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Käre Läsare,
2012 har hittills varit ett smått fantastiskt år för oss
och det trodde man aldrig med tanke på alla olika
problem som vi har matas med från media. Det har
varit kris i bla. Grekland, Spanien och Portugal,
skuldkris i USA och instabilitet i Mellanöstern. Man
kan gott säga att det har varit kris i största allmänhet
och därför gläder vi oss lite extra över att det har gått
väldigt bra för oss på Endress+Hauser. Vi vill passa på
att tacka Er kunder för förtroendet.
I detta nummer av Mätteknik presenterar vi en Case
Story om ett projekt i Norge som handlar om att leda
bort CO2. Kunden är Statoil i Mongstad där vi har
levererat över 1000 st givare i projektet. Det har varit
höga krav på dokumentation och certifikat eftersom
det handlar om olja och gasindustrin.
Vad gäller produktnyheter så tycker jag själv att vår
nya flödesmätare eller ”magrör” i dagligt tal, Proline
Promag 400 kommer med något riktigt innovativt.
Det handlar inte om själva mätmetoden utan snarare
om användningsområdet eller HMI:et till den. Vi är
först ut med en integrerad webbserver i flödesmätaren, vilket gör att man inte behöver ha några speciella
mjukvaruprogram eller dylikt för att konfigurera eller
ladda ner data från flödesmätaren.
Vi kommer att presentera Promag 400 plus en hel del
annat intressant på Processteknik mässan i Göteborg
den 9-11 oktober. Jag hoppas att få träffa några utav
Er där.
Jag vill avsluta med att slå ett slag för vårt kundseminarium på våra fabriker runt omkring Baselområdet
den 18-21 november. Det är ett sam-skandinaviskt
seminarium där deltagare från Sverige, Norge och
Danmark deltar. Seminariet ger oss möjlighet att nå ut
med lite nyttig information om olika typer av givare
samt deras användningsområden och samtidigt visa
upp våra fina fabriker.
Ha en riktigt fin höst så hoppas jag att vi ses antingen
i Göteborg på Processteknik, på seminariet i Basel
eller kanske någon annanstans.

Välkommen till Scanautomatic/Processteknik och vår monter C04:32
där vi kommer att visa den spännande utvecklingen inom mätteknik och
processautomation. Från vår gedigna portfölj av fältinstrumentering för
processindustrin visar vi också upp en rad nyheter.
Här samlas branschen under tre kunskapsintensiva dagar.
Du träffar över 300 utställare, hittar ny teknik och nya lösningar för en
effektivare produktion!
Välkommen!

Inbjudan till Mättekniskt
seminarium 2012
Den 18-21 november välkomnar vi er till våra fabriker i
Basel-området med omnejd
Vi har nöjet att bjuda in till 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. Våra experter inom processinstrumentering finns på plats för att berätta om morgondagens instrument och den
senaste teknologin. En närmare titt på ett av Europa’s största ackrediterade
kalibreringscenter för flödesmätare står också på programmet.
Kostnaden för att delta är 9.500 SEK/person och inkluderar resa, kost och
logi samt dokumentation.
Sista dagen för anmälan är den 1 november 2012 , men antalet platser är
begränsat så anmäl dig redan idag!
Anmälan sker på vår hemsida: www.se.endress.com/seminarium2012
Har du några frågor eller önskar mer information är du välkommen att
kontakta oss!

Stefan Björkegren
VD

Anmäl dig på: www.se.endress.com/seminarium2012
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Coriolis flödesmätning i kompakt design
”Bra saker kommer i små paket” - Proline Promass 100
Allt fler företag genomför förändringar
i sina processer på en mycket kort tid
genom "modulprincipen“. Dagens
anläggningar kräver att olika typer av
mätutrustning monteras i ett minimalt utrymme. De mätinstrument
som efterfrågas idag är kompakta och
platsbesparande utan begränsningar på
funktionalitet.
Nya Promass 100-transmittern kan fås med
samtliga våra mätrör. Promass 100 är
speciellt konstruerad för sådana tillämpningar. Som en multivariabel flödesmätare
öppnar Promass 100 också oanade möjligheter för optimal styrning och övervakning
av de enskilda processerna.
Samtidig mätning av massflöde, volymflöde,
densitet, koncentration och temperatur i
en enhet ger oöverträffade fördelar och det
minskar antalet mätpunkter.
En unik möjlighet med Promass I är direkt
viskositetsmätning hos en vätska i rörledningen
Promass 100-elektronik i miniatyrformat
har inte bara samma funktionalitet som en
traditionell transmitter utan även en

webbserver för mycket enkel programmering. Detta innebär enkel tillgång till
mätinstrument och diagnostisk data samt
konfigurationsdata av instrumentets
funktioner utan ytterligare gränssnitt eller upp- och nedladdning av
konfigurationsdata för kopiering till
andra identiska mätpunkter. Diagnostikfunktioner och ett servicevänligt
koncept för datalagring (HistoROM)
garanterar säker drift dygnet runt.
Elektronikhusen finns i aluminium
eller som en ultra-kompakt hygienisk
version i 316L.
Promass 100 är perfekt för alla miljöer.
Systemintegration via 4-20 mA HART,
PROFIBUS DP, EtherNet/IP eller Modbus
RS485 är mycket enkel. Det breda utbudet
av typer av godkännande (Ex, EHEDG, 3A,
ASME BPE, ISPE, FDA, etc.) säkerställer
högsta möjliga säkerhetsnivå i drift.
Alla Promass 100 är kalibrerade i fullt spårbara kalibreringsriggar (ISO/IEC 17025).
Detta garanterar den högsta mätnoggrannheten och repeterbarhet, även på lång sikt.

Den välbalanserade konstruktionen hos
samtliga Promass mätrör gör den helt
okänslig för rörvibrationer mm. Med
Promassmätarna kan man direkt fortsätta
att mäta korrekt direkt efter t.ex. SIP eller
CIP rengöring (extremt liten påverkan av
temperaturvariationer)
Promass 100 erbjuder allt-i-ett:
Full funktionalitet i ett mycket kompakt
utförande, med samtidig mätning av flera
processvariabler, utmärkt och spårbar
noggrannhet upp till ± 0,05 %.
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Instrumenterar framtidens
koldioxidavskiljning
Endress+Hauser har varit huvudleverantör av processinstrumentering och vätskeanalyser till Teknologicenter
Mongstad (TCM).
Vi har levererat omkring 1 000 mätpunkter till det
framtidsinriktade testcentret, som ligger vägg-i-vägg
med sina två rökgaskällor: ett raffinaderi och ett gaskraftverk. Men det är inte bara två olika avgaser som ska
förbrännas för att man ska kunna forska sig fram till den
bästa metoden för att avskilja majoriteten av klimatgasen koldioxid.
Robust rökgasmätare
Inne på centret befinner sig två olika rengöringsprocesser
i startfasen. Processerna levereras av Alstom respektive
Aker Clean Carbon. Leverantörerna konkurrerar inte med
varandra utan båda testanläggningarna körs över ett stort
driftfönster med stora variationer när det gäller temperatur,
rökgasmängd och rökgashalt.
Rätt instrumentering i varje steg är därför ett måste. Vid
intaget från raffinaderiet har man till exempel installerat en
kalibrerad venturimätare på 40 tum, d.v.s. med en invändig
diameter på en meter.
– Det är en riktig baddare. Den är 4,6 meter lång och väger
2 ton, berättar Lasse Kristiansen vid Endress+Hausers
huvudkontor i Tranby, Norge. Han ansvarar för projektavdelningen i Skandinavien.
Kalibrerad i Colorado
Lasse Kristiansen berättar att mätaren skickades från Europa
till Colorado i USA för kalibrering, så att dess exakthet
skulle bli så stor som möjligt.
Vid en osäkerhet på 2 procent när det gäller rökgasens
densitet har en konventionell venturimätare en osäkerhet
på drygt 2,6 procent, säger han.
Efter en omfattande kalibrering går osäkerheten ned till 1,3
procent – den halveras alltså. Vid den andra källan, gaskraftverket, har en ultraljudsflödesmätare med fyra strålar fått
jobbet. Allt är därför på plats för att detaljerade rökgasmätningar med oerhört stor noggrannhet ska gå att uppnå.
Krav på hållbar dokumentation
Dokumentationskraven inom projektet har varit detaljerade.
Kraven har faktiskt varit lika omfattande som kraven inom
olje- och gasrelaterade offshoreprojekt, som vi har stor
erfarenhet av från både Nordsjön och export till hela
världen. För det första har projektet genomförts enligt
Norsok-standarder. För det andra har aktuella tekniska krav
från Statoil, så kallade TR:er – Technical requirements,
varit gällande. Utöver detta har vi även inkluderat teknisk
information.
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Lasse Kristiansen, projektchef för Endress+Hauser i
Skandinavien, har styrt leveranserna med fast hand.

Logistiskt flyt
Projektavdelningen vid Tranby i Lier har hanterat allt detta
på ett smidigt sätt.
– Vi har en särskild dokumentationsansvarig, Erik Sørlie,
som även är kvalitetsansvarig, förklarar Lasse Kristiansen.
Han lyfter också fram hur användbart det är att ha en egen
person som hanterar logistiken inom projektavdelningen.
– Anne Brita Mehl har full kontroll på beställningarna i våra
fabriker och transporten av mätare, säger Lasse Kristiansen.
Eftersom vi har levererat många specialanpassade lösningar,
särskilt före nivåmätningar med differenstryck (dp), har
hanteringen som är kopplad till fabrikerna varit omfattande.
Mängder av fabrikstester
Det är inte bara egna fabriker i Frankrike, Italien,
Storbritannien, Schweiz och Tyskland som har varit
inblandade i leveranserna till TCM. Flera underleverantörer
har också dragit sitt strå till stacken.
– Som huvudleverantör av instrument har vi ofta att göra
med tredjepartsutrustning. Ett exempel är magnetiska
nivåindikatorer, så kallade level gauges, från KSR Kuebler i
Tyskland, säger projektchefen.
Många fabrikstester, eller factory acceptance tests (FAT),
har det blivit i samband med den omfattande leveransen.
Inspektioner är en viktig del i kvalitetssäkringen.
– Vi har genomfört över ett dussin fabrikstester vid våra
fabriker, med representanter från underleverantörerna och
Statoil, berättar Lasse Kristiansen.
Dessutom har vi gjort ett antal inspektioner även hos oss på
Tranby.

Några av Endress+Hauers medarbetare som har
varit involverade i huvudleveransen av processinstrument och vätskeanalyser till testcentret på
Mongstad (från vänster):
Erik Sørlie (dokumentation och kvalitetssäkring),
Pål Thorkildsen (sälj),
Norvald Sandvik (sälj),
Anne Brita Mehl (orderhantering),
Petter Borch (servicekoordinator),
Lasse Kristiansen (projektledare) och
Paul Bøe (sälj).

Nästan ädelmaterial
Kraven på material och ytbehandling är
lika tuffa som i Nordsjön.
– Det har varit mycket syrebeständigt,
duplex-, super-duplex- och 6MO-material i omlopp, förklarar han.
Många instrument, som temperaturfickor och magnetiska nivåmätare, har
också behandlats med så kallad thermal
spray.
Utrustningen har alltså ett mycket gott
skydd mot tidens tand.
– Om arkeologer om tusen år gör
utgrävningar vid en av världens första
storskaliga anläggningar för koldioxidavskiljning kommer troligen
instrumenten att vara välbevarade,
skämtar Lasse Kristiansen.
Smidig drift
Men den här gången körs testcentret,
som gav upphov till rubriker världen
över när det nyligen öppnades. Det som
de internationella journalisterna knappt
lyckades få med är den omfattande
instrumentering som används och att
anläggningarna är utformade för smidig
drift.
– Vi har bland annat levererat vätskeanalyser där pH-elektroder kan dras ut
under drift, berättar projektchefen.
Den metoden bygger för övrigt på vårt
Memosens-koncept, där konfigurationsdata lagras i elektroderna, som
kommunicerar trådlöst via induktion
med sändarna. Det förenklar byte och
kalibrering av givarna och förhindrar
korrosion på kontakter och kablar
mellan elektrod och transmitter.

Bearbetar projekten
Projektavdelningen vid Endress+Hauers huvudkontor i
Tranby, Lier har kört den stora leveransen av processinstrument och vätskeanalyser till Teknologicenter
Mongstad (TCM).
– Vi bistår säljavdelningen under anbudsfasen
och tar formellt över när avtalet tecknas, förklarar
projektchefen för Skandinavien.
På avdelningen har vi bland annat särskilt avsedda resurser för projektledning, engineering, dokumentation,
logistik och kvalitetssäkring.
När ett projekt är färdigt hos oss gör vi en formell
överlämning till serviceavdelningen för
vidare hantering om det är aktuellt. För
TCM-projektet har vi till exempel
utfört förservice på utrustningen
och på själva anläggningen har
vi hjälpt till med att sätta igång
den utrustning vi har levererat,
säger han.
Lasse Kristiansen gör en
tillbakablick till början av
projektet och understryker
hur duktiga medarbetarna
har varit under säljprocessen.
– De gör ett jätteviktigt
jobb med att tolka kraven i beställningen och
lägger grunden för bra
lösningar, berättar han.
– Det har både
kunden och vi själva
glädje av under hela
projektets gång,
understryker projektchefen.
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Instrumenten är
tillverkade i robusta
material som syrebeständiga, duplexoch 6MO-material
och många har
även försetts med
så kallad thermal
spray som ett extra
skydd.

Den största och en av de viktigaste mätarna på testcentret: en kalibrerad
venturi för rökgasmätning från raffinaderiet. Den har en invändig diameter på
40 tum, är 4,6 meter lång och väger 2 ton.

Teknologicenter Mongstad (TCM)

Processinstrumenten

Teknikcentret på Mongstad är världens största
anläggning för testning och utveckling av tekniker för
koldioxidavskiljning, en central del av värdekedjan
när det gäller avskiljning och lagring av koldioxid.

Endress+Hauser har levererat runt 1 000 processinstrument och vätskeanalysatorer till Teknologicenter
Mongstad där de flesta mätprinciper ingår.
För mängdmätning används exempelvis elektromagnetiska mätare, vortexmätare, coriolismätare,
ultraljudsmätare med clamp on-funktion och flera
typer av differenstryckmätare.

Den kunskap och kompetens som samlas in under
demonstrationer och tester utgör grunden för arbetet
med koldioxidavskiljning som en metod att bekämpa
de globala klimatförändringarna.
Den här anläggningen är inte bara en av de första
storskaliga demonstrationsanläggningarna, utan även
den första i sitt slag där man kan testa två olika
tekniker för koldioxidavkiljning sida vid sida.
Huvudmålen med teknikcentret är:
• Testning, verifikation och utprovning av tekniker för
koldioxidavskiljning som ägs och marknadsförs av
leverantörer.
• Reducera kostnader samt tekniska, miljömässiga
och ekonomiska risker.
• Främja marknadsutvecklingen för koldioxidavskiljningsteknik.
• Sikta mot internationell utveckling.
För att detta ska gå att uppnå är TCM beroende av ett
nära samarbete mellan ägarna (Staten, Statoil, Shell
och Sasol) och teknikleverantörerna (Aker Clean
Carbon och Alstom). Framgångskriterierna omfattar
ökad konkurrens leveran-törerna emellan och en
förstärkt marknadsutveckling.
Källa: tcmda.com
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När det gäller nivåmätning används både konventionella och fristrålande (guided) radars samt
differensstryck med och utan kapillärrör. Flera av de
magnetiska nivåindikatorerna (level gauges) är
försedda med dubbelkammare där en extra, guidad
radar är installerad i sekundärkammaren.
Vi har också levererat ett tresiffrigt antal temperaturmätare och mängder med vätskeanalyser, särskilt
gällande konduktivitet och pH. De sistnämnda
analyserna har utdragbara, intelligenta elektroder som
lagrar konfigurationsdata och överför data via Memosens med transmittern.
Sist men inte minst har vi bidragit med mätare som
har mycket god precision för rökgasmätningar.
Här talar vi om en kalibrerad venturimätare och en
ultraljudsmätare med fyra strålar (tredje part), båda
med en invändig diameter på 40 tum (en meter).

Innovativa och skräddarsydda
flödesmätare för VA-branschen
ProlinePromag 400/800
Oavsett om det gäller dricksvatten,
industrivatten eller avloppsvatten, vare
sig i städer eller på landsbygden – har
vatten blivit en knapp resurs på grund av
global befolkningstillväxt och urbanisering. Framtiden för hållbar vattenförsörjning är därför klart definierad:
Adekvat distribution, korrekt fakturering
och slutligen, optimal behandling.
Avgörande för detta är korrekt och
tillförlitlig mätning av vattenflödet.
Nya Promag 400 och Promag 800 från
Endress+Hauser ger utmärkta fördelar
just i sådana applikationer, för att
säkerställa kostnads- och tidsbesparande
drift.
Innovativ mätteknik
Promag 400 är en elektromagnetisk
flödesmätare som bygger på över 35 års
branscherfarenhet. Viktiga krav för VAindustrin är hög noggrannhet, godkännande
för dricksvatten, fjärrdrift och datasäkerhet.
Alla dessa kriterier uppfylls av Promag utan
kompromisser.

Användningsområdet är mycket varierande:
• Volymflödesmätning av dricksvatten,
industrivatten och avloppsvatten
• Applikationer i små eller stora projekt
• Mätning i distributionsnät, pumpgropar
mm.
• Övervakning, reglering, debitering och
läcksökning
• Konduktivitetsmätning som standard
Systemintegration via HART, PROFIBUS DP
och EtherNet/IP är lika mycket en andra
natur som snabb idrifttagning via menystyrd, intuitiv drift på över 15 visningsspråk.
Den integrerade webbservern i Promag
400 ger ett fantastiskt alternativ för service.
Enkel åtkomst till enheten och diagnostiskdata samt platskonfiguration fungerar
till exempel utan ytterligare gränssnitt. En
annan funktion är möjligheten att ladda
upp och ladda ner konfigurationsdata för
driftsättning av andra identiska mätpunkter.
Egendiagnostika funktioner och ett sevicevänligt datalagringskoncept (HistoROM
DAT) garanterar problemfri drift dygnet
runt.
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Flygfoto över avloppsreningsverk

Promag 800 som är batteridriven gör mångsidig
och självständig användning möjligt, även på platser
utan nätspänning. Med integrerade GSM/GPRSmodem, kan mätvärden och diagnostiskuppgifter
skickas via e-post eller SMS över hela världen.
Mätrör för varje applikation
Alla tre mätrören, Promag L, W och D – har
internationella godkännanden för dricksvatten
(KTW/W270, ACS, NSF 61, WRAS BS 6920) samt
godkännanden för debitering enligt standard för
vattenmätare MI-001 och OIML R49. För installation i rörsystem, kan användaren välja storlekar från
DN 25 till DN 2400, anslutningar (fläns, lösfläns)
och liner (polyuretan, hårdgummi, PTFE).

Den helsvetsade versionen (Promag W) med kapslingsklass IP68 (type 6P)
finns med certifierat korrosionsskydd enligt EN ISO 12944;
Korrosionsskyddsklasser:
• Mycket hög C5-M inomhus
à Permanent kondens och höga luftföroreningar
• Mycket hög C5-M utomhus
à Mycket fuktig industrimiljö, salthaltig miljö (vid havet)
• Im3 à nedgrävd installation
• Im2 à Havs- och bräckt vatten applikationer i hamnar och offshore
Promag 400 och Promag 800 ger användaren många fördelar:
• Noggrann fakturering av levererade vattenmängder
• Överensstämmer fullt ut med branschens regler och riktlinjer
• Minskning av driftskostnaderna genom optimal processautomation
Läs mer om Proline Promag 400/800:
www.se.endress.com/#product/5L4b
www.se.endress.com/#product/5W8B
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Sensor Kalibrering
- Lekande lätt
I analysmätning, är regelbunden övervakning och kalibrering av sensorer nödvändigt
för att uppnå tillräcklig noggrannhet av de uppmätta värdena. pH-elektroder inom
läkemedelsindustrin kan i vissa fall kalibreras flera gånger dagligen för att kvaliteten
på det producerade läkemedlet skall vara 100 % garanterad. Detta ställer höga krav på
den personal som utför kalibreringen.
Endress+Hauser har utvecklat programvaran „Memobase“ som stöder användaren
med en komplett och kvalificerad validering
vid kalibreringen. Således kan Memosens
sensorer (digital dataöverföring av sensordata) regenereras och kalibreras oberoende
av det faktiska geografiska läget, t.ex på
laboratorier under standardiserade och
kontrollerade förhållanden. Efter det att
sensorn återigen är i driftsmässigt skick kan
den lagras inför nästa byte.
Med Memobase, installerad i datorn,
identifieras alla sensorer baserade på serienumret. Där finns mät-och kalibreringsdata
lagrade som visar sensorns prestanda.
Gamla, utslitna eller defekta sensorer kan
lättare identifieras. Memobase hanterar pH
glaselektroder, pH ISFET elektroder och
Redox-elektroder. Dessutom kan även sensorer för ledningsförmåga och syre hanteras
i systemet. Memobase kan också beräkna
den förväntade livslängden för sensorerna
med hjälp av data från loggboken.
Memobase hjälper användaren att se när
enskilda sensorer är oanvändbara och vid
vilken tidpunkt de bör bytas ut.

Memobase är ett komplement till kvalitetssystemet och gör att kostnaderna minskar
eftersom de komplexa fältkalibreringarna
inte längre behövs.
Memobase programvara styr även åtkomsträttigheter för användaren. Obehöriga
får inte utföra kalibrering eller underhåll.
Memobase kan skriva ut all verksamhet i
enlighet med internationella läkemedelsoch kemiska riktlinjer. All data kan även
vidarebefordras till andra SQL-databaser.
En ny interfacebox kommer att lanseras
senare i år. Boxen anluts direkt till datorns
USB-port vilket gör Memobase enkel och
flexibel att använda. Med kalibreringsprogramvaran "Memobase" installerad på
datorn, har man ett ackrediterat kalibrerings
lab, oavsett placering (mobilt eller stationärt).

Bilden visar en servicetekniker som rengör en pH-sensor
för omkalibrering som senare kan tas med till mätstället.

Tack vare Memosens sensorer och Memobase kalibreringssytem är underhållet av
analyssensorer nu lekande lätt.
Med Memobase Plus ansluter du sensorn direkt till din
PC/Laptop med USB-adaptern Memo Link för kalibrering av ph-elektroder etc.
*tillgänglig från 1 november, 2012

Här beskrivs förfarandet av sensorerna - från processen till:
1. Rengörning,
2. Omkalibrering,
3 Kvalitetskontroller och sedan tillbaka in i processen
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Mikrovågor i
biomedicinska processer
- Vågar vi lita på tekniken?
Inom läkemedelsindustrin är det viktigt att
förhindra oavsiktlig exponering av celler
och att bakteriekulturer undviks. Av den
anledningen har vi ställts inför frågor från
våra kunder om biologisk kompatibilitet av
mikrovågor från våra radar nivåmätare.
Fördelarna med att använda radar (Micropilot) och guidad radar (Levelflex) för nivåmätning i läkemedelsindustrin är tydliga:
• Mediet påverkas inte
• Universal användning av instrument för
olika processteg
• Den är oberoende av mediets densitet
och ledningsförmåga
• Guidad Radar (Levelflex) påverkas inte
av skum
• ASME BPE, USP Class VI
• Uppfyller de högsta hygieniska kraven, 3A
och EHEDG
• Namur NE107, den senaste standarden
för diagnos
• 4-20 mA HART, Profibus PA, Foundation
Fieldbus
• Upp till SIL 3 enligt IEC61508
• Elektronik och sensorer kan separeras så
att sensordelen kan rengöras i en autoklav
Med dessa fördelar har det varit viktigt för
oss att kontrollera om den använda teniken
kan få konsekvenser för våra kunder. Därför
har vi arbetat med ledande experter på
området för att klargöra frågan.
Endress+Hauser har genomfört en undersökning i samarbete med Prof. Dr J. Sliny på
Rheinisch-Westfälische Technische
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Hochschule (RWTH) Aachen, Tyskland,
för att utvärdera den biologiska kompatibiliteten av mikrovågor från Levelflex och
Micropilot. Prof. Dr J. Sliny har grundat
undersökningen på vetenskapliga artiklar
publicerade på temat ”mikrovågor i biomedicinska processer” genom vilka
sammanlagt 212 handlingar som täcker
frekvensområden från Micropilot och Levelflex har utvärderats.
Dessa studier visade inte någon verifierbar
påverkan gällande mängden av celler, inte
heller någon termisk effekt, vilket ytterligare bekräftas av våra kunders erfarenheter:
Mikrovågor från Levelflex och Micropilot
har ingen effekt på cell-och bakteriekulturer.
Eftersom våra produkter uteslutande
använder pulsteknologi kan de användas
i alla slutna och öppna behållare och alla
typer av media. Pulsteknologin använder
en kort mikrovågsimpuls, i motsats till de
radartyper som använder sig av kontinuerliga fält, vilket gör att mikrovågsenergin kan
hållas mycket låg.
Pulsen avges ca 2 ggr/sekund så vi
kompromissar inte med reaktionstid på
nivåmätningen.
Om du vill ha en sammanfattning av de
ovan nämnda studier eller en genomgång
av den teknik vi använder, kontakta
gärna din ansvarige säljare.

Levelflex FMP54

Soliswitch FTE20

Högsta säkerheten för
din panna

Ny paddelnivåvakt med kompakt och
robust konstruktion

Levelflex FMP54 kan nu levereras med
ett certifikat för installation i pannor.
Certifieringen uppfyller de särskilda
kraven i EN 12953-9 12952-11/EN.
FMP54 uppfyller naturligtvis också
de senaste rekommendationerna för
diagnostik enligt Namur NE107.
Tillsammans med RMA42 kan vi nu
erbjuda en komplett lösning för pannanläggningar.
Systemet kan användas både som
varning vid torrkokning och som överfyllnadsskydd.
SIL 2 klassad kan erhållas som enkel
installation och SIL 3 erhålls genom en
kombination av flera givare.
Levelflex FMP54 kan användas för
tryck upp till 400bar och temperaturer
upp till 450°C.

Paddelvakten stoppas lätt när det
kommer i kontakt med mediet
och omkopplaren aktiveras. När
mediet inte längre är i kontakt
med paddeln, återställs omkopplaren och rotationen startar igen.
Soliswitch FTE20 är lämplig för
de flesta typer av fasta ämnen
som tex. mjöl, foder, socker,
tvättmedel, kalk, cement, gips,
granulat och pellets. Rotationsfunktionen kan kontrolleras genom det transparenta locket på
huset och LED-dioden indikerar
status på elektronikmodulen.

Läs mer om Levelflex FMP54:
www.se.endress.com/#product/fmp54

• 3 känslighetsinställningar; ≥ 80 g / l, ≥ 100 g / l och ≥
120 g / l
• För partikelstorlekar ≤ 50 mm
• 3 grundutförande, kompakt eller förlängd samt paddel
hängande i kabel
• Strömförsörjning, 24VDC/230VAC
• Godkännande för Ex d applikationer

RIA 15

Liten, lågt pris och bra prestanda
RIA15 är en loopdriven display för alla applikationer med mA signal. Välj mellan fältuppkapsling /IP66 eller panelversion med standardstorleken 96x48mm. Displayen konfigureras
med tre knappar på framsidan, vilket gör att
konfigurering kan göras utan risk för fukt i
elektroniken om displayen sitter monterad
utomhus och det är blött.

Fördelarna med RIA15:
• Låg spänningsfall, ≤ 1V
• Informativ display, stora siffror och
stapeldiagram för snabb överblick
• ATEX, kan monteras i zon 1, och ansluta till
instrument i zon 0
• Kan levereras med önskad konfiguration

Provtagaren som ”allrounder”
För vattenövervakning (miljö-eller industriella områden)
kommer fler och fler automatiska provtagare att kombineras
med aktiva analysmätningar (pH, konduktivitet, TOC, etc.).
Detta gör att provtagningen kan användas som bevis när
miljögränsvärdena överskrids. I Liquistation CSF48 och Liquiport 2010 CSP44 har redan upp till 12 olika analysparametrar
integrerats som en valfri funktion. Det är Memosens protokollet som gör detta möjligt. Memosens kan jämföras med
en dators USB port vilket innebär att så fort man ansluter en
analysgivare med Memosen till provtagaren är systemet redo
att mäta. Användaren kommer att finna samma praktiska
driftstruktur som i den välkända analysfamiljen Liquiline
CM44.
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Service

Du förtjänar det bästa
Vi erbjuder tjänster som skapar balans och ger dig arbetsro
En komplett produktportfölj
Endress + Hauser erbjuder ett brett utbud av tjänster inriktade på industriell mätning
och processautomation. Vår Serviceavdelning kan leverera vad som krävs oavsett om
det gäller specifika uppgifter som idrifttagning och kalibrering eller omfattande paketlösningar som Instrument Management Solutions (IMS)
Helpdesk
Här svarar vi på era tekniska frågor. Våra erfarna specialister har kunskap om våra
produkter och kan även ge råd om applikationsspecifika frågor. Vi har även full
spårbarhet på era Helpdeskärenden i vår databas.
Fältservice
Vårt team av utbildade tekniker finns till hands vid behov av service på plats. Till sitt
förfogande har de specialverktyg som hjälper dem att ge snabb och effektiv service.
Driftsättning
Korrekt driftsättning har stor inverkan på prestanda och drift av din anläggning. Det är
viktigt att den utförs på rätt sätt och med lämpliga verktyg. Vårt arbete vid driftsättning
innefattar, bland annat, kontroll av installation och, vid behov, anslutning av kablage till
det installerade instrumentet. Vid uppstart görs en fullständig konfiguration av
instrumentet och vi ger dig all den utbildning som krävs för att uppnå optimal drift.
Slutligen, allt dokumenteras i en detaljerad rapport så att du i lugn och ro kan fokusera
på din process och de bitar som är viktiga för dig.
Kalibrering
Endress + Hauser kalibreringstjänster täcker alla aspekter, från kontroll, kalibrering och
justering på plats, till ackrediterad kalibrering i våra laboratorier. Vi täcker in de flesta
storheter, enheter och mätområden som ni har i er process, och vi kan inkludera ett
underhållsavtal. Ett framväxande utbud av underhållsavtal möjliggör för oss att ge er rätt
support, vilket ger er bättre kontroll av driftskostnaderna! Inom ramen för våra avtal kan
vi täcka ett brett utbud av aktiviteter, från enkla kontroller till kalibrering av kvalitetskritisk utrustning.

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

Önskar du mer information eller kontakt är du alltid välkommen att ringa eller maila oss!

