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Bästa läsare
I en tid där man som privatperson helst ska kontakta offentliga
instanser via digitala medier, där mailboxarna växer i takt med
att viktiga dokument lagras i prydliga mappar, blir digitala
hjälpverktyg i allt större grad en del av vår vardag. Det ställs
högre krav på företagen att kunderna själva ska kunna hitta
information online.
Detta är en trend som självklart Endress+Hauser också har
anammat. Produkter och digitala verktyg utvecklas och anpassas
i snabb takt. På vår hemsida hittar du alltid en länk till våra onlineverktyg längst ned på sidan. Ett av verktygen är ”Applicator” som
gör det enkelt att välja rätt produkt oavsett applikation. Ett
annat är ”Device Viewer” som snabbt hjälper dig att hitta
dokumentation om dina installerade Endress+Hauserinstrument. Genom att ange produktens serienummer får du
tillgång till information om reservdelar, ersättningsprodukter,
manualer, säkerhetsanvisningar och mycket mer. I detta nummer
av mätteknik kan du läsa mer om våra digitala verktyg. Läs också
om vår nya wizard för driftsättning, ytterligare ett interaktivt
verktyg som steg för steg enkelt förklarar hur du driftsätter våra
nivåradar Levelflex och Micropilot.
Nu lanserar Endress+Hauser RFID-taggar. Om mätpunkterna i
din anläggning är utrustade med RFID-taggar krävs ingen visuell
kontakt. Även icke synliga enheter identifieras (där märkskylten
inte längre är läsbar). En annan trådlös teknik som vi uppmärksammar är WirelessHART. Boliden Aitik berättar om varför de
bytte till WirelessHART och om vilka fördelar det gett dem.
Har du några frågor eller synpunkter om våra produkter eller
digitala verktyg? Välkommen att kontakta oss!
Trevlig läsning!
Trevlig läsning!

Stefan Björkegren
VD, Endress+Hauser AB
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Nya medarbetare!
Vi fortsätter att expandera och utökar nu den svenska
organisationen med ytterligare fem medarbetare.
Christoffer Nyberg är ny servicechef och Johan Björklund är
ny servicetekniker på vår serviceavdelning i Solna. Per
Stenberg är ny säljare med placering i Göteborg, Beata Csiki
förstärker säljavdelningen i Solna och sist men inte minst,
Jenny Österberg, receptionist och den trevliga röst som
möter er när ni ringer vår växel.
Vi hälsar dem alla hjärtligt välkomna och hoppas att de ska
trivas hos oss!
Från vänster: Jenny Österberg, Per Stenberg, Beata Csiki och
Johan Björklund. Saknas på bilden gör Christoffer Nyberg.

Mässåret 2016
Under 2016 kommer Endress+Hauser att delta på flera stora mässor. Kom och besök oss i vår monter så visar vi ett urval av det
senaste inom mätteknik och processautomation. Dessutom utlovar vi roliga tävlingar med fina priser! Vi ses där!
Euro Mine Expo i Skellefteå
14-16 juni
Monter: 217
www.euromineexpo.com
EuroExpo i Lund
14-15 september
Labyrintmonter
www.euroexpo.se/for-besokare
VA-mässan i Jönköping
27-29 september
Monter: B01:129
www.elmia.se/va-massan
Scanautomatic & Processteknik i Göteborg
4-6 oktober
Monter: C04:32
http://massor.svenskamassan.se/sites/scanautomatic-processteknik

Liquiline CM44 har vunnit fint pris!
Vår multikanaltransmitter Liquiline CM44 har belönats med utmärkelsen
“All Star Innovators award”. Det är den amerikanska tidningen Pharma
Manufacturing som står bakom priset. Utmärkelsen grundar sig i integrationen
av Ethernet/IP och vårt strategiska samarbete med Rockwell.
Läs mer om utmärkelsen:
www.pharmamanufacturing.com/all-star-innovators/2014/endress-hauser/
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Trådlös teknik för nivåövervakning
av dammar
Boliden Aitik hade tidigare problem med kablaget för nivåmätarna vid sina
processdammar. Kablarna kördes ibland sönder av entreprenadmaskiner
och det hände att åsktransienter fångades upp, vilket förstörde givarna.
Lösningen blev att byta till den trådlösa tekniken WirelessHART.

Foto: Mats Hillblom, Imega Film
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Thomas Sjöström, sektionschef på elavdelningen på Anrikningsverket vid Aitik, Boliden Mineral är mycket nöjd med att ha bytt ut alla kablar mot
WirelessHART-teknik.

Strax söder om Gällivare ligger
Europas största koppardagbrott,
Boliden Aitik. Varje dag, dygnet runt,
bryts och transporteras här en stor
mängd berg. Fyndigheten består av
kopparkis som innehåller koppar, guld
och silver. Aitik har nästan 700
anställda och är Gällivare kommuns
största privata arbetsgivare.
Standardiserat med Endress+Hauser
För process- och miljömätning vid
Boliden Aitik används idag genomgående produkter från
Endress+Hauser.
”Det finns flera fördelar med att
standardisera och satsa på ett
fabrikat. Våra tekniker lär sig
produkterna och det förenklar också

reservdelshållningen. Vi har valt
Endress+Hauser framförallt för att
produkterna håller en hög kvalitet,
har en bra kapslingsklass och tål den
tuffa miljön här. Vi har idag säkert ett

Problem med kablar
Vid anrikning av malmen tillsätts det
stora mängder vatten. Efteråt samlas
vattnet upp i dammar för att sedan
pumpas tillbaka in i processen igen.
”Allt är stort här i Aitik. En process-

”Vi vill automatisera vår verksamhet så mycket
som möjligt och då är WirelessHART ett utmärkt
verktyg”
par tusen instrument från
Endress+Hauser, berättar Thomas
Sjöström, sektionschef på elavdelningen på Anrikningsverket vid
Boliden Aitik.

vattendamm är cirka en kilometer i
diameter och det är viktigt att hålla en
hög säkerhetsnivå. Därför krävs det
att vi kontinuerligt mäter vattennivån

Foto: Mats Hillblom, Imega Film
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Adaptrarna är anpassade för att sitta i tuff miljö i fält och de skickar signaler till en gateway, som i sin tur kommunicerar med ett överordnat system.

Berts, försäljningsingenjör på
Endress+Hauser, för att få mer
information om den trådlösa tekniken
WirelessHART. ”
Flexibilitet i processhanteringen
WirelessHART är speciellt utvecklad
för processautomation. Den möjliggör
trådlös överföring av HARTprotokollet och upprätthåller
kompabiliteten med befintliga
HART-instrument, kommandon och
verktyg. WirelessHART-konceptet
med adapter och gateway ger
integrering av befintliga eller nya
instrument i ett trådlöst nätverk.
Man slipper dyr kabeldragning till
anläggningens styrsystem och
installationen är snabb och enkel.
Adaptern försörjs via batteri eller
extern spänningsmatning.
”WirelessHART kan egentligen
användas för att ansluta all typ av

Foto: Mats Hillblom, Imega Film

i dammen”, säger Thomas Sjöström
och fortsätter:
”För nivåmätning använder vi
nivågivaren Waterpilot FMX21 HART
från Endress+Hauser, men vi har även
utfört manuella mätningar. Tidigare
hade vi kabelanslutning till de olika
givarna ute vid dammen, men det var
problematiskt eftersom det hände att
entreprenadmaskinerna som arbetar
med att förstärka dammen, körde
sönder kablarna, vilket krävde onödiga
underhållsinsatser. Dessutom fick
vi åsknedslag i kablarna. De blir
som antenner som fångar upp åsktransienter.
Ett annat problem är att det på sina
ställen är väldigt besvärlig terräng,
vilket gör det svårt att förlägga
kablaget. Det finns även risk för att
skadedjur gnager sönder dem. Vi
insåg att kabelförbindelsen till givarna
i längden inte var någon hållbar
lösning. Jag kontaktade därför Henrik

Utvecklingsingenjör Lennart Axelsson konfigurerar enheterna och övervakar kommuniktionen
från kontoret via den inbyggda webbservern eller FieldCare. Med WirelessHART slipper man dyr
kabeldragning till anläggningens överordnade system. Det blir enklare med fjärrunderhåll vilket
underlättar om kontoret ligger långt från mätpunkten.

instrumentering som använder
4-20 mA HART”, förklarar Henrik
Berts. ”Det ger en stor flexibilitet i
processhanteringen”.
Adaptrarna är anpassade för att sitta
i tuff miljö i fält och skickar sina
signaler trådlöst till en gateway, som
i sin tur kommunicerar med ett
överordnat system. Avståndet mellan
adapter och gateway kan vara upp till
250 meter i fri terräng, blir avståndet
längre används adaptrar som
repeaters.
Höja automatiseringsgraden
”Vi har nu använt oss av
WirelessHART under snart ett års tid
vid en av våra dammar och det
fungerar mycket bra. Vi vill automatisera vår verksamhet så mycket
som möjligt och då är WirelessHART
ett utmärkt verktyg. Vi slipper kablar
som kan gå av, det är enklare med
fjärrunderhåll (kontoret ligger 7
kilometer från dammen) och det är
enkelt att kontrollera konfigurationsinställningarna via HART-protokollet.
En annan fördel är att man med ett
trådlöst system enkelt kan flytta runt
instrument. Metoden med trådlös
mätning är inte särskilt snabb men i
applikationer som denna med
långsamma förändringar är det
perfekt att använda WirelessHART.
Vi har nu ungefär 15 adaptrar i drift
varav hälften mäter och hälften
fungerar som repeaters på grund av de
långa avstånden. Men det här är bara
början, eftersom det finns uppenbara
fördelar med att kunna köra trådlöst
vill vi gärna utnyttja denna teknik i
fler applikationer”, avslutar Thomas
Sjöström.
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WirelessHART – flexibilitet, säkerhet och
kostnadseffektivitet för alla parametrar
WirelessHART är en trådlös teknik som utvecklats speciellt för processindustrin. Trådlös kommunikation med alla dina HART-instrument öppnar
upp helt nya möjligheter till fjärrservice, övervakning och kostnadseffektiv
installation.
Tack vare HART-protokollet
upprätthålls kompatibiliteten med
befintliga HART-instrument,
kommandon och verktyg vilket ger en
smidig integration. WirelessHART har
ett antal egenskaper som säkerställer
en tillförlitlig drift, flexibilitet och
snabb installation, exempelvis
självorganisering och ”självläkning”.
Informations- och systemsäkerhet
säkerställs via synkroniserad
kommunikation, kryptering och
dekryptering enligt AES128.

Intresserad av WirelessHART?
Är du intresserade av WirelessHART
kommer vi gärna ut och berättar mer.
Finns det en konkret applikation kan
vi hjälpa till med en enklare förstudie
där vi kartlägger förutsättningarna för
en WirelessHART-installation baserat
på aktuella krav och förhållanden på
plats. Vi gör testmätningar för
radiokommunikation som ger svar på
hur nätverket och applikationen som
helhet bör designas på bästa sätt, inkl.
komponentval och systemintegration.

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

WirelessHART Gateway SWG70 och adapter SWA70.

Trådlös kommunikation med alla dina HART-instrument, befintliga som nya, öppnar upp helt
nya möjligheter till fjärrservice, övervakning och kostnadseffektiv installation.

Förstudien genomförs på ett effektivt
sätt med hjälp av våra verktyg och
standardmallar som tagits fram
specifikt för ändamålet och resultatet
redovisas i en rapport som också
innehåller förslag och
rekommendationer.
Läs mer:
www.se.endress.com/wirelessHART

Fördelar med
WirelessHART
• Vårt koncept med adapter och
gateway möjliggör integrering
av nya eller befintliga
instrument i ett trådlöst
nätverk
• Ingen dyr kabeldragning till
anläggningens korskopplingar
eller I/O skåp
• Enkel planering och snabb
installation
• Enkel uppgradering av HARTeller 4-20 mA-instrument
oavsett fabrikat
• Optimal installationsmätpunkt
i alla applikationer (även
”rörliga” mätpunkter)
• Strömförsörjning av adaptern
via batteri eller extern matning
(24-230 VAC/DC)
• Snabb integration i
anläggningens infrastruktur för
automation och fjärraccess
• Upp till 4 st instrument per
adapter (gäller HART
Multi-drop)
• Enkel driftsättning och
övervakning med hjälp av
öppna standarder och verktyg
för DD och DTM-teknologi
(t.ex. FieldCare eller
DeviceCare)
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Komplett sortiment av nivåvakter för alla
hygieniska applikationer
Från hygienkrav och livsmedelssäkerhet till grundläggande krav på tillförlitlighet och tillgänglighet - i mer än 100 länder tar livsmedelsproducenter
hjälp av Endress+Hausers kunskap och branscherfarenhet för att göra ett
tryggt och säkert val och få rätt produkt från start.
Med lanseringen av vår nya nivåvakt
Liquipoint FTW23 och med uppdateringen av FTW33 erbjuder vi nu
ett komplett sortiment av nivåvakter
för alla hygieniska applikationer.
Liquipoint FTW23 är en nivåvakt för
vattenbaserade vätskor och används
huvudsakligen i lagringstankar,
blandningskärl och rörledningar. Den
är speciellt utvecklad för livsmedelsindustrin och uppfyller internationella
hygienkrav. Nivåvakten kräver
minimalt installationsdjup vilket gör
den idealisk för installationer i rör där
flödesprofilen inte får påverkas för
mycket.
• Ingen kalibrering eller justering är
nödvändig. Plug & play utan
speciella verktyg.
• Enkel installation tack vare
kompakt design – även i trånga
förhållanden eller där åtkomsten är
begränsad.
• Robust hus av rostfritt stål, kan fås
med M12x1-kontakt och
IP69K-kapsling.
• Funktionskontroll on-site via
LED-indikation och test av signalutgången med testmagnet (ingen
demontering krävs).
• Uppfyller EU-kraven 1935/2004,
10/2011, 2023/2006 samt FDA 21
CFR 177.2415

nt
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hant

p
Liqui

ant

ph
Liqui
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p
Liqui

5xH

FTL
33

FTW
3

FTL3

Avancerad
sensorteknik
flush/infällt
Vibrationsvakt
montage
med
hög
Standardgivare
påbyggnadsnoggrannhet
för
för vätskekompensation
hygieniska
applikationer
Plug & Play
inom livsmedels- standardapplikationer
industrin
3-A/EHEDG/
EU1935

FT

W23

• Kan beställas via vår gobala E-direct
portal – med kort leveranstid
• Brett sortiment av tillbehör

Skräddarsydd
vibrationsvakt
i enlighet med
FDA
electro-polished
Ra<0,38
Uppfyller 3-A,
EHEDG, ASME
BPE
USP Cl. VI +121°
Ex-godkänd
SIL2/SIL3

Ledande
media

Läs mer: www.e-direct.endress.com/
se/sv/ftw23

Produktlinje
Vibrerande

Tryck

Endress+Hauser erbjuder de bästa
produkterna för dina applikationer
oberoende av mätteknik.
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Översiktbild av anläggningen på Valsneset i Bjugn.

Norska Marine Harvest bryter ny mark
Över 6 miljoner portioner fisk och skaldjur från norska Marine Harvest
åtnjuts runt om i världen varje dag. De är världens största producent av
atlantisk lax. Fram tills nu har allt fiskfoder till laxproduktionen köpts in från
externa leverantörer, men med den nya fiskfoderanläggningen på Valsneset i
Bjugn i Norge, bryter man ny mark med ambitionen att i framtiden bli näst
intill självförsörjande med eget fiskfoder.
Marine Harvests anläggning i
Valsneset framstår som ett fantastiskt
monument där det ligger ute på
klipporna, på spetsen av Fosenhalvön i
Sör-Tröndelag fylke, och bildar gräns
mot Atlanten.
Det var i juni 2014 som anläggningen
togs i drift. Första året producerades
120 000 ton fiskfoder på 5 månader.
Vid optimalt kapacitetsutnyttjande
kan 280 000 ton per år produceras,
vilket skulle innebära att Marine
Harvests norska anläggningar blir
till 70 % självförsörjande. I en
anläggning av den storleken krävs
både tillförlitlig och välbeprövad
processinstrumentering
Strategiskt beslut
Tidigare har allt fiskfoder köpts in från
externa leverantörer, men efter ett
strategiskt beslut inom koncernen vill
man nu ha kontroll över hela värdekedjan och fortsätta utvecklingen mot
målet att bli ”världsmästare i
proteiner”. Satsningen betyder dock

att man ger sig in på okänt område
där man saknar erfarenhet. Därför har
man låtit externa samarbetspartners
välja leverantörer av alla komponenter. Processdelen har levererats av
danska Graintec som in sin tur valde
Endress+Hauser som leverantör av
instrumenteringen(se artikel nästa
sida).
Produktionsprocessen
Idag finns två produktionslinjer men i
anläggningen är det förberett för en
tredje. Foderblandningen, eller
recepten, varierar under året och beror
på om det är ung eller vuxen slaktmogen lax som ska ha fodret. De flesta
torringredienser liksom oljor och
vätskor levereras sjövägen, medan
vitaminer och tillsatser kommer med
lastbil.
Det tar två timmar från det att råvaran
tas in i anläggningen tills det att den
kommer ut som färdig pellets. Själva
bearbetningen består i att väga in,
mala, blanda, extrudera och torka

pelletsen. Därefter följer coating och
avkylning för att den färdiga
produkten ska bli klar för transport.
Det är viktigt att den färdiga
produkten får rätt vikt. Är densiteten
för låg får man in för mycket olja
under coatingen och då finns det risk
att fodret flyter och äts upp av måsar.
Är densiteten istället för hög får man
inte in någon olja alls i pelletsen och
då sjunker den för snabbt till botten
innan laxen hinner upptäcka att det
finns mat. För att få en korrekt
dosering av olja används
Endress+Hausers massflödesmätare
Promass I.
Miljön står i centrum
För distributionen av fiskfodret till de
olika laxodlingarna använder Marine
Harvest i huvudsak egna båtar, vilket
ger en kostnadseffektiv, miljövänlig
och optimal distribution. Båtarna körs
på flytande naturgas som bunkras från
egna lagringstankar på anläggningen.
På Marine Harvest har miljön stått i
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Fakta om
Marine Harvest:
• Norska Marine Harvest är
världens största producent av
atlantlax
• Producerar 430 000 ton lax/år
(1/4 av all världens lax)
• Omsätter ca 25 miljarder
norska kronor per år (2014).
• Ca 11 000 anställda, varav
1600 arbetar i Norge
• Verksamma i 23 olika länder

Operatör Glenn Aasan poserar framför Marine Harvests två egna båtar, som används för
distribution av fiskfodret till de olika laxodlingarna.

centrum redan från planeringsstadiet.
Anläggningen i Valsneset använder
gas från Kollsnes till att producera
energi till förädlingsprocesser,
torkning och transport och i
anläggningens eget fryshus används
naturgas till att producera ånga.

den producerade varan (fisken).
Det är ett faktum att fiskens upptag av
föda varierar med temperaturen i
vattnet. På sommaren är således
fiskarna mer hungriga och därmed
uppnås produktionstoppen normalt
under sommarhalvåret.

Utmaningar
En av de stora utmaningarna i
branschen är hur man utvecklar och
hanterar logistiken kring
produktionen av s.k. ”aqua feed”,
särskilt laxfoder. Råvaror måste
levereras och flyttas inom
anläggningarna och slutligen måste
slutprodukten fraktas iväg. Även
inköpen av olika marina oljor, mjöl,
gluten, melass, fiskmjöl, vitaminer,
mineraler och karotenoider kan ställa
till problem. Inom fiskenäringen är det
som inom alla andra branscher, en
balans mellan råvarukostnader,
produktionskostnader och priset på

Underhåll
Trots att Marine Harvest har beställt
en färdig fabrik utan att lägga sig i
detaljerna förklarar Jan Åge Kløften,
underhållsansvarig på Valsneset, att
både ändringar och modifieringar
krävs. Bland annat behöver man på
sikt utvidga övervakningen av all
roterande utrustning. Det är en stor
utmaning, men inte en omöjlig sådan.
Han önskar också att underhållet ska
bli mer tillståndsbaserat. I dagsläget
är det mesta av underhållet tidsstyrt
beroende på att all kraft i detta tidiga
skede enbart ägnats åt att uppnå full
produktion i anläggningen.

Från vänster: Rune Valsø, mekanisk
handledare, Jan Åge Kløften, underhållsplanerare, Tom Helge Berre, ansvarig för
lager och reservdelar.

För att mäta och övervaka doseringen av
melass i foderproduktionen används den
elektromagnetiska flödesmätaren
Promag 50H.

Fakta om
fiskfoderanläggningen
Valsneset i Bjugn:
• Producerar fiskfoder till Marine
Harvests fiskodlingar
• Målet är att producera
220 000 ton fiskfoder per år
• 900 miljoner norska kronor har
investerats i anläggningen
• 50 anställda
• I drift 365 dagar om året
• Anläggningen togs i bruk den
6 juni 2014, den första
leveransen var klar en vecka
senare
• 60 % av de norska
laxodlingarna kan nås med
båt från Valsneset
• Man har två egna båtar som
används för distribution av
fiskfodret

I en anläggning av Valsnesets storlek utförs
ett stort antal processmätningar, bland annat
nivåmätning i olika silos, cisterner och
processtankar. Här en ultraljudsmätare i
FMU4x-serien.
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Danska Graintec leverantör till Norges
största fiskfoderanläggning
Marine Harvest nya anläggning för fiskfoderproduktion i Valsneset i Bjugn,
den första i sitt slag för den norska laxproducenten, betydde ett inträde på ett
nytt och okänt område. Man var därför noggrann i sitt val av huvudleverantörer. Den offentliga upphandlingen om vem som skulle bli ”lead
consulting engineer” för processdelen av anläggningen kammades hem av
danska Graintec A/S.
Marine Harvest tog första spadtaget
till den nya anläggningen sommaren
2013. Graintec anställde samtidigt
fyra platschefer för projektet, var och
en med sina egna klart definierade
erfarenheter. På inrådan av Graintec,
definierade Marine Harvest själva
merparten av den utrustning som
skulle installeras. När man hade

Graintec A/S globala huvudkontor i Vejle,
Danmark.

Martin Olde Heuvel, projektledare på Graintec.

bestämt sig för vilken utrustning man
ville ha, ansvarade Graintec för alla
inköpsavtalen.
När det kom till instrumentering hade
Marine Harvest inga tidigare preferenser, så Graintec började utvärdera
olika leverantörer. Efter att ha gått
igenom en handfull potentiella
kandidater, föll valet slutligen på
Endress+Hauser. Huvudskälet till att
man valde Endress+Hauser var
framförallt att leverantören i stort sett
hade hela paketet av instrumentering
för nivå-, tryck- och flödesmätning.
Dessutom kunde försäljningsingenjören från Endress+Hauser visa
upp ett väl beprövat ”track record”
med bred kompetens och erfarenhet
av liknande projekt och applikationer,
berättar Martin Olde Heuvel, projektledare på Graintec.

Fakta om Graintec A/S
• Kärnverksamheten är
engineering, inköp och
konstruktion (EPC) samt
konsulttjänster och projektledning. Man designar,
exekverar, installerar och
underhåller produktionsanläggningar och processlinjer
för tillverkning av extruderat
fiskfoder och djurmat.
• Är en av världens ledande
leverantörer inom sin bransch
• Designar anläggningar och
produktionslinjer som både har
miljö och effektivitet i fokus
• Kunderna finns över hela
världen. Huvudkontoret ligger i
Danmark med dotterbolag i
USA, Chile och Kina.
• Är oberoende av maskinleverantörer men arbetar
tillsammans med dessa för att
säkerställa att kunden erbjuds
den mest optimala lösningen.
• Skapar nyckelfärdiga anläggningar, inte bara med processutrustning utan också med
hjälpsystem, automationssystem och elektriska system
samt med anläggningsarbeten
om så krävs.
• Med gedigen kunskap om
produktionsprocessen och
driftskostnader optimeras
kundens färdiga produkt
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Ny wizard för driftsättning av
Levelflex och Micropilot
Med nya unika wizard i DeviceCare
kan våra nivåradar av modell Levelflex
FMP5x och Micropilot FMR5x nu
driftsättas på ett väldigt smidigt och
okomplicerat sätt för både enkla och
mer krävande applikationer. Ett
modernt gränssnitt med:
• Tydliga frågor i textformat istället
för parameterlistor

• Förinställda parametrar/
inställningar i bakgrunden
• Parametrar indelade i olika avsnitt
• Interaktivt innehåll
• Applikationsspecifika skisser
• Kommentarsfält med enkla
förklaringar
• Tillgänglig för FDT/DTM

• HART, Profibus PA och
FOUNDATION Fieldbus
Läs mer och se ett filmklipp:
www.se.endress.com/
wizardfordriftsattning

Förloppsindikator
Bockar av varje kapitel och visar
samtidigt var du befinner dig i
processen
Hjälptext
Interaktiva kommentarer
och tips

Parametrar
Frågor i klartext istället
för pararmeterlistor

Navigering
Sekventiell, allt i
en procedur

Skiss
Applikationsspecifik,
parameterberoende

Vår wizard guidar dig steg för steg genom driftsättningens olika delar på ett enkelt och interaktivt sätt.

Hitta snabbt dokumentation
om dina instrument
På jakt efter information om dina
installerade Endress+Hauserinstrument? Med Device Viewer
hittar du snabbt och enkelt
dokumentationen du söker. Allt som
behövs är serienumret på din produkt
samt tillgång till vår hemsida.
Specificera vilket instrument du vill ha
information om. Kanske är det en hel
order på 50-100 instrument av olika
slag eller bara ett enskilt instrument
som saknar ett 3.1-certifikat? Med
Device Viewer får du snabbt och

enkelt tillgång till uppdaterad
produktinformation, men även
information om orderkod, lagerstatus,
reservdelar samt ersättningsprodukter
för utgående enheter. En ny förbättrad
dokumentöversikt visar dessutom
vilka manualer, teknisk information
och säkerhetsanvisningar som finns
tillgängliga för nedladdning samt på
vilka språk.
En annan nyhet är att du kan
ladda ned kalibrerings- och
parameterinställningar. Det enda du

behöver ange är instrumentets
serienummer samt din e-postadress.
När din e-postadress har registrerats,
laddar du enkelt ned den fullständiga
dokumentationen med några få
musklick. Du hittar Device Viewer på
vår hemsida bland övriga
online-verktyg.
Läs mer:
www.se.endress.com/deviceviewer
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Viborg avloppsreningsverk optimerar
torrhalten i avloppsslammet
På Viborg avloppsreningsverk som drivs av Energi Viborg experimenterar
man mycket för att öka torrhalten i restprodukten från avloppslammet så att
det innehåller minimalt med vatten. Genom att blanda slammet med rätt
mängd polymer går det att optimera torrhalten. Två coriolis massflödesmätare från Endress+Hauser hjälper till att stabilisera och styra processen.
Av: Jesper Israelsen, frilansjournalist
och Henrik Kaagaard Hansen,
Endress+Hauser A/S, Danmark
Det är nog få som dagligen funderar
över hur många olika bassänger,
stadier och processer som avloppsvatten passerar på sin väg genom
reningsverket innan det slutligen är
dags för det sista steget där vatteninnehållet ska minimeras för att ge en
restprodukt med så hög torrhalt som
möjligt. På Energi Viborg Vand A/S i
Danmark, som bland annat ansvarar
för driften av Viborgs stora
kommunala avloppsreningsverk, har
man dock funderat på detta en hel del.
Här har maskiningenjör Mogens Boxill
Lindgaard under de senaste åren
arbetat flitigt med att optimera
filtreringsprocesserna, från start till
slutgiltig restprodukt.
”Vi installerade en ny skruvpress 2011
och den pressar bättre ut vattnet från
slammet om det blandas med
polymerer. För att uppnå en optimal

restprodukt är det viktigt att dosera
polymerer efter torrhalten i slammet.
Polymerer varierar i densitet så både
slang och pumphus slits och detta
resulterar i otillförlitlig dosering av
polymerer. Doseringsmängden kunde
tidigare variera med upp till 15
procent, något vi inte var nöjda med”,
berättar Mogens B. Lindgaard.
”Vi kontaktade då Endress+Hauser
som sedan dess har levererat två
coriolismätare som varit till stor hjälp
för att stabilisera och optimera
processen”.
Mäter både flöde och torrhalt
Tidigare hade man en elektromagnetisk flödesmätare och en online
torrhaltsmätare, separerade i två
skilda mätinstrument. De var känsliga
för främmande föremål som t.ex. hår
och bomull. Istället för de två gamla
instrumenten installerades en
coriolismätare som har förmåga att
mäta både flöde och torrinnehåll i
slammet innan det skickas vidare till
blandaren som rör ihop slammet med

Promass I

Mätrör

Drivspole

Inlopp pickup-sensor

Utlopp pickup-sensor

Mätprincipen hos en coriolis massflödesmätare som hos Energi Viborg Vand A/S styr
blandningen mellan avloppsvatten och polymerer.

polymerer. I blandaren installerades
också en helt ny coriolismätare som
styr blandningsförhållandet mellan
slam och polymerer.
”Torrsubstansen i avloppsslammet
binder sig som klumpar till
polymererna, vilket betyder att vi kan
pressa ut mycket mer vatten ur
slammet. Vi går från en torrhalt på
cirka 2 % i inloppet till omkring 28 %
i den slutgiltiga restprodukten, som är
relativt fast i konsistensen och kan
köras direkt ut på böndernas åkrar”,
förklarar Mogens B. Lindgaard.
”Vi använder flytande polymerer som
levereras i hanterliga palltankar. Det
är praktiskt även om de måste bytas ut
manuellt. Vi skulle också kunna
använda polymerer i pulverform,
men de skapar ett miljöproblem för
personalen eftersom det dammar så
mycket.”
Förbättrad stabilitet i mätningarna
”Vi behövde en stabil mätning på
torrsubstansinnehållet i slammet och
har gått från +/- 0,5 % med den
gamla elektromagnetiska flödesmätaren till +/- 0,1 % som den nya
coriolismätaren presterar. Det är
mycket viktigt att vi har en stabil och
okänslig mätning för att vi ska kunna
styra polymerer/slamblandningen
tillräckligt stabilt”, poängterar Mogens
B. Lindgaard. Coriolismätarna blev
installderade i början av 2014 och
fördelen med dem är att de kan mäta
både flödet och torrhalten i slammet
på samma gång.
”De mätare vi nu har tillför mycket
större driftstabilitet till skruvpressen
än vad vi hade tidigare. Maskinen
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Maskiningenjör Mogens B. Lindgaard hos
Energi Viborg Vand A/S visar hur polymerer
samlar torrstoftet i avloppsvattnet i små
sammanhängande klumpar. Det gör det
enklare att separera vattnet från torrsubstansen i skruvpressen.

Coriolis massflödesmätaren Promass I
kontrollerar både flöde och torrhalt i det
tillströmmande avloppsvattnet. Det gör
mätningarna mer noggranna och därmed
också mer stabila.

startar och stoppar i tid, vilket vi
sparar många mantimmar på.
Vår personal tittar till anläggningen
på några få minuter och vidtar endast
åtgärder vid större avvikelser på
torrhalten. Vi har en gräns som säger
att torrhaltsprocenten ska vara
26 % eller högre, då är den okej.”
Minskade drift- och
transportkostnader
Restprodukten transporteras ut i
containrar till de lantbrukare som har
anmält sig till att ta hand om den.
Transportkostnaden är stor men
reduceras ju högre torrhalten blir.

Mogens B. Lindgaard är särskilt nöjd med att
de nya mätinstrumenten både ger ökad
stabilitet och sparar mantimmar eftersom de
kör helt automatiskt.

Den lilla coriolismassflödesmätaren styr
blandningsförhållandet mellan polymerer och
mängden slam så att polyenheten alltid
doserar noggrant och korrekt.

Polymerer levereras i 1 m3 palltankar. De är
praktiska att hantera men man måste hålla
ett öga på att tanken inte går torr. Man
planerar därför att installera ett övervakningssystem, så att maskinen stannar
automatiskt vid fel eller otillräcklig dosering.

Den stora skruvpressen separerar vattnet
från blandningen av polymerer och
avloppsvatten, så att torrhalten ökar från
2 % till 28 %.

”Vi har kostnader för bortforsling av
slam på cirka 900 000 danska kronor
per år, och vi använder ca 18 ton
polymerer på ett år – en ytterligare
kostnad på cirka 300 000 danska
kronor. Optimeringen av blandningsprocessen med de nya coriolismätarna
reducerar framförallt kostnaden för
bortforslingen av restprodukten och
den är verkligen inte oväsentlig.
Vi är därför mycket nöjda med mätinstrumenten från Endress+Hauser
och hoppas på att vi framöver kan
optimera ytterligare på temperatur
och avvattning”, avslutar Mogens B.
Lindgaard.

Endress+Hausers leverans
till Energi Viborg
Spildevand A/S:
• 1 Proline Promass 80A DN 04
• 1 Proline Promass 83I DN 80
kan som option fås med
programvaran ”Concentration
measurement”, som gör det
möjligt för flödesmätaren att
ange torrhalten på avloppsvattnet.
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10 år med Memosens and Liquiline
– en revolution inom analysinstrumentering
10 år har gått sedan Memosensteknologin tillsammans med den första
Liquiline-transmittern revolutionerade drift och underhåll för vätskeanalys
inom processindustrin. Med hjälp av induktiv överföring kunde ”kontaktfri”
digital kommunikation ske mellan pH-elektrod och transmitter.
Det eliminerade flera problem som förknippats med processanalysinstrumentering och öppnade upp för en mer effektiv och säker underhållsprocess.
Memosens digitaliserade analyssensorerna på ett sätt som möjliggjorde mätning direkt i sensorhuvudet
med hjälp av lagrade kalibreringsdata.
Nu kunde kalibreringarna ske under
kontrollerade former på labb vilket
gav en högre tillförlitlighet och
noggrannhet. Samtidigt eliminerades
en lång rad risker som är förknippade
med kalibreringar i fält där mätpunkterna ofta sitter svåråtkomligt i
besvärliga miljöer. Att alltid kunna ha
förkalibrerade analyssensorer
”hemma på hyllan” har också förbättrat tillgängligheten i många anläggningar eftersom driftpersonalen själva
snabbt och enkelt kan byta ut en
sensor utan behov av
kalibreringsexpertis.
Tekniken som gjort livet enklare
Historien om Memosens/Liquiline
började vid millennieskiftet då vi
påbörjade arbetet med att hitta en
lösning på problemen som varit så
strakt förknippade med traditionella
analoga sensorer. Efter fem års
forskning och utveckling lanserades de
första produkterna. Att den dubbelriktade kommunikationen mellan
sensor och transmitter var galvaniskt
isolerad säkerställde en hög tillförlit-

(PA/DP), FOUNDATION Fieldbus,
EtherNet/IP och Modbus TCP.

lighet då yttre faktorer såsom fukt,
korrosion, jordströmmar och elektromagnetiska fält inte längre påverkade
de uppmätta värdena.
Liquiline-transmittrarna hanterar
Memosensteknologins alla fördelar
med en enkelhet utöver det vanliga
inklusive diagnostiklarm enligt
NAMUR NE107. Stor display med
tydlig svensk text och menystyrd
hantering hjälper användaren steg för
steg. Transmittern går att få i 2-trådsutförande för Ex eller hygieniska
miljöer eller med separat matning för
upp till åtta (8) mätpunkter. Dessutom
erbjuds alla vanliga kommunikationsstandarder såsom HART, PROFIBUS

Några av fördelarna med Memosens/Liquiline:
• Kalibrering på labb ger ökad personsäkerhet och högre precision i
mätningarna
• Sensordiagnostik och förkalibrerade sensorer ger en optimerad
underhållsprocess
• Kortare driftstopp ger högre tillgänglighet på anläggningen
• Utökad livslängd på sensorer ger lägre driftkostnader
• Galvanisk isolerad sensor ger högre motståndskraft mot yttre påverkan
• Plug & Play genom automatisk sensordetektering
• Användarvänliga menyer på svenska ger enkelt handhavande

Industristandard
Idag har Memosensteknologin blivit
industristandard inom vätskeanalys
och den finns tillgänglig för praktiskt
taget alla analysparametrar, samtidigt
som du kan få portabla instrument
och kalibreringsprogrammet
Memobase Plus för enkel och spårbar
hantering av alla Memosenssensorer
på labb. Allt detta gör vardagen
enklare för dig som användare.
De 10 vanligaste applikationerna för
Memosens/Liquiline:
www.online.endress.com/
10-memosens

Flimklipp om Memosensteknologin:
www.youtube.com/
watch?v=fI7DyeGMas4
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Nu integrerar vi processfotometrar till
vår beprövade Liquiline-plattform
Optiska processfotometrar är ett
snabbt och direkt sätt att alltid ha full
kontroll över processen. Fördelarna är
omedelbara; reducerade driftskostnader tack vare minskat svinn,
optimerad avkastning och de ersätter
provtagningar offline.
Med våra processfotometrar får du ett
komplett sortiment för inlineprocessmätningar, även vid höga krav:
hygienisk design, höga tryck, höga
temperaturer och explosionsfarliga
miljöer. Vår nya transmitter Liquiline
CM44P gör det möjligt att ansluta det

NIR-absorption
för celldensitet
OUSBT66

Glasfri sensor
fasdetektering
OUSAF11

nuvarande processfotometersortimentet med Liquilineplattformen och därmed dra nytta av
Liquilines alla beprövade fördelar.
Fälthus och DIN-skenaversionen av
denna transmitter erbjuder kombinationen av två processfotometrar med
fyra olika Memosenssensorer. Under
2016 kommer Liquiline CM44P att bli
den första transmittern på marknaden
som kombinerar de framgångsrika
Memosenssensorerna med vår
välbeprövade optiska
processfotometer-teknologi.

UV-, NIR-/färg och turbitidtetsmätning med
flödesarmatur för inlinemätning
OUSAF44
OUSAF12/F22
OUSTF10

Fördelar med Liquiline CM44P:
• Enkel att använda tack vare
användarvänlig menyguide
• Sömlös integration med överordnade system via t.ex. fältbus
• Minskade kostander tack vare
enklare lagerhållning
• Multikanaltransmitter minskar
initiala investeringar tack vare
kompletta applikationspaket
Läs mer:
www.endress.com/liquiline-cm44p

Liquiline processtransmitter för
fältkapsling och DIN-montage
CM44P / CM44PR

Endress+Hauser lanserar RFID-taggar
– enkel identifiering av mätpunkter
Enkel och säker identifiering av
mätpunkter är nödvändigt för att
undvika långa driftsstopp och brister i
datainsamlingen. Men oläsbara och

RFID-taggar ger säker och enkel
identifiering av mätpunkter.

svårtillgängliga märkskyltar kan
försvåra eller omöjliggöra identifiering
- då är RFID-taggar en smidig lösning.
Endress+Hausers RFID-taggar (Radio
Frequency IDentification) använder
den etablerade och robusta NFCstandarden, en passiv enhet som är
licensfri och tillgänglig över hela
världen. Om mätpunkterna i din
anläggning är utrustade med NFCteknik krävs ingen visuell kontakt. På
så sätt kan även enheter som inte är
synliga identifieras, till och med när
en märkskylt inte längre är läsbar.
RFID-taggarna ger också enkel
åtkomst till all teknisk dokumentation

om enheten via Endress+Hausers
Operations-app eller Field Xpert
SFX 370. Med tillgång till papperslös
teknisk dokumentation on-site med
bl.a. SOPar och reservdelar etc.,
reduceras arbetstiden för installation,
driftsättning och underhåll.
Vi kan även ta fram RFID-taggar till
mätpunkter från andra tillverkare.
Fråga gärna efter RFID-taggar nästa
gång du beställer märkskyltar.
Läs mer:
www.se.endress.com/RFIDtaggar
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Skräddarsydda lösningar med dP-tryck
för nivåmätning
För nivåmätning i slutna tankar är differenstryckgivare med kapillärrör en
välkänd och fortfarande välanvänd princip. Mätprincipen lämpar sig bra när
mediet har en hög temperatur eller är frätande, i hygieniska applikationer
eller i applikationer med t.ex. omrörare.
Valet av utförande är flexibelt och
passar för de flesta förhållanden. Ofta
önskar man montera transmittern
direkt mot högtryckssidan medan
lågtryckssidan har impuls- eller
kapillärrörsanslutning. Transmittern
kan även fås med asymmetriska
kapillärrör; det vill säga med olika
längder på hög- och lågtryckssidan.
Online-verktyget som hittar rätt
konfiguration för din mätpunkt
Kemisk industri, olja & gas, livsmedelsindustrin samt läkemedelsindustrin har alla olika behov och krav
på material och utförande. Vilka
flänsar, membran och kapillärrör
uppfyller våra krav? Beroende på
bransch skiljer sig självklart
processparametrarna åt. I vårt
online-verktyg ”Applicator” som du
hittar på vår hemsida, finns
programmet Sizing Diaphragm Seal

(SDS) under ”By Sizing and
Documentation”. Här kan du utifrån
dina krav och processdata hitta rätt
konfiguration för din mätpunkt.
Programmet låter dig t.ex. välja
mellan; flänsad dP-transmitter;
FMD77, och med kapillärrör på båda
sidor; FMD78. Efter att ha fyllt i
processparametrarna kommer
Applicatorn ge besked om konfigurationen är okej, samt ange noggrannhet och svarstid. Programmet är
dynamiskt och visar omedelbart alla
förändringar i realtid.

FMD77 med kapillärrör för lågtryckssidan i
slutna tankar.

Konfigurera din mätpunkt med
”Applicator”:
https://portal.endress.com/
webapp/applicator10

Våra lösningar med dPtryck för nivåmätning:
• FMD77: dP-transmitter med
flänsanslutning och möjlighet
för kapillär/impulsrör på
lågtryckssidan
• FMD78: dP-transmitter med
kapillärrör, både symmetrisk
och asymmetrisk lösning
• Patenterat TempC-membran
minskar 0-punktsdrift.
Mycket bra vid snabba temperaturväxlingar i CIP-situationer
• Kapillärrör med armering i
SS316, PTFE eller PVC för tuffa
miljöer
I online-verktyget ”Applicator” på vår hemsida finns programmet Sizing
Diaphragm Seal (SDS) som hjälper dig att skräddarsy din dP-tryckapplikation.
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Bli CompEx-certifierad i vårt nya
utbildningscenter i Manchester
Den 6 juli 1988 totalförstördes Piper Alpha-plattformen i
Nordsjön av en serie bränder och explosioner. 167 människor
miste livet i den värsta oljeproduktionskatastrofen någonsin
inom offshore-industrin.
Den efterföljande analysen av
katastrofen resulterade i mer än 100
rekommendationer till förändringar
och förbättringar, däribland att
arbetsgivaren måste säkerställa att
deras medarbetare har de
kompetenser som krävs. Den
rekommendationen blev starten på
CompEx-programmet, som omfattar
utbildning av medarbetare som
arbetar i explosionsfarliga områden.
Nytt utbildningscenter med
CompEx-certifiering
Endress+Hauser har investerat i ett
CompEx-center i nyöppnade
”Application Training Center” i
Manchester, England och erbjuder där
nu CompEx-utbildning/certifiering till
våra skandinaviska kunder.
Utbildningscentret är självklart
godkänt och ackrediterat av JTL, den
UKAS-ackrediterande organisation
som ansvarar för CompEx.

Fyra moduler
De första fyra modulerna, EX01-04,
som täcker; förberedelse, isolering,
inspektion och underhåll av
utrustning, ger teknikern som ska
utföra arbete i explosionsfarliga
områden de rätta kompetenserna.
De fyra modulerna ingår i en
5-dagarsutbildning som blandar teori
med praktiska övningar.
För att trygga den ursprungliga
intentionen om att medarbetaren
måste ha de rätta kompetenserna
erbjuder vi också en 2-dagars
uppföljningsutbildning som skall
genomföras efter fem år för bibehållen
certifiering.
Läs mer (eng):
www.uk.endress.com/compex

Nichlas Larsen, Lund Engineers &
Contractors A/S

Nichlas Larsen från Lund Engineers &
Contractors A/S har gått kursen:
”Från början till slut har allting
hanterats väldigt professionellt.
Den höga standarden på kursen
överraskade mig. Trots att jag har
arbetat många år inom Ex-områden
sattes både min kunskap och mina
färdigheter på prov. Jag kan bara
rekommendera kursen till alla som
arbetar i explosionsfarliga områden.
Proffsigt och hög kompetensnivå!”

Endress+Hauser kan nu erbjuda sina skandinaviska kunder CompEx-utbildning i vårt nyöppnade ”Application Training Center” i Manchester,
England.
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Gasfacklan på en produktionsplattform är ett kritiskt område med höga säkerhetskrav.
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Radiometrisk mätning ökar säkerheten
Den bästa lösningen när det gäller förbättring av säkerhet och tillgänglighet
inom olja och gas-industrin är gammasystem som anses mycket driftsäkra.
En gasfackla på en offshoreplattform är ett exempel på en extremt kritisk
process med stort fokus på säkerhet.
Från de olika processtankarna och
separatorerna som finns på en
oljeplattform samlas överskotts-/
rest-/avfallsgasen i en gasfackla.
Gasfacklans funktion är att ta ut och
att separera den vätska som kommer
med gasen. Detta sker genom att man
placerar gasutloppet och vätskeutloppet på olika nivåer.
En gasfackla är konstruerad för den
förväntade mängden gas som ska
”eldas” och finns utformad på många
olika sätt, i olika storlekar och i olika
material. En svår utmaning är trycket
som kan variera mycket. På en del
anläggningar arbetar man därför både
med låg- och högtrycksfacklor.
Tillförlitlig mätning av
avgörande betydelse
Vätskenivån får inte bli för låg, då
finns det risk för att gaser blandas i
rörsystemet eller på fel ställen i
processen. Vätskenivån får heller inte
bli för hög, då finns risk för att vätska

når upp till lågan i facklan vars uppgift
är att elda upp och säkerställa att det
inte läcker ut någon gas. Om vätskan
når upp till lågan kan brinnande
vätska regna ned på plattformen. För
att säkerställa att detta inte händer
behövs tillförlitliga vakter och kraven
här är mycket höga. Mätpunkten som
skall larma och hantera detta
klassificeras i regel enligt IEC61511
och SIL 3.

Mätprincipen har ytterligare två stora
fördelar jämfört med andra principer:

Ett sätt att uppnå högsta säkerhet är
att använda mätutrustning med
mycket hög grad av självdiagnostik,
där varje avvikelse från normen
rapporteras som ett fel. Säkerheten
ökar betydligt men reducerar
samtidigt tillgängligheten till
produktionsanläggningen, då
mängden felmeddelanden kan öka i
takt med komplexiteten i
utrustningen.

Processen
Applikationsanpassade vakter till SIL2
eller kombinationer till SIL3applikationer baserade på vår radiometriska detektor Gammapilot kan
enkelt installeras i både nya och
befintliga anläggningar. Samma typ
av detektor kan också användas för
kontinuerlig nivåmätning av vätskenivån eller kombineras med andra
mätprinciper, som t.ex. vår guidade
radar, Levelflex. I en del fall kan det
vara fördelaktigt att kompensera för
tryck, temperatur och typ av gas i
gasfacklan för att säkerställa optimal
noggrannhet. Endress+Hauser har
stor erfarenhet av totallösningar.

Vår lösning
För att öka både säkerheten och
tillgängligheten rekommenderar vi att
använda en så kallad ”2 av 3”installation. Man får då både högsta
tänkbara grad av säkerhet, samtidigt
som enstaka felmeddelanden inte
orsakar kostsamma driftsstopp för
hela anläggningen. Endress+Hauser
har installerat sådana lösningar vid
radiometriska gammamätningar i
bland annat Nordsjön.

1. Ingen processanslutning krävs, kan
därför monteras under drift då
strålkällan och detektorn är
monterade utanpå applikationen
(beröringsfritt).
2. Utrustningen kan testas under drift
utan att nivåerna i tanken behöver
ändras (proof test).

Om ni känner osäkerhet kring
radiometriska mätningar, som
använder radioaktiv gammastrålning,
kommer vi gärna och berättar mer om
mätprincipen och säkerhetsaspekten.
Vi har dessutom en certifierad
serviceorganisation som kan hjälpa till
med driftsättning, optimering samt
besiktning av dessa anläggningar, på
land eller offshore. Vi erbjuder också
skräddarsydda kurser för tekniker
eller processingenjörer som arbetar
med radiometriska mätningar.
Läs mer:
www.se.endress.com/FMG60

Detektorn FMG60 monteras på utsidan av
tanken där den enkelt kan testas utan att
påverka driften.

Strålskyddsbehållaren skyddar dem som
arbetar på anläggningen mot strålning.
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Hannovermässan 2016
Den 25-29 april äger den stora Hannovermässan rum i
Hannover, Tyskland. Det är världens största mässa för
instrumentering och automationslösningar. På mässan
får du en fullständig bild av den industriella kedjan, från
enskilda komponenter till kompletta fabriker samt aktuella
trender. De senaste åren har ”Industri 4.0” stått i fokus.
Industri 4.0 är en strategi som den
tyska regeringen står bakom. Alla
stora producenter har implementerat
strategin i sin verksamhet och bidrar
med sina instrument och lösningar till
nästa industrirevolution.
Endress+Hauser kommer som vanligt
att finnas på plats på mässan och
informera om det senaste inom
instrumentering och automationslösningar. Vi kommer att visa vår
lösning för”Plant Asset Managment”.
Detta är ett verktyg för att konfigurera
och diagnostisera våra kunders
instrumentpark och för att kunna
utföra ”condition monitoring” på
anläggningen. Det blir ständigt
viktigare med M2M-kommunikation
(machine to machine) för en sömlös
integrering i anläggningen.
På instrumentfronten kommer vi att
fokusera på instrumentering för flöde,
nivå, tryck, temperatur och analys.
Vår radar, både beröringsfri och
guidad radar har fått ett uppdaterat
programmeringsverktyg som gör det
enkelt att programmera instrumenten,
även vid svåra mätuppgifter. Vi
kommer att visa våra nya och uppgraderade nivåvakter Liquiphant
FTL31/33 och Liquipoint FTW23/33,
vår datalogger RSG45 samt en ny serie
trycktransmittrar tillsammans med en
mängd andra spännande nyheter.
Läs mer: www.hannovermesse.de

Endress+Hausers monter och personal på Hannovermässan 2015.
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Mättekniskt seminarium 2015
Vårt skandinaviska mättekniska seminarium 2015 ägde rum i månadsskiftet
november/december vid våra fabriker i Schweiz, Tyskland och Frankrike.
Seminariet är populärt bland våra kunder och i år var vi totalt 72 deltagare
från flera olika företag och branscher i Sverige, Norge och Danmark.
Sent på söndagskvällen anlände
deltagarna till hotellet i Schweiz som
precis som våra fabriker ligger i “die
Dreiecke”, området där Tysklands,
Schweiz och Frankrikes gränser möts.
De följande tre dagarna besöktes fyra
fabriker i dessa tre länder. Deltagarna
fick lyssna till föredrag av världens
ledande expertis inom flera olika
områden. På flödesteknikfabriken i

”Congratulations of an
incredibly rewarding
seminar!”
Svensk deltagare från den kemiska industrin

Cernay, Frankrike besöktes ett av
Europas största kalibreringscenter för

massflödesmätare. Det gavs guidade
turer i produktionen och deltagarna
fick se hur online-kalibrering går till
under löpande produktion. De fick
också lära mer om energiövervakning,
WirelessHART och Plant Asset
Management.
Erfarenhetsutbyte och nya
kontakter
Intressanta dagar avrundades med
god mat och underhållning, samt
möjlighet att utbyta erfarenheter och
knyta nya kontakter med likasinnade
från andra branscher och länder.
Endress+Hauser vill tacka alla våra
deltagare från Sverige, Norge och
Danmark för en mycket trevlig och
minnesvärd resa!

Gänget med skandinaviska deltagare som deltog på vårt mättekniska seminarium 2015.

Planeringen för nästa års seminarium
är redan igång, boka in det redan nu!
Läs mer: www.se.endress.com/
seinarium2016

Mättekniskt
seminarium 2016

27-30

november
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I säkra händer med Garanti Plus
Få bästa möjliga start för ditt instrument med utökad garanti som innefattar
ett års förlängning och vid behov möjlighet till uppstartshjälp remote
eller on-site. Luta dig tillbaka och förlita dig på att Endress+Hausers
servicetekniker säkerställer en problemfri uppstart om du behöver hjälp.

Med Garanti Plus kan du utan extra kostnad
få hjälp att starta upp ditt instrument av en
servicetekniker från Endress+Hauser.

Garanti Plus ger dig förlängd garanti och extra trygghet om du behöver hjälp vid uppstart eller
funktionskontroll inom 6 månader från leverans.

Den utökade garantin träder i kraft
när du mottar dina instrument. Som
en del av Garanti Plus*-erbjudandet
kan du också utan extra kostnad få
hjälp av servicetekniker från
Endress+Hauser att ta i drift ditt
instrument. För en så snabb och
smidig support som möjligt hjälper vi
dig i första hand via telefon men vi
kommer gärna ut på plats om så
behövs.

• Garanti Plus faktureras samtidigt
som instrumenten och har samma
betalningsvillkor.
• Om en servicetekniker inom de
första 6 månaderna efter leverans
kallas till din anläggning men
arbetet inte anses vara relaterat till
Garanti Plus, kommer besöket att
klassificeras som ett ”standardservicebesök” och debiteras enligt
gällande prislista.
• Inför uppstartshjälp av de nya
instrumenten ska du kontakta oss,
ange serienummer samt önskemål

Väljer du att själv driftsätta ditt
instrument erbjuder vi om så önskas,
en funktionskontroll utförd av vår
servicetekniker on-site inom de 6
första månaderna för att säkerställa
att ert instrument fungerar som det
ska.
Din utökade garanti registreras i
Endress+Hausers centrala databas,
vilket innebär att du endast behöver
instrumentets serienummer när du
kontaktar oss.
Viktigt att känna till
• Garanti Plus måste beställas
samtidigt som du lägger ordern för
dina nya instrument.

om datum, så att servicearbetet kan
planeras i god tid. Servicearbetet
kan enbart genomföras under
ordinarie arbetstid.
• Onsite support kan utnyttjas vid ett
tillfälle och gäller enbart inom
Sverige.
För att uppfylla dina krav kan Garanti
Plus kombineras med andra servicetjänster från Endress+Hauser t.ex.
loop check, linjärisering, kalibrering,
verifiering och/eller utbildning av er
personal.

Garanti Plus till nya instrument
Inkluderar:
• 1 års förlängd garanti (alt. 2 år som tillval)
Inom 6 månader efter leverans:
• Uppstartshjälp (remote eller on-site) vid behov, eller
• Funktionskontroll av redan driftsatt instrument
Dina fördelar:
• Genom att nyttja vår kompetens och våra resurser minskar du
dina kostnader
• Optimal uppstart av dina instrument med hjälp av våra erfarna
servicetekniker

*Garanti Plus omfattar inte hela Endress+Hausers sortiment, undantagna är bl.a. analysatorer och gammaprodukter.
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W@M Portalen – en molntjänst för snabb
tillgång till rätt information
Med tillgång till Endress+Hausers webbaserade W@M Portal får du ta del av
viktig information som gäller just dina instrument såsom reservdelar,
tillgänglighet, certifikat och drivrutiner. Snabb tillgång till rätt information
säkerställer att din process inte står still i onödan, men gör också att du kan
planera dina underhållsåtgärder på ett tillförlitligt och säkert sätt.
När instrument levereras från våra
fabriker sparas alla instrumentspecifika uppgifter i Endress+Hausers
produktdatabas. Sedan år 2000 har
fler än 20 000 000 enheter laddats
upp! Den generella informationen
finns sedan tillgänglig via onlineverktygen W@M Device Viewer
(se artikel sid 11), Operations App
(Android och iOS) och i vår kundspecifika W@M Portal.
W@M Portal eller W@M Enterprise
Alla förändringar för produkten från
oss som tillverkare uppdateras
automatiskt, samtidigt sparas aktiviteter som händelser i en loggbok vid
t.ex. reparationer eller kalibreringar.
Här finns även möjlighet att själv
lägga till information och enheter från
andra leverantörer.
Systemet kan konfigureras för att
automatiskt meddela dig via e-post vid
förändringar på enheter. Det går även
att länka enheterna i W@M Portalen
från ert befintliga underhållssystem
för att slippa lägga tid på tidskrävande
uppdateringar. Med W@M portalen
har du därmed ett hjälpverktyg under
enhetens hela livscykel och dessutom
en bra resurs vid en eventuell revision.
Med W@M Enterprise, som installeras på plats och synkroniseras med
W@M Portalen finns också möjlighet
att integrera med våra andra verktyg
(Fieldcare och CompuCal) för att få en

heltäckande Plant Asset Management
lösning för Asset Information, Device
Configuration och Calibration
Management.
Det sägs att 70-80 % av den information som genereras för en enhet under
dess livslängd sker hos tillverkaren.

Information som ni per automatik kan
få in i ert eget underhållssystem.
Läs mer:
www.se.endress.com/W@M

Välj smart. Välj E-direct.
Enkelt + lättillgängligt
www.e-direct.endress.com
Givare, vakter och
systemkomponenter
Fördelar
• Enkelt att hitta rätt produkt • Konkurrenskraftiga
priser och mängdrabatt • 100% kvalitetsprodukter
• Korta leveranstider
Tillgång till information 24/7/365
• Enkel översikt av produkter och priser • Teknisk information
i korthet • Nedladdning av tekniska datablad
Beställ redan idag!
www.e-direct.endress.com
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

Liquipoint FTW23
Nivåvakt för vätskor,
godkänd för livsmedelssektorn

SEK 919,–
Antal 11–35

Fullständig produktinformation:
www.e-direct.endress.com/ftw23
Liquipoint FTW23
Elanslutning
M12-kontakt; IP65/67;
Kåpa NEMA typ 4 G1
M12-kontakt; IP65/67;
Kåpa NEMA typ 4 G¾

Pris/antal SEK
1–3
4–10
1 217,– 1 095,–

11–35
998,–

1 121,– 1 009,–

919,–

Priser giltiga t.o.m. 30.09.2016 i SEK per enhet (nettopris, exklusive frakt och emballage)
och är exklusive moms. Endress+Hauser AB’s försäljningsvillkor tillämpas.

