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Öka tillgängligheten

Världen behöver tillförlitlig och säker
energi. Oavsett om ni levererar till
hushåll, sjukhus eller företag behövs
tillförlitlig och säker energi, och ni
behöver lönsamhet. Vi på
Endress+Hauser bidrar med
noggrannhet och säkerhet till kraftverk
över hela världen.
Ditt kraftverk behöver en samarbetspartner som är mångsidig och flexibel.
En partner som bidrar med tillförlitliga
lösningar anpassade för era
applikationer och som lever upp till

		

industrispecifika krav. Låt oss uppdatera dina äldre installationer med
beprövad och tillförlitlig teknologi som
effektiviserar och moderniserar
produktionen.
När ni väljer oss:
1. Ökar effektiviteten på ert
kraftverk. Er utrustning förblir intakt
när vi utrustar er anläggning med den
senaste teknologin.
2. Främjar ni säkerhet. Säkerhet
handlar om förebyggande åtgärder.

Att välja rätt instrumentering är
avgörande för att bli förvarnade om
eventuella faror för personal,
anläggning eller effektivitet.
3. Arbetar ni med experter. Erfarna
ingenjörer är idag svåra att hitta. Vi
erbjuder inte bara noggrann
instrumentering – vi är en specialiserad
samarbetspartner med kunskap och
kompetens att hjälpa er från koncept
till driftsättning.

Spårbar verifiering – säkra era kritiska flöden
Flödesmätare har idag viktiga
funktioner, bland annat förväntas de
vara så pass tillförlitliga att de kan
användas för avrapportering och
debitering. När det gäller utsläpp och
miljö är kraven särskilt höga och det är
upp till användaren att vid
myndighetskontroll bevisa att
mätvärdena varit korrekta. Spårbar
verifiering med Heartbeat
Technology™ underlättar i
kvalitetsarbetet. Funktionen finns i
samtliga nya Proline-mätare och kan

utföras av er eller oss med en enkel
knapptryckning.
Med frekventa verifieringar har du
även kontroll bakåt i tiden, från ett
datum till ett annat. Detta är unikt och
kan användas för att påvisa kvalitetsåtgärder för externa kontrollorgan.
Kvalitetsrapporten är TUV-godkänd
enligt ISO 9001.

kontrollsystem med kontinuerlig
självdiagnostik, som ger information
om mätarens hälsotillstånd i realtid.
Detta ger er möjlighet att säkerställa
hög tillgängliglighet och produktion.
Läs mer: www.se.endress.com/
heartbeattechnology

Heartbeat Tehchnology™ är dessutom
ett integrerat övervaknings- och

Säkra er produktion med flexibel provtagningspanel
Ett haveri på er turbin eller panna
medför ofta fler kostnader än själva
reparationen, den stora utgiften är
produktionsbortfallet. Att övervaka
vattenkemin är kritiskt och kräver en

samarbetspartner som förstår era
behov idag och i framtiden.
Våra modulanpassade och skalbara
provtagningspaneler konstrueras efter
era krav på mått, mätvärden och
provtagning. Vi har den senaste
online-instrumenteringen med hög
tillgänglighet och erbjuder säker
mätvärdeshantering och tydliga
rutiner för kalibrering och underhåll.
En representativ provtagning som
speglar de verkliga förhållandena i
vatten/ångcykeln är kritiskt.
Otillräcklig online-instrumentering
kan ge svåra beläggningsproblem,
korrosion och i värsta fall haveri på
kritiska delar i kraftverket. Att
samarbeta med oss innebär bättre
processtyrning, mindre produktionsbortfall och ett välmående kraftverk.
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Flexibla provtagningspaneler för säker provtagning med online-mätning
• Nyckelfärdigt från en stark samarbetspartner
En färdig provtagningspanel med mätparametrar efter
era önskemål – vi driftsätter, utbildar och supporterar.
• Optimerad online-instrumentering och provtagning
Säkerställ representativ provtagning och få full kontroll
på era mätvärden samt en optimerad process och
produktion.
• Säker konstruktion
I enlighet med PED-regelverket och andra gällande
direktiv. Din utrustning är säker och innebär ingen risk
för din personal eller omgivning.

• Tillförlitlig dokumentation
Heltäckande dokumentationsportal säkerställer kvalitet
samt underlättar drift och underhåll under
anläggningens hela livscykel. Access via webbläsaren
gör den tillgänglig för alla.
• Stark samarbetspartner
Projektering, instrumentering, analysatorer, service och
utbildning från en och samma leverantör gör valet
enkelt.
Läs mer: www.se.endress.com/provtagningspaneler

Tillförlitlig nivåmätning i hjärtat av kraftverket
Matarvattnet och kondensorkretsen är
hjärtat i alla ångturbindrivna kraftverk.
Nivåmätningen som är nyckeln för
styrning av ångvolym och turbin måste
vara tillförlitlig och konsekvent.
Traditionell nivåmätning med dP-celler
är densitetsberoende och kräver
konstanta förhållanden för att vara
tillförlitlig och säker. Vid förändrad last
i kraftverket påverkas hela processen
och densiteten som dP-cellen är
beroende av är inte längre konstant,
med felaktiga mätvärden som resultat.

En bättre lösning för dessa
förhållanden är nivåmätning i by-pass
med en guidad radar. Denna mätprincip
är helt oberoende av densitetsförändringar, dessutom uppfyller den
branschens tuffa krav i enlighet med
EN12952-11/12953-9 vilket gör
nivåmätningen lämplig som låg/hög
nivåvakt.
Läs mer:
www.se.endress.com/guidadradar

Nivåmätning med guidad radar levererad av Endress+Hauser
• Anpassas till era förhållanden och levereras komplett med instrument
och by-pass
• Är stabil, tillförlitlig och densitetsoberoende
• Förkortar tiden för planering och inköp – vi tar fram rätt lösning åt er
• Minimerar kostnader för driftsättning och montering – levereras som
komplett enhet färdig för montage
• Minskar underhållskostnaderna - saknar rörliga delar
• Uppfyller säkerhetsregelverk (PED)
• Är mer tillförlitlig än dP-nivåmätare och mekaniska deplacementgivare
(flottör)
• Uppfyller EN12952-11/12953-9 för hög nivågräns och låg nivågräns

Ett urval av våra produkter till kraftindustrin
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1 Micropilot
Beröringsfri
radarmätning
för fast
material
och vätskor.

2 Gammapilot
Radiometrisk
nivåmätning för
bränslematning
och bäddnivå.

3 Liquiline
Analysparametrar
till vatten/
ångcykeln,
rökgasrening
och avlopp.

4 Levelflex
Guidad radar för
nivåmätning i
vatten/ångcykeln,
askhantering och
kalksilos.

5 Deltabar/Cerabar
Långtidsstabila absolut,
relativa och
dP-celler för
tryck, nivåer
och flöden i
vatten/ångcykeln.

6 Omnigrad  
Vibrationståliga
temperaturgivare
upp till 60g med
kiselkarbid mot
slitage för
krävande
applikationer.

7 Solicap/Soliphant
Stoftnivåvakter
för höga
temperaturer i
sotfickor och för
askhantering.

8 Promag
Säkra dina
kritiska flöden
med Heartbeat
Technology™,
TUV-godkänd
egenverifiering.

Endress+Hauser AB
Box 1486
171 28 SOLNA
Besök: Sundbybergsvägen 1
Telefon
08-555 116 00
Fax
08-555 116 55
info@se.endress.com
www.se.endress.com
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