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Välkommen till ett spännande och innehållsrikt seminarium som under tre dagar varvar
föreläsningar kring mätteknik och processautomation med besök på våra moderna
produktionsanläggningar i Schweiz, Tyskland och Frankrike. Våra experter berättar om den
senaste tekniken och framtidens instrument och vi besöker ett av Europas största kalibrerings-
center. Seminariet är ett skandinaviskt arrangemang och alla föreläsningar hålls på engelska.

Inbjudan 
Mättekniskt seminarium 
29 november -2 december, 2020 



Endress+Hauser AB
Box 1486
SE-171 28 SOLNA
Visit: Sundbybergsvägen 1, 171 73 SOLNA

Telefon +46 (0)8 555 116 00
Fax +46 (0)8 555 116 55
info.se.sc@endress.com 
www.se.endress.com 

Kostnad 
9 900 SEK/person inkl. resa, kost & logi och dokumentation. 

Anmälan 
Läs mer och anmäl dig via vår hemsida: www.se.endress.com/seminarium2020 senast den 15 oktober, 2020. 
Antalet platser är begränsat, så anmäl dig redan idag! Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller 
önskar mer information, telefon: 08-555 116 00, email: info.se.sc@endress.com. 

Program – Mättekniskt seminarium 2020 
Söndag 29 november 
Avresa - Flyg till Zürich på söndag eftermiddag.  
Vid ankomst väntar transfer till hotellet, där en välkomstbuffé står uppdukad. 

Måndag 30 november 
Vi inleder seminariet på vår fabrik i Maulburg, Tyskland, där vi bättrar på våra kunskaper om tryck- och 
analysmätning. Här lär vi oss bl.a. mer om gammamätning, tryckmätning, nivåvakter och radarteknologi. 
Vi hinner också med en tur i produktionen. På kvällen bowlar vi eller gör något annat skoj och sedan äter vi middag  
tillsammans. 

Tisdag 1 december 
På tisdagsmorgonen beger vi oss till vår flödesfabrik i Cernay, Frankrike, där vi får se hur man producerar magnetiska 
induktiva flödesmätare. I Cernay gör vi också ett intressant besök på ett av Europas största ackrediterade 
kalibreringscenter samt lär oss mer om analys-, temperatur- och flödesmätning. På kvällen bekantar vi oss med Basel
city (Schweiz) och här ges tid till sightseeing och shopping för dem som önskar. Efteråt väntar middag på trevlig 
restaurang. 

Onsdag 2 december 
Från Cernay åker vi vidare till Endress+Hausers huvudkontor i Reinach, Schweiz där vi får veta mer om Energy 
Monitoring Solutions, WirelessHART, FieldCare, Asset Management med FieldCare, Condition Monitoring och W@M.
Dagen avslutas med en guidad tur i produktionen på vår moderna flödesfabrik Flowtec AG, i Reinach. 
Hemresa - Flyg hem från Zürich på onsdag kväll 


