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Kjære leser og forretningsvenn!
Det er for meg overflødig å minne om Covid-19, corona-krise 
etc. Vi er alle en del av dette pandemi-fenomenet, på et eller 
annet vis.

Ja, Norge er stengt ned. Industrien går sin gang og i skrivende 
stund er det god etterspørsel så vel etter våre produkter som 
våre servicetjenester. Vi følger imidlertid de rådene FHI gir til 
enhver tid, slik at sikkerheten til våre medarbeidere og våre 
kunder blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Hjemmekontor har vært arbeidsmodellen noen uker nå. Dette 
forhindrer ikke at vi har kontakt med våre kunder og med 
hverandre. Telefon, Skype, GoToMeeting, Teams etc. er 
verdifulle plattformer for videre fremdrift og kommunikasjon.

Hannovermessen, Eliaden og ONS er alle avlyst for 2020! 
Dette føyer seg inn under de kraftige signalene og de tiltakene 
som gjøres over hele Europa, til fordel for folkehelsen.

Gledelig for Endress+Hauser og for dere som benytter våre 
instrumenter og løsninger, er at fabrikkene våre i Tyskland, 
Sveits, Italia og Frankrike går for full kapasitet. 

Vennligst studer innholdsfortegnelsen til magasinet. Jeg er 
overbevist om at du finner flere innlegg som er verdifulle for 
deg og din bedrift.

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

Tore Sandvoll
CEO

http://www.no.endress.com
mailto:info.no.sc@endress.com
http://Endress.com
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www.facebook.com/
EndressHauser

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

www.youtube.com/user/
EndressHauserAG

Eliaden 2020 
På grunn av  

Koronapandemien 
er Eliaden flyttet til 

12.–14. januar 2021.
www.eliaden.no 

Euro Expo 
IndustriMesser

Alle Euro Expo 
Industrimesser er 

avlyst i år. 
Neste år vil vi delta på:
Stavanger 3.–4. januar 
Ålesund 21.–22. april 
Porsgrunn29.–30. sept. 

Instrumenterings-
forum 

Ta gjerne kontakt  
om du ønsker at vi 

skal avholde et  
lokalt måleteknisk 

seminar i  
din bedrift

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.

Hilsen fra koronakontorene

Magne i hyggelig nettmøte.

Bak skjermen til Pål er det vakker utsikt.

Bjørn Andreas på sitt hjemme
kontor i Tønsberg

Knut tar en pust i bakken.

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert!
Endress+Hauser Norge er nå miljøsertifisert gjennom 
Stiftelsen Miljøfyrtårn!

Vi fikk gode tilbakemeldinger fra sertifisøren, som var godt 
fornøyd med rapportering og hvordan systemene ser ut til 
å bli etterlevet i firmaet.

Miljøfyrtårn er anerkjent av EU, som sidestiller den med f.eks ISO 14001 
og EMAS. 

Under Koronapandemien har opp til 10 000 ansatte i Endress+Hauser 
over hele verden jobbet hjemmenfra. Også her i Norge har nesten alle 
hatt hjemmekontor, bortsett fra de som har sørget for å ta imot og sende 
ut varer. 

http://www.facebook.com/EndressHauser
http://www.facebook.com/EndressHauser
http://www.linkedin.com/company/endress-hauser-group
http://www.linkedin.com/company/endress-hauser-group
http://www.youtube.com/user/EndressHauserAG
http://www.youtube.com/user/EndressHauserAG
http://www.facebook.com/EndressHauser
http://www.linkedin.com/company/endress-hauser-group
http://www.eliaden.no
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Plasttanker er ofte plassert i avsidesliggende områder. 
Dette forårsaker en rekke utfordringer for nivåmåling, 
særlig når det ikke er bare én tank, men flere tanker som 
er svært spredt. Ideelt sett er ekstern tilgang til tankene og 
innstilling av spesifikke grenser mulig, noe som da vil 
utløse et varsel. 

I 85 % av alle produksjonsanlegg kan nivåmåling være 
svært tid- og kostnadsintensivt. Følgelig registreres 
manglende lagerbeholdning først når tanken allerede er 
tom og produksjonsprosessen stopper opp. Micropilot 
FWR30 kombinert med digitale tjenester er verdens første 
trådløse 80 GHz IIoT-radarsensor. 

Den er designet for å gi informasjon og administrere 
lagerbeholdning i eksterne og mobile bruksområder og 
ment å forenkle prosessen – ved kjøp, installasjon og bruk. 
Den smarte nivågiveren kombinerer spissteknologi i en 
kostnadseffektiv enhet. Den enkle utførelsen og funksjoner 
sparer tid, sikrer kontinuitet og optimaliserer logistikk- og 
oppbevaringsprosesser. 

Oversikt 
IIoT-radarsensoren leverer fakta der det tidligere bare var 
mulig med antakelser. Den kombinerer en pålitelig måling 
ved hjelp av 80 GHz radarteknologi og gir tilgang til informa-
sjon om ressurs- og lagerstatus overalt og når som helst. 

Dessuten leverer den skybaserte løsningen informasjon 
om containerens plassering, omgivelsestemperatur, 
måleverdihistorie samt batteri- og driftsstatus. Systemet 
følger den sertifiserte Netilion-skytjenesten, det høye 
sikkerhetsnivået og kravene til personvern. 

Forenkling 
Micropilot FWR30 med Netilion-skytjenester er beregnet 
på å forenkle prosessen. Den trådløse og batteridrevne 
sensoren monteres av brukeren på en plasttank med bare 
noen få enkle trinn. 

Igangkjøring gjøres med en enkelt tast. Ved å skanne 
QR-koden i Netilionappen kan systemet brukes umiddel-
bart. Plug-and-play-løsningen er beregnet på å passe 
perfekt på IBC-tanker som kan stables uten problemer. 

Skalerbart 
Forskjellige digitale tjenester sikrer fleksibel prosess-støtte, 
avhengig av bruksområdet. Alt er tilgjengelig med Netilion 
Value opptil Netilion Inventory og SupplyCare Hosting ved 
hjelp av en enhet som smarttelefon, nettbrett eller 
stasjonær datamaskin. 

Netilion Value er en digital tjeneste for verdiovervåking. 
Måleverdier, grafer og alarmer presenteres brukervennlig 
via et dashboard. Smarte sensorer kan integreres og kobles 
til med bare noen få klikk, i tillegg til at Netilion Inventory 
gir deg total kontroll over din lagerbeholdning. 

Ved siden av måleverdiene er det en funksjon som viser 
prediktivt forbruk. SupplyCare Hosting er en lagerstyrings-
løsning som bidrar til å redusere lagerkostnader og øke 
produktiviteten. Disse funksjoner kan også tilbys for 
individuelle IT-løsninger og integrering i bedriftens 
ERP-systemer. 

Typiske bruksområder 
•  Nivåmåling og sporing av mobile plasttanker som IBC’er 

– transport av varer, trådløs, ekstern tilgang 
•  Nivåmåling og lagerstyring av plasttanker på et annet sted
•  Nivåmåling og lagerstyring av mobile og stasjonære 

plasttanker i produksjon

Micropilot FWR30
80 GHz Nivåradar med skytilkobling

•  Full kontroll med oppbevaring og transport av væsker 
•  Forenklet løsning fra innkjøp til drift 
•  Sikker dataoverføring kombinert med en fleksibel portefølje av digitale tjenester 
•  Konstant tilgang til informasjon overalt

Les mer om FWR30: 
https://eh.digital/2BX4WCx

https://eh.digital/2BX4WCx
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Netilion Smart System for Surface Water gjør det mulig, 
enkelt og direkte, å måle vannkvaliteten i elver og innsjøer 
eller andre typer overflatevann. Du kan se all relevant 
informasjon på et lesebrett eller din smarttelefon via 
«Smart System appen».

Services 
Siden tilbudet inkluderer analyseutstyr, som har høye 
krav til igangkjøring og drift, anbefaler vi å bruke support 
fra Endress+Hauser. Vi kan også tilby vedlikeholds- og 
kalibreringsservice.

For å bruke Netilion Smart System må du registrere deg 
online og velge en abonnementstype. Kostnaden for ønsket 
abonnement avhenger av dataoppdateringsfrekvens, 
henholdsvis. 5, 15 og 60 minutters intervaller. 
Abonnementet kommer i tillegg til hardware og gir 
administrasjonsrettighet til systemet med enkel tilgang 
til instrumenter, direkte målinger og historikk via 
smarttelefon-appen. 

Les mer om Netilion Smart System her:
https://eh.digital/30rZG43

Komplett systempakke med smarte sensorer for 
overvåking av overflatevann i innsjøer og elver: 

Med Netilion Analytics har du mulighet for å registrere, 
organisere og tilslutte dine instrumenter. Netilion Analytics 
anvender nåtidig og tidligere Information til å foreslå 
prosessforbedringer som du ellers ikke ville ha mulighet til 
å avdekke. Ikke kun Endress+Hauser instrumenter, men 
også 3-parts instrumenter, ventiler og utstyr. Det finnes en 
gratisversjon, Basic med opptil 15 enheter og Plus eller 
Premium om du har behov for større lagringsplass. 

Med Endress+Hausers skanner-app kan ikke registreringen 
av Endress+Hauserutstyr gjøres enklere. Ved hjelp av appen 
skannes instrumentets QR-kode og nødvendig informasjon 
er i systemet. Dette kan så suppleres med lokasjon og 
annen prosessrelatert informasjon.  

Er du klar over at ca. 30 % av ditt utstyr kan være 
utrangert? 
Det er ikke unormalt å ha en så høy prosentdel av utstyr 
og instrumenter som er foreldet. 

Vet du hvor mange av dine instrumenter som er for 
gamle? 
Med Netilion Analytics får du en rask oversikt, selv med vår 
gratisversjon. Dette kan hjelpe deg på forhånd med å 
definere en erstatningsstrategi og dermed unngå unødige 
lange driftsstopper om enheten skulle svikte. På denne 
måten kan din hverdag bli bedre og anleggets oppetid øker. 

Les mer om Netilion her:
https://eh.digital/30rZG43

Fordeler:

• Intelligent og enkel overvåking sikrer god vann
kvalitet i elver og innsjøer 

• Sensorer med relevante parametre, som oppløst 
oksygen, pH, ledningsevne og temperatur 

• Direkte tilgang til måleverdier og diagnostikk via 
smartphoneappen

• Sikker lagring av måledata i sertifisert 
Endress+Hauser Cloud 

• Bruk av smart funksjoner i Smart Systemsappen, 
som f.eks. plassering av målepunkter på et kart, 
grafisk evaluering, alarmer og meldinger med 
sensorstatusinformasjon

Systempakken består av:

• Liquiline CM444 (Modbus TCP) med 
•  Modbus Edgeenhet 
•  sensorer som
•  pHelektrode
•  Ledningsevne 
•  Oppløst oksygen 
•  Smart Systems app (lastes ned)

Netilion – vårt IIoT 
økosystem
Få totalt overblikk over ditt anlegg

Netilion - Det industrielle tingenes internett - IIoT

Netilion Smart System for overflatevann

https://eh.digital/30rZG43
https://eh.digital/30rZG43
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Promag H

Bedriftsbesøk hos Grans Bryggeri, Sandefjord

Man har brygget øl hos Grans Bryggeri 
i Sandefjord siden 1899
Går man 160 år tilbake i tid, var det 343 bryggerier i Norge! 30 år senere var 
antallet sunket til 46 aktive bryggerier. I 1987 var det kun 15 bryggerier 
tilbake. En stor grad av konsolidering og oppkjøp har i mellomtiden funnet 
sted. I tillegg har det de siste årene kommet mange småbryggerier og 
mikrobryggerier til. 64 % av alt øl som drikkes i Norge er norsk-produsert. 
Småbryggeriene står kun for 2 % av det totale konsumet.

Produksjon av brus & mineralvann 
Den magiske gassen/væsken/
faststoffet – CO2 (Karbondioksid)
Ved romtemperatur og atmosfærisk 
trykk foreligger CO2 som gass. På lik 
linje som vann, kan CO2 eksistere i tre 
forskjellig faser: Gass, Væske (dersom 
trykket ligger over 5,2bar) og i fast 
form (Tørris). CO2 har et bredt 
anvendelsesområde og er særdeles 
viktig i drikkevareindustrien.

Prosessen
Når man produserer sukkerholdig brus 
tar man utgangspunkt i en lake hvor 
sukker er oppløst i vann, forbehandlet 
vann, smaksstoffer, konserverings-
stoffer, farge og tilsatt CO2. For at 
kvaliteten og smaksopplevelsen skal 
bli som forventet, er det viktig at alle 
parametere måles in-line gjennom 
prosessen. På denne måten vil man 
også redusere svinnet. Parametere 
som Brix (sukkerinnhold), tetthet, 
temperatur i mikseren, trykk og 
ledningsevne tas hånd om av en 
avansert analysator fra det kjente 
selskaper Anton Parr. Når det gjelder 

betraktning, er det store verdier som 
kan gå tapt om disse kvalitets-para-
metere uteblir eller feiler. 

Vannbehandling
I drikkevareindustrien er vannbehand-
ling særdeles viktig. Sammen med 
massebalansering av vann, sukkerlake 
etc. er sluttproduktet helt avhengig av 
nøyaktig målte væskeverdier. Til dette 
formålet, hvor det er væsker med 
tilstrekkelig spesifikk ledningsevne, 
benyttes som oftest en elektromagne-
tisk volumetrisk mengdemåler. Bildet 
viser en Promag H(hygienisk) fra 
Endress+Hauser. Det som kjenneteg-
ner Promag H er det hygieniske 
designet, pakningsflater og lining(inn-
vendig belegg), som lar seg rengjøre 
gjennom CIP-prosess. (cleaning in 
place)

Sukker løst i vann 
Sukkeroppløsningen, eller laken om 
du vil, inneholder 68 % sukker i vann. 
Dette er en vesentlig andel av 

tilsatt CO2, gjøres dette gjennom en 
avansert coriolis massestrøms måler 
fra Endress+Hauser. Se bildet.

Promass massemåler måler 
dosering av CO2
Da CO2 er en ekstremt viktig parame-
ter for å oppnå et perfekt sluttprodukt, 
benytter man seg av det integrerte 
diagnose programmet «Heartbeat». 
Ethvert avvik fra standardene vil bli 
fanget opp og alarmert. Produksjons-
volum og tappehastighet tatt i 

Promass massemåler
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råstoffene som benyttes og represen-
terer en stor verdi i brusproduksjonen.

Bakterier
I en brusfabrikk er det rikelig med 
næringsstoffer for bakterier og 
uhumskheter. Dette gjør det særdeles 
viktig å ha et ekstremt fokus på 
rengjøring og desinfisering av 
anlegget. Natrium-hypoklorit (NaOCl) 
løsning i vann benyttes som 
desinfeksjonsmiddel. 

Risiko ved feil produksjon – brus & 
mineralvann
Man kan bare tenke seg hvilke verdier 
i form av plastflasker og råstoff som 
går tapt under en times produksjon 
dersom prosess og kvalitetskontrollen 
ikke er på plass. Her produseres det 
16000 x 1,5 ltr. flasker i timen.

Avansert maskineri Flaskeblåsing. 
Det er fart i sakene når det blåses 
16.000 flasker i timen. Her er det 
installert kostbart maskineri til 
formålet. Flaskene, som kommer i 
ferdige «patroner» tas i gjenge partiet, 
varmes og blåses til riktig form og 
veggtykkelse i løpet av tiendeler. 
Rondellen spytter ut 4-5 ferdige 
flasker hvert sekund! 

Kalibrering & Kvalitetskontroll
Endress+Hauser`s service ingeniører, 
Stian Rønning og Simen Flom Johan-
nessen har oppgaven med å kalibrere 
kritiske instrumenter for volum, 
masse, trykk og temperatur, slik at 
disse viser pålitelige verdier etter at 
vedlikeholds-stoppen er unnagjort og 
driften kommer i gang igjen. Under 
denne vedlikeholds-stoppen er totalt 
35 personer innleid for demontering, 
pakningsskift, rengjøring, montering 
og idriftsettelse av anlegget for brus 

og mineralvann. All kalibrering skjer 
i.h.h.t sporbare standarder. Vår mobile 
kalibreringsrigg har mastermetere 
som sjekkes meteorologisk en gang i 
året.

Alle in-line prosess-verdier blir jevnlig 
sjekket mot laboratorieverdier.

Prosesskontroll
Knut Zimmer, teknisk system ansvar-
lig, har full kontroll på produksjonen 
hos Grans. 

Tappeanlegget for 0,5 liter boksøl har 
en faktisk kapasitet tilsvarende 
124.000 stk. på et 8 timers skift.

Den totale produksjonen hos Grans 
Bryggeri er 52 millioner liter brus, 
mineralvann og øl/år. Øl-produksjo-
nen utgjør 13 millioner liter.

Oksygen er ølets verste fiende
Bryggeriet fyller flasker og bokser 
med CO2 før de tapper ølet. Ølet 
kommer i seg selv ferdig tilsatt CO2 til 
tapperiet. Når flaskene eller boksene 
er fylt opp, benyttes CO2 til å fjerne 
luften på toppen. Alt oksygen må bort, 
slik at smak og holdbarhet kan 

bevares. CO2 tilsettes også for at ølets 
mer enn 800 smaks og aromastoffer 
skal komme til sin rett.

I øl som brygges etter «Renhetsloven i 
Norge av 1912» - kun med byggmalt, 
humle, vann og gjær, dannes en del 
CO2. Men dersom det tilsettes sukker i 

brygget, utvikles enda mer CO2 under 
gjæringen.

Vanligvis tar det 4-6 uker med lagring 
før en pilsnertype øl er klart for 
tapping. Juleøl og spesialøl tar lenger 
tid. Her må man regne 16 uker på 
tank!

Investeringer i Grans Bryggeri
For tiden investeres det stort i 
bryggeriet. Når utvidelse og moderni-
sering er ferdig, snakker vi om en 
investeringsramme på ca. 130 
millioner kroner. Forhåpentligvis får 
E+H NYTT anledning til å presentere 
dette ved en senere anledning. Vi 
takker teknisk systemansvarlig, Knut 
Zimmer, for omvisning og innføring i 
produksjonen.
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Bildetekst serifisering …

Promass Q
Topp spesialisten for utfordrende applikasjoner tilbyr premium-
nøyaktighet/unøyaktighet for masse-flow, volum-flow og densitet 
(egenvekt). Dette kombineres med innovative nye egenskaper som 
MFT (Multi Frequency Technology) som gjør det mulig å måle 
nøyaktig på væsker som inneholder luft eller gass.

Promass Q har blitt designet for å innta en rolle som 
spesialisten på egenvekts-måling (densitet). Innen prosess 
industrien, næringsmiddel industrien, olje&gass og 
slambehandling, er det særdeles viktig med pålitelig måling 
av tørrstoff innhold (TS), blandingsforhold mellom to 
væsker og egenvekt.

Coriolismålere har tradisjonelt hatt «begrenset nytteverdi» 
innenfor ovennevnte applikasjoner med ekstreme krav til 
nøyaktighet/unøyaktighet (praktiske resultater og ikke 
teoretiske verdier). Promass Q er designet for å etterkomme 
kundenes forventninger til nøyaktighet i praksis. Dette 
kjennetegner Endress+Hauser, som et foregangsselskap 
innen teknologi og utvikling for fremtiden.

Unike nye egenskaper
Egenskaper som gjør Promass Q til innehaver av ekstreme 
kvaliteter:
•  Eksepsjonell nøyaktighet ved reelle prosessbetingelser. 

Dette gjør den spesielt godt egnet for applikasjoner 

innen volumetrisk avregning så vel som for densitets og 
konsentrasjons målinger.

•  Måleområdet er ekstremt dynamisk da 0-punkt og 
trykkfall over måleren er optimalisert, noe som gjør 
flow-området 20-60 % mer effektivt. (+/- 0,05 % 
måleunøyaktighet)

•  Drastisk forbedring av målenøyaktigheten ved spesielle 
applikasjoner, hvor væsken inneholder større mengde 
luft/gass. (Multi Frequency Technology)

•  Super repeterbarhet, en kritisk parameter for 
avregningsmåling og måling ved kjøp/salg.

•  Lav følsomhet i forhold til endring i prosess-trykk og 
temperatur, slik at reelle prosessparametere kan bli målt 
nøyaktig og pålitelig hver gang endringer finner sted.

•  Sikkerhet ved at det er en ytre beskyttelseskappe rundt 
målerørene.

•  Kompakt og lett, noe som forenkler installasjonen.
•  Innovasjons leder

Promass 300/500 kompromisser ikke når det gjelder ytelse 
og nøyaktighet. Digital signal prosessering starter ved 
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Kjøp og salg av bitumen.Robust utførelse og ekstrem værbestandighet.

En suksesshistorie: Blanding av 
vegetabilske oljer og injisert nitrogen
Kunden hadde forsøkt coriolis masse 
flow metere fra flere leverandører, 
inklusive Promass 83I fra 
Endress+Hauser. Disse ble byttet ut med 
Promass Q. Laboratoriekontroll viste da 
at Promass Q holdt en repeterbar 
nøyaktighet på +/ 0,5 % avvik. Da ble 
det standardisert på Promass Q. 

Sikkerhet
• Proline 300 er utviklet i.h.t. IEC 61508
• Og tilbyr det beste innen diagnostikk,
• Prooftesting og dokumentasjon

Effektiv
• Lær deg en og du kan alle
• Tidsbesparende. Enkel service tilgjengelighet
• Enkel alternering av elektronikkkort

sensoren og danner basis for et multi-parameter 
instrument med sanntids verdier. Prosessverdier som 
masseflow, volumflow, densitet og temperatur kan måles 
samtidig ved hjelp av et instrument – PromassQ. Et bredt 
spekter av digitale kommunikasjons protokoller er 
tilgjengelig, som : EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS 
DP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, HART og 
WirelessHART, så vel som fri programmerbare analoge 
utgangssignaler i Promass Q 300/500.

Tilleggsegenskaper som diagnostikk og verifikasjons-
verktøy «Heartbeat Technology» sikrer produksjons 
sikkerhet og oppetid. Komplett sensor, målerør og 
elektronikk kan verifiseres ved hjelp av en trykk- knapp, 

selv fra kontrollrommet, uten at prosessen blir berørt. 
Et overvåkings system jobber kontinuerlig og sjekker at 
instrumentet arbeider innenfor de rammene det skal. 
Dersom noen avvik fra dette oppstår, vil det komme en 
forklarende tekst med anbefalte aksjonspunkter i 
instrumentets display. Et smart data-håndteringssystem 
(HistoROM) forenkler bytte av reservedeler og reduserer 
nedetiden betraktelig. Kalibreringsdata og transmitter 
parametere er lagret og lastes automatisk opp etter 
ombytte av reservedel. 

Les mer: 
https://eh.digital/30WFaJ9

https://eh.digital/30WFaJ9
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TM311 kan leveres med hygienisk 
godkjent lomme/rørstykke for 
innsveising i flere diametere.

Digitalt kompakt  
termometer med IO-Link
iTHERM CompactLine TM311 passer perfekt til applikasjoner i kompakte 
skids i hygienisk og generell industri. Den gjenkjenner automatisk om 
kommunikasjonen skal foregå med IO-Link eller 4-20mA og tilfredsstiller alle 
krav til design og ytelse.

Vår nye TM311 er ment for bruk der 
plassen er trang og måleinstrumente-
ne små; typisk kompakte skids i 
hygienisk bransje, på skip eller i 
utilities. Selvsagt er den utviklet i 
henhold til våre store krav til nøyak-
tighet, egenskaper og kvalitet. Den har 
for eksempel diagnostikk i henhold til 
NAMUR NE43. Den gjenkjenner også 
automatisk om den er plassert i en mA 
sløyfe, et IO-Link nettverk eller om 
den er ment som en switch. 

I næringsmiddel og farmasøytisk 
industri ønsker man utstyr som 
tilfredsstiller alle standardiserte 
hygieniske krav, dette er selvfølgelig 
ivaretatt. TM311 er bl.a. konform med 
3A, EHEDG, FDA, ASME BPE, samt 
også EC 1935/2004; standarden som 
krever at materialer som kommer i 
kontakt med mat ikke skal avgi farlige 
stoffer til maten. At både wetted og 
non-wetted parts er i materiale SS316 
og har IP69 er viktig i hygienisk 
industri, men gjør den også godt egnet 
i marine applikasjoner. Den har derfor 
også DNV GL marine godkjenning.

Med sin innovative sensor TipSens 
med rask responstid på t63=1s er den 
suveren i prosesser med raske 
temperaturendringer. 

Siden den raske responstiden også 
sørger for at temperaturoverføringen 
fra prosessen til sensoren går raskere 
enn temperaturoverføringen mellom 
sensor via godset i prosesstilkobling til 
omgivelsene, er den også perfekt der 
det kun er plass til korte innstikk. 

TM311 kan brukes i temperaturer 
mellom -50 og 200°C. Utgangen kan 
fritt settes til ønsket måleområde og 
kalibreringssertifikat inkl. 
sensor-transmitter-matching er også 
tilgjengelig.

TM311 kan brukes uten lomme, og 
passer også perfekt sammen med 
TT411 serien med lommer for 
hygieniske og aseptiske lommer. 
Sammen med rørinnsveisingslommene 
for T- og albu-montasje er den helt 
suveren!

IO-Link er en kostnadseffektiv løsning 
for digital kommunikasjon med enkle 
enheter. Universell, smart og enkel. 
Den forenkler installasjon med 
standardiserte grensesnitt og kabler 
og gir også utvidet diagnostikkfunk-
sjon samt automatisk parameterset-
ting ved utskiftninger. E+H dekker nå 
både flow, nivå, trykk og temperatur-
måleparametrene med enkle IO-Link 
enheter. Du finner dem i e-direct 
produktkurven vår:

Mer informasjon finner du på:
https://eh.digital/3hAUNvw

https://eh.digital/3hAUNvw
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Vi har erfart at nøyaktigheten på trykktransmittere er viktig 
for våre kunder. Ofte fordi de ønsker å være sikker på at de 
har en trykktransmitter av god kvalitet, eller også fordi de 
har applikasjoner som krever svært nøyaktig måling. Men 
for trykktransmittere er nettopp nøyaktighet ikke lett å 
oppgi med kun ett tall.

Referansenøyaktighet, linearitet, hysterese, repeterbarhet, 
elektronikkfeil, temperatureffekt, statisk trykk effekt, total 
feil, total ytelse, langtidsstabilitet – er mange av de forskjel-
lige betegnelser og definisjoner på nøyaktighet. Hvilke 
bruker vi når? Og hvilken nytte har vi av å vite dem?

Tenk deg at du tester din nye sykkel i en vindtunnel. Du har 
forhåndsdefinerte, standardiserte kriterier i den vindtunne-
len. Ytelsen din i denne vindtunnelen kan måles og hver 
gang du prøver er kriteriene de samme. Dette kan sammen-
lignes med en trykkalibrering, utført under standardiserte 
referanseforhold og trykktransmitteres referansenøyaktig-
het er altså definert ved kalibrering under slike forhold. 
E+H forholder seg til IEC 60770 og referansenøyaktigheten 
inkluderer linearitet, hysterese og repeterbarhet. Og dette 
er den nøyaktigheten som oppgis i IDS’er og som oppgis om 
leverandøren blir spurt – fordi de er sammenliknbare.

Men så tar du sykkelen med deg ut i naturen. Du sykler i 
allslags vær og i forskjellig terreng og temperatur. Det kan 
være gjørmete, regnfullt, kaldt, stekende varmt – og alt 
dette påvirker ytelsen. Og nå er transmitteren montert i 
prosessen. Og her blir den påvirket av prosessparametrene: 

Trykk og temperatur; er de høye, lave, skiftende? Og hva 
med omgivelse, er de også skiftende? Og som med sykkelen 
i terrenget, endrer forholdene seg altså for transmitteren og 
ytelsene endres. Så nå må vi legge til noen feil; omgivelses-
temperatureffekten - og for differansetrykk må vi også 
legge til statisk trykkeffekt. Sammen med referansenøyak-
tigheten kalles resultatet av disse Total Ytelse (Total 
Performance. Dette er den nøyaktigheten som brukes til å 
kalkulere nøyaktigheten i felt når man har alle parametrene 
til den spesifikke applikasjonen. Legger man sammen Total 
ytelse og langtidsstabilitet får man Total Feil (Total Error). 
Og den praktiske nytten av dette? Jo, dette kan rett og slett 
brukes til å definere kalibrerings- og vedlikeholdsintervallet 
til transmitteren.

For å gjøre denne utregningen enkel har E+H laget et 
dynamisk beregningsprogram der man kan legge inn 
transmitter og prosessparametre. Beregningen viser deg 
hvilken nøyaktighet du får. Du kan også forhåndsberegne 
applikasjonen din slik at du er sikker på at du får en 
transmitter som er optimal for målepunktet ditt. 

Programmet er tilgjengelig via vår hjemmeside.  
Prøv det gjerne her:

Hvor nøye kan det være?

Mer informasjon finner du på:
https://eh.digital/3hAUNvw

Les mer: 
https://eh.digital/2N9lMjJ

https://eh.digital/3hAUNvw
https://eh.digital/2N9lMjJ
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CML18 håndholdt multianalyseinstrument

Ved analyse av en prøve kan bruk av forskjellige 
målingsteknologier ofte føre til avvik mellom 
laboratoriemåling og måling registrert i 
prosessen. Med Liquiline Mobile CML18 kan de 
samme Memosens-sensorene som brukes i 
prosessen også brukes i laboratoriet.

Uansett hvor eller når en målt verdi må overvåkes, 
leverer enheten alltid verdier som er riktige. Liquiline 
Mobile CML18 med Memosensteknologi garanterer 
maksimal datasikkerhet og leverer målte verdier som er 
100 % pålitelige. I tilfeller som krever særlig rask 
responstid, er den nye robuste laboratorie-pH-sensoren, 
Memosens CPL51E, det ideelle valget.

Enheten er egnet for pH/ORP, ledningsevne og 
oksygenmålingspunkter, lagrer over 10.000 målte 
verdier med tids- og datostempel og passer i hvilken 
som helst skjortelomme og kan enkelt betjenes ved 
hjelp av den intuitive E+H SmartBlueappen. Den 
håndholdte har en integrert, trådløs ladefunksjon, som 
muliggjør induktiv lading ved hjelp av en Qi-sertifisert 
lader - like enkelt som med smarttelefonen.

QIkompatibel trådløs lader for CML18
Les mer om: Liquiline Mobile CML18     Memosens CPL51E: 
https://eh.digital/cml18_no https://eh.digital/CPL51E_no

https://eh.digital/cml18_no
https://eh.digital/CPL51E_no
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Raman spektroskopi kan benyttes til kvantiativ in line analyseav 
en rekke substanser som væsker, gasser og faste materialer.

Pilene i illustrasjonen viser plassering av RAMANanalysator for 
montering av metningsgrad CO2 i monoethanolamine. Bildet er 
benyttet med tillatelse fra SINTEF Material & Chemistry.

Her kan man se et typisk 3D bilde generert av en Raman 
spektroskopi analysator. Råmaterialet blir filtrert, analysert og 
kvantifisert før man får en «sanntids-bilde» av hva substansen 
består av.

Her kan man se et typisk 3D bilde generert av en Raman 
spektroskopi analysator. Spekterets rådata blir filtrert, analysert 
og kvantifisert før man får en «sanntids-bilde» av hva substansen 
består av.

Foto: Technology Centre Mongstad

• Only back scattered photons are collected
• Laser Rejection Filter removes original laser light
•  Light is spatially separated using a Transmission Holographic 

Grating, like a Prism separates sunlight into colors
•  Raman photons are simultaneously detected with a CCD 

detector

Det er allerede lang tid siden regjeringen Stoltenbergs 
«Månelandings-prosjekt» på Mongstad. Til dette anlegget 
hadde Endress+Hauser privilegiet å levere prosess 
instrumentering for Flow, Nivå, Trykk, Temperatur og 
væske-analyse. Et enkelt google-søk gir oss et vell av 
konsepter og løsninger innen fangst av CO2.

Når det gjelder industriell anvendelse av Raman-
spektroskopi, var dette konseptet ikke godt nok utprøvd 
på dette tidspunktet. I dag er datafangst kapasiteten 
mangedoblet samt at programvare for analyse av disse 
dataene er kraftig forbedret.

Mer aktuelt enn noen gang

Fangst og analyse av CO2  
– Raman spektroskopi analyse 
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Mitt Endress+Hauser er alltid 
lett tilgjengelig
Hold oversikt over dine priser, transaksjoner og mer 

De nye funksjonalitetene endrer 
endress.com til en smart og kraftig 
samarbeidsplattform som kobler deg 
direkte til oss og vårt brede nettverk 
av salgsrepresentanter. Din personlige 
seksjon lar deg enkelt utføre 
operasjoner i løpet av få minutter. 

Administrer transaksjonene dine, 
kjøp produkter, bestill reservedeler, 
last ned dokumentasjon og få tilgang 
til kontaktene dine - på kontoret, på 
feltet, når du er på farten. 

Med din personlige side, 
kostnadsfritt, på «mitt endress.com» 
får du tilgang til et bredt spekter av 
funksjoner som dekker dine 
forskjellige behov. Følg linken nederst 
på siden og klikk deg inn på 
veiledningsvideoene for å se hvor 
enkelt det er - alle muligheter for å 
nyttiggjøre din brukerkontos fulle 
potensiale.

Vi lar deg fritt få innpass i vår 
database. Hold enkelt oversikt over 

dine transaksjoner. Her finner du alle 
data om dine kontaktpersoner hos 
oss, tidligere bestillinger og 
dokumentasjon. Du kan opprette 
lister over instrumenter og utstyr 
arkivert med dine egne referanser og 
hvor i prosessen din de befinner seg. 
Din konto er tilgjengelig 24/7

Se selv hvor enkelt det er: 
https://eh.digital/2YzlIzk

•   Oppdatert informasjon om hele produktserien,  
dine priser og leveringstider

•   Lageroppdatering har aldri vært enklere

http://endress.com
http://endress.com
https://eh.digital/2YzlIzk
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Kjenn deg trygg
Med regelmessig verifisering slipper du ubehagelige overraskelser

Verifisering av målepunkt.  
Dokumentert funksjonalitet.
Bekreftelse av dine eksisterende 
målepunkter inkluderer:
•  Visuell inspeksjon
•  Kontroll av installasjon, mekanisk og elektrisk
•  Kontroll av applikasjonen
•  Konfigurasjonssjekk
•  Funksjonstest av målerutgangene
•  Sammenligning mellom lokal/ekstern avlesning
•  Verifisering av instrument (kontroll av inngående 

elementer)
•  Signaltest (simulering til PLS/DCS)
•  Rapport (verifiseringsrapport, godkjent/ikke godkjent, 

servicerapport, parameteroppsett)
• Rapporten lagres
Dine målepunkter er viktige og noen ganger kritiske for 
prosessen. Ved å utføre verifiseringer, kan du unngå 
ubehagelige overraskelser som påvirker produksjonen eller 

anleggets sikkerhet. Selve verifiseringen av instrumentet 
kontrollerer at alle kritiske inngående komponenter er 
innenfor sine spesifikasjoner. Et avvik kan antyde en 
utdatert komponent eller større feil som påvirker 
opprinnelig kalibrering. Tjenesten inkluderer også at 
installasjonen kontrolleres og at valg av instrument og 
parameterinnstilling er riktig. Som en ekstra sikkerhet 
lagrer vi alle rapporter i vårt system knyttet opp til 
instrumentets serienummer. En årlig verifisering vil gi deg 
oversikt over dine instrumenters tilstand og gjør det mulig 
å planlegge nødvendige oppdateringer for at din prosess 
kan holdes optimal.

Dine fordeler:
•  Dokumentert bevis på dine målepunkts tilstander.  

Bytt ut eller reparer instrumentet før havari
•  Verifisering av instrumenter som kan spores etter 

internasjonale standarder

Ofte blir målepunktet helt uten tilsyn og kontroll. 
Når verifiserte du dine instrumenter sist?

Magne Myrhaug, vår Service Manager sier «Vi hjelper gjerne til 
med verifisering og kalibrering, både vårt eget utstyr men også 
3. part. Vi tilbyr også løsninger for din installerte base slik at du 
selv har oversikt over kritiske målepunkter som krever stor 
oppmerksomhet. Ta gjerne kontakt med meg for 
en prat om dine ønsker og behov når det gjelder 
kalibrering og verifisering av din instrumentpark».

Tlf: 32859850, mail: Magne.Myrhaug@endress.com

mailto:Magne.Myrhaug@endress.com


Kontakt

Endress+Hauser AS
Dølasletta 4
3408 Tranby

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

mailto:info@no.endress.com
http://www.no.endress.com

