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Kära läsare
Kunskap är enligt Wikipedia en inlärd teoretisk förmåga att
förstå, återge och tillämpa information som förvärvas t.ex.
genom att memorera och internalisera information som andra
har kommunicerat. Ett annat sätt att utveckla ny kunskap är att
dra slutsatser ur praktiska erfarenheter och upptäckter. Hur vi än
väljer att samla in ny kunskap så är den livsviktig för vår
fortsatta utveckling.
Ett utmärkt sätt att öka den egna kunskapsbanken är att anmäla
sig till vårt populära mättekniska seminarium den 27-30 nov i
Baselområdet. Lär mer om mätprinciper, ta del av de senaste
teknik- och produkttrenderna och besök våra moderna
produktionsanläggningar i Frankrike, Schweiz och Tyskland.
Mer information hittar du på sista sidan!
Med mer kunskap om din process ökar möjligheterna för
optimering och effektivisering. Läs om de nya unika radargivarna FMR10/FMR20 för nivåmätning. Givarna ger tillgång till
alla mätvärden och hela konfigureringsmenyn direkt i din
smartphone via trådlös Bluetooth®-teknik och appen SmartBlue.
Heartbeat Technology™ är en ny teknologi som kontrollerar om
flödesmätaren ligger inom sin specifikation. Läs om hur den nya
tekniken har reducerat komplexiteten för en säker och tillförlitlig
volymrapportering för stärkelseproducenten Lyckeby Starch.
Läs också om Ystad Energis framgångsrika lösning för att
kontrollera och styra bränslenivån i sina fjärrvärmepannor.
Visste du att Endress+Hauser kan erbjuda mobila kalibreringstjänster on-site? Ett bekvämt och kostnadseffektivt alternativ
som minimerar driftstoppen. Läs mer om tjänsten på nästa sida.
Kontakta oss gärna om du har
några frågor om våra
produkter, lösningar och
tjänster
Trevlig läsning!
Trevlig läsning!

Stefan Björkegren
VD, Endress+Hauser AB
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Mobila kalibreringstjänster on-site
Endress+Hauser erbjuder ett brett utbud av servicetjänster, däribland
kalibrering. Våra kalibreringstjänster är spårbara, kostnadseffektiva och
levereras med kalibreringscertifikat. Förutom ackrediterad fabrikskalibrering
kan vi nu också erbjuda mobila kalibreringstjänster on-site.
En korrekt kalibrering är nödvändig
för att uppfylla de kvalitets- och
säkerhetsstandarder som gäller. Men
att skicka iväg instrument för fabrikskalibrering kan bli både kostsamt och
tidskrävande, framförallt om det
kräver avbrott i processen. Mobil flödeskalibrering anpassad för era specifika
behov är ett bättre och mer kostnadseffektivt alternativ. Endress+Hausers
serviceingenjörer kommer då ut till er
anläggning med kalibreringsutrustning och utför kalibreringar on-site,
nära den verkliga driftsmiljön med
målet att stilleståndstiden ska bli så
kort som möjligt. Bekvämt, tidsbesparande och kostnadseffektivt.

Alla fördelar
Mobil kalibrering tar med alla fördelar
från traditionell fabrikskalibrering ut
till er anläggning. Kalibreringsutrustningen är kalibrerad och spårbar
i enlighet med nationella och
internationella standarder och våra
serviceingenjörer utför kalibrering och
levererar certifikat på plats.
Komplett kalibreringsleverantör
Endress+Hauser levererar mobila
kalibreringstjänster on-site tillsammans med en rad kompletterande
tjänster, produkter och lösningar.
Vi kan utvärdera utrustningen på er
anläggning för att definiera era

specifika kalibreringsbehov samt
utifrån dessa utforma en skräddarsydd
kalibreringsplan. Vi kan bli er helhetsleverantör av kalibreringstjänster för
er totala installerade bas, inklusive
instrument från andra tillverkare.
Tillsammans kan vi skräddarsy
servicekontrakt som uppfyller alla era
kalibreringsbehov. Kontakta oss om
du vill veta mer!
Läs mer: www.se.endress.com/
mobil_kalibrering

Minimala avbrott i processen
Vårt kalibreringssystem är framtaget
för att minimera driftstoppet av er
mätutrustning. Beroende på anläggningstopologin kan flera mätpunkter
snabbt kalibreras med minimala
avbrott i processen. Mobila kalibreringstjänster ger också stor flexibilitet
i schemaläggningen av kalibreringen,
det enda som behövs tas hänsyn till är
tillgängligheten hos det enskilda
instrumentet som ska kalibreras. Med
våra kalibreringsingenjörer på plats
blir det också enklare att snabbt och
direkt få svar på eventuella frågor som
kan dyka upp.
Kalibreringsutrustningen är kalibrerad och spårbar i enlighet med nationella och internationella
standarder.

Fördelar med mobil kalibrering:
• Kalibrering med expertkompetens on-site minimerar driftstoppen
• Minskat produktionsbortfall och ökad anläggningstillgänglighet
• Undvik riskerna med att skicka iväg instrumentet
• Lämplig för kalibrering av flera olika mätprinciper
• Kalibrering utförs i er driftsmiljö av våra serviceingenjörer
• Flera mätpunkter kan snabbt kalibreras
• Kalibreringsutrustning kalibrerad och spårbar enligt ISO/IEC 17025
• Noggrannhet på 0,11 % för mass- och volymflöde

Våra serviceingenjörer kommer ut till er
anläggning med kalibreringsutrustning och
utför kalibreringar on-site.
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Ystad Energi energioptimerar med
gammavakt
Med hjälp av en gammavakt från Endress+Hauser kan Ystad Energi
kontrollera och styra bränslenivån i sina fjärrvärmepannor. En bra lösning
såväl miljömässigt som ekonomiskt.

”Vi använder gammavakt för att kunna kontrollera och styra bränslenivån i bägge våra fjärrvärmepannor för biobränsle”, säger Benny Hansson,
driftingenjör vid Ystad Energi.

Många industrier har under årtionden
använt sig av gammavakt för de allra
svåraste mätuppgifterna och redan
1962 lanserade Endress+Hauser den
första serien av radiometrisk
mätutrustning. Gammavakt är ett
mätsystem utan medieberöring och
fungerar då andra mätprinciper inte
räcker till, till exempel under extrema
förhållanden med höga temperaturer
och tryck. Men även i applikationer
där man önskar en beröringsfri
mätning.

Byggde om pannan
Ystad Energi förser såväl fastighetsägare som företag i regionen med
fjärrvärme. Ledningsnätet är för
närvarande cirka 95 kilometer långt
och byggs hela tiden ut.

”Vi använder gammavakt för att
kunna kontrollera och styra bränslenivån i bägge våra fjärrvärmepannor
för biobränsle”, säger Benny Hansson,
driftingenjör vid Ystad Energi.

”2004 installerade vi en panna med
gammavakt. Det fungerade mycket
bra. 2007 driftade vi en ny panna på
10 MW. Den var dock inte försedd
med gammavakt och för att få jämn

inmatning av flis behövde vi laborera
med tider på inmatningen. Det gav
dock ojämn nivå och resultatet var
mycket beroende på typ av bränsle.
Metoden var osäker och energimässigt
var det ingen bra lösning. Då den nya

”Det blev en jättebra lösning såväl miljömässigt
som ekonomiskt. Vi har tjänat in ombyggnaden
på kort tid”
pannan inte uppfyllde våra krav beslöt
vi därför att bygga om den. Vi
kontaktade Endress+Hauser för att få
förslag på gammavakt även till den
nya pannan”, säger Benny Hansson.
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Två mätpunkter
En gammavakt består av två
mätpunkter. Strålkällan består av en
radioaktiv isotop inkapslad i en
skyddad behållare. Strålkällan sänder
ut gammastrålning som absorberas då
den passerar genom mediet.
Transmittern/mottagaren monterad
på motstående sida av pannan
hanterar gammastrålningen till en
styrsignal. Med hjälp av gammavakten

kan man mäta nivån i pannan och
automatisera styrningen av bränslet,
för optimal förbränning.
”Vi levererade en komplett lösning till
Ystad Energi”, säger Carl Theander,
säljare på Endress+Hauser.
”Den bestod av en strålkälla CS137, en
transmitter FMG60, montagefäste,
driftsättning och utbildning.
Installation skedde hösten 2012”.

”Det var mycket enkelt att installera
gammavakten. Allt monteras på
utsidan av pannan, strålkällan på ena
sidan och transmittern på den andra.
Så man behöver inte göra några
ingrepp i pannan. Gammastrålningen
går genom metallen”, berättar Benny
Hansson.
Jämn inmatning av flis
Med gammavakten kan nu de
ansvariga på Ystad Energi mäta
bränslenivån i pannan och styra
tjockleken på bädden och därmed få
en jämn inmatning av flis.
”Vi kan se bränslenivån på datorn och
reglera. Om det till exempel är
varmare ute så behöver vi inte ha så
stor bädd. Vi kan reglera och pausa
inmatningen efter att förhållanden
ändras och hålla rätt nivå hela tiden
för maximal energioptimering”, säger
Benny Hansson och fortsätter:
”Det blev en jättebra lösning såväl
miljömässigt som ekonomiskt. Vi har
tjänat in ombyggnaden på kort tid.
Tack vare att vi installerade gammavakt samt byggde om rosten, där flisen
ligger, så har vi fått en annan
förbränning och askan är nu godkänd
av Skogsvårdsstyrelsen för att
levereras tillbaka till skogen. Tidigare
var vi tvungna att deponera askan på
en avfallsanläggning, vilket medförde
stora kostnader”.

Med hjälp av en gammavakt från Endress+Hauser kan Ystad Energi kontrollera och styra
bränslenivån i sina fjärrvärmepannor. En bra lösning såväl miljömässigt som ekonomiskt.

Ystad Energis Benny Hansson (t.v.) kontaktade Carl Theander,
försäljningsingenjör på Endress+Hauser för att få förslag på gammavakt
till den nya pannan.

Med gammavakten kan Ystad Energi mäta bränslenivån i pannan och
styra tjockleken på bädden. Genom att reglera och pausa inmatningen
efter rådande förhållanden kan de hålla rätt nivå för maximal energioptimering.
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Alla industrier behöver ånga
Ånga är viktigt för de flesta industrier då minskade energikostnader, en säker
produktion och hög anläggningstillgänglighet är något som alla kämpar med.
För att få en säker, kostnadseffektiv och tillförlitlig ångtillförsel måste hela
ångcykeln övervakas och styras.
Beredningen av matarvattnet inleder
ångproduktionen och är den första
anhalten i ångcykeln som måste
övervakas. Vattnet måste ha en viss
kvalitet för att förhindra korrosion och
utfällning i ångsystemet. Matarvattnet pumpas sedan in i pannan och
omvandlas med energi från förbränningsprocessen till ånga. Flödet på
matarvattnet mäts och nivån i pannan
är kritisk för säkerheten och kräver
konstant övervakning. För låg nivå av
pannvatten kan leda till att tuberna
havererar, för hög nivå kan innebära
överföring av pannvatten till
ångsystemet.
Distributionssystemet
Ångan når sedan distributionssystemet och levererar ånga till olika
slutanvändare. Här bör ångkvaliteten
mätas eftersom den indikerar pannans
effektivitet. Distributionssystemet kan
verka passivt men det är dessa
system som i realiteten reglerar ångleveransen och reagerar på förändrade
temperatur- och tryckförhållanden.
Korrekt fungerande distributionssystem kräver följaktligen omsorgsfulla konstruktionsmetoder och ett
effektivt underhåll. Utan ordentlig
övervakning kan pannvatten komma
in i distributionssystemet och leda till
stora säkerhetsproblem.

Konsumtion och
kondensatåterföring
Ångsystemet överför ångenergi till
andra former av användbar energi.
Här kvantifieras slutanvändningen
oftast i massa med olika typer av
mätutrustning. Återföringsutrustningen i ett ångsystem samlar in och
återför kondensat till produktionsdelen av systemet. Återföringen ger
termiska fördelar liksom vattenbehandlingsfördelar och utan en korrekt
kontroll ökar produktionen av
matarvattnet, vilket i sin tur ökar
produktionskostnaden.
All nödvändig kompetens och
processinstrumentering
Endress+Hauser har all kompetens
och processinstrumentering som krävs
för att minimera risker och öka
effektiviteten i alla steg i hela ångsystemet. Vi kan också erbjuda något
helt unikt som vi är först med i hela
världen - att övervaka ångkvaliteten i
ångsystemet!
Vår vortexflödesmätare Prowirl F 200
är unik och erbjuder operatörer ett
sätt att mäta ångans torrhalt, flöde
och energi i en och samma mätare.
På så sätt ges operatören möjlighet
att detektera fuktig ånga och att
bekämpa säkerhets- och
effektivitetsförhållanden som:
• Vattenslag i rörledningar
• Oönskat pannvatten i ångsystemet
vilket resulterar i överföring av
salter och kontaminering och som i
sin tur leder till nedsmutsning och
korrosion
• Fuktig ånga då denna innehåller
mycket mindre energi än torr.
Ångans torrhalt är en tydlig
indikator på hur effektivt pannan
körs.

Alla industrier behöver ånga. Ett steg i
produktionen av säker och effektiv ånga är att
övervaka ångkvaliteten i ångsystemet.

Vortexflödesmätaren Prowirl F 200 är den
enda mätaren på marknaden som kan mäta
ångans torrhalt, flöde och energiinnehåll.

Samma utmaningar
Oberoende av industri så är
utmaningarna kring ånga desamma.
Operatörer behöver en samarbetspartner som förstår ångprocessen,
har kunskap om applikationer och
processinstrumentering och som kan
hjälpa till att producera en effektiv och
säker ånga. Endress+Hauser erbjuder
applikationskunskap i kombination
med ett komplett sortiment av säker
och effektiv processintrumentering.
Kom ihåg att det du inte mäter kan du
heller inte kontrollera.
Läs mer (eng): www.se.endress.com/
ProwirlF200

Endress+Hauser
erbjuder:
• Kompetens inom ångapplikationer oavsett bransch
• Komplett sortiment av
processinstrumentering inom:
- Tryckmätning
- Nivåmätning
- Vätskeanalys
- Temperaturmätning
- Flödesmätning
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Marknadens första precisionsradar med
sändarfrekvensen 79 GHz
Endress+Hauser lanserar marknadens första precisionsradar med en
sändarfrekvens på 79 GHz för nivåmätning i vätskor. Den fokuserade
mikrovågsstrålen med marknadens skarpaste vinkel på 3⁰ ger en säker och
tillförlitlig mätning utan störande signaler även i höga och smala tankar.
Som innovatör och tekniskt ledande
inom procesinstrumentering sätter
Endress+Hauser regelbundet nya
standarder inom instrumentering.
Med användningen av en radarfrekvens på 79 GHz har Endress+Hauser
öppnat upp möjligheter för en helt ny
era inom radarnivåmätning av
vätskor. Den nya radarn kan lösa de
mest avancerade nivåmätningar,
oavsett om det handlar om smala
tankar, aggressiva medier eller andra
besvärliga applikationer. Användaren
får en mer tillförlitlig mätare med en
mer fokuserad signal tillsammans
med många fler och enklare
installationsmöjligheter.

Noggrannheten sitter i vinkeln
Micropilot NMR81 använder
79 GHz-tekniken för att generera
marknadens smalaste spridningsvinkel på 3° eller 4° beroende på val av
antenn. I jämförelse har ett 10 GHzradarinstrument med en lika stor
antenn en strålningsvinkel på 21°.
Mätningar i höga, smala tankar eller
nära tankväggen blir mycket tillförlitliga eftersom radarstrålen undviker
föremål som t.ex. rör och värmeslingor
eller bafflar monterade inne i tanken
och därmed obehindrat kan sända och
ta emot sin signal. Tack vare den
fokuserade utbredningen är det också
enklare att mäta ner till tankbottnen

med 79 GHz-teknologin, eftersom
strålen inte träffar konvergerande
innerväggar.
Större mätområde
Den nya radarn ger generellt tillgång
till ett större mätområde än andra
mätprinciper, med bibehållen
noggrannhet. Tekniken tillåter ett
stort mätområde på upp till 70 meter
och vid debitering kan radarn mäta
upp till 30 meter med noggrannhet på
± 0,5 mm.
Godkänd för debitering
För att använda mätaren för
debitering krävs ett instrument med
mycket hög noggrannhet. ”American
Petroleum Institute” (API) och
"International Organization of Legal
Metrology” (OIML) rekommenderar
en noggrannhet på 1 mm (1/16”) för
instrumentet vid fabrikskalibrering
och inom 4 mm (3/16”) för hela
mätsystemet efter installation på
tanken. Micropilot NMR81 uppfyller
alla API och OIML-krav. Dessutom är
antennen försedd med en gastät
genomföring, vilket är särskilt viktigt
vid hantering av mycket giftiga eller
diffunderande vätskor.
Läs mer (eng):
www.se.endress.com/NMR81

Micropilot NMR81 använder sändarfrekvensen 79 GHz för att generera marknadens smalaste
spridningsvinkel.
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Erbjuder återvunnet parkavfall till
trädgårdsintresserade kommuninvånare
Oslo kommun i Norge erbjuder sina trädgårdsintresserade invånare olika
typer av jordförbättringsprodukter som produceras av trädgårdsavfallet från
stadens parker, så kallad Oslo-kompost. De aggressiva gaserna i komposteringsprocessen kräver mätutrustning utöver det vanliga, men kommunen har
äntligen hittat en lösning som fungerar.

WirelessHART-kommunikation skickar information trådlöst från komposthögen till
centralenheten (RSG45) där operatören enkelt kan läsa av temperaturvärdena.

Av Frode Th. Omdahl
Harald Aanes, driftschef på
renhållningsverket i Oslo kommun
har länge letat efter lämplig mätutrustning som klarar av de aggressiva
gaserna i en komposteringsprocess.
Han är mycket nöjd med att han nu
funnit Endress+Hausers robusta
temperaturgivare med WirelessHART.
”Eftersom komposthögen vänds med
jämna mellanrum är fasta kablar inget
alternativ. Men med trådlös signalöverföring med hjälp av WirelesHART
till en centralenhet för datahantering
(RSG45) placerad på kontorsbyggnaden utanför komposthögen, fungerar
det utmärkt”, upplyser Aanes.
Från centralenheten går signalen in
till en dator med Endress+Hausers
programvara för visning, lagring och
rapportering av historisk mätdata.
”Det gör det enkelt för operatören att
skaffa sig översikt över temperaturen
både i komposten och i omgivningen”,
fortsätter han.

Jordförbättringsprodukterna som
produceras i komposteringsprocessen
innehåller inga skadedjur, plantsjukdomar eller ogräs och är godkända av
Mattilsynet, Norges motsvarighet till
Livsmedelsverket. Aanes poängterar
att Mattilsynet ställer höga krav på
produktionen, som i sig är en naturlig
process som regleras av mikroorganismer. När trädgårdsavfallet vänds
tillförs luft och komposten värms
naturligt upp till mellan 60 och 70
grader, vilket tar död på eventuellt
ogräs. Värmebehandlingen är alltså
ett resultat av överhettning i
massorna och inte av någon yttre
värmekälla.
Allt som återstår är näringsrik jord
Årligen komposteras tjugotusen ton
park- och trädgårdsavfall, men vart tar
allt vägen? Aanes förklarar:
”Svaret är enkelt, det avdunstar.”
Ett år efter avslutad kompostering är
90 % av massavolymen borta och det
som återstår är näringsrika jord-

Eftersom komposthögen måste vändas med
jämna mellanrum är fasta kablar inget
alternativ.

produkter som Osloborna använder i
sina trädgårdar.
Öppna system
Endress+Hausers WirelessHART är
speciellt utvecklad för processindustrin. Trådlös kommunikation
med alla HART-instrument öppnar för
helt nya möjligheter till fjärrservice,
övervakning och kostnadseffektiva
installationer.
Tack vare Endress+Hausers öppna
system och HART-protokoll
upprätthålls kompabilitet med
existerande HART-instrument via en
sömlös integration (även från andra
leverantörer). Synkroniserad
kommunikation och kryptering
(enligt AES128) säkerställer en hög
informationssäkerhet.
Läs mer:
www.se.endress.com/wirelessHART
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Enkel processövervakning
Nya Liquilinetransmittern CM44P erbjuder en fullständig multiparameterfunktionalitet tillsammans med processfotometrar och Memosensgivare.
Processer som kromatografi, fermentation och fasseparation kan äntligen
hanteras mer användarvänligt och med mycket enklare underhåll tack vare
Liquilineplattformen och Memosensteknologin.
Processer såsom kromatografi,
fermentation, filtrering eller fasseparation kräver övervakning av flera
parametrar för att säkerställa en hög
produktkvalitet och minskat avfall.
Liquiline CM44P mäter upp till
16 olika parameterar genom att
samtidigt motta insignaler från
1-2 processfotometrar och upp till
4 Memosensgivare. Man kan därför
få alla nödvändiga kvalitetskontrollerande parameterar från en
transmitter i kombination med en
reducerad installationstid och lägre
kostnader för utrustning.
Användarvänlig och praktisk
Att använda en transmitterplattform
för alla mätpunkter ger fördelen att
alla sensorer fungerar på samma sätt
vilket minskar risken för handhavandefel. Med tillvalet webbserver
kan man dessutom få fjärråtkomst till
transmittern och därmed tillgång till
alla mätvärden, samt möjlighet att
ändra konfigurationen oavsett var
man befinner sig. Alla diagnostiska
meddelanden redovisas i enlighet med
NE107, vilket säkerställer en hög
processäkerhet.

Liquiline CM44P är den första transmitterplattformen som erbjuder möjligheten att kombinera
processfotometrar och Memosensgivare i en transmitter.

Kostnadseffektiv och säker
Processfotometrar möjliggör en
noggrann och reproducerbar inlinemätning av absorption och turbiditet.
De ersätter manuell provtagning och
laboratorietester så att man undviker
att förorena produkten under
provtagningen. Realtid och optisk

mätprincip eliminerar behovet av
reagenser och hjälper användaren att
optimera processtyrningen.
Perfekta sensorkombinationer
Liquiline CM44P är den första
transmitterplattformen som erbjuder
möjligheten att kombinera processfotometrar och Memosensgivare i en
transmitter, vilket resulterar i perfekta
kombinationer för många applikationer. För att hjälpa kunden att välja
rätt kombination har Endress+Hauser
redan satt samman några produktkombinationer till utvalda
standardapplikationer.
Läs mer: www.se.endress.com/
CM44P_processfotometer

Liquiline CM44P mäter upp till 16 olika parameterar genom att samtidigt motta insignaler
från 1-2 processfotometrar och upp till 4 Memosensgivare.
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Hög noggrannhet med minimalt
underhåll
Endress+Hauser lanserar nya analysatorer i Liquilineplattformen för nitritrespektive kromatövervakning. Sedan tidigare finns Liquiline System CA80
för ortofosfat, ammonium och järn.
Rent vatten med garanti
– CA80NO
Tillgång till rent vatten blir allt
viktigare och behovet av tillförlitlig
vattenrening ökar. Nitrit är en stor
kemisk indikator av vattenkvaliteten,
då det är giftigt och främjar bildandet
av cancerogena nitrosaminer.
Myndigheterna sätter stränga
nitritgränser som vattenverk och
producenter av livsmedel och mineralvatten endast kan uppnå genom
extremt noggrann övervakning.
På vattenverk reduceras kvävet i
vattnet i nitrifikation/denitrifikationprocessen, en process som bäst
kontrolleras direkt via en spektrofotometrisk mätning på ett filtrerat
prov. Analysatorn Liquiline System
CA80NO övervakar denitrifikationsprocessen online och levererar
snabbt de uppmätta värdena så att
användaren kan optimera styrningen
av koldioxiddoseringen.

Analysatorn Liquiline CA80 är utformad med
mycket exakta dispenser till reagensdoseringen för en låg konsumtion.
Kan även fås med kylaggregat för ökad
livslängd av reagenser.

Kontroll på utsläppsgränserna
– CA80CR
Industrier som genererar förorenat
avloppsvatten i produktionen måste
behandla vattnet innan det släpps ut
i avloppssystemet. Ofta har man egna
reningsverk för att klara de utsläppsgränser som gäller.
För krom/kromatreduktion krävs
tillförlitlig och noggrann övervakning
(Cr (VI)) samt dokumentation av de
uppmätta värdena. Analysatorn
Liquiline System CA80CR erbjuder en
effektiv online-mätning av processen
som optimerar kromatreduktionen i
industriellt avloppsvatten.
Låg reagensförbrukning och
förenklat underhåll
Driftskostnaderna för en kolorimetrisk
analysator beror på reagensförbrukning och kalibreringsstandarder.
Liquilinesystemet är utformat med
mycket exakta dispenser för reagensdoseringen och ett mycket effektivt
kylsystem som säkerställer minskad
förbrukning och ökad livslängd.
Reagenserna till CA80CR kan räcka
upp till 3 ½ månader med ett
mätintervall av 10 minuter. CA80NO
använder den standardiserade
kolorimetriska naftylamin-metoden i
enlighet med ISO 6777 och
DIN EN 26777 för att säkerställa
enhetliga jämförbara laboratoriemätningar medan CA80CR använder
den standardiserade kolorimetriska
metoden ”diphenyl carbazid”.
Automatisk rengöring och
kalibrering
Endress+Hauser erbjuder inte bara
analysatorer för nitrit- respektive
kromatövervakning, sedan tidigare
finns Liquiline System CA80 för
ortofosfat, ammonium och järn, och
fler parametrar kommer! Gemensamt

Analysatorn Liquiline System CA80CR
optimerar kromatreduktionen i industriellt
avloppsvatten, CA80NO optimerar nitritövervakningen.

för dem alla, förutom en låg reagensförbrukning och ett förenklat underhåll, är automatiska funktioner för
rengöring och kalibrering. Dessa
säkerställer att analysatorn, provberedning och reagenser fungerar
tillförlitligt utan manuella ingrepp
under en längre period. Underhållsåtgärder utförs dessutom enkelt med
få eller inga verktyg.
Alla våra analysatorer kan enkelt
uppgraderas till kompletta mätstationer t.ex. genom att ansluta en
eller flera av de många Memosensgivarna. Tack vare Memosensteknologin är anslutningen av en
sensor ”Plug & Play”.
Läs mer om:
Nitritövervakning(eng):
www.se.endress.com/CA80NO

Kromatövervakning(eng):
www.se.endress.com/CA80CR
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Nya kompakta tryckgivare ger tillförlitlig
mätning till ett attraktivt pris
Standardapplikationer inom både process- och livsmedelsindustrin kräver en
givare som skall vara tillförlitlig, enkel att installera och driftsätta samt inte
minst kunna möta budgetkraven. Endress+Hauser lanserar nu en ny serie
kompakta tryckgivare för gas- och vätskeapplikationer med hög kvalitet till
ett attraktivt pris.
I över 20 år har Endress+Hauser tagit
fram och producerat flexibla och
robusta tryckgivare till processindustrin. Vid utvecklingen av vår nya
kompakta tryckgivare Cerabar PMP11,
PMP21 och Ceraphant PTP31B för
både relativt och absolut tryck, har
kvalitetskraven varit lika höga som för
våra mer avancerade trycktransmittrar. Flexibilitet och en robust
design har varit viktiga kriterier, men
också att produkten måste vara enkel
att beställa och ha kort leveranstid.
Resultatet blev en ny serie givare som
enkelt kan beställas och konfigureras
via vår ”E-direct Shop”, leveranstiden
är mindre än en vecka.
Ett viktigt produktionssteg är att alla
tryckgivare som produceras testas och
kalibreras på fabriken innan de
skickas till kund. Kalibreringscertifikat
kan utan extra kostnad laddas ned
via vår hemsida med hjälp av
serienumret.
Passar alla processer
Med hög noggrannhet och ett stort
urval av processanslutningar och
godkännanden passar våra nya
tryckgivare i en mängd applikationer
inom till exempel VA-industrins
tryckluftssystem eller processvatten.
Helsvetsade hygieniska anslutningar
och en hög kvalitet gör dem även väl
lämpade för livsmedelsindustrin.
QR-kod förenklar
Den nya tryckvakten Ceraphant
PTP31B med brytfunktion (PNP) har
en mycket tydlig display med
felindikeringsfunktion, som också kan
bakgrundsbelysas. Tryckknappar intill
displayen gör konfigurationen enkel.
Finns behovet att mäta ett mindre

Den nya serien tryckmätare är det perfekta valet när det krävs hög prestanda till ett attraktivt
pris. Du beställer och konfigurerar dem enkelt via vår E-direct Shop.

mätområde har de flesta mätcellerna
en "Turndown" på 5:1. En annan smart
funktion är QR-koden som alla nya
instrument från Endress+Hauser har.
Med hjälp av till exempel din
smartphone läser du av QR-koden som
länkar direkt till vår databas, där all
information om givaren finns
tillgänglig.
Endress+Hausers tryckgivare är bland
de mest tillförlitliga på marknaden
och det perfekta valet när det krävs
hög prestanda till ett attraktivt pris.
Läs mer och/eller beställ produkterna:
www.e-direct.endress.com
/tryckvakter-tryckgivare

Den nya serien Cerabar
tryckgivare och Ceraphant
tryckvakter:
• Keramisk sensor 99,9 % Al2O3
• Metallmembran
AISI316L/1.4435
• Absolut och relativ sensor
• Mätområde från 100mbar
till 400bar
• Noggrannhet ±0,3 %
• Ex-godkända i hela världen
• EHEDG, 3-A, EG1935/2004
• Upp till IP69
• Temp 85/100°C, 135°C max 1t
• Analog och med brytfunktion
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Full kontroll på flödet med Heartbeat
Technology™
De allmänna kraven för redovisning och debitering av vatten innebär att
flödesmätarna kontrolleras regelbundet av en oberoende part och en
testrapport tillhandahålls. Tidigare krävdes demontering av mätaren från
rörledningen för att utföra kontrollen, en utmaning i form av logistik, tid och
arbete. Lyckeby Starch fann en bättre lösning där alla nödvändiga funktioner
finns inbyggda i systemet, Promag 400 med Heartbeat Technology™.
Lyckeby Starch utvecklar, producerar
och marknadsför bland annat stärkelseprodukter, potatisfiber och potatisprotein. Företaget har cirka 140
anställda i Kristianstad, Bäckaskog,
Mjällby och Jämjö. Lyckebys
produktionsanläggningar är under
uppgradering och stora investeringar
görs för att möta framtiden.
Vid anläggningen i Kristianstad
investerade man nyligen i två nya
flödesmätare; Proline Promag 400
med Heartbeat Technology™, från
Endress+Hauser.

Kontinuerlig övervakning
”Heartbeat Technology™ är en ny
funktion som hjälper till att hålla koll
på flödesmätarna. Den består av tre
olika delar; Heartbeat Diagnostics,
Heartbeat Monitoring och Heartbeat
Verification”, förklarar Carl Theander,
försäljningsingenjör på
Endress+Hauser.
Heartbeat Diagnostics ger en
kontinuerlig övervakning och
integration med överordnade system
samt garanterar att information om
flödesmätarens tillstånd alltid finns
tillgänglig.

Krav på kontroll och spårbarhet
Enligt säkerhets- och kvalitetskraven
för redovisning och debitering av
vatten måste flödesmätarna kontrolleras regelbundet. Verifikationen ska
utföras av en kvalificerad oberoende
part med en accepterad inspektionsmetod baserad på kvalitetsregler
(ISO9001), och en testrapport måste
tillhandahållas.
”Vi har krav på oss från kommunen
att redovisa hur mycket och vad vi
pumpar”, säger Lars-Åke Åkerlund,
El & Automationschef på Lyckeby
Starch AB.

”Med de nya flödesmätarna har vi full kontroll
hela tiden. Vi kan smidigt redovisa hur mycket vi
pumpar till kommunen och vi har dokument på
att mätarna fungerar”

Lars-Åke Åkerlund, El & Automationschef på
Lyckeby Starch AB är mycket nöjd med sin nya
mätare och har valt att investera i ytterligare
åtta flödesmätare med Heartbeat
Technology™ till en annan anläggning.

Heartbeat Monitoring bygger på den
löpande egenkontroll som flödesmätaren utför och som innebär att man
tidigt kan identifiera förändringar och
därmed utföra ett proaktivt undehållsarbete. Heartbeat Verification är en
integrerad egenkontrollsfunktion i
flödesmätaren. Under verifieringen
kontrollerar systemet om mätaren
uppfyller sin specifikation. Kontrollen
kan dokumenteras i en verifieringsrapport.

”De två nya flödesmätarna med
Heartbeat Technology™ är monterade
på vårt avlopp. Den ena mäter vad vi
pumpar från fabriken till en bassäng
före pumpning till kommun och den
andra hur mycket vi pumpar till
kommunen”.
Spar arbete
”Med de nya flödesmätarna spar vi
mycket arbete. Tidigare har vi behövt
montera ned flödesmätarna en gång
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per år för att kontrollera dem och få
dem verifierade. För att inte störa
produktionen fick vi göra detta under
sommaruppehållet på fabriken. Med
de nya flödesmätarna har vi full
kontroll hela tiden. Vi kan smidigt
redovisa hur mycket vi pumpar till
kommunen och vi har dokumentation
på att mätarna fungerar. Då vi även
kan få information om flödesmätarnas
tillstånd underlättar systemet vårt
arbete med förebyggande underhåll.
Vi har ännu inte anslutit flödesmätarna till nätet för fjärrövervakning,
utan vi går tills vidare ut till mätarna,
läser av och kontrollerar. Det här är en
mycket bra funktionalitet som
underlättar vårt arbete och säkerställer kvaliteten på mätningen, därför
har vi nu investerat i ytterligare åtta
flödesmätare med Heartbeat

Technology™ till en annan av våra
anläggningar”, berättar Lars-Åke
Åkerlund.
Flödesmätaren Proline Promag 400
med Heartbeat Technology™ är testad
och godkänd av tyska testinstitutet
TÜV. Att ha en inbyggd verifieringsfunktion som är godkänd av tredje
part är unikt för Endress+Hauser.
”Det blir allt större efterfrågan på
flödesmätare med Heartbeat Technology™, framför allt från industrier
men även avloppsreningsverk där
man har stora flöden och kontroll är
nödvändig. Heartbeat Technology™
förenklar arbetet och sparar tid
samtidigt som du hela tiden har
kontroll över din anläggning och
flödesmätarnas status och tillförlitlighet”, avslutar Carl Theander.

Promag 400 med Heartbeat Technology™
gör det enkelt att följa de allmänna kraven
för redovisning och debitering av vatten.

Heartbeat Technology™ förenklar arbetet och sparar tid samtidigt som du hela tiden har kontroll över din anläggning och flödesmätarnas status
och tillförlitlighet.
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Skräddarsydd för vattenrening
I Sverige kan vi fortfarande primärt producera vårt dricksvatten från rent
grundvatten, men det ställs stränga krav på dem som arbetar inom
VA-industrin att producera hållbart och så effektivt som möjligt. Som
leverantör av instrumentering till branschen måste vi underlätta dessa krav.
Inom VA-industrin är den induktiva
mätprincipen den mest använda.
Endress+Hauser har utvecklat och
tillverkat magnetiska flödesmätare i
över 35 år och installerat nära
2 miljoner enheter över hela världen.
Endress+Hauser är därmed den
marknadsledande leverantören av
magnetiska flödesmätare. Sett till
själva mätprincipen så har det skett få
förändringar under årens lopp. Men
om man tittar på mätaren idag
jämfört med bara för 10 år sedan,
så har det skett stora och betydande
skillnader som alla bidragit till en mer
effektiv drift.
Vattentät innovation
Den senaste magnetiska flödesmätaren från Endress+Hauser,
Promag 400, erbjuder användarna nya
och innovativa funktioner som aldrig
tidigare har skådats på marknaden i
en och samma mätare. För att
säkerställa en enkel installation utan
några restriktioner finns nu möjlighet
att reducera raksträckorna före och
efter mätaren. Uppstarten av den nya
flödesmätaren kan ske via den
integrerade webbservern. Man når
webbservern via Ethernet och driftsätter snabbt flödesmätaren direkt

Uppstarten av flödesmätaren kan ske via den
integrerade webbservern. Via webbservern
har man sedan tillgång till all data och alla
parametrar.

Endress+Hauser har installerat nära
2 miljoner magnetiska flödesmätare över hela
världen.

Promag 400 kan mäta både flödet och
konduktiviteten online.

från laptopen istället för ute i fält.
Via webbservern har man sedan
tillgång till all data och alla parametrar, som därmed kan övervakas
hemma från soffan om man så vill.

processen. Verifikationen kan startas
utan fysisk tillgång till flödesmätaren
om mätaren är ansluten till det lokala
Ethernet-nätverket. Man kan alltså
aktivera verifikationsfunktionen via
sitt övergripande styrsystem
(SCADA-system).

Två mätare i en – ett bra köp!
Till skillnad från flertalet mätare på
marknaden idag kan Promag 400
mäta både flödet och konduktiviteten
på vätskan. Därmed kan man också
mäta renheten på vattnet i en process
och snabbt ta till korrigerande
åtgärder om vattenkvaliteten ligger
utanför accepterade gränsvärden.
Promag 400 är en av marknadens
mest noggranna magnetiska flödesmätare med en noggrannhet på 0,2 %.
Dessutom är mätaren utprovad för
debiteringsapplikationer enligt MID
MI-001.
Kalibrering en saga blott
Promag 400 har en integrerad
verifieringsfunktion, Heartbeat
Technology™, som gör att användaren
själv kan verifiera mätaren när
den är i drift, utan att behöva stoppa

Verifieringen uppfyller alla krav
(enligt ISO9001) och kan därmed
köras som ett alternativ till en
kalibrering. Verifieringsdokumentationen kan när som helst skrivas
ut i pdf-format och användas vid en
eventuell revision. Dokumentet är
lättöverskådligt och anger ett
godkänt/icke godkänt-värde över
mätarens tillstånd. Det finns ingen
annan mätare på marknaden idag som
kan erbjuda så många fördelar i en
och samma mätare.
Läs mer (eng):
www.se.endress.com/PromagL400
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Minska proof test-intervallerna
med Heartbeat Technology™
Inom olja & gas och kemisk industri står säkerheten i fokus. Flödesmätare
som används i säkerhetsapplikationer måste säkerställa högsta möjliga
tillförlitlighet. Proof testing är den etablerade men kostsamma metoden för
att upprätthålla funktionssäkerhet. Ny teknologi reducerar nu insatsen och
exponeringen av personal som arbetar med funktionssäkerhet.
För säkerhetsapplikationer måste
flödesmätare uppfylla de högsta
kraven på tillförlitlighet. Med
Heartbeat Technology™ erbjuder
Proline, den senaste generationen av
flödesmätare, en bred diagnostik som
är unik i sitt slag från mätröret till
utgående signal. Spårbar fabrikskalibrering och redundanta interna
referenser kompletterar vår säkerhetsdesign med minimal felfrekvens i
enlighet med IEC 61508.
Flexibelt underhåll
Den internationellt erkända
standarden IEC 61508 hänvisar till
“Probability of Failure on Demand”
(PFD) som en riskfaktor att ta hänsyn
till vid funktionssäkerhet. Tack vare
minimerad PFD-utveckling över tid,
kan Proline-användare planera sina
proof tester utifrån sina operativa
behov. På så sätt underlättar
Heartbeat Technology™ insatsen
vilket leder till kostnadsbesparingar.
Heartbeat Technology™ utförs

Flödesmätare utvecklade i enlighet med IEC61508 med överlägsen diagnostik.

kontinuerligt och tack vare den
omfattande diagnostiken är risken för
antalet farliga oupptäckta fel (λDU)
minimal.
Behåll din integritet
Heartbeat Technology™ utför
kontinuerlig egenkontroll utan
processavbrott och ger diagnostiska
felmedelanden enligt NAMUR
(NE107). Dessutom ges också
möjlighet till spårbar intern verifikation utan behov av fysisk tillgång till
enheten. Verifikationen kan utföras
via digital kommunikation alternativt
via ett överordnat system som på ett
tillförlitligt sätt rapporterar om
enhetens status. Verifikationen sparas
i flödesmätaren och kan sedan laddas
ner som en dokumenterad PDFrapport. Tillgång till enheten i fält är
därför inte nödvändig, vilket minskar
riskerna för både personal och
anläggning.

Det smarta valet
Konventionell verifiering av flödesmätare kräver fysisk tillgång. Det
innebär att transmitterhuset behöver
öppnas för anslutning av externa
verifieringsverktyg; ett besvärligt
problem i riskområden. Dessutom
påverkas produktionen eftersom
flödesmätaren tas ur drift under
verifieringen och ingen mätning är
därför möjlig.
Det smarta valet är en flödesmätare
med Heartbeat Technology™, då får
du hög produktionstillgänglighet,
flexibilitet vid proof testing och
viktigast av allt, en högre säkerhet.
Läs mer: www.se.endress.com/
heartbeat_technology

Fördelar med Proline flödesmätare:

Flödesmätare som används i säkerhetsapplikationer måste garantera högsta möjliga
tillförlitlighet.

• Maximal flexibilitet i schemaläggning av proof test
• Fullgod testmetod baserad på interna spårbara referenser
• Dokumenterad validering av enhetens funktioner
• Ökad systemtillgänglighet - kan utföra verifiering utan att processen
påverkas
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Nivådetektering i SIL3-applikationer med
en givare (1oo1 konfiguration)
Tillgången på anslutningar i processen är ofta begränsad, att endast behöva
en anslutning för att uppnå SIL3 är därför en efterfrågad lösning. Liquiphant
Failsafe FTL8x erbjuder SIL3 för både Min och Max nivådetektering.
Nivåvakten kan med fördel användas som överfyllnadsskydd i tankar eller
som torrkörningsskydd av pumpar.
Stämgaffeln är en välkänd mätprincip
som Endress+Hauser installerat i över
5 miljoner applikationer och baserat
på våra erfarenheter har vi utvecklat
Liquiphant Failsafe. FTL8x
(FTL80/81/85) utför kontinuerligt en
mängd interna diagnostikfunktioner.
Den är utvecklad i enlighet med IEC
61508 Edition 2.0 (IEC 61508:2010)
och certifierad ”Functional Safety
Management”.
Säkerhetsfunktionen är certifierad för
två systemkombinationer; en där
4-20mA-signalen ansluts till en
reläfunktion i säkerhets PLC:en, och
en annan där Liquiphanten ansluts till
en Nivotester Failsafe med reläutgång.

säkerhetstestas regelbundet.
Liquiphant Failsafe upprätthåller själv
sin SIL3-nivå med ett testintervall upp
till 12 år. Testen utförs med hjälp av
en enkel simulering som ger en PTC
(Proof Test Coverage) på 97,4 %.
Livscykelkostnaden blir betydligt
lägre och säkerheten höjs när risken
för fel och skador på instrument eller
anslutningar sjunker. FTL8x bidrar till
att reducera både riskerna och
livscykelkostnaderna i alla SILprocesser. Nivåvakten kan självklart
också användas i SIL2-applikationer.
Läs mer (eng):
www.se.endress.com/FTL85

För att behålla sin SIL-nivå måste
utrustningen som är monterad i SIS
(Safety Instrumented System)

Liquiphant Failsafe är en säker och
kostnadseffektiv hög- och lågnivåvakt för
SIL3-applikationer i 1oo1-konfiguration.

Liquiphant Failsafe
FTL80/81/85:
• Min och Max nivådetektering
• Säkerhetstestsintervall
(proof test) på 12 år
• SIL3 i enlighet med IEC 61508
edition 2/ IEC 61508:2010
• Kontinuerlig självövervakning
• Ingen kalibrering
• Enkel installation och
driftsättning
• Ex utförande
Nivåvakten Liquiphant Failsafe FTL8x lämpar sig både som överfyllnadsskydd i tankar och som
torrkörningsskydd av pumpar.
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Radarn som tar nivåmätning till nya
nivåer
De nya och helt unika radargivarna FMR10/FMR20 för nivåmätning ger
tillgång till alla mätvärden och hela konfigureringsmenyn direkt i din
smartphone/surfplatta via trådlös Bluetooth®-teknik och appen SmartBlue.
Innovativt och effektivt!
Endress+Hauser har valt att använda
Bluetooth®-teknik för att kunna
erbjuda fjärråtkomst i kombination
med en ultrakompakt design. För att
ge användaren full tillgång till all
information och data har man tagit
fram appen SmartBlue, som enkelt
laddas ned till din smartphone eller
surfplatta (Android eller iOS), därefter
kan radarn driftsättas på mindre än en
minut. Under drift är det möjligt att få
information från alla installerade
radargivare, såsom t.ex. mätvärden,
status och diagram (svepkurvor,
utbredning, störekon etc.).
Marknadens mest kompakta design
De nya radargivarna FMR10 och
FMR20 är de mest kompakta givarna i
sin klass tack vare ett unikt radarchip
- en helt ny uppfinning som
Endress+Hauser har utvecklat och
som innebär att givarna även kan
användas i applikationer med högt
ställda krav. Kablar och elektronik är
hermetiskt tillslutna vilket eliminerar
vatteninträngning (IP66/68) och
möjliggör drift även under svåra
miljöförhållanden. Radarn kan också
tack vare Bluetooth®-tekniken
användas i både explosionsfarliga
(ATEX) och svårtillgängliga områden.

De nya radargivarna FMR10 och FMR20 är de mest kompakta radargivarna i sin klass tack vare
sitt unika radarchip.

Radar kontra ultraljud
Radar vinner mer och mer mark i
förhållande till ultraljud vid
nivåmätning i vatten- och
avloppsapplikationer. En radargivare
ger en mer noggrann och robust
mätning vid gasskikt, stark vind eller
temperaturväxlingar, medan en
ultraljudsmätare i en sådan miljö kan
påverkas och till och med förlora
signalen. Under de flesta förhållanden
ger radarn en stabilare mätning än en
ultraljudsmätare, men också radarn
har sina begränsningar, t.ex. vid
isbildning och kondens.

Konkurrenskraftigt pris
Radargivaren FMR10 är lämplig för
alla standardapplikationer och kan
enkelt köpas direkt via vår ”E-direct
Shop”. Den något mer avancerade
systergivaren FMR20 är framtagen för
mer komplicerade applikationer och
har fler valmöjligheter och tillval som
t.ex. ATEX-version.
Läs mer (eng):
www.se.endress.com/FMR10

www.se.endress.com/FMR20

Fördelar med radargivarna FMR10/20:
• Tillgång till alla värden och hela konfigureringsmenyn i din smartphone eller surfplatta via
Bluetooth®-teknik och appen SmartBlue
• Marknadens mest kompakta radar för nivåmätning
tack vare ett unikt radarchip
• Bluetooth®-tekniken medför att radarn kan
användas i både explosionsfarliga (ATEX) och
svårtillgängliga områden
• Mycket konkurrenskraftigt pris

Bluetooth®-tekniken erbjuder fjärråtkomst och gör att mätaren kan
användas i både explosionsfarliga (ATEX) och svårtillgängliga
områden.
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Från saftkokeri till högteknologisk
livsmedelsproducent
I Lier utanför Drammen i Norge ligger en fabriksanläggning som sedan
40-talet tagit hand om en stor del av bär- och fruktproduktionen i Lierdalen.
Anläggningen har under åren haft många olika namn och ägare men
huvudverksamheten har alltid varit att pressa frukt och bär.
Av Frode h. Omdahl
Synnøve Finden AS är i dag som liten
aktör med stort miljöengagemang, en
uppstickare inom den norska dagligvaruhandeln. Företaget erbjuder
produkter med egna varumärken inom
flera områden, bland annat hårdost,
brunost, yoghurt, knäckebröd, granola
och juice. Dessutom bedrivs produktion för varumärkena Brämhults och
Peppes till dagligvaruhandeln och så
erbjuder man produkter för industri
och storhushåll.
De största volymerna produceras på
produktionsanläggningarna i Alvdal
och Namsos, som tillsammans har
ca 120 medarbetare. Synnøve Finden
vill också kunna erbjuda norska
konsumenter kvalitetsprodukter från
utlandet och importerar bland annat
äkta grekisk yoghurt, gjord på grekisk
mjölk på mejeri i Grekland.

All instrumentinformation
samlad på ett ställe
Synnøve Finden Lier har använt
fältinstrumentering från
Endress+Hauser i mer än tjugo år. För
att få en bättre koll på sin process
använder man även Endress+Hausers
Advanced Data Manager (sparar,
visualiserar, analyserar och
kommunicerar) tillsammans med
programmet Field Data Manager för
vidare uppföljning. Sedan ett år
tillbaka använder man sig också av
W@M Portalen för att få en bättre
koll på installerade instrument. Med
portalens hjälp har man översikt över
alla instrument samt instrumentens
kritikalitet, reservdelar, tillgänglighet
och dokumentation som ger stor nytta
i samband med service och underhåll.
Temperaturen viktig del i
kvalitetsarbetet
Synnøve Finden Lier är ett BRCcertifierat företag (British Retail

Consortium) med krav på temperaturmätning i produktionen av livsmedel.
Temperaturen som kontrolleras och
övervakas ingår i företagets kvalitetsprogram. Varje produktionslinje har
sin egen logg som används för att
kvalitetssäkra bland annat kyla,
värme, kvantitet och hastighet i
produktionen. Loggen blir ett
kvalitetsbevis som ger kontroll över
råvaror, temperaturmätare, kylrum
och frysrum. Systemet används också
för att spåra och förenkla
varudeklarationen - med hjälp av Field
Data Manager.
”Vinsten med Field Data Manager och
W@M Portalen är betydande energioch tidsbesparing, både i produktion,
underhåll och för produkten i sig”,
säger Widar Israelsson, underhållsansvarig på Synnøve Finden Lier.
”Vi har gjort en riskbedömning av alla
led i produktionen. Även tredjepartsutrustningen”, påpekar han.
Ständig modernisering
Anläggningen i Lier startade som
”Lier Konserver” i slutet av 30-talet.
Inledningsvis fungerade man som en
depå för frukt och bär från närområdet. Saft, sylt och juice var huvudprodukterna. Idag produceras bland
annat smaktillsatser av frukt, bär och
grönsaker till livsmedelsproducenter
av yoghurt, glass och bakverk.
På grund av säsongsvariationer
produceras det olika smaker beroende
på årstid. De tjugo medarbetarna står
för en årlig produktion på omkring
200 ton fördelat på ca 70 olika
produktlinjer.

Roy Gustavsen, underhållsoperatör och Widar Israelsson, underhållsansvarig på Synnøve Finden
har haft stor användning av W@M Portalen.

Anläggningen har moderniserats flera
gånger och uppgraderingen av mätoch loggutrustning har skett gradvis.
Med W@M Portalen effektiviseras
planeringen och eventuella utbyten av
den installerade basen.
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Vad är W@M Portalen?
För att installera, driftsätta, underhålla och ersätta instrument på ett
effektivt och säkert sätt krävs tillgång
till rätt information, såsom manualer,
reservdelar, produkttillgänglighet,
certifikat och rapporter m.m.

under produktens hela livscykel.
Att alltid ha relevant och värdefull
information lättillgänglig säkerställer
en mer tillförlitlig funktion under hela
anläggningens livslängd. För att
uppnå full spårbarhet går det även att
fylla på med egen information och

”Vinsten med Field Data Manager och W@M
Portalen är betydande energi- och tidsbesparing,
både i produktion, underhåll och för produkten i
sig själv”
Den webbaserade W@M Portalen ger
dig snabb och enkel tillgång till all
relevant information och dokumentation som finns om våra produkter.
All information finns på plats i
portalen så fort instrumentet levereras
från fabrik och uppdateras därefter

dokumentation i den loggbok som
finns för varje enskilt instrument via
serienummer (och TAG).
W@M Portalen som även kan
inkludera andra fabrikat, ger en mer
effektiv och säker hantering av
installerade instrument.

Varje produktionslinje har sin egen logg som används för att kvalitetssäkra bland annat kyla, värme, kvantitet och hastighet i produktionen.

Vad är FDM?
FDM är ett programpaket som
erbjuder centraliserad datahantering
och visualisering av lagrad data.
Detta möjliggör fullständig och
manipulationsskyddad dokumentation
av lagrad data, t.ex. mätvärden,
diagnostikhändelser och protokoll.
Online visualisering av momentanvärdena ("live data") för de anslutna
enheterna är också möjlig. FDM lagrar
manipuleringssäker data i en SQLdatabas. Följande databaser stöds:
PostgreSQL (som medföljer
programvaran), Oracle eller
Microsoft SQL Server.
Läs mer:
www.se.endress.com/
life-cycle-management-portal

W@M Portalen ger en översikt över alla instrument samt deras
kritikalitet, reservdelar, tillgänglighet och dokumentation.

Fördelar med W@M Portalen:
• Effektiv hantering av den installerade basen genom instrumentens hela livscykel
• Minimerar driftstopp och fel med en bättre uppföljning av den installerade basen och snabb tillgång till relevant
instrumentinformation, dygnet runt
• Heltäckande information och dokumentation för installation, utbyte och planering effektiviserar förebyggande
och avhjälpande underhåll
• Ökad produktionskvalitet och säkerhet med transparenta och tillförlitliga uppgifter
• Enklare efterlevnad av gällande bestämmelser genom lättillgänglig åtgärdshistorik och spårbara rapporter,
certifikat etc.
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En titt in i Au2mate Academy - ett 200 kvadratmeter stort demonstrationsmejeri.

Endress+Hauser skänker
processinstrument till utbildningsmejeri
När danska Au2mate i Silkeborg skulle bygga ett 200 kvm stort utbildningsoch demonstrationsmejeri hjälpte Endress+Hauser till med modern och
förstklassig instrumentering. ”Au2mate Academy” är idag ett fullt
funktionsdugligt minimejeri med syftet att utbilda mejeripersonal till att
maximera driften på sina anläggningar.
Företaget Au2mate tar fram optimala
kundanpassade lösningar till mejeriindustrin, allt från kompletta mejeriautomationsprojekt till mindre
paneler. De erbjuder också konsulttjänster i form av rådgivning och
kvalitetssäkring. I sitt nära samarbete
med mejerierna lade Au2mate märke
till att mejerianläggningarna blivit allt
större och mer komplexa, både vad
gäller processer och

automationsteknik. I samma takt har
kraven på prestanda och optimering
av de processer som kan minska
avfall, energiförbrukning och mängden rengöringsmedel ökat, samtidigt
som anläggningstillgängligheten
måste förbättras. För drift- och
underhållspersonalen innebär det mer
fokus på kontinuerlig optimering,
diagnostisering och felsökning i
anläggningen och i automations-

systemen. Det är ett tufft jobb när
verksamheten kör sju dagar i veckan,
24 timmar om dygnet. Ett produtionsstopp kostar både tid och resurser, och
kräver en snabb diagnos så att
produktionen fort kan komma igång
igen. Med anledning av den ökade
komplexiteten och de allt högre
kraven som ställs på personalen tog
man initiativet till att bygga Au2mate
Academy.
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Ett supermodernt minimejeri
I januari 2016 kunde Au2mate öppna
dörrarna till ett supermodernt
minimejeri på huvudkontoret i
Silkeborg. Där finns förutom föreläsningssalar en komplett processanläggning med linjestyrning,
bestående av godsmottagning,
råvarulager, pastörisering, buffertank,
dispensering/fyllning samt CIPanläggning. Ett minimejeri
konstruerat och uppbyggt i enlighet
med industristandard och med
verklig processutrustning och
instrumentering så att teori och
praktik kan kombineras. Dock är det
inte mjölk som rinner i rören utan
bara färgat vatten.
Instrumentering från
Endress+Hauser
Endress+Hauser har lång erfarenhet
av instrumentering till mejerier och
har en bred produktportfölj som täcker
samtliga applikationer och processer.
Dessutom är våra produkter kända för
lång livslängd samt hög kvalitet och
noggrannhet, parameterar som alla är
viktiga för mejerispecialister. Därför
föll det sig naturligt för Au2mate att

samarbeta med bland annat
Endress+Hauser kring
instrumentering till minimejeriet.
Nivå och temperatur
För att mäta nivån både i tanken och
vid påfyllning har Au2mate valt att
använda nivåvakt FTL33, som är den
mest kompakta nivågaffeln på
markanden. Fördelarna med FTL33 är
en väldigt enkel installation som bara
är plug & play och att mätningen är
mycket stabil eftersom givaren inte
påverkas av konduktivitet, turbulens,
flöden eller luftbubblor.
På temperatursidan valde Au2mate
den nya och moderna temperaturgivaren ITHERM TM411, som är
marknadens snabbaste temperaturgivare. Den snabba svarstiden har stor
betydelse vid pastöriseringen då man
får en stabilare reglering utan
oönskade självsvängningar, vilket
påverkar produktens kvalitetet.
TM411 har dessutom en smart ”quick
neck”-funktion, vilket innebär att
sensorn har en delbar förlängningshals som gör att givaren kan tas ut för
kalibrering utan behov av särskilda

Pastöriseringsprocessen övervakas av dataloggern Ecograph T RSG35.

verktyg eller driftstopp. Utöver
nivå- och temperaturgivare har man
även fått tryckgivare, elektromagnetiska flödesmätare, lokala
displayer, optiska sensorer för
mätning av fasseparation samt
universella fotometrar m.m.
Framtidens utbildningsplats för
mejerister
På Au2mate Academy ska kunder,
studerande och de egna medarbetarna
kunna lära sig mer om hur de olika
processerna inom mejerinäringen kan
optimeras och utvecklas, allt för att
mejerierna i slutändan ska bli mer
konkurrenskraftiga.
Läs mer om nivåvakten FTL33 (eng):
www.se.endress.com/FTL33

Läs mer om temperaturgivaren
ITHERM TM411 (eng):
www.se.endress.com/TM411

Endress+Hauser har levererat bland annat tryck- och temperaturgivare
till Au2mate Academy.
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Marknadens första
flödesmätare med PROFINET
Endress+Hauser har utvecklat marknadens första flödesmätare med digital
kommunikation via PROFINET och erbjuder därmed kunderna en enkel och
problemfri integration. Framförallt inom livsmedelsindustrin innebär
snabbare kommunikation och större datamängder från multivariabla enheter
en ökad produktkvalitet och kostnadsbesparingar.
Idag är över 90 % av alla mätpunkter
utrustade med HART och
4-20mA kommunikation, vilket ger en
bra och stabil kommunikation av de
uppmätta mätvärdena. Dock ser
Endress+Hauser tydliga tendenser,
särskilt inom livsmedelsindustrin,
att maskinbyggare ska vara mer
flexibla och arbeta ännu snabbare för
att förbli konkurrenskraftiga. Med en
PROFINET-integration finns mycket
tid och pengar att spara bland annat
vad gäller rådgivning, produktval och
uppstartsfas eftersom det är en
standardiserad lösning med enkel och
sömlös integration, som samtidigt ger
slutanvändaren en mängd fördelar.
Stora fördelar för slutanvändaren
Slutanvändaren kan spara mycket
pengar på en snabbare kommunikation kring kritiska mätvärden och
spara en massa tid på att utbytet av
flödesmätare går mycket snabbare när
alla inställningar redan är registrerade
och lagrade i kontrollsystemet.
Dessutom erbjuder PROFINET en
enkel lösning när flera flödesmätare
ska installeras samtidigt. Samma
fördelar kan uppnås med Ethernet/IP
som Proline 100-serien naturligtvis
också kan levereras med.
Livsmedelsindustrins mest
pålitliga flödesmätare
Då det ökade behovet av mätinstrument med PROFINET primärt
kommer från livsmedelsindustrin,
har Endress+Hauser valt att utveckla
sin populära Proline 100-serie
(elektromagnetisk och coriolis) med
PROFINET. Vi erbjuder nu
marknadens mest kompakta

Sömlös integrering med Proline 100.

flödesmätare med den snabbaste och
mest stabila kommunikationen.
Det i kombination med Heartbeat
Technology™ (inbyggd självdiagnostik) och möjligheten att få
tillgång till flödesmätaren digitalt via
PROFINET ger användaren full
tillgänglighet och processtyrning
oavsett var i världen installationen
befinner sig. Proline 100 uppfyller
dessutom livsmedelsindustrins tuffa
krav på materialval och godkännande.
Läs mer: www.se.endress.com/
forsta_flodesmataren_PROFINET

Verifiera din flödesmätare direkt via den
inbyggda webbservern.
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Välj smart. Välj E-direct.
Enkelt + lättillgängligt
www.e-direct.endress.com

Micropilot FMR10
Fristrålande radargivare för
beröringsfri nivåmätning

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

Tel. +46 8 555 116 00
Fax +46 8 555 116 55
order@se.endress.com

SEK 3 037,–
Antal 11–35

Fullständig produktinformation:
www.e-direct.endress.com/fmr10
Micropilot FMR10
ToF 40 mm antenn
Ansl. (ISO228) övre G1,
undre G1½; mätomr. 5 m
vätska, 10 m kabel

Pris/antal SEK
1–3

4–10

11–35

3 703,–

3 333,–

3 037,–

Priser giltiga tom. 30.09.2017 i SEK per enhet (nettopris, exklusive frakt
och emballage) och är exklusive moms. Endress+Hauser AB´s
försäljningsvillkor tillämpas.

Dags för en uppdatering?
Mättekniskt seminarium
den 27-30 november, 2016
Följ med på ett innehållsrikt seminarium på våra moderna
produktionsanläggningar i Frankrike, Schweiz och Tyskland.
Lär Dig mer om mätprinciper, ta del av de senaste teknik- och
produkttrenderna och besök en av Europas största
kalibreringsriggar.
Seminariet är ett skandinaviskt arrangemang och alla
föreläsningar hålls på engelska.
Kostnad: 9 900 SEK/person vilket inkluderar resa, kost & logi
och dokumentation.
Anmälan: Senast den 28 oktober, 2016.
Anmälan är bindande.
För detaljerat program och anmälan:
www.se.endress.com/seminarium2016

”It was a handsome trip. Nice to meet people from other
companies and industries do discuss common problems.
I also found the factory tours very interesting.”
/Deltagare från livsmedelsindustrin, 2015

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

