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Kjære leser og forretningsvenn!
SJØMAT-DET NYE GULLET 
Forleden var den samlede verdien av sjømatprodusentene på 
Oslo	børs	høyere	enn	den	samlede	verdien	av	
oljeserviceselskapene,	forutsatt	at	Statoil	holdes	utenfor!
Denne observasjonen er ikke til forkleinelse for oljeservice, 
men til framsnakking av oppdretts- og sjømatnæringen.
2015	ble	et	rekordår	for	norsk	fiskeeksport	med	en	verdi	på	
70.000.000.000,-kr. Dette er rett og slett fenomenalt. Norske 
bedrifter	og	eierskap	er	blant	de	største	i	verden	innen	
havbrukssektoren.
I	denne	anledning	leder	jeg	oppmerksomheten	mot	Marine	
Harvest og deres anlegg for fòr produksjon på Valsneset i 
Bjugn kommune.

ELIADEN 2016
Tradisjonen tro går Eliaden 2016 av stabelen i Oslo/Lillestrøm 
den første uken i juni.
Den kommende Eliade-utstillingen blir større og mer 
industriorientert enn noen gang tidligere. 
Dette	er	en	unik	mulighet	til	å	få	med	seg	nyheter	på	
produktsiden samt faglig påfyll gjennom utstillere, 
foredragsholdere	og	seminarer.	
Hold av disse dagene 31. mai til 2. juni.
Vi	gleder	oss	til	å	møte	deg	der,	med	finere	stand	enn	
noensinne og motiverte kolleger.

 
Tore Sandvoll
CEO

tores     
   spalte
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Møt oss på messer!

Sandefjordskontoret – 25 år
Det er i år 25 år siden vi etablerte avdelingskontor i Sandefjord. 
Vi gratulerer samtidig Bjørn Istre med 25 års jubileet som medarbeider og salgsinge-
niør	i	E+H.	Vi	regner	med	at	vi	har	våre	forretningspartnere	med	oss	da	vi	takker	
Bjørn	for	det	engasjementet	og	den	innsatsen	han	har	lagt	for	dagen	gjennom	disse	
25	årene.		Her	ser	vi	Bjørn	flankert	av,	på	venstre	side	Bjørn	Andreas	Knutsen	«Inside	
Sales»	og	på	høyre	side	Rune	Borgar	Larsen	«Salgsingeniør».

Vår	selger	Pål	Thorkildsen	har	søkt	
nye utfordringer i organisasjonen som 
salgssjef	for	salgsavdelingen.	Pål	har	
vært	selger	hos	oss	i	Endress+Hauser	i	
mer	enn	23	år	og	har	derfor	det	beste	
utgangspunktet for denne oppgaven. 

Vi	håper	du	tar	deg	tid	til	å	besøke	oss	på	en	eller	flere	av	
kommende messer i 2016. Vi kommer til å vise det nyeste 
innen måleteknikk og prosessautomasjon

• Miljø&Teknikk går av stabelen 19. til 21. april på 
Fornebu. Vi på plass med nye produkter og løsninger for 
kommunalsektoren.  

• Hannover går av stabelen 25. til 29. april. Representan-
ter fra Endress+Hauser Norge vil være til stede 26. og 27. 
Din	kontaktperson	hos	oss	kan	gi	mer	informasjon	om	
vår	fellestur	sammen	med	Rittal	og	Phoenix	Contact	 

• Eliaden går av stabelen på Lillestrøm 31. mai til 2. juni. 
Tradisjonen tro deltar Endress+Hauser med stor stand og 
mange motiverte medarbeidere. Vi gleder oss til å møte 
dere 

• ONS (Offshore	Northern	Sea)	29.	aug	til	1.	Sept.	i	
Stavanger. Som vanlig er vi på plass med nye produkter 
og løsninger.

Presentasjon av Sandefjordkontoret

 Her ser vi vårt blide kompetanse-team ved Sandefjords kontoret. Fra venstre, Bjørn Andreas 
Knutsen, Bjørn Istre og Rune Borgar Larsen. 

Pål Thorkildsen
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Trådløs teknologi for nivåovervåkning  
av vannreservoar

Foto: Mats Hillblom, Imega Film 

For prosessen og miljøovervåking ved 
Boliden Aitik brukes i dag gjennomgå-
ende produkter fra Endress+Hauser.
”Det	er	flere	fordeler	med	å	standardi-
sere og satse på et fabrikat. Våre 
teknikere lærer seg produktene og det 
forenkler	også	reservedelshåndtering-
en.	Vi	har	valgt	Endress+Hauser,	
fremfor	alt	for	at	produktene	holder	
en	høy	kvalitet,	har	en	god	tettnings-
grad	som	tåler	det	tøffe	miljøet	her.	I	
dag	har	vi	sikkert	et	par	tusen	
instrumenter fra Endress+Hauser, sier 
Thomas	Sjöström,	seksjonssjef	for	
elektroavdelingen ved Boliden Aitik.

Boliden	Aitik	hadde	tidligere	problemer	med	kabelgangene	for	nivåmålerne	
ved sine prosessreservoarer. Kablene ble tidvis kjørt istykker av anleggsmaski-
ner,	og	det	hendte	at	lynnedslag	ble	fanget	opp	som	kunne	ødelegge	instru-
mentene. Løsningen ble å bytte til trådløs HART teknologi.

”Vi vil automatisere vår virksomhet så mye  
som mulig og da er WirelessHART et utmerket 
verktøy”

Thomas Sjöström, seksjonsjef på elektroavdelingen ved Aitik, Boliden Mineral er veldig fornøyd etter å ha fjernet kablene og gått over til 
WirelessHART-teknologi.

Problemer med kabler
Ved	behandling	av	malmen	brukes	det	
store mengder vann. Deretter blir 
vannet  samlet opp i vannreservoar for 
senere gjenbruk, da det pumpes 
tilbake i prosessen på nytt.

”Alt	er	stort	her	i	Aitik.	En	pro-
sessvanndam er ca en kilometer i 
diameter og det er viktig å opprett-
holde	et	høyt	sikkerhetsnivå.	Derfor	
trenger vi å kontinuerlig måle vannst-
anden	i	vanndammen	”,	sier	Thomas	
Sjöström	og	fortsetter:

”For nivåmåling bruker vi 
Endress+Hausers Water Pilot FMX21 
HART nivåføler, ved siden av manuelle 
målinger.	Tidligere	hadde	vi	kablet	
tilkobling til de forskjellige givere ut 
ved dammen, men det var problema-

tisk fordi at anleggsmaskiner som 
arbeider for å styrke dammen, kjørte 
fra tid til annen istykker kabler, som 
igjen	krevde	unødvendig	vedlikehold.	I	
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tillegg så virker kabler også som 
antenner for lynnedslag. Et annet 
problem er at det på steder er meget 
vanskelig terreng, noe som gjør det 
vanskelig å plassere kablene. Det er 
også en risiko for at skadedyr gnager 
kablene istykker. Vi innså at kabling-
en til sensorene i lengden ikke var en 
varig løsning. Jeg kontaktet Henrik 
Berts, salgsingeniør i Endress+Hauser, 
for mer informasjon om den trådløse 
HART-teknologien. ”

Fleksibilitet i prosesshåndteringen
WirelessHART er spesielt utviklet for 
prosessautomatisering. Den gir deg 
trådløs overføring av HART protokol-
len	og	opprettholder	kompatibilitet	
med eksisterende HART instrumenter, 
kommandoer og verktøy. Wireless-
HART-konseptet med adapter og 
gateway, gjør det mulig å integrere 
eksisterende eller nye instrumenter i 

et trådløst nettverk. Du unngår dyr 
kabling til anleggets styresystem, og 
installasjonen er rask og enkel. 
Adapteren er drevet via batteri eller 
ekstern strømforsyning.

”Wireless kan faktisk brukes til å 
koble alle typer instrumenter som 
bruker 4-20 mA/HART”, forklarer 
Henrik	Berts.	”Det	gir	stor	fleksibilitet	
i	prosesshåndteringen.”	

Adapterne	er	konstruert	for	tøffe	
miljøer i feltet, og sender sine signaler 
trådløst til en gateway, som igjen 
kommuniserer med et SCADA system. 
Avstanden mellom adapteren og 
gateway kan være opp til 250 meter i 
åpent rom. Blir avstanden lenger 
brukes adaptere som repeatere.

Hever automatiseringsnivået
”Vi	har	nå	benyttet	Wireless	i	snart	et	
år på en av våre vannreservoarer, og 
det fungerer veldig bra. Vi ønsker å 
automatisere	vår	virksomhet	så	mye	
som	mulig,	og	finner	Wireless	HART	
veldig interessant. Vi slipper kabler 
som kan ødelegges, det er enklere å 
overvåke målingene (kontoret ligger 7 
kilometer fra vannreservoaret), og det 
er	enkelt	å	sjekke	konfigureringen		via	
HART-protokollen. En annen fordel er 
at med et trådløst system er det enkelt 
å	flytte	målepunktet.	Metoden	for	
trådløs måling er ikke veldig rask, men 
i applikasjoner som dette med 
langsomme endringer, er det ideelt å 
bruke	Wireless.	Vi	har	nå	ca	15	
adaptere	i	drift	hvor	halvparten	måler	
og resten brukes som repeatere på 
grunn av de lange avstandene. Men 
dette er bare begynnelsen, ettersom 
det er åpenbare fordeler ved å kunne 
gå trådløst, ønsker vi å bruke denne 
teknologien	for	flere	måleoppgaver”,	
avslutter	Thomas	Sjöström.	

Adapterne er konstruert for å kunne plasseres i et tøft miljø i feltet og sender sine signaler til en gateway, som kommuniserer igjen med et 
overordnet system. 

Med WirelessHART slipper man dyr kabeltrekking til anleggets overordnede system. Det blir 
enklere med fjernovervåkning, spesielt når kontoret ligger langt unna målepunktene.  
(Lennart Axelsson foran skjermene)
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WirelessHART – flexibilitet, sikkkerhet  
og kostnadsreduserende på alle måter

Takket være HART-protokollen 
opprettholdes	kompatibiliteten	med	
eksisterende HART-instrumenter, 
kommandoer og verktøy som gir en 
sømløs	integrasjon.	WirelessHART	har	
en rekke funksjoner som sikrer 
pålitelig	drift,	fleksibilitet	og	rask	
installasjon, for eksempel selvorgani-
sering	og	”self-healing”.	Informasjons-	
og	systemsikkerhet	er	sikret	gjennom	
synkronisert kommunikasjon, 
kryptering og dekryptering ifølge 
AES128.

   

• Vårt konsept med adapter og 
gateway gjør det mulig å 
integrere eksisterende eller nye 
instrumenter i et trådløst 
nettverk

• Ingen kostbar kabling til 
anleggets kontrollrom eller I/O 
skap

• Enkel planlegging og enkel 
installasjon

• Enkel oppgradering av HART 
eller 4-20 mA instrumenter, 
uansett merke

• Oppnå optimale målepunkter i 
alle applikasjoner (inkludert 
”bevegelige” målepunkter) 

• Strømforsyning av adapterene 
via batteri eller ekstern mating 
(24-230 VAC/DC)

• Rask integrering i anleggets 
styresystem for automatisering 
og fjerntilgang

• Opp til 4 instrumenter per 
adapter (ved HART Multi-drop)

• Enkel idriftsettelse og overvå-
king ved hjelp av åpne standar-
der og verktøy for DD og 
DTM-teknologi (f.eks Fieldcare 
eller Device Care)

Dine fordeler med 
WirelessHART

Trådløs kommunikasjon med alle dine HART-instrumenter, eksisterende som nye, åpner helt nye 
muligheter for fjernservice, overvåkning og kostnadeffektiv installasjon.

WirelessHART er spesielt utviklet for prosessindustrien. Trådløs kommuni-
kasjon med alle dine HART-instrumenter, eksisterende eller nye, åpner for 
helt	nye	muligheter	til	fjernservice,	overvåking	og	kostnadeffektive	
installasjoner.

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

WirelessHART Gateway SWG70 og adapter SWA70.

Er du interessert i WirelessHART?
Om du er interessert i WirelessHART 
kommer vi gjerne på besøk for å 
fortelle	deg	mer!		
Har du en konkret applikasjon kan vi 
hjelpe	til	med	en	enkel	forstudie	der	vi	
kartlegger	forholdene	for	en	Wireless-
HART-installasjon basert på gjeldende 
krav	og	lokale	forhold.	Vi	gjør	bereg-
ninger og testmålinger for radiokom-
munikasjon	som	gir	svar	på	hvordan	
nettverket	og	applikasjonen	i	helhet	
bør designes for å fungere på best 

mulig måte inkludert komponentvalg 
og systemintegrasjon. Forstudien 
utføres	effektivt	ved	hjelp	av	våre	
verktøy og standardmaler utviklet 
spesielt for dette bruk for å kunne 
presentere resultatet i en rapport med 
forslag og anbefalinger.

For mer informasjon: 
www.no.endress.com/wirelessHART
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Komplett sortiment av nivåvakter  
for hygieniske applikasjoner
Produsenter	i	næringsmiddelindustrien	over	hele	verden	drar	nytte	av	
Endress+Hauser’s	erfaring	-	fra	krav	til	hygiene	og	matsikkerhet,	til	grunnleg-
gende	krav	til	pålitelighet	og	opptid.	Velg	rett	produkt	første	gang	og	gjør	et	
sikkert valg:

Med lanseringen av vår nye nivåbryter 
Liquipoint FTW 23 og oppgraderingen 
av FTW33, tilbyr vi nå et komplett 
sortiment	av	nivåvakter	for	hygieniske	
applikasjoner. 

Liquipoint FTW 23 er en nivåbryter 
for vannbaserte væsker, og brukes 
hovedsakelig	i	lagertanker,	miksekar	
og i rør. Den er utviklet spesielt for 
næringsmiddelindustrien, og møter 
internasjonale	hygieniske	standarder.	
Nivåbryteren krever minimal instal-
lasjondybde, noe som gjør den ideell 
for installasjoner i rør, og den påvirkes 
flowprofilen	minimalt.
• Ingen kalibrering eller justering er 

nødvendig. Plug & play uten 
spesialverktøy.

• Enkel installasjon takket være 
kompakt konstruksjon, selv på 
trange plasser med med vanskelig 
tilgjengelighet.

• Robust	hus	i	316L	stål,	som	er	
tilgjengelig med M12x1 kontakt 
med	tetthetsgrad	opp	til	IP69K.

• Funksjonskontroll på stedet via LED 
indikasjon og funksjonstest av 
kontaktutgangen med testmagnet 

• Oppfyller EU 1935/2004, 10/2011, 
2023/2006 og FDA 21 CFR 
177.2415 krav.

• Kan bestilles via vår globale 
E-direkteportal - med kort 
leveringstid

• Stort	tilbehørsortiment

Liquipoint Liquiphant  Liquipoint  Liquiphant

 

FTW23

FTW33

FTL33

FTL5xH

Standard for 
matindustrien
3-A /EHEDG/
EU1935
DC PNP

Alle standard-
applikasjoner 
innen 
matindustrien

For 
matindustrien,
flushmontrert,
aktiv «build-up» 
kompensering,
«plug & play» 
uten 
spesialverktøy,
DC PNP

FDA godkjent for 
bruk nærings- og 
Farmasøytisk 
industri. PNP/
releutgang, 
elektropolert 
Ra<038, 
Ferrittinnhold 
<1%. Oppfyller 
ASME BPE USP 
Cl. VI +121°C. 
Ex-godkjent og 
full 
materialsporbar-
het.

Produktlinje

Konduktivitet

TrykkVibrasjonsgaffel

Vi tilbyr de beste produkter for dine 
applikasjoner, uavhengig av måleteknologi.

Mer informasjon om  
Liquipoint FTW23: 
www.no.endress.com/ftw23
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Marine Harvest på Valsneset i Bjugn

Jeg	fikk	en	hyggelig	velkomst	av	
begeistrede trøndere. Begeistrede på 
vegne	av	bedriften	og	hvilken	rolle	
den spilte i lokalmiljøet. Det var ikke 
alle forunt å være med på å starte opp 
og	drifte	en	flunkende	ny	fabrikk	i	sitt	
slag	og	størrelse.	Den	hyggelige	
mottagelsen, anført av Jan Åge 
Kløften,	ga	seg	videre	til	kjenne	
gjennom besiktigelse og rundtur i 
fabrikken.

Energi
Anlegget på Valsneset benytter gass 
fra Kollsnes til å produsere energi til 
prosessering, tørking og transport. 
Bedriften	har	egne	båter	som	skiper	ut	
fôret til de respektive produksjonsan-
leggene	for	laks.	I	anleggets	fyrhus	
benyttes naturgassen til å produsere 
damp. 

Det var med spenning i kroppen jeg nærmet meg Valsneset i Bjugn kommune. 
Jeg	hadde	hørt	om	det,	men	ikke	sett	det.	Anlegget	på	Valsneset	fremsto	som	
et	fantastisk	monument	på	et	svaberg	grensende	til	Atlanterhavet	ytterst	på	
Fosenhalvøya	i	Sør	Trøndelag.

Oversiktsbilde av anlegget på Valsneset i Bjugn

Drift
Det var i juli 2014 at anlegget ble satt 
i	drift	og	offisielt	åpnet	oktober	
samme år. Det første året ble det 
produsert	120.000	tonn	fiskefor	på	5	
måneder. Fabrikken var opprinnelig 
bygget for 220.000 tonn, men etter en 
del tilpasninger ble det produsert 
280.000 tonn i 2015. Ved denne 
kapasitetsutnyttelsen, vil Marine 
Harvests norske oppdrettsanlegg være 
70% selvforsynt.

Egne båter
For	distribusjon	av	fiskefôret,	benytter	
Marine	Harvest	i	all	vesentlighet	egne	
båter.	Dette	gir	en	kostnadseffektiv,	
miljøvennlig og optimal distribusjon. 
Båtene	driftes	på	LNG	(liquified	
natural gas) som bunkres fra egne 
lagertanker på anlegget. 
Grønt Miljø

Hos	Marine	Harvest	har	miljøet	stått	i	
sentrum allerede fra planleggingssta-
diet. Dette gjenspeiles innen opp-
læring,	drift	og	holdningsskapende	
arbeid	i	bedriften.	

Vedlikehold
Jan	Åge	Kløften,	som	er	Electrical	
Supervisor på Valsneset, ønsker å 
etablere	et	tilstandsbasert	vedlikehold	
i	bedriften,	men	i	denne	tidlige	fasen	
er	alle	krefter	satt	inn	på	å	nå	full	
produksjon i anlegget.

Sulten sommerfisk
Innen	fiskeoppdrett	er	det,	som	i	alle	
andre bransjer, en balanse mellom 
råvarekostnader, produksjonskostna-
der og prisen for den produserte 
varen(fisken).	Det	er	et	faktum	at	for	
fisken	varierer	opptaket	av	fôr	med	
temperaturen i vannet. Dette medfører 
at produksjonstoppen normalt nås i 
sommerhalvåret.
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Fra venstre: Rune Valsø- Mechanical 
Supervisor, Jan Åge Kløften-Electrical 
Supervisor, Tom Helge Berre-Ansvarlig for 
lager og reservedeler.

I et anlegg av denne størrelsen finnes det et 
stort antall prosessmålinger. Måling av nivå i 
forskjellige siloer, lagertanker og pros-
esstanker er det mange eksempler på. På 
bildet ser vi en FMU4x serie ultralyd 
nivåmåler

Her poserer operatør Glenn Aasan I bakgrunnen sees to båter for bulk lasting av fôrpellets og 
bunkring av LNG-divstoff

Inndosering av melasse i fôrproduksjonen 
gjøres ved hjelp av Promag 50H, elektromag-
netisk volumetrisk måler.

Prosessen
Prosessen som sådan vil bli beskrevet 
gjennom artikkelen om Graintec, men 
kan	i	korthet	beskrives	på	følgende	
måte.
• Det er i dag to produksjonslinjer, 

men fabrikken er dimensjonert for 
en tredje linje. Reseptene for de 
forskjellige blandingene varierer. 
Dette	er	avhengig	av	laksens	alder	
og	hvilken	årstid	vi	snakker	om.

• Mel og oljer kommer sjøveien, mens 
andre	tilsetningsstoffer	kommer	via	
landeveien.

• Selve prosesseringen består i å veie 
inn, kverne, blande, ekstrudere og 
tørke pelletsen.

• Deretter kommer belegg av pellets 
og avkjøling, slik at ferdig produktet 
klargjøres for utskipning.

•  Det er avgjørende at ferdig produkt 
inntar en riktig egenvekt for 
optimalt	opphold	i	vannet.

Leverandøren
Bacon, salami og prosessanlegg.
Våre naboer i syd, danskene, er 
dyktige på mange områder. Dette 
gjelder også nøkkelferdige prosessan-
legg til fôrproduksjon. Selskapet 
Graintec	på	Jylland	har	levert	anlegget	
til Marine Harvest. Endress+Hauser 
har	igjen	vært	leverandør	av	
prosessinstrumenteringen.

(Se egen artikkel i bladet)

• 
• 

• Produserer fiskefôr til Marine 
Harvest’s oppdrettsanlegg 

• Målet er å produsere 280 000 
tonn fôr pr år

• 900 milioner kroner er 
investert i anlegget

• 50 ansatte
• Anlegget er i drift 365 dager i 

året
• Anlegget startet opp 6. juli 

2014 og den første leveransen 
var klar en uke senere

• Fôrfabrikken muliggjør selv- 
forsyning på 70% av fôr for 
Marine Harvest’s 
oppdrettsanlegg

• Fabrikken disponerer 2 egne 
båter for distribusjon av 
fiskefôr.

Fakta om Fiskeforfabrikken
på Valsneset Bjugn:

    

• Norsk selskap som produserer 
430.000 tonn laks/år, fordelt 
på seks forskjellige land.

• Marine Harvest er verdens 
største produsent av atlantisk 
laks.

• Omsetning i størrelsesorden 25 
milliarder kroner/år.

• Antall ansatte globalt ligger på 
ca. 11.000, hvorav 1600 
arbeider i Norge.

• Virksomhet i 23 forskjellige 
land.

Fakta om  
Marine Harvest:
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Instrumenter fra Endress+Hauser ble 
valgt av Norges største fiskefôrfabrikk 

Marine Harvest tok det første spades-
tikk	til	den	nye	fiskefôrfabrikken	i	
løpet av sommeren 2013. For å styre 
prosjektet	ansatte	Graintec	A/S	fire	
prosjektledere,	med	hvert	sitt	klart	
definerte	fagområdet.	Etter	råd	fra	
Graintec	A/S,	spesifisert	Marine	
Harvest det utstyret de ønsket å bruke 
i sitt anlegg. Da avgjørelsen om dette 

Marine	Harvest’s	nye	anlegg	for	produksjon	av	fiskefôr	i	Valsneset	i	Bjugn,	
var det første av sitt slag for den norske lakseprodusenten, og var en inntre-
den i et nytt og ukjent felt for Marine Harvest. Derfor var selskapet nøye i sitt 
valg av leverandører. Anbudsrunden ledet til at kontrakten for anlegget gikk 
til det danske selskapet Graintec A/S.

Martin Olde Heuvel, prosjektleder hos Graintec.

Graintec A/S sitt hovedkontor i Vejle, 
Danmark

var tatt, stod Graintec ansvarlig for 
innkjøp av instrumentene.

Når	det	kom	til	instrumentering	hadde	
Marine Harvest ingen forutgående 
preferanser, så Graintec A/S startet 
med å evaluere ulike leverandører. 
Etter	å	ha	vært	gjennom	en	rekke	
potensielle leverandører, falt valget på 
Endress+Hauser. Den primære 
grunnen til at Endress+Hauser ble 
valgt var den brede portefølgen og 
instrumenter	for	nivå,	flow	og	trykk	
kunne leveres fra samme fabrikant. 
Dessuten kom salgsingeniøren fra 
Endress+Hauser med en lang referan-
seliste og viste på den måten en bred 
ekspertise og erfaring med lignende 
leveranser for tilsvarende prosjekter 
og applikasjoner, sier Martin Olde 
Heuvel, projektleder med ansvar for 
hjelpestoffer	til	projektet.

    

• Hovedarbeidsområdet er 
engineering, innkjøp og kon-
struksjon (EPC) samt konsulent-
tjenester og projektledelse. 
Virksomheten designer, utfører, 
installerer og vedlikeholder 
produksjonsanlegg og produks-
jonslinjer for fremstilling av 
fiske-og dyrefôr.

• Er en av verdens ledende 
leverandør av løsninger for 
moderne produksjonsfasiliteter i 
sin bransje.

• Designer anlegg og produkts-
jonslinjer med fokus på både  
miljø og økonomisk effektivitet.

• Kundene er spredt over hele 
verden. Hovedkontoret ligger i 
Danmark, med datterselskaper i 
både USA, Chile og Kina.

• Er uavhengige av maskinleveran-
dører, men samarbeider med 
disse for at sikre kunden den 
optimale løsning. 

• Virksomheten kan levere 
nøkleferdige anlegg, ikke bare 
prosessutstyr, men også 
hjelpesystemer, automatisering 
og elektriske anlegg inkludert 
arbeidskraft for prosjektgjen-
nomføring hvis det er ønskelig. 

• Med sin omfattende viten om 
produksjonsprosesser og 
driftsomkostninger, er det mulig 
for dem å optimere kundens 
løsninger.

Fakta om Graintec A/S 
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Ny ”wizard” for igangkjøring av Levelflex 
og Micropilot

Rask tilgang til dokumentasjonen for ditt 
instrument

Med	vår	nye	”state-of-the	art	wizard”	
i	Device	Care	kan	våre	Levelflex	og	
Micropilot FMP/FMR5x radarer kjøres 
igang til både enkle og mer krevende 
applikasjoner	på	en	behagelig	og	
ukomplisert måte. Alle relevante trinn 
inkluderes i oppsettet. 

Moderne grensesnitt med:

På jakt etter informasjon om dine 
installerte Endress+Hauser instru-
menter?	Med	”Device	Viewer”,	finner	
du raskt og enkelt den dokumentasjo-
nen du trenger. Alt du trenger er 
serienummeret på ditt produkt og 
tilgang til våre nettsider - så er du i 
gang!	Angi	hvilke	instrument	du	
ønsker informasjon om. Kanskje det er 
en	hel	ordre	på	50-100	instrumenter	
av forskjellige typer, eller bare et 
enkelt instrument som mangler et 
3,1-sertifikat?	Med	Device	Viewer,	vil	
du ikke bare få en rask og enkel 

Vår nye “wizard” leder deg trinnvis gjennom igangkjøringens forskjellige stadier på en enkel og interaktiv måte.

Progressbar
Hvert fullført kapittel er tikket av

Parameter
Klartekst spørsmål 
I stedet for parameterlister 

Helpetekst
Interaktive kommentarer
og råd

Navigasjon
Sekvensiell, alt i en 
prosedyre

Skisse
Applikasjonsbestemt,
parameteravhengig

tilgang til oppdatert produktinfor-
masjon, men også informasjon om 
ordrekode, lagerstatus, reservedeler 
og erstatninger for utgående modeller. 
En ny og forbedret dokumentoversikt 
viser	også	hvilke	manualer,	teknisk	
info	eller	sikkerhetsinstrukser	som	er	
tilgjengelige for nedlasting og på 
hvilke	språk.	En	annen	nyhet	er	at	du	
kan laste ned kalibrering- og parame-
terinnstillingene. Alt du trenger er 
instrumentets serienummer og din 
e-postadresse. Når e-postadressen din 
er registrert, kan du enkelt laste ned 

fullstendig dokumentasjon med bare 
noen få museklikk. 

Hvis	du	har	spørsmål	eller	ønsker	mer	
informasjon om Device Viewer, er du 
alltid	velkommen	til	å	kontakte	oss!

For mer informasjon se: 
http://goo.gl/PUAqVQ 

• Klare spørsmål i tekstformat i 
stedet for parameterlister

• Forhåndsinnstilte	parametre/
innstillinger i bakgrunnen

• Parametere er delt inn i ulike 
seksjoner

• Interaktivt	innhold
• Applikasjonspesifikke	tegninger
• Kommentarfelt med enkle 

forklaringer

• FDT/DTM’er er tilgjengelig
• HART,	Profibus	PA	og	 

FOUNDATION Fieldbus

For ytterlige informasjon se:  
www.no.endress.com/idriftsettelse 
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Viborg Avløpsverk optimaliserer  
tørrstoffinnhold i slammet ved hjelp  
av Coriolismålere 
Ved Viborg Renseanlegg, som drives av Energi Viborg Vand A/S, eksperimen-
terer	de	mye	med	å	øke	tørrstoffinnholdet	i	restproduktet	fra	avløpsslammet,	
slik	at	det	inneholder	minst	mulig	vann.	Ved	å	blande	slammet	i	riktig	forhold	
til	polymer	er	det	mulig	å	optimalisere	tørrstoffinnhold.	To	coriolismålere	fra	
Endress + Hauser bidrar til å stabilisere og styre denne prosessen.

Prinsippet for en coriolis mengdemåler som den, de har hos Energi Viborg Vand A/S styrer 
blandingen mellem avløpsvann og polymer. 

Av Jesper Israelsen, Freelancejournalist 
og Henrik Kaagaard Hansen, Salgsin-
geniør hos Endress+Hauser, Danmark.

Det er sannsynligvis de færreste som 
daglig	lurer	på	hvor	mange	forskjellige	
bassenger, trinn og prosesser av-
løpsvannet går gjennom på sin vei 
gjennom et renseanlegg før det er klar 
for	den	prosedyren	hvor	vanninnhol-
det i slammet minimeres, til at det 
sluttproduktet	som	er	igjen	har	et	så	
høyt	faststoffinnhold	som	mulig.
Det	tenker	de	derimot	mye	på	hos	
Energi Viborg Vand A/S, som blant 
annet driver Viborgs store kommunale 
renseanlegg.	Her	har	maskinmester	
Mogens Boxill Lindgaard i de siste 
årene	jobbet	hardt	med	å	optimalisere	
filtreringsprosessene	fra	start	til	siste	
restprodukt.
”Vi installerte en ny skruepresse i 
2011, og den presser vannet bedre fra 
slammet når det er blandet med 
polymer. For å oppnå et optimalt 
restprodukt, er det veldig viktig å 

dosere	polymeret	etter	tørrstoffinn-
holdet	i	slammet.	Men	polymer	har	
ikke jevn viskositet, slanger og 
pumpehus	til	polymer	blir	slitt,	med	
unøyaktig dosering av polymer som 
resultat. Doseringsmengden kan 
variere med opp til 15 prosent, noe 
som ikke er tilfredsstillende ”, 
forklarer	han.	”Vi	hadde	en	dialog	
med Endress+Hauser om dette, og de 
har	senere	levert	to	Coriolismålere	
som	har	vært	til	stor	hjelp	med	å	
stabilisere og optimalisere prosessen” 

Måler både mengde og 
tørrstoffinnholdet
Tidligere	hadde	vi	en	elektromagne-
tisk mengdemåler og en inline 
tørrstoffmåler,	to	forskjellige	instru-
menter. De var følsomme for frem-
medlegemer	som	bomull,	ull,	hår,	etc.	
I stedet for de to gamle instrumentene 
fikk	vi	installert	en	Coriolismåler,	som	
er i stand til både å måle mengden og 
tørrstoffinnholdet	i	slammet	før	det	
sendes videre til mikseren, som 
blander polymer og slam. Det ble 

montert	en	helt	ny	Coriolis	for	å	styrer	
blandingsforholdet	mellom	slam	og	
polymer.	”Tørrstoffet	i	avløpsslammet	
binder seg nesten i klumper til 
polymeret, noe som betyr at vi kan 
presse mye mer vann ut av slammet. 
Vi	går	fra	et	førrstoffinnhold	på	ca	2%	
i innløpet til omtrent 28% i den 
endelige restproduktet, som er relativt 
fast i konsistensen og kan kjøres 
direkte ut på jordene til gårdbruker-
ne”, forklarer Mogens B. Lind.
”Vi	bruker	flytende	polymer	som	
leveres	i	håndterbare	IBC	palletanker,	
de er praktiske, selv om de må byttes 
manuelt.	Vi	kunne	også	ha	brukt	
polymerpulver, men da dette støver 
mye er det et miljømessig problem for 
personalet,	så	derfor	har	vi	valgt	
flytende	polymer.”

Forbedret stabilitet i målingene
”Vi	hadde	behov	for	en	pålitelig	
måling	av	slammets	tørrstoffinnhold	
-	og	vi	har	gått	fra	+/-0,5%	med	den	
gamle elektromagnetiske mendemåle-
ren,	mens	den	nye	Coriolis	har	en	
usikkerhet	på	+/-	0,1%.	Det	er	veldig	
viktig	for	oss	å	ha	en	upåvirkelig	og	
stabil måling, slik at vi kan regulere 
polymer og slamblanding nøye”, sier 
maskinmesteren.

Coriolismålerne ble installert i 
begynnelsen	av	2014,	og	de	har	den	
fordelen at de måler både mengde og 
tørrstoffinnholdet	i	slammet	samtidig.

”De	målerne	vi	bruker	nå	har	ført	til	
en	mye	større	driftsstabilitet	av	
skruepressen	i	forhold	til	tidligere.	
Maskinen starter og stopper som den 
skal,	og	mye	vedlikeholdsarbeid	er	
spart.  Vår mann sjekker skruepressen 
sporadisk og foretar kun justeringer 
ved for store svingninger 

Promass I

Målerør

Pickupsensor innløp

Driverspole

Pickupsensor utløp
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Maskinmester Mogens B. Lindgaard hos 
Energi Viborg Vand A/S viser her hvordan 
polymer sørger for at tørrstoffet fra 
avløpsvannet samler seg til små sammenhen-
gende klumper. Dette gjør det lettere å 
separere vann fra tørrstoff i skrupressen

Denne coriolis mengdemåleren måler både 
mengde og tørstoffinnhold i det avløpsvannet 
som kommer inn. Det gjør at målingerne blir 
mer nøyaktig og stabil.

Polymeren leveres i 1 m3 IBC palletanker . De 
er praktisk å håndtere, men man må passe på 
så tanken ikke går tom. Så for å unngå 
driftsavbrudd vil  Energi Viborg Vand A / S 
installere et overvåkingssystem slik at 
maskinen stopper automatisk ved feil eller 
utilstrekkelig dosering.

Den store skrupressen separerer vannet fra 
slammet, slik at tørrstoffinnholdet har økt fra 
2% til 28%.

Mogens B. Lindgaard er svært fornøyd med 
at de nye måleinstrumenter både gir større 
stabilitet og sparer vedlikehold fordi det 
kjøres automatisk.

Den lille Coriolismåleren styrer blandingsfor-
holdet av mellom polymer og slammengden, 
og doserer mengden polymer nøyaktig.

i	tørrstoffinholdet.	Grensen	for	
tørrstoffet	er	26%	eller	høyere.	Er	det	
det så er alt OK.” 
”Maskinoperatøren	har	nå	fått	tid	til	
andre	fornuftige	oppgaver	ved	siden	
av å overvåke et anlegg som skulle 
kjøres automatisk, og nå også faktisk 
gjør det”, sier Mogens B. Lindgaard.

Sparer utgifter til drift og transport
Restproduktet blir sendt i containere 
til de gårdbrukerne som ønsker å 
kjøpe det. Det er betydelige kostnader 
som	kan	spares	ved	at	tørrstoffinnhol-
det øker. 

”Vi	har	kostnadene	ved	å	kjøre	ut	
slammet på ca 900 000 kroner i året, 
og vi bruker ca 18 tonn polymer per år 
til en pris på rundt 300 000 kroner. Så 
optimalisering av blandeprosessen 
med de nye Coriolismålerne sparer 
kostnadene for transport og det er et 
viktig poeng for oss. Vi er derfor svært 
fornøyd med instrumenteringen fra 
Endress+Hauser	og	håper	at	vi	kan	
optimalisere ytterligere når det gjelder 
temperatur og avvanning,” avslutter 
Mogens B. Lindgaard.

   

• 1 stk. Proline Promass 80ADN04
• 1 stk. Proline Promass 83IDN80. 

Denne kan også leveres med 
”Concentration measurement” 
programvare, som lar måleren 
også beregne tørrstoffinnholdet i 
avløpsslammet.

Endress+Hauser har levert 
følgende instrumenter til En-
ergi Viborg Spildevand A/S:
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10 år med Memosens og Liquiline – en  
revolusjon innen analysinstrumentering
10 år er gått siden Memoens-teknologien, sammen med den første Liquiline-
transmitteren,	revolusjonerte	synet	på	drift	og	vedlikehold	av	væskeanalyse	i	
prosessindustrien.	Ved	hjelp	av	induktiv	overføring	kan	”kontaktløs”	digital	
kommunikasjon	finne	sted	mellom	pH-elektroden	og	transmitteren.	Dette	
eliminerte en lang rekke problemer i forbindelse med prosessanalyseinstru-
mentering,	mens	den	har	åpnet	for	en	mer	effektivt	og	sikker	
vedlikeholdsprosess.

Memosens digitaliserer måleverdiene 
direkte	i	elektrodehodet	sammen	med	
alle kalibreringdata. Kalibreringen av 
elektrodene kan derfor gjøres under 
kontrolerte	forhold	i	laboratoriet	som	
igjen	fører	til	større	pålitelighet	og	
bedre	nøyaktighet.	På	samme	tid	
elimineres et bredt spekter av risiko 
forbundet med kalibrering i prosessen, 
hvor	målepunktene	ofte	kan	være	
vanskelig tilgjengelig og i krevende 
miljøer.	Det	å	ha	forhåndskalibrerte	
elektroder	stående	klar	har	også	
medført bedre oppetid i mange 
prosesser, fordi operatøren kan selv, 
uten	å	ha	kalibreringskompenanse,	
enkelt	skifte	elektrodene	og	unødven-
dig nedetid ungås.

Teknologien som gjorde livet lettere 
Historien om Memosens og Liquiline 
startet på begynnelsen av årtusenet da 
vi	begynte	å	jobbe	med	å	finne	en	
løsning på problemene som er så 
typisk for tradisjonelle analoge 
sensorer. Etter fem års forskning og 
utvikling, lanserte vi de første produk-
tene. Den toveis iduktive dataover-
føringen mellom sensoren og trans-
mitteren er galvanisk isolert og sikret 
en	høy	pålitelighet,	upåvirket	av	
eksterne	faktorer	slik	som	fuktighet	

og korrosjon. Elektromagnetiske felt 
og jordingsproblematikk påvirke ikke 
lenger måleverdiene. Liquiline-
transmitterene	håndterer	alle	Memo-
sensteknologiens fordeler med en 
enkelhet,	inkludert	diagnosealarmer	i	
hennhold	til	NAMUR	NE107.	Stor	
skjerm med klar tekst og menystyrt 
operasjon ledes brukeren steg for steg 
gjennom	konfigureringen.	Transmit-
teren er også tilgjengelig i 2-leder 
versjon	for	Ex	eller	i	hygienisk	
utførelse. Transmitteren kan også 
leveres med separat strømforsyning 
for	opptil	åtte	(8)	kanaler.	I	tillegg	har	
alle	modellene	mulighet	for	kommuni-
kasjonsstandarder som HART, 
Profibus	(PA	/	DP),	FOUNDATION	

Fieldbus,	EtherNet	/	IP	og	Modbus	
TCP.

Industristandard
Dagens	Memosens	har	blitt	en	
industristandard for væskeanalyse og 
den er tilgjengelig for nesten alle 
analyseparametere, samtidig som du 
kan	få	håndholdte	instrumenter	og	
kalibreringsprogrammet Memobase 
Plus	for	praktisk	og	sporbar	håndte-
ring	av	bedriftens		Memosensgivere	i	
laboratoriet.	Alt	dette	gjør	hverdagen	
enklere for deg som bruker.

Mer informasjon:
De 10 mest vanlige applikasjonene for 
Memosens/Liquiline (eng):  
http://goo.gl/fnJ7rc

Video:
YouTube-klipp om Memosensteknolo-
gin: http://goo.gl/nHePxk
 

• Kalibrering på laboratoriet gir økt personlig sikkerhet og høyere  
nøyaktighet for målingene 

• Sensordiagnostikk og forkalibrerte elektroder gir en optimal 
vedlikeholdsprosess

• Kortere driftstopp gir økt tilgjengelighet av anlegget
• Forlenget levetid for elektrodene gir lavere driftskostnader 
• Galvanisk isolert givere gjør de mer motstanddyktige mot ytre påvirkninger
• Plug & Play med automatisk sensorgjenkjenning 

Noen av fordelene for Memosens/Liquiline: 
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Prosessfotometer går Liquiline

Endress+Hauser lanserer RFID-brikke 
– enkel identifisering av målepunktet 

Bare med en liten titt i glasset, så kan 
jeg	forteller	deg	hva	du	brygger.	
Optiske prosessfotometre er en rask 
og	direkte	måte	for	alltid	å	ha	full	
kontroll over prosessen. Fordelene er 
klare,	reduserte	driftskostnader	takket	
være redusert svinn, optimalisere 
utbytte og erstatter prøvetaking 
offline.

Med våre prosessfotometer får du en 
komplett portefølje for inline-prosess-
målinger	med	enda	høye	krav:	

Enkel	og	rask		identifisering	av	
målepunktene er nødvendig for å 
unngå lang nedetid og mangler i 
datainnsamlingen, men uleselig og 

hygienisk	utforming,	høye	trykk,	høye	
temperaturer og for eksplosjonsfarlig 
miljø. Vår nye Liquiline CM44P 
transmitter gjør at du kan koble de 
nåværende prosessfotometerporteføl-
jen til Liquilineplattformen, for 
dermed dra nytte av Liquilines 
dokumenterte egenskaper. Transmit-
teren	er	tilgjengelig	i	felthus	eller	
DIN-skinne utførelse og kan kombi-
nere	to	prosessfotometere	med	fire	
forskjellige Memosens sensorer. I 
2016 kommer Liquiline CM44P vil 
være den første transmitter på 

utilgjengelige navneskilt kan kompli-
sere	eller	umuliggjør	identifisering	
- da er RFID-brikke en smart løsning
Endress+Hausers RFID-brikke (Radio 
Frequency	IDentification)	benytter	den	
etablerte og robust NFC-standarden, 
en	passiv	enhet,	lisensfri	og	tilgjenge-
lig	over	hele	verden.	Hvis	målepunk-
tene i anlegget er utstyrt med NFC-
teknologi kreves ingen visuell kontakt. 
På denne måten kan til og med 
instrumenter som ikke er synlige bli 
identifisert,	selv	når	merkeskiltet	ikke	
lenger er leselig.

RFID-brikken gir også enkel tilgang til 
instrumentets tekniske 

markedet som kombinerer de vellyk-
kede Memosens-sensorene med vår 
velprøvde optiske 
prosessfotometer-teknologi.
• Enkel å bruke takket være brukerv-

ennlig menyveiledning
• Sømløs integrering til overordnede 

systemer via feltbusløsninger
• Reduserte kostnader på grunn av 
enklere	lagerhold

• Multitransmitter reduserer den 
opprinnelige investeringen takket 
være en komplett programpakker

dokumentasjon via Endress+Hauser 
”Operations app” eller via Feld Xpert 
SFX370. Med tilgang til papirløs 
teknisk dokumentasjon på stedet, 
inkludert SOP og reservedeler etc., 
reduseres arbeidstiden for installasjon, 
igangsettelse	og	vedlikehold.	Vi	kan	
også utvikle RFID-brikker til målere 
fra andre produsenter. Spør etter 
RFID-brikker neste gang du bestiller 
navneskilt.

For mer informasjon se:  
www.no.endress.com/RFID_TAG 

WWW.no.endress.com/app_no

NIR-Absorpsjon
for celledensitet
OUSBT66

UV-, NIR-/Farge og turbitidtetsmåling med 
gjennomstrømningsarmatur for inline måling
OUSAF44           OUSAF12/F22         OUSTF10

Glassfri sensor
for fasedeteksjon
OUSAF11

Liquiline prosesstransmitter 
for feltmontering eller 
DIN-rail montering  
CM44P / CM44PR

RFID-tag; enkel identifisering av  
målepunktet
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Skreddersydde løsninger  
med dP-trykk for nivåmåling 
For	nivåmåling	i	lukkede	tanker	er	differansetrykktransmittere	med	
kapillærrør et velkjent og fortsatt velbrukt prinsipp. Måleprinsippet egner seg 
godt	der	mediet	har	høy	temperatur,	er	korrosivt,	i	hygieniske	applikasjoner	
eller i applikasjoner med f.eks. røreverk..

Valg	av	utførelse	er	fleksibelt	og	
tilpasset	de	fleste	forhold.		Ofte	ønsker	
man å montere transmitteren direkte 
på	høytrykkssiden,	mens	lavtrykkssi-
den	må	ha	kapillærrørstilkobling.		
Transmitterne kan også leveres med 
asymmetriske kapillærrør; dvs med 
forskjellig	lengde	på	høy-	og	
lavtrykksiden.
Kjemisk industri, O&G, næringmiddel 
samt	farmasøytisk	industri	har	alle	
forskjellige	behov	og	krav	til	materiale	
og	utførelse.		Både	flenser,	membraner	
og kapillærrør møter disse kravene.  I 
tillegg er prosessparametrene selvsagt 
forskjellige.		I	Applicator	på	hjemmesi-
den	til	E+H	kan	du	finne	programmet	
Sizing	Diaphragm	Seal	(SDS).	Her	kan	
du	finne	riktig	konfigurasjon	for	
målepunktet ditt.  Programmet lar deg 
velge	mellom	FMD77;	flenset	dP-
transmitter, og FMD78; med 

kapillærrør på begge sider. Videre kan 
du velge dimensjoner og materiale på 
prosesstilkoblinger, lengde(r) på 
kapillærrørene og type olje. Etter så å 
ha	fylt	inn	prosessparametrene	vil	SDS	
gi	deg	beskjed	om	konfigurasjonen	er	
ok	og	om	nøyaktighet	og	responstid.	
Programmet er dynamisk og viser 
øyeblikkelig	endring	i	nøyaktighet	og	
responstid. Selvsagt vil også din 
salgskontakt	hjelpe	deg	med	en	
konfigurasjon	av	målepunktet	ditt.

For mer informasjon se:  
www.no.endress.com/applikator

 

Programmet Applicator er på engelsk 

    
• FMD77 – dP transmitter med 

flenset tilkobling og mulighet 
for kapillærrør på 
lavtrykkssiden

• FMD78 – dP transmitter med 
kapillærrør, både symmetrisk 
og asymmetrisk løsning

• TempC membran for hygie-
niske applikasjoner; meget god 
ved raske temperatursving-
ninger i CIP situasjoner

• Kapillærrør med armering i 
SS316, PTFE eller PVC for tøffe 
omgivelser

Våre løsninger med dP- 
trykk for nivåmåling:

 

FMD77 med kapillærrør for lavtrykkssiden; 
for eksempel til hygieniske applikasjoner

“Sizing Diaphragm Seal” hjelper deg til å skreddersy din dP-trykkapplikasjon
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Endress+Hauser kan nå tilby sine skandinaviske kunder CompEx-utbildning i vårt nyåpnede ”Application Training Center” i Manchester, England. 

Bli CompEx-sertifisert ved vårt nye  
opplæringssenter i Manchester  
6	juli	1988	ble	Piper	Alpha-plattformen	på	britisk	sokkel	i	 
Nordsjøen totalødelagt av en rekke branner og eksplosjoner.  
167 mennesker mistet livet i den verste oljekatastrofe  
noensinne	i	offshoreindustrien.	

Den påfølgende analyse av katastrofen 
resulterte i mer enn 100 anbefalinger 
til endringer og forbedringer, inklu-
dert arbeidsgiver skal sørge for at 
deres	ansatte	har	den	kompetansen	
som kreves. Anbefalingen ble starten 
på CompEx-programmet, som 
omfatter opplæring av ansatte som 
arbeider i eksplosjonsfarlige områder. 

Nytt opplæringssenter med 
CompEx-sertifisering
Endress+Hauser	har	investert	i	et	
CompEx-treningssenter i det nyåp-
nede ”Application  Training Centre” i 
Manchester,	England,	hvor	det	tilbys	
CompEx-opplæring til våre skandina-
viske kunder. Opplæringssentret er 
selvfølgelig godkjent og akkreditert av 
JTL, UKAS akrediteringsorganisasjo-
nen som er ansvarlig for CompEx. 

Fire moduler
De	fire	første	modulene,	EX01-04,	
som omfatter; forberedelse, isolering, 
inspeksjon	og	vedlikehold	av	utstyr,	
gir teknikeren som skal utføre arbeid i 
eksplosjonsfarlige områder de rette 
kvalifikasjoner.	De	fire	modulene	
inngår i et 5-dagers kurs som kombi-
nerer teori med praktiske øvelser. Da 
kursdeltagerne	som	sertifiseres,	er	
pålagt	å	fornye	sin	akkreditering	hvert	
femte år, tilbyr vi også et to-dagers 
oppfriskningskurs rettet mot de 
tidligere kursdeltagere slik at de 
opprettholder	sin	sertifisering.	

Endress+Hauser,	Danmark	har	en	
kunde	som	allerede	har	gjennomført	
opplæringen,	Nichlas	Larsen	fra	Lund	
Engineers & Contractors A/S. Etter 
hjemkomsten	fra	Manchester,	
kommenterte	han	kurset	som	følger:

”Alt ble håndtert veldig profesjonelt, 
fra påmeldingen til kurset og helt frem 
til avslutningen. Jeg ble overrasket over 
at det profesjonelle nivået på kurset 
var så høy. Selv om jeg har jobbet 
mange år i Ex-områder, ble min 
kunnskap og ferdigheter satt på prøve. 
jeg vil anbefale dette kurset til alle som 
jobber i eksplosjonsfarlige områder.
Høyt nivå på både kompetanse og 
profesjonalitet.”
For mer informasjon om CompEx-
kurset på engelsk:
www.uk.endress.com/compex

Nichlas Larsen, 
Lund Engineers & Contractors A/S
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En gassfakling på en offshoreplattform er et eksempel på en svært kritisk prosess med stor fokus på sikkerhet.
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Radiometrisk måling øker sikkerheten
Den	beste	løsningen	med	tanke	på	å	bedre	sikkerheten	og	tilgjengeligheten	i	
olje- og gassindustrien er gammasystemer - som vurderes som svært pålite-
lige.	En	gassfakling	på	en	offshoreplattform	er	et	eksempel	på	en	svært	kri-
tisk	prosess	med	stort	fokus	på	sikkerhet..

Fra de ulike prosesstankene og 
separatorene føres restene til 
fakkeldunken(e). I fakkeldunken, 
overvåker man væskenivået for å sikre 
interface mellom væske og gassfase. 
Gass tas ut på toppen gjennom 
fakkeltårnet og væske tas ut i bunnen 
av tanken. En fakkeldunk er designet 
for den forventede mengde av gass 
som skal ”brennes av”, og kan være 
utformet på mange forskjellige måter i 
forskjellige størrelser og materialer.  
Trykket i en fakkeldunk kan variere 
mye, og det kan også være fakkeldun-
ker	for	både	høye	og	lave	trykk	på	en	
del installasjoner. Væskenivået i 
dunken må ikke være for lavt, da det 
er risiko for at gass blandes i utløpsrø-
ret for væske og ender i feil del av 
prosessen.	Væskenivået	må	heller	ikke	
være	for	høyt,	da	det	øker	risikoen	for	
å få væske(olje/kondensat) opp i 

fakkelen. Dette kan medføre oljebrann 
på plattformen.
En pålitelig nivåmåling i Fakkeldun-
ken	er	derfor	viktig,	og	det	stilles	høye	
sikkerhetskrav	til	denne	løsningen.	
Ofte	er	dette	målepunktet	klassifisert	i	
henhold	til	retningslinjer	IEC61511	
som et SIL3 målepunkt. En måte å 
oppnå	det	høyeste	sikkerhetsnivået	på	
er å benytte avansert utstyr med 
selvdiagnose. Denne løsningen vil gi 
en pålitelig overvåking og kontroll av 
væske/gass nivået i fakkeldunken.

Endress+Hauser	har	over	de	siste	20	
år installert radiometriske målinger i 
Nordsjøen i denne type applikasjoner.

Dette	måleprinsippet	har	to	store	
fordeler sammenlignet med alterna-
tive måleprinsipper: 
1. Full ekstern montasje muliggjør 
retrofit	montering	av	systemet.	
Derved kan systemet installeres 
under	drift	da	kilde	og	detektor	
monteres utenpå tanken.

2. Systemet kan testes (proof test) 
under	drift	uten	behov	for	å	endre	
nivået i dunken.

Frittstående nivåløsninger til SIL2 
eller kombinasjoner for SIL3 appli-
kasjoner, basert på vår radiometriske 
detektor Gammapilot FMG60, kan 
enkelt tilpasses nye eller eksisterende 
installasjoner. Den samme type 
detektor kan også anvendes for 
kontinuerlig måling av væskenivået, 
eller i kombinasjon med andre 
måleprinsipper.	F.eks	E+H-Levelflex	
(guided radar). I noen tilfeller vil det 
være fordelaktig å kompensere for 
trykk, temperatur og gasstype i 
fakkeldunken, for å sikre optimal 
nøyaktighet.	Disse	totalløsningene	har	
vi også stor erfaring i å utføre. 
Endress+Hauser	har	sertifisert	
personell,	som	står	klar	til	å	hjelpe	
med oppstart, optimalisering og 
lovbestemte inspeksjoner av disse 
installasjonene	både	on-	og	offshore..
Skulle	det	være	noen	usikkerhet	eller	
skepsis ved bruk av måleprinsippet 
”radioaktive gammastråler” så tar vi 
gjerne et møte for å gå gjennom 
måleprinsipp	og	sikkerhet	ved	
industriell bruk. Vi tilbyr gjerne 
skreddersydde kurs for operatører og 
teknikere som arbeider med radiomet-
riske målinger.

Kontakt oss gjerne for en nærmere 
prat om gammamåling.

For mer informasjon på engelsk: 
http://www.no.endress.com/fmg60

FQG63 KildebeholderFMG60 gammadetektor
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Hannovermessen 2016
Fra	25.	til	29.	april	finner	den	store	Hannovermessen	sted.	
Det er den desiderte største messen for instrumenter og 
automasjonsløsninger.	Som	sist	år	vil	nok	«Industri	4.0»	stå	
veldig i fokus. Endress+Hauser vil som vanlig være til stede 
for å informere om det nyeste innen instrumentering, 
systemer og smarte løsninger. 

Fra	25.	til	29.	april	finner	den	store	
Hannovermessen sted. Det er den 
desiderte største messen for instru-
menter og automasjonsløsninger. Som 
sist	år	vil	nok	«Industri	4.0»	stå	veldig	i	
fokus. Endress+Hauser vil som vanlig 
være til stede for å informere om det 
nyeste innen instrumentering, 
systemer og smarte løsninger. 
Når det gjelder Industri 4.0 er det en 
strategi som den tyske regjeringen 
står	bak.	Alle	store	produsenter	har	
implementert dette i sine instrumen-
ter og løsninger som et bidrag til neste 
industrirevolusjon,	eller	å	identifisere	
hvilke	produkter	i	sin	portefølje	som	
passer inn i konseptet. 
Endress+Hauser	vil	vise	sitt	«Plant	
Asset Management» løsning, vårt 
verktøy	for	konfigurere	og	diagnosti-
sere kundenes instrumentpark, samt 
kunne	kjøre	«condition	monitoring”	på	
anlegget. Det blir viktigere og viktigere 
med M2M, Maskin til maskin kom-
munikasjon, for en sømløs integrering 
i fabrikkens anlegg.   
På instrumentfronten vil vi fokusere 
på	våre	instrumenter	for	flow,	nivå,	
trykk, temperatur og analyse. Våre 
radarer, både berøringsfrie og ledede 
radarer	har	fått	et	oppdatert	program-
meringsverktøy som gjør det enkelt å 
programmere instrumentene, selv til 
vanskelige måleoppgaver. Vi vil også 
fokusere på våre nye og oppgraderte 
nivåvakter,	Liquiphant	FTL31/33	og	
Liquipoint FTW23/33. Vi vil også vise 
frem nye dataloggere, RSG45 og en ny 
serie tryktransmittere sammen med 
mange	andre	nyheter.

Ytterlige informasjoner om messen: 
http://www.hannovermesse.de/
home 

Endress+Hauser står klare for å ta i mot besøkende (fra messen 2015)

For informasjon om fellestur til Hannover 
www.no.endress.com/hannover
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Måleteknisk seminar 2015
Vårt	skandinaviske	måleteknisk	seminar	ble	avholdt	fra	29.	november	til	2.	
desember	ved	våre	fabrikker	i	Sveits,	Tyskland	og	Frankrike.	Seminaret	har	
alltid vært populært blant våre kunder og denne gang deltok 72 personer fra 
Norge,	Sverige	og	Danmark.	Sammen	utgjorde	de	cirka	30	bedrifter	fra	flere	
forskellige bransjer. 

Ved ankomst Sveits søndag kveld, ble 
alle samlet til en velkomstmiddag på 
hotellet,	som	ligger	i	området	kjent	
som	”die	Dreiecke”	-	det	punktet,	hvor	
Tyskland’s, Sveits og Frankrikes 
grenser møtes – samme område som 
flere	av	våre	europeiske	fabrikker	også	
ligger.

De følgende tre dagene ble det besøk 
på	fire	av	våre	fabrikker	i	disse	tre	
landene. Deltagerne lyttet til foredrag 
av verdens førende eksperter; utvikler-
ne av måleinstrumenter med måle-
prinsipper	som	Coriolis,	time	of	flight	
m.m.	På	flow	fabrikken	i	Cernay,	
Frankrike ble deltagerene vist rundt i 
en av verdens største kalibreringrigger 
for	masseflowmålere.	

Deltagere på Måleteknisk Seminar 2015

I	løpet	av	hele	seminaret	ble	det	til	
både omvisninger i produksjonen, 
mulighet	for	å	se	hvordan	onlinekali-
brering gjøres under den kontinuerlige 
produksjonen, undervisning i energio-
vervåkning og ikke minst innsikt i 
områder som ”Open Integration and 
Solutions”, ”WirelessHART” og ”Plant 

Asset Management Portifolio”, alt 
samme som kan være viktige faktorer 
for å optimere prosessen.

Dagene var fylt med interessante 
teoretiske foredrag, mens kveldene var 
avsatt	til	sosiale	aktiviteter,	hvor	det	
var tid til å utveksle erfaringer og 
skape nye kontakter med likesinnede 
mennesker fra andre bransjer og 

områder.	God	mat	og	fin	underhold-
ning om kveldene var det selvfølgelig 
også sørget for.
Vi vil gerne få takket alle våre kunder, 
som deltok fra Norge, Danmark  og 
Sverige,	for	en	riktig	god	tur!

Planlegging av neste seminar er 
allerede i gang, reserver gjerne plass:
www.no.endress.com/seminar2016”Congratulations of an incredibly rewarding seminar!”

Svensk deltager fra kemisk industri

Måletekniskt 
seminar 2016

27-30 
november 
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I sikre hender med Garantipakken
Få en best mulig start for  instrumentet med en ett års utvidet garanti som 
inkluderer seks måneders support på stedet. Len deg tilbake og stol på at 
Endress+Hauser serviceteknikker sikrer en problemfri igangsettelse. Vi er 
eksperter på å levere en grundig service på kortest mulig tid. 

Den	utvidede	garantien	trer	i	kraft	når	
vi sender deg ditt instrument. Som en 
del av garantipakken kan du også få 
ditt instrument igangkjørt av en 
servicetekniker fra Endress+Hauser, 
uten ekstra kostnader (eventuelle 
reisekostnader kommer i tillegg).
Hvis	du	velger	å	gjennomføre	idrift-
kjøringen selv tilbyr vi en funksjon-
skontroll utført av vår servicetekniker 
onsite i løpet av de første seks 
månedene, for å sikre at instrumentet 
fungerer som det skal.
Endress+Hauser registrer din utvidede 
garanti i vår database, slik at du bare 
trenger instrumentets serienummer 
når du kontakter oss. Ønsker du selv 
direkte tilgang til denne databasen, 
kan du kontakte oss for informasjon 
om vår  W@M Portal.

Viktig å vite
• Garantipakken må bestilles når du 

plasserer ordren for dine nye 
instrumenter. 

• Garantipakken faktureres samtidig 
med	instrumentene	og	har	de	
samme betalingsbetingelsene.

• Hvis en servicetekniker blir utkalt til 
anlegget i løpet av de første seks 

Få en best mulig start med et ekstra års garanti. Den inkluderer seks måneder støtte onsite. Med Garantipakken kan du få ditt instrument 
igangkjørt av servicetekniker fra 
Endress+Hauser. 

månedene etter levering1), men 
problemet ikke anses å være relatert 
til	garantien,	vil	besøket	bli	klassifi-
sert som en ”standard servicebesøk” 
og	belastes	i	henhold	til	gjeldende	
prisliste. 

• Før	idriftsetting	av	dine	nye	
instrumenter skal du kontakte oss, 
angi serienummer og ønske om 
tidspunkt, slik at vi kan planlegge 
servicebesøket	på	forhånd.	Tjenes-
ten utføres i normal arbeidstid. 

    

Inkluderer: 
• 1 års forlenget garanti (alt. 2 år som tillegg)
• Igangkjøring eller funksjonskontroll av instrument etter behov
• Onsite støtte etter behov (innen 6 måneder etter levering1))

Dine fordeler: : 
• Ved å utnytte vår kompetanse og våre ressurser, reduserer du dine kostnader
• Optimal igangkjøring av dine instrumenter med hjelp av våre dyktige 

serviceteknikere 

1) Garantipakken gjelder fra instrumentenes forsendelsesdato.

Garantipakken til alle nye instrumenter

• For å møte dine krav til kvalitet, 
sikkerhet	og	miljø	kan	Garantipak-
ken kombineres med andre tjenes-
ter fra Endress+Hauser, som 
kalibrering,	verifisering	og/eller	
opplæring av ansatte.

For ytterlige informasjon se: 
www.no.endress.com/
garantipakken
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W@M Portalen – en skytjeneste for  
hurtig tilgang til riktig informasjon
Med tilgang til Endress+Hauser W@M Portal, får du rask tilgang til viktig 
informasjon	om	dine	instrumenter,	om	reservedeler,	tilgjengelighet,	sertifika-
ter og drivere. Rask tilgang til riktig informasjon sørger for at prosessen ikke 
står	stille	unødvendig,	for	eksempel	ved	reparasjon	eller	utskifting	av	et	in-
strument,	det	lar	deg	også	planlegge	vedlikeholdsoppgaver	på	en	pålitelig	og	
sikker måte.

Når instrumentet er levert fra vår 
fabrikk lagres all informasjon på 
serienummeret til Endress+Hauser 
produktdatabase. Bare siden år 2000 
er	mer	enn	20	millioner	enheter	lastet	
opp!	Den	generelle	informasjonen	er	
deretter tilgjengelig via onlineverktøy-
et W@M Device Viewer (se side 11), 
Operations app (Android og iOS) og 
vår	kundespesifikke	W@M	Portal.	I	
denne	har	du	også	tilgang	til	spesifikk	
informasjon,	samt	mulighet	til	å	legge	
til	informasjon	og	enheter	fra	andre	
leverandører.

W@M Portal eller W@M Enterprise
Med	tilgang	til	spesifikk	og	oppdatert	
informasjon, for eksempel produkttil-
gjengelighet,	sertifikater	og	manualer,	
blir ditt daglige arbeid mye enklere. I 
W@M Portalen lastes kundens 
instrument automatisk opp i portalen, 
slik at du også kan søke på dine egne 
TAG no. Alle endringer i produktet fra 
oss som produsenter oppdateres 
automtisk, samtidig som aktivitetene 
på	instrumentene	lagres	som	hendel-
ser	i	loggboken	for	den	spesifike	
enhet,	som	for	eksempel	reparasjoner	
eller kalibreringer. Dette betyr at du 
alltid	har	enkel	tilgang	på	oppdatert	
informasjon for dine instrumenter. Du 
har	også	muligheten	til	å	lagre	din	
egen informasjon for instrumentet 
(for	eksempel	PID	tidsplan,	sertifikater	
ol.)	eller	ulike	hendelser	og	rapporter	i	
loggboken. 

Systemet	kan	konfigureres	til	automa-
tisk å varsle deg via e-post ved 
spesielle	endringer	på	enheter.	Du	kan	
også	enkelt	koble	enheter	i	W@M	
portal fra dine eksisterende systemer, 
for å spare tid på tidkrevende oppda-
teringer i dette.

Med W@M Enterprise - som 
installeres i ditt datasystem og 
synkroniseres med W@M Portalen for 
alle	enheter	eller	bare	E+H	enheter	
–	finnes	det	flere	muligheter	for	å	
integrere med våre andre verktøy 
(Fieldcare og Compucal) for å få en 
helhetlig	Plant	Asset	Management-
løsning for Asset Information - , 
Device	Configuration	-	og	calibration	
Management.

Med W@M sparer du mye tid ved å 
alltid	ha	tilgang	til	relevant	infor-
masjon og dere slipper å bruke tid på å 

holde	egne	systemer	oppdatert.	
70-80% av den informasjonen som 
genereres	for	enhetene	under	sin	
levetid, blir generert av produsenten. 
Denne delen kan lastes automatisk 
opp	til	dine	egne	systemer	hvis	du	
ønsker det ...
 
For mer informasjon se:  
www.no.endress.com/w@m



Endress+Hauser AS
Postboks 62
3421 Lierskogen
Norway

Telefon  +47 32 85 98 50
Faks    +47 32 85 98 51
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Liquipoint FTW23 Pris/stk. i NOK
Elektrisk kobling 1–3 4–10 11–35
M12-kontakt; IP65/67;
NEMA innkapsling type 4 G1

1237,– 1113,– 1014,–

M12-kontakt; IP65/67;
NEMA innkapsling type 4 G¾

1140,– 1026,– 934,–

Prisene gjelder i Norge inntil 30/09/2016, i NOK per enhet, netto uten merverdiavgi�  (mva.)
og kostnader for pakking og levering. Salgs- og leveringsvilkårene til Endress+Hauser er gjeldende.

Enkel tilgang + enkelt valg
www.e-direct.endress.com 

Komplett produktinformasjon:
www.e-direct.endress.com/ftw23

Liquipoint FTW23
Nivåbryter for væsker 
i næringsmiddelindustrien

NOK 934,–
11–35 stk.

Velg smart. Velg E-direct.

Givere, vakter, komponenter,
systemkomponenter
Fordeler: • Enkelt å finne rett produkt • Høy kvalitet 
til konkurransedyktige priser • Mengderabatt og rask 
leveringstid

Tilgjengelig døgnet rundt: • Adgang til hele 
E-directsortimentet • Hurtig oversikt over produktvarianter 
og pris • Nedlasting av tekniske datablad

Bestill nå!
www.e-direct.endress.com


