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Kjære leser og forretningsvenn!
I denne utgaven vil vi sette lys på produkter og løsninger og 
tjenester vist på Hannover-messen i april. I tillegg vil vi nevne 
at selskapets ledelse har avholdt sin årlige pressekonferanse i 
Basel-CH.

E+H har produsert coriolis masseflow målere i mer enn 30 år. 
Tre dekader med erfaring har resultert i en rekke sensorer 
tilpasset sine spesifikke formål.

Promass Q er et unikt nytt skudd på stammen med sine 
ekstreme ytelser i forhold til nøyaktighet, stabilitet og aksept 
av gass/luft i mediet.

Våre ikoniske gamma-transmittere har kommet i ny drakt med 
4-20 mA, 3 meter lange sensorer, SIL2/ SIL3 og Heartbeat 
Technology for verifikasjon og forebyggende vedlikehold.

Dette er bare noe av det du vil finne i magasinet.

Under den årlige pressekonferansen i Basel-CH, ga våre ledere 
og eierskap uttrykk for både tilfredshet og optimisme. 
Selskapets omsetning har økt til 2.5 milliarder € og antall 
ansatte er økt fra 13000 til 14000 gjennom 2018.

Til slutt vil jeg nevne våre digitale og tilgjengelige produkt-
plattformer. Ta en titt på sidene 12 til 14, der vil du finne gode 
løsninger for deg, din bedrift og dine instrumenter!

Ha god fornøyelse og del gjerne magasinet med andre.  
En god sommer ønskes fra Endress+Hauser AS.

Tore Sandvoll
CEO
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www.facebook.com/
EndressHauser

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

www.youtube.com/user/
EndressHauserAG

Måleteknisk  
seminar 2019

d. 1.-4. 
desember 

På tide med litt 
teknisk påfyll?
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 et av Europas største 
kalibreringssenter. Seminaret er et 
skandinavisk arrangement og alle 
forelesninger holdes på engelsk. 

Pris: Kr 8.950,- per person inkludert reise, 
mat og overnatting, samt dokumentasjon.

Påmelding:  
Les mer og registrer deg via vår nettside: 
www.no.endress.com/seminar2019 senest 
30. september 2019. Antall seter er 
begrenset, så meld deg på i dag!  
Ta gjerne kontakt med oss hvis du har 
spørsmål eller ønsker mer informasjon. 
Tlf: 32 85 98 50
Epost: info.no.sc@endress.com. 

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.

Nytt om navn
Vi ønsker 3 nye medabeidere med god og relevant erfaring 
velkommen til oss. De de er allerede i gang med å hjelpe våre 
gamle og nye kunder.

Servicetekniker Erlend Hegna Natadal 
er 22 år fra Notodden. Erlend hadde 
læretiden og tok fagprøven som automa-
tiker hos Ineos Noretyl. Han kommer fra 
RHI Magnesita Herøya og har vært ansatt 
hos oss siden mars.

Servicetekniker Simen Flom 
Johannessen er 24 år og bosatt i Oslo. 
Han har jobbet for GK Byggautomasjon 
hvor han også hadde læretiden og tok 
fagprøven som Automatiker. Simen 
startet hos oss 2. mai og arbeider ved 
vårt hovedkontor på Tranby.

salgsansvarlig). Det siste året har Ståle vært med på å starte opp 2 
oppdrettsanlegg. Ståle jobber ut ifra vårt avdelingskontor på Forus.

Salgsingeniør Ståle Krone har vært 
ansatt som uteselger på Vestlandet siden 
januar. Ståle er 33 år og bosatt i Stavan-
ger med sin samboer. Ståle er utdannet 
Bachelor i petroleumsteknologi ved 
Universitetet i Bergen.

Han har 8 års arbeidserfaring fra: IKM i 
Stavanger (salg og prosjektingeniør Flow 
og Metering) og MRC Global (regional 
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Bruksområder: Den nye Promass A representer den nye 
generasjonen coriolis masse strøms målere fra 
Endress+Hauser. Den er designet for de minste massene og 
har vist sin fortreffelighet i utallige applikasjoner. Fokuset 
her var å utvikle et produkt i overensstemmelse med alle 
industrielle krav, selv innen hygieniske måleoppgaver. En 
annen viktig egenskap er Promass A’s elegante design og 
kompakte størrelse. Måleren er tilgjengelig i en rekke 
forskjellige målerørmaterialer og et stort utvalg av prosess-
tilkoblinger. Promass A kan benyttes i en rekke forskjellige 
applikasjoner innenfor de fleste industrier. Det smarte 
målerør-designet muliggjør fullstendig drenering og lavt 
trykkfall med et økt måleområde i alle tilgjengelige 
rørstørrelser.

Fordeler:
•  Tilgjengelig som 4-leder eller som 2-leder sløyfematet
•  Coriolis måleteknologi tillater multiparameter-måling 

(masse, tetthet, volum, temperatur, konsentrasjon, etc.)
•  Prosess-stabilitet og høy presisjon for ekstremt lave 

strømningshastigheter
•  Selvdrenerende design i alle tilgjengelige diametere 
•  Sveisede prosessforbindelser

Tekniske data og fullstendig dokumentasjon(eng):
www.endress.com/8A2B www.endress.com/8A3C 

For produktdesign:
www.no.endress.com/applicator

Hjemmesiden vår:
www.no.endress.com/promassa

Tekniske data

• Måleusikkerhet: ± 0,1%
• Maks. trykk: 430,9 bar
• Maks. prosesstemperatur: +205 ° C
• Materialer i målerør: rustfritt stål SS316L 
• Beskyttelses-kapsling i rustfritt stål SS316L

Den svært nøyaktige måleren  
for de minste mengdene
Proline Promass A 200/300/500

•  Kompakt og robust Promass-design for små nominelle  
diametre fra DN01 til DN04

•  Redusert trykkfall, bedre nullpunkts-stabilitet og økt måleområde
•  Meget nøyaktig og langtids-stabil

Promass A200

Promass A300
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Tekniske data

• Nominelle diametere: DN25 til DN100
• Måleusikkerhet: ± 0,05%
• Målerørmateriale: 1.4404 (SS316L)
•  Maks. trykk: PN 100
• Prosess temperatur: -196 ° C til +205 ° C
• ATEX: Sone 1 (Sone 0 i målerøret)
•  Sekundær kapsling med PN100

Coriolis masseflowmåling kan 
nå omdefineres! 
Proline Promass Q 300/500

Ved å benytte Promass Q får man maksimal nøyaktighet og 
pålitelighet ved utfordrende målepunkter.

Fordeler:
•  Måling av vanskelige medier, for eksempel med høy 

viskositet, med gasslommer eller produkter med 
beskaffenhet i kombinasjon væske/gass (f.eks. iskrem, 
hydrokarboner o.l.)

•  Coriolis måleteknologi tillater multiparametermåling 
(masse, tetthet, volum, temperatur, konsentrasjon, etc.) 

•  Næringsmiddelsgodkjenninger, f.eks. 3A og EHEDG
•  For olje, gass og kjemikalier: MI-005; OIML R117; ATEX, 

AD2000, NACE MR0175; NACE MR0103
•  SIL 2/3 i henhold til IEC 61508
•  Bredt utvalg av I/O-versjoner som tilbys av Proline 

300/500 elektronisk (f.eks. 4-20 mA, PFS, PROFIBUS 
PA/DP, FF, PROFINET, Ethernet/IP)

•  NYTT: Komplett løsning for måling av væske i kombi-
nasjon med luft/gass 

Tekniske data og fullstendig dokumentasjon(eng):
https://bit.ly/2KWeCj0 

For produktdesign:
www.no.endress.com/applicator

•  Høyeste nøyaktighet for flow (0,05% o.r.) og tetthet (0,2 g/l)
•  Maksimal presisjon i praksis, selv under påvirkning av trykk og temperatur 
•  Patentert multifrekvens-teknologi (MFT) for aktiv kompensasjon av gass-

bobler i mediet
•  Høy turndown med minimalt trykkfall
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•  Kompakt transmitter: Alle måleoppgaver kan utføres med en enkelt  
to-leder enhet

•  Største tilgjengelighet, pålitelighet og sikkerhet, selv i ekstreme prosesser  
og miljø

•  Enkel installasjon og igangkjøring
•  Verifikasjon og diagnostikk inkludert dokumentasjon uten å forstyrre 

prossessen 

Tekniske data

• Temperaturområde: -40 ° C til +85 ° C
• Detektorlengde: inntil 3 m
• Utviklet i samsvar med IEC 61508/NAMUR NE 107 

for SIL2 og SIL3 med homogen redundans
• Kompakt design
• 2-leder detektor med 4 til 20 mA utgang

Pålitelig, effektiv og kompakt 
FMG50 Gammapilot er den første 4-20 mA to-wire to-lederdetektor  
for bruk i enhver applikasjon.

Applikasjoner: FMG50 Gammapilot brukes der andre 
måleprinsipper når sine grenser, f.eks. i applikasjoner 
som involverer høyt trykk, høy temperatur, korrosivitet, 
toksisitet eller slitasje.

Uten å komme i kontakt med mediet, tar FMG50 Gamma-
pilot pålitelige målinger fra utsiden. Den måler gjennom 
veggen på alle slags prosessbeholdere, f.eks. reaktorer, 
autoklaver, separatorer, miksere, sykloner og 
forbrenningsovner. 

Fordeler:
•  Utviklet i samsvar med IEC 61508 SIL2 og SIL3 med 

homogen redundans
•  Pålitelig måling i høytemperatur applikasjoner selv uten 

vannkjøling og med den patenterte gamma FHG65 
modulatoren som eliminerer røntgenstråling fra sveise-
arbeider, testing o.l.

•  Heartbeat-teknologi gir økt sikkerhet og pålitelighet 
under kontinuerlig drift. Mindre arbeid for prooftesting 
(SIL) og innhenting av viktige data for forebyggende 
vedlikehold

•  Enkel, guidet veiviser for testing med Endress + Hauser 
SmartBlue App via Bluetooth

•   Bluetooth-tilkobling via mobilenhet for identifikasjon, 
bestemmelse av status, tilgang til relevant 
dokumentasjon og informasjon om enheten

•  Effektiv to-leder teknologi for redusert energibehov og 
besparelser når det gjelder planlegging og installasjon

Tekniske data og fullstendig dokumentasjon (eng):
www.endress.com/gammapilot 

For produktdesign:
www.no.endress.com/applicator
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Kraftverket

Produksjon, Syntese

 
Innkommende

lagring, Feedstock 
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Miksing
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Laboratorium

CDP60 Analysepanel 
- En stor hjelp til energisparing

Industriareal med "Utility"

For å være konkurransedyktig forsøker alle bedrifter å 
holde produksjonskostnadene så lave som mulig. For 
produksjon av damp, trykkluft og produksjonsvann i 
kraftverket eller avløpsvannbehandling, bidrar online 
prosessmålinger til å holde det nødvendige energiforbruket 
så effektivt som mulig og å overholde grenseverdiene. For 
eksempel bidrar konduktivitetsmåling og pH-måling til å 
forhindre korrosjon i dampgenerering. Online Silikat- og 
hardhetsanalysator oppdager beleggdannelse i fordampere 
på et tidlig stadium.

Endress + Hauser tilbyr nå disse analyseinstrumentene som 
en klar-til-bruk-panelløsning, som enkelt kan kobles 
sammen etter behov til CDP60-målestasjoner. Vi tar 
oppgaven med å designe og å velge den ideelle løsningen 
for de aktuelle parametrene.

Med kjøle- og trykkavlastnings systemer, blir prøvene, for 
eksempel retur av varmt kondensat, avkjølt til normal 
sikkerhets temperatur for deretter å bli gjenstand for 
analyse i panelet. Brukere kan individuelt sette sammen 
paneler med ønskede analyse-parametere. Panelene, som 
enkelt kan kobles sammen, inneholder komplette rør, 
strømstyring, trykkmåler, temperaturmåling, avstengnings-
ventiler, sensorer og transmittere.

Ved å benytte E+H Panel-løsning CDP60 opprettholder 
brukeren til enhver tid fleksibilitet for å etterkomme det 
behovet som er tilstede. Den påviste sikkerheten til de 
digitale Memosens-sensorene og fleksibiliteten til 
flerkanals måleverdi-omformerne «Liquiline» garanterer 
maksimal målepålitelighet, selv for endrede behov. 

CDP60 panel med prøvekondisjonering Detaljer om monteringer

Modulært panel konsept i drift

Mer informasjon finnes på:  
https://bit.ly/31zV3TA
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Temperaturmålere med innovativ 
teknologi 
I mange år har E+H vært ledende innen innovative løsninger for de for-
skjellige komponentene som til sammen utgjør et temperaturmåleinstrument; 
eller også kalt et termometer. Det er brukt store ressurser på dette. 
Resultatet gir våre kunder bedre sikkerhet, bedre produktkvalitet, økt 
produksjon og besparelser i energiforbruk og tidsbruk til kalibrering og 
vedlikehold. E+H har nå lansert flere nyheter for applikasjoner i standard- 
og mer krevende tungindustri. 

Rask responstid med spesiallomme
Rask responstid er nødvendig ved 
raske temperaturskifter i prosessen, 
men også der man ikke kan ha så 
lange innstikk som anbefalt med 
standard lommer. En Pt-100 sensor 
måler ikke temperaturen i prosessen, 
det er alltid temperaturen den selv har 
som blir registrert. For å sikre at 
overføringen av temperaturen til 
Pt-100 sensoren går raskere enn 
varmeledningen i metallet i lommen 
mellom prosess og omgivelser, må 
sensoren være rask. Det må også 
overføringen fra prosess til sensor 
gjennom godset i lommen være. E+H 
har nå lansert en slik lomme. Den har 
et innebygget, varmeledende mate-
riale i bunnen av lommen som passer 

nøyaktig sammen med et 6mm 
sensorinnstikk. Responstiden forbed-
res med en faktor på 4 ganger raskere 
enn standard lomme, (f.eks. en T90 
ned fra 80s til 20s) og kan brukes helt 
opp til 400°C. Den kan fint kombineres 
med en sensor, StrongSens, som tåler 
60g. Dette gir en optimal og robust 
måling med høy nøyaktighet! 

Ekstra prosessbarriere – Dual Seal
Den patenterte ekstra 
prosessbarrieren øker sikkerheten i 
applikasjoner der risikoen for skader 
på mennesker og utstyr er stor, 
dersom det oppstår en lekkasje 
mellom lomme og prosess. Barrieren 
sitter mellom prosesstilkobling og 
termometerhodet og er koblet til en 

trykkbryter med eget signal til PLS/
DCS. Barrieren samsvarer med NEK 
IEC TS 60079-40: Krav til 
prosessforsegling mellom brennbare 
prosessvæsker og elektriske systemer. 
Dette har hittil vært vanlig i våre 
multipunkts målesystemer og er nå 
endelig tilgjengelig i et standard 
termometer. 

Dual Seal prosessbarriere:
•  Trykkbryter for lekkasje deteksjon
•  Signal til PLS/DCS
•  Samsvarer med NEK IEC TS 60079-

40 Eksplosive atmosfærer: Krav til 
prosessforsegling mellom brennbare 
prosessvæsker og elektriske 
systemer

Termolomme med rask responstid for høyere nøyaktighet med korte innstikk.

iTERM ModuLine TN1xx

Mer informasjon finner du på:
https://bit.ly/2zQeZVR
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Bluetooth® temperaturtransmitter, med 
intuitiv konfigurering via SmartBlue app
Konfigurering av prosessinstrumenter via Bluetooth® kan etter hvert 
betraktes som en industristandard. E+H lanserer nå 2 nye 
temperaturtransmittere som begge tilbyr Bluetooth® med konfigurering og 
avlesning av status via vår SmartBlue app.

TMT71 og TMT72 HART® med diagnostikk i henhold til 
NAMUR NE107
Transmitterne er utviklet både for Pt-100 signaler og de 
forskjellige typer termoelementer. De tilbyr diagnostikk og 
informasjon om relevante funksjoner som kan brukes i et 
forebyggende vedlikeholdsprogram. På sikt bidrar de 
derved til å bedre prosesseffektivitet og øke oppetiden på 
ditt anlegg. De kan kobles til allerede eksisterende 
termometre/sensorer og også leveres integrert i nye 
termometre fra E+H. Idriftsettelse og statusoppdatering er 
rask og enkel via Bluetooth® og vår SmartBlue app også i 
Ex soner.

Bluetooth® og adgangssikkerhet
Bluetooth har flere sikkerhetsnivåer. E+H har valgt å ta i 
bruk den veletablerte og mest sikre; «PAKE», (Password 
Authenticated Key Exchange) algoritme. Dette er den 
samme klasse krypteringsalgoritme som brukes i bl.a. tyske 
ID-kort. Adgangskoden overføres ikke direkte. Kun 
indirekte opplysninger genereres på begge sider og 
overføres til godkjennelse. Derfor er avlytning praktisk talt 
umulig. Rekkevidden er 10m.

Mer informasjon finner du på:
https://bit.ly/2ZxLJxC 
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•  Forbedret sikkerhet takket være tomannsregel med eksterne SIL-spesialister
• Raskere tilgjengelighet til prosessanlegget
• Maksimal testkvalitet

Inspeksjon av SIL-beskyttede kretser
Endress+Hauser – Ditt første kontaktpunkt for prosess-sikkerhet

Vårt serviceomfang 
Inspeksjon er en verifiseringstjeneste som leveres direkte 
på stedet for å avdekke farlige uoppdagede feil i et sikker-
hetsinstrumenteringssystem (SIS). 

Inspeksjonen utføres i samsvar med forhåndsdefinerte
kundeinspeksjonsprosesser og omfatter typisk
følgende oppgaver:
•  Kickoff møte
•  Detaljert inspeksjon av instrumentet
•   Funksjonell test i samsvar med avtalte testprosedyrer
•   Utarbeidelse av dokumentasjonen for verifisering av 

riktig drift

Resultatene av funksjonstesten er dokumentert
i en rapport som inneholder følgende:
•  Sjekklister og kommentarer til prosessaktiviteter
•  Outputresultater ved forhåndsdefinerte settpunkter
•   Samlet resultat av funksjonstesten som «bestått»/«ikke 

Bestått»
•  Parametre for prosedyren
•  Tiltak og kommentarer for alle delsystemer i applikasjon
•  Kommentarer angående alle feil, avvik eller forstyrrelser 

under funksjonstesten

Fordeler
•  Omfattende SIL-kompetanse (måleteknologi, tjenester og 

opplæring)
•  Dokumentasjon av høy kvalitet som kan være individuelt 

skreddersydd der det er nødvendig
•  Anbefalinger i forhold til resultatene av funksjonell test, 

inkludert alle nødvendige tiltak

Tekniske data og fullstendig dokumentasjon:
www.no.endress.com/SIL 
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BASF Pronova er underlagt et strengt kvalitetsregime.
Ved fabrikken i Sandefjord produseres det Omega 3 olje av 
farmasøytisk kvalitet. Verdensmarkedet er BASF Prono-
vas tumleplass. Sentrale prosesselementer i produksjonen 
er dosering og massebalanser. Til dette benyttes coriolis 
masseflow-målere. Etter design og retningslinjer utarbei-
det i samarbeid med Endress+Hauser, er BASF Pronova 
selvforsynt med kalibreringstjenester. Dette skjer med full 
sporbarhet til master-metere i Sveits.
Funksjonalitet, utførelse og full dokumentasjon gjøres via 
Delta-V systemet levert av Emerson Process Management. 
Bedriften opererer ellers i SAP-verden.

 Endress+Hauser utfører et stort spekter av service og 
kalibreringstjenester. Temperatur, Trykk og Flow er typiske 
parametere i vår portefølje av «on site» kalibrering.
Blant våre spesialiteter finnes også service og vedlikeholds 
avtaler, idriftsettelse av instrumenter og løsninger, SIL-
commissioning, håndtering av radioaktive kilder og diverse 
kurs innen nevnte disipliner.

Ta gjerne kontakt med Magne Myrhaug for mer 
informasjon eller tilbud.
Telefon: 971 68 393
E-post: magne.myrhaug@endress.com

BASF Pronova i Sandefjord kalibrerer 
i samarbeid med Endress+Hauser 

Her ser vi fra venstre Jan Richard Marthin-
sen BASF, Magne Myrhaug E+H, Roger 
Næss BASF og Martin O. Aasrum BASF. De 
ser med stor entusiasme og fornøyelse på 
at kalibreringen skjer etter gjeldende 
prosedyrer. Dette er et viktig grep bedriften 
tok for å opprettholde den ypperste kvalitet 
på sitt sluttprodukt – Omega3

Her ser vi «master- 
metrene» plassert 
i parallell. Dette 
muliggjør en nøyaktig 
og effektiv kalibrering 
innen ønskede 
måle-områder, slik at 
prosess optimaliserin-
gen opprettholdes i 
anlegget.

Orden og nøyaktighet er 
en dyd dersom man skal 
levere produkter til 
legemiddelindustrien. 
Her ser vi de forskjellige 
prosess-anslutningene. 
Dette muliggjør største 
grad av nøyaktighet i 
kalibrerings prosessen. 
GMP og 5S1 er sentralt i 
bedriftens kvalitets
styring.



12 Endress+Hauser Nytt   13

 
Sertifisert tilgang til diagnose og overvåking av data fra feltenheter

App

Serverplassering

ERP

MES
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Gateway
sikkerhet

Bruker-
informasjon

Kun krypterte kommu-
nikasjonskanaler

Passord-
kryptering

Personlig autorisasjon

Industri 4.0
Økt anleggstilgjengelighet takket være optimal styring 

Endress+Hauser gjør Prosessindustri 4.0 tilgjengelig 
med våre online-tjenester og -apper som muliggjør 
optimalisering og vedlikehold av feltinstrumentene. På 
denne måten får du tilgang til instrumentenes potensiale 
på feltnivå og reduserer anleggets nedetid.

Som en komplett leverandør av prosessinstrumentering,
har vi akkumulert årtier med kompetanse med et sterkt 
utvalg av løsninger og tjenester. Våre nye online-tjenester 
gjør det også mulig for oss å supplere denne kompetansen 
med relevante feltdata. Dette blir spesielt gunstig takket 
være vår Heartbeatteknologi, som genererer tilleggs-
diagnostikk og overvåker informasjon om sensoren. I tillegg 
overvåker den prosessen og gir informasjon om for 
eksempel slitasje eller avleiringer i røret. For å få tilgang til 
dette potensialet, er alt som mangler en datavei fra 
feltenhetene til online-tjenestene.

Den tekniske gjennomføringen av 
datamotorveien er individuelt 
skreddersydd til kundens infrastruktur. 
Ved å gjøre det på den måten så 
fokuserer vi på NOA (NAMUR Open 
Architecture) konseptet, slik at 
relevant feltdata kan leveres parallelt 

med reguleringssignalene i kundens kontrollsystem. 
Datamotorveien er sertifisert av EuroCloud-organisasjonen 
i samsvar med "StarAudit"-sertifikat, slik at dataene kan 
brukes på en sikker måte.

Siden 1997 har vi hele tiden utvidet vår digitale 
portefølje, så du har allerede mulighet til å utstyre mer enn 
90% av feltinstrumentene med digitale grensesnitt. Med 
disse digitale feltinstrumentene og våre retrofittbare 
adaptere er det ubegrensede muligheter for å få tilgang til 
dette potensialet i felt. Tidlige investeringer i teknologier 
som Advanced Physical Layer (APL) vil gjøre koblingen av 
dataene til online-tjenester enda enklere i fremtiden.
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Som en uavhengig teknologisk pioner, ønsker vi å ta et 
skritt mot Prosessindustri 4.0 sammen med deg. For å gjøre 
dette har vi gitt vår digitalportefølje et modulært design. 
Porteføljen består av prosessinstrumenter og 
overføringskomponenter, samt applikasjoner som online-
tjenester og app’er. Vår portefølje lar deg velge hva du 
trenger for å administrere og vedlikeholde dine 
instrumenter og hvilken plattform du vil bruke disse 
programmene på. For eksempel kan du få tilgang til 
Internett-tjenester på et hvilket som helst område av 
anlegget med vårt industrielle nettbrett "FieldXpert", som 
også er egnet for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Vi 
prøver også HoloLens/AR-briller, slik at du kan følge våre 
anbefalinger mens du fremdeles har begge hendene fri. 
Kort sagt, vår verktøykasse for Prosessindustri 4.0 gjør at 
du allerede i dag kan gjøre administrasjons- og 
vedlikeholdsprosessene enklere og mer effektive.

Vår innsats har allerede betalt seg 
ettersom vi vant Tysk innovasjonspris 
2018 for våre første Prosessindustri 
4.0 flaggskipprosjekter. Prosjektet ga 
opphav til imponerende Prosessindustri 
4.0 applikasjoner om forebyggende 
vedlikehold av målepunkter. 
Gjennomføringen av denne typen 
digitaliseringsprosjekt krever 
kompetanse som spenner over 
forskjellige domener, noe som gjør 
konstruktivt samarbeid mellom 
industripartnere uunnværlig. Et nært 
samarbeid som et ledd i 

flaggskipprosjektet, ga også et strategisk viktig partnerskap 
mellom SAP og Endress+Hauser. Vi samarbeider for å 
oppnå integrering av Endress+Hauserinstrumenter og 
algoritmer i SAP AIN, for å kunne implementere 
standardiserte løsninger gjennom hele SAP-
arbeidsprosessen. Etter registrering av instrumentene i SAP 
AIN, blir all relevant informasjon automatisk integrert i 
form av en digital tvilling og holdes oppdatert. Med digitale 
tvillinger for over 30 millioner installerte måleenheter, har 
vi allerede all informasjon klar for integrering i SAP AIN. 
Endress+Hausers innebygde løsninger eliminerer behovet 
for mange manuelle og feilaktige aktiviteter. Det medfører 
at prosessene dine, inkludert vedlikeholdsprosessen, vil bli 
optimalisert.

Med innovative teknologier og de riktige 
partnerskapene, endrer Endress+Hauser veien mot 
Prosessindustri 4.0. Vi kan finne de nye digitale løsningene 
sammen med deg.

Finn selv ut hva som ligger bak Industri 4.0 (eng):
https://netilion.endress.com/
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•   Oppdatert informasjon om hele produktserien,  
dine priser og leveringstider

•   Lageroppdatering har aldri vært enklere

Nye muligheter, ny erfaring  
– digital og personlig
www.endress.com – en omfattende informasjon og innkjøpsplattform!

Oppdag de nye mulighetene som tilbys av omfattende 
informasjonsinnsamling og effektiv 
transaksjonsadministrasjon med Endress + Hauser, uten 
å måtte forlate person-til-person-kontakt.

Med e-handelsfunksjoner integrert i Endress+Hauser 
nettside, kan du samle informasjon om våre produkter og 
bestille produkter direkte online. Optimaliserte funksjoner, 
for eksempel muligheten til å få tilgang til alle dine 
forretningstransaksjoner med Endress+Hauser – utført 
både online og offline - vi hjelper deg med å optimalisere 
dine innkjøpsprosesser og gir deg en bedre 
innkjøpsopplevelse.

Kombinasjonen av produktinformasjon, direkte forespørsel 
og kjøpsmuligheter, gjør innkjøpsprosessen enklere og mer 
effektivt enn noen gang før.

Fordeler
•  Alle dine transaksjoner, inkludert detaljert 

statusinformasjon på forespørsler, tilbud, bestillinger og 
fakturaer

•  Søk etter enheter og reservedeler bare ved hjelp av 
serienummer/tagnummer/bestillingskode/
materialnummer

•  Bare lagre og administrere standardenheter
•  Nå dine kontakter hos Endress+Hauser på et øyeblikk

Se selv - meld deg på:
https://bit.ly/2DKVQrq
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Fra NOK    4 254,–
Gjelder frem til 30.6.2020

•  Enkel, kostnadseffektiv mengdemåling av vann og væsker med ledningsevne 
•  Bluetooth-drift og IO-Link-tilkobling
•  Temperaturmåling er alltid integrert i måleren
•  Ledningsevne kan benyttes som variabel parameter for fase skift i væsken 

Tekniske data

• Nominelle diametre: DN15 til 50
• Fleksibel justering av utganger og innganger: 

IO-Link, to strømutganger (4 til 20 mA), puls/ 
bryterutgang, spenningsutgang (2-10 V), to bryter 
innganger (for eksempel for å tilbakestille telleren)

• Mengde: ± 0,8% av avlest verdi + 0,2% av fullt 
måleområde, ± 2,5 ° C

•  Prosesstemperatur: -10 til +70 ° C
• Prosesstrykk: opptil 16 bar

Ekstremt kompakt og optimalisert 
for tilsetningsstoffer
Picomag - den smarte måleren i lommeformat

Bruksområde: Den smarte og robuste elektromagnetiske 
mengdemåleren for vann og ledende væsker. Picomag er 
særlig godt egnet til vannmåling i anlegg og 
maskinbygging.

Fordeler
•  Multivariabel måling: væskestrøm, totalisator, lednings-

evne eller temperatur som vises (valgbar)
•  Brukervennlig fargeskjerm: Automatisk displayjustering
•  Intuitiv operasjon: Trådløs tilgang via Bluetooth og 

SmartBlue App
•  Robust kompakthus: rustfritt stål (IP65 / 67), sikret mot 

støt og vibrasjoner 
•  Rask og pålitelig diagnostikk: klar og entydig visning av 

varsler og alarmer (for eks. tomt rør ja/nei)
•  Enkel montering: Direkte montasje i rør via standard 

gjenger eller adapter for Tri-Clamp, Victaulic og andre 
gjengede tilkoblinger, med M12- elektrisk tilkobling som 
standard

•  NYTT: Ledningsevne benyttet som målbar variabel for 
faseskift i væsken 

•  NYTT: Økt nøyaktighet ± 0,8% av avlest verdi + 0,2% av 
fullt måleområde

•  NYTT: SmartBlue App gjør det mulig å importere og 
eksportere enhetskonfigurasjoner enkelt og raskt og for å 
lagre konfigurasjonen som PDF

Tekniske data og fullstendig dokumentasjon:
www.e-direct.endress.com/picomag

For produktdesign:
https://www.no.endress.com/applicator



Kontakt

Endress+Hauser AS
Dølasletta 4
3408 Tranby

Tlf.:  32 85 98 50
info@no.endress.com
www.no.endress.com


