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Picomag

	Den ideelle målepartner for vann‑
behandling – har blitt enda bedre!

Kjære leser og besøkende
på ELIADEN 2018
Vi gleder oss til å fortelle deg om våre produkter, tjenester og
service vi kan tilby deg, for å gjøre hverdagen enklere,
forutsigbar og mer oversiktlig.
Vårt stand-personale vil, med glede vise deg rundt i vår
tekniske vidunderlige verden.
Noe vi ikke har utstilt denne gangen er vår kompetanse innen
PROOFTESTING og SIL IEC 61508 – IDRIFTSETTELSES
TJENESTER
Som en ledende leverandør av SIL IEC 61508
prosessinstrumenter, har vi en spesialutdannet stab til å
assistere ved igangkjøring av disse. Du skal vite at dersom du
har SIL instrumenter i ditt prosessanlegg, vil de ikke oppfylle
kravene til SIL dersom de ikke er idriftsatt i.h.h.t. SIL
prosedyre.

7	Ny mengdemåler som holder
stand når andre målere gir opp!

Denne viktige samtalen tar vi gjerne med deg.
For din og alles sikkerhet!

	Proline 300/500
Fremtidens mengdemåler

Ellers vil du merke deg at vi velger å eksponere våre
• NIVÅRADARER 80 GHz / SIL IEC 61508, som eneste
leverandør
• TEMPERATUR -TrustSens, revolusjonerende temperaturføler
honorert HERMES AWARD under Hannover Messen 2018
• FLOWMÅLERE , Picomag-mini, Promag 400 for korte
rettstrekk
• MASSEFLOW, Promass Q – må bare oppleves!
• VÆSKEANALYSE
• RAMAN-spektroskopi
• TRYKKMÅLERE
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Nye muligheter, nye opplevelser.
Personlig og digital.
Opplev den nye måten å effektivisere vår forretningsforbindelse
Ved å integrere vår nettbutikk, online
shop, på vår hjemmeside legger vi til
rette for at du som vår kunde skal på en
enkel måte få støtte for å effektivisere
dine innkjøpsrutiner og øke din kjøpsopplevelse. Vi legger til rette for at du
ved å logge inn på vår hjemmeside vil få
tilgang til detaljene om dine bestillinger
samtidig som du raskt finner all tilgjengelig informasjon om dine tidligere
kjøp inkludert dokumentasjon. Du kan

på en enkel måte generere en liste over
dine aktuelle instrumenter for en rask
forespørsel om tilbud eller plassering av
ordre. Vår online shop har blitt vitalisert
og er forbundet med vår database for å gi
deg støtte i ditt daglige arbeid. Mer enn
bare et redesign ble det lagt mye vekt på
å maksimere funksjonalitet og brukervennlighet for å skape en omfattende
informasjons- og anskaffelsesplattform.

Eliaden 2018

ONS

Eliaden er den største og viktigste industrimessen i Norge. Det er
her prosess folk møtes for å
diskutere suksesser og utfordringer. Det er denne dialogen
som bringer oss videre mot
teknisk perfeksjonisme.

Dear visitor at ONS 2018 !

Som tidligere nevnt i denne
brosjyren, ønsker vi å ta en
prat om SIL, PROOFTESTING og
sikkerhet ved igangsetting av
SIL instrumenter. Er du klar for
en prat?

It is a pleasure for Endress+Hauser to invite
you to our stand at the Offshore Northern
Seas in Stavanger in c.w. 35.
Here we will invite you for a dialogue regarding SIL IEC 61508 discussion regarding
field instrumentation. As a leading supplier
of field instruments, we are skilled in commissioning of our devices in accordance
with IEC 61508 procedures.
Pay us a visit and we will
define your solution to
safety SIL IEC 61508 !
Welcome!
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80 GHz - uovertruffen 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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Vi har ikke funnet opp en ny frekvens, men ønsker å vise at hver applikasjon krever den radarfrekvensen som passer best. Vår
kompetanse utgjør totalt 113 GHz – en komplett portefølje av radarinstrumenter for å optimalisere din prosess. Vi trenger å forstå
våre kunders behov, å være på deres bølgelengde, for å kunne velge riktig instrument.

Finn ut mer om vår komplette nivå-portefølje på:
www.yourlevelexperts.com
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Picomag
En smart plug-and-play elektro‑
magnetisk mengdemåler for ledende
væsker
• S ikker og effektiv mengdemåling og overvåking
av ledende væsker innenfor alle bransjer
• Samtidig måling av mengde og temperatur
• Tidsbesparende enhetskonfigurasjon med
Bluetooth-tilkobling – selv ved vanskelig
tilgjengelige målepunkt
• Enkel tilgang til enheten via intuitiv SmartBlue
App
• Rask og fleksibel integrering i alle
feltbussystemer via fri konfigurerbar
IO-Link-teknologi
• Brukervennlig og automatisk roterbar skjerm,
med automatisk justering til monteringsposisjon

Den ideelle målepartner for vann‑
behandling – har blitt enda bedre!
Promag 400 med nye innovative funksjoner
– mer nøyaktig og brukervennlig

Vanntett innovasjon
Heartbeat Technology™, lar brukerne verifisere
måleren under drift - uten å stoppe prosessen.

0xND funksjon – installasjon uten
rettstrekk
Installer Promag W 400 der du ønsker uten å måtte
tilpasse røropplegget.

WLAN — tilgang overalt
Proline Promag L 400
– flowmåleren med
integrert webserver og
en optimalisert sensor

Promag 400 har innebygd webserver som gir
tilgang til måledata og oppsett uansett hvor du er.
Konfigurer og hent informasjon uten å demontere
lokket på måleren.
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Ny mengdemåler som holder
stand når andre målere gir opp!
Med uovertruffen måle
evne 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.

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

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 Pro
linemålere med unike egenskaper, for å sikre enda større
sikkerhet, kvalitet og prosess
tilgjengelighet.

De nye Proline 300/500 mengdemålerne fra Endress+Hauser gir operatørene
omfattende diagnostikk og prosessmåledata.
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ExiCalculator-appen – når kabellengde er
avgjørende for sikkerheten
Hvordan sørger du for at du bruker den riktige kabellengden du trenger for
å gjøre 2-trådskonseptet sikkert?

Brug ExiCalculator under tekniske møder og definér med ét klik, den præcise kabellængde der skal bruges for at gøre to-tråds-konceptet sikkert i
et område med eksplosionsfare.

Å beregne nøyaktig kabellengde for
2-trådskonsepter i eksplosjonsfarlige
områder går enkelt og raskt med
ExiCalculator-appen. For det første er
appdatabasen allerede fylt med tolv
parametere fra tre Endress+Hauserkomponenter som gir den
grunnleggende informasjonen som
trengs for å utføre beregningen. For
det andre gjør appen at du kan ta
informerte beslutninger om sikre
kabeldefinisjoner og spesifikasjoner.
Og du kan til og med skrive ut en
bekreftelse som bevis.

Fordeler
• Spar tid ved å unngå tidkrevende og
manuelle beregninger
• Få tilgang til en komplett database:
tolv parametere fra tre
komponenter
• Ta utskrift rett fra appen av et
dokument som bekrefter at
2-trådskonseptet er sikkert.
Ny Endress+Hauser app for
prosessikkerhet
Appen er enkel, simpel og intuitiv.
Først taster du parametrene, deretter
trykker du ’calculate’. Du kan printe et

bevis som sertifiserer at to-trådskonseptet er sikkert. Du sparer tid og
forenkler beslutningsprosessen.
Appen gir en enkel og hurtig
beregning. Den virker både på
smartphones og tablet. Dessuten er
Endress+Hauser-data inkludert i
appens database.
Det er enkelt, raskt og gratis!
Skaff deg appen fra Google Play Store
eller Apple App Store og gjør dagen
tryggere!
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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.

En tidkrevende, men viktig kontroll
Manuell kalibrering er en krevende
prosess som stjeler store mengder tid,
og dermed store mengder penger.
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 PT100-giveren
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 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.

iTHERM TrustSens kalibreres fortløpende helt
automatisk mot en intern referanse av et
materiale, Curie temperatur, som er ekstremt
nøyaktig - hver gang!
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Sensor teknologi
Deltabar elektronisk differansetrykk
transmitter kombinerer to separate
elektroniske måleceller og en felles
transmitterenhet. Ved måling av nivå i
tanker vil høytrykkssensoren måle
væskenivået i tillegg til ev. overtrykk i
tankens gassfase. Lavtrykkssensoren
måler overtrykket i tanken
(atmosfæretrykket pluss ev.
gasstrykket). Signalene fra
lavtrykkssensoren blir substrahert fra
signalet fra høytrykkssensoren, slik at

man får frem den reelle verdien av
nivået i tanken.
• Sammenlignet med tradisjonell
nivåmåling ved hjelp av dp, vi denne
metoden gi bedre nøyaktighet og
repeterbarhet.
•D
 et vi være mindre behov for
reservedeler gjennom standardiserte
komponenter.

Med silikon
eller keramisk
målecelle

Differanse trykkmåling og til
hørende produkter & løsninger
Deltabar dp-transmitter kan settes i
kombinasjon med manifolder,
strupeskiver, pitotrør, nossler,
venturirør og andre primærelementer.
Disse kombinasjonene kan
optimaliseres ved å benytte
«Applicator» beregningsverktøy. Dette

kan lastes ned, uten kostnad, fra
www.endress.com/applicator.
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Memosens teknologi
Memosens, den digitale revolusjonen innen
prosess analyse. Memosens-connector systemet
tar for seg alle analysesensorene på en digital
måte.
•	Liquiline CM44 måleverdiomformer er tilrettelagt for
Hearbeat condition Monitoring og IIoT (Industrial
Internett of Things)
•	Memosens konseptet innbefatter
- PH/ORP
- Ledningsevne
- Oksygen
- Klor
- Turbiditet
- Nitrat & Ammonium
- Faste prosess armaturer
- Gjennomstrømnings armaturer
- Uttrekkbare armaturer
- Nedsenkbare armaturer

Liquiline plattformen
Reduser lagringskostnader, spar installasjonstid og forbedre den
operasjonelle sikkerheten.

Liquiline CM44 - den mest fleksible
måleverdiomformeren for alle Memosens –
sensorer

Liquiline CM42 – 2 tråds transmitter for pH,
redox, ledningsevne og oksygen

Her ser vi Robert Biederbick, vår produktsjef for analyseproduktene.
Han demonstrerer fortreffeligheten ved prøvetakings stasjonen,
«Liquistation CSF48

Liquiline CM14 – 4 tråds transmitter for pH,
Redox, ledningsevne og oksygen

Liquistasjon og Liquiport for
sikker prøvetaking under alle
forhold. Den stasjonære og
den portable prøvetakeren
muliggjør automatisk
prøveuttak, fordeling og
preservering av væskeprøver.
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