktsidan vill jag passa på att lyfta fram vår nya förbättrade
serie Vortex flödesmätare, som vi kallar Prowirl 200. Den stora
förändringen har skett på elektroniksidan och mätaren kan nu
även detektera fuktig ånga. Alla våra nya Proline flödesmätare
levereras dessutom numera med sk. Heartbeat Technolgy. Läs mer
om detta intressanta koncept i tidningen.
Fundera också på om vårt ”Mättekniska seminarium” den 8-11
december, 2013 kan vara något för dig? Ett spännande och
innehållsrikt seminarium som under tre dagar blandar teoretiska
inslag kring mätteknik och processautomation med besök på våra
moderna produktionsanläggningar i Schweiz, Tyskland och
Frankrike. På sista sidan i tidningen kan du läsa mer om programmet och hur du anmäler dig!
Sedan förra numret av mätteknik har vi hunnit med att flytta vårt
Stockholmskontor. Vi sitter fortfarande i Solna men nu i nya ljusa
och nyrenoverade lokaler på Sundbybergsvägen 1. Har du vägarna
förbi är du självklart välkommen att hälsa på oss!
Vi hörs och ses!

Stefan Björkegren
VD
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Solnakontoret har
flyttat till nya lokaler
I mitten av september flyttade vårt
huvudkontor i Solna till ny adress. Vi
sitter nu i nya, ljusa och nyrenoverade
lokaler på Sundbybergsvägen 1 i
Solna.
Vår nya adress:
Endress+Hauser AB
Box 1486
171 28 SOLNA
Besöks-/leveransadress:
Endress+Hauser AB
Sundbybergsvägen 1
171 73 SOLNA
Ändra gärna våra kontaktuppgifter i
era register och om ni har vägarna
förbi är ni välkomna att hälsa på oss!

Nyanställd
Andreas Blomstedt har anställts som
ny Redovisningscontroller på
Endress+Hauser AB i Solna.
Andreas har tidigare erfarenhet från
yrket men är ny inom automationsbranschen. Vi hälsar Andreas hjärtligt
välkommen och hoppas att han ska
trivas hos oss!
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Modern mätare med alla önskvärda
funktioner samlade i ett litet paket
Proline Promag/Promass 100

Promag H 100

Dagens anläggningar kräver att
olika typer av mätutrustning kan
monteras på ett minimalt utrymme. De mätinstrument som efterfrågas ska därför både vara
kompakta och platsbesparande
utan att förlora i funktionalitet.
Nya Proline 100 har tack vare sin
innovativa elektronik alla dessa
egenskaper – och mer därtill! Som en
multivariabel flödesmätare, ger
Proline 100 oanade möjligheter till
optimal styrning och övervakning av
de enskilda processerna. Nya Proline
100 elektroniken kan fås med
samtliga våra mätrörsvarianter.
Proline 100 produkternas innovativa
elektronik i miniatyrformat har inte
bara samma funktionalitet som en
traditionell transmitter, utan även en
webbserver för mycket enkel programmering. Permanent själv-diagnostik
med Heartbeat Technology™ (se
separat artikel s. 6) och servicevänligt
datalagringkoncept (HistoROM)
garanterar säker drift dygnet runt.
Elektronikhusen finns i aluminium
eller som en ultra-kompakt hygienisk
version i 316L.

Proline 100 är perfekt för alla miljöer.
Det breda utbudet av olika typer av
godkännande, säkerställer högsta
möjliga säkerhet i din anläggning,
oberoende av om det gäller t.ex. SIL
eller hygieniska krav. Alla Proline 100
är kalibrerade i fullt spårbara kalibreringsriggar (ISO/IEC 17025). Detta
garanterar högsta mätnoggrannheten
och repeterbarhet.
Proline 100 erbjuder allt-i-ett: Full
funktionalitet i ett mycket kompakt
utförande, med samtidig mätning av
flera processvariabler samt mycket
hög och spårbar noggrannhet.

Promag P 100

Proline Promass 100 ger samtidig
mätning av massflöde, volymflöde,
densitet, koncentration och temperatur i en och samma enhet. Med
Promass I ges dessutom en helt unik
möjlighet till direkt viskositetsmätning
hos en vätska i rörledningen.
Proline Promag 100 ger samtidig
mätning av volymflödet, konduktivitet
och för Promag H 100 även temperatur. Den stora fördelen med samtidig
mätning är förstås att det minskar
antalet mätpunkter.

Promass I 100

		

Ny förbättrad
Vortexmätare
Prowirl 200

Endress+Hauser lanserar nu en ”ny”
förbättrad serie Vortex flödesmätare,
som vi kallar Prowirl 200. De största
förändringarna har skett på elektroniksidan där vi nu använder samma
hårdvara som redan finns i
Endress+Hauser’s andra nya tvåtrådstransmittrar (t.ex. Prosonic Flow
B200 och radar-nivåmätaren Levelflex). Nytt är också permanent
själv-diagnostik med Heartbeat
Technology™ (se artikel s. 6) och ett
servicevänligt datalagringkoncept
(HistoROM) som garanterar säker
drift dygnet runt.

De nya unika egenskaperna hos
Prowirl 200 är:
• Minskat krav på raksträckor före
och efter mätaren
• Förbättrad noggrannhet ± 0,65 %
på vätskor och ± 0,9 % på gas/ånga
• Förbättrat mätomfång, upp till
100:1
• Larm för fuktig ånga
• Mätning av mängden vätska i
ångledningen
• Mätning av ångans torrhalt
• Direkt 4-20 mA ingång för tryckkompensering av flödet (ånga/gas)

Prowirl 200 har också ärvt alla
positiva egenskaper från sin
föregångare Prowirl 72/73:
• Extremt robust, okänslig för
vattenslag och temperaturchocker
(150°C per sekund)
• Livstidskalibrering, mätarens
k-faktor förändras inte under
mätarens livstid
• Mycket välbalanserad sensor
(samma sensor för alla storlekar)
vilket gör den okänslig för vibrationer i rörledningen, upp till 500Hz
och 1 g i alla plan
• Dualsens, dubbla sensorer och
transmittrar för redundans, extra
säkerhet
• SIL 3 (homogen redundans t.ex.
1oo2, 2oo3)
Prowirl 200 finns i tre versioner;
Prowirl D = flänslös
Prowirl F = flänsad
Prowirl O = höga tryck.

Prowirl 200 F Horizontal

Prowirl 200 F Dual
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Stor kapacitet för
små utrymmen
Liquiline analysprodukter har fått en ny
familjemedlem: platsbesparande
Liquiline CM44R
		

Liquiline CM44R

Det innovativa konceptet med DIN-skenamontering
förenklar och gör så att installation, hantering och underhåll kan ske mycket snabbt. Praktisk set up duplicering till
andra enheter med SD-kort förenklar och sparar tid, vilket
gör Liquiline CM44R väldigt intressant för maskinbyggare
och OEM.
Slutkunder kan dra nytta av full funktionalitet och flexibilitet hos klassens bästa transmitterplattform, med upp till
åtta kanaler och tolv parametrar. Det intuitiva användarinterfacet och “hot plug & play” för förkalibrerade Memosens-elektroder gör analysmätning väldigt enkel. Liquiline
CM44R kommer med inbyggd webbserver för fjärråtkomst
och alarm – även via Smartphone.
Liquiline CM44R DIN-skena passar till alla typer av
industrier.
DIN-skenmontering gör att installation, hantering och underhåll kan
ske mycket snabbt och enkelt.

Heartbeat Technology™
Sänker din puls
Rädd för störningar i driften? Stressad över din mätares
tillförlitlighet? Nu kan du andas ut! Heartbeat Technology
hjälper dig att hålla koll på dina flödesmätare. Heartbeat
Technology består av tre olika delar; Heartbeat Diagnostics,
Heartbeat Monitoring och Heartbeat Verification.
Heartbeat Diagnostics är en självkontrollerande funktion
som finns som standard på alla nya Proline flödesmätare.
Fördelar:
• Kontinuerlig övervakning som ger information om
mätarens hälsotillstånd i realtid.
• Ger information om åtgärder för hur problemen ska
lösas, enligt VDI/VDE 2650 och NAMUR
Rekommendation NE 107.

Heartbeat Monitoring (tilläggstjänst) övervakar de
parametrar hos mätaren som påverkas av processen.
Fördelar:
• Säkerställer tidig upptäckt av eventuella förändringar
(trender) vilket minskar risken för driftsstörningar.
• Ger information som underlättar proaktiv planering av
åtgärder (rengöring).
Heartbeat Verification (tilläggstjänst) förlänger
kalibreringsintervallet.
Fördelar:
• I mätaren finns spårbara referenser - ingen närvaro på
plats krävs.
• Kontrollrapporten kan användas för att påvisa kvalitetsåtgärder till tredje part.
Alla Endress+Hauser’s nya Proline flödesmätare levereras
med Heartbeat Technology™.
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Elektronisk dP transmitter
för nivåmätning – FMD72
Fri från yttre påverkan och enkel att installera

Fakta
• Flexibel transmitterplacering
• Individuell sensor installation/
utbyte
• Enkel och intuitiv
parametrisering
• 2-tråds 4-20mA HART
• Eliminerar problem med
kappilär- och impulsrör
• Process -40 ... 125°C
• Mätområde: -400 ... 400 mbar
till -1 ... 10bar
• Noggrannhet: ± - 0,1 %
• ATEX

Deltabar FMD72 systemet använder
förmedlas. Tillsammans med nivåTa hjälp av vår Online Applicator för
en beprövad sensorteknologi på ett
mätningen får man alltså tre paraatt enkelt undersöka om systemet är
nytt och innovativt sätt. Två tryckmetrar från ett och samma system.
lämpligt för just din process.
givarmoduler ansluts till en transTransmittern har dessutom kontinumitter via digital kommunikation.
erlig självdiagnostik som kan utläsas
Du hittar Applicatorn på vår hemsida:
Transmittern kan monteras där det är
via HART kommunikation. Systemet
www.se.endress.com
mest praktiskt för drift och service.
är väl lämpat för nivåmätning i
Installationen är enkel och intuitiv och
stängda tankar med upp till 10 bar
varje sensor kan vid behov bytas ut
statiskt tryck.
individuellt. Kabeln är löstagbar och
längden kan förkortas. Systemet går
mycket snabbare att installera än
traditionella dP mätare och blir därför
mer kostnadseffektivt.
Kapillärrör och impulsrör påverkas av
många olika faktorer, bl.a. kan
förändringar i den omgivande
temperaturen ge stor påverkan.
Genom att byta ut rören mellan
tryckgivarna och transmittern mot en
elektronisk kabel, ökar noggrannheten i mätningarna till 95 %
samtidigt som du får en upp till 10
gånger snabbare signal.
Via HART kan både det maximala
statiska trycket som uppmäts av
lågtrycksensorn och temperaturmät- FMD72 - Elektronisk dP mätning säkerställer en enkel installation samt en säker, tillförlitlig och
kostnadseffektiv mätning.
ning som uppmätts från sensorerna
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Laxens väg till köksbordet
Laxnationen Norge producerar tonvis med högkvalitativ lax och annan fisk
i över 1400 fiskodlingar längs den norska kusten och fjordarna. Men hur
kommer egentligen den vuxna laxen från odlingen till fabriken, där den ska
förberedas för konsumenten?
Så kallade ”Brønnbåtar” suger med
hjälp av en stor slang upp den levande
laxen från fiskodlingen och för över
den till en tank med havsvatten inne i
båten. Automatiseringsgraden är hög
och uppsugningen filmas med hjälp av

videokameror placerade bakom
siktglas inuti rören. Transportmomentet är mycket stressande för
fiskarna och för att säkerställa att de
mår bra övervakas vattnet kontinuerligt under transporten. Det finns
dessutom tydliga norska direktiv som
fastställer och bestämmer olika
parametrar för att garantera fiskens
kvalitet ombord. Vattnets salthalt,
pH-värde, syreförbrukning och andra
indikatorer måste mätas kontinuerligt
för att man ska kunna styra det
installerade vattenreningssystemet.
Det norska företaget Normatic som är
etablerat i Nordfjordeid, är specialister
inom automation för vatten och
marina applikationer. De har beslutat
att använda Endress+Hauser’s
multiparameter-plattform Liquiline

Liquiline CM44 mäter alla viktiga parametrar
av vattenkvaliteten i “brønnbåtarna”.

CM44 med sina digitala Memosensgivare, för att mäta alla nödvändiga
parametrar av vattenkvaliteten i
”brønnbåtarna”. De första två båtarna
är nu klara och därmed utrustade med
en rad olika inline sensorer som är
resistenta mot havsvatten, långtidsstabila efter kalibrering och kräver
mindre underhåll. Genom att använda
CM44 flerkanalstransmitter (med upp
till 8 kanaler) och Profibus DP som
modern processkommunikation och
hårdvara minskar kabeldragningen
ombord.
Med enkel hantering och förkonfigurerade sensorer kan besättningen
koncentrera sig på sin viktigaste
uppgift - att transportera fiskarna till
fabriken. Normatic planerar att
utrusta ytterligare sex ”brønnbåtar” i
år och fler lär följa framöver.
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Verktyg för spårbarhet
inom livsmedelsproduktion
Innehållet i den mat vi äter och ger
våra barn har aldrig tidigare varit
mer i fokus än vad det är idag. Vi är
medvetna, pålästa och ställer ständigt allt högre krav på att våra livsmedel och drycker inte ska innehålla
skadliga ämnen som vi blir sjuka av.
EU har ett antal regler och förfaranden som ska garantera
livsmedelssäkerheten från jord till bord. Inom processindustrin känner de flesta numera till EU:s förordning (EG)
nr 1935/2004, som i stora drag handlar om de material
som får eller inte får komma i kontakt med livsmedel. Den
enskilde producenten har en rättslig skyldighet att kunna
påvisa spårbarheten hos de material som använts, både ett
steg framåt och ett steg bakåt i produktionskedjan.
Endress+Hauser har mer än 60 års erfarenhet av produktion av processinstrumentering och har alltid legat i
framkant när det gäller spårbarhet. Alla våra produkter
som är tänkta för att användas inom livsmedelsproduktion,
tillverkas i överensstämmelse med EU: s förordning (EG)
nr 1935/2004 och kan levereras med relevanta certifikat
såsom EHEDG och 3A.

Endress+Hauser tillhandahåller ett HTML-baserat verktyg,
som kallas W@M (Web Enabled Management), som enkelt
och snabbt säkerställer full spårbarhet av alla relevanta
uppgifter för varje enskilt instrument.
I W@M hittar du bland annat:
• Exakta detaljer och fullständig beskrivning av instrumentets konstruktion
• Specifik data om hårdvara och mjukvara versioner
• Diverse relevanta dokument såsom teknisk data, Ex
certifikat, CE, etc.
• Produktionsrelaterade dokument såsom kalibreringscertifikat, materialcertifikat och certifikat för ytfinish
Kontakta oss så berättar vi mer hur W@M-portalen kan
förenkla din vardag!
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Tekniken ger överblick av
förbrukningen och banar
väg för energibesparingar
När de olika verksamheterna som verkar inom Kødbyen - Köpenhamns eget
”Meat Packing District” – ska övervaka sina kyl- och uppvärmningskostnader
hädanefter, räcker det med att titta på en smartphone. Endress+Hauser’s
mätinstrument ansluts till en energiberäkningsenhet (EnergyCal) och där
finns all data tillgänglig för alla användare via en webbserver.
Av Henrik Fougt
Kødbyen i centrala Köpenhamn är ett
område bestående av barer fulla av
atmosfär, restauranger med förträfflig
mat, några av de bästa galleriorna och
inte minst duktiga slaktare som i
generationer drivit sina köttbutiker.
Du kan se dem i full aktion på morgonen när du passerar för att köpa ditt
morgonkaffe. På dagen är Kødbyen
fullt av shoppare och på natten fylls
området med glada bargäster.
Kødbyens Maskincentral ansvarar
bland annat för driften av områdets
centrala kylanläggning. För att uppnå
en mer exakt debitering av förbrukningen och samtidigt dra nytta av de
tekniska och analytiska fördelarna hos
ett modernt system, har man med hjälp
av nya principer förnyat hur man mäter
energiförbrukningen. Med det nya systemet
blev informationen om energiför
brukning tillgänglig för alla hyresgäster.

Endress+Hauser har i samarbete med eSight
levererat en toppmodern lösning för
övervakning av energiförbrukningen hos
Kødbyens centrala kylanläggning. Data är
tillgängliga via en webbserver och användarna kan löpande följa förbrukningen från
t.ex. en smartphone eller dator.

Kylanläggningen
Kylanläggningen använder ammoniak
som köldbärare och en ammoniakledning är dragen runt hela Kødbyen.
Ammoniak från denna ledning
används som primär köldbärare i de
lokalt placerade plattvärmeväxlarna,
där det mer harmlösa, sekundära
köldmediet etylenglykol matas ut till
hyresgästerna. Energiförbrukningen
mäts vid etylenglykolanslutningen hos
varje enskild hyresgäst.
Maskinchef Jørgen Hansen på
Kødbyens maskincentral ansvarar för
den dagliga driften och fick idén att
söka efter nya lösningar:
- Inledningsvis testade vi fyra lösningar
för att ta reda på hur vi skulle få så
exakta mätningar som möjligt. Vi
upptäckte då att Endress+Hauser har
mycket bra instrument och spännande
tekniska lösningar.

Hos varje kund sitter temperaturmätare på
in- och utloppsledningen samt en
flödesmätare.

- Det är många år sedan vi byggde
anläggningar med ammoniak som
direkt köldbärare för våra hyresgäster.
Sedan mitten av 90-talet har vi byggt
lokala glykolanläggningar till
hyresgästerna.
- Vi mäter energiförbrukningen av
ammoniak (primärsidan) med
massflödesmätare, det är den bästa
lösningen för ammoniakflödet i
mindre anläggningar.
- På glykolsidan (sekundärsidan)
beräknar vi energiförbrukningen hos
våra hyresgäster i en energiberäkningsenhet, baserat på en magnetisk
induktiv flödesmätning och två
temperaturmätningar (tillopps- och
frånloppstemperaturerna), förklarar
Jørgen Hansen.
Lösning
Alla mätarna har levererats av
Endress+Hauser och man har

Syftet är att få en mer exakt debitering av
kunderna och samtidigt genom ökad
transparens skapa möjlighet för energibesparingar, berättar Jørgen Hansen, driftsansvarig på Kødbyens maskincentral.
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återanvänt befintliga mätare där det
varit möjligt. Längs ammoniakledningen
har man lagt fibernätverkskablar som
leder data från hyresgästernas
enskilda energiberäkningsenheter och
ammoniak-massflödesmätarna till en
central dator. Förutom att garantera
en mer noggrann mätning och
insamling av energiförbrukningsdata
från den enskilde kunden, ger det nya
systemet även en bättre överblick:
- Endress+Hauser har levererat en
hostad eSight-lösning där data skickas
till en webbserver. Med hjälp av en
webbläsare kan vi ta del av dessa data
online och använda dem till en mängd
olika analyser, och även våra kunder,
hyresgästerna, kan följa sin förbrukning online, förklarar Jørgen Hansen.
- Man kan övervaka förbrukningen
ned till mätningar var 15:e minut och
därigenom få en fullständig överblick över sin förbrukning. I det flesta
fall räcker det med en smartphone så
kan kunderna följa förbrukningen och
t.ex. genast se om de har glömt att
stänga dörren till kylrummet så att
kylan strömmar ut.
Stora energibesparingar att vänta
Den centrala kylanläggningen i
Kødbyen hade 2012 en energiförbrukning på 3 miljoner kilowattimmar,
vilket motsvarar en kostnad på
ca 4,6 miljoner danska kronor.
Investeringen av det nya debiteringssystemet, inklusive installationen, är i
storleksordningen 700 000 danska
kronor. Är det en investering som kan
löna sig? För Jørgen Hansen råder det
inget tvivel:
– Nu när vi har fått en bra överblick
blir det enklare att optimera energianvändningen. Vi kan övervaka och
installera larm, löpande analysera
data och hela tiden övervaka anläggningens prestanda - bara vi har
tillgång till en dator eller smartphone

Bo Laybourn, Business Driver på Endress+Hauser,
har varit med och konstruerat den första
anläggningen i sitt slag i Danmark där
användarna får tillgång till detaljerad data
om sin energiförbrukning och de drifts
ansvariga nya möjligheter till att analysera den.

Fakta
Fakta om Kødbyen
Kødbyen ligger i den inre delen av Vesterbro i Köpenhamn och täcker en yta
på över 11 hektar. Området ägs av Köpenhamns kommun och administreras
av Kultur- och fritidsförvaltningen.
Kødbyens maskincentral har ca 30 medarbetare och sköter de centrala
tekniska installationerna i Kødbyen. Den är samtidigt ett kunskapscenter med
ansvar för driften av de många kommunala simhallarna i Köpenhamns
kommun.
Kødbyen är en typ 2-verksamhet och måste på grund av den centrala kylanläggningen med ammoniak, följa stränga miljö- och säkerhetsbestämmelser.
Fakta om den nya debiteringslösningen
Budgeten är på ca 700 000 danska kronor, varav ca 200 000 till installation
och kabeldragning. Företaget Celbo har utfört elinstallationerna, medan
Endress+Hauser har levererat lösningen, mätinstrumenten, programvaran och
anslutningarna. Endress+Hauser han anlitat sitt partnerföretag eSight Energy
som underleverantör för webblösningen.

med internetuppkoppling. Vi förväntar
oss en stor energibesparing. Samtidigt
är det viktigt för oss att kunderna har
en fullständig överblick och förtroende
för systemet och därför har vi köpt till
en underhållslösning där
Endress+Hauser regelbundet kommer
och verifierar systemet, säger Jørgen
Hansen.
– Tillgång till data om energiförbrukningen leder erfarenhetsmässigt till
en reducering av förbrukningen på
minst 6–8 procent, berättar affärsutvecklaren Bo Laybourn från
Endress+Hauser. Om verksamheten
vill optimera ytterligare ger eSight ett
mycket nyanserat beslutsunderlag för
investeringar i nya anläggningar, i
vilka det är önskvärt att reducera
produktionskostnaderna för energi
och förbrukning. eSight garanterar
bl.a. att optimeringen görs efter

prestanda och inte efter fabrikat eller
anläggningens ålder.
– På eSights webbsida framgår att
företagets kunder överlag har sparat
10 till 20 % i energi och några upp till
30 %.
– Jag tror att några av de större
hyresgästerna kommer utnyttja de
nya möjligheterna att detaljövervaka
förbrukningen och därigenom hitta
sätt att dra ned på kostnaderna. De
mindre hyresgäster däremot, kanske
inte kommer att använda systemet så
mycket. Allt som allt tror jag ändå att
systemet betalar sig snabbt, samtidigt
som vi har fått en mer noggrann
mätning för energidebiteringen och
det ligger ju i allas intresse, understryker Jørgen Hansen.

Många verksamheter i Kødbyen, som t.ex.
Merrics Catering, har ett kontinuerligt
kylbehov (livsmedel) och använder en
glykolanläggning.

En skärmbild från övervakningssystemet som
ger driftchefen nya möjligheter.
- Vi förväntar oss en kort återbetalningstid på
vår investering. Besparingar i energiförbrukningen är ett led i driftoptimeringen,
förklarar Jørgen Hansen, driftsansvarig.
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Smart Scale:
Stoppa energiförlusterna!
Många företag slösar idag minst 10 % av sin dyrköpta el på annat än produktionen. Bortkastad energi försvinner sakta ut genom skorsten, fönster, dörrar
och väggar förklädd till värme. Bort försvinner den och likaså gör pengarna
den kostade. Även helt nyinköpt produktionsutrustning eller klimatanläggning kan slösa massor av energi utan att du märker det, inte förrän du får
räkningen från elbolaget...

Smart Scale energilösningar sätter stopp för oförutsedda
energikostnader, stopp för månadsvisa avläsningar och
stopp för räkningar som är större än förväntat och kräver
en förklaring inför ledningen. Med Smart Scale energilösningar övervakar du din energi kontinuerligt; nu, i natt, i
morgon och nästa år. Du går från okunskap till överblick
och kunskap om ditt företags energianvändning. Bland
annat nås du av ett larm på din mobiltelefon om förbrukningen plötsligt ökar ovanligt snabbt.
Produktionsavdelningen får också ett larm så att de kan få
stopp på energispillet innan det försvinner ut genom
skorsten eller ut i kloaker. Energidatan samlas i en stor
databas, redo att användas i samband med de månadsvisa
energirapporterna. Med Smart Scale energilösning får du
ett analysverktyg där du snabbt kan se hur din energi
förbrukas i och utanför produktionen.
Smart Scale Energi lösningar passar till alla typer av
produktionsanläggningar, ångpannor, tryckluftssystem,
kyl- och värmeanläggningar, klimatanläggningar och
elektricitet.
Vill du stoppa energiförlusterna på din anläggning?
Kontakta oss på Endress+Hauser så hjälper vi dig att hitta
den lösning som passar just dig och din anläggning.

Smart Scale
Med ”Smart Scale” menas att lösningen är utbyggbar och
kan anpassas efter kundens storlek och behov. En liten
kund t.ex. kan börja i mindre skala och sedan bygga på
sitt system vartefter om han så önskar. Smart Scale
innebär lägre initialkostnad och större flexibilitet för
slutkunden.
Smart Scale passar alla:
• Ångpannor
• Tryckluftssystem
• Värmeanläggningar
• Kylanläggningar
• Elektricitet
• Annat t.ex. vatten och andra förbrukningsvaror

Smart Scale
energilösningar ger dig
• Standardiserade Key Performance Indicators (KPIs) till
driftoptimering
• Energiövervakning
• Energianalysverktyg
• En samlad plats för all energidata
• Grunden till ISO50001 (energiledningssystem)
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En ångpanna omsätter lätt energi för 1 miljon SEK om året, men den kan också omsätta det dubbla vid eventuella fel som inte upptäcks i tid.
Finns det utrymme för det i din budget?

Kan du ser hur belastningen är mellan kompressorerna eller hur mycket
luft de levererar var och en för sig? Bara för att de förbrukar samma
mängd ström betyder det inte att de levererar samma mängd luft!

Memograph M datalogger är själva hjärtat i en Smart Scale energilösning. Den är överlägsen vad det gäller visualisering av ögonblicksförbrukning, att larma när gränsvärden överskrids, att logga energidata samt för signalkonvertering.
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Endress+Hauser leder den
trådlösa revolutionen!

I en värld där ökad tillgänglighet av information innebär ökad produktivitet,
har den trådlösa revolutionen fått ta allt större plats.
Wireless HART-lösningar från Endress+Hauser ger olika typer av information
om din process och din anläggning samtidigt som det är kostnadseffektivt.
Trådlös teknik som används för att
samla in signaler till överordnade
system har snabbt blivit praxis. En ny
rapport från det globala teknikanalysföretaget ON World förutspår att det
år 2016 kommer att finnas 24
miljoner industriella trådlösa enheter i
världen - en ökning med 553 % på
installerade enheter.
När det finns ett behov av att övervaka
processer i avlägsna eller svåråtkomliga områden skapar den trådlösa
tekniken nya möjligheter. När
operatörerna övertygats om att
tillräcklig säkerhetsdata finns på plats,
kommer de att upptäcka de fördelar
som ett trådlöst nätverk har med
minskade installationskostnader och
ökad datatillgänglighet. Det är
allmänt känt att viktig process-och
diagnostikinformation som finns i
instrumentet kan vara svår att
tillgodogöra sig, men med
Endress+Hauser’s trådlösa HARTlösningar kan

den värdefulla informationen bli
tillgänglig. Wireless HART-lösningar
ger ökad tillgänglighet och transparens av data, men ingen förlust av
dataintegritet.
”Många operatörer vet inte om att
Endress+Hauser’s nya trådlösa HART
adapter och Fieldgate kan uppgradera
HART eller 4….20mA-instrument till
en trådlös HART-enhet” förklarar
Chriss Snelling, Endress+Hauser’s
expert inom trådlös teknologi.
Den batteridrivna adaptern kan om
det är nödvändigt ge ström till ett
fältinstrument, så att informationen
från avlägsna, svårtillgängliga och
mobila mätpunkter kan nås centralt
även om det saknas elektrisk infrastruktur på plats.
”Vad som är ännu mer förvånande är
hur kostnadseffektiv denna uppgradering är. HART är ett multi-drop
protokoll med upp till fyra

HART-mätpunkter som kan anslutas
till en enda trådlös HART-adapter,
vilket minskar installationskostnaderna avsevärt”, berättar Chris.
Data samlas in och integreras i
befintliga system via trådlös HART
Fieldgate, som använder Modbus /
OPC via Ethernet och RS485. Nätverket är självorganiserande och
självreparerande, vilket innebär att
nätverket själv upptäcker avbrott i
datakommunikationen och direkt
hittar de bästa alternativa vägarna.
Endress+Hauser är ledande i att
integrera denna hårdvara till en
komplett trådlös lösning.
”Vi erbjuder vägledning och erfarenhet inom alla faser av din trådlösa
uppgradering, allt från inspektion på
stället, nätverksdesign, placering av
portar och urval av enheter, till att
integrera processvärden i ditt valda
värdsystem”, avslutar Chris Snelling.

		

Ökat fokus på
säkerhet (SIL)
Nya produkter utvecklas i enlighet med IEC61508
Det råder ett ökat fokus på säkerhet hos Endress+Hauser.
Nya produkter utvecklas i enlighet med IEC61508 och kan
användas i SIL2 applikationer som fristående enheter, eller
SIL3 i en redundant installation. Våra nya nivåradar,
Micropilot och Levelflex, är de första nivåradar som har
utvecklats enligt IEC61508.
I installationer där det föreligger SIL-krav är begreppet
”Proof Test” mycket viktigt. För att upprätthålla funktionssäkerheten måste utrustningen vara kontrollerad genom
ett så kallad ”Proof Test”. Intervallet bestäms utifrån
specifika värden som gäller för alla komponenter i säkerhetskretsen. Micropilot och LevelFlex kan testas under
drift, utan att man ändrar nivån eller behöver ta bort
instrumentet från anläggningen.

SIL
Syftet med att använda Safety Instrument System (SIS)
är att undvika farliga oupptäckta fel hos instrumenten
som kan leda till skador på människor och miljö. För att
reducera dessa fel, kartläggs riskerna för att de inträffar
och behovet av säkerhetsnivå definieras. Säkerhetsnivån
rangordnas från SIL1, som är den enklaste, till SIL4 som
är den högsta nivån.

Alla säkerhetsmanualer och certifikat på våra SIL-certifierade
instrument hittar du på: www.endress.com/sil

Standard för
Avancerad
Diagnostik
- NAMUR NE 107
Processapplikationer inom automationsindustrin är
ständigt utsatta för påfrestningar, både av processen själv
och av externa faktorer. Förutom själva mätvärdet kan det
därför vara värdefullt och användbart för operatören på
anläggningen att få ta del av instrumentets status. Med
direkt information om vad som t.ex. kan vara fel, behöver
kontrolleras eller kräver underhåll kan operatören snabbt
ingripa utan några större driftsstörningar. När rätt information finns tillgänglig för rätt person vid rätt tidpunkt kan
onödiga produktionskostnader och försämrad kvalitet i
produktionen undvikas.
Alla Endress+Hauser’s nyutvecklade instrument för
övervakning följer riktlinjerna för NAMUR NE 107.

NAMUR NE 107
• Är standard för diagnostisk information
• Anger lämplig åtgärd vid ev. fel
• Ger förbättrad operativ effektivitet
• Ger ökad produktivitet
• Kostnadseffektiv
• Underhållseffektiv
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Läsvärt för Olja & Gas-industrin
På Endress+Hauser’s hemsida finns en hel sektion som
handlar enbart om Olja & Gas-industrin. Där hittar du en
hel del läsvärt och bland annat en online-portal med unik
information om de senaste produktlanseringarna, internationella och nationella projekt, kundseminarier och trender.
Olja & Gas-industrin är unik och därför skräddarsyr
Endress+Hauser lösningar, service och produkter så att de
lämpar sig till 100 % för de processer och utmaningar som
finns i branschen. Vi är experter på att förstå komplexiteten
inom Olja & Gas och vi delar gärna med oss av vår kunskap
och kompetens till våra kunder via hemsidan.
Läs bland annat noggranna beskrivningar om hur du via en
bättre och utökad kontroll kan optimera din verksamhets
olika processer.
Läs mer:
www.se.endress.com/oil-gas

Beräkningsprogram för hållfasthet
på temperaturfickor
Temperaturfickor utsätts för mekanisk påverkan från
processen. Höga hastigheter och vibrationer i processen
kan öka svängningarna i fickan tills den når sin egenfrekvens och då är risken stor att fickan brister. Fickans egenfrekvens beror på dess utformning. Dock finns det beräkningar som kan förutse detta.
Endress+Hauser erbjuder ett
gratis beräkningsprogram via en
länk på vår hemsida för alla våra
vanligaste fickor. Alla kritiska
parametrar anges och du ser vilka
åtgärder som måste vidtas, t.ex.
öka tjockleken på fickan eller
minska instickslängden.
Du kan själv prova programmet i
”Applicatorn” på vår hemsida.
Kontakta oss så kan vi visa dig
och berätta mer!

Temperaturfickans egenfrekvens beror på fickans
utformning.

Beräkningsprogram för hållfasthet på temperaturfickor
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Memosens – revolutionerande
inom pH-mätning
Memosens är en av de viktigaste innovationerna
inom pH-mätning de senaste åren. Det är
ett intelligent kommunikations-gränssnitt
för givare inom vätskeanalys. Systemet
är enkelt, effektivt och sparar både tid
och pengar.
Med mer än 20 års erfarenhet av
sensorutveckling och som världens
största leverantör av sensorer för
processindustrin, var det naturligt för
Endress+Hauser att ta sensortekniken
inom analysmätning ett steg längre
- till beröringsfri och digital
sensorteknik. Endress+Hauser var

först med att erbjuda digital sensor
teknik och det blev snabbt tydligt att
utvecklingen av Memosens kunde
revolutionera kalibreringsprocessen.
Endress+Hauser beslutade sig för att
arbeta med öppna standarder vid
utvecklandet av Memosens och första
samarbetspartnern var företaget
Knick. En gemensam plattform
etablerades och utvecklades för
induktiva, beröringsfria kontaktsystem. Resultatet blev att kunderna
idag kan välja mellan flera olika
leverantörer av sensorer och
utrustning med Memosensteknologin.

Memosens kvalitetsmärkning
garanterar en korrekt kompabilitet
och funktion.
Memosens har skapat standard
Över 140 000 pH-elektroder med
Memosensteknologi har levererats
fram till idag och Endress+Hauser har
satt en de-facto standard för
processen inom analys. För många
kunder är det otänkbart att gå tillbaka
till analog teknik.
Revolution av
kalibreringsprocessen
Memosens har också revolutionerat
kalibreringsprocessen. Förkalibrerade
sensorer kan ersätta de befintliga,
som i sin tur kan kalibreras inför nästa
byte. På så sätt kan man lagerhålla
sensorerna under ideala förhållanden
samtidigt som tiden för kalibrering
och byte av elektrod reduceras
markant. En förkalibrerad Memosenssensor förenklar förfarandet, sparar
tid och låter dig bestämma när
kalibreringen ska ske!

Några Memosens många fördelar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Det enda systemet på marknaden med perfekt galvanisk isolation
Du behöver inte bekymra dig för jordningsfel eller jordströmmar
Induktiv, beröringsfri Power transmission
Resistent mot yttre påverkan, såsom fukt, korrosion och saltbroar.
Det är även möjligt att ansluta givare, t.ex. pH-elektroder under vatten
Patenterat bajonettlås utan att kabeln behöver vridas för enkel öppning och stängning
pH-elektroder har ca 40 % längre livslängd
Databehandling i sensorns plug-in ger möjlighet till multiinstrument för flera olika mätprinciper och givare eftersom
denna enkelt känner vilken typ av givare som ansluts (likt en USB-ingång på en dator)
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Toppmodernt reningsverk
under uppbyggnad
Just nu byggs ett av Europas mest moderna reningsverk i Mariagerfjord
kommun i Danmark. Den nya anläggningen kommer att ersätta tio existerande
mindre anläggningar. Arbetet med konstruktion och VVS är redan klart och nu
ska mätinstrument och övervakningssystem installeras.

Reningsprocessen
Den mest väsentliga delen av reningsprocessen sker i två stora bassänger
(EnviFlex reaktorer med aktivt slam=
otaliga bakterier), där bakterierna
”äter” föroreningarna i avloppsvattnet. I varje bassäng rinner
avloppsvattnet genom tre separata
bassängområden där man etablerat en
speciell miljö för bakterierna. Här tar
man bort kolhydrater, kväveföreningar
(ammonium och nitrat) och fosfat.
Givetvis måste ett sådant komplext
system styras väldigt noggrant för att
man ska uppnå ett optimalt resultat
och för att det aktiva slammet ska få
en så bra arbetsmiljö som möjligt.
Endress+Hauser har utrustat anläggningen med det senaste inom onlinemätinstrumentering för att registrera
vattenmängden i rör, vattennivåerna i
bassängerna och identifiera olika
analysparametrar såsom pH eller
fosfatkoncentration.
Anaeroba och anoxiska faser
I en del av reaktorprocessen tillförs
syre så att det aktiva slammet får

andas. I den processen oxiderar en
speciell typ av bakterie ammonium till
nitrat, vilket är nödvändigt för att
kunna avlägsna kväveföreningar från
vattnet i nästa steg. Lufttillförseln till
det aktiva slammet står faktiskt för
den största energiförbrukningen på
hela anläggningen och är därför viktig
att optimera genom god kontroll.
Optiska syreelektroder från
Endress+Hauser har installerats under
vattnet så att Memosensteknologin
övervakar alla syrevärdena kontinuerligt online. Elektroderna är också mer
eller mindre underhållsfria tack vare
rena optiska sensorer.
I den andra reaktorprocessen arbetar
bakterier utan syre s.k. “anoxisk fas”.
I processen förbrukar bioslammet det
tidigare nämnda nitratet och andas ut
ren kvävgas, samma komponent som i
vår atmosfär. I denna fas är flera
online sensorer involverade för att
kunna ge en bra och tydlig bild av den
komplexa processen. Multifunktionella sensorer med kompenserande
jonselektiv ammonium elektrod och
pH-elektrod detekterar på millisekunder

den precisa koncentrationen. Optiska
nitrat- och turbiditetssensorer
registrerar också nitratkoncentrationen och innehållet av aktivt slam.
En högeffektiv anläggning
Mätutrustning måste underhållas
regelbundet för att ge korrekta
resultat. Mariagerfjord Vand A/S har
valt att utrusta hela online analysinstrumenteringen med ett helt
automatiserat sensorrengöringssystem för att minimera de manuella
underhållsintervallen. Ett tidsstyrt
lufttryckssystem rengör sensorytorna
grundligt. Alla funktioner är integrerade i Liquiline transmittern som är
styrenheten för alla analysparametrar
på anläggningen.
Med den nya instrumenteringen från
Endress+Hauser blir Mariagerfjord
reningsverk en toppmodern anläggning med en väldigt effektiv och
kontrollerad process.
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Innovativ flödesmätare optimerar
biogasproduktionen
Vejle Spildevand i Danmark har äntligen hittat en flödesmätare som mäter
både Nm3/h och metanhalt i biogas. Tack vare mätaren är det nu
möjligt att se effekterna av de optimeringar och ändringar som genomförs
på biogasanläggningen på Velje Renseanlæg.
Av Henrik Fougt

- Grundläggande är att vi vill producera så mycket biogas
som möjligt i våra två rötkamrar här på Velje Renseanlæg.
Det kräver att vi hela tiden optimerar tillförseln av ”energiprodukter” och kan kontrollera processen i rötkamrarna.
Med vår nya mätare kan vi både mäta flöde och metanhalten i biogasen, och därmed kan vi se effekten av de
ändringar vi gör. Det har blivit möjligt att optimera biogasproduktionen och det är precis det vi vill, förklarar chefen
för reningsverket Claus Christensen från Velje Spildevand.
På väg mot överskottsproduktion
Biogasen genereras i rötkamrarna på Velje Spildevand. Här
förruttnar slam från de 100 000 PE (personekvivalenter) i
Velje by och dessutom tillkommer det slam från några av de
övriga 12 reningsverk som lyder under Vejle Spildevand
A/S, som är det kommunalt ägda avloppsverket. Gasen från
rötkamrarna används i en gasmotor och från att tidigare ha
kunna täcka 50-60 % av den egna förbrukningen, är Vejle
Spildevand nu uppe på 80-90 %.
Ambitionen är att bli självförsörjande och på sikt gärna få
ett energimässigt överskott. För att komma dit, är det
nödvändigt med ett systematiskt tillvägagångssätt och
därför fångade en annons från Endress+Hauser Claus
Christensens intresse: - Jag såg en annons om en flödesmätare som även mäter metanhalten i biogas. Det var precis
vad vi behövde. Vi tog kontakt med Endress+Hauser för att
få veta mer. För oss var det viktigt att få korrekta värden på
flödet och samtidigt korrekta mätningar på metanhalten.
När det också visade sig att vi kunde få flödesmätaren för
under fyrtio tusen danska kronor, då slog vi till.

Kalibrerad och idriftttagen
Mätaren med namnet Prosonic Flow B 200 mäter flöde och
metanhalt kontinuerligt med hjälp av ultraljud och byggs in
direkt i anläggningen. Eftersom mätaren inte ger någon
tryckförlust är energiförbrukningen minimal. Vejle Spildevand installerade och tog sin mätare i drift i december
2012. Till en början hade vi lite problem med att få något
vettigt resultat, så i januari omprogrammerade vi mätaren.
Där efter fick vi data vi kunde lita på och den har fungerat
fantastiskt efter det, berättar Claus Christensen.
Teknikerna har nu varit upptagna med att optimera
biogasproduktionen och är mycket nöjda över att kunna se
resultaten av de ändringar i processen som testats.
- När vi nu har denna mätare kan vi inte förstå hur vi kunde
klara oss utan den, ler Claus Christensen.
Data från flödesmätaren inläses vi en PLC till övervakningssystemet och man kan följa utvecklingen löpande. Biogasproduktionen har ökat betydligt sedan man fick en korrekt
mätning och möjlighet att mäta metanhalten, men för Vejle
Spildevand stannar det inte här. Ett intresse för att arbeta
mer vetenskapligt med att öka biogasen har uppstått:
- Vi har ju två rötkamrar. Ska vi kunna utveckla oss
optimalt bör vi kunna jämföra produktionen från de två
kamrarna. Vi bör kunna göra försök där vi ändrar en
parameter i det ena tornet och låter den vara i det andra,
för att sedan mäta på skillnaden. Det kräver att vi köper
ytterligare en mätare, så förhoppningsvis är det snart en på
väg hit, drömmer Claus Christensen.
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Vejle Spildevand A/S startades 2010 och ägs till 100 % av Vejle kommun.

Renseanlagschef Claus Christensen från
Vejle Spildevand är nöjd med samarbetet
med säljaren från Endress+Hauser, som
varit till stor hjälp: “- Han har varit en bra
rådgivare angående dimensionering och
installation och har god teknisk insikt,
lyder omdömet.

I källaren under rötkamrarna är flödesmätare i full gång med att mäta
metanflöde och metanhalt.
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Nivåvakten för de tuffaste
applikationerna
Gammapilot FTG20
Gammapilot FTG20 består av en separat detektor och transmitter som
är anslutna via en kabel. Transmittern omvandlar det uppmätta värdet
från detektorn till en utsignal. Att separera enheterna ger många fördelar, bland annat enklare driftsättning och mindre risk för strålning.

Gammapilot FTG20 består av en separat detektor och transmitter anslutna via en kabel.

Gammapilot FTG20 kombinerar alla
styrkor från Endress+Hauser’s
50-åriga kompetens inom radiometrisk mätteknik och bygger på
Geiger-Müller teknologin. Nivåvakten
har dessutom den absolut högsta
känsligheten på området. Ett, två eller
högst tre Geiger-Müller rör kan väljas.

Kostnads- och tidsbesparande
Gammapilot FTG20 använder
HistoROM konceptet, vilket betyder
att all data som är relevant för driften
av instrumentet lagras cykliskt. Det
innebär att t.ex. omkalibrering vid
utbyte av elektroniken blir överflödigt,
vilket sparar både tid och pengar.

Genomtänkt design ger högsta
grad av flexibilitet och säkerhet
Den separerade detektor och transmittern är anslutna via en kabel, som
finns i längderna 5, 10 eller 20m,
vilket ger en hög grad av flexibilitet
vid installationen. Att separera
enheterna ger många fördelar, bland
annat enklare driftsättning och
mindre risk för strålning. Personalen
behöver inte komma så nära strålvägen och utsätts därmed för långt
mindre strålning än vid en konventionell kompakt radiometrisk nivåvakt.

Användningsområden
Gammapilot FTG20 lämpar sig bra för
svåra applikationer där ingenting
annat fungerar t.ex. Ex och non-Ex
applikationer i den kemiska &
petrokemiska industrin, inom olja &
gas och energisektorn samt i gruv- och
pappersindustrin. Nivåvakten klarar
temperaturintervall från -40 °C till
max +120 °C och har Ex-klassning för
gas och damm.
Fördelar med Gammapilot FTG20:
• Pålitlig och tillförlitlig beröringsfri
nivåvakt
• Hög känslighet och kort reaktionstid (0,4... 10 s)

• Utgångar: Relä eller 8/16mA (min/
max) alternativt 4 ... 20mA
• Separat elektronik ger enkel
driftsättning på plats vilket minskar
behovet av byggnadsställningar/
plattformar eller användning av lift
under drifttagningen
• En, två eller högst tre Geiger-Müller
rör kan väljas till
• Kostnadseffektiv
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Inline kalibrering av konduktivitets
givare för ultrarent vatten
Ultrarent vatten är en viktig råvara inom läkemedels- och
halvledarindustri. Vattnets kvalitet övervakas inline med
hjälp av konduktivitet. De extremt känsliga sensorerna måste
kalibreras och kontrolleras regelbundet för att säkerställa
att de bibehåller sin noggrannhet. Dock är det inte möjligt
att rekalibrera ultrarent vatten-applikationer med standard
buffertlösningar, eftersom dessa är för instabila.
Istället för att sända tillbaka givarna till tillverkaren för
rekalibrering kan du nu använda Conducal-Set CLY421 från
Endress+Hauser, som gör det möjligt att kalibrera inline
givarna lokalt utan att stänga av processen. Conducal är en
certifierad och spårbar referensenhet som följer ASTM5391-93
med en Liquiline CM42 transmitter och genomströmningsarmatur för direkt jämförande mätningar.
Med den batteridrivna Conducal-Set CLY421 placerad i en
robust och hård väska kan kunden själv kalibrera om givarna
utan att störa den sterila processen.

Conducal-Set CLY421 gör det möjligt att
kalibrera lokalt utan att stänga av processen.

Ny universell datalogger
RSG35 - för loggning, beräkning, visning och kommunikation
Nya “Ecograph T; RSG35”, är en utmärkt lösning för
loggning, beräkning, visning och kommunikation av
relevanta processvärden inom en rad olika industrier.
Lämpliga applikationer är övervakning av kvalitet och
kvantitet i vatten- och avloppsanläggningar, övervakning
av processer i kraftverk samt kritiska parametrar i cykliska
processer t.ex. i mejerier, temperaturövervakning i smältverk osv.
RSG35 har 4 virtuella matematiska kanaler för beräkning
av till exempel densitet, tryck- och temperaturkompensering, avvikelser osv. Reläutgångarna kan användas till
larm, ventil- och pumpstyrning.

Applikationsexempel:
För övervakning av lufttillförseln i diverse processer i ett
reningsverk och för kontroll av motorer och ventiler till
dessa, loggar RSG35 processvärden - både ögonblicksvärden och summerade värden.
Den kan samtidigt fungera lokalt som visainstrument för
dessa och vara webbserver för fjärrkommunikation,
samtidig som de digitala utgångarna kan användas till
motor- och ventilstyrning.

Ecograph T – RSG35
•
•
•
•
•
•
•

RSG35 – universell datalogger med tilläggsfunktioner

Upp till 12 universella och 6 digitala ingångar
6 reläutgångar
4 virtuella matematikkanaler
Ethernet interface är standard
Integration av E-mail funktion
SD-kort ingång
Konfiguration via FieldCare software eller via joystick
på panelen
• Datalagring, display och kommunikation via SQL
databas och integrerad webbserver

INBJUDAN

Mättekniskt seminarium
8-11 dec, 2013
Välkommen till ett spännande och innehållsrikt seminarium som under tre dagar
blandar teori kring mätteknik och processautomation med besök på våra moderna produktionsanläggningar i Schweiz, Tyskland och Frankrike.
Våra experter berättar om den senaste teknologin och framtidens instrument.
Besök på ett av Europas största ackrediterade kalibreringscenter står också på
programmet.
Kostnad: 9 500 SEK/person vilket inkl. resa, kost & logi och dokumentation
Sista anmälningsdag: 1 november, 2013. Antalet platser är begränsat så anmäl dig redan idag!
För detaljerat program & anmälan, besök: www.se.endress.com/seminarium2013
Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller önskar mer information!
Anmäl dig direkt på www.se.endress.com/seminarium2013 eller fyll i formuläret nedan och faxa det till
Endress+Hauser AB på faxnr +46 8 555 116 55. Om du har frågor om anmälan eller program är du välkommen att
kontakta oss på telefon +46 8 555 116 00 eller e-mail info@se.endress.com
Förnamn:

Postnummer:

Efternamn:

Faktureringsadress (om annan):

Titel:
Företag:

E-mail:

Adress:

Telefon:

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

