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Avloppsreningsverket Lynetten har ritats av
Creoarkitekter. Köpenhamns kommun eftersträvar att även funktionella byggnader i staden
ska ha en fin arkitektur.

Nyhet!
Industrioptimerad flödesmätare för fuktig biogas,
Prosonic Flow B 200.
Sida 3

Liquiline multiparametertransmittrar CM44x, det
allra senaste inom vätskeanalys.
Sida 7

Nyhet!
För enkel och billig
mätning av gasflöden,
t-mass B150.
Sida 9

Världens mest energieffektiva
slamförbränningsanläggning
- i drift hos det kommunala avloppsreningsverket
Lynetten i Köpenhamn

stefans

spalt

Käre Läsare,
Välkommen till årets första mätteknik! Här kan du
läsa om reningsverket Lynetten i Köpenhamn som
innehar världens mest energieffektiva slamförbränningsanläggning. I samband med införskaffandet av
den nya anläggningen ansvarade Endress+Hauser för
hela elentreprenaden inkl. 10kVA transformatorer,
korskoppling, paneler/pulpeter, elinstallation och
självklart instrumentering. Läs och få en spännande
inblick i Danmarks största reningsverk!
I detta nummer passar vi också på att introducera en
världsnyhet, den nya ultraljudsflödesmätaren Prosonic
Flow B200 som är unik i sitt slag och framtagen speciellt för att mäta på fuktig biogas. Den är idealisk för
applikationer med fluktuerande processförhållanden,
lågt tryck och fuktiga kontaminerade gaser. Dessutom
mäter den metanhalten direkt online i rörledningen,
en funktion som öppnar helt nya möjligheter för
övervakning.
Som om inte det vore nog har vi ytterligare två nylanseringar på flödesområdet. Coriolis massflödesmätaren
Promass O för tuffa processförhållanden har medieberörda delar i Super Duplex och hus av syrafast stål.
Och så Proline t-mass 150 för mätning av gasflöden,
en enkel termisk massflödesmätare till ett mycket
attraktivt pris.

Mättekniskt seminarium
Vårt årliga mättekniska kundseminarium ägde rum den 27-30 november,
2011 vid våra fabriker i Schweiz, Tyskland och Frankrike. Seminariet har
alltid varit populärt bland våra kunder och i år deltog totalt 58 personer från
Danmark, Sverige och Norge. Tillsammans representerade de 29 företag
från flera olika branscher.
Temat för seminariet baserades på de grundläggande teorierna bakom de
moderna mätprinciper som används inom processindustrin. Teori kombinerades med praktiska exempel och fabriksbesök där det bland annat gavs
tillfälle att inspektera våra ackrediterade kalibreringsanläggningar.
Vi tackar alla deltagare för en trevlig samvaro och ser fram emot 2012 års
seminarium som är planerat till den 18-21 november, 2012.

Jag vill också slå ett slag för våra nyheter på analyssidan. Liquline och Memosens förenklar ditt dagliga
arbete och minskar dina driftskostnader. Med de nya
Liquline mulitiparameter-transmittrarna CM44x är
du mer flexibel än någonsin. Vi lanserar nu också
Liquline CM14, en liten transmitter till ett väldigt bra
pris. CM14 använder Memosensteknologi men är
framtagen för enkla applikationer och ger värden för
pH, syre eller konduktivitet.
Kort sagt så ser vi fram emot att få komma ut och visa
Er alla intressanta nyheter vi har på programmet i år.
Det känns riktigt spännande!
Vi hörs och ses!
Stefan Björkegren, VD
Endress+Hauser AB

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.
Nyhetsbrevet skickas ut en gång i kvartalet.
Vill du vara vara säker på att motta nyhetsbrevet kan du anmäla dig på:
www.se.endress.com/newsletter
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Tillförlitlig flödesmätning på fuktig biogas
- Proline Prosonic Flow B 200
Biogasmarknaden blomstrar, föga förvånande eftersom gasen från fermentation
av energigrödor, organiska sopor, flytgödsel, avloppsslam och andra överblivna
organiska material kan utnyttjas på flera
olika sätt, till exempel som fordonsbränsle eller för att generera värme och
elektricitet i kraftvärmeverk.
För att en biogasanläggning ska fungera
måste olika processparametrar övervakas
dygnet runt; gasens sammansättning, tryck,
temperatur och inte minst den producerade
mängden gas. Prosonic Flow B 200 är en
industrioptimerad ultraljudsflödesmätare
som med hög noggrannhet och utan tryckförluster mäter volymflödet på biogas och
deponigas, även under kraftigt fluktuerande
processförhållanden.
Ultraljudsmätning har många fördelar
jämfört med konventionella metoder:
•Tillförlitlig mätning – hög noggrannhet
(±1.5%) och ett stort mätomfång (30:1)
• Energibesparande – ger inga tryckförluster

• Underhållsfri – inga rörliga delar
• Utrymmesbesparande – krävs endast
korta raksträckor
• Inga begränsningar - mäter även vid
mycket låga driftstryck
• Stort användningsområde – påverkas ej av
gasens sammansättning eller fukthalt
Tillförlitlig processtyrning
med ny världsunik funktion
Driftsförhållanden kan fluktuera kraftigt,
under fermentationsprocessen och ge
varierande nivåer av metan (CH4) i biogasen som gör att processen kräver kontinuerlig övervakning. Med Prosonic Flow B
200 går det nu att direkt mäta metanhalten
online i ledningen utan behov av ytterligare enheter, tack vare den integrerade
temperaturgivaren och en mycket noggrann
mätning av ljudhastigheten.
Detta är en världsunik funktion som ger
helt nya möjligheter:
• Kontinuerlig (dygnet-runt) övervakning
av gasmängd och gaskvalitet
• Snabba och riktade åtgärder vid eventuella störningar i jäsningsprocessen

Proline Prosonic Flow B 200

• Effektiv processtyrning och energibalansering genom beräkning av ytterligare
karakteristiska värden såsom:
• Korrigerad volym
• Värmevärde
• Gasens kvalitet (Wobbe index)
Läs mer om Proline Prosonic Flow B 200:
www.se.endress.com/#product/9B2B
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Alldeles bakom glasfasaden står siloanläggningarna
för flygaska och restprodukter. De är målade i
glada färger och eftersom de är belysta på natten
syns de tydligt från Langelinie på andra sidan
hamnen.

Världens mest energieffektiva
slamförbränningsanläggning
- i drift hos avloppsreningsverket Lynetten i Köpenhamn
Den nya anläggningen med enbart en
panna ersätter den befintliga förbränningsanläggningen med två pannor.
De gamla pannorna blev med tiden
alltmer slitna och underhållskostnaderna steg kraftigt för varje år. Dessutom
behövde rökgasreningen en genomgripande renovering. Detta tillsammans
med möjligheten att få en mycket bättre
energiekonomi i en modern slamförbränningsanläggning ledde till att Lynettefællesskabet beslutade sig för att dra
igång det omfattande projektet.
Text och bild:
Peter Greve, Hareskov PRomotion
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Den viktigaste funktionen för ett reningsverk är naturligtvis att rena avloppsvattnet
så bra att det därefter kan föras ut i naturen
utan att skada miljön. En restprodukt av
denna process är det slam som bottenfälls i
reaktions- och sedimenteringsbassängerna.
Halten av miljöfarliga ämnen är för hög i
slammet för att kunna använda det som
gödningsmedel och slammet måste därför
behandlas på annat sätt.
Slammet från bassängerna rötas först i
Lynettens egen anläggning där en stor del
av energiinnehållet utvinns i form av biogas,
som senare används till processvärme för
reningsverket eller omvandlas till fjärrvärme

som levereras ut i det externa fjärrvärmenätet. Så småningom är tanken att gasen
även ska ingå i produktionen av stadsgas.
Det rötade slammet innehåller fortfarande
mycket energi som utnyttjas vid förbränning
i en särskild förbränningspanna med en
temperatur högre än 850 °C, så att de flesta
skadliga ämnen i slammet förintas.
Den nya slamförbränningsanläggningen
omfattar inte bara den stora pannan, utan
även anläggningar för att rena rökgasen
från alla partiklar och utnyttja energin från
förbränningen.

Reningsverket Lynetten
Lynettefællesskabet I/S tar hand om Köpenhamns avloppsvatten
och ägs av Köpenhamns kommun och sju andra kommuner
som tillhör huvudstadsområdet. Bolaget driver två reningsverk,
Lynetten och Damhusåen, som tillsammans renar omkring 100
miljoner m3 avloppsvatten varje år.
Lynetten, som ligger direkt söder om fästningen Trekroner vid
infarten till Köpenhamns hamn, är dessutom Danmarks största
reningsverk med en kapacitet på 750 000 pe (personekvivalenter) och kan ta emot upp till 41 500 m3 avloppsvatten i
timmen.

Lynetten renar avloppsvattnet från organiska ämnen, fosfor och
kväve med hjälp av mekaniska, biologiska och kemiska processer. Det renade vattnet pumpas ut genom två rörledningar som
släpper ut vattnet cirka 1,5 km ut i Öresund.
Slamförbränningen på Lynetten startade 1980 och efter en
omfattande modernisering 1997 började reningsverket att
förbränna slammet. Den senaste investeringen är en helt ny
slamförbränningsanläggning med en effektiv rökgasrening, som
kronprins Frederik invigde den 1 september 2011.
Källa: www.lyn-is.dk

Från översta våningen på slamförbränningsanläggningen
har man en vacker utsikt över Köpenhamns siluett.

Förbränningsprocessen
Pannskötaren Erik Markussen, som visar runt på anläggningen, förklarar:
– Pannan är cylindrisk och av typen ”fluidiserad bädd”, vilket innebär att det i
botten av pannan finns ett 50–60 cm tjockt sandlager som hålls ”flytande” genom
att den uppvärmda förbränningsluften blåses in genom sandlagret. Tändningen av
pannan sker med hjälp av olje- och biogasbrännare som värmer upp sanden och
pannan till drifttemperaturen.
På våningen ovanför sker inmatningen av slam.
– Slammet är avvattnat och torkat till 35 % torrsubstansinnehåll och inmatningen
sker med hjälp av ett aggregat som fördelar slammet över sandlagret. När slammet
på detta sätt kastas in i pannan sker det i det närmaste en ångexplosion och den
kvarvarande torrsubstansen förbränns omgående. När slamförbränningen väl är
igång är pannan ”självgående” och hjälpbrännarna kan släckas, berättar Erik Markussen.
Ugnen kan förbränna upp till cirka 6 m3 slam i timmen.

Pannskötare
Erik Markussen.
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Rökgasrening
Den mer än 850 °C varma rökgasen lämnar
pannan och går genom en oljefylld värmeväxlare som utvinner så mycket värme att
rökgastemperaturen sänks till cirka 190 °C.
Värmen som utvinns används för att producera varmvatten, som i sin tur bl.a. används
för att torka det avvattnade slammet.
Flygaskan fångas upp i det efterföljande
elektrostatiska filtret och blåses ut till
lagersiloanläggningarna. Flygaskan används
sedan bland annat till produktion av
stenenullsisolering. Därefter kyls rökgasen ner ytterligare till cirka 140 °C i en
spraykylare. Kalk och aktivt kol tillsätts i en
reaktor, vilket gör att restämnen avskiljs och
kan fångas upp i det efterföljande påsfiltret.

nedkyld till 70 °C. Pannans totala effekt
ligger på cirka 7 MW. Anläggningen har
utnämnts till att vara världens mest energieffektiva slamförbränningsanläggning, inte
minst på grund av kondenseringssteget som
utnyttjas för produktion av fjärrvärme.

Slutligen passerar rökgasen genom en våtskrubber där rester av gasformiga syror som
SO2, HCl och HF neutraliseras. I toppen av
denna skrubber finns också ett kondenseringssteg, som återvinner energi genom att
kondensera en del av ångan i rökgasen.
När rökgasen, som nu är renad, skickas upp
genom den 50 m höga skorstenen är den

Byggarbetet påbörjades i februari 2010 och
överlämningen skedde i september 2011.
Endress+Hauser har som underleverantör
till Bamag ansvarat för hela elprojektet och
utfört planeringen av elinstallationer, energifördelning, belysning och automatisering.
Naturligtvis har de även ansvarat för de mer
än 250 instrumenten från Endress+Hauser.

Projektgenomförande
Rambøll har tagit fram förfrågningsunderlaget och varit rådgivare åt entreprenören
under hela projekteförloppet. Den nya slamförbränningsanläggningen har levererats av
ingenjörsfirman Bamag AG i Tyskland, som
en totalleverans. Eftersom Bamag inte har
någon egen tillverkning har hela anläggningen producerats och byggts av underleverantörer inom olika specialområden.

Styr- och reglertekniker Anders Drejer kontrollerar en
detalj på en av de nya panelerna.

Elprojektet
– Det har varit naturligt för oss att låta så mycket arbete som möjligt utföras av danska företag och vi har därför varit med och valt ut de danska underleverantörerna för elentreprenaden. Urvalet har gjorts genom ett normalt offertförfarande, men viss hänsyn har tagits till
Lynettens traditionella leverantörskrets, även om detta inte var något krav från byggherren,
förklarar Felix Langkjær som är VD för Endress+Hausers danska dotterbolag i Søborg.
Elinstallationen har utförts av Robotek Gruppen från Birkerød, som genom åren har gjort
flera andra elarbeten på Lynetten. Løgstrup har ansvarat för korskoppling och manövertavlor, vilket innefattar mer än 130 små plastinkapslade tavlor för lokal manövrering.
Styrtavlor med PLC inklusive programmering har levererats av Endress+Hauser i Tyskland.
Instrumenteringen är ansluten via 4–20 mA med HART-protokoll, som förutom mätsignalen
även kan överföra digitala signaler mellan instrumentet och PLC:n.

De små lokala manövertavlorna finns överallt på
anläggningen.

Det är första gången som Endress+Hauser i Danmark har varit inblandad i en så pass bred
leverans. Med orden ”- Vi har nu bevisat att Endress+Hauser inte bara är en komponentleverantör, utan att vi även kan vara med när det handlar om stora projektleveranser”,
avrundar Felix Langkjær vår rundtur.

Instrumentering på biogasledningen till startbrännaren
(som är den liggande cylindern i bakgrunden).

Inmatningsaggregatet fördelar slammet över sandlagret
i pannan.
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Pannans nedersta del. Observera pannans storlek i
förhållande till personerna i förgrunden!

Nya Liquiline multiparametertransmitter
- mer flexibel än någonsin
Nu behöver du bara ett universellt transmittersystem, CM44x för tolv olika analysparametrar: pH/ORP, konduktivitet,
syre, nitrat, SAC, turbiditet, klor, klorid,
ammonium, kalium och slam-nivå.

Memosensteknologin
förenklar din kalibrering
Tack vare datalagringen i Memosensgivarna, lagras all kalibreringsdata i varje

Komplicerad programmering
är historia
Liquiline levereras med en inbyggd
Ethernet-webbserver i kommunikationsmodulen 485. Ansluten via LAN-kabel
eller trådlös router kan du använda valfri
webbläsare på din dator för att justera eller
läsa av transmittern enkelt från skrivbordet
eller varför inte från soffan? Det är också
möjligt att använda vanliga SD-kort för att
överföra data från en Liquiline till en annan.
Endress+Hauser’s hemsida förser dig med
den senaste mjukvaran så att transmittern
alltid är uppdaterad.

Hur ser din process ut om två år? Liquiline
är mycket flexibel och din 2-kanalstransmitter kan enkelt utökas till åtta kanaler,
bara genom att lägga till ytterligare moduler
i transmitterhuset. Systemet kan utvidgas
med fler funktioner såsom analoga utgångar
(4-20 mA), fler reläer och digital anslutning via HART, Profibus DP och Modbus.
Liquiline‘s grundtanke är att vara flexibel
för alla framtida förändringar och nya
industristandarder.
Liquiline och Memosens
förenklar ditt dagliga arbete
Framtiden för vätskeanalys är digital. På
samma sätt som när du idag ansluter ett
USB-minne på datorn, identifierar Liquiline
alla givare med Memosensteknologi och
konfigurerar dem automatiskt med rätt
inställningar. Denna funktion reducerar
konfigurationsfel till ett minimum och
sparar både tid och pengar. Plug and Play
kan inte vara enklare.

blott. Förkalibrerade givare kan lagerhållas
och snabbt bytas ut. Detta minskar tiden för
underhåll och servicekostnaderna blir låga.

Läs mer om produkten:
www.se.endress.com/#product/CM448
givare och inte i transmittern. Fördelen är
att du då kan omkalibrera givarna under
goda laboratorieförhållanden. Kalibrering
i dåligt väder ute på fältet blir ett minne
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Trygga tryckgivare
Nu SIL2 godkännande på hela M-klassen
Tryckgivaren är mätinstrumentens
allround-artist. Den kan användas till
att mäta både absolut och relativt tryck,
men också till differenstryck, vätskenivå
och flöde. För att du som kund ska ha
möjlighet att välja fritt ut vårt sortiment
av tryckgivare utan att för den delen behöva göra avkall på säkerhetstänket, inför
vi nu SIL2 godkännande också på våra
mellanklass-tryckgivare (M-klassen).
Målet med att använda Safety Instrument System (SIS) är att undvika farliga,
oupptäckta fel som kan leda till skador på
människor och miljö. För att reducera dessa
fel måste riskerna för att de inträffar kartläggas och behovet av säkerhetsnivå sedan
definieras. Säkerhetsnivåerna rangordnas
från SIL1, som är den enklaste, till SIL4
som är den högsta nivån. Ofta hamnar man
på SIL2 eller SIL3 nivå.
En SIS slinga består av tre delar:
Mätinstrumentet (t.ex. en tryckmätare),
utvärderingsenheten (PID-regulator) och
det verkställande organet (ventil eller motor

samt dess styrenheter). Genom att använda
SIL-certifierade enheter i slingan sparas
mycket tid, bland annat i engineeringsfasen.
Alla relevanta säkerhetsdata finns då tillgängliga; SIL nivå, vilken säkerhetsfunktion
den har, HFT (Hardware Failure Tolerance),
SFF (Safe Failure Fraction), PFD tall, Proof
test intervall etc. Instrumentets bidrag i SIS
slingan blir därmed enkel att beräkna.
Våra mellanklass-tryckgivare med SIL2 är
speciellt anpassade till kraven i t.ex. energibranschen men är även lämpliga för många
applikationer inom den kemiska industrin.
SIL2 godkännandet gäller för 4-20mA med
HART-kommunikation. Serien är utformad
för att uppfylla kraven i IEC 61508 och är
godkänd i enlighet med IEC61511; ”proven
in use”. Med en utförlig säkerhetsmanual
täcks alla faser i instrumentets livscykel in;
från ingenjörens specifikation av mätpunkten, via inköp, installation, idrifttagning,
drift och underhåll fram till produktens
pensionering och övergången till nyare
modeller.

Nya M-klassens tryckgivare finns i olika versioner, anpassade för olika uppgifter.
För tryck- och nivåmätning Delta Pilot M med en CONTITETM sensor för mätpunkter med risk
för kondens. För slitande eller aggressiva medier Cerabar M med keramiskt membran eller ett
vanligt metallmembran. För differenstryck, nivåmätning eller flöde differenstryckgivaren Deltabar M och för hydrostatisk nivåmätning en dränkbar version, Waterpilot M.
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M-klassen med SIL2
• Tryckmätare för tryck, diff.tryck,
nivå och dP-flödesmätning
• Säkerhetsfunktion MIN, MAX och
4-20mA
• Kontrollerade och certifierade
av TÜV NORD CERT enligt IEC
61508 Edition 2.0 och IEC 61511
• Kontinuerlig självövervakning
• Testintervall T1 = 1 år
• Utförlig säkerhetsmanual

Enkel och billig mätning av gasflöden
Proline t-mass 150
Inom alla industrier hittar man kretsar med komprimerad luft,
kvävgas (N2), koldioxid (CO2) eller argon. Förbrukning av
gaser är kostsamt och det är därför viktigt att effektivt kunna
styra dessa processer för att minska kostnaderna. Hos vår
nya industrioptimerad mätare, t-mass 150, har vi begränsat
användningsområdet till att mäta på någon av de fyra gaserna
som nämns ovan och kan därmed erbjuda en enkel termisk
massflödesmätare till ett mycket attraktivt pris.

T-mass har dessutom många andra fördelar:
• Kan förprogrammeras kundspecifikt
• Robust, långtidsstabil och med processanslutningar för rörledningar och
rektangulära kanaler (från DN 15 till DN 1500)
• Fördelar kostnader mellan olika avdelningar (förbrukning mm.)
• Övervakning (gränser, larm)
• Läckagedetektering för energieffektivitet (t.ex. från kompressorer)
• Kontroll av filter (tryckfall)

Enkel systemintegration
• Alla enhetens inställningar
är förkonfigurerade och
anpassade till exempelvis
gastyp och mätområde
• Låg drifts- och
underhållskostnad
• Full kompatibilitet mellan
fältenheter och styrsystem,
kompatibla drivrutiner finns
tillgängliga

Industrioptimerad mätare
• Enkel och snabb installation
• Flera process-anslutningar för installation
i rör eller rektangulära ventilationskanaler
• Robust industriell design i syrafast stål
• Multivariabel mätning, en enhet för
mätning av massflöde, temperatur och
standardvolym (t.ex. Nm³/h)

Spara tid
• Snabb driftstagning genom Endress+Hauser’s
standardiserade HMI-koncept
• Menystyrda parametrar på fler än 16 språk som
stöds av förklarande texter (”verktygstips”)
• Visning av flera viktiga parametrar på samma
gång (t.ex. massflöde, temperatur, standardvolym) ger optimal processtyrning

Säker och pålitlig datalagring
• Hög systemtillgänglighet genom automatisk säkerhetskopiering på displayen
(säkerhetskopieringsfunktion)
• Överföring av data till andra mätpunkter
• Enkelt elektroniskt utbyte utan efterjustering

Maximal driftsäkerhet
• Hög systemtillgänglighet tack vare kontinuerlig egendiagnostik och felövervakning
• Unik klassificering av eventuella fel i
enheten eller processen anger vad felet
är och hur allvarligt det anses vara, vilket
möjliggör målinriktade insatser.
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Promass 83O/84O

Ny Coriolis massflödesmätare för tuffa
processförhållanden
Höga tryck, medieberörda delar i Super Duplex och hus av syrafast stål
Varför välja Promass 83O/84O?
• Säker mätning – industrioptimerad Coriolis
flödesmätare för höga tryck på upp till
ASME B16.5/Cl 1500 (PN 250)
• Högsta motstånd mot spänningskorrosion
– medieberörda delar i Super Duplex
(SAF2507), material i enlighet med NORSOK M-630 och NACE MR175/MR103
• Idealisk för krävande miljöförhållanden i
offshore industrin - hus av syrafast stål (316
L/1.4404)
• Exakt fakturering tack vare utmärkt spårbar
noggrannhet som är den högsta i världen
(±0,05 % av mätvärdet med PremiumCal)
• Helt balanserad enhet – immun mot rörvibrationer och externa processinfluenser
• Robust, underhållsfri enhet utan rörliga
delar i mätsystemet
• Globalt försäljnings- och servicenät
(engineering, driftstagning)

Oavsett om det gäller borrplattformar,
produktionsplattformar, FPSO-fartyg
eller raffinaderier, så ställer rådande
tuffa processförhållanden höga krav på
mätsystemet. Vibrationer, värme och salt
havsvatten tillhör vardagen. Dessutom
sker prospektering numera på allt mer
svårtillgängliga platser, eftersom de lättåtkomliga fyndigheterna håller på att ta
slut. Vanligtvis sker pumpningen under
högt tryck och produkterna innehåller
giftiga och kemiskt frätande ämnen.
Mätsystemet hos Promass O görs i Super
Duplex (SAF25070) och övrigt material i
enlighet med NORSOK M-630 och NACE
MR175/MR103 som ger maximalt skydd
mot spänningskorrosion. Tack vare sitt
syrafasta yttre hölje (316L/1.4404) har
mätaren hög motståndskraft mot salthaltig
luft och mot havsvatten. Det i kombination
med förmågan att klara höga tryck på upp
till ASME B16.5/Cl 1500 (PN 250), gör
Promass O till ditt trumfkort för korrekt och
pålitligt flödesmätning även under de mest
krävande miljöförhållanden.
Promass O kräver dessutom minimalt med
underhåll jämfört med en mekanisk mätare.

10

Promass O - industrioptimerad
massflödesmätare för tuffa
processförhållanden

Den har inga rörliga delar, inga stopp eller
igensättningar, inga kostsamma eller underhållsintensiva filter och den är dessutom
självdränerande.
Robust konstruktion, enkel installation
Tack vare sin robusta konstruktion blir
installationen väldigt enkel; inget ytterligare
stöd krävs och ingen påverkan av externa
rörledningskrafter. Mätaren har också
diagnostikfunktion för förebyggande underhåll, klara och entydiga klassificeringar
av eventuella processfel som inträffar och
kontinuerlig egenkontroll, vilket optimerar
driftsäkerheten.

100 % spårbarhet
Hos Endress+Hauser genomgår varje flödesmätare rigorösa tester på våra ackrediterade
och helt spårbara kalibreringsriggar. Med
hjälp av „PremiumCal“, världens bästa
anläggning för kalibrering i produktionen,
kan vi med Promass O garantera ett högsta
uppmätta fel på ±0,05 % vilket är den bästa
noggrannheten i världen!
Kontakta oss om du vill veta mer om
Promass 83O/84O – pålitlig flödesmätning
under de mest krävande förhållanden.

HAW562 och HAW569

Liquiline CM14

Blir spänningen av
och till för hög?

Liten med attraktivt pris
och Memosensteknologi

- skräddarsydda överspänningsskydd för transmitter- och
kommunikationssystem inom processindustrin

- precis vad du behöver, varken mer eller mindre!

HAW562 och HAW569 begränsar spänningen till en nivå
som tolereras av mätarna inom alla processindustrier.
Instrumenten skyddas därmed från skador och processens
driftstid bibehålls även under längre perioder av tunga
åskväder.

Varför betala för extra funktioner som din applikation inte
behöver? Den nya transmittern CM14 använder
Memosensteknologi men är framtagen för enkla applikationer
och ger därför värden för pH, syre eller konduktivitet. Med
sitt lilla hus är den särskilt lämpad för skiddar och paneler och
tack vare Memosenteknologi kan förkalibrerade givare ligga
på lager, redo att tas i bruk vid behov. Teknisk data:

• För DIN-skena eller montering direkt på sändaren
• ATEX Ex ia och Ex d
• SIL2
• Skyddar mA-signal och buss-kommunikation såsom FF,
HART®, Profibus DP och Profibus PA
• Skyddar även strömförsörjningen 10-66V och 80-253V

• AC/DC-matad 4-trådstransmitter
• Panelmontage 48 x 96 mm
• En Memosens-kanal, två analoga utgångar samt två reläer
• Digital induktiv dataöverföring (galvaniskt skild) med
Memosensteknologin

Läs mer om produkten:
www.se.endress.com/#product/HAW562

Läs mer om produkten:
www.se.endress.com/#product/CM14

Proline Promass 83X/84X

Världens första Coriolis massflödesmätare
med ett maxflöde på 4100 t/h
Med fyra mätrör, 14-tums diameter och storlek DN350 är Promass X idealisk för mätning av massflöde,
densitet och temperatur på olja, gas och andra vätskor. Det fantastiska maxflödet på 4100 t/h ger kortare
lastnings- och lossningstider, vilket sparar både tid och pengar. Mätaren har en unik mätnoggrannhet för
sin storlek, upp till 0,05 %, samtidigt som den robusta konstruktionen med fyra mätrör ger en enastående
stabilitet, immun mot extern påverkan.
Läs mer om produkten: www.se.endress.com/#product/83X

Nyhetsflöde!
Snart lanserar vi ännu fler spännande och intressanta nyheter inom flödesmätning,
missa inte det! Besök vår hemsida www.se.endress.com senare i vår och ta del av de
superfärska nyheterna!
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Spartips

Energibesparing inom avloppsreningsverk
Styrning av blåsmaskiner i luftningsbassänger med
ISEmax CAS40D/t-mass B150

t-mass B150

I avloppsreningsverk förbrukas vanligtvis merparten av den
energi som går åt i den sekundära behandlingsprocessen.
De flesta avloppsreningsverk över en viss storlek har en
anläggning för aktivt slam. Gemensamt för dessa anläggningar
är att luftningen för nitrifikationen är den process som står för
den största elförbrukningen.
Genom att mäta luftflödet till luftningsbassängerna kan man
kontrollera energiförbrukningen. I många reningsverk styrs idag
luftmängden genom att man mäter DO (löst syre). För närvarande
finns också en trend att mäta ammoniak-koncentrationen, vilket
ofta sker med hjälp av analysstationer. Men analysstationer är
både kostsamma och komplexa och framförallt väldigt dyra att
underhålla.

Med nya CM44x (se sida 7) och ISEmax
CAS40D (ISE står för jonselektiv elektrod)
kan även mindre och medelstora anläggningar styra luftningen på ett bättre sätt.
Eftersom den optimala mätparametern i
luftningen är omvandlingen av ammoniak
(NH4 +) till nitrat (NO3-) under nitrifikation är ISEmax CAS40D en både enklare och
billigare lösning än en komplex analysstation. Återbetalningstiden för nya ISEmax
CAS40D (som inte kräver några kemikalier)
är kortare än 2 år, även på små anläggningar. Lägg till Memograph RSG40 för
registrering av data och för dokumentation
och du har en komplett lösning.
Nya termiska massflödesmätaren t-mass
B150 (insticksgivare) är en specialanpassad
konstruktion med fokus på luftmätningar
och med ett mycket attraktivt pris för den
här typen av applikationer (läs mer om tmass på sida 9). Några av fördelarna är:
• Direkt massflödesmätning
• Låg tryckförlust
• Stort mätomfång
• Hög långtidsstabilitet
• Attraktivt pris

ISEmax CAS40D och
Memograph RSG40

Kontakta oss om du vill veta mer om
energibesparing inom avloppsrening!

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!

