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Innbydelse         
Måleteknisk seminar 
2.–5. desember, 2018  
 

Velkommen til et spennende og innholdsrikt seminar som i løpet av 3 dager blander forelesninger 

om måleteknikk og prosessautomasjon med besøk på våre moderne produksjonsanlegg i Sveits, 

Tyskland og Frankrike. Våre eksperter forteller om den nyeste teknologien og fremtidens 

instrumenter og vi får også et interessant besøk på ett av Europas største kalibreringssenter. 

Seminaret er et skandinavisk arrangement og alle forelesninger holdes på engelsk. 

 

 
  



 

 

 
  

 

 

Endress+Hauser AS 

Postboks 62  

3421 Lierskogen  

Besøksadresse: Dølasletta 4, 3408 Tranby 

 

Telefon  +47 32 85 98 50 

info@no.endress.com 

www.no.endress.com 

Program – Måleteknisk seminar 2018 

 

Søndag 2 desember 
Avreise - Fly til Zürich fra Gardermoen kl 16.10 (via Kastrup), fra Kastrup på. 18:05 med ankomst Zürich 19:45.  

Transport til hotellet i Basel, hvor en velkomstbuffet står klar til oss. 

 

Mandag 3 desember 
Vi starter seminaret på fabrikken i Maulburg, Tyskland, hvor våre trykk- og nivåinstrumenter produseres. Her vil vi 

fokusere på Functional Safety, radioaktiv-, nivå- og trykkmåling sammen med omvisning i fabrikken hvor vi får se 

nærmere på produksjonen og de forskjellige kalibrerings- og testlaboratoriene.  

Om kvelden har vi middag sammen. 

 

Tirsdag 4 desember 
På tirsdag morgen besøker vi vår fabrikk i Cernay, Frankrike, hvor vi har vårt produksjonsanlegg for mengdemålere, 

både vortex- og elektromagnetiske mengdemålere. I Cernay gjør vi også et interessant besøk til et av Europas aller 

største akkrediterte kalibreringssentre samtidig som vi vil lære mer om analyse-, temperatur- og mengdemåling. På 

kvelden reiser vi til Basel hvor det blir muligheter for egentid og mulighet for shopping og å oppsøke julemarkedet i 

denne koselige Sveitsiske byen. På kvelden blir det middag på restaurant Schönfeld. 

 

Onsdag 5 desember 
På onsdag går turen til Endress+Hausers hovedkontor i Reinach i Sveits, hvor vi vil lære mer om Energy Monitoring 

Solutions, WirelessHART, FieldCare, Asset Management med FieldCare, Condition Monitoring og W@M. Dagen 

avsluttes med en omvisning for å se produksjonen av mengdemålere i vår moderne fabrikk Flowtec AG, i Reinach. 

Etter dette blir vi transportert til Zürich flyplass hvor vi reiser til Gardermoen via Kastrup kl 19:45  

med ankomst OSL kl. 00:05. 

 

 

Pris 
Kr 7.950,- per person inkludert reise, mat og overnatting, samt dokumentasjon. 

 

Påmelding  
Les mer og registrer deg via vår nettside: www.no.endress.com/seminar2018 senest 31. oktober 2018. Antall seter 

er begrenset, så meld deg på i dag! Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon, 

telefon: 32 85 98 50, epost: info@no.endress.com.  
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