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Bäste läsare
Tack för det gångna året där vi åter igen lyckades öka våra marknadsandelar, enligt
vår branschorganisation Svensk Automation. Det är det femte året i rad som vi lyckas
med den bedriften på en svajig marknad. Jag tror att det handlar om att göra rätt
saker och att ha kompetenta, passionerade medarbetare. Sedan är det självklart
viktigt att man har ett erkänt företag i ryggen med väldigt bra produkter. Sist men
inte minst är jag också helt övertygad om att vår modell på familjeföretag med
långsiktiga satsningar borgar för en trygghet som våra kunder känner. Allt detta tror
jag skapar en härlig symbios för att vi ska kunna fortsätta vara framgångsrika.
Tack för förtroendet!
Från och med detta nummer av mätteknik har vi fördubblat antalet sidor, från 12 till
24 sidor, för att kunna få med lite mer kundspecifika lösningar som vi har gjort i
Skandinavien. I detta nummer finner Ni ett intressant reportage från företaget Hess i
Danmark där vi gjort en väldigt speciell lösning på flödesmätning för olja och
naturgas. Vi skriver även om hur vi med hjälp av IBA (Installed Base Audit) kan
hjälpa er att förbättra anläggningens tillförlitlighet, samtidigt som kostnaderna
minskar.
På produktsidan presenterar vi bl.a. vår nya generation flödesmätare, Proline 200,
med tvåtrådstransmittrar och vår nya radarnivåserie.
Till sist vill jag önska Er alla lycka och framgång under 2013.
Vi kanske ses någon gång, någonstans i Sverige under året!
Ha det bäst till dess!
Stefan Björkegren
VD

Mättekniskt seminarium 2012 & 2013
Endress+Hausers mättekniska seminarium ägde rum
18-21 november, 2012 vid våra fabriker i Schweiz,
Tyskland och Frankrike. Vid seminariet deltog 59
kunder från Danmark, Norge och Sverige som tillsammans representerade 28 företag från flera olika
branscher.
Vi tackar alla deltagare för trevliga dagar tillsammans
och ser fram emot 2013 års seminarium som äger rum
8-11 december. Du kan redan nu gå in och anmäla dig
på www.se.endress.com/seminarium 2013 eller skicka
ett mail med anmälan till info@se.endress.com
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SIL – Proof Test – Advanced Diagnostics
Seminarium för våra kunder inom Kemi, Olja & Gas 9-11/6 i Reinach, Schweiz

Endress + Hauser arrangerar ett
2-dagars seminarium med fokus på
instrument som används i
säkerhetssystem.
Seminariet äger rum i Reinach,
Schweiz, på huvudkontoret där vårt
kompetenscentrum för digital kommunikation, ”System World”, håller till.

Vid detta seminarium riktar vi oss till
kunder inom Kemi, Olja & Gas i
Skandinavien och vi kommer bla. att
granska relevanta teman inom SIL2
och SIL3 instrument i enlighet med IEC
61508 och IEC 61511, provtryckning
av enskilda produkter och överfyllnadsskydd av tankar.

Säkerhet är ett tydligt fokusområde för
Endress + Hauser och vi levererar
branschens bredaste sortiment av SIL
certifierade instrument.

För ytterligare information och
anmälan till seminariet:
Datum: 9 juni - 11 juni
Pris: SEK 9 700 (inkl utbildn.,
utbildningsmaterial, förtäring och logi)

Anmälan: www.se.endress.com/
seminarium
Detaljerat program kommer på vår
webbplats inom kort.
Kontaktperson: Paula Claesson,
tele: 08-555 116 35 eller e-mail:
paula.claesson@se.endress.com
Sista anmälningsdag är den 5 april.

Skandinaviskt mättekniskt seminarium
för livsmedelsindustrin den 28-30 maj
Nu får du möjlighet att delta på ett seminarium, som har de typiska mättekniska problemen inom livsmedelsindustrin som
utgångspunkt. Fokus läggs på mätprinciperna, där våra specialister kommer att ge en djup teoretisk genomgång och en snabb
inblick i de senaste produkterna för livsmedelsindustrin.
Agenda:
Tisdag 28 maj kl 12.00-16.45
• Flöde - Modul 1
(Vortex - Thermal – Ultrasonic)
• Flöde - Modul 2
(Magmeter – Coriolis)

Torsdag den 30 maj kl 8.30 - 14.30
• Analys (Mätprinciper – Praktiska applikationer –
kalibrering – CIP)
• Nivå - Modul 1 (Switch – Kapacitiv – Konduktiv Vibration)
• Nivå - Modul 2 (Kontinuerlig – ”Time of flight”)

Onsdag 29 maj kl 8.30 - 16.45
• Temperatur - Modul 1
(Mätprinciper – Design – Installation)
• Temperatur - Modul 2
(Diagnostik – Noggrannhet – Svarstid –
Kalibrering/Evaluering)
• Tryck - Modul 1
(Mätprinciper – Valmöjligheter – Installation –
Applikationsexempel)
• Tryck - Modul 2
(Noggrannhet - Kalibrering – Diagnostik)
• Marknadstrender och produktnyheter

Det är även möjligt att delta i enstaka moduler eller enstaka
dagar.
För ytterligare information och anmälan till seminariet:
Plats: Köpenhamn, Danmark
Pris: SEK 5 200 (inkl utbildn, utbildningsmaterial, förtäring
och logi)
Anmälan: www.se.endress.com/foodseminar
Kontaktperson: Paula Claesson, tel: 08-555 116 35 eller
e-mail: paula.claesson@se.endress.com
Sista anmälningsdagen är den 22 mars.
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Nytt konceptUnika möjligheter
RIA15 - loop-matad, visar 4 HART-värden

Funktionella, loop-matade RIA15 kan nu väljas med HARTkommunikation. Den kan visa 4 valbara värden från transmittern som är ansluten. Operatören får unika möjligheter till
information om flera parametrar än standardvärdet på
mätinstrumentet. Från ett flödesinstrument kan t.ex.
parametrar såsom temperatur, densitet, viskositet, massflöde,
volym, koncentration och konduktivitet visas, naturligtvis
beroende på mätprincipen hos flödesmätaren.
RIA15 är unik på marknaden när den används som display för
flödesmätarens eget totalisatorvärde. Flödesmätaren är
optimal eftersom den är sin egen totalisator som beräknar
ackumulerat flöde och precision.
De nya mätarna, Promag 100 och Promass 100 har HARTkommunikation men är ”blinda”. När den används med RIA15
är det en ekonomisk lösning för att visa upp till fyra
mätvärden.
Även när det gäller nivåmätare finns det stora fördelar. I en
interface applikation kommer man att kunna se både toppnivån, interfacenivån och tjockleken på den översta skiktet.
På så sätt får du en snabb överblick över situationen i tanken/
avskiljaren. Temperaturen kan självklart också visas.
I sädessilos, är det vanligt att mäta antalet meter till toppnivån. Med RIA15 kan man se detta, samtidigt som man får
information om nivån på både höjd och volym och gärna även
temperaturen (i toppen på silon).

Fakta
• Loop matad display, <1,6V spänningsfall i HART mode
(<1V i 4-20mA mode)
• För fält och skåpmontering
• Ex zon 1 kan anslutas till instrumentet i zon 0
• Externa kontrollknappar
• HART- primär / sekundär master
• Visning av 4 valfria värden från mätinstrumentet
• Automatisk, möjligen manuellt rullande display

RIA15 kan vara både HART primär master och sekundär
master. Om PLC / DCS hämtar HART-värden från mätinstrumentet är den primärmastern och RIA15 blir då
sekundärmaster.
Ibland finns det olika behov ute i fält och i ett styrsystem. De
värden som erhålls från respektive PLC / DCS och RIA15 kan
väljas oberoende av varandra och behöver inte vara desamma.
Parametering av RIA15 görs enkelt av externa tryckknappar.
Vare sig fuktig eller smutsig miljö har således någon skadlig
effekt på skärmen under drift. Värdena kan visas automatiskt
roterande eller manuella, genom manövrering av pilarna.
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Säker - Exakt - Effektiv
Micropilot – ny radarserie

Mer än 1 miljon installerade instrument baserade på
”time-of-flight”-metoden, 20 års erfarenhet och mer än
300.000 installerade instrument av typen Micropilot ger en
stabil grund för en ny radarserie.
Hårdvara och mjukvara för den nya generationens instrument har utformats i enlighet med IEC 61508 och kan
användas i homogen redundans upp till SIL3.
Den nya instrument generationen som redan innehåller
guidad radar Levelflex, har Endress + Hauser utvecklat en
ännu mer intelligent och tillförlitlig signalanalys av ekon
- Multi-Echo Tracking. Samtliga ekon är märkta och
övervakar, inte bara nivåsignalen. Tack vare den nya
analysen, kan nivåsignalen utvärderas även om den är delvis
täckt av störningar såsom i ångrör eller av omrörare i
tanken. Detta säkerställer en pålitlig och noggrann mätning
när som helst.
Dynamiska analysalgoritmer som kontinuerligt optimerar
mätningen garanterar korrekta mätresultat när det behövs.
En annan fördel med den nya radarn är HistoROM data
hanteringskonceptet som säkerställer kontinuerlig säkerhetskopiering av alla relevanta uppgifter.
Nivåmätning från Endress + Hauser ger mer än bara ett
uppmätt värde.

Säker
• Maskinvara och programvara som utvecklats i enlighet
• med IEC 61508 upp till SIL3
• Stort urval av Ex godkännanden
• Alternativ till höga temperaturer och tryck
• Gastät genomföring
Exakt
• Maximal tillförlitlighet tack vare nya Multi-Echo Tracking
System
• Dynamiska algoritmer garanterar maximal
driftsäkerhet och exakta mätningar
• Noggrannhet ± 2 mm
• FieldCare programvara för enkel och bekväm användning
Effektiv
• HistoROM: Datahanteringskoncept för snabb och enkel
• driftsättning och diagnostik
• Problemfri integrering i kontroll eller asset
managementsystem
• Exakt instrument och -processdiagnos med specifika
detaljer och rekommenderade lösningar
• Enkel ”proof test” i SIL och WHG applikationer sparar tid
och kostnader
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För maximal säkerhet
Liquiphant Failsafe
Liquiphant familjen har övertygat kunder i
tre decennier. Liquiphant FailSafe sätter
standarden högt i fråga om säkerhet och
tillförlitlighet.
Safety Integrity Levels på upp till SIL3 är nu
möjligt med endast ett instrument. Den
höga SIL nivån, enligt IEC 61508 Ed. 2,0,
uppnås vid intern redundans och permanent
självövervakning.
Ett enkelt ”proof test” enligt SIL IEC 61508/
IEC 61.511 och WHGs riktlinjer kan enkelt
genomföras. Själva ”proof test” intervallet
kan förlängas upp till 12 år. Övriga enheter i
säkerhetsloopen (t.ex. ventiler) kontrolleras
enkelt genom en knapptryckning på sensorn
eller reläenheten - detta sparar både tid och
kostnader.
Liquiphant FailSafe kan antingen integreras
direkt i en ”säkerhets” PLC via ett 4 .. 20mA
interface eller via reläenheten Nivotester
FailSafe FTL825.

Tekniska detaljer
•
•
•
•

Process temperatur: -60 ... 280 ° C
Process tryck: -1 ... 100 bar
Sensor material: 316L, 318L, legering C22, emaljerat, PFA, ECTFE
Godkännanden: ATEX, IECEx, FM, CSA, CRN, NEPSI, TIIS SIL, WHG

Din problemlösare vid klibbiga medier
FTW 33
Nivåmätning har blivit en oumbärlig
variabel inom processteknik.
Fler och fler processer är beroende av
moderna nivåvakter för att öka
effektiviteten och förbättra säkerheten.
I ungefär 40 år har beprövade och
populära stämgaffeln Liquiphant
garanterat en säker och tillförlitlig
mätning i en mängd olika applikationer,
därför har Liquiphant varit det primära
valet av nivåvakt.
Nu kan Endress + Hauser erbjuda ett
nytt alternativ där Liquiphant har sina
begränsningar på grund av konstruktionen. Nya Liquipoint FTW33 ger
övertygande resultat inom livsmedelsindustrin där klibbiga media annars
orsakar problem.
Minimal instickslängd
FTW33 kan infogas direkt i processen
(frontmonterad) eller i rör där det

fortfarande måste vara möjligt att sticka
igenom en rengöringsboll. Nya Liquipoint FTW33 påverkar inte ditt vanliga
rengöringsförfarande. Den är perfekt för
installation i rör, processtankar med
skrapor och i lagringstankar
Som något helt unikt på marknaden kan
man även få möjlighet till snabb växling
mellan mätning av skum eller vätska.
Denna förändring tar bara några
sekunder och kan göras utan att ta bort
delar och har därför ingen inverkan på
driften.
Liquipoint FTW33 är en enkel plug &
play-lösning, där du får en tillförlitlig
mätning enligt normal Endress + Hauser
standard som naturligtvis har högsta
internationella hygienstandard och
levereras med 3A och EHEDG certifiering.

		

Mät, kalibrera och dokumentera
Memobase Plus är ett allt-i-ett verktyg för Memosens sensorer. Programvaran
kalibrerar inte bara sensorerna och utläser sensordata utan ger dig även detaljerade rapporter om sensorns historia och status.

Med Memobase Plus kan du:
• Centralisera underhåll av
Memosens analytiska sensorer,
vilket gör den mer effektiv
• Förbättra kalibreringens kvalitet
• Automatisera dokumentation

Säkrare processer och
högre produktkvalitet
Då produkterna är dyra är hög produktkvalitet oerhört viktigt i Life
Sciences industrin. Eftersom Memosensteknik möjliggör kalibrering i
labbet under idealiska förhållanden,
kan du uppnå högre mätnoggrannhet
och därmed optimerade processer.
Memosenstekniken garanterar också
att tillgänglighet till anläggningen
maximeras eftersom sensorerna helt
enkelt ersätts i fält istället för att göra
tidsödande kalibreringar på plats.
All dokumentation och
spårbarhet du behöver
Här följer Memobase Plus funktioner,
användarhantering och verifikationskedja som gör att du kan arbeta enligt
FDA 21CFR Del 11:
• Varje ändring av befintliga datauppsättningar upptäcks och markeras.
• Memobase Plus sparar alla mätning,
kalibrering och sensor-relaterade
data i en lokal och eller central
databas.
• Med ”som finns - som lämnat”
aktiverad, ger Memobase Plus en
komplett prestanda profil för
sensorerna.
• Du är också optimalt informerad om
testlösningar. Det integrerade
övervakningssystemet spår vilken
lösning du använder, när det
öppnades, och när det löper ut.

Av dessa data kan du skapa rapporter
för mätning, kalibrering och sensorhistoria som uppfyller alla krav på
spårbarhet och vara perfekt förberedd
för revision, utan att göra något
manuellt pappersarbete.
När processen möter laboratorium
Med Memobas Plus kan du använda
identiska givare och mätteknologi i
labbet, pilotanläggningar och i
processen. Detta gör att de uppmätta
värdena verkligen är jämförbara,
eftersom skillnader på grund av
mätsystemet elimineras. Sensorerna
kan valideras i ett tidigt skede och
produktutvecklingsprocessen kan följas

med konsekventa resultat från början
till slut. Därför blir en utökning också
enklare och säkrare än någonsin.
Memobase Plus är baserad på
Memosens. Vad är det då som är
speciellt med Memosens?
Mätsignalerna är digitaliserade och
överförs induktivt, dvs via en
icke-kontaktanslutning.
Fel på grund av fukt eller korrosion är
ett minne blott. Information om
sensorn och processen lagras i sensorhuvudet som möjliggör plug & play och
gör hanteringen av mätpunkterna lätt.
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IBA, Installed Base Audit
Revidera och analysera din installerade process instrumentering

Ställ tre frågor till dig själv:
• Vet du exakt vilken del av din installerade instrumentering
som är avgörande för driften av din anläggning och hur du
kan få den mera effektiv?
• Är du helt säker på att de nuvarande åtgärderna minimerar
risken för oplanerade driftsstörningar?
• Är era nuvarande förebyggande åtgärder de mest
kostnadseffektiva?
Med Endress + Hauser´s IBA, kommer du snabbt hitta ett svar
på dessa tre frågor och kan då gå vidare på ett kontrollerat
sätt till en underhållsplan som förbättrar anläggningens
tillförlitlighet, samtidigt som kostnaderna minskar.

IBA har följande fördelar:
• All instrumentdata är genomgången och verifierad i din
anläggning
• Avslöjar processkritiska instrument
• Ger en analys och underhållsplan
• Uppmärksammar potentiella förbättringar
• Presenterar resultat och handlingsplan
• Tillgång till en dokumentationsportal, W@M, vilket
möjliggör en enkel användning och effektiv förvaltning
av anläggningens instrumentering.

En IBA skapar möjlighet till besparingar genom:
•
•
•
•
•
•
•

Spårbarhet och dokumentation av dina tillgångar
Underhållsplanering och kostnadsoptimering
Effektiviserad reservdelshantering
Kalibrering/utförande/verifiering och optimering
Förbättringar gällande tillförlitlighet
Kompetens och stöd för ditt underhållsteam
God instrumentkännedom vid nyinvesteringar

Standardutfallet av IBA ger en tydlig bild av den installerade enheten. Tack vare inventeringen får du en uttömmande databas
som kan spåra ditt installerade instrument oavsett ålder, modell eller tillverkare.
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Kalibrering
Vi uppfyller alla krav och mycket mer!
Endress+Hauser är en mycket
erfaren kalibreringsleverantör med
mer än 35 års erfarenhet och mer
än 2,5 miljon utförda kalibreringar.
Vi kan utföra och ge dig råd om alla
aspekter av kalibrering, både vad gäller
on-site kalibrering och avancerad
fabrikskalibrering
Vi kan erbjuda:
• On-site flödeskalibrering upp till
DN100
• Kalibrering av alla enheter för
debiteringsändamål
• Kalibrering av flödesmätare på upp
till DN2400

Många företag föredrar kalibrering
direkt på anläggningen för att undvika
demontering och transport av instrumenten. Detta är naturligtvis en
mycket tidsbesparande process, men
en annan uppenbar fördel är att du
testar sensorn under drift i den
normala arbetsmiljön.
Om den precision som krävs inte kan
uppnås med hjälp av en mobil apparat,
eller om instrumentet överstiger det
nominella område som kan hanteras
på plats kan en av våra ackrediterade
kalibreringscenter ta hand om uppgiften. Endress + Hauser äger och hanterar fler kalibrerings anläggningar än
någon annan instrumentleverantör och
har den största och mest exakta
flödes- kalibreringsriggen i världen.

En kalibrering kan också innehålla
omedelbara justeringar, reparationer,
ersättning av instrument eller annat
underhållsarbete. Läs gärna mer på vår
hemsida: www.se.endress.com under
”Services”

TMT82 - En pålitlig temperaturmätare
iTEMP® TMT82 finns nu med
SIL2/3 enligt IEC61508:2010-1/2/3

Fakta

När TMT82 nu kommer med SIL2
hårdvara och SIL3 mjukvara kan
transmittern användas enhetligt i SIL3
applikationer!
Transmittern har två sensoringångar
och avancerade diagnostiska möjligheter. Den kan upptäcka sensor drift
och stopp, och kan växla över till den
andra sensorn när det behövs samtidigt som den meddelar DCS / PLC
med hjälp av HART 6 protokollet.
Den finns i både DIN-rail version och
för huvudmontering. Huvudmonterade
versionen har både skruvanslutningar
och clips - den sistnämnda klämmer till
med adaptiv effekt och lossnar inte
under vibration.

Tillsammans med vår starka sensor,
StrongSens, som tål vibrationer upp till
60g är TMT82 en mycket säker och
pålitlig temperaturmätare!

• SIL2 i hårdvara och SIL3 i
mjukvara - 2 x TMR82 och SIL3
• 2 sensoringångar med säkerhet
• Hög noggrannhet - 0,1 K med
Pt100-givare
• HART 6 protokoll ger enkel
möjlighet att skicka flera
mätningar av DCS / PLC
• Avancerad diagnostik enligt
NAMUR NE107
• CvD-sensor-transmitter - matchning för högre noggrannhet
• ATEX-och internationella Ex
godkännanden för gas och damm
• Plug-on display
• För DIN-rail och huvudmontering
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Goda insatser belönas
På produktionsplattformen Södra Arne i Nordsjön, stötte oljebolaget Hess på ett
problem med mätningar i testseparatorn. Genom ett unikt samarbete med
Endress + Hauser, hittade de den rätta lösningen.
En konstruktiv samverkan mellan
oljebolaget Hess och en av världens
ledande leverantörer av mätinstrument, Endress + Hauser, har gjort det
möjligt för Hess att utföra mycket
noggranna mätningar av hur mycket
olja och naturgas som de utvinner ur
de enskilda brunnarna vid produktionsplattformen Södra Arne.
Detta har förbättrat möjligheterna till
produktionsoptimering, och något som
är ännu viktigare, Coriolismätaren
använder avancerade diagnostik
-programvara, vilken indikerar det
fysiska tillståndet hos mätröret,
inklusive slitage, med hänvisning av
referensparametrar.
”För ett par år sedan hade vi en
situation där våra analytiker kunde se
att våra mätningar var felaktiga från
testcentralen och vi började skanna
marknaden för lösningar ”, säger Claus
Mortensen, mätningstekniker för Hess
på Södra Arne.
Det finns olika typer av mätinstrument
på marknaden, som mäter på olika
sätt. Hess tittade på öppna lösningar
från Endress+Hauser samt ett antal
andra coriolismätare, för att eventuellt
välja lösningen från Endress+Hauser
”Vi visste att Endress + Hauser´s
lösning fungerar i rör som transporterar olja, men vi var inte säkra på om
det skulle fungera i rör som transporterar obehandlad naturgas”, säger
Mortensen. Hess trodde dock att med
Endress + Hauser´s engagemang och
erfarenhet, skulle gasmätningarna
vara tillräckligt noggranna, så de valde
den lösningen.
En stor fördel
Säljare Henrik Bak på Endress+Hauser
var den förste att ha kontakt med Hess.
”När de berättade om sina problem,
hade jag inga tvivel om att vi skulle

kunna lösa det för dem, men vi kunde
bara inte bevisa det ”, säger han.
”När gasen lämnar testseparatorerna,
finns det mycket vatten i den, och vi
var osäkra på om det skulle påverka
mätningen. Å andra sidan kunde vi
inte heller se att det inte skulle påverka
mätningen och om det visade sig att
coriolismätaren kunde användas för
både gas och olja, skulle det vara en
stor fördel för kunden. I sån´t fall
skulle de bara behöva underhålla och
bära reservdelar till en typ av mätinstrument ”, säger Henrik Bak.
Hess var inblandad i testet och det var
med en viss bävan Servicetekniker
Henrik Fournais från Endress + Hauser
gav sig av till Södra Arne i juni för att
sätta coriolismätaren i bruk och
installera tillhörande mjukvara. ”Det
var ett pilotprojekt och vi var inte helt
säkra på att coriolismätaren skulle
fungera på gas, som avsett, men det
var nu upp till mig att få det att
fungera och analysera eventuella
funktionalitetsproblem. Det blev några
intressanta dagar ”, säger Fournais.
”Allt startade bra, men sen uppstod ett
knepigt installations problem som
gjorde att gasmätaren gav felaktiga
avläsningar. Vi löste dock snabbt
problemet och sedan dess har allt
fungerat klanderfritt”, säger han.

Nytta för andra kunder
Hess har nu en pålitlig lösning som gör
korrekta mätningar. Dessutom
begränsar mätarens övervakningsfunktion, Advanced Diagnostics applikationen, haverier och driftstopp, eftersom
fel i mätaren kan upptäckas och
åtgärdas på ett tidigt stadium.
”Den lösning vi valt att använda har
varit så framgångsrik att vi för närvarande undersöker om den kan
användas för ett annat projekt, ”säger
Mortensen. Endress + Hauser är också
nöjda med hur bra projektet har visats
sig.
”Vi har nu en produkt som kan användas i många andra företag med samma
utmaningar. I samarbete med Hess, har
vi visat att vår lösning kan användas,
och vi räknar med att många av våra
andra kunder också kan dra nytta av
detta, ” säger Henrik Fournais.
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Proline Promag P/H 200 och
Promass F/E 200
Elektromagnetisk och Coriolis flödesmätning med 2-tråds teknik
(4–20 mA) för den kemiska industrin

Promass H 200

Driftsäkerhet och tillgänglighet dygnet
runt är särskilt viktig för den kemiska
och petrokemiska industrin. Dessutom
skall anläggningarna brukas under
många år med hög prestanda och på ett
så kostnadseffektivt sätt som möjligt.
Komplexitet som härrör från detta kan
bara hanteras med standardiserad och
enhetlig instrumentering. I denna typ av
miljö är Promag/Promass 200 den
perfekta lösningen när korrekt och
tillförlitlig flödesmätning behövs.
Om man vill kombinera fördelarna med
Elektromagnetisk och Coriolis flödesmätning med 2-tråds teknik (4-20 mA),
behöver man inte kompromissa längre.
Promag/Promass 200 har konstruerats
för kraven i den kemiska industrin.
Maskin- och programvara har utvecklats
helt enligt SIL (IEC 61508). Detta gör
Promag/Promass 200 idealisk även för

Promass P 200

användning i säkerhetsanordningar.
Dessutom innehåller den nya 2-tråds
enheten en mängd ytterligare
höjdpunkter.
Effektivitet genom enhetlighet
Som en innovativ 2-tråds loopmatad
mätare är Promag/Promass 200
baserad på ett enhetligt koncept som
väsentligt minskar komplexiteten för
slutanvändaren. Det nya konceptet
standardiserar drift, menystrukturer,
funktionsbeteckningar, programvara,
gränssnitt, datahantering, systemintegration, visnings fel, dokumentation
och även produktens struktur.
Attraktiva 2-tråds koncept
2-trådstekniken har sedan länge varit
etablerad inom den kemiska industrin
och revolutionerat många tillgängliga
mättekniker. Promag/Promass 200 är

de första 2-tråds mätarna, den som
erbjuder samma prestanda i standard
processen som en jämförbar 4-trådsenhet. Den kan integreras i befintliga
infrastrukturer och system, d.v.s. utan
extra komponenter. Ytterligare fördelar
med 2-trådsteknik är minskade
kostnader för installation och kabeldragning, hög driftsäkerhet i farliga
områden och egensäker design (Ex. ia).
Standarder används konsekvent
Säkerhetskrav och kostnadstrycket
tvingar många branscher att anpassa
sig till den senaste tekniken med
förordningar, standarder eller rekommendationer. Med sitt innovativa
2-tråds koncept implementerar Promag/Promass 200 konsekvent alla
relevanta krav, t.ex. Ex. SIL eller
NAMUR.
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HistoROM ™ - intelligent
datahantering
HistoROM är en del av ett intelligent
datahanteringssystem som väsentligt
ökar tillgängligheten i anläggningen
och gör det möjligt att ersätta komponenter snabbt och enkelt utan
förlust av data. All data för mätarna
sparas automatiskt i beständigt minne
i modulen, HistoROM, som är fast
monterad i huset. Konfigurationsdata
kan dessutom överföras till andra
mätpunkter med hjälp av displayen.

passar i alla rör. Dessutom testas alla
Promass mätare på ackrediterade,
spårbara kalibreringsriggar (ISO/IEC
17025). Detta garanterar mycket stor
tillförlitlighet och repeterbarhet
långsiktigt.

Beprövade mätrör
Promag/Promass mätarna har använts
under lång tid. En stor mängd processanslutningar (flänsar, klamp anslutningar, kopplingar, gängade adaptrar)
säkerställer att Promag/Promass 200

Promass E 200
Promass F 200

Fakta om Endress+Hauser
Endress+Hauser är en världsledande leverantör av mätinstrument, service och lösningar inom industriell processteknik.
Med vår hjälp optimerar Ni era processer med avseende på lönsamhet, säkerhet och miljöskydd.
Endress+Hauser gruppen är en internationell koncern med 94 företag i 43 länder, 10 000 anställda.
Företaget har sitt huvudsäte i Reinach, Schweiz. Endress+Hauser AB är ett helägt dotterbolag i Endress+Hauser
koncernen. Det svenska bolaget har sitt huvudkontor i Solna samt filialer i Göteborg, Malmö och Sundsvall.
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Mätexperten på mejeriet
Endress+Hauser har varit huvudleverantör av instrumentering till Norges största
mejeri, TINE - ett nytt mejeri i Jæren, Norge.
I den nya anläggningen i Nærbø står
35.000 kor för rykande färska råvaror
och omkring 200 miljoner liter mjölk
per år kommer att behandlas här. I den
ena änden av den 40.000m2 stora
anläggningen levereras färdig ost, smör
och andra mejeriprodukter.

Smart standardisering
Tine valde Endress + Hauser som
leverantör av instrumentering och
processanalys. Dag Madland, som
tillsammans med kollegan Ingebret
Tunheim har varit ansvarig för att
övervaka instrument och automationsleveranserna, säger att standardiseringen stod högst på listan vid anläggningens utformning. Därför angavs
automationsutrustning såsom
instrument, kommunikation, PLC,
operatörsstationer och datalösningar på
ett tidigt stadium. Madland förklarar att
standardisering av instrument tillåter
användaren att känna igen verktygen
lättare när de är lika för programmering och kalibrering.
- Dessutom är det enklare och billigare
reservdelshantering, förklarar han.
Globalt projekt
När Tine skulle bygga det nya ”supermejeriet” valde man att dela upp
beställningar på flera kontrakt istället

för att köpa en nyckelfärdig fabrik.
Madland och Tunheim hade runt 15
stora processleveranser med mycket
automatisering, från både Skandinavien, Central-och Sydeuropa.
- Det kom leverans även ifrån Nya
Zeeland, säger Madland.

Endress + Hauser. Han och kollegan,
Ingebret Tunheim, var tillsammans
ansvariga för tillsynen av alla el och
automations-leveranser.
- Det har inte varit mycket fel vid
leveranserna och utrustningen har varit
pålitlig, säger Madland.
Vissa utmaningar har det funnits ändå.

Madland berättar att ett av de viktigaste
kriterierna för val av nyckelleverantör
var att leverantören hade ett stort
sortiment av hygieniska industrianpassade produkter. Dessutom var det
viktigt att så många maskinbyggare och
systemintegratörer som möjligt kunde
offerera utrustning från den aktuella
instrumenteringstillverkaren.

Han förklarar att det till stor del har
handlat om monterings tekniska
problem och fel av åtgärder för vissa
tillämpningar.
- Om leverantören har valt en temperatursensor med långa svarstider där vi
behöver en riktig snabb, blir det
naturligtvis fel, kommenterar Madland.
Madland är generellt mycket nöjd med
Endress+Hauser och är särskilt nöjd
över de onlinetjänster som erbjuds.
- På websidan har vi tillgång till
dokumentation för alla instrument,
säger Madland.
- Vi har också direkt tillgång till en
omfattande databas med detaljerad
information om alla mätare som vi har
installerat. Med en App för iPhone, kan
vi skanna QR-koden (snabb respons,
red.: S anmärkning) för ett instrument.
Där får vi bland annat tillgång till
beställningsnummer och reservdels
information.
Madland tycker också om nätbutiken.
Hittills har den främst använts för att
konfigurera instrument på nätet, för att
sedan beställas på konventionellt sätt.

Ventilationsanläggningen
Resultatet är att omkring 1500
Endress+Hauser instrument och
processanalysatorer nu finns i mejeriets
processanläggning. Madland understryker att de ca 70 ventilationsanläggningarna på mejeriet är helt
andra än i en kommersiell byggnad. De
är en väsentlig del av tillverkningsprocessen, där vi bland annat måste ha full
kontroll över temperatur och luftfuktighet, förklarar han.
- Därför har vi valt industriella lösningar
för ventilationssystem. Valet av de
viktigaste leverantörerna för instrumentering och kontrollsystem lösningar är
bara en del av standardiseringen av nya
Tine mejeriet. Madland nämner också
att det har varit minst lika viktigt att
specificera enhetliga lösningar för
processanslutningar och signalgränssnitt, oavsett om det har varit 4 till 20
mA, Profibus eller AS-Interface.
Dag Madland på Tine är mycket nöjd
med processinstrumenteringen från
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TINE Meieriet Jæren - Norges största mejeri
•
•
•
•
•

Täcker 40.000 m2.
1600 miljoner norska kronor har investerats.
Bearbetning av 200 miljoner liter mjölk per år
Producerar ost, smör och andra mejeriprodukter
Standardisering har varit A och O för val av
automationslösningar.
• Endress + Hauser har varit huvudleverantör av
processinstrument.
• Cirka 1500 Endress+Hauser instrument och
analysatorer har levererats till mejeriet från 15
stora och flera mindre underleverantörer (bla. GEA
Liquid Processing, SPX Anhydro, ECS och Skala
Processteknik i Norge), från flera europeiska
länder samt från Nya Zeeland

Dag Madland
TINE
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Ny temperaturserie för Livsmedeloch Läkemedelsindustrin
iTherm TM4xx - en genomtänkt och modulär
termometerfamilj som erbjuder innovativa lösningar för ökad processäkerhet, bättre produktkvalitet och lägre produktionskostnader.
Valmöjligheterna börjar med helt unik sensorteknik. För applikationer med kraftfulla vibrationer
erbjuds nu en sensor, StrongSens, som tål 60g med
en svarstid på t90 = 10s.
För applikationer som kräver en snabbare svarstid,
till exempel genom pastörisering och SIP / CIP tvätt
har det utvecklats en QuickSens sensor med
svarstid på t90 = 1s! Resultatet är förbättrad
processoptimering, vilket bidrar till högre resultat.
Periodisk kalibrering för styrning av mätpunkterna
är tidskrävande. Vi har därför utvecklat en enkel
och tidsbesparande lösning för detta.
Termometrarna kan levereras med en så kallad
QuickNeck, en snabbkoppling som med en hand
och utan verktyg snabbt får ut termometern ur
fickan och processen. Sensorn - fortfarande
ansluten till transmittern och styrsystemet kan
sedan kalibreras i en bärbar kalibrator och hela
slingan kan då noggrant ses över. Med en besparing på 15 minuter per mätpunkt, kan pengar
snabbt sparas vid många kalibreringar.
Huvudmonterad transmitter med HART, Profibus
eller FF kommunikation har två kanaler och
erbjuder intelligent diagnostik. Operatören
meddelas om något är fel med termometern och
genom redundant mätning kan transmittern växla
över till den andra sensorn vid fel på den som är i
bruk.
Hela konstruktionen är naturligtvis hygienisk med
elektropolerad finish i SS316 och med alla nödvändiga certifikat.

Fakta
•
•
•
•
•
•
•
•
•

QuickNeck för snabb kalibrering
QuickSens för snabb svarstid, t90 = 1s
StrongSens för kraftiga vibrationer, 60g, t90 = 10s
Ex-godkännande: ATEX, CSA, FM, IEC, NEPSI, för både gas och
damm
Certifikat: EHEDG, 3A, ASME BPE, FDA, TSE, Delta Ferrit <1%;
Intelligent transmitter med diagnostik, HART, Profibus och FF
Ytfinish: 0,38 µm, elektropolerad
Autogen kabelinföring, bra plats för koppling
Clips för snabb till - och frånkoppling

		

Hygieniska trycktransmittrar
Till alla applikationer
Applikationer för tryck och differenstryck i hygieniska industrier är olika.
För att säkerställa bästa mätresultat är
det därför nödvändigt att lösa de olika
utmaningarna med olika sensorteknik.
Nu finns en serie av tryckgivare som är
särskilt utformade för dem. Under
våren lanseras den senaste utvecklingen - TempC membran för membrantätning dvs. den avlägsnar tätningslösningar med enastående temperaturkompenserande egenskaper!
Membrantätningar är idealiska för
mätningar i svåra förhållanden, t.ex.
där temperaturen kan vara hög eller
vid extrem vibration och en naturlig del
av mätsystemet vid nivå och flödesmätning med dP-transmitter.
Utmaningen i dessa applikationer är
att varierande temperaturer normalt
har en stor inverkan på mätningen.
TempC membran är utformad för att
sänka temperatureffekterna till ett
minimum! Mätningen är därför mycket
mer exakt även vid extrema
temperaturer.
För nivåapplikationer är vår prisbelönta Contite sensor, rätt sensor. Den
är opåverkad av pumpeffekten och är
stabil även i en fuktig miljö med
varierande temperaturer på grund av
SIP/CIP tvätt.

Med metallmembran överförs processtrycket från sensormembranet till
sensorelementet med olja. Den är
självklart anpassad till höga hygienkrav och är FDA-godkänd! Om man
inte vill ha en oljefylld sensor kan en
keramisk sensor användas. Den är
mycket robust och tål att behandlas
hårt! Både keramiken och den nödvändiga O-ringen är naturligtvis FDAgodkända - och om sensorn ryker,
läcker ingen olja in i processen.
Transmittern uppfattar också fel och
larmar då om detta.
Den keramiska sensorn är enastående i
vakuumapplikationer och kan mäta
ner till 0 absolut vakum (0 bar
absolut).
Livsmedelsindustrins absoluta krav för
hygienisk utformning av produktionsutrustning anpassar vi oss också
naturligtvis efter. Förutom standardiserade hygieniska processanslutningar
med EHEDG och 3A- godkännanden är
resten av transmittrarna i hygienisk
design i enlighet med marknadskraven.
Alla transmittrar finns även med
Ex-godkännande för både damm och
gaszoner. Kommunikationen är valfri,
mA HART, PROFIBUS PA eller FF - alla
med goda diagnostikmöjligheter.

Fakta
• FMB50 och FMB70: Contite sensor - enastående för kalla medier med regelbunden CIP / SIP rengöring
• PMC51: Keramisk sensor - oljefri sensor med funktionsövervakning, fungerar även i vakuum
• PMP51: metallmembran - spolar väl med små processanslutningar
• PMP55 och FMD78 med tempC membran: membrantätnings lösning - enastående vid varierande temperaturer

17

18

Mätteknik

För sterila pH-mätningar
– För maximal säkerhet i din process

Inom Life science industrin och inom
livsmedelsindustrin, är pH-värdet en
viktig processkontrollerande parameter.
På grund av risken för infektion av
mikrober i sterila processer är pH-sensorn företrädesvis fast monterade.
Utdragbara sensorer i installationer har
tidigare undvikits.
Med den nya tekniken av utdragbara
pH-enheten Cleanfit CPA875 skyddas
processen mot bakterier.
Den kompromisslösa, hygieniska
designen och den aseptiska tvättkammaren tillåter Cleanfit CPA875
säkra, automatiserade mätningar i
extremt sterila processer. Viktigt är att
överföringen är fri vid in och utförflyttning av kranen i och ur processen.
Den nydesignade reningskammaren och
den dynamiska tätningen försäkrar nu
permanent sterilitet i processerna. För
krävande applikationer och hög toxicitet
finns ett dubbelt kammarskydds system
som extra backup.

Nya utdragbara CPA875 är lämplig för
sensor rengöring, kalibrering och
sterilisering. EHEDG certifikatet är ett
bevis på den utmärkta rengörningsmöjligheten av ventilen. Den gäller inte bara
för processanslutningen utan också för
de hela våta delarna av ventilen.
Naturligtvis motsvarar den nya enheten
Life science -och livsmedelsindustrins
standardkrav som 3A, ASME BPE,
DIN11864 och EHEDG. Cleanfit CPA875
är tillverkad av rostfritt stål
1.4435/316L, elektropolerat med släta
ytor (Ra <0,38) och med tätningar i
enlighet med FDA klass VI. Cleanfit
CPA875 kan monteras direkt i rör och
tankar.
CPA875 är början på en ny generation
av beslag för alla större branscher. Den
viktigaste funktionen är de olika
modulära, processbeslagen och flexibiliteten för olika sensorer, längder och
rengöringsalternativ. Dessa moduler är
alltid utbytbara och uppgraderingsbara.
Detta gör den nya Cleanfit generationen
är flexibel för nästan alla applikationer.

Den nyutvecklade manuella enheten är
självlåsande och tack vare reduktionsväxeln lämplig för processtryck upp till 8
bar. Med ett pneumatiskt ställdon kan
ventilen användas vid tryck på upp till
16 bar och har också ett säkringssystem
som gäller mätpositionen.
Användningsområden
Cleanfit CPA875 är speciellt lämplig för
livsmedels-och läkemedelsindustrin, till
exempel vid tillverkning av majonnäs,
ketchup, jäst eller yoghurt och även för
hela dryckesindustrin eller för krävande
steril läkemedelsproduktion som
humanglobulin eller prekursorer av
läkemedel, men även i bryggeriet och i
mejeriindustrin kan pH-mätningsproblemen lösas framgångsrikt.
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Optimera energiförbrukningen och
sänk driftskostnaderna
Kommunala reningsverk arbetar för att
minska föroreningar och skydda
nedströms vattendrag. Den biologiska
processen, där föroreningar och
näringsämnen bryts ner, är extremt
energikrävande (mer än 60% av
energin används för luftning). Nu
lanserar vi en luftningskontroll som
optimerar luftningsåtgången i det
biologiska rengöringssteget, vilket
minskar kostnaderna.
För många reningsverk innebär en
effektiv luftningskontroll en enorm
potential för energibesparingar.
Liquicontrol CDC80, det officiella
namnet på styrsystemet, ger en
dynamisk lastberoende reglering av
luftning i biologiska luftningsbassänger. De inprogrammerade syrevärdena
styrs aktivt beroende av ammonium
belastningen.
Resultaten för de första systemen är
anmärkningsvärda. Energiförbrukningen har optimerats och därmed har
driftskostnaderna sjunkit med utgående värden som till och med har

förbättrats i vissa fall. Självklart sparar
det på energikostnaderna.
Liquicontrol CDC80 baseras på en
programmerbar logisk styrenhet (PLC).
Tillsammans med PROFIBUS protokoll
är integreringen i befintliga system
mycket enklare. Förutom enkel
driftsättning har Endress+Hauser lagt
stor vikt vid att den ska vara användarvänlig. Liquicontrol har en intuitiv
menyvägledning och en grafisk display
integrerad. Dessutom kan systemoperatören välja manuell eller automatisk drift via omkopplare. Därmed
har man full kontroll över processen
hela tiden.
Liquicontrol CDC80 kan inte bara styra
luftåtgången, på begäran kan den
också kontrollera fosfat fällningsmedlet. Detta optimerar doseringen av
fällningsmedlet och förbättrar slam
parametrarna. Liquicontrol CDC80
lösningen är så väl mottagen att även
första tillämpningarna inom industrianläggningar (t.ex. livsmedelsindustrin) genomförs.

Även möjligheten till fjärråtkomst
bidrar till denna framgång. Detta ger
reningsverket möjlighet att hantera
uppmätta värden och parametrar
oberoende av plats och väder.
Liquicontrol CDC80 stöder MEMOSENS
tekniken som nu har blivit en ”standard” i analysprocessen. MEMOSENS
gör det möjligt att överföra kalibreringsdata eller rimlighetsmeddelanden
från sensorn via regulatorn till Liquicontrol - digitalt och utan störningar.
Sensorer, utrustade med MEMOSENS,
kan också förkalibreras och anslutna
via Plug & Measure.
Detta förkortar kalibreringsarbetet i
processen avsevärt. Liquicontrol
CDC80 och instrument med MEMOSENS teknik utgör ett perfekt team.
Reningsverk (både små och stora
anläggningar) kan köra sina processer
på ett optimerat sätt för att uppnå
ännu större besparingar.

Liquicontrol CDC80

Operator WWTP

www

Touchpanel

VPN
GSM/UMTS

Endress+Hauser Service

Process
control
system
WWTP

RSG40

Actuating variable blower yDO
Actuating variable precipitant dosing yPO

CM44
Memosens protocol

CA71PH
PO43analyzer

Precipitant
dosing
system

Flow

COS61D
O2

CAS40D
NH4+, NO3-, pH

Preclarification

Secondary clarification

Blower
control
Blower

Aeration basin
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Endress+Hauser levererar instrumenteringen
Endress+Hauser har valts som totalleverantör av instrumenteringen. Detta omfattar allt från mekaniskt avloppsvatten och
flödesmätare för slam till avancerad radar och ultraljuds nivåmätare, men också analys av ammonium, nitrat, syre, fosfat
och pH. ”På Endress+Hauser har vi fokuserat på den
senaste tekniken som i branschen måste betraktas som
state-of-the-art” säger Henrik Tang, projektledare på
Endress+Hauser. Produkterna är också valda med betoning på
en bra och stabil kommunikation över EtherNet/IP.

Rockwell Automation har valts som leverantör till styrsystemet som inkluderar kommunikation via EtherNet/IP, ett
protokoll som just utvecklades av Rockwell Automation på
90-talet. Samarbetet mellan Enderss+Hauser och Rockwell
Automation faller mycket naturligt. De två bolagen har redan
sett till att alla deras produkter är kompatibla hela vägen
genom processen och det finns redan dokumentation för
gemensamma lösningar.
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Mariagerfjord - Endress+Hauser
levererar instrumenteringen
För över 5 år sen bestämde Kommunen Mariagerfjord att renat avloppsvatten i
framtiden skulle ledas ut i Kattegatt och inte i Mariager fjorden. Det beslutades
samtidigt att det bara skulle finnas en reningsanläggning i kommunen.
Det var länge diskussion om den nya
anläggningens placering, då hänsyn
måste tas till både medborgare och
miljö. Det blev till slut reningsverket,
Mariagerfjord. De omfattande kabeldragningarna och pumpsystemen,
möjliggör demontering av alla de tio
befintliga reningsverken i kommunen
och kostnaden blir ca 350 miljoner
danska kronor
Grunden för ett stort reningsverk
Det är en stor utmaning att driva ett
litet reningsverk på vintern. Smältvatten kyler ner vattnet så mycket att
de bakterier som hjälper till att rena
vattnet blir mer inaktivt och när det är
stora mängder smältvatten finns det
en risk att processen upphör helt.
Situationen är densamma varje år,
särskilt på små anläggningar. En
annan viktig aspekt är energiförbrukningen, det förbrukas av naturliga skäl
extra energi på vintern.
En stor och effektiv anläggning
kommer att vara mindre sårbar för
hårda vintrar. Ett av de viktigaste
sätten att bibehålla en effektiv
försörjning är att anläggningar för
vattenförsörjning och sanitet håller en
modern standard så att de är förberedda på framtidens krav.
Det är också en god idé att samla all
vattenrening på ett ställe. Uppskattningsvis kommer användarna att få en
lägre vattenledningsavgift om 25 år
när lånet på den nya anläggningen är
betald. Att centralisera rengöringen av
avloppsvatten i en anläggning innebär
förutom bättre behandling, större
robusthet, flexibilitet och framtidssäkring även betydligt bättre
driftsekonomi.

Kommunen Mariagerfjord har antagit
planer för framtidens avloppsrening,
men det blir kommunalägda Mariagerfjord Vatten A/S, som genomför
projektet.
Den valda lösningen
För första gången sedan mitten av
nittiotalet, ska det etableras ett större
centralt reningsverk i Danmark och
tidigt beslöt man att använda sig av en
totalentreprenör för att få flera
kvalificerade förslag, en snabb överblick över ekonomin, liksom ett tydligt
ansvar -och risktagande. Reningsverket utförs som en totalentreprenad av
konsortiet som omfattar Ström Hansen
A/S, leverantör av el-och SRO,
Jakobsen & Blind Source A/S, bygg
och-anläggningsentreprenör och
EnviDan A/S, formgivare och leverantör av maskiner, utrustning och
instrumentering. EnviDan har som
projektrådgivare också ansvarat för
den 16km långa rörledning som ska
leda det behandlade avloppsvattnet ut
till Kattegatt. Rörledningen går 12 km
på land och 4 km ut i havet.
Anläggningens kapacitet motsvarar
avloppsvatten från 75 000 personer,
men är förberett för att i framtiden
kunna ta hand om 110 000 enskilda
enheter. Reningsverket kommer att
uppföras som en slamanläggning som
fungerar genom att bakterier i en
biologisk process renar avloppsvatten.
Tillsammans med reningsverket
etableras en rötkammaranläggning
som förutom att minska slam volymen
också producerar biogas, som omvandlas till energi. Reningsprocessen är så
effektiv att utsläpp från avloppsverket
av organiskt material, kväve och fosfor
är betydligt mindre än de totala
utsläppen från de 10 befintliga
reningsverken.

Eftersom reningsverket är helt nytt har
det varit ganska fritt och utan kopplingar till befintliga anläggningsdelar.
Anläggningen är utformad med en
blandning av innovativa och kända
lösningar som tillsammans ger optimal
funktionalitet och rengöringsresultat
med minsta möjliga förbrukning av
energi och förbrukningsvaror.
Processtankar bygger på ”EnviFlexprincipen”, dvs en 3-delad processtank
med både anaerob, anoxiska och
aeorobe tanksektioner. Luftning sker
med plattluftare monterade på höj
-och sänkbara batterier och omrörning
garanteras med en frekvensstyrd
omrörare. Luftinblåsning sker via
Turbo-fläktar.
Med avancerad on-line hantering,
garanteras bästa möjliga behandling
med minsta möjliga förbrukning av
energi och förbrukningsvaror. Som
exempel är förbrukningen av kemikalier för fosforrening extremt låg för
denna typ av anläggning. Processtankarna har också en diameter på 45,7
meter och är därmed bland de största
cirkulära tankarna i Danmark. Utloppsledningen är etablerad som en tryck-/
gravitationsledning, där reningsverket
Mariagerfjord under normal belastning
kan fungera som en tryck/gravitationsledning utan hjälp av pump. När
belastningen på reningsverket Mariagerfjord ökar hjälper en pump till att
sätta ledningen under tryck så att den
fungerar som ”ren” tryckledning, men
det behandlade avloppsvattnet kan för
det mesta rinna ut i Kattegatt av sig
själv, eftersom byggnaden är 27 meter
över havet.
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Innovation är av största vikt
för Endress+Hauser
Som kund hos Endress + Hauser är du i
händerna på en mycket erfaren leverantör av instrument för processautomation. Med nästan 60 års erfarenhet och
med hög fokus på kvalitet, kan du vara
säker på att din produkt är både
tillförlitlig och hållbar för dina program.
Vi kan erbjuda dig ett mycket brett
sortiment och för alla våra produkter är
innovation avgörande.
Idé blir verklighet
På Endress + Hauser investeras det varje
år i betydande resurser för att systematiskt följa ny teknik för nuvarande och
framtida marknadstrender. Nästan 10%
av omsättningen investeras i forskning

och utveckling och mer än 500 utvecklare driver varje dag våra innovationer
till nya höjder.
Genom ett strömlinjeformat kommunikationsnät av dedikerade produktchefer och genom ett nära arbete mellan
våra leverantörer och våra kunder går
många idéer vidare till våra utvecklingscentrum Det är sällan en fråga för dem
att komma med idéer, snarare en fråga
om att välja rätt idéer att bygga vidare
på.
Samtliga nya idéer bedöms utifrån ett
väl sammansatt urval av faktorer - som
marknadsutveckling, produktlivscykler

och teknisk kapacitet. De flesta av
idéerna stoppas innan de överhuvudtaget visas för kunderna, men när idén
är vald att köra som ett projekt, avstannar de sällan. Även om de flesta
idéerna stoppas tidigt i processen införs
varje år nya och banbrytande
Endress+Hauser produkter på marknaden. Under 2011 ansöktes det om
patent för 225 nya produkter och
Endress + Hauser har sedan tidigare
mer än 4.989 befintliga patent.
Lokal expertis - global kompetens
För att bygga upp en hög kompetens
inom varje produktområde har vi valt att
dela upp sina utveckling -och produktionscenters i 5 enheter.
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Produktion Centre Flowtec
Grundades: 1977
Huvudkontor: Reinach, Schweiz
Anställda (2012): 1 200 st
Tillverkar instrument för: Flödesmätning av vätska, gas och ånga
Instrument: Proline Promass, Proline
Prosonic Flow, Proline ProMag, B200
Filialer: Frankrike, USA, Indien & Kina
Produktion Centre Maulburg
Grundades: 1953
Huvudkontor: Maulburg, Tyskland
Anställda: 2000 st
Tillverkar instrument för: Nivå och
tryck
Instrument: Liquiphant, Delta Pilot M,
Water Pilot, Soliphant
Filialer: Tyskland, USA, Kina, Indien,
Japan & Storbritannien

Produktion Centre Wetzer
Grundades: 1872
Huvudkontor: Nesselwang, Tyskland
Anställda: 500 st
Tillverkar instrument för: Temperaturmätning
Instrument: iTHERM® TM4xx termometrar, Omnigrad S
Filialer: Tyskland, Italien, USA, Kanada, Sydafrika & Indien
Produktion Centre Conducta
Grundades: 1970
Huvudkontor: Gerlingen, Tyskland
Anställda: 500 st
Tillverkar instrument för: Analys
mätning
Instrument: Memosens
Filialer: USA & Kina

Var och en har fullt ansvar för sina produktområden.
På så sätt samlas all kompetens och kan skapa bättre
förutsättningar till varje process. En annan fördel är att
utvecklare inom varje område är bättre motiverad av utbytet
som de har med kollegor och Endress + Hauser har därmed
lyckats skapa en stab av anställda i varje produktionsenhet
med många års erfarenhet och stabilitet.
Lansera en produkt
Alla produkter lanseras efter en noggrant planerad process
som säkerställer att kundernas behov är i centrum. Detta
innebär att all dokumentation om produkter baseras på
applikationerna. Det innebär också att alla produkter för

Produktion Centre Process
Solutions
Grundades: 1999
Huvudkontor: Reinach, Schweiz
Anställda (2012): 140 st
Tillverkar : Ansvarar för utvecklingen
av instrumenteringslösningar, som
hjälper kunderna att bättre hantera
sina processer, såsom att en specifik
tank kan ses på en egen skärm av
kunden, men de har också utvecklat
lösningar för validering och kvalificering av instrument.
Instrument:

livsmedelsindustrin eller olje-och gasindustrin uppfyller de
nödvändiga kraven. Kunden är i centrum för Endress +
Hauser. Kundernas feedback behövs för att säkerställa
fortsatt utveckling och se till att hög kvalitet på
produkterna ständigt upprätthålls och därmed startar
utvecklingsprocessen från början.

Nyhetsbrev
Bli prenumerant på vårt elektroniska nyhetsbrev!
Som prenumerant på vårt nyhetsbrev kan du vara säker på att
alltid vara uppdaterad med det senaste från Endress+Hauser
vad det gäller produkter, servicetjänster och kundaktiviteter
såsom kurser, seminarier, mässor etc.

Vill du vara vara säker på att du mottar nyhetsbrevet kan du
anmäla dig på: www.se.endress.com/newsletter

Tillgång till snabb information
Nu finns möjlighet att snabbt få tillgång till information gällande dina
produkter från Endress+Hauser.
Om du laddar ner Endress+Hauser appen kan du bla. få tillgång till
reservdelsinfomation, tillgänglighet, beställningskod och allmän produktinformation. Den ger dig också snabb åtkomst till bruksanvisningar och
teknisk information var du än är, när du än behöver den.
Scanna in QR-koden här intill eller ladda ner appen via App
Store. När du väl har appen skriver du antingen in serienumret på din produkt eller så scannar du in QR-koden på
enheten för att ladda ner den information du behöver.
Dessutom kan du dela informationen med dina kollegor via
e-mail.
Appen är tillgänglig för iPhone, iPod touch, and iPad.

Endress+Hauser AB
Box 3107
169 03 SOLNA
Besök: Gårdsvägen 7D
Telefon
08-555 116 00
Fax
08-555 116 55
info@se.endress.com
www.se.endress.com

