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Kära läsare
Det finns en ständig strävan hos både kunder och leverantörer
efter ökad effektivitet. Effektivitet innebär även flexibilitet och
det gäller för oss som leverantör att vara lyhörda, flexibla,
kreativa och ligga långt framme i utvecklingen så att du som
kund kan fokusera på produktionen och se till att den genererar
vinst.
Ett sätt för oss att effektivisera din vardag är vidareutvecklingen
av vår hemsida och vår Online Shop. På hemsidan är det nu
lättare att navigera sig fram och den är ännu bättre anpassad för
mobila enheter. I Online shoppen finns möjlighet att konfigurera
produkter, skapa offerter och lägga beställningar. Vi hoppas att
vi anpassat verktygen till din fördel. På sidan 7 kan du läsa mera
om nyheterna.
I Swedish Match svenska fabriker finns ett antal konduktivitetsmätare, temperaturmätare och flödesmätare och det är mycket
viktigt att rätt mängd av de olika ingredienserna matas in vid
tillverkningen. Därför behöver mätarna kalibreras med jämna
mellanrum.De har sedan några år tillbaka ett serviceavtal med
oss och en gång om året går våra serviceingenjörer igenom alla
mätarna som totalt är närmare 300 stycken. Effektivitet ur en
annan synvinkel!
I det här numret av kan du även läsa om Agitator Whiskymakare
- ett projekt som tog form 2013 och som nu är ett toppmodernt
destilleri med instrumentering från Endress+Hauser. De första
spritdropparna producerades för cirka ett år sedan och någon
gång år 2021-2022 kommer Agitator Whisky lanseras.
Tänk på var ni hörde det först!
Visste du att Endress+Hauser har en egen YouTube Kanal? Om
du behöver vidga dina kunskaper inom mätteknik eller söker
teknisk information så kanske någon utav alla de 800 filmer vi
har kan hjälpa dig.
Trevlig läsning!

oning!
Stefan Björkegren
Verkställande Direktör
Endress+Hauser AB

		3

Vi hälsar nya medarbetare välkomna
Ny innesäljare distrikt Öst
I början av september började Louise Lu hos oss som innesäljare på distrikt Öst.
Louise är utbildad Civilingenjör och har mångårig erfarenhet av teknisk
försäljning. Louise har tidigare arbetat som offertingenjör på Colfax Fluid
Handling.
Ny utesäljare distrikt Öst
Ytterligare förstärkning på distrikt Öst fick vi när Urban Frank började hos oss i
december. Urban kommer att arbeta som utesäljare på distrikt Öst. Han har
tidigare arbetat på Hach, ABB och nu senaste på EnviLoop Systemteknik AB.
Urban kommer att utgå ifrån vårat kontor i Solna och vi är glada för den fina
förstärkning vi nu får på distriktet.

Louise Lu,
ny innesäljare

Urban Frank,
ny utesäljare

Vi hälsar både Louise och Urban varmt välkomna till oss!

Mässor 2019
Under 2019 ställer vi ut på ett antal mässor och deltar på
seminarier/konferenser.
Här hittar ni oss under våren:
• ITF, Upplands Väsby 5-6/2
• Industrimässorna Pumps & Valves, Mälmö 5-6/2
• Vatten Avlopp Kretslopp, Halmstad 13-14/3
• Panndagarna, Borås 9-10/4
• EuroExpo Industrimässor , Norrköping 10-11/4
• VA-mässan (NORVATEK), Töreboda 23/5
Dessutom kommer vi att ha svenska representanter i Endress+Hausers stora
monter C 43 i Hall 11 på Hannovermässan den 1-5 april eftersom Sverige i år är
partnerland till mässan. Vi kanske ses där?!
Info om Hannovermässan:
www.se.endress.com/sv/events/exhibition-overview/hannover

Processteknik 2018

Team Rynkeby - God morgon
Minns ni att vår säljare Tommy Eierholen cyklade till Paris i
somras för Barncancerfondens räkning och att
Endress+Hauser var med och sponsrade detta? Ännu ett år
blev Team Rynkeby - God Morgon Barncancerfondens
största enskilda bidragsgivare när de i oktober 2018 kunde
lämna över sin check på 34,9 miljoner SEK. Varenda krona
som samlats in under året går oavkortat till Barncancerfonden och deras livsviktiga arbete för cancerdrabbade barn

och deras familjer. Vilken fantastisk insats från alla
involverade! Vi är mycket stolta över att få vara en del av
detta livsviktiga arbete.
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Proline Promass A – Högsta noggrannhet
för de lägsta flödena
Den kompakta coriolismätaren med singelrör för exakt mätning av de minsta
kvantiteterna ner till några få gram per minut.
Oavsett process garanterar Promass
A maximal robusthet och exakt
uppmätt värde med överlägsen
repeterbarhet, även då process och
omgivningstemperatur förändras.
Detta är möjligt tack vare ett nytt
sensorkoncept, som sätter en ny
standard inom coriolisteknologin.
Promass A är lätt, kompakt och
lämpad för de installationer där det
är trångt, exempelvis i modulär
processutrusting och
maskinskiddar.
Nytt innovativt sensorkoncept
ger maximal precision
Sensorsystemet på Promass A är
monterat på en basplatta som agerar
som en ”stötdämpare” i

konstruktionen vilket effektivt
skyddar mätningen från yttre påverkan som till exempel rörvibrationer.
Andra bidragande faktorer är att
oscillationsfrekvensen på mätröret är
högre än traditionella coriolismätare.
Vid ett max mätfel på +-0,1% är
mätning ner till 8g/min möjligt, eller
om +-1% uppfyller kraven är kvantiteter mindre än 1g/min tillåtet.
Lämplig för kemi och
processindustrin:
Mediaberörda delar är i syrafast stål
eller Alloy C22 och uppfyller kraven
enligt NACE MR0175/MR0103. Detta
innebär att hela mätsystemet i
Promass A har hög korrosionstålighet
och är lämplig för applikationer inom

kemi och processindustrin. Eftersom
hela sensorhuset består av korrosionståligt syrafast stål är Promass A
lämplig att installera i korrosiva
miljöer, exempelvis nära havet där det
finns salt i luften. Processanslutningar
är tillgängliga i olika tryckklasser upp
till 430 bar.
Lämplig för livs- och
läkemedelsindustrin:
Andra applikationsområden för
Promass A är inom livs- och läkemedelsindustrin där miljöerna är
hygieniska och sterila. Användare kan
välja mellan ett flertal olika optioner,
som exempelvis IP69 kapslingsklass
eller fin ytfinhet ner till (Ra) 0.38um.
De mediaberörda delarna är i legering

		

Fördelar
• Högsta mätnoggrannhet med
de minsta flödena: ±0.1 %
(vid min. 8 g/min), ±1 % (vid
min. 0.8 g/min)
• Utmärkt mätprestanda och
robusthet, även vid tillfällen
med kraftigt varierande
processomgivningsförhållanden.
• Högsta produktivitet i
hygieniska och sterila
applikationer, tack vare
självdränerande
en-rörs-system
• Utrymmessparande installation: kompakta, lätta givare,
inga in- eller utlopp krävs
• Optimal processtillförlitlighet,
hög korrosionsbeständighet,
utvecklat enligt IEC 61508
(SIL), Heartbeat Technology
för permanent självdiagnostik
liksom för enhetsverifiering
under drift
• Full åtkomst till alla processoch diagnostikdata genom
fritt kombinerbara I/O,
fältbussar eller WLAN
Promass A är lätt och kompakt och ger den högsta prestandan för de lägsta flödena

1.4435 (316L) och uppfyller branschernas krav på medieberört stål. Ett
antal certifikat och godkännande
garanterar att Promass A uppfyller de
industrispecifika krav som ställs,
exempelvis för livsmedel (3A, FDA, EU
Food Contact Material [EC]
1935/2004) och för läkemedel (FDA,
USP Class VI, TSE/BSE). Dessutom är
Promass A utrustad med ett ”ettrörssystem” som är självdränerande. Detta
är extra viktigt för att upprätthålla
hög kvalitet och säkerhet i
produktionen.

Heartbeat Technology –
tillförlitlig mätning och säkerhet:
Denna testfunktion är integrerad i alla
Proline flödesmätare och möjliggör en
permanent självdiagnostik med den
bästa feldetekteringsförmågan
(>95%), utvärderad av 3:e part (TUV)
samt spårbar verifiering utan processavbrott. Allt detta gör det enkelt att
lita på mätvärdet och gör tillförlitligheten och tillgängligheten hög.
Promass A är dessutom utvecklad
enligt IEC 61508 (SIL) och är därför
bra att använda i säkerhetsrelaterade
applikationer.

Läs mer om nya Proline Promass A:
www.se.endress.com/sv/
mediacenter/nyheter-ochpressreleaser/Proline-PromassA
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Integrerad tryck- och temperaturmätning
ger rätt densitet och korrekt mätvärde
Nya Proline Prowirl F 200 erbjuder allt i ett:
simultan mätning av massflöde, volymflöde, energiflöde, temperatur, tryck
och till och med ångkvalitet. Du kan räkna med precis och noggrann
mätning på blöt, mättad, eller överhettad ånga, gaser och vätskor, oavsett
processförhållande.

Integrerad tryckmätning – ett måste
Med integrerad tryckmätning har
Prowirl 200 möjlighet att fungera som
en central mätpunkt för alla
industriella ånga- och gasapplikationer upp till rördimension DN 300.
I många applikationer i processindustrin fluktuerar tryck och temperatur
frekvent. När flödesmätning sker på
komprimerbara medier, som exempelvis ånga och gaser, är det viktigt att
kompensera för både tryck och
temperatur. Om inte rätt kompensering sker finns risk för massiva mätfel,
vilket i sin tur kan orsaka ekonomiska
förluster.
Ett verkligt exempel
Förbrukare av ånga har ofta olika krav
på processtryck och temperatur. Själva
ångproduktionen och distributionen
brukar normalt sätt ligga högre i tryck
än vad förbrukarna önskar. Genom att
använda tryckreduceringsventiler
finns möjlighet att leverera ånga vid
rätt tryck. Densiteten på ångan har en
central roll för korrekt debitering.
Ofta innehåller distributionssystem
mättad eller något överhettad ånga.
Vid själva tryckreduceringen stryps
ångan vid en konstant entalpi, vilket
innebär att den specifika energin av
ångan är den samma även efter
strypningen. Detta kan leda till att
ångan efter ventilen blir överhettad.
I denna situation kommer en vortexmätare som bara kompenserar för
temperatur, utgå ifrån att ångan är
mättad och leverera ett felaktigt
mätvärde. Mätaren räknar helt enkelt

med felaktig densitet utifrån ångtabellen. Detta kan ofta vara
förklaringen till att det finns avvikelser i massbalansen i ett distributionssystem för ånga.
För att mäta massflödet korrekt när
ånga är överhettad behöver både tryck
och temperatur mätas. Prowirl 200
som har integrerad tryck- och temperaturmätning ger dig rätt densitet och
ett tillförlitligt mätvärde.

Integrerad tryck- och temperaturmätning –
ett måste för säker ångmätning

Läs mer om nya Prowirl F 200:
https://www.se.endress.com/sv/
mediacenter/nyheter-och-pressreleaser/prowirl200-news

		

Nya möjligheter på vår hemsida
Vi rullar ut kundvagnen åt dig

Ett verktyg, många möjligheter

Numera är nästan all information man
vill nå både digital och lättillgänglig
och vi vill förstås följa med på den
resan. Vi försöker därför anpassa våra
instrument och våra online verktyg så
att de på bästa sätt fungerar smidigt
för dig som kund. Idag kan du hitta
nästan all information på vår hemsida
och nu är den ännu bättre anpassad
att användas som ett verktyg i din
vardag.
Vi vill att du får en bra
köpupplevelse
Med integrering av Online shoppen på
vår hemsida har vi försökt maximera
funktionalitet och användarvänlighet.
Här kan du bl.a konfigurera produkter,
efterfråga offerter, se priser, göra
beställningar och ladda ner 3-D bilder.

Lägg produkterna direkt i
kundvagnen
På varje produktsida kan du lägga
produkten direkt i kundvagnen och
när du skapat ett eget konto får du
både en transparent och lättöverskådlig bild av dina förfrågningar och
beställningar. Du får tillgång till ett
brett utbud av individuell och detaljerad information, det inkluderar bland
annat ditt företags priser hos oss. Alla
dina transaktioner finns tillgängliga
och du har möjlighet att se var din
offert eller order befinner sig i
processen. När du har konfigurerat
ditt instrument kan du hitta dokmentation och reservdelar för din specifika
produkt. Det är dessutom lätt att byta
ut enheter med hjälp av serienummer.
Sist men inte minst kan du samla alla
dina favoritprodukter i en egen lista
för att underlätta nya beställningar
och undvika inköpsfel. Visst verkar det
smart?!

Skapa din egen inloggning till Online
shoppen på: www.se.endress.com/sv/
shop/registrera-dig eller se en utav
våra illustrerande filmer som visar alla
dina nya möjligheter
https://lnkd.in/gAd866p

Vi tar webshoppen till nästa nivå

7

8

mätteknik

		

Koncept för kalibreringshantering
hos Swedish Match
För att säkerställa högsta kvalitet vid Swedish Match produktionsenheter i
Kungälv och Göteborg anlitas Endress+Hauser för kalibreringshantering. En
gång per år utför Endress+Hauser kalibrering/verifiering av mätare och
givare i fabrikerna, med hjälp av sin mobila flödeskalibreringsrigg.

De givna gränserna kontrolleras noga

Swedish Match utvecklar, tillverkar
och säljer kvalitetsprodukter under
marknadsledande varumärken inom
produktområdena snus och moist
snuff, övriga tobaksprodukter samt
tändprodukter. Tillverkning sker i 13
fabriker i sju länder.
- I våra två svenska fabriker tillverkar
vi olika typer av snus. I produktionsutrustningen sitter ett antal mätare,
konduktivitetsmätare, temperaturmätare och flödesmätare och det är av
största vikt att vi vid tillverkningen
matar in rätt mängd av de olika
ingredienserna. Därför behöver
mätarna kalibreras med jämna
intervall, säger Christer Fyrqvist,
drift- och underhållschef på Swedish
Match i Kungälv.

Helhetskoncept
Samarbetet med Endress+Hauser
kring kalibrering hos Swedish Match
startade för cirka fyra år sedan.
- Allt började med att vi hade en
nyinstallation i fabriken i Kungälv. I
samband med det gick vi ut med
förfrågan till olika leverantörer av
mätutrustning. Efter genomgång och
utvärdering valde vi Endress+Hausers
mätare då de passade bäst för våra
behov. I samband med det började vi
diskutera med dem om de kunde
erbjuda ett helhetskoncept kring
kalibrering av våra mätare i produktionen, säger Christer Fyrqvist och
fortsätter:
- Då vi arbetar med livsmedel är det
extra viktigt att vi har full kontroll.

Man ska alltid kunna spåra batchar
och se vilka mätare som använts, när
de kalibrerades senast och med vilket
resultat. Det är viktigt att kunna följa
allt i tillverkningsprocessen och se så
att produkterna håller sig inom givna
gränser. Inte minst betydelsefullt för
att uppfylla kraven för FDA-godkännande och kunna exportera till USA.
Mobil flödeskalibrering
Endress+Hauser erbjuder lösningar för
kalibreringshantering som gör det
möjligt att schemalägga och spåra
kalibreringen av instrumentet samt
att producera elektroniska certifikat
och rapporter. Med mobil flödeskalibrering så kalibreras mätarna på plats
i anläggningen, vilket spar tid och
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Totalt kalibrerar Endress+Hauser 260 st instrument hos Swedish Match årligen

Christer Fyrqvist, drift-och underhållschef på
Swedish Match

”Det är en stor fördel att de kan göra kalibreringen på plats hos oss,
då det spar mycket tid”
minimerar påverkan på produktionen.
- Det första steget var att göra en
genomgång av instrumentparken hos
Swedish Match och vi gjorde en
kritikalitetsanalys där mätarna
graderades efter vilka utrustningar
som är nyckelutrustningar i produktionen. Finns modellen kvar i sortimentet, finns det reservdelar att tillgå,
vilka är leveranstiderna, ska det finnas
på lager osv. Därefter genomförde vi
en workshop tillsammans där vi gjorde
en processbeskrivning och ett flödesschema, som bland annat tar upp
– vad händer om vi hittar en avvikelse
i en mätare, vad ska vi göra då, vem

ska vi rapportera till, vem ska ha
dokumentation osv, säger Per Stenberg, säljare på Endress+Hauser.
Totalt 260 st mätare och givare
Totalt är det drygt 260 st flödesmätare, konduktivitetsgivare och temperaturmätare av olika fabrikat som
Endress+Hauser ansvarar för. Vid
kalibreringen monteras mätaren ner
och görs ren och därefter kontrollerar
Endress+Hauser att mätvärdet
stämmer med hjälp av sin mobila
kalibreringsrigg och mätaren monteras sedan tillbaka och är klar att köra
igen efter bara någon timme.

Fint samarbete mellan Endress+Hauser och Swedish Match

Verifieringen är en enklare kontroll
och då behöver instrumenten inte
plockas ned.
- Vi har avtal med Endress+Hauser för
bägge våra fabriker. En gång om året
gör de en jätteinsats då de under ett
antal veckor går igenom alla mätarna
i de bägge fabrikerna. Det är en stor
fördel att de kan göra kalibreringen
på plats hos oss, då det spar mycket
tid, säger Christer Fyrqvist.
All information i en portal
Serviceavtalet med kalibreringshantering för Swedish Match har nu varit
igång under två år.
- All information kring kalibreringen
och verifieringen samlas i vår portal
Endress+Hauser Asset Information
Management System (W@M), där
man kan se all historik på varje
mätare i anläggningarna. Vi har ett
nära samarbete med Swedish Match
med kontinuerliga avstämningsmöten, där vi går igenom hur det har
fungerat och om vi för framtiden
behöver korrigera något i våra
processer, säger Mathias Pontell,
kontraktsansvarig för Swedish Match.
- Det är enklare nu med en leverantör
som sköter allt kring kalibreringen av
vår mätutrustning. Endress+Hauser är
flexibla och bra att ha att göra med,
de anpassar sig så deras arbete
har så lite påverkan som möjligt på
vår produktion. Vi är mycket nöjda
med samarbetet, avslutar Christer
Fyrqvist.
Våra kalibreringstjänster:
www.se.endress.com/sv/servicetjanster/
instrument-kalibrering-tjanster
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”Vi vill ha givare vi kan lita på”
Nynäshamns kommun valde nya
Turbimax CUS50D från Endress+Hauser
Endress+Hauser har nyligen lanserat den optiska solidsensorn Turbimax
CUS50D, avsedd för industriellt bruk för mätning av avloppsvatten och
processer. Nynäshamns kommun var en av de första kunderna att testa
och utvärdera produkten.

Turbimax CUS50D är en optisk ” absorberande” givare

- Vi vill hålla en jämn och stabil nivå i
våra avloppsreningsverk och behöver
därför ha givare vi kan lita på, säger
Per Karlsson, drifttekniker på VAavdelningen i Nynäshamns kommun.
Fungerade inte bra
I kommunen finns det tre avloppsreningsverk, där Nynäshamns
avloppsreningsverk är det största. Här
renas avloppsvattnet med mekaniska,

kemiska och biologiska metoder.
- I biosteget, efter försedimenteringen,
har vi givare som mäter slamhalten,
alltså hur många gram fast material
det är i vattnet. Den givare vi hade
tidigare visade ofta fel och fungerade
inte så bra som vi ville. Det innebar
osäkerhet och extraarbete för oss. Vi
kontaktade därför Endress+Hauser,
som precis hade lanserat Turbimax
CUS50D, säger Per Karlsson.

Komplett program av TS och
slamhaltsmätare
Den tidigare befintliga givaren var en
optisk ”reflekterande”givare medan
Turbimax CUS50D är en optisk
”absorberande” givare.
Val av mätprincip beror på det
mätomfång och applikation.
- Alla mätprinciper har sina för och
nackdelar. Vår styrka är att
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Tommy Eierholen, Endress+Hauser och Per
Karlsson, Nynäshamns Kommun

Endress+Hauser har ett komplett
program med olika typer av givare för
mätning av TS och slamhalt mm, så
att kunden alltid kan få den mest
optimala lösningen för sina behov,
säger Tommy Eierholen, säljare på
Endress+Hauser.
Förkalibrerad
Turbimax CUS50D är en robust och
pålitlig absorptionssensor som kan
användas i ett stort antal applikationer, som till exempel industriellt
avloppsvatten och processer. Bland de
största fördelarna kan nämnas hög
mätnoggrannhet, lågt underhåll
eftersom sensorhuvudet är tillverkat
av teflonmaterial som är lätt att hålla
rent och snabb och enkel idrifttagning,
då sensorn levereras förkalibrerad.
- Vi har nu haft Turbimax CUS50D en
tid och är mycket nöjda med resultatet. Den har inte behövt kalibreras och
inte krävt lika mycket tillsyn som den
förra givaren. Om givaren behöver
mycket underhåll blir processen
instabil. Vi vill ha mätare vi kan lita
på, kunna se trender etc. Om det inte
fungerar är det svårt att styra avloppsreningsverket på ett optimalt sätt.
Med den här nya givaren sparar vi
arbete och får en bättre överblick över
vår process. Efter att ha testat
Turbimax CUS50D ska vi nu beställa
fyra stycken till, säger Per Karlsson.
Läs mer om Turbimax CUS50D:
www.se.endress.com/CUS50D

Per Karlsson och Nynäshamns Kommun testar nya Turbimax CUS50D
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Memosens CCS50D klordioxidsensor
ger säker desinficering
Memosens CCS50D klordioxidsensor stöder säker och effektiv desinficering
för rent dricksvatten, patogenfritt kylvatten och högkvalitativt processvatten.

Memosens CCS50D klordioxidsensor

Desinfektion baserad på klordioxid
blir mer relevant
Klordioxid blir mer och mer använt
som ett desinfektionsmedel eftersom
dess hantering har blivit lättare. Idag
är klordioxid tillgänglig som en färdig
lösning och kräver inte manuell
blandning eller några kemiska
tillsatser. Memosens CCS50D klordioxidsensor är den perfekta sensorn
för att stödja den hanteringen och
hjälper även användaren att följa
strikta lagkrav.
Långsiktig stabilitet
Klordioxidavkännaren har en konvex
membran gjord av ett tätt, smutsavisande material som förhindrar
föroreningar och gör det resistent mot
biologisk tillväxt. Ultraljudsvetsning av
sensorns täckmembran säkerställer
dess integritet och förhindrar kontaminering av elektrolyten. Detta ger
både långsiktiga och stabila mätningar
och garanterar användaren att
desinfektionsprocessen går smidigt för

att slutligen se till att rätt resultat kan
uppnås. Hög stabilitet minskar
naturligtvis även underhållet.
Minimera spillvatten
Dricksvatten är en värdefull resurs.
Därför är det viktigt att reducera
mängden spillvatten i dricksvattenproduktionen. Memosens CCS50D kan
leverera tillförlitliga desinfektionsmätningar vid låga flödeshastigheter.
I kombination med Flowfit CCA151flödescellen är det till exempel möjligt
med en flödeshastighet så låg som
5 l/h, vilken betyder att bara en
mycket liten mängd vatten förbrukas
vid reningsprocessen
Spara på desinfektionsmedel
Många processer inom livsmedelsindustrin använder klordioxid för
desinficering Dessa processer ger bara
små mängder prover för övervakning.
Tack vare designen av sensorns
specialmembran ger Memosens
CCS50D en snabb svarstid och ger

korrekt dosering av klordioxid även i
dessa applikationer, vilket leder till
säker desinficering och kostnadsbesparingar för kemikalier.
Minimera driftstopp
Klordioxidsensorn är utrustad med
Memosenstekniken. Memosens
möjliggör direkt idrifttagning av nya
sensorer, utan ytterligare kalibrering.
Under pågående drift kan användaren
förkalibrera sensorn i laboratoriet,
sätta in den i processen med plug &
play och därmed också fortsätta mäta.
Slutligen elimineras alla mätfel eller
felaktigheter till följd av fukt eller
korrosion genom kontaktlös
dataöverföring.
Läs mer om Memosens CCS50D på:
www.se.endress.com/CCS50D
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Vill du kunna mäta korrekt hårdhet i
vattnet?
För många industrier och vattenverk är det viktigt att kunna mäta korrekt
hårdhet av vattnet, eftersom alltför hårt vatten kan innebära att anläggningar
använder mer energi och att maskinerna får en kortare livslängd.
Svenskt dricksvatten är erkänt för sin
höga kvalitet. Det kan dock emellanåt
vara svårt att följa de strikta krav och
som ställs på vattenkvalitén, framförallt i områden där vattnet är
kalkrikt och innehåller mycket
magnesium.
Hårt vatten kan göra
processen mindre effektiv
Om vatten är hårt eller mjukt beror på
hur mycket kalcium- och magnesiumjoner det innehåller. Vatten med en
hög halt av dessa joner kallas hårt
vatten, och vatten med låg halt kallas
mjukt vatten.
Inom många industrier kan stora
besparingar göras genom att man
mäter hårdheten på vattnet för att
optimera en ”uppmjukning”. Det
gäller både ångpannor, kyltorn,
tvätt-och sköljningsprocesser. Kalk
kan orsaka problem eftersom det ofta
sitter på insidan av rör eller i värmeanläggningen och betyder därför att
maskinerna måste använda mer
energi och behöver regelbunden
avkalkning. Det betyder också att mer
rengöringsmedel eller kemikalier i
rengöringsprocessen behöver användas. På så sätt kan vattnets hårdhet
orsaka dyra produktionskostnader.
Vår nya analysator mäter
online och korrekt
Nyligen lanserade vi analysatorn
Liquiline System CA80HA som mäter
vattnets hårdhet med fotometrisk
analys. Denna metod är mycket
erkänd och används ofta i laboratorier.

Med analysatorn CA80HA får du allt du behöver och kan mäta hårdheten
i vattnet för att kunna spara både på energi och maskinerna.

Den mäter utan provförberedelser och
kan mätas inom 7 minuters intervaller
så att du har kontinuerligt koll på
vattnets hårdhet. Analysatorn är
optimal att använda i processer där
vattnets hårdhet måste mätas noga
för att uppnå en bra produktkvalitet
eller genom hårdhetsövervakning i
processvatten där en online mätning
kan ge stora kostnadsbesparingar.

Ett stabilt och flexibelt system
Med analysatorn CA80HA får du allt
du behöver. Den körs mot vår populära
Liquiline transmitterplattform som
låter dig ansluta ytterligare 4 Memosenssensorer på din transmitter.
Den har liksom andra analysatorer, en
mycket låg reagensförbrukning och ett
bra automatiskt rengörings- och
underhållsprogram.
Läs mer om CA80HA här:
www.se.endress.com/CA80HA
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Svensk whiskytillverkare valde
instrumentering från Endress+Hauser
Den nya svenska whiskyproducenten Agitator Whiskymakare har byggt upp
ett toppmodernt destilleri i Arboga. Företaget har genomgående satsat på
kvalitet i anläggningen, från utrustning till produktionsmetoder.
När det gäller instrumentering blev valet Endress+Hauser.
Bakom satsningen ligger Nordic
Whisky Capital, ett ägarbolag i
whiskybranschen som investerat i
flera intressanta svenska whiskyprojekt som bland annat Mackmyra och
Box Destilleri. Under 2013 började

skissa på underlag för hur en modern
produktionsanläggning skulle kunna
se ut. Vi satte upp en kravspecifikation
med bland annat geografiskt läge, typ
av lokal och val av utrustning. Efter att
ha letat efter lämpliga lokaler över

kommer från en italiensk tillverkare.
Pannorna är formgivna för att få ut
maximalt av alla smakämnen vid
destilleringen och vi har möjlighet att
från samma mäsk kunna få ut två
skilda destillat, både fruktigt och

"Vi har nu en riktigt högklassig utrustning med bättre noggrannhet
än industrin kräver och vi känner oss väldigt trygga med vårt val"
planerna formas på att starta ett eget
whiskydestilleri och 2014 anställdes
Oskar Bruno som destillerichef på
Agitator Whiskymakare.
- Min bakgrund är att jag bland annat
arbetat som produktionschef för
Grythyttan Whisky under ett par år, så
jag har stort kunnande om branschen
och olika produktionsmetoder.
Tillsammans med Nordic Whisky
Capitals vd Håkan Jarskog började jag

hela Sverige fastnade vi till slut för de
vi sitter i nu i Arboga Teknikpark. Här
har vi stora öppna ytor och kan ha
produktion och lager i samma lokaler,
berättar Oskar Bruno.
Stor flexibilitet i produktionen
Nästa steg blev att se vilken utrustning man skulle ha i destilleriet. Bland
kraven märktes att man ville kunna ha
stor flexibilitet i produktionen och
enkelt kunna öka eller minska
kapaciteten samt ha möjlighet till en
stor bredd av produkter. Utifrån dessa
krav designades destilleriet.
- Pannor och bryggverk är av senaste
teknologi. Bryggverket är från en tysk
tillverkare och försett med styrning,
vilket gör att vi enkelt kan övervaka
mäskningsprocessen. Utöver det har vi
två par pannor, som är unika och

rökigt. Det här ger oss stora möjligheter till att experimentera och ta fram
olika smaker med samma råvaror,
säger Oskar Bruno.
Modern och automatiserad
anläggning
Agitator har också lagt stor vikt vid att
anläggningen ska vara så energieffektiv som möjligt. Ett exempel är att
man får energi till anläggningen från
fjärrvärmenätet. Man tar emot
105-gradigt vatten, som används för
att driva deras pannor och lämnar
sedan tillbaka 70-gradigt vatten till
fjärrvärmenätet.
- Målsättningen var att ha en så
modern och automatiserad anläggning som möjligt. Vi behövde
bland mycket annat investera i en hel
del instrumentering. Den tyske

		

Leveransen omfattar merparten av all
fältinstrumentering i anläggningen för
tryck, temperatur, nivå och flöde men
även en densitetskalibrerad coriolismätare för inline-analys av alkoholhalten som kvalitetskontroll.
Totalt handlar det om knappt tvåhundra enheter och ett 20-tal olika
instrumenttyper.
- I leveransen ingår också vår molntjänst för Asset Information Management - W@M Portal - som innehåller
all generell och enhetsspecifik
dokumentation för samtliga instrument. I W@M Portalen - som också är
öppen för tredjepartsenheter - finns
dessutom en loggbok där de kan följa
instrumentens livscykel från leveransen till kalibreringar, servicehändelser
och eventuella utbyten/ersättningar
samt reservdelar, säger Mikael Sahlin.

Oskar Bruno på Agitator Whisky kontrollerar whiskyprocessen

tillverkaren levererade instrument
från Endress+Hauser som standard till
bryggverket. Vi visste att det var
instrument av högsta kvalitet och
valde därför att genomgående ha
instrument från Endress+Hasuer i
hela anläggningen. Det gör det
enklare med framtida underhåll och
service att satsa på ett fabrikat. Vi fick
en specifikation från den italienska
panntillverkaren om vad som skulle
behövas i instrumentväg och skickade
över den till Endress+Hauser i Sverige,
säger Oskar Bruno.

All fältinstrumentering
På Endress+Hauser var Anders
Wiklund projektledare och Mikael
Sahlin har designat all utrustning till
Agitators destilleri.
- Det här var verkligen ett kul och
intressant projekt där vi fick komma in
på ett tidigt stadium och Oskar hade
också en klar bild över hur han ville ha
anläggningen. Vi hade möte där vi
först gick igenom vad de skulle mäta
och hur och offererade därefter
instrumenteringen, säger Anders
Wiklund.

Trygga med val av utrustning
I februari 2017 påbörjade byggnationen av destilleriet och i januari i år
driftsattes anläggningen.
- Samarbetet med Endress+Hauser har
fungerat mycket bra, de har varit
behjälpliga på alla sätt och stöttat oss
genom hela processen. Leveranserna
har också varit snabba, även då vi
under resans gång behövt komplettera
med fler instrument. Vi har nu en
riktigt högklassig utrustning med
bättre noggrannhet än industrin
kräver och vi känner oss väldigt trygga
med vårt val. I anläggningen kommer
vi till att börja med producera 100
000 liter alkohol per år, men vi har
fem gånger så hög kapacitet, säger
Oskar Bruno och fortsätter:
- Den 11:e februari i år producerade vi
de första spritdropparna och totalt tar
processen 10 dagar. Därefter måste
spriten lagras i tre år på träfat för att
få kallas för whisky, så vi räknar med
att börja lansera Agitator Whisky
2021-2022.
Se filmen från Agitator Whiskymakare
som visar den fina anläggningen och
instrumenteringen från
Endress+Hauser.
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Ny mätmetod för TS-halt hos
Stockholm Vatten
En viktig del i processen på ett reningsverk är att kunna mäta slamhalten för
att koncentrera och skilja bort slammet och inte pumpa runt onödigt mycket
vatten eftersom det stjäl kapacitet och konsumerar el.

Tobias Salmonsson och Tommy Eierholen

När Henriksdals reningsverk skulle
byta till ny slamhaltsmätare valde
man Valmet TS från Endress+Hauser.
Det är en mikrovågsbaserad inlinemätare i form av en rördel man
monterar i serie med pumpen och som
bland annat innebär enklare hantering då den inte reagerar på färgförändringar eller beläggningar i
samma utsträckning som andra
metoder. Stockholm är en av Europas
snabbast växande städer och för att
möta behovet hos den snabbt växande
befolkningen behöver Stockholms
avloppssystem byggas ut och förnyas.
Från att tidigare endast tagit emot

avloppsvatten från innerstaden och
söderort dimensioneras nu Henriksdals reningsverk nu även för Västerort. Reningsverket i Bromma
stängs och en ny avloppstunnel byggs
från Bromma till Henriksdal.
- Vi får allt högre belastning och
behöver därför öka kapaciteten, säger
Tobias Salmonsson, processingenjör
på Henriksdals reningsverk för
Stockholm Vatten & Avfall AB.

avloppsvattnet tas bort. Nästa steg är
den kemiska reningen och försedimenteringen där slam avskiljs från
vätskan.
- Slammet lägger sig på botten av
försedimenteringsbassängen och vi
pumpar sen ut det från bassängen. Det
är viktigt att slammet håller en viss
tjocklek då det sen ska gå vidare till
våra rötgaskammare för att bli biogas,
säger Tobias Salmonsson.

Slammet ska hålla viss tjocklek
Reningsprocessens första steg är
mekanisk rening som innebär att alla
partiklar större än ett par millimeter i

Mikrovågsbaserad mätare
Biogasen används bland annat som
drivmedel till bussar, uppvärmning
och elproduktion.

		

- För att kunna mäta torrsubstansen i
slammet, och se till så att vi pumpar
slam och inte vatten, så har vi en
slamhaltsmätare som mäter TS-halten. I vår anläggning har vi 13
försedimenteringsbassänger som är
försedda med totalt tre pumpgrupper
och efter varje pump sitter slamhaltsmätaren, säger Tobias Salmonsson
och fortsätter:
- En av våra befintliga slamhaltsmätare gick sönder och behövde därför
ersättas. Mätaren var av radioaktiv
typ. Då det är svårt att hantera
radioaktiva mätare och dessutom dyrt
så ville vi testa en annan mätmetod.
Vi tittade därför runt på marknaden
och fastnade för Endress+Hausers
mikrovågbaserade mätare Valmet TS.
Röntgar flödet
Valmet TS är baserad på mikrovågsteknik och avsedd för avloppsindustrin. Den mäter och kontrollerar
totala fasta ämnen för optimal
processprestanda.
- Valmet TS kan liknas vid att mikrovågor röntgar flödet och finner ut
TS-halten på vattnet som går i röret.
Det är den bästa produkten för denna
typ av applikation. Genom tillförlitlig
mätning av slamhalten kan man börja

En slamhaltmätare som mäter TS-halten
finns installerad för att kunna mäta
torrsubstansen i slammet och se till att det
pumpas slam och inte vatten

styra och pumpa på faktiska ton slam
och därigenom frigöra kapacitet och
minska kostnaderna för onödig
elförbrukning eller överdosering av
polymer, säger Ulf Johansson, ansvarig för Valmet:s modellserie på
Endress+Hauser.
Utöver Valmet TS finns även modellen
LS för susphalt på komplexa rejektvattenflöden där t.ex. luft och Struvit
orsakar problem för stabil mätning
samt modellen DS som i realtid mäter
TS-halt på färdigt torrslam innan det
går till deponi, så man kan optimera
sin avvattning och inte betala för att
transportera bort vatten.
Stockholm Vatten & Avfall installerade
en Valmet TS vid en av pumpgrupperna på Henriksdals reningsverk
under maj månad.
- Den största fördelen med Valmet TS
är den enkla hanteringen. Rent
precisionsmässigt har vi ännu ej
hunnit utvärdera den. Men det vi sett
hittills lovar gott. Fungerar allt som vi
tror och hoppas planerar vi att byta ut
våra slamhaltsmätare till denna typ
även vid de två andra pumpgrupperna,
avslutar Tobias Salmonsson.

Tommy Eierholen, Endress+Hauser och
Tobias Salmonsson, processingenjör på
Henriksdals reningsverk för Stockholm Vatten
och Avfall AB

Tillförlitlig mätning av slamhalten frigör kapacitet och minskar kostnaderna för onödig
elförbrukning
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Har du besökt vår YouTube kanal?
Vi har nästan 800 filmer på YouTube, som kan hjälpa fler än
28 000 besökare med teknisk support, ny inspiration och mycket mera genom de professionellt utformade illustrationerna.
Idag söker vi snabba svar för att bli
mer effektiva i vår vardag. Därför
tillhandahåller Endress+Hauser korta
instruktionsfilmer bl.a om
mätprinciper.
Hitta din favoritkanal
Vi har så många videoklipp på
YouTube att vi har vår egen kanal som
du har möjlighet att prenumerera på.
Här kan du söka bland de nästan 800
filmer som alla är mycket
professionellt producerade. Du kan
antingen välja att söka på ett specifikt
ämne eller titta på de redan skapade
spellistorna där du kan se de filmer
som är relevanta för din industri.
Mycket populära filmer
om mätprinciper
Vi har mycket informerande filmer för
alla mätprinciper och teorin bakom

dem. Många av dessa filmklipp
tillämpas på utbildningscenter över
hela världen och används också
generellt för utbildning. De är bland
våra mest använda och populära
filmer och därför är de gjorda i extra
hög kvalitet. Våra filmer om just
mätprinciper är i allmänhet lite
längre, men fortfarande bara 4-6 min.
Tekniska supportfilmer
Vi har också lagt till över 100
gratisfilmer på Endress+Hausers
YouTube kanal som ger dig mycket
pedagogiska instruktioner som kan
användas för teknisk support. Kunder
som söker svar och lösningar på alla
möjliga frågor kan se korta filmklipp
som täcker alla Endress+Hausers
fokusprodukter inom flöde, nivå, tryck,
temperatur och analys.
Endress+Hausers tekniska

supportteam består av högutbildade
ingenjörer, och produktspecialister och
de använder också dessa filmklipp för
att förutse några av de utmaningar
som våra kunder kan ha. Genom
filmerna löser de problem och svarar
på frågor på ett både snabbare och
mer effektivt sätt.
Upptäck vår YouTube kanal på:
www.youtube.com/user/
EndressHauserAG
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Skånemejerier i nära samarbete
med Endress+Hauser
Med hjälp av Endress+Hausers produkter och expertsupport kan företag inom
livsmedelsindustrin hålla jämn kvalitet och hög produktivitet samtidigt som
man spar resurser och sänker kostnaderna. Skånemejerier är ett av många
livsmedelsföretag som samarbetar med Endress+Hauser.
- Skånemejerier har drygt 600
medarbetare och cirka 400 mjölkbönder i Skåne och Sydsverige levererar
mjölk till våra mejerier, säger Lars
Larsson, ställföreträdande underhållschef på Skånemejerier i Malmö.
Satsning på service i Sydsverige
Skånemejerier har använt sig av
Endress+Hausers produkter under
många år men samarbetet intensifierades i och med att företaget 2012
förvärvades av den franska mejerigruppen Groupe Lactalis. Groupe
Lactalis har ett globalt avtal med
Endress+Hauser gällande processinstrumentering samt service och
support. För att öka servicegraden i
Sydsverige har nu Endress+Hauser
anställt en servicetekniker stationerad
i Malmö.
- Vi vill vara nära våra kunder, det är
processindustri vi jobbar med och då
är det viktigt att vi kan vara snabbt på
plats. Och det gäller inte bara service
utan även hur man ska ställa in och
optimera instrumenten. Mätinstrumenten ger kunderna information och
det gäller att den informationen
presenteras på ett sådant sätt att den
gagnar kunden på bästa sätt. Kunderna köper inte en produkt från oss
utan en lösning, säger Stefan Andersson, affärsutvecklare inom Service och
Solutions på Endress+Hauser.
Endress+Hausers nya servicetekniker
heter Emil Nilsson och han har mer än
15 års erfarenhet som servicetekniker,
både i Sverige och internationellt.
- Det är en stor fördel för oss att
Endress+Hauser nu har en servicetekniker på plats här i Malmö. Vi kan få
snabbare service men även support
med andra tjänster vi har behov av,
som till exempel kalibrering av mätare
samt hjälp med installation och
igångkörning, säger Lars Larsson.

Här ser ni givaren ovanpå tanken och mäter nivån helt beröringsfritt

Smidigare hantering med
beröringsfri nivåmätning
I samband med att Emil Nilsson
introducerades av Ulf Åberg,

beröringsfritt. Det är en klart smidigare lösning för oss, säger Lars
Larsson.
Micropilot FMR10 är avsedd för

"Vi har investerat i radargivaren Micropilot
FMR10 för att mäta volymen av syra och
lut i våra tankar för diskning"
Endress+Hausers servicetekniker i
Växjö, så passade man på att besöka
Skånemejerier för driftsättning av en
ny radargivare för nivåmätning.
- Vi har investerat i radargivaren
Micropilot FMR10 för att mäta
volymen av syra och lut i våra tankar
för diskning. Tidigare har vi haft andra
typer av mätare, med flottör inne i
tanken. Ett av problemen med detta
var att om de gick sönder fick man
tömma tanken och sanera den innan
man kunde sätta in en ny mätare.
Med Endress+Hausers radargivare
slipper vi det. Givaren sitter ovanpå
tanken och mäter nivån helt

kontinuerlig beröringsfri nivåmätning
och lämpad för applikationer inom
vatten & avlopp samt enklare nivåapplikationer inom alla typer av industrier. Bland fördelarna med radargivaren märks att den är kompakt, har
bäst pris i förhållande till prestanda
samt har Bluetooth-teknik. Appen
"SmartBlue" kan användas för såväl
driftsättning som drift och underhåll.
Läs mer om FMR 10:
www.e-direct.endress.com/se/sv/
micropilot-fmr10-radar-nivågivare

Ulf Åberg, Lars Larsson och Emil Nilsson
utanför Skånemejeriers lokaler

Här presenteras informationen från
radargivaren

Kontakt
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

