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Kjære leser og forretningsvenn!
Det er en stor glede å kunne informere deg om våre nye 
produkter og tjenester. Vi går vel forberedt inn i den digitale 
verden med "Bluetooth-teknologi", digitale plattformer for 
innkjøp, informasjon og status rapporter….. Dette er teknologi 
som bringer deg nærmere informasjon og kunnskap om din 
prosess, dine innkjøp, dine instrumentdata og dine historiske 
relasjoner til Endress+Hauser.

IEC 61508 – SIL, igangkjøring og prooftesting er noe som 
ligger vårt hjerte nært. Dette gjenspeiler seg når vi utvikler nye 
instrumenter.

Idriftsettelse av SIL-sertifiserte instrumenter er en 
kjernekompetanse hos våre service ingeniører. For at SIL 
nivået skal kunne opprettholdes, er det på sin plass at 
idriftsettelse foretas av sertifisert personell. Vi er klare til 
å bidra!

Se ellers side 13, som omhandler SIL, igangkjøring og 
Heartbeat-teknologi.

Besøk vår You Tube kanal!
Vi har nesten 800 videoer på You Tube, som avhjelper mer enn 
28.000 abonnenter og besøkende med teknisk support, ny 
inspirasjon etc gjennom profesjonelle illustrasjoner.

I tillegg ønsker vi dere alle sammen en Riktig God Jul og 
et Godt Nytt År!

Tore Sandvoll
CEO

tores     
   spalte
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Nytt om navn
Dorte Femundsenden 
begynte hos oss i sommer 
som Sales Assistant med 
spesielt ansvar for ordre-
behandling og logistikk. 

Dorte har mange års 
erfaring fra selskaper som 
GEA Norway, Voith Paper 
og Norsk Hydro.

www.facebook.com/
EndressHauser

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

www.youtube.com/user/
EndressHauserAG

Møt oss på Miljø & Teknikk

5.-7. mars 2019 
Norges Varemesse

Program med mye for alle!
Under messedagene blir det et variert program med 
seminarer, konkurranser og paneldebatter innen 
blant annet vann, avløp og overvann, veg og 
uteområder, bygg og eiendom.

Hall B, stand nr. B02-20

Vi søker
Servicetekniker / ingeniør automasjon

Ved vårt hovedkontor på Tranby i Lier søker vi 
servicetekniker. Stillingen inngår i vår eksisterende 
serviceavdeling, som i dag teller 6 erfarne 
medarbeidere.

Arbeidsområdet vil være service, igangkjøring, 
kalibrering og applikasjons løsning ute hos våre 
kunder. Vi forutsetter at vår nye medarbeider har 
kapasitet til å bestå godkjenningskurs for arbeid på 
offshoreinstallasjoner i Nordsjøen. Det må påregnes 
en del reisevirksomhet. 

Påkrevd utdannelse er fagbrev automatiker, eventu-
elt tekniker/ingeniør innenfor automasjon. Det er en 
fordel med industrierfaring innen instrumentering/
automasjon.

FINN-kode134566455

Følg oss på Facebook, Linkedin og YouTube!

Vil du holde deg oppdatert på de siste nyhetene fra Endress+Hauser?
Følg oss på sosiale medier  

hvor vi legger ut informasjon fortløpende.
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Nye muligheter, nye opplevelser - 
personlig og digital
Opprett din konto og du er i gang!

Integrering av en komplett kjøpeopplevelse på vår nettside 
understreker vårt mål om å effektivisere innkjøpsprosesse-
ne og forbedre din kjøpsopplevelse - både online og offline. 
Dette er mye mer enn bare et redesign av vårt nettsted. Det 
ble lagt stor vekt på å maksimere funksjonalitet og 

brukervennlighet for å skape en omfattende informasjons- 
og anskaffelsesplattform. Nettstedet kobler deg nå direkte 
til Endress+Hauser og vårt ekspansive nettverk av 
salgsrepresentanter.

Username

Login

endress.com

Mine transaksjoner

Leveringsstatus

Handle online
Mine produkter

Mine kontater

Reservedeler

Dokumentasjon

De nye funksjonene på vår hjemmeside for e-handel forvandler no.endress.com til en samar-
beidsplattform som forbinder våre kunder og oss. Hjemmesiden kompletterer støtten som 
tilbys av våre salgsingeniører. Fra nå av kan du som kunde få tilgang til din personlige profil på 
vår hjemmeside og enkelt og raskt utføre operasjoner på få minutter.

Fordelene ved vår nye 
hjemmeside:

• Opprett en konto for å kjøpe 
instrumenter, reservedeler og 
tillegsutstyr

• Se både online og offline 
transaksjoner - alt på ett sted

• Få enkel tilgang til teknisk 
informasjon og 
dokumentasjon

• Kjøp online eller be om et 
tilbud fra din salgskontakt

• Følg statusen på dine tilbud 
og ordre
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Se dine forespørsler, tilbud, ordre 
og gjør dine rebestillinger enkelt
"Alle mine transaksjoner er 
tilgjengelige online, uansett om jeg 
bestilte online eller ikke. Jeg kan 
laste ned mine ulike kjøps-
dokumenter og sjekke status 
for mine bestillinger."

Alle transaksjoner og leveringsstatus tilgjengelig på samme plattform.

Re-order fra tidligere tilbud.

Fore- 
spørsel

Tilbud Bestilling Ordre- 
bekretelse

Levering Faktura

Varer
FMR20 - ABC
FTL31-123

Bestill nå

Bestille deler, erstatte enheter, 
finne dokumentasjon...
“Jeg kan søke etter produktet jeg 
kjøpte tidligere med serienummer og 
umiddelbart finne reservedeler, 
dokumentasjon og aktuelle drivere."

Kjøp produkter, send forspørsel 
og finn riktig kontaktinformasjon
"Jeg kan kjøpe alle mine produkter 
online, uten restriksjoner. Jeg kan 
også bare be om et tilbud eller spør 
om teknisk støtte når jeg 
konfigurerer mine produkter."

Bestill online og kommuniser med din personlige kontakt.

Forespørsel Bestill

Mine kontakter • Specifications
• Documentations
• Spare parts

Produkt søk
FMR20

FMR50

Nivå

Finn mitt produkt med serienummeret.

Bestill

C202DCO2000

Finn det mest passende produktet 
til min måleoppgave
"Jeg kan spesifisere og velge det 
instrumentet som passer min 
bransjespesifikke applikasjon online. 
Jeg skriver da inn parameterne, får 
anbefalinger og kan 
sammenligne produktene for 
å ta en sikker beslutning."

Finn det mest passende produktet 
som passer min applikasjon
"Jeg kan lagre alle mine produkter 
som favoritter som hjelper meg å 
standardisere og enkelt bestille 
dem igjen senere."

Få tilgang til dokumentasjon i feltet
"Takket være operasjonsappen, kan jeg 
få tilgang til oppdatert informasjon for 
mine Endress+Hauser instrumenter, 
uansett hvor jeg er i feltet."

Finn det best egnede produktet.

Bestill

2D/3D CAD-Files

Konfigurering

Valg og størrelse

P max:             Bar

T max:             ˚C

10

90

Instruksjoner og teknisk dokumentasjon i feltet.

Status

Reservedeler

   Dokumentasjoner

Søk med egne referanser.

Mine produckter

Produkt Referanse

 FTL31 ABC123

 FMR20 AAA111

 

 

FMR20

Bestill
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I mange prosesser er temperatur et 
måleparameter som har stor 
innflytelse på produktkvaliteten. 
“Vi vil fortsette å utvide og utfylle 
temperatur- og systemprodukt-
porteføljen, slik at vi kan være i 
posisjon for å tjene kundene våre 
optimalt også i fremtiden. For å gjøre 
det, trenger vi ytterligere plass til 
forskning og utvikling, produksjon, 
logistikk og kvalitetssikring, noe 
denne nye bygningen vil gi oss,” sa 
Harald Hertweck, administrerende 
direktør for Endress+Hausers 

kompetansesenter for 
temperatur målings teknologi.

I mange år har E+H vært ledende 
innen innovative løsninger for de 
forskjellige komponentene som til 
sammen utgjør et temperaturmåle-
instrument; eller også kalt et termo-
meter. Det er brukt store ressurser på 
dette, og resultatet gir våre kunder 
bedre sikkerhet, bedre produktkvalitet, 
økt produksjon og besparelser i 
energi forbruk og tidsbruk til kalibre-
ring og vedlikehold.

Våre temperaturmålere – for dine behov
Visste du at E+H tilbyr termometre for alle typer industri og et mangfold av 
applikasjoner? Vi opplever en voksende etterspørsel etter våre innovative 
produkter, og vår moderne fabrikk i Bayern har akkurat utvidet 
produksjonskapasiteten med et bygg på 4800 kvadratmeter til en kostnad av 
10,4 millioner euro. Den nye bygningen inneholder produksjonslokaler for 
termometre, men også for vårt varierte program av systemkomponenter. 
I tillegg er det gjort plass for en teknologiavdeling som har fokus på innovasjon. 

Pt-100 element produksjon med 
robotteknologi

• Industrielle termometre • Hygieniske termometre • Høytemperaturtermometre
• Termometre for de tøffe applikasjonene • Kompakttermometre • Multipunkttermometre
• Temperaturbrytere • Temperaturtransmittere • Temperaturlommer i mange variasjoner

• Kabelsensorer • Overflatetermometre
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iTHERM StrongSens – Enestående vibrasjonsmotstand (t.v.)
iTHERM QuickSens – Raskest reaksjonstid (t.h.)

Komplett Pt-100 element 
– sensorene sitter i tuppen

Sneglehusmating av kabel og lav vegg 
forenkler igangkjøring og vedlikehold.

iTHERM StrongSens iTHERM QuikSens 

Temperaturen måles fra  
tuppen av Pt-100 elementet

Innovativ teknologi for bedre 
produktkvalitet til lavere kostnad:

•  StrongSens – sensor som tåler 60g 
og opptil 500°C – passer fint i 
vanskelige applikasjoner med 
vibrasjoner fra pumper, 
kompressorer etc.

•  QuickSens – sensor med T90 på 
<1s – perfekt i mange Life Science 
og fødevareapplikasjoner med 
raske temperaturendringer, eller på 
små rør der innstikk lengden må 
være særdeles kort.

•  Koblingshoder med sneglehusma-
ting av kabel og lav "vegg" – perfekt 
for rask tilkobling og avlesning av 
transmitterområde.

•  QuickNeck – en-hånds frakobling fra 
lomme for loop kalibrering i felt – gir 
tidsbesparende kalibrering uten 
behov for frakobling av kabelen.

•  TrustSens – Selvkalibrerende 
termometer. Termometret kalibre-
rer seg selv hver gang det passerer 
118°C, og sparer opptil 360 
kalibreringsrapporter. – Ingen 
tidsbruk på jevnlige kalibreringer, 
og kalibreringsrapportene kan 
enkelt hentes ut for lagring i egne 
systemer 1 gang pr år. NB! Vi 
venter på en versjon for 54°C; 
denne kommer sannsynligvis i 
2019!

•  En serie med Multipoint termo-
metre for bl.a. kjemisk industri. 
Dette er de robuste termometrene 
med 1 prosesstilkobling og 
mange målepunkter, både 1- og 
3 dimensjonale. – Gir mulighet for 
god temperaturovervåkning i 
tanker og siloer der kun 1 prosess-
tilkobling er tilgjengelig.

"Globalt tilgjengelig,
standardisert og 

komplett temperatur- 
portefølje med innovativ og

ledende teknologi."

iTHERM Sensoren

0:75s
>60g
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I prosessindustrien er konseptet med berøringsfri gjennom-
strålende måling en nødvendighet fra tid til annen. 
Fordelen med denne teknologien er at man ikke behøver å 
berøre prosessen for å få til en nøyaktig måling av ønskede 
parametere. Dersom ingenting annet virker, virker Gamma-
pilot FMG50!

Nødvendigheten av å benytte FMG50
Tegningen nedenfor viser et typisk snitt gjennom en 
produksjons separator for råolje. Her måler man interfase 
mellom vann og olje, væskenivå og sandnivå ved hjelp av 
gamma stråler. I dette tilfellet er isotopen (strålekilden) 
plassert inne i separatoren, for å benytte så svak kilde som 
mulig.

Nyvinning gjennom generasjonsskifte
Man får et genuint system basert på 2-leder teknologi, som 
skissen nede til venstre viser. Den aktive detektorlengden 
økes fra maksimalt 2 meter til maksimalt 3 meter. Dette 
medfører et redusert behov for å ha flere detektorer i 
kaskade(sammenkoblet), se skisse nedenfor.

Den øvre grensen for omgivelsestemperatur økes til +80˚C. 
Dette medfører mindre behov for vannkjøling av 
sensorsystemet 

Måleteknikkens "HVIT-HAI"  
Gammapilot FMG50
Våre legendariske DG57/FMG60 pensjoneres på nyåret 2019. Dette er 
måleteknikkens tungvektere som nå får sin avløser. Det er en oppgradering 
til moderne standarder som SIL 2 for analog nivåmåling, densitetsmåling, 
interface og konsentrasjonsmåling.

Gjennom blåtann teknologi kan man enkelt sette 
parametere og hente ut data fra transmitter/sensor 
systemet.
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SUPPORT
+ SUCCESS

We off er process application expertise 
through our products, solutions and services.

You optimize your process for maximum safety, reliability 
and effi  ciency, with minimum impact on the environment.

Ordernumber_Motif_A1_portrait_COUNTRYlanguage.indd   1 04.05.2018   09:34:48

Vi kalibrerer deres prosess instrumenter
E+H`s service team står klare til innsats i din bedrift, uten avbrudd i produks-
jonen. Våre serviceteknikkere kommer til dere med vår velutstyrte kalibre-
rings rigg. Med den kan vi kalibrere alle typer flow-målere med sporbarhet og 
sertifisering.

Ved jevnlig kalibrering av prosessinstrumenter som står på kritiske posisjoner, 
vil man ikke bare svare til gjeldende reguleringer, men ha muligheten til å 
optimalisere mengden av væsker, kjemikalier og komponenter som skal inn 
i prosessen. Derigjennom vil man redusere svinn og kostnader.

Ring 32 85 98 00 i dag for mer infor masjon, pristilbud og leveringstid. 
For informasjon og bestilling: 
www.no.endress.com/kalibreringshenger

    
•  Flow-metre
•  Trykk transmittere
•  Temperaturtransmittere
•  Nivåmålere

Vi kalibrer deres  
prosessinstrumenter
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En liten, men kraftig transmitter for 
analytiske parametere er nå 
tilgjengelig for alle applikasjoner der 
installasjonsplassen er ekstremt 
begrenset: Transmitterhuset er kun 
11 cm langt og 2 cm bredt og passer 
derfor sammen med tilhørende sensor 
i nesten alle prosessarmaturer. Selv 
om den er liten, er den en fullverdig 
multiparametertransmitter, som i 

tillegg kan drives via Bluetooth fra en 
hvilken som helst iOS- eller Android- 
enhet.

Som en kretsdrevet totråds enhet kan 
transmitteren kobles direkte til en 
programmerbar logisk kontroller 
(PLC), som også tjener som 
strømforsyning og eliminerer dermed 
behovet for en ekstra strømkabel. En 

kabel for sensorforbindelsen er heller 
ikke nødvendig siden sensoren er 
plugget direkte inn i transmitteren. 
Målepunktets plassbehov kan neppe 
være mindre og behovet for kabler vil 
være minimalt.

Bluetooth-sikkerhet på høyeste nivå 
Den kompakte senderen kan betjenes 
og konfigureres via den gratis 

Den minste transmitteren for analytiske 
prosess sensorer
Endress+Hauser har utviklet Liquiline Compact CM82-transmitteren for 
analytiske målepunkter hvor installasjonsplassen er ekstremt begrenset.

Fermenteringsreaktor med 
analyse sensorer og tilkoblede 
Bluetooth kompakttransmitter
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Enkel sensorbytting på  kompakttransmitter CM82

Forhøyet sikkerhetsnivå av Bluetooth-datakommunikasjon

SmartBlue-appen, som er tilgjengelig 
på Googles Play-butikk eller Apple 
App Store. Ved å bruke appen ser 
brukerne alle målepunktene innenfor 
Bluetooth-området på nettbrettet eller 
via smarttelefonen. Spesiell oppmerk-
somhet ble gitt til sikkerhet: Blue-
toothtilkoblingen er beskyttet med 
samme teknologi som beskytter tyske 
identitetskort mot uautorisert tilgang 
av tredjepart. Det høye sikkerhets-
nivået ble også bekreftet av den tyske 
Fraunhofer Institute for Applied and 
Integrated Security (AISEC).

100 % pålitelig dataoverføring 
Liquiline Compact CM82 er 
kompatibel med alle transmittere, 
analysatorer og prøvetakere fra 
Endress+Hausers Liquiline plattform. 
Dette betyr at sensorer av samme type 
kan brukes på alle målepunkter i et 
prosessanlegg. Sammen med CM82 
kan man måle pH, ORP, ledningsevne, 
oksygen og klor. Alle sensorene kan 
leveres med det blå Memosens 
plugin-hodet. Memosens teknologien 
sikrer 100 % pålitelig dataoverføring 
og ekte plug & play med pre kalibrerte 
sensorer.

Målepunktets konfigurasjon 
beholdes alltid
Hvis et CM82 målepunkt er 
konfigurert, lagres alle innstillinger 
i enheten. Ved et sensorbytte forblir 
transmitteren på plass og dermed 
målepunktskonfigurasjonen alltid på 
stedet. En ny konfigurering er ikke 
nødvendig. I tillegg leser CM82 alle 
sensor- og kalibreringsdata lagret i 
hodet til en Memosens sensor. Som 
resultat av dette oppdages sensoren 
automatisk innen sekunder, og 
målingen er umiddelbart klar til bruk 
etter en sensorendring.
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Utvidet portefølje av instrumenter 
som kan konfigureres via Bluetooth og 
SmartBlue app!

Bluetooth-oppgradering av 
eksisterende radar nivåmålere
Bluetooth er tilgjengelig som en 
integrert del av den neste radaren du 
kjøper. Ettersom adapteren er 
utformet som en separat modul, kan 
den enkelt benyttes til oppdatering av 
allerede installerte instrumenter.

Den eneste forutsetningen er at 
instrumentet hvor adapteren skal 
monteres inn har HART7 og at 
anvendt software er kompatibel. 
Å finne ut av dette bistår vi gjerne 
med. Dersom dette ikke er tilfelle, 
kan vi i de fleste tilfeller foreta en 
oppgradering slik at du kan 
kommunisere trådløst med dine 
instrumenter.

Trådløs tilgjengelighet via  
SmartBlue app
Ved å benytte Bluetooth eller 
SmartBlue app får man en rask og 
enkel oppstart av instrumentene. 
Betjeningen av disse kan skje gjennom 
standart smart telefon, så det er ikke 
behov for ekstra hardware!

Den sikre tilgjengeligheten via 
Bluetooth tillater fjernbetjening på 
opptil 10 meters avstand fra instru-
mentet. Bluetooth LE (low energy) 
tillater også bruk i eksplosjonsfarlige 
områder.

Sikkerhet
Hjertet i vårt system er en sikker 
adgangskode overføring.  
Endress+Hauser benytter den vel- 
etablerte og sikre PAKE (Password 
Authenticated Key Exchange) algo-
ritmen, som er den samme som 
benyttes på tyske ID-kort. Adgangs-
koden overføres ikke direkte. Kun 
indirekte opplysninger genereres på 
begge sider og overføres for aksept. 
Dette umuliggjør kopiering og 
'avlytting". 

Les mer her: 
www.no.endress.com/bluetoothno

Det er nå mulig å kjøre i gang radar nivåmålerne Micropilot FMR5-serien, 
FMR6-serien og TDR Leverflex FMP5-serien via Bluetooth og vår egen 
SmartBlue app. Forbindelsen med instrumentene opprettes via en nyutviklet 
adapter som kan settes inn i din eksisterende radar. 
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SIL sertifiserte måleinstrumenter som installeres og brukes i SIS (Safety 
Instrumented Systems) skal ifølge IEC61511-1:2016 igangkjøres og Proof 
testes av eksperter. Våre erfarne serviceteknikere kan alle sammen utføre all 
type service på våre instrumenter, og de er også sertifisert for igangkjøring 
og prooftesting av SIL instrumenter.

La E+H gjøre din SIL Commissioning 
og Proof Testing

E+H har en stor portefølge av SIL 
godkjente måleinstrumenter, både 
innen nivå, flow, trykk og temperatur. 
Alle instrumenter utviklet de siste 8 
årene har SIL godkjenning i henhold 
til siste revisjon av IEC61508:2010, 
standarden for utstyrsprodusenter. 
Fabrikkene våre har alle en kvalitets-
ledelse med fokus på sikkerhet – et 
såkalt Functional Safety Management 
- helt i tråd med kravene i oppdatert 
standard for måleinstrumenter. Denne 
gruppens ansvar er å sørge for at alle 
trinn i utviklingen skjer med 100 % 
fokus på sikkerhet og helt i tråd med 
alle krav til både Hardware, Software, 
grunnleggende sikkerhet og doku-
mentasjon. Det er viktig å unngå 
systematisk feil i design, og kartlegge 
antall samt kontrollere tilfeldige feil.

Moderne måleinstrumenter har 
kompleks teknologi. Med vår Heart-
beat teknologi for overvåkning og 
selvdiagnostikk er likevel muligheten 
for at de feiler pga uoppdagete farlige 
feil redusert til et minimum. Heartbeat 
gir også muligheten til verifisering og 
dokumentasjon av både selvdiagnos-
tikk og Prooftesting. Sil instrumenter 
som skal brukes i SIS skal igangkjøres i 
henhold til beskrivelse i Sikkerhets-
dokumentasjon. Dette må gjøres for å 
sikre riktig parametersetting og låsing 
i SIL modus slik at ingen kan mani-
pulere eller endre konfigurasjonen. 
Uten dette har instrumentet ikke rett 
diagnostikk og SIL sertifiseringen er 
ikke gyldig.

En av de store fordelene med den gode 
diagnostikken er intervallet mellom 

Prooftester kan forlenges. Det er 
tidkrevende å foreta full Prooftesting, 
ofte også meget vanskelig å komme til 
i forhold til drift av prosessen. Med de 
nyeste måleinstrumentene våre kan 
en enkel og rask del-Prooftest utføres 
uten forstyrrelser for drastisk å øke 
tiden til full Proof test.

Våre erfarne serviceteknikere hjelper 
gjerne til i en hektisk oppstartfase 
med igangkjøring av deres SIL 
instrumenter.

Ta kontakt med din salgsansvarlige 
hos oss for mer info, eller les mer her: 
https://bit.ly/2RASX0x

Servicetekniker Stig i aksjon med Commissioning på Gina Krogh
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Forbedret sikkerhet i renseanlegget
Automatisk dosering av flokkuleringsmidler for fosfatfjerning

Ved å etablere en automatisk dosering av flokkulerings-
midler kan avløps anlegget driftes på en effektiv måte 24 
timer i døgnet, 365 dager i året. Grenseverdien for fosfat i 
utløpet kan overholdes og innsparing finner sted samtidig 
som slamproduksjonen går ned.

Gjennom å innføre en automatisk dosering av flokkule-
ringsmiddel vil man kunne optimalisere utslipp av fosfat. 
Den beste måten å gjennom føre dette på er ved å etablere 
fosfatmåling både ved innløp og ved utløp av renseanleg-
get. Ved å ta dette grepet, kan man optimalisere doseringen 
av flokkuleringsmiddel. Et automatisert system kan operere 
uavbrutt 24/7/365

I vårt eksempel er følgende løsningskomponenter 
benyttet:
•  Instrumenter: Fosfatanalysator CA80PH med 2-kanals 

versjon og prøve-filtrering CAT820
•  Styresystem: PLC (Rockwell Automation Allen Bradly® 

CompactLogixTM)
•  Programvare: Liquiline Control CDC81
•  Doseringspumper
•  Skap for utendørs installasjon av analysator, elektrisk 

boks og pumper

Automatiseringssystemet Liquiline Control CDC81 fra 
Endress+Hauser er et system som kan måle på innløp og 
utløp samtidig. 

Ved å benytte fosfatkonsentrasjonen på innløpet definerer 
algoritmen den "støkiometriske" mengden av 
flokkuleringsmiddel. 

Ved å benytte fosfatkonsentrasjonen på utløpet sørger en 
adaptiv kontroller for at mengden tilsatt flokkulerings-
middel følger det gitte set-punktet. 
(i vårt eksempel 0,8 mg / l).

Resultatet blir da at man sparer 260.000 kr/år av flokkule-
ringsmidler (PAC). Man reduserer samtidig slamproduksjo-
nen med over 2 %. Selv med høyre verdi av fosfat i innløpet, 
var fosfatinnholdet i utløpet hele tiden under den tillatte 
grensen. 

Les mer om våre systemer for vann- og avløpsprosesser:  
https://bit.ly/2EXILJx 

Skjematisk visning av fosfatmåling og dosering av flokkuleringsmiddel Fosfatanalysator CA80PH
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Robust, enkelt og effektivt:
E-direktprodukter for avløpsindustrien

Kostnadseffektiv håndtering av kloakkslam  
Valmet Transmitter for totalt tørrstoff. 
Mikrobølgeteknologi i praksis.

Ved å anvende mikrobølge teknologi 
eliminerer man prosess variable som 
variasjon i slaminnhold, flowhastighet 
i røret eller forurensing. I tillegg til at 
teknologien som sådan overgår alt 
annet som har vært installert for 
samme formål, er dette systemet 
å betrakte som vedlikeholdsfritt.

Valmet TS er basert på 3. generasjon 
mikrobølgeteknologi for måling av 
slamkonsentrasjon på en kompromiss-
løs og nøyaktig måte. Måleren har 
ingen restriksjon og påvirker ikke 
trykkfall eller pumpekapasitet.

Funksjonsprinsippet er at transmitte-
ren måler gangtiden på mikrobølge-
signalene. Gangtiden er igjen avhen-
gig av dielektrisitetskonstanten i det 
mediet mikrobølgene trenger igjen-
nom. Dielektrikumet for organisk 

masse er nærmest konstant, slik at 
vanninnholdet kan defineres. Den 
andre fasen, som er kloakkslam er 
derved gitt.

For mer informasjons om produktet, 
ta kontakt med Bjørn Istre. 
 Bjorn.Istre@endress.com 
Tlf. 975 72 620

Hele vår E-Direct produktportefølje for 
avløpsindustrien er utviklet for å øke 
effektiviteten i dine grunnleggende 
applikasjoner. Vi hjelper deg med å 
oppnå industristandarder og møte 
andre lovmessige krav.

Videre fokuserer vi på enkelhet. Med 
kvalitet i høysetet står enkelhet 
sentralt i hele prosessen – fra valg av 
instrument til bestilling, installasjon 
og idriftsetting av enhetene. 

Sjekk ut vår E-direktportal for gode 
kjøp av enkle instrumenter. 

Bestilling og rask levering  
24/7! 
https://bit.ly/2PBsvlC 
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