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FMX21 trykktransmitter
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Kjære Leser
I Norge i dag er mange virksomheter for tiden i gang med å
opprioritere deres kundefokus for å oppnå mere tilfredse og
lojale kunder.
Hos Endress+Hauser tolker vi kundeorientering som et meget
bredt begrep, noe som betyr at vi i høy grad er en kundedreven
virksomhet og at Endress+Hauser vil være kundenes foretrukne partner innenfor automatiseringssløsninger. Dette utdypes
ved at det først og fremst skal være enkelt å være kunde hos
Endress+Hauser, samtidig med at kundenes utfordringer i
markedet også er Endress+Hauser’s utfordringer, hvilke blant
annet innebærer en høy fokus på effektivitet, sikkerhet og
besparelser på driftskostnader
I denne utgaven kan du derfor lese om vår E-direct portal, hvor
vi har samlet våre enkle og pre-konfigurerte instrumenter.
Hele vårt E-direct sortiment har gode priser og meget kort
leveringstid. Du kan handle når du vil, og det er enkelt å
bestille de instrumenter du trenger for din prosess og ditt
vedlikehold.
Du får også en mulighet til å lese om vår nye serie flowmålere,
Proline 300/500, som kan gi din prosess en høyere grad av
sikkerhet, og øke effektivisering gjennom smarte og innovative
funksjoner, som samtidig understøtter Industri 4.0. Eller om
vår nye ultra presise radar, som kan verifisere seg selv og har
en guidet funksjon til en SIL proof test, gjennom vår nye
Heartbeat Technology™ - igjen med effektivisering, sikkerhet
og besparelser for øye.
Les også om hvordan din CIP prosess kan automatiseres med
en basis instrumentpakke, som hjelper deg å effektivisere og
spare både strøm, vann og rengjøringsmidler.
Sist men ikke minst, kan du lese om hvordan vår on-site
kalibrerings-service kan øke din effektivitet, og spare deg både
tid og omkostninger. Men denne service kan du få utført
kalibreringen hvor og når du ønsker det.
Vi håper, at vi kan gi deg inspirasjon til hvordan du oppnå øket
effektivisering, sikkerhet og besparelser.
Riktig god leselyst

Tore Sandvoll
CEO
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Følg oss på
Facebook og
Linkedin!
www.facebook.com/
EndressHauser

Vil du holde deg oppdatert på de siste
nyhetene fra Endress+Hauser?
Følg oss på de sosiale mediene hvor vi
legger ut informasjon fortløpende.

www.linkedin.com/company/
endress-hauser-group

Internasjonale seminarer
Endress+Hauser vil være vert for en
rekke spennende internasjonale
seminarer, med fokus på måling,
automatisering og bransjespesifikke
krav. Det vil bli gitt generelle
presentasjoner innen måleprinsipper
som nivå, trykk, temperatur,
flowmåling, og analyse, så vel som

løsninger, tjenester og kalibrering.
Seminarene finner sted hovedsakelig
ved Endress+Hauser hovedkvarter i
Reinach, Sveits, men det vil også være
besøk på våre fabrikker i Tyskland og
Frankrike. Følg med på vår hjemmeside:
www.no.endress.com/
internasjonaleseminar2017
Internasjonale seminarer

Bli med til Hannover HMI messen
Hannover går av stabelen 24. til 28. april. Representanter
fra Endress+Hauser Norge vil være til stede under messen
og din kontaktperson hos oss kan gi mer informasjon om
når vi vil være til stede. Vi arrangerer en fellestur sammen
med Rittal og Phoenix Contact fra den 25. til 27. april. Vi
vil arrangere en egen guided tour på vår stand i hall 11
torsdag 27. fra kl 11:00 og kontakt oss gjerne for nærmere
informasjon. se også www.no.endress.com/hannover
www.no.endress.com/HMI2017_no
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Proline 300/500
Fremtidens mengdemåler
I nesten 40 år har Endress + Hauser levert et av de mest omfattende produkter
for mengdemåling av væsker, gasser og damp. Det er for det meste de populære Proline mengdemålerne som har bidratt til suksessen. Nå lanserer vi en
helt ny generasjon Prolinemålere med unike egenskaper, for å sikre enda større sikkerhet, kvalitet og prosess tilgjengelighet.

Takket være at WLAN er innebygd er diagnostikk, vedlikehold og service informasjon tilgjengelig ved hjelp av fjernavlesning.

I mange bransjer, er det et økende
krav til sikkerhet, effektivitet og
kvalitet. Prosessoperatører sliter med
økte kostnader og økt press fra
konkurrenter. I tillegg er det umulig å
la "Industry 4,0" passere ubemerket,
med alle de nye mulighetene for
digital samtrafikk som vinner mer og
mer terreng innen prosessautomasjon.
Fra disse forutsetningene begynte
videreutviklingen av de populære
Proline mengdemålerne.

kombineres med alle Promass
(Coriolis) - og Promag (elektromagnetisk) målere. Avhengig av måleprinsippet, kan flere prosessvariabler
måles samtidig med ett og samme
instrument. Med Coriolis måleprinsippet er det mulig å måle massestrøm,
volummengde, tetthet, konsentrasjon,
viskositet og temperatur, mens det
elektromagnetiske måleprinsippet kan
måle volumstrøm, temperatur og
ledningsevne.

Måle flere prosessvariabler med det
samme instrument
Som en moderne og avansert transmitter kan Proline 300/500 fritt

Proline 300/500 er utviklet i henhold
til SIL (IEC 61508) og garanterer
derfor maksimal sikkerhet under drift.
Varselmeldinger på displayet er i

samsvar med NAMUR NE107, noe
som øker påliteligheten fordi de
umiddelbart og svært tydelig viser om
et instrument er defekt, eller tiltak
utover de forhåndsdefinerte
spesifikasjoner.
Hvert Proline 300/500 instrument
kontrolleres under produksjonen med
akkrediterte og fullt sporbart kalibreringsutstyr (ISO / IEC 17025) før
levering. Dette gjelder over hele
verden, noe som sikrer den samme
høye målekvalitet uansett hvor
produksjonsanlegg ligger. Sensorenes
robuste konstruksjon sikrer også en
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De nye Proline 300/500 mengdemålerne fra Endress+Hauser gir operatørene omfattende diagnostikk og prosessmåledata.

optimal måling, selv under vanskelige
prosessbetingelser.
Mer informasjon fra prosessen
Proline 300/500 er utstyrt med unike
funksjoner som gir brukeren en rekke
prosessinformasjoner. Det er ikke bare
mulig å laste ned instrumentdiagnostikk, service- og prosessdata via
kontrollrommet, men den samme
informasjonen er nå også tilgjengelig
direkte on-site takket være en
integrert webserver i selve instrumentet. Dette gjør det mulig å koble seg
direkte til en bærbar PC uten behov
for ekstra maskinvare eller programvare. Omfattende ekstern tilgang til
data er også mulig via trådløst WLAN,
noe som vil forenkle fremtidig service
og vedlikehold.
Med Endress+Hauser's sofistikert
datalagringskonsept HistoROM, blir
data lagret automatisk i instrumentet.
Dette betyr for eksempel at konfigurasjonen av et måleinstrument lagres
automatisk etter et servicebesøk.

Heartbeat Technology tar alltid
pulsen på prosessen
Med Heartbeat Technology tilbyr den
nye Proline mengdemåleren unike
diagnostikkmuligheter, fra målerøret
til uttak. Den unike teknologien gjør
det mulig å utføre en sertifisert og
sporbar internkontroll i henhold til
ISO 9001, uten behov for eksterne
verktøy. Verifisering kan startes
eksternt og uten noen innflytelse på
prosessen. Med Heartbeat teknologi,
kan brukeren raskt dokumentere at
måleren er i samsvar med spesifikasjonene - og det reduserer risiko
og sikrer kvaliteten. På denne måten
kan du forlenge kalibreringssyklus på
kritiske målepunkter, noe som igjen
sparer både tid og penger.
En titt inn i framtiden – Proline
forberedt for Industri 4.0
Proline 300/500 har et meget stort
utvalg av signalutganger og protokoller: HART, PROFIBUS, FOUNDATION
Fieldbus, Modbus RS485, Ethernet/IP
og PROFINET. Dette sikrer at alle
målere Endress+Hauser meget enkelt

og sømløst integreres i eksisterende
infrastruktur eller automatiseringssystemer. Takket være den konstante
strømmen av diagnostikk og måledata
- fra sensor til prosesskontrollsystemet - åpnes utallige nye muligheter,
og sikrer en trygg og omfattende
prosesstyring.
For mer informasjon:
www.no.endress.com/proline_no
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Ioneselektive Ammonium og nitrat sensorer
forbedrer energiforbruket hos Ærø Vand
Det stilles høye krav til danske renseanlegg om å levere rent vann som
sluttprodukt, og det er åpenbart svært viktig for alle operatører. Men kravet
om effektivisering og besparing øker. Kanskje ikke helt uten grunn, ettersom
de danske renseanleggenes energiforbruk står for 1-2 % av landets totale
forbruk. Lykkes man i å gjøre besparelser her, vil det kunne påvirke danskenes
totalregnskap.
Når du ser på energiforbruket i et
kloakkrenseanlegg, kan man begynne
med å erstatte alle glødepærer til
sparepærer, men det ville ikke ha mye
innvirkning på regnskapet. Den store
energiforbruk foregår under lufting
hvor 40-60 % av forbruket skjer.
Luftingen er en grunnleggende
prosess for å rense avløpsvann. Det er
ikke aktuelt å kompromisse med
vannkvaliteten, men mange

operatører har blitt klar over lufteprosessen kan gjøres mer effektivt.  
Fokus på energibesparinger
Det var med dette som bakgrunn at
Ulrik Petersen i Ærø Vand bestemte
seg for å ta et inspirasjonsbesøk til
Mariagerfjord Vand, hvor all instrumentering og analyse var levert av
Endress+Hauser.
"Jeg var spesielt interessert i den
ion-selektive sensoren, for å oppnå

bedre målinger gjennom lufteprosessen og dermed optimalisere drift", sier
Ulrik Petersen.
Ærø Vand driver tre separate renseanlegg, Marstal, Ærøskøbing og Søby,
alle tre er biogassanlegg med slambehandling. Ved nitrifikasjon-/denitrifikasjonprosessen har Ærø Vand
tidligere primært brukt online
oksygenmålere og manuelle laboratorietester for kontroll av prosessen.
Men nå var det på tide å få on-line

Ærø Vand omfatter tre separate renseanlegg, Marstal, Søby og Ærøskøbing. Samtlige er biogassanlegg med slambehandling.
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Med online-måling av ammonium og nitrat er
det mulig å kontrollere nitrifikasjon-/
denitrifikasjonprosessen nøye og derigjennom oppnå betydelige energibesparing.

ISEmax sensorene sitter direkte ute i prosesstanken og gir en online-måling i sanntid for
ammonium og nitrat.

sanntidssensorer for å få bedre
målinger og dermed å optimalisere
prosessen med fokus på
kostnadsbesparelser.

DIN-skinnemonterte utførelse av
transmitterne.

ISEmax-sensor med webbrowser
På renseanlegget Mariagerfjord ble
Ulrik Petersen presentert for
Endress+Hauser’s ioneselektive
sensor, ISEmax, for måling av
ammonium, med kaliumkompensasjon. Det som fascinerte Ulrik
Petersen mest var at sensoren i
kombinasjon med transmitterplatformen Liquiline, gjør det mulig å få
tilgang til måleverdier gjennom en
nettleser fra andre steder. "Ja, jeg syns
det er helt fantastisk at vi kan endre
og umiddelbart legge til verdier fra
laboratoriet i stedet for at det må
fysisk gjøres ute i anlegget," sier Ulrik
Petersen.
Kort tid etter besøket på Mariagerfjord renseanlegg valgte Ærø Vand å
investere i 6st ISEmax sensorer for
måling av både ammonium og nitrat
(to på hver side) og tre Liquiline
transmittere. Ettersom Ærø Vand
allerede var i gang med å anskaffe seg
nye el-tavler valgte de å gå for

Bedre kontroll med online-måling
ISEmax-sensorerene sitter direkte ute
i prosesstankene og gir en onlinemåling i sanntid for ammonium og
nitrat.
”Nå skal vi bruke de nye giverne for å
måle døgnet rundt, sju dager i uken,
deretter kan vi begynne å kontrollere
vår lufting etter hvordan prosessen
belastes ” forklarer Ulrik Petersen.
Så langt, er Endress+Hauser ISEmax
sensorer for ammonium og nitratmålinger installert på to anlegg og Ærø
Vand har allerede sett en besparelse
på ca. 20 % for begge anlegg.
Det var Endress+Hauser’s danske
selger, Henrik Kaagard Hansen
- ansvarlig for vann- og avløp, som
hjalp Ærø Vand å finne frem til den
optimale løsningen. "Det er en virkelig
god, nøyaktig og stabil løsning som
Ærø Vand har fått," sier Henrik
Kaagaard Hansen.
"De ioneselektive sensorene har nå en
så høy nøyaktighet og til en god pris,
så det gir mening å bruke dem til å

optimalisere nitrifikasjon-/ denitrifikasjonprosessen. Tidligere referanse
har også vist at det kan spares ca. 20
% av energiforbruket ved lufting. Det
er helt klart å foretrekke å velge en
ioneselektiv sensor foran en analysator i disse applikasjonene, da en ISE
sensor måler kontinuerlig uten
forsinkelse, og er mye billigere i både
innkjøp og driftskostnader, "avslutter
Henrik Kaagaard Hansen.
Ærø Vand ser nå frem mot å få
nettleseren i drift, slik at
Endress+Hauser har også mulighet til
å få tilgang til Ulrik Petersen's
renseanlegg online.
"At Endress+Hauser da kan se akkurat
det samme som jeg selv ser på min
Liquilinetransmitter på anlegget, er en
stor fordel og hjelp for meg", avslutter
Ulrik Petersen.
For mer informasjon om ISEmax
(eng): www.no.endress.com/
CAS40D
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Nyeste radarteknologi installert hos
VandCenter Syd
VandCenter Syd er et av Danmarks største vannbehandlingsverk. De leverer
drikkevann og bidrar til innovative klimaløsninger og bæredyktige
avløpsrensing for kunder, som bor i Odense og Nordfyns Kommune. Nettopp
størrelsen og VandCenter Syd’s store know-how innenfor avløpshåndtering var
årsaken til, at Endress+Hauser spurte vann- og avløpsverket, om de ville teste
de nye innovative nivåradarer med Bluetooth teknologi.

Testen av FMR 20 radaren foregikk i en litt vanskelig applikasjon i en brønn, hvor de tar imot
avløpsvann fra to bedrifter

Bluetoothfunksjonen er veldig praktisk da
pumpestasjonene kan være plassert mange
forskjellige steder og det er tidsbesparende, at
man kan få data, uansett hvor man befinner
seg i anlegget.

Radar kan erstatte ultralydmålere i
brønner
Før testen med den nye
Endress+Hauser radar FMR20 med
Bluetooth-teknologi brukte VandCenter Syd ultralyd målere i sine brønner.
I utgangspunktet virker ultralydmålerne bra og er prisgunstige i de fleste
applikasjoner, men de kan generelt gi
litt usikre målinger i pumpestasjoner,
spesielt der hvor det finnes mye
obstruksjoner som kan påvirke
målingen slikt som innløpsrør,
stigerør, stiger, dempere og andre
instrumenter.

Når det kom til selve målingen, ble det
raskt klart for VandCenter Syd, at de
fikk mer nøyaktige målinger med den
nye radaren enn det de fikk med sine
ultralydmålere. Derfor bestemte
VandCenter Syd å kjøpe mer enn 26
nye radarer, som først og fremst vil bli
plassert i deres oppsamlingsbrønner
rundt omkring i landet.
VandCenter Syd har overfor
Endress+Hauser sagt at de nye
radarene er både mer økonomisk og
nøyaktig og kan derfor anbefale på det
sterkeste bruk av oppsamlingsbrønner
rundt omkring i landet.

Derfor sa VandCenter Syd seg villig til
å teste en av de nye radarene i en litt
vanskelig applikasjon på Ejby Mølle
renseanlegg - i en pumpestasjon, som

mottar avløpsvann fra to lokale
bedrifter.
Den nye radaren klarte testen med
bravur
Da den nye radaren ble levert, valgte
VandCenter Syd selv å sette den i drift.
Dette ble gjort via Bluetooth via den
nedlastbare Endress+Hauser Smart
Blue App’en. Igangkjøringen ble raskt
gjort, og alle målerverdier og innstillinger var øyeblikkelig tilgjengelig via
nettbrett eller smarttelefon. Dette er
veldig praktisk spesielt fordi disse
pumpestasjonene kan være plassert
på mange forskjellige og vanskelig
tilgjengelige steder, og det er derfor
tidsbesparende at måledataene er
tilgjengelige, uansett hvor du er på
anlegget.

Les mere om de nye Bluetooth
radarene her:
www.no.endress.com/FMR10_20
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Bestill dine instrumenter raskt og enkelt
I vår E-direct portal har vi samlet alle våre standardprodukter og
prekonfigurerte instrumenter som du kan bestille med rask leveranse og til
meget konkurransedyktige priser med mengderabatt.
Uansett om du vil utstyre et enkelt
målepunkt med nivå-, trykk-, mengde-, temperatur- eller analyseinstrument eller bare få en oversikt, så er
E-directportalen den perfekte løsningen. E-direct er lett tilgjengelig og gjør
det enkelt og raskt å velge rett
produkt. Med E-direct tilbyr
Endress+Hauser et bredt spekter av
brukervennlige og forhåndskonfigurerte instrumenter. Vi har produktet
på lager, og leveringstiden er kort. De
fleste produktene sendes i løpet av 48
timer etter at vi har mottatt din
bestilling (hvis du ikke ønsker noe
annet), slik at du raskt kan komme i
gang.
I E-direct portalen, kan du enkelt
legge produkter i salgskurven og det
kreves ingen spesiell konto på
forhånd. Du skal bare registrere
leveringsinformasjon, så ordner vi
resten. Velkommen inn å ta en titt i
vår e-direct portal: www.e-direct.
endress.com
Kjøp vår nye innovative radar via
E-direct portalen
Med den nye radaren Micropilot
FMR10 tilbyr Endress+Hauser en helt
ny innovativ løsning for nivåmåling i
områder som vann og avløp, samt
enklere nivåapplikasjoner i alle typer

Via E-direct portalen kan du enkelt og raskt bestille dine instrumenter og tilbehør uten å gå på
akkord med kvalitet. Kan leveres i løpet av få dager.

bransjer. FMR10 gir tilgang til alle
målinger og full konfigurasjonmeny
direkte på din smarttelefon eller
lesebrett via Bluetooth® trådløs
teknologi og app’en SmartBlue,
SmartBlue-app’en for igangsetting,
drift og vedlikehold sikrer enkel og
sikker trådløs fjerntilgang, selv i
utilgjengelige eller eksplosjonsfarlige
områder. Du sparer tid og samtidig har
du full kontroll over måleren status.

Leveringstiden på den nye radaren er
bare 5 arbeidsdager OM du bestiller
via vår portal.
Les mer og bestill vår nye radar
Micropilot FMR10 her:
https://goo.gl/FKtrnY

E-direct portalen har
mange fordeler:
• Enkelt å velge rett instrument
• Konkurransedyktige priser og
mengderabatt
• Korte leveringstider
• Instrumentet har samme høye
kvalitet som øvrige
Endress+Hauser sortimentet
• Mulighet for å laste ned alle
tekniske datablad
Den nye radaren er perfekt for vann- og avløpsapplikasjoner - innovativ og effektiv
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Den riktige bølgelengde til hver enkelt
applikasjon
Mange snakker for tiden om den høyeste radarfrekvensen. Men det som virkelig betyr noe er å finne riktig frekvens for hver applikasjon. Endress+Hauser
kompletterer nå sin radarproduktportefølje med den nye Micropilot FMR6x
radarserie med 80 GHz sendefrekvens.

NYHET
Fordeler 1GHz
• Guidet radar er egnet for
Fordeler 26GHz
applikasjoner med skum og lav
• Bra fokus
dielektriskonstant
• Fungerer bra selv
• Kan måle forskjell mellom to
under turbulente forhold
ulike medier – interface,
gassfasekompensering og i
bypass-applikasjoner.
Fordeler 26GHz
• Passer for applikasjoner med
mye kondens, turbulens
• Passer godt til "stilling
well"-applikasjoner

I den nye Micropilot FMR6x serien
bruker Endress+Hauser 80 GHz-teknologi som genererer markedets
smaleste spredningsvinkel på 3°. Dette
gjør målingene mye mer nøyaktig og
stabile i smale og trange tanker da

radarstrålen unngår å treffe forskjellige obstruksjoner. Installasjonen av
måleren i høye trange tanker er også
enklere da sendestrålen ikke så lett
påvirkes av tankveggen og kan derfor
monteres nær kanten på tanken.

Fordeler 80GHz
• Best fokus med en spredningsvinkel på 3°
• Stort måleområde med en
rekkevidde på opp til 125 m
• Høyeste nøyaktighet i markedet
±0,5mm (NMR81)

Micropilot FMR6x har en svært lang
rekkevidde, på opptil 125 meter med
en nøyaktighet på ±0,5 mm. Med sin
kompakte størrelse og prosesskobling
ned til G3/4" passer FMR6x utmerket
også i små applikasjoner.
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Endress+Hauser tilbyr markedets
bredeste utvalg av radarer med en
samlet frekvens på 133 GHz - velg en
radar som passer akkurat til din
applikasjon.

Finn riktig frekvens for alle bruksområder
- Endress+Hauser tilbyr markedets bredeste
radarsortiment med en samlet frekvens på
113GHz.

Rett frekvens til rett applikasjon
Mange snakker om den høyeste
sendefrekvensen for radar. Det som
virkelig betyr noe er å finne riktig
frekvens for hver applikasjon, som
nødvendigvis ikke må være den
høyeste frekvensen. Det er viktig å
forstå de spesifikke kravene til den
enkelte kunde, slik at riktig radar med
riktig frekvens kan velges.

Den nye radaren er tilgjengelig med
Heartbeat Technology ™ (se link).
Med Heartbeat Technology tilbys
unike diagnostikkmuligheter. Den
unike teknologien gjør det mulig å
utføre en sertifisert og sporbar
internrevisjon i henhold til ISO 9001
(SIL proof test), uten behov for
eksterne verktøy. Verifisering kan
startes eksternt og uten innflytelse på
prosessen. Brukeren kan raskt få
dokumentasjon på at måleren er i
samsvar med spesifikasjonene, noe
som reduserer risiko og sikrer produktkvaliteten. Det gjør det mulig å
forlenge kalibreringssyklus på kritiske
målepunkter, som sparer både tid og
penger.

med forstyrrelse av damp eller
rørinstallasjoner inne i tanken. Dette
gir en sikker og nøyaktig måling. Med
Endress+Hauser sofistikerte datalagringskonsept, HistoROM, lagres data
automatisk. Dette betyr for eksempel
at konfigurasjonen av et måleinstrument lagres automatisk etter et
servicebesøk. Varselmeldinger på
skjermen er i samsvar med NAMUR,
noe som øker påliteligheten. Det
indikeres umiddelbart tydelig om
instrumentet er defekt eller om det
måler utenfor spesifikasjonene.
Klikk her for mer informasjon om
Micropilot FMR6x:
www.no.endress.com/fmr6x_no

Flere avanserte funksjoner
FMR6x har også blitt utstyrt med
Multi-Echo Tracking, en intelligent og
pålitelig analyse av signalet/ekkoet.
Alle retursignaler markeres og
overvåkes, ikke bare selve nivåsignalet. Takket være den nye analysen blir
signalet fra nivået også vurdert, selv

Heartbeat Technology
Heartbeat Diagnostikk

Heartbeat Verifikasjon

Heartbeat Overvåkning

Dokumentert in-situ verifikasjon

Informasjon for forebyggende
vedlikehold

24/7
Kontinuerlig prosessog enhetsdiagnostikk

Øket anleggstilgjengelighet og...
... sikre prosessen

... enklere verifiering

... optimalisering av prosess og
vedlikeholdsplanlegging
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Store produktivitetsgevinster
ved GE Healthcare
I forbindelse med prosessforbedringer i løsemiddelgjenvinning på GE
Healthcares anlegg i Uppsala, har man klart å øke kapasiteten med opptil 65
prosent. En av flere viktige komponenter bak forbedringene er Levelflex
FMP55, en guidet radar fra Endress+Hauser.
GE Healthcare har ca 1200 ansatte og
er Uppsala største private arbeidsgiver. På sitt anlegg i Uppsala fremstilles
separasjonsgele som blant annet
brukes av legemiddelindustrien ved
fremstilling av biologiske legemidler,
slik som insulin, kreftlegemidler og
humant veksthormon (HWH). I
forbindelse med bytte av styresystem i
prosessanlegget, ble det gjort en rekke
prosessforbedringer. Prosjektleder for
prosjektet var Svante Rusck fra
Enginera Consulting AB.
"Oppdraget var å erstatte et eldre
kontrollsystem til et moderne DCS
system. Samtidig ønsket vi å benytte
anledningen til å bli bedre effektiviteten av anlegget og derfor gjort en
grundig gjennomgang av prosessen
sammen med instrumentering og
automatisering ", sier Svante Rusck.
Løsningsmiddelgjenvinning
Løsningsmiddelgjenvinning er en

rensede løsningsmiddel kan brukes i
produksjonen flere ganger. GE
Healthcares produksjonsprosess
krever mye løsningsmiddel, slik som
etanol, aceton og toluen. Det eksisterende anlegget for løsemiddelutvinning ble bygd på 80-tallet.
"Gjenvinningen fungerer på den måten
at vi samler opp brukt toluen i en
samletank. Deretter kokes det i en
stripper inntil toluenen er fordampet
og gått videre i prosessen og det bare
er vann igjen. Toluen koker ved lavere
temperatur enn vannet i blandingen.
Tidligere kunne vi ikke se grensesnittet mellom vann og toluen, og dermed
bestemme hvor mye av hvert medie
som var i stripper. Med eksisterende
radarmåler, kunne vi bare se ett nivå,
toppen. Vi trengte derfor å fylle opp
stripperen med 2m³ vann før vi
begynte å kjøre, fordi det er viktig for
sikkerheten at det bare er vann igjen

Kapasitiv nivåmåler og guided radar
i ett instrument
Med det eksisterende utstyret kunne
man ikke gjenvinne raskt nok til å øke
anleggets produksjonskapasitet. Først
ble det vurdert å utvide produksjonen
ved å bruke større oppsamlingstank,
men før utbyggingen ble det bestemt å
se på muligheten for optimalisering av
prosessen, med for eksempel om det
var instrumenter på markedet som
kunne måle eksakt grensesnitt
mellom forskjellige væsker i
stripperen.
"Vi kontaktet Endress+Hauser for å
høre om de hadde noen passende
produkt. Vi forklarte hvordan

”Det har blitt veldig bra, og det fungerte
umiddelbart. Nå ser man tydelig grensesnittet
mellom vann og toluen under selve strippingen.
Vi vet nøyaktig hvor mye toluen og vannet vi har
i reaktoren og kan dermed styre prosessen på en
helt annen måte enn tidligere.”
nødvendig prosess, ikke bare for
miljøet, men også for selskapet. Det
reduserer kostnadene ved kjøp av
råvarer ettersom det

og ikke noe toluen igjen når prosessen
er fullført ", forklarer David Wessman,
prosessingeniør ved GE Healthcare.

Nå vet GE Healthcare nøyaktig hvor mye
toluen og vann man har i tanken og kan
derved styre mengden av damp inn i
prosessen på en helt annen måte enn
tidligere.
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forholdene var, slik som media,
temperatur og så videre. De foreslo en
type guidet radar, Levelflex FMP55. Vi
var i utgangspunktet litt skeptiske,
men Endress+Hauser kom på besøk
for å demonstrere, og vi så raskt at
dette var et interessant alternativ," sier
automasjonsingeniører i prosjektet,
John Norling på Rejlers Sverige AB og
Mats Ljungdahl hos Leikon AB.
Levelflex FMP55 er en nivåmåler som
kombinerer to måleprinsipper,
kapasitiv og guided radar i samme
enhet. Dette gjør det mulig å måle
grensesnittet mellom forskjellige
væsker. Ett godt eksempel er å måle
på grensen mellom olje og vann i en
separator.
"FMP55 måler hele nivået i en tank og
hvor grenseflaten er, i dette tilfelle
mellom toluen og vann. Våre målere
skifter på å bruke kapasitivt og radar
måleprinsipp, noe som er unikt for
dette instrumentet. Kravet til denne
målemetoden er at mediene har
forskjellig dielektrisk konstant
(DK-verdi),"sier Tommy Eierholen,
salgsingeniør hos Endress+Hauser.
"En fremtidig oppdatering og optimalisering av prosessen vil være å registrere signalstyrken som en indikering
av skumtykkelsen væskens overflate."
legger Tommy Eierholen.

Guidet radar Levelflex FMP55 er en nøkkelkomponent bak forbedringene i GE Healthcares
løsemiddelgjenvinning.

Ser grensesnittet tydelig
Oppgraderingen av løsemiddelutvinningsanlegget for toluen skjedde
sommeren 2015.
"Det har blitt veldig bra, og det
fungerte umiddelbart. Nå kan du
tydelig se grensesnittet mellom vann
og toluen selv under strippingen. Vi
vet nøyaktig hvor mye toluen og
vannet vi har i reaktoren og kan
dermed styre prosessen på en helt
annen måte enn tidligere. Vi har også
vært i stand til å gå fra å kjøre
batch-vis til semi-kontinuerlig drift,

noe som har ført til økt produksjon,
uten at vi har behøvd å investere i mer
infrastruktur. Med så nøyaktig måling
av nivåene som vi har nå, er det ikke
behov for større tanker." sier David
Wessman.
Tidligere ble det produsert 20m³
toluen-moderlut over 24 timer, dette
har nå økt med 50 prosent til 30m³
per døgn.
"I dette prosjektet har vi hatt svært
godt samarbeid mellom prosess,
instrumentering og automasjon. Ved å
se på detaljene og foreta en helhetlig
gjennomgang av prosessen, var det
mye å hente. Industrien har et stort
potensiale for produktivitetsforbedringer gjennom en oppgradering av
instrumenter, prosessteknikk og
automatisering. På et prosjekt
utelukkende drevet av moderniseringsbehov, var det virkelig morsomt å
observere at investeringen også
betaler seg raskt tilbake takket være
en rekke prosessforbedringer. I dette
tilfellet forventer vi en tilbakebetalingstid på 2-3 år, takket være økt
produksjon og lavere energiforbruk.
Endress+Hauser’s instrumenter er en
av flere viktige komponenter bak
forbedringene i GE Healthcare”, sier
Svante Rusck.
Klikk her for mer informasjon om
Levelflex FMP55(eng):
www.no.endress.com/fmp55

Levelflex FMP55 er en nivåmåler som
kombinerer kapasitiv og radarteknologi for
nivåmåling i en enhet. Det gjør det mulig å
måle grensesnittet mellom forskjellige
medier.

Svante Rusck, prosjektleder fra Enginera
Consulting og David Wessman,
prosessingeniør ved GE Healthcare kontaktet
Tommy Eierholen hos Endress+Hauser for å
finne den beste løsningen for optimalisering
av toluengjenvinningen.
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Spar energi og rengjøringsmiddel
med effektiv CIP-prosess
Mange bedrifter i næringsmiddelbransjen er tilbakeholdne med å investere i
instrumentering for måling av CIP-prosessen (Clean In Place). Men det er
faktisk store besparelser i effektiv bruk av vaskemiddel, vann og energi, og økt
effektivitet på grunn av kortere nedetid.
Mange næringsmiddelprodusenter
bruker ofte tidsbestemt CIP-prosess
som ofte innebærer lange rengjøringssykluser som tøyer/strekker nedetid
mens forbruket av vaskemiddel, vann
og energi øker. Ved å instrumentere
kan store besparelser oppnås. CIPprosessen kan automatiseres basert på
individuelle behov – fra standardsystem til avanserte hygieniske systemer. Endress+Hauser har allerede
hjulpet mange kunder med å spare
energi, vann og rengjøringsmiddel og
investeringen i instrumentering
betaler seg oftest meget raskt på
grunn av lavere driftskostnader.
Instrumentering til ett
standardsystem
Et automatisert CIP system varierer
basert på størrelsen av anlegget. Men
i et standardsystem, med mengdemåler, temperaturføler og en konduktivitetselektrode vil gi den informasjon
som er nødvendig for å utføre rengjøringsprosessen. Systemet arbeider
uavhengig av antall tanker, og sørger
for at den ønskede temperatur,
hastigheten og konsentrasjonen er
oppnådd gjennom hele systemet.
Endress+Hauser's skriver med
datalogger RSG35, viser og logger
viktig informasjonen som temperatur,
flow og konsentrasjon. For mengdemåling vil vi foreslå Flowphant
flowbryter. For temperaturmåling
foreslår vi to temperaturgivere,

Med det rekommenderade standardsystemet kan hela CIP-processen automatiseras.

Easytemp TMR135 - den ene plassert
etter varmeveksleren og den andre på
returrøret som måler temperaturen i
mediet og sørger for at denne temperaturen opprettholdes gjennom hele
systemet. Ledningsevne blir brukt til å
beregne konsentrasjonen av vaskemiddel. Vi anbefaler konduktivitet
sensor CLD18 som viser faseseparasjon mellom mediet og nivåbryter
Liquipoint FTW23 i tanken eller i
front av CIP tilførselspumpe for å sikre
at systemet alltid er fylt.

Med det anbefalte CIP systemet
ovenfor, kan CIP prosessen kjøres
automatisk. Endress+Hauser kan også
gi anbefalinger om mer avanserte
systemer.
For mer informasjon om en effektiv
CIP-prosess:
www.no.endress.com /cipno
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Ny mengdemåler som holder
stand når andre målere gir opp!
Med uovertruffen måleevne og nye innovative funksjoner, gir den nye Promass Q måleren markedets mest stabile og nøyaktige målinger. Den gir brukerne i bransjer som olje & gass og næringsmiddelindustrien, en løsning der
andre massemengdemålere ofte må gi opp.
Med den nye Promass Q måleren, har
Endress+Hauser utviklet markedets
mest nøyaktige Coriolis-sensor for
måling av massestrøm, volumstrøm,
og tetthet. Sensoren er ideell for
applikasjoner som kjøp og salg,
custody transfer, på grunn av sin høye
nøyaktighet. Med ny patentert
funksjon som heter "Multi-Frequency
Technology" (MFT) passer også
utmerket i applikasjoner der små
bobler vanligvis forringer signalet.
Små bobler i væsken er ikke lenger
et problem
Med Promass Q-måleren har
Endress+Hauser utviklet en ny
innovativ metode for aktivt å kompensere måling av væsker, med innestengt gass på, en korrekt måte.
Denne real-time kompensasjonen
oppnås ved en revolusjonerende og
patentert ny teknologi i Coriolis
mengdemåling kalt "Multi-Frequency
Technology" (MFT). Med MFT blir to
rør spent samtidig på to forskjellige
resonansfrekvenser. Når disse to
rørene får samme væske med den
samme mengde innblandet gass - vil
de reagere helt annerledes. Ved å
analysere den unike resonansfrekvensen for de to mediene, er det mulig å
aktivt kompensere for den normale
målefeilen. Denne nye funksjonen kan
bety et gjennombrudd innen meieriapplikasjoner (mottaks- og levering),
eller produksjon av iskrem, sirup,
honning, ketchup, men også sjampoog såpeproduksjon.
Den mest nøyaktige og robuste
Coriolismåleren på markedet
Promass Q er designet og utviklet for å
oppnå markedets mest nøyaktige

Den nye Promass Q-måleren kan løse vanskelige applikasjoner innen både olje&gass og
næringsmiddelindustrien.

densitetsmåling - selv under skiftende
prosess- og miljømessige forhold som
varierende prosessdensiteter, viskositet, temperatur eller trykkforhold.
Dette gjør den ideell for kjøp og salg
applikasjoner og andre målinger hvor
en ultranøyaktig tetthetsmåling er
avgjørende.
Promass Q tilbyr mange flere unike
fordeler slikt som høy sikkerhet, lavt

trykkfall gjennom et unikt design,
samtidig som den fortsatt er liten og
kompakt.
For ytterlige informasjon om Promass
Q se: www.no.endress.com/promassq_no
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Raskere, mer sikkert og mer
kostnadseffektivt!
Hvert fjerde år kalibrerer Fortum Värme Värtaverket mengdemålerne i
varmekraftverket for å kunne oppfylle kvalitets- og sikkerhetsstandarder,
effektivisere driften, og for at myndighetene skal kunne verifisere
karbondioksidutslippet fra anlegget. Fortum Värme benytter seg av
Endress+Hausers mobile kalibreringstjeneste.

Med Endress+Hausers mobile kalibreringstjeneste sparer Fortum Värme blant annet masse av tid, slipper komplisert logistikk og unngår risikoen
ved å sende instrumentene. Etter at arbeidet er utført utstedes kalibreringssertifikat for hver enkelt måler.

Fortum Värme har totalt 35 mengdemålere av typen Proline Promass 83I
fra Endress+Hauser installert i
varmekraftverket. Nivåmålerne måler
mengden olje som forbrennes i hver
kjele.
”Det er viktig att vi kan stole på
måleresultatene og dataene fra
prosessinstrumenteringen, for å
kunne styre prosessen og foreta
forbedringstiltak og dermed oppnå
målene for reduserte utslipp, bedre
virkningsgraden og energieffektiviteten. Videre må vi kunne vise vårt
karbonutslipp til myndighetene, som

krever at mengdemålerne kalibres
hvert fjerde år, ”sier Magnus Forslöf,
vedlikeholdsingeniør Instrument på
Värtaverket Fortum Värme.
Utslippskvoter
Akkurat som andre varmekraftverk og
tungindustri, har Fortum Värme visse
utslippskvoter de må overholde. Det
innebærer at man bare har rett til å
slippe ut en viss mengde karbondioksyd i løpet av en viss periode. Hvert år
granskes Fortum Värme av et tredjepartsselskap utpekt av Stockholms by

for å kontrollere at utslippene ikke
overstiger den tillatte kvoten.
”Vi er forpliktet til å rapportere våre
utslipp for den gjeldende perioden, og
det er viktig at vi derfor også kan vise
frem protokoller på at våre mengdemålere er kalibrert. På denne måten
kan vi garantere sporbarheten av
karbonutslippregnskapet. Vi har da
full kontroll, og hvis det har vært et
feilaktig utslipp, kan vi gå tilbake til
tidspunktet for siste kalibrering og se
hvor lenge utslippet har vart ”, sier
Magnus Forslöf.
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Det finns også ett økonomisk insitament for selskapet å ha full kontroll
over det totale utslippet. Selskaper
som slipper ut mindre enn sin kvote,
kan enten spare utslippet til neste
periode eller videreselge sin kvote til
andre selskaper.
Mobil kalibreringsrigg
Fortum Värme har i noen år nå
benyttet seg av Endress+Hausers
mobile kalibreringstjeneste, som
innebærer at mengdemålerne blir
kalibrert på stedet i anlegget.
”Flere og flere selskaper ser fordelen i
at vi kommer ut til dem for å foreta
kalibrering ”, sier Mathias Pontell,
serviceingeniør hos Endress+Hauser.
”Kalibreringsriggen består av ett
lukket system med en 300 liters
vanntank, pumpe, våre referanseinstrument samt system for styring og
datainnsamling. Hele riggen er
kompakt nok til å komme gjennom en
standard dør. Målområdet for enheten
er fra cirka 100 liter opp til 32 000
liter i timen og vi kan kalibrere
mengdemålere opp til nominell
diameter DN65. Kalibrering av en

Kalibreringsriggen består av et lukket system med en 300 liters vanntank, pumpe, referanseinstrumenter og et system for styring og datainnsamling. Hela riggen er kompakt nok til å komme
inn gjennom en dør.

eller ble skadet under transport. Det
var alltid ett eller annet som skjedde. I
tillegg tok det lang tid, opptil en
måned før arbeidet var ferdig og
måleren igjen var på plass. Tid er også

”Mobil kalibreringsrigg er en veldig bra service
som sparer vårt arbeid, det blir tryggere
håndtering og det går mye raskere enn tidligere”
måler tar i underkant av en time,
senere kan vi behøve å justere
måleren og deretter foreta en ny
kalibrering ”, fortsetter Mathias
Pontell.
Spar tid
Å benytte seg av Endress+Hausers
mobile mengdekalibrering har betytt
besparelser for Fortum Värme.
”Tidligere måtte vi sende bort alla
målerne for kalibrering. Det tok tid og
innebar ofte problemer, som for
eksempel at målere kom på avveie

en viktig faktor for oss når alt må skje
under driftstoppen på sommeren, ”
sier Magnus Forslöf og fortsetter:
”Med Endress+Hausers mobile
kalibreringsrigg sparer vi mye tid. I
sommer tok det bare sju dager for å
kalibrere alle mengdemålerne. Vi
slipper også all logistikk og stress som
det var tidligere da vi måtte sende bort
målerne. Nå er det bare for oss å
demontere målerne, rengjøre dem og
vente på at Endress+Hauser kommer
og gjør jobben på stedet. Dette er en
virkelig god service som forenkler

arbeidet vårt, det blir en tryggere
håndtering og det går mye raskere
enn tidligere. Dersom det under
kalibrering oppdages noe avvik, kan
Endress+Hausers servicetekniker
foreta direkte de nødvendige justeringene. Etter utført arbeidet utstedes det
et kalibreringssertifikat for hver
måler.
I tillegg til papirdokumentasjon i form
av sertifikater og rapporter har
Fortum Värme også tilgang til
Endress+Hauser’s portal der alle
dokumentene for de kalibrerte
instrumentene lagres digitalt i hele
instrumentets levetid.
Les mer om mobil kalibrering: www.
no.endress.com/kalibreringshenger

Utslippskvoter
Utslippskvoter brukes som finansielle instrumenter for å møte krav om reduserte klimagassutslipp satt av Kyoto-protokollen. I henhold til dette har EU innført et kvotesystem. Systemet er basert på at kraftkrevende industri forurensende
kraftverk er tildelt begrensende utslippskvoter for en viss tidsperiode. Handelen startet januar 2005 og omfatter rundt
13.000 anlegg innen industri og energiproduksjon i EU. Denne reguleres gjennom et eget direktiv som dekker alle EUs
medlemsland (Og EØS?) hvor det overordnede målet er å redusere utslippene.
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Kalibrering sikrer kvaliteten
på ditt produkt
Når du kjøper et nytt instrument fra Endress+Hauser er det fabrikk-kalibrert,
slik at det garantert måler riktig. Ved slitasje kan nøyaktigheten med tiden
svekkes, noe som kan påvirke kvaliteten på produktet og være kostbart for
både selskapets økonomi og omdømme.
Det er viktige målepunkter i alle
prosesser, hvor sluttproduktet kan bli
ødelagt hvis målingen ikke er riktig.
Kanskje oppdages det plutselig at
målingene ikke lenger er i samsvar
med forventningene. I verste fall
oppdages ikke feil før det endelige
produktet er ute hos kunden, noe som
kan føre til høye kostnader for
selskapet i form av erstatningskrav,
reduserte inntekter og tap av omdømme. Derfor er en regelmessig verifisering eller kalibrering av slike målepunkter av største viktighet.
Spar penger med tilpasset
kalibrering
Selv om kalibrering er viktig for å
opprettholde kvaliteten av de produserte produktene, er ikke alle

målepunkter like kritiske. Derfor kan
en kalibrering som ikke er tilpasset
aktuelle forhold bli til en stor kostnad.
Endress+Hauser vil hjelpe deg å
definere det optimale kalibreringsintervallet for å unngå unødvendige
kostnader.
Få maksimal driftstid
Hos Endress+Hauser kan vi skreddersy
kalibreringen så den passer ditt behov.
Hvis du har mulighet til å delvis å
stoppe prosessen, kan vi tilpasse
kalibrering til dette. Vi kan også
komme ut på anlegget og utføre
kalibrering på stedet med vår mobile
kalibreringsrigg. På den måten
trenger du ikke å sende fra deg
instrumentene, i stedet kan de
kalibreres på stedet med minimal

Hos Endress+Hauser kan vi skreddersy kalibreringen så den passer dine behov. Med vår mobile
kalibreringsrigg er vi i stand til å utføre kalibrering på stedet.

innvirkning på prosessen. Våre
dyktige og erfarne serviceingeniører
kan foreta justeringer, diagnostisere
feil og kalibrere umiddelbart dersom
det er nødvendig. Når vi utfører
kalibrering på stedet, nær de faktiske
driftsforholdene, blir det også lettere
og raskt få svar på spørsmål som kan
oppstå.
Les mer om våre kalibreringstjenester:
www.no.endress.com/
kalibreringshenger

Endress+Hauser hjelper deg med å definere
optimale kalibreringsintervaller for å unngå
unødige kostnader.
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Hvordan forhindre systematiske feil i SIS
-sikkerhetsinstrumenterte systemer?
Funksjonen til et sikkerhetsinstrumentert system (SIS) er å redusere risikoen
for en hendelse som gir skade på mennesker, miljø og utstyr. En vellykket
implementering og håndtering av et SIS krever at designere og operatører
håndterer en rekke forskjellige risikoelementer.
Feilene som kan oppstå i et sikkerhetsinstrumentert system deles inn i
systematiske og tilfeldige feil. De
tilfeldige feilene forårsakes av
plutselig funksjonssvikt i de forskjellige komponentene i et SIS. De oppstår
som følge av elde og kan kun oppdages ved diagnostikk eller proof testing.
De systematiske feilene derimot kan
forhindres. Typiske årsaker til disse
feilene er feil valg av utstyr, både i
forhold til dimensjonering og til
prosessforhold, ukorrekt design f.eks. i
forbindelse med SIL3 og redundans,
feilberegninger av måleområder,
software feil, feilinstallasjoner, feil
konfigurering eller annen feil i
forbindelse med idriftsettelse, feil som
følge av påbygning av prosessmedie,
kavitasjon el.l. Systematiske feil kan
også oppstå i forbindelse med
prooftesting.
Endress+Hauser har implementert et
Functional Safety Management i
henhold til kravene i IEC 61508:2010
på alle våre fabrikker. Alle prossesser
rundt våre SIL  sertifiserte måleinstrumenter har fokus på reduksjon av
systematiske feil, både under utvikling
av instrumentene og i forhold til deres
livssyklus; dokumentasjon for installasjon, parametrisering, prooftesting,
verifikasjon, modifikasjon og
utskifting.

Funksjonen til et sikkerhetsinstrumentert system (SIS) er å redusere risikoen for en hendelse
som gir skade på mennesker, miljø og utstyr.

Vi hjelper deg gjerne med å velge rett
måleinstrument til din SIL applikasjon,
også i forbindelse med installasjon og
igangkjøring. Vi har et stort antall SIL
sertifiserte måleinstrumenter. Vår
patenterte "Heartbeat teknologi" tilbyr
kontinuerlig diagnostikk og verifikasjon og på denne måten oppdages
ikke bare tilfeldige feil, men også
systematiske feil som er forårsaket av
f.eks. påbygning av prosessmedie.

Heartbeat teknologien tilbys foreløpig
på alle våre 2-wire mengdemålere;
både Coriolis, Magnetiske mengdemålere og Vortex målere, samt vår nye
radar FMR6x.
Les mer om SIL og prosessikkerhet her
www.no.endress.com/sikkerhet
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Silhorko utvikler og produserer vannbehandlingsystemer for både vannverk og industrien.

Kompetanse og kvalitet i fokus hos SILHORKO-EUROWATER A/S
Fra utsiden ser den danske bedriften Silhorko i Stilling, Skanderborg ut som
enhver bedrift i en vanlig 70-talls bygning, men inni er det noe helt annet.
Dette er faktisk en av Danmarks største og mest innovative OEMvirksomheter, som utvikler og produserer vannbehandlingsystemer både for
vannrenseanlegg og til industrien.
Silhorko (kjent i norge under navnet
Eurowater) startet sin virksomhet i en
leilighet i 1936 der de produserte sitt
første vannbehandlingsanlegg til et
meieri, og har siden produsert
tusenvis av vannbehandlingsanlegg.
Faktisk så mange at virksomheten
sliter med å holde tritt med

etterspørselen. Det er i høy grad den
store fleksibiliteten og viljen til å
oppfylle kundenes behov, som har
vært en av de viktigste grunnene til
Silhorkos stor suksess, men også det
faktum at de klarer å beholde sine
dyktige medarbeidere over mange år
gjør at de har kunne bygge opp de

ferdigheter og den kompetansen som
trengs for å kunne levere vannrenseanlegg av høy kvalitet.
Dette er, dessverre, ikke noe man kan
lese seg til, selv om det nå er mulig å
studere til vanningeniør ", sier Jens
Gjerløff, markedssjef i SILHORKO. "Det
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av de 40-50 år gamle anleggene er
fortsatt i funksjon. Det er en av
grunnene til at SILHORKO har et
veldig godt rykte i markedet. En
annen ting er den raske leveringstiden, SILHORKO kan holde til et
minimum takket være tidlig definerte
kritiske punktene som organiseres fra
start av.
”Et skreddersydd anlegg kan levereres
på 8 uker og en standardløsning på ca
6 uker”, sier Kim Rasmussen,
innkjøper hos SILHORKO. ”Vi har
riktig mange komponenter liggende
på vårt lager for å holde leveringstiden
nede”, fortsetter Kim Rasmussen. Den
korte leveringstiden er spesielt
imponerende når man tenker på at
noen av trykkbeholderne er så store
att de bare kan transporteres med
store trailere for spesialtransport.
Disse store systemene er først og
fremst for kraftverk og vannverk både
i Danmark og i utlandet.

krever mange ulike ferdigheter innen
kjemi, vannprosesser, elektro og mye
mer," sier Jens. Derfor gjør også
SILHORKO sin del for å undervise på
skolen, og på denne måten sikre seg at
det blir utdannet ingeniører og
fagfolk, samtidig med at deres egne
medarbeidere får anledning til
kursing.
Skreddersydde løsninger
SILHORKO produserer standardiserte
anlegg, som leveres til kunden som
"plug and play" løsninger, og kunden
trenger bare å koble til strøm og vann.
Men det er fremfor alt de spesialtilpassede løsningene som har den
høyeste etterspørselen, og er derfor
det som legger press på teknisk
avdeling. Her får kunder fra hele
Europa hjelp til å finne den mest
perfekte og bærekraftige løsningen
- noen av de eksisterende anleggene
har vært i drift i mer enn 25 år, noen

Endress+Hauser er hovedleverandør
av instrumentering
Samarbeidet med Endress+Hauser går
mange år tilbake i tid, og spesielt i
Tyskland og Polen har det vært en
tradisjon hos SILHORKO å velge
instrumentering fra den sveitsiske
instrumentleverandøren. I Danmark
har samarbeidet tatt seg opp de siste
5-6 årene, hvor enten kunden selv
eller SILHORKO har spesifisert
instrumentpakken fra
Endress+Hauser. På den tekniske
avdelingen konfigurerer de raskt de
ønskede løsninger via den elektroniske prislisten.
”Det er et mylder av instrumenter som
det kan være litt av en jungel å
navigere i, men med prislisten kan vi
raskt konfigurere riktig produkt, og

Endress+Hauser produkter passer godt med
Silhorkos grunnverdier om å bygge
kvalitetanlegg som vil vare i mange år.

dette har vi bare opplevd hos
Endress+Hauser ”, sier Ulrik Dremstrup Hansen, Head of Construction.
Til de forskjellige prosjektene blir det
ofte brukt trykkmålere og mengdemålere i inn- og utløp, en magmåler ved
innløp og en vortexmåler i utløpet. For
å regulere vannkvaliteten analyserer
vi hovedsakelig med pH og ledningsevne, og elektrodene kobles til
transmitterplattformen Liquiline og
Liquisys. Produktene fra
Endress+Hauser passer godt sammen
med SILHORKOs verdier om å bygge
kvalitetsanlegg som skal holde i
mange år.
Ekstraordinær service
Hos SILHORKO kan kunder få ekstrem
rask hjelp hvis de skulle få problemer
med sine vannbehandlingsanlegg.
Med en 10-manns sterk og svært
fleksibel serviceavdeling, kan hjelpen i
mange tilfeller være hos kunden på
dagen. Om anlegget ikke lar seg
reparere kan mindre standardsystemer leveres allerede påfølgende dag
dersom det er på lager. Det er et
økende behov for serviceavtaler med
sluttkunder, slik at både kalibrering
og annet vedlikehold administreres av
Silhorko.
I framtiden spår SILHORKO at enda
mer av omsetningen kommer fra en
voksende servicevirksomhet og
generelt ser SILHORKO svært optimistisk på framtiden i form av
markedsmuligheter.
”Den største utfordringen blir å få nok
fagarbeidere og samtidig bevare den
gode bedriftskulturen,” avslutter Jens
Gjerløff.

I de forskjellige prosjektene blir det ofte brukt
trykk- og mengdemålere i innløpet og
utløpet, en elektromagnetisk måler i innløpet
og en vortexmåler i utløpet.
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Ny fleksibel
nedsenkbar trykktransmitter erstatter
”sliteren” FMX167

Kvalitet som treffer blink.
Våre robuste nedsenkbare hydrostatiske nivåtransmitter Waterpilot
FMX21 har fått bedre ytelse til samme pris.

Radarsensor med best
pris-ytelse-forhold
Micropilot FMR10
Nyskapende og effektiv
• Den mest kompakte radarsensoren
takket være unik radarchipdesign
• Radarsensor med trådløs Bluetooth®teknologi
• Idriftsettelse, drift og vedlikehold
via SmartBlue-app

Micropilot FMR10
40 mm anntenneversjon
Bak: G1 ISO228; foran: G1½ ISO228;
måleområde: 5 m væske; 10 m kabel

NOK 3.423,–
11–35 stk.

Pris/stk. i NOK
1 til 3

4 til 10

11 til 35

4.174,–

3.756,–

3.423,–

Prisene gjelder frem til 30.09.2017 i NOK pr. stk. (ekskl. mva og frakt)

Fullstendig produktinformasjon:
www.e-direct.endress.com/fmr10

Endress+Hauser AS
Dølasletta 4
3408 Tranby
Norway
Tlf.: +47 32 85 98 50
Fax: +47 32 85 98 51
info@no.endress.com
www.e-direct.endress.com

Den nedsenkbare trykkgiveren Waterpilot, med keramisk
måle-celle, som Endress+Hauser lansert for snart 30 år
siden, er nå tilgjengelig i en moderne versjon med analog
4-20mA og HART signal (valgfritt). Det er en robust sensor
med høy kvalitet for måling av nivået i brønner, bassenger
og samlekummer etc. Sensoren nå med forbedret ytelse,
høyere nøyaktighet (0,1%) samt ytterligere sertifikater og
godkjenninger. Waterpilot leveres for måling på drikkevann, saltvann og avløpapplikasjoner. Hvis du ønsker
samtidig å måle temperaturen kan dette også gjøres via
egen 4-20mA utgang (via HART eller Wireless som et
alternativ). Vi anbefaler å bruke koblingsboks med Gortex
filter, noe som sikrer en langsiktig stabil måling og beholder
referansen mot atmosfæren fukt fri. FMX21 erstatter den
trofaste FMX167.
For mer informasjon om FMX21:
www.no.endress.com/FMX21_no
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SCANDS kundeseminar 2016
Fjorårets skandinaviske kundeseminar til fabrikkene våre i Europa er nylig
gjennomført.  67 deltakere fra Norge, Sverige og Danmark fløy inn fra
forskjellige destinasjoner i våre 3 land, og møttes til velkomstmiddag i Basel
søndag 27. november.
Hotellet vårt ligger, akkurat som
fabrikkene våre, i det som kalles ”die
Dreiecke” , nemlig krysningspunktet
mellom Tyskland, Sveits og Frankrike.
De følgende 3 dager besøkte vi fire
forskjellige fabrikker i disse 3 landene.
Vi fikk høre foredrag fra verdens

”Generally very
enthusiastic teachers
and tour guides. Some
were excellent! Really
good planning.”
ledende ekspertise; utviklere av
måleinstrumenter med prinsipper som
Coriolis, Time of Flight etc. Mandag
morgen bar det i vei til
Endress+Hauser’s fabrikk for nivå og
trykkinstrumenter hvor vi gjennomgikk de nyeste tekniske løsninger
innen de forskjellige måleprinsippene
og gammaløsninger. Det ble også
omvisning i produksjonslokalene
inkludert besøk på testsenter, EMC
testlaboratorium og Maulburgs
DAKKS laboratoriet for trykkalibrering. Vi fikk også en live-demonstrasjon av FMR10/20 radar med blue
tooth teknologi i en kanal som går like
ved frabrikken.

På Flow-fabrikken i Cernay, Frankrike
fikk vi først en introduksjon i våre
væskeanalysesystemer og vårt
Memosens-system, fra enkle pH- målinger til avanserte systemer med
analyse og prøvetagning.  Vi fikk også
en gjennomgang av elektromagnetiske- og Vortex-mengdemålere, før vi
ble vist rundt på fabrikkanlegget hvor
vi fikk se et av Europas største
kalibreringsanlegg for mengdemålere,
akkreditert for kalibrering av størrelser med en nominell diameter fra 2
mm opp til 2,4 meter.
Hos Flow-fabrikken Endress+Hauser
Flowtec i Sveits fikk vi først en
interessant forelesning om Energiovervåking med en etterfølgende
omvisning i Flowtec’s kompressorrom
med forklaring på hva de hadde
funnet ut og hvor fort instrumenteringen og overvåkingen hadde spart seg
inn. Vi fikk også en gjennomgang av
Endress+Hausers Heartbeat Technology™, for kontinuerlig overvåking av
instrumentene med dokumentering
som gir en mulighet til for eksempel
ha lengre intervaller mellom hver
fysisk kalibrering av instrumentene.
En annen interessant ting var vårt
besøk til vår nyeste “fabrikk”, Process
Solutions, som Flowtec også ligger i
Reinach, Sveits. De er ansvarlig for all

software og verktøy rundt måleinstrumentene, samt integrering med andre
systemleverandører som for eksempel
systemer innenfor HART, Fieldbus
Fondation, Profibus for å nevne noen.  
Der fikk vi også innblikk i begreper
som Wireless Hart, FieldCare, W@M
og Condition Monitoring. Slik som
dagene var spekket med faglig
innhold, var kveldene forbeholdt det
sosiale og å knytte kontakter med
likesinnede i et faglig miljø som
dekket alle bransjer fra Vann og Avløp
via næringsmiddel og Life Science, til
metall-, sement- og kjemisk industri,
samt Olje og Gass sektoren. God mat,
morsom underholdning og et par
timer til fri benyttelse i Basels
gamleby gjorde også kveldene til
høydepunkter. Og vi som var med fra
Endress+ Hauser takker alle våre
kunder fra Danmark, Sverige og Norge
for en meget hyggelig og minnerik
tur!
Neste års kundeseminar finner sted
fra 3. til 6. desember, og man kan
allerede nå melde seg på via våre
hjemmesider.
For mere informasjon og påmelding
www.no.endress.com/
kundeseminar2017

Måleteknisk
seminar 2017

3-6

desember
Deltagere på Måleteknisk Seminar 2016.

Kontakt
Endress+Hauser AS
Dølasletta 4
3408 Tranby
Tlf.:
32 85 98 50
Fax:
32 85 98 51
info@no.endress.com
www.e-direct.endress.com

