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Kjære Leser
IIoT, eller Industrial Internet of Things, har vært det store
buzzwordet i 2017.
Etter å ha besøkt Hannovermessen i april, kan man tydelig se
at alle system- og komponentleverandører med respekt for seg
selv introduserer løsninger mot IIoT.
Endress+Hauser har en egen gruppe spesialister som jobber
med utvikling inn mot denne teknologien. Dette er en trend
som kommer til å sette farge på våre produkter/teknologier,
nye såvel som gamle.
I denne utgaven av E+H NYTT kan du få et overblikk over noen
av de nye IIoT-løsningene vi allerede kan tilby. Du kan lese om
vår nye elektromagnetiske flow-måler ”Picomag”, som kan
leveres med IO-link for en raskere integrasjon i eksisterende
feltbuss-systemer. Du kan også skaffe deg informasjon om vår
populære mengdemåler for vann og avløpsindustrien, Promag
400.
Når det kommer til vårt mangfold av nivå-instrumenter, vil jeg
trekke fram vår nye og rimelige radar serie:
FMR 10/FMR 20.
IIoT har uten tvil kommet for å bli. Vi vil gjøre vårt ytterste for
at du skal være så forberedt som mulig på fremtidens
løsninger.
Nyt magasinet og send gjerne eventuelle spørsmål direkte til
meg.
God leselyst!

Tore Sandvoll
CEO
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E+H-KANTAR TNS 2017
Vi har, i samarbeid med KANTAR TNS,
gjennomført en kunde tilfredshets
undersøkelse våren 2017. Dette har gitt
oss en rekke fragmenterte
tilbakemeldinger fra mange av dere
som representerer en rekke forskjellige
industrier og kategorier. På hvilke
områder får vi gode tilbakemeldinger og
på hvilke områder bør vi forbedre oss?
Med bakgrunn i deres tilsvar på
undersøkelsen har vi nå iverksatt tre
forbedringsprosjekter.

1. Relatert til «kundeklager». Her
snakker vi om produktklager, for sene
leveranser, for dårlig oppfølging, feil
faktura o.l.
2. Dere har etterspurt tettere kontakt
med våre salgs-team. Dette retter vi på
ved å øke bemanningen mot våre
kunder - mot dere!

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

3. Vi oppgraderer hjemmesiden vår, slik
at det blir enklere å finne fram til
produkter, dokumentasjon og personer.
Vi takker hjerteligst for den
tilbakemeldingen dere har gitt oss.
«tilbakemelding er en gave»!
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Nivåmåling på høyt nivå
PolyPeptide Laboratories hadde behov for å finne en sikker, enkel og rimelig
måte for nivåmåling i IBC-containere med løsemidler (enkle pallecontainere).
Valget falt på Micropilot FMR20 Radartransmitter, en berøringsfri måler som
også gir adgang til alle måle-verdiene direkte i brukerens smarttelefon eller på
lesebrett.

PolyPeptide Laboratories AB i Limhamn er kontraktsleverandør av peptider til den globale legemiddelindustrien.

Stor peptidprodusent
PolyPeptide Laboratories AB er
kontraktsleverandør av kunstig
produsert protein, såkalte peptider, til
den globale legemiddelindustrien. I
dag er det bare noen få
peptidprodusenter i verden, og
PolyPeptide er en av de største.
Selskapet har seks produksjonsanlegg
i verden, hvorav et ligger i Limhamn
sør for Malmö, med ca 180 ansatte.
Nivåmåling i containere
I forbindelse med konvertering av
eksisterende prosess, ville PolyPeptide

finne en ny metode for å måle nivået i
IBC-trankene. Rickard Öhlin,
prosessingeniør i AF Gruppen,
arbeider som konsulent for
PolyPeptide og er prosjektleder for
prosjektet.
- Tanken er laget av plast, inneholder
løsemiddel og har et volum på 1000
liter. For å unngå å stoppe prosessen
er det viktig å vite nøyaktig nivå, for å
kunne avgjøre når det må skiftes over
til ny tank, forklarer Rickard Öhlin.
Tidligere brukte man en måler som
måtte monteres på innsiden av

tanken, noe som ikke var optimalt
hverken når det gjaldt hygiene eller
helse og sikkerhet. En annen mulighet
hadde vært å veie tanken, men det
ville blitt både tungvint og dyrt. Siden
området er Ex-klassifisert, stilles det
også bestemte krav til hva slags utstyr
det er lov å bruke.
- Vi kjøper mye utstyr fra
Endress+Hauser til anlegget, og derfor
kontaktet jeg deres salgsingeniør Carl
Theander for å høre om de hadde
noen gode forslag til en løsning, sier
Rickard Öhlin.
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Enkelt med radartransmitteren
- Mitt forslag var å prøve våre
frittstrålende radargivere for
berøringsfri nivåmåling, Micropilot
FMR10/20. Det er en enkel og
pålitelig radartransmitter som
primært brukes til måleoppgaver
innen vann og avløpsvann, så vel som
til enklere måleoppgaver innen alle
typer industrier. Radarbølgene trenger
gjennom plast og kan derfor i mange
tilfeller like gjerne monteres på
utsiden av tanken. En antenne sender
retningsbestemte radarpulser som
reflekteres på overflaten av produktet
og tilbake til radar igjen, forklarer Carl
Theander.
Radargivere er ikke et nytt produkt,
men de har tidligere vært kostbare og
krevde i tillegg mer komplekse
løsninger for å fungere optimalt.
Micropilot FMR10/20 gir tilgang til
alle måleverdier og hele
konfigurasjonsmenyen direkte på
brukerens smarttelefon eller nettbrett
via trådløs Bluetooth-teknologi og
app’en SmartBlue. SmartBlue-appen
for oppstart, drift og vedlikehold gir
enkel og sikker trådløs fjerntilgang
også i eksplosjonsfarlige områder.
- Da Carl Theander kom til oss og viste
radartransmitteren, bestemte vi oss

umiddelbart for å teste den. Vi valgte
modellen FMR20 da den leveres i
ATEX-utførelse med 12-graders
strålevinkel, forteller Rickard Öhlin og
fortsetter:

slipper å ha en måler inne i tanken.
Den kompakte størrelsen gjorde
plasseringen av giveren enkel. Vi
kommer til å bruke denne
radartransmitteren på flere steder i

”Installasjonen var veldig enkel, og vi hadde
ikke behov for ekstern servicehjelp. Det var bare
å plugge inn to kabler, laste ned programmet til
telefonen, koble opp og programmere. Innen en
time var vår nye måling klar.”
- Tanken er plassert inne i en
container, og radarsensoren ble
montert i taket over tanken.
Installasjonen var veldig enkel, og vi
hadde ikke behov for ekstern
servicehjelp. Det var bare å plugge inn
to kabler, laste ned programmet til
telefonen, koble opp og programmere.
Innen en time var vår nye måling klar.

vårt prosessanlegg, sier Rickard Öhlin.
Vi har solgt veldig mange
radartransmittere, til blant annet
renseanlegg og industrien siden vi
lanserte Micropilot FMR10/20 i fjor.
Dette er en enkel og kostnadseffektiv
måte for nivåmåling i tanker,
bassenger og brønner, avslutter Carl
Theander.

En tiendedel av prisen
Radarsensoren ble installert på slutten
av fjoråret, og alt har fungert siden
den gang.
- Vi er svært fornøyde med løsningen.
For en tiendedel av prisen man må
betale for et vektsystem, kan vi nå
enkelt overvåke nivået i tanken. Og vi

For mer informasjon om FMR10/20
se: www.no.endress.com/fmr10_20

Tanken er plassert inne i en container, og den kompakte EX-godkjente Micropilot FMR20
radartransmitteren er montert i taket over og måler gjennom plasten.

I forbindelse med konvertering av
eksisterende prosess ville PolyPeptide finne
en ny metode for å måle nivået i sine
løsningsmiddeltanker.
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Endress+Hauser presenterer fremtidens
2-lederkonsept
Verdens første standardiserte 2-lederkonsept for mengde og nivå øker både
sikkerheten og påliteligheten, og minsker kostnadene dine.
En sikker standard
De siste tiårene har
2-lederteknologien revolusjonert
mange av de tilgjengelige
måleteknologiene, og dette med god
grunn. Blant annet kan det nevnes at
2-lederinstrumenter gir høyere
sikkerhet, en enkel og
kostnadseffektiv installasjon og
integrering, og en felles
installasjonspraksis/kompetanse.
Endress+Hauser tilbyr enda flere
fordeler

Alle instrumenter fra Endress+Hauser
er utviklet med høyest mulig sikkerhet
i tankene, og dette gjelder også det
nyeste 2-lederkonseptet for mengdeog nivåinstrumenter. De er utformet
etter et ensartet Ex-konsept som
reduserer kostnader og kompleksitet.
De har Ex-godkjenning i henhold til
ATEX, IEC, NEPSI, FM, CSA, TIIS. I
tillegg er instrumentene utviklet i
samsvar med DIN EN/IEC 61508 for å
møte SIL-kravene.
2-lederteknologi = felleskomponenter

Endress+Hauser har lagt mye arbeid i
å finne et standard 2-lederkonsept for
mengde- og nivåinstrumentene. Dette
2-lederkonseptet gir brukeren en
større sikkerhet gjennom et felles
oppsett for programmering og drift,
ved menyinnstillinger, tilgjengelig

Med 2-ledeteknologi blir det færre
reservedeler, da komponenter for både hus,
elektronikk og display er like..

Det er store besparelser å hente på et standardisert konsept.

informasjon og meldinger. Faktisk
påvirker dette alle faser. Menyene har
lik oppbygging, noe som rett og slett
gjør din verden enklere
.Instrumentene er designet etter
Namur’s krav om utgangssignaler og
feilikoner i display og ved digital
kommunikasjon, slik at brukeren har
muligheten til raskt å unngå og å
forebygge ulykker. For vedlikeholdet
betyr dette færre reservedeler da de
fleste elektronikk-kortene, displayene,

transmitter-husene og dekslene er
like.
For mer informasjon om vårt nye
2-lederkonsept se: www.no.endress.
com/2-leder
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På tide med litt teknisk påfyll?
Den 3.-6. desember i Frankrike, Sveits og Tyskland.
Bli med oss på et innholdsrikt
kundeseminar på våre moderne
produksjonsanlegg i Frankrike, Sveits
og Tyskland. Lær mer om
måleprinsipper, dra nytte av de nyeste
teknikk- og produkttrendene og besøk
Europas største akkrediterte
kalibreringsrigg.
Seminaret er et skandinavisk
arrangement og de fleste
forelesningene er på engelsk.

Pris: 7 950 NOK/person inkl. reise,
kost & losji og dokumentasjon
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Påmelding: Via våre hjemmesider
innen 31. oktober, 2017.
Seminaret holdes 3-6 desember i
Frankrike, Sveits og Tyskland.
For detaljert program og påmelding
www.no.endress.com/seminar2017

Måleteknisk
seminar 2017

d. 3.-6.
desember

På det måletekniske
seminaret gjennomgås
måleprinsippene for nivå, flow,
trykk, temperatur og analyse.
Prinsipper som "Time of Flight"
(ToF), guidet radar og ultralyd vil
bli forklart, og sist men ikke
minst inneholder seminaret også
informasjon om energi- og
optimaliseringsløsninger..

"It was a handsome trip. Nice to meet people from other companies and industries do discuss common problems. I also found
the factory tours very interesting."
/Dansk deltaker fra næringsmiddelindustrien
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Velkommen til vår splitter nye
NIVÅ-hjemmeside
Med vår omfangsrike produktportefølje innen nivå, mengde, trykk, temperatur
og analyse, samt komponenter og dataloggere for registrering, kan det være
vanskelig å gi en god oversikt over vår kompetanse innenfor hvert
måleprinsipp.
Derfor lanserer vi et nytt nettsted med fokus kun på NIVÅMÅLING.

Vi har samlet alle våre nivåprodukter på vår nye NIVÅ-hjemmeside
for å gi deg den beste oversikten.

Alt mellom himmel og jord
Konstant produktkvalitet, anleggets
sikkerhet og økonomisk effektivitet
- dette er viktige aspekter for ethvert
nivåmålepunkt.
Nivåer i væsker, pastaer, faste stoffer
eller flytende gass blir ofte målt i
tanker, siloer eller transportable
beholdere. Endress+Hauser har et
stort utvalg av forskjellige
måleprinsipper tilgjengelige for
grensevakt-, kontinuerlig-, Interfaceog tetthetsmåling så vel som til
nivåindikering. Endress+Hauser
støtter deg fra planlegging til
ferdigstillelse og vedlikehold av ditt
målepunkt.

Den nye hjemmesiden
På vår nye nettside kan du lese alt om
måling av nivåer og hva
Endress+Hauser kan tilby deg. Vi har
samlet alle våre nivåprodukter for å gi
deg den beste oversikten.
Du vil også finne en oversikt per.
industri, hvor du kan se våre
bransjeeksperter snakke om de nyeste
trendene og gi deg en god oversikt
over alle de anvendte
nivåinstrumentene innenfor din
industri.
Du kan også lese om de ulike
måleprinsippene og deres spesifikke
fordeler. Sist men ikke minst, kan du
se de nye og smarte funksjonene, for
eksempel Heartbeat Technology™,
Bluetooth kommunikasjon og våre
mange illustrerende videoer.

•
•
•
•
•

Fordelene ved vår nye
hjemmeside:
Les alt om nivåmåling
Se relevante nivåinstrumenter
pr. industri
Les om de nyeste trendene
Se de nyeste funksjonene
Se illustrerende videoer

Besøk vår nye NIVÅ-hjemmeside:
www.yourlevelexperts.com/nb/
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80 GHz - overtruffen når det gjelder!
Til noen av de mest krevende nivåinstallasjonene er det ofte ønskelig å bruke
en berøringsfri nivåmåler. Medier det måles på kan være slitende, høytemperatur og kreve konstant omrøring etc. Disse faktorene kan gjøre det
vanskelig å få til en pålitelig og sikker nivåmåling.
Hos en av våre kunder var det en
utfordring med alle disse
mediefaktorene. Det aktuelle
instrumentet som var installert i
applikasjonen var en 26GHz
berøringsfri radar. På grunn av
tankens størrelse måtte det monteres
en stor antenne for å få et godt
målesignal. Kombinasjonen av
antennestørrelsen, og omrøring av
mediet førte til påbygging inne i
antennen. For å opprettholde en god
og sikker måling måtte derfor
antennen rengjøres manuelt opptil
2-3 ganger per uke.
For Micropilot FMR6x serien, vår
nyeste 80 GHz radar, er ikke
påbygging lenger noen utfordring. På

Micropilot FMR6x ble installert på den
eksisterende stussen som ga en rask
utskifting av den eksisterende 26GHz radaren.

grunn av den høye frekvensen blir
målestrålen mye smalere og antennen
kan lages mye mindre. I dag, etter mer
enn tre måneders drift, leverer den
installerte Micropilot FMR62 fortsatt
en stabil og pålitelig nivåmåling, uten
å ha krevd rengjøring av antennen.
Vi hjelper deg gjerne med å velge rett
nivåtransmitter til din applikasjon, så
vel som hjelp i forbindelse med
installasjon og oppstart. Den nye
Micropilot FMR6x kan leveres med vår
patenterte Heartbeat Technology™,
som tilbyr kontinuerlig diagnostikk og
verifikasjon. Heartbeat-teknologien
oppdager ikke bare tilfeldige feil, men
også systematiske feil forårsaket f.eks.

Micropilot FMR6x tilbyr et bredt spekter av
nye muligheter. Noen av disse nye funksjonene ble lagt inn under igangkjøringen.

av påbygging. Heartbeat-teknologien
kan leveres til en rekke av våre
2-lederbaserte nivå- og
mengdemålere.
Les mer om vår nye berøringsfrie
radar Micropilot FMR6x:
www.no.endress.com/fmr6x-serien

Micropilot FMR6x leveres med vår patenterte
HeartBeat Technology™, som gir kontinuerlig
diagnostikk og verifisering.
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iTHERM TrustSens - vår nye og
revolusjonerende temperaturføler
Endress+Hauser presenterer verdens første selvkalibrerende temperaturføler
Ved måling av temperaturen i næringsmiddelindustrien eller bioteknologi kan
konsekvensene bli fatale dersom målingen er ukorrekt. Med den nye
temperaturføleren iTHERM TrustSens, oppnås den høyeste nøyaktighet ved
hjelp av en intern kalibrering.

iTHERM temperaturgiver er tilgjengelige med unike fordeler, hvorvidt det er behov for en ultrarask sesnor, en svært motstandsdyktig sensor, eller
en sensor som raskt kan tas ut av prosessen.

Temperatur: en viktig parameter
Temperatur er ofte det mest kritiske
overvåkingspunktet i
næringsmiddelindustrien og
legemiddelindustrien. Hvis målingen
er unøyaktig, kan konsekvensene for
både produkter og mennesker bli
fatale. Faktisk fører Campylobacter
(77,3%,) Salmonella (20,9%),
Escherichia coli (1,4%) og Lysteria til
alvorlig sykdom for opp til 320.000
europeere hvert år.
Temperaturbehandling er den
viktigste barrieren mot biologiske,
matbårne sykdommer i både

produksjon, oppbevaring og transport.
For bioteknologien er temperaturen et
viktig måleparameter for å sikre en
god og effektiv vekst og at
sluttproduktet er av høyest mulig
kvalitet. Innenfor begge industriene er
det derfor høye krav til sikkerhet og
dermed også til dokumentasjon av
kontroll. Samtidig har temperaturen
en stor innflytelse på
produksjonsomkostningene, og det i
seg selv gjør det viktig for bedriftene å
få så sikker temperaturmåling som
mulig.

En tidkrevende, men viktig kontroll
Både innenfor næringsmiddel- og
legemiddelindustrien vil det ofte være
krav til regelmessige kalibreringer av
temperaturfølere, og dokumentasjon
av denne prosessen. Under tradisjonell
kalibrering stoppes prosessen for å
utføre kalibreringen. Ofte er det
utdannet personale som fjerner
giveren og utfører kalibrering i en
mobil kalibreringsenhet. Giveren må
monteres tilbake på plass før
prosessen kan startes opp igjen. Dette
er en krevende prosess som stjeler
store mengder tid, og dermed store
mengder penger.
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Egenkalibrering – helt automatisk
Med Endress+Hauser`s
revolusjonerende
temperaturteknologi, iTHERM
TrustSens, kan kalibrering utføres
automatisk, uten at giveren må
fjernes, eller at prosessen må stoppes.
TrustSens er designet med en
innebygd referansesensor som syklisk
overvåker den primære PT100giveren under den aktive prosessen.
Dette betyr at prosessen ikke blir

avbrutt, og at vedlikeholdspersonell
kun kreves når sensoren rapporterer
en feilfunksjon.
Temperaturføleren kan gjøre denne
selvkalibreringen fordi den har en
intern referanse, som består av et
materiale med en ekstremt presis
Curie-temperatur. Materialet som
benyttes er et keramisk materiale.
Dette materialet heter Bariumtitanat,
og har et Curiepunkt* på 118 °C .Dette
betyr at temperatursensoren vil foreta

en selvkalibrering ved en temperatur
på 118 °C (239 °F) hver gang, også
over lengre tids bruk, noe som typisk
vil skje under for for eksempel en
damprensesyklus.
Hver eneste kalibrering kan
dokumenteres helt automatisk og med
en 100% sporbar kalibreringsrapport.
I selve transmitteren kan det lagres
opp til 350 kalibreringer og det er
enkelt å skrive ut kalibreringsbeviset
ved behov for dokumentasjon.

Med iTHERM TrustSens går kalibreringen helt automatisk, opp til 350 kalibreringer kan lagres i
transmitteren og det er mulig å printe ut et kalibreringsbevis.

Oppfyller strenge hygienekrav
Både materialvalg på
temperaturføleren og de medfølgende
godkjenningene oppfyller de strenge
kravene innen næringsmiddelbransjen
og bioteknologi.
Sertifikater og godkjenninger
inkluderer: EHEDG, ASME BPE, FDA,
3-A, 1935/2004, 2023/2006 (GMP),
10/2011, og er i samsvar med FDA
forskriftene. Temperaturføleren
leveres med mer enn 50 forskjellige
sterile og hygieniske prosesskoblinger
som standard.

iTHERM TrustSens kalibreres fortløpende helt
automatisk mot en intern referanse av et
materiale, Curie temperatur, som er ekstremt
nøyaktig - hver gang!

iTHERM – unike fordeler
Med iTHERM temperaturføler kan du
tilpasse temperaturtransmitteren
nøyaktig til ditt behov.
Hvis det er viktig med en veldig rask
temperaturmåling, er iTHERM et

meget godt valg. Den har bransjens
raskeste responstid på bare t90: 1,5s.
Hvis det er behov for en
temperaturføler som er ekstra
motstandsdyktig mot vibrasjoner, er
iTHERM StrongSens, som kan motstå
opp til 60g, den beste på markedet.
Hvis det er viktig å kunne ta føleren ut
for hyppige kalibreringer kan iTHERM
QuickNeck gi betydelige besparelser,
siden følerelementet kan demonteres
lekende lett uten verktøy.
iTHERM gir deg ubegrenset
muligheter til å optimalisere din
prosess!
Les mere om iTHERM på: www.
no.endress.com/trustsens_no

*Et curiepunkt er temperaturen der et materiale endrer sin magnetiske egenskap. Curiepunktet til Bariumtitanat er meget stabilt, og hver gang
prosessen passerer 118 °C (altså ved hver SIP-syklus), blir målesensorens verdi sammenlignet med referansesensoren.

12

Endress+Hauser Nytt

		

Avløpsvannsprøver i en kum

Fokus på øl - ikke på avløpsvann
Den populære magnetiske flowmåleren Proline Promag 400, sikrer en
vedlikeholdsfri avløpsvannshåndtering hos Hofbrauhaus Freising.
Et bryggeri med sterke tradisjoner
Hofbrauhaus Freising er et av
Tysklands eldste bryggerier. Dets
historie strekker seg helt tilbake til det
12. århundret. Et bryggeri på
domkirkebakken (Domberg) ble første
gang nevnt i et dokument fra 1160,
da Freisings biskop Albert I von
Harthausen regjerte. Bryggeriet har
sitt eget bryggevann, som
udelukkende brukes til å fremstille
over ti slag øl. Vannet hentes fra mer
enn 120 meter under bakken, og er
dermed helt fritt for skadelig
forurensing.

Med smak for øl – ikke prosessvann
Bryggerens fulle opmerksomhet er på
ølet og har ikke tid til å bekymre seg
om lovpålagte avløpsvannsprøver.
Derfor setter Hofbrauhaus Freising sin
lit til Endress+Hauser og deres flere
årtier lange erfaring med fremstilling
av måleinstrumenter til industrien.
Dette skyldes at bryggeriet vet de kan
stole på Endress+Hauser’s innbyggede
løsning med flowmåler og prøvetaker.

Automatisk og pålitelig
Prøvetaking av avløpsvann foretas
automatisk basert på flowhastigheten.
Under prosessen skal flowmåleren
styre prøveuttageren presist for å sikre
at de lovpålagte prøvene tas og
registreres. Prøvetakingen skal
fungere pålitelig hele døgnet rundt,
uten problemer eller behov for
vedlikehold.
"Endress+Hauser har vist seg å være
en kvalifisert og pålitelig partner for
måleteknologi i alle bryggeriprosesser,
og behandling av prosess- og
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Proline Promag L 400 – flowmåleren med integrert
webserver og en optimalisert sensor

Hofbrauhaus Freising er et av Tysklands eldste
bryggerier. Deres historie strekker seg helt tilbake
til det 12. århundret.

avløpsvann. Korrekt måling av avløpsvann er kritisk fordi
lovbestemmelsene fastsetter at vannprøver skal tas
regelmessig. Mengden må registreres 24/7. Målepunktet
skal rett og slett være i arbeid 24/7 og Endress+Hauser’s
måleinstrumenter sikrer at det er det. Pålitelig hver dag“,
forteller Arno Jacobi, teknisk leder hos Hofbrauhaus
Freising.

Dessuten sikrer Heartbeat Technology™ prosesssikkerheten
via selvverifisering og dokumentering, som startes ved et
enkelt tastetrykk.
Med WLAN og den innebygde webserveren er den ideell til
bruk på vanskelg tilgjengelige steder og fjerntliggende
målepunkter.

Installasjon i kummen– ute av syne, ute av sinn?
Endress+Hauser anbefalte den meget populære magnetiske
flowmåleren Proline Promag L 400 i kombinasjon med en
dataoppsamler, Memograph M, for å måle dette svært
kritiske målepunktet. Promag L 400, som er utviklet
spesielt til måling av vann og alle former for avløpsvann, er
ekstremt robust og totalt vedlikeholdsfri. Den allsidige,
optimaliserte Promag L er det foretrukne valget for alle
standardapplikasjoner innenfor vann og avløp. Det unike
lap-joint flange konseptet (DN < 350/14") sikrer en
fleksibel, enkel og rimelig installasjon. Promag L 400, med
sin vann- og avløpsvannsoptimalisert transmitter, sparer
både tid og omkostninger.

Alt dette gjør Promag L 400 ideell til denne typen bruk.
Den er installert i den vanskelig tilgjengelige
avløpsvannskummen sammen med prøvetakeren ASP
Stasjon 2000 RPS20. I dette tilfellet er faktisk ordtaket
sant, i positiv forstand: ute av syne, ute av sinn.
Flowmåleren har vært problemfritt og sørger for at
prøvetakingen skjer med rett mengde til rett tid uten at
bryggeren har behøvd å være involvert.
Les mer om Proline Promag 400 her:
www.no.endress.com/maalepartner
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Promag 400 - en ideell målepartner
Endress+Hauser’s populære elektromagnetiske flowmåler, Promag 400, har
fått nye innovative funksjoner som gjør den mer nøyaktig og enda mer
brukervennlig.

Endress+Hauser’s populære elektromagnetiske flowmåler
Promag 400 har fått nye innovative funksjoner, som gjør den
mer nøyaktig og enda mer brukervennlig.

Vanntett innovasjon
Innenfor vann og avløpsvannsbehandling er den elektromagnetiske
flowmåleren Promag 400
Endress+Hauser’s mest populære
mengdemåler. Dette er ikke
overraskende, for den gir brukerne
helt nye og innovative funksjoner, som
aldri har vært på markedet i én og
samme måler før.
De fleste kundene våre har allerede
opplevd at de sparer en betraktelig
mengde penger på HeartBeat
Technology™, som gjør at brukerne
selv kan verifisere måleren mens den
er i prosessen
Dette sparer mange av kundene for
dyre servicebesøk og tidkrevende
kalibreringer.
Ny ”0 DN” funksjon på Promag 400
W sensoren
En annen stor fordel er de nye
forbedringene på sensorens design,

Med det nye sensordesignet kan du nå installere Promag 400 W
uten krav til rette strekk, som gjør at måleren kan installeres
overalt.

som betyr at du nå kan installere
flowmåleren uten krav til rette strekk,
og samtidig opprettholde en god
nøyaktighet på 0,5%. Dette sikrer en
enkel installasjon.
Hvor man ellers må ha 5x
rørdiameteren før og 2x rørdiameteren
etter, kan man altså installere Promag
400 W hvor som helst. Dette betyr at
rørføringen ikke må gjøres om, og at
det kan spares både tid og penger.
WLAN gjør livet enklere for
brukeren
Promag 400 har allerede en integrert
webserver, som gjør at du kan motta
data uansett hvor du måtte befinne
deg på anlegget – selv hjemmefra!
Med den nye WLAN kan du
konfigurere måleren og få
opplysninger uten å måtte ta av lokket
på måleren. Alt skjer trådløst, og
forbindelsen kan rekke opp til 50
meter.

Der finnes ingen andre magnetiske
flowmålere på markedet i dag som
tilbyr brukerne så mange fordeler i én
og samme måler.
Les mer om Promag 400 på:
www.no.endress.com/maalepartner:

Med den nye WLAN kan du konfigurere
måleren og få opplysninger uten å måtte ta av
lokket på måleren.
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Proline 300/500 - vår nye multimåler
Dagens avanserte flowmålere er i stand til å levere langt mer informasjon enn
den primære målte verdien. Den seneste utviklingen i avansert diagnostikk
gir deg en klar visning hvis prosessen din forårsaker skade på rørene dine,
som til slutt vil kunne medføre en sikkerhetsrisiko hvis problemet ikke blir
tatt hånd om.
Best i klassen
Proline 300/500 er utstyrt med
Heartbeat teknologi. Heartbeat
teknologi er basert på ”best-in-class”
diagnostikk, som øyeblikkelig forteller
operatøren om flowmåleren er utenfor
sin spesifikasjon. Dette kan for
eksempel være en foreldet komponent
eller kanskje en defekt
temperatursensor. Disse
diagnostikkene kjøres kontinuerlig i
flowmåleren uten at det må foretas
noen handling fra operatørens side.
De kontinuerlige testene er basert på
interne referanser, som sammenlignes
med de kritiske enhetskomponentene.
Coriolis – condition monitoring
Utover den permanente diagnostiske
testen, finnes det en valgfri "on
demand verifikations –funksjon” som
utføres av operatøren. Hvis en
Heartbeat-verifikasjon påbegynnes, vil
den aktuelle statusen for alle
diagnoseparametre leses og lagres
med en unik markering i flowmålerens
”failsafe” hukommelse. En
verifikasjonsrapport i pdf-format
genereres ut i fra diagnosedata for
dette øyeblikksbildet, og denne
rapporten kan downloades, skrives ut
eller lagres eksternt som audit
dokumentasjon. For hele
Endress+Hauser’s Coriolis
flowmålerportefølje finnes det en
spesifikk test som heter HBSI
(Heartbeat Sensor Integrity), som kun
utføres under en anmodet
verifikasjon.

Korrosjon i rørene dine? Proline 300/500 forteller deg det.

Heartbeat Sensor Integrity
HBSI er basert på sensorspesifikke
referanseverdier, som har blitt lagret
under flowmålerens kalibrering.
Under normal drift beveger
målerørene i coriolismåleren seg med
naturlig frekvens. Den naturlige
frekvensen avhenger av flowmålerens
mekaniske design og væskens
densitet. Under HBSI brukes et
testsignal til å generere en fast
forskyvningsfrekvens. Dette
testsignalet evalueres deretter av
flowmåleren, hvoretter en HSBI
benchmark beregnes. Skader på
rørene som følge av korrosjon eller
slitasje påvirker systemets respons og
dermed HBSI benchmark. Grensene
som er satt for denne benchmarkverdien muliggjør en klar ”pass/fail”
evaluering af HBSI.

Øynene inne i prosessen
HBSI vil gi operatøren nyttige
opplysninger hvis det er korrosjon på
rørene i coriolis-flowmåleren. Hvis
dette er tilfelle er det stor
sannsynlighet for at de berørte
rørledningene også vil være påvirket,
og dermed ende opp med å utgjøre et
sikkerhetsproblem for operatøren. Når
teknologier som HBSI er tilgengelige,
har man tid til å kreve mer fra sin
instrumentering enn kun den primære
målte verdien. Å kunne ha et øye inne
i prosessen vil holde anleggene dine
sikre og produksjonen din i gang.
Les mer på: www.no.endress.com/
Proline_no
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Picomag - flowteknologi i lommestørrelse
En liten og  snedig elektromagnetisk flowmåler til ledende væsker.
Mange virksomheter har funnet ut av at det er penger å spare ved å måle, og
dermed begrense bruken av tilsetningskjemikalier. Derfor har etterspørselen
på måleinstrumenter som effektivt kan måle forbruket økt betraktelig. For å
dekke dette behovet lanserer Endress+Hauser nå markedets mest innovative
og samtidig mest økonomiske elektromagnetiske flowmåler.

Den nye Picomag kommer i et kompakt design og tilbyr brukeren en enkel navigering gjennom målerens oppsett via Bluetooth samt en enkel intergrering via
IO-link.

Pigomag kan brukes i de fleste industrier ved
måling av tilsetningskjemikalier, f.eks i
næringsmiddelindustrien.

En haug med fordeler
Endress+Hauser’s nye flowmåler,
Picomag, tilbyr en sikker og effektiv
flowmåling i alle ledende væsker og
innenfor alle industrier. Det kompakte
designet, med hus-størrelser på DMA
15, 20, 25 eller 50, sikrer at den kan
passe inn i hvilken som helst
applikasjon. Huset er utformet i
rustfritt stål (IP65/67) og er
motstandsdyktig overfor vibrasjoner.
Picomag leveres med et 1,4”
fargedisplay, som kan vise både
temperatur og flow, samtidig som at

det kan skifte farge i forhold til type
informasjon. Displayet kan roteres, og
dette sikrer en god og lesbar
synsvinkel.

konfigurerbar I/O port og IO-link til
alle Picomag versjoner, som gir en
rask integrering i eventuelle etablerte
feltbus systemer.

Den perfekte kommunikator
Å sette opp din nye Picomag er meget
enkelt. Dette skjer helt intuitivt via en
BlueTooth SmartBlue app, som finnes
til både iOS og Android. Her blir du
navigert gjennom hele målerens
oppsett. Deretter kan relevante
prosess-data vises via en mobil-enhet.
Picomag tilbyr samtidig fri

E-direct, din garanti for rask
levering
Picomag blir en del av
Endress+Hauser’s E-direct portefølje,
som består av konkurransedyktige
produkter med ekstremt rask levering.
Dette betyr at Picomag ligger klar på
et sentralt lager, og kan leveres i løpet
2-5 arbeidsdager.
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Åtte nye trykktransmittere og trykkvakter
Åtte nye produkter - åtte gode grunner til å velge Endress+Hauser!
Endress+Hauser har lansert en helt ny rekke trykktransmittere og brytere til
svært konkurransedyktige priser. De nye instrumentene dekker alle industrier
og tilbyr vår sedvanlige høye kvalitet og pålitelighet.

Endress+Hauser har lansert en helt ny rekke trykktransmittere og brytere til svært konkurransedyktige priser.

Nøyaktig og pålitelig trykkmåling
De nye trykkmålerne og trykkmålerne
måler nøyaktig og pålitelig, både
relativ og absolutt trykk. Serien består
av trykkmålere og brytere for
generelle applikasjoner og modeller,
designet spesielt for å møte de strenge
kravene i næringsmiddelindustrien.
Selv om disse trykkmålerne er enkle,
har de spesifikke måleområder og
prosessforbindelser som passer til
mange forskjellige målepunkter, enten
for pumpeindustrien,
næringsmiddelindustrien, eller i
varme- og ventilasjonsanlegg. I tillegg
bruker de samme måleceller som for
våre mer avanserte trykk sensorer.
Kvalitet og pålitelighet er standard hos
Endress+Hauser.
Den nye produktfamilien omfatter åtte
forskjellige produkter, og de har alle
ett fellestrekk: Påliteligheten i måling
av trykk i gasser, damp, væsker og
støv.

Fordelene ved denne
produktfamilien er mange:
• Måling av absolutt og/eller relativt
trykk i gasser, damp, væsker og støv
• Tilpasset måleområde
• Høy referanse-nøyaktighet (opp til
0,3%)
• Fritt valg mellom metall og
keramiske celler
• Bredt spekter av prosessforbindelser
• Høy langsiktig stabilitet og
repeterbarhet
• Høy overbelastningsbestandighet
(opp til 40 ganger det nominelle
trykket)
• Hygienisk design tilpasset næringsmiddel- og drikkevareindustrien

Alle de nye trykkinstrumentene er en
del av vår E-direct produktportefølje,
som tilbyr deg mange store fordeler:
•
•
•
•
•

Gode priser - mengderabatt.
24/7 bestilling
Rask levering - 2 til 5 arbeidsdager
Lett å velge - forhåndskonfigurert
Høy kvalitet - E-direct produktene
oppfyller Endress+Hauser`s kjente
kvalitetsstandarder.

Opplev vårt komplette E-directprodukttilbud på www.e-direct.
endress.com
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Device Viewer - din vei gjennom jungelen
Onlineverktøyet vårt, Device Viewer, gir deg nøkkelen til alle dokumentene
dine.
Alle dokumentene ligger klare til
deg
Når ditt nye instrument sendes fra
fabrikkene våre, vil vi automatisk lagre
all nødvendig informasjon i form av
godkjennelser, sertifikater og
manualer, samt mye mer.
Denne informasjonen vedrører ditt
spesifikke instrument, og vi gjør det
lett for deg å hente informasjonen
selv.
Enkel tilgang til viktig informasjon
Det kan være vanskelig å navigere
gjennom informasjons-jungelen og
finne det spesifikke dokumentet til
nettopp ditt instrument, og i siste
øyeblikk gir du kanskje opp og ber om
hjelp fra salgsingeniørene våre.
Dette kan være både irriterende og
tidskrevende, og derfor har vi laget et
unikt online-verktøy som gjør det
enklere for kundene våre.
Med vår Device Viewer kan du raskt
og enkelt få tilgang til oppdatert
produktinformasjon og opplysninger
rundt instrumentet. Disse
opplysningene inkluderer ordrekode,
tilgjengelighet, reservedeler, nye
produkter til erstatning av gamle
instrumenter og generell informasjon.
En tydelig dokumentoversikt
Dokumentoversikten gir et overblikk
over de tilgjengelige
betjeningsveiledningene, tekniske

Med Device Viewer kan du raskt og enkelt få tilgang til oppdatert produktinformasjon.

opplysninger eller
spesialdokumentasjon, herunder de
eksisterende språkversjonene. Du kan
downloade filene du skal bruke med
en gang, og med et par enkle klikk.
Du kan også downloade spesifikk
dokumentasjon til de installerte
instrumentene dine, for eksempel
kalibreringssertifikater og
parametersertifikater. Alt du trenger å
gjøre for å få adgang til

dokumentasjonen, er å angi
instrumentets serienummer og
e-mailadressen din. Når
e-mailadressen din er registrert, kan
du downloade den fulle
dokumentasjonen som svarer til et av
ordrenumrene dine.
Start i dag på: www.no.endress.com/
deviceviewer

Fordelene ved Device Viewer
• Få generell produktinformasjon på bakgrunn av serienummeret på instrumentets typeskilt
• Kontroller produktopplysninger som ordrekode, produksjonsdato, produktets tilgjengelighet og nye produkter
• Finn reservedeler og hent reservedelstegninger
• Hent dokumentasjon til instrumentet ditt, som f.eks. betjeningsveiledninger, teknisk informasjon,
spesialveiledninger
• Registrer deg online for å enkelt få tilgang til produktspesifikke dokumenter, f.eks. kalibrering og
parametersertifikater
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Vedlikehold og trygghet går hånd i hånd
Oppnå maksimal oppetid i din prosess med riktig mengde vedlikehold.

Endress+Hauser tilbyr et komplett
utvalg av vedlikeholds-service, så du
lettere kan styre omkostningene dine.
Vi hjelper deg, fra inspeksjon til
forebyggende vedlikeholds-service,
med å finne  riktig vedlikeholdspakke
for deg. Denne prosessen baseres på
kravene som stilles ved ditt spesifikke
anlegg. Serviceteknikerne våre er godt
trent i å utføre korrekt vedlikehold av
dine Endress+Hauser- instrumenter.
Et kundeeksempel på en
serviceavtale
Glasspesialisten Schott, som holder til
i den østlige delen av Sveits, er
underlagt strenge krav i sin rolle som
leverandør til legemiddelindustrien.
For å garantere kvaliteten på
produktene sine, har virksomheten
behov for ekstern hjelp til å foreta
kalibreringer.
Schotts primære mål er å levere
kvaliteten kunden forventer. Dette
oppnås via regelmessig kalibrering av
kritiske målepunkter. Systemene
stenges i cirka to uker om sommeren,
og vedlikeholds-sjefen må derfor
fullføre alt planlagt kontrollarbeid på
en stram timeplan.
Schott har motatt hjelp til disse
kalibreringene av Endress+Hauser i
åtte år. I dag omfatter
kalibreringskontrakten 450
målepunkter innenfor temperatur,
konduktivitet, pH-verdi og trykk.
Serviceteknikerne som utfører
oppgaven innehar ikke kun den
tekniske kunnskapen som kreves for å

En titt inn i Clean Room-området på Schott fabrikken i St. Gallen, Sveits.

utføre oppgavene, men også den
nødvendige utdannelsen som kreves
for å jobbe med en farmasøytisk
produksjonslinje.
Tillit er avgjørende for
servicekontrakter - kunden kan stole
på at Endress+Hauser bidrar med
omfattende ekspertise innenfor
kalibrering og måleinstrumenter. Ofte
finner Endress+Hauser’s
serviceteknikere metoder for å
optimalisere prosesser. For eksempel
hjalp Endress+Hauser Schott med å

skifte til følere, som kan
forhåndskalibreres til
temperaturmåling.
Les mer om våre servicekontrakter på:
www.no.endress.com/schottno
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Hansa Borg - pålitelig avløpsrensing
Med mer enn 400 medarbeidere er Hansa Borg Bryggerier AS Norges største
norsk-eide leverandør av øl og mineralvann. Virksomheten og
varesortimentet er i konstant utvikling, noe som gjør dem til en viktig aktør i
utviklingen av den norske drikkevareindustrien.
Tekst og bilder av Frode Th. Omdahl
Eventyrlig lang erfaring
Hansa Borg har over 400 års erfaring
innenfor brygging og levering av øl,
cider, brus og vann til hele det norske
drikkevaremarkedet. Hansa Borgs
bryggerier produserer noen av de
største ølmerkene i Norge. Selv om øl
er kjernen i virksomheten, tilbyr de
også et bredt sortiment av
velsmakende produkter. Disse
omfatter naturlig mineralvann,
diverse brusdrikker, eplejuice, saft og
sterkere alkoholholdige drikkevarer.
Mekanisk eller biologisk
renseanlegg?
”Den forrige utslippstillatelsen vår
hadde restriksjoner for KOF (kjemisk
oksygenforbruk), BOF (biologisk
oksygenforbruk), pH, temperatur,
tørrstoffinhold (TSS = suspenderte
stoffer) og flow”, forklarer teknisk sjef
Ivar Selheim.” ”Men vi klarte ikke å
overholde restriksjonene innen BOF
og pH. I tillegg foregår bryggeriets
produksjon batch-vis, og dette
medførte store svingninger i
utslippene. Vi måtte regulere utslippet
med hensyn til pH og temperatur,
samt minske tørrstoffinnholdet før det
kunne sendes inn til det kommunale
avløpsnettet. Derfor måtte vi bygge et
nytt renseanlegg, og valget stod
mellom et mekanisk eller et biologisk
renseanlegg. Vi avtalte med
kommunen at så lenge det nye
kommunale renseanlegget på Flesland
har tilstrekkelig kapasitet, trenger vi
ikke å rense avløpsvannet vårt. Vi
søkte om en ny utslippstillatelse for en
høyere grense for BOF, og fikk dette
innvilget” forteller Selheim.
Måleutstyr fra Endress+Hauser
Hansa Borg valgte et mekanisk
vannbehandlingsanlegg fra Cuss, med

Gjennvinningstank på 600m³.

sedimentasjonstanker, rotasjonsfilter
og lamellenseparator, hvor det meste
av tørstoffet skilles ut. Det filtrerte
vannet samles i en 600 m³ lagertank,
og selve anlegget har en kapasitet på
1200 m³/døgn med en aktuell
utslippsmengde på ca. 600 m³/dag.

Anlegget skiller ut alt tørstoff (f.eks.
etikettpapir og fiber), og slammet
felles ut og sendes til kommunens
avløpsrenseanlegg på Flesland.
Teknisk sjef Ivar Selheim fra Hansa
Borg viste frem anlegget under et
besøk i juni, og produktansvarlig
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Produktsjef Robert Biederbick fra Endress+Hauser (tv) sammen med
teknisk sjef Ivar Selheim (th).

Robert Biederbick fra Endress+Hauser
AS forklarte hvordan det hele
fungerer. Endress+Hauser har nemlig
levert alt måleutstyret til
renseanlegget; prøveopptakere,
flowmålere i innløpet og utløpet, samt
instrumenter til pH-, trykk- og
nivåmåling.
Prosessen styres automatisk, og på
kontrollrommets tavle kan man følge
med på om alt går som det skal. Blir
avløpsvannet for surt eller for basisk,
tilsettes lut eller syre automatisk i
passende mengder.
”Hver måned skal det tas to prøver,
som sendes til et eksternt
laboratorium for analyse. Den ene
prøven skal tas over en periode på syv
døgn, og blir deretter analysert for
KOF, pH og TSS (tørrstoff).

Skjermbilder av prosessen.

Robert står ved prøvetakeren Liquistation CSF48.

Den andre prøven tas over et døgn, og
analyseres på BOF (BOF vil endre seg i
prøven, hvis den blir stående for
lenge). Det er disse resultatene vi
rapporterer  inn til Fylkesmannen”,
forklarer Selheim.
”Anlegget er forberedt til utvidelse
med et biologisk rensestrinn, noe som
kan være aktuelt hvis det stilles
skjerpede krav til avløpsvannet vårt.
Biogassen vil på den måten bli
produsert direkte fra avløpsvannet,
ikke fra råtnende slam, som er mest
vanlig. Hva gassen skal brukes til er
ennå ikke bestemt, den kan brukes i
varmtvannsproduksjon for å avlaste
de eksisterende kjelene, eller som
drivstoff til egne lastbiler. Hvis og når
det blir aktuelt, vil vi velge den
muligheten som med størst
lønnsomhet”, avslutter Selheim.

Fakta om CUSS
CUSS (Chriwa UmweltSystemtechnic und Service
GmbH) er et tysk selskap som
leverer biologiske og mekaniske
anlegg til avløpsvannsrensning
og slambehandling for bryggerier
og næringsmiddelindustrien i
hele verden.
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Enkel fargemåling av drikkevann
Norge har noe av verdens beste drikkevann. Man kan finne grunnvann som
er egnet til fremstilling av drikkevann i nesten hele Norge. Dog kan det være
nødvendig med flere behandlingstrinn for å fjerne uønsket innhold før vannet
kan brukes, og her kan en inline-måling være til hjelp.

OUSAF21 fargesensor, bypass-montert, til
overvåkning av et drikkevannsanlegg.

Forskjellige nyanser gult vann, målt etter APHA-Hazen skalaen.

Typisk vannbehandling
Grunnvannet blir behandlet på
vannverk før det blir sendt ut til
forbrukerne. Dette gjøres for å fjerne
de stoffene som vi ikke ønsker i
drikkevannet vårt. Avhengig av hvor
råvannet kommer fra, kan det
inneholde en rekke stoffer som
kommer fra de mineralene og
jordtypene vannet har rendt igjennom
på vei til boringen. Vannet skal renses
for organisk stoff, samt stoffer som
jern, mangan, hydrogensulfid og
metan.

Farget drikkevann
En spesiell form for organisk stoff i
grunnvannet er de såkalte
humusforbindelsene, som kan opptre
både som sure og basiske forbindelser.
Disse forbindelsene gir vannet en
brunlig farge og dårlig smak, og
vanskeliggjør dessuten rensingen av
vannet, særlig for jern- og
manganinnhold. Derfor er det satt
grenseverdier for hvor høyt vannets
fargetall skal være, som er en tydelig
indikator på om det er organisk stoff
tilstede.

Inline driftskontroll
Det er ingen direkte krav til å utføre
en løpende driftskontroll, men det kan
være gunstig. Ved å utføre kontrollen
får man en effektiv prosess, og sikrer
at sluttresultatet er rent og overholder
grenseverdiene.
Endress+Hauser´s prosessfotometer
OUSAF21 kan utføre en rask
fargekontroll ved å kontinuerlig måle
den gule fargen som oppstår ved
lysabsorbering ved spesifikke
bølgelengder, i henhold til de
internasjonale standardene; Pt-Co
skala og APHA Hazen skala.
Fotometeret er i stand til å identifisere
selv den minste mengde farge.
Transmitteren og prosessfotometeret
leveres ferdig konfigurert og
fabrikkskalibrert. Dette gjør
installasjonen enkel, og driften
brukervennlig. De luftkondenserte
sensorene har ingen bevegelige deler,
og reduserer vedlikeholdet til et
minimum.
Les mer om OUSAF21 her:
www.no.endress.com/ousaf21
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Unngå å falle av bransje-lasset
Med Endress+Hauser kan du holde deg oppdatert på de nyeste
markedstrendene, seminarer, jobbmuligheter, produktinnovasjoner,
treningsmateriale og mye mer.

Vær med helt i front – følg oss på LinkedIn!
Du kan ikke få nyhetene våre raskere enn det du gjør hvis du følger oss på
LinkedIn. Her tilbyr vi følgere våre gratis webinarer, som også kan sees på video i
etterkant hvis dette passer bedre inn i din timeplan. Det gis oppdateringer rundt
events, produktlanseringer og industrispesifikke trender. Du har mulighet til å
kommentere alle oppdateringene våre, og våre eksperter deltar gjerne i dialog
med deg.
Du kan følge oss her: www.linkedin.com/company/endress-hauser-group
Få nyheter direkte i innboksen!
Vi sender jevnlig ut e-Nyhetsmail, og det vil som oftest være 4-5 emner per
e-post. Vi sender generelle nyheter, slik at du kan bli oppdatert på trender i
industrien, invitasjoner til messer og seminarer samt produktnyheter.
Følg denne linken for påmelding: www.no.endress.com/e-nyheter
Lær av Youtube-videoene våre!
Endress+Hauser tilbyr et helt bibliotek av videoer på vår egen Youtube kanal.
Du kan lære å utføre kalibreringene dine så optimalt som mulig, eller se videoer
om alle måleprinsippene og se hvordan du kan optimalisere prosessene innenfor
din industri. Hvis du ikke kom deg til Hannover messen, kan du også se videoer
om uttalelsene til ekspertene våre rundt fremtidige trender eller
produktlanseringer.
Du kan følge oss på youtube her: www.youtube.com/EndressHauserAG
Kom enda tettere på med Facebook!
Du kan også følge Endress+Hauser gruppen på Facebook. Her vil du få
oppdateringer på løpende bånd, og vi går enda tettere på våre seminarer, events
og produkter. Her har du en enestående mulighet til å involvere deg i
aktivitetene våre, og få svar fra organisasjonens eksperter.
Du kan følge oss på Facebook her: facebook.com/EndressHauser
Sist men ikke minst, har du også mulighet til å følge Endress+Hauser gruppen på
Twitter og Google+.
God fornøyelse!
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