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KJÆRE LESER OG FORRETNINGSVENN!

Som dere vil se og lese ut av magasinet vårt, har vi hatt flere 
samarbeidsprosjekter med våre kunder/brukere, som vi 
eksponerer i denne utgaven.

Heartbeat-teknologi er kjernen i diagnose og verifiserings 
konseptet vårt og spenner i dag over alle våre produktgrupper.

Måling og behandling av slam, måtte det være i kommunale 
renseanlegg eller i industrien, er en krevende oppgave. I denne 
artikkelen beskriver vi forskjellige måletekniske prinsipper for 
disse applikasjonene, som spenner fra 0,2% til «hel ved».

Den nye oljen, fiskeoppdrett i industriell skala, er for oss et 
interessant område, da alle våre produkter passer inn her som 
hånd i hanske.

Omfanget når det gjelder innhold og industrier gir et bilde på 
allsidigheten til Endress+Hauser i den norske 
industri-verdenen.

Ta deg tid til å lese disse artiklene. De er skrevet av fagfolk for 
fagfolk 

Tore Sandvoll
CEO

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

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

http://www.youtube.com/user/
EndressHauserAG 

Euro Expo 
IndustriMesser

Euro Expo Stavanger 
 2.–3. februar

Randaberg Arena 
Tovmyrveien 24 
4070 Randaberg

www.euroexpo.no

Euro Expo 
IndustriMesser

Euro Expo Ålesund 
 11.–12. mai

Sparebanken Arena 
Møre, Sjømannsvegen 

16, 6008 Ålesund

www.euroexpo.no

Eliaden 

Eliaden 2022 
 31. mai –2. juni

Vi vil være til stede 
på C02-03 i hall C 

og presentere 
våre nyheter

www.eliaden.no

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.

ROADSHOW med en imponerende semitrailer, fullspekket med 
utstillingsmodeller på 45 kvm flate

I månedsskiftet august–september dro vi på besøk langs kysten, med 
start i Porsgrunn Herøya, videre til Kristiansand og Stavanger før vi 
var innom Haugesund på vei til Bergen. Uke to så ble Molde besøkt 
før turen gikk til Trondheim, Industriveien på Melhus før vi besøkte 
Rudshøgda Innlandet. Så var det Fornebu og Sarpsborg før vi avsluttet 
på vårt hovedkontor på Tranby. Vi hadde med oss utstillingsmodeller 
av forskjellige aktuelle prosessmåleoppgaver innenfor måleparametre 
som Flow, Nivå, Trykk, Temperatur og analyseinstrumenter og 
systemer. 

Vi ble veldig godt mottatt av våre kunder som ga utrykk for at det var 
deilig at det begynte å skje noe etter den lange perioden med 
Koronapandemien. Flere kunder syns det var en imponerende 
semitrailer vi kom rundt med. Som en annen kunde uttrykte det; «det 
var godt å se dere på veien igjen»

http://www.facebook.com/
https://www.linkedin.com/company/endress-hauser-group
https://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
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Allnex på Lillestrøm har standardisert på instrumenter med Heartbeat 
Technology™ og Bluetooth det siste året og ser for seg stor nytteverdi 
etter hvert som de tar i bruk alle muligheter disse tilbyr.

Heartbeat Technology™ og Bluetooth er 
fremtiden hos Allnex

Allnex produserer bindemiddel for 
bil- og lakkindustri og har ca 70 
ansatte. Med kun 1 heltidsansatt 
automatiker og et prosessanlegg som 
favner utstyr fra 1900-tallet til i dag 
er det nok å henge fingrene i for 
Magnus Steen. Vi møter han og 

vedlikeholdsleder Khiem Nguyen for 
en hyggelig prat og omvisning i 
anlegget. Steen forteller at de til nå 
har installert både Flow, Nivå og 
Trykkmålere med Heartbeat, og også 
Bluetooth der dette er tilgjengelig. 

Trykktransmitteren har Heartbeat 
og Bluetooth, stigen trengtes kun til 
montering 

Tidsbesparende med Bluetooth og 
SmartBlue app på telefonen når 5 stk 
PMP71 med Heartbeat er montert i en 
kolonne for trykkfordelingskontroll – 
alle vanskelig tilgjengelig.

Khiem Ngyen; vedlikeholdsleder og 
Magnus Steen, Automatiker hos 

Allnex er fornøyd med Heartbeat 
konseptet på alle nye målere

Til nå har Steen brukt Heartbeat ved 
installasjon og idriftsetting, for å 
verifisere at alt er riktig gjort og i 
orden. Og etter hvert som tiden for 
årlig kontroll kommer vil han gjenta 
dette. Også ved generell feilsøking 
kjører han enkelt en verifikasjon av 
instrumentet. Verifikasjonsrapportene 
lagres i vedlikeholdssystemet SAP. 
Steen gleder seg også til å ta i bruk 
mulighetene for forebyggende 
vedlikehold som de forskjellige 
måleprinsippene tilbyr, for å 
rasjonalisere tid brukt på kontroll 
samt å kunne planlegge tidspunkt og 
anskaffelser i forbindelse med 
reparasjon og utskifting.

Les mer på:
https://eh.digital/3rkQDiJ 
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Kunne du ønske å øke oppetiden på produksjonen og samtidig 
redusere kostnadene? Heartbeat teknologien er målerens egen 
pulsklokke med kontinuerlig selvdiagnostikk, dokumentert 
verifikasjon uten forstyrrelser av produksjonen, og overvåkning av 
definerte tilstander for forebyggende vedlikehold.

Heartbeat Technology™ – tar pulsen  
på din måler

Diagnostikk, Verifikasjon og Overvåkning 

Diagnostikk - Raske og enkle løsninger for testing 
etterspørres, og ideelt sett bør dette kunne utføres med stor 
test dekning og uten å forstyrre produksjonen. Med 
Heartbeat funksjonen tilbys du nettopp dette. Alle våre 
instrumenter med Heartbeat teknologi har en innebygget 
diagnostikkfunksjon som kontinuerlig overvåker alle 
interne prosesser og gir beskjed dersom en av disse svikter. 
Alvorlighetsgraden bestemmer hvorvidt man får en alarm 
eller advarsel, og NAMUR NE107 sine retningslinjer for 
status signaler er malen. Instrumentets status vises på 
displayet, og feilsignaler kan også fjernavleses. En alarm vil 
gi utslag på mA signalet. Den kontinuerlige diagnostikken 
dekker så stor andel av mulige tilfeldige feil at intervallet 
mellom Proof tester i SIL applikasjoner kan forlenges.

Verifikasjon - En verifikasjonsrapport i pdf format kan 
enkelt hentes ut og lagres i f.eks. kvalitetssystemet. 
Verifikasjonen kan initieres remote fra en laptop med 
Device Care eller via Bluetooth og SmartBlue appen på 
mobiltelefonen. Verifikasjonsrapporten lister alle 
funksjonene som testes og deres status, og prosedyren er 
gjerne godkjent av TÜV. Det hele er gjort på et par minutter 
uten noen form for inngripen i prosessen.

Les mer på:
https://eh.digital/3FYKtci 
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Tilgjengeligheten til alle interne variabler og prosessdata gir også en unik 
mulighet for å hente ut informasjon for forebyggende vedlikehold. Avhengig 
av måleprinsipp kan ulike variabler og funksjoner overvåkes. Dersom en 
definert, uønsket tilstand oppdages kan informasjonen sendes til 
vedlikeholdssystemet slik at nødvendig vedlikehold kan planlegges og utføres 
kontrollert i forhold til forberedelse og tidspunkt.

Heartbeat Technology™ overvåkning - for forebyggende 
vedlikehold og målrettet prosessoptimalisering

Heatbeat Teknologi med …

Diagnostikk Verifikasjon Overvåkning

Flowmåling
Proline 100, 200, 400 ● ●

Proline 300/500 ● ● ● Deteksjon av korrosjon, slitasje, påbygging og 
luftbobler

Nivåmåling  
Levelflex FMPx, Micropilot 
FMR5x/6x, Liquiphant 
FTL51, Gammapilot FMG50

● ●
Påbygging og skumdeteksjon

Trykkmåling
PMP71B, PMC71B, PMD75B, 
PMD78B

● ● Tette impulsrør deteksjon, P og T unormaliteter i 
tilliggende prosessutstyr

Temperaturmåling
TrustSens TM371 ● ● 

Kalibrering Trendkurve, driftdeteksjon

Analysemåling
Liquiline CM442, CM444, CM448 ● ● Trend kurver

Liquiline CM44xR ● ● Trendkurver, deteksjon av drift og påbygging

Sampler CSF48 ● ●

De forskjellige måleprinsippene gir 
ulike muligheter for overvåkning av 
påbygning, skumdannelse, slitasje, 
sløyfespenning og også tilstand til 
tilliggende prosessutstyr. Konfigu-
rering av overvåknings parametrene 
kan enkelt gjøres ved hjelp av veiledet 
parametrisering; såkalte wizards.

Trykk og diff.trykk med Heartbeat 
Evo2; den nye generasjonen P-  
og dP-transmittere har også fått 
Heartbeat. Nytteverdien i forhold til 
forebyggende vedlikehold er bl.a. 
muligheten for deteksjon av tette 
impulsrør, og unormale trykkslag kan 
brukes til å avdekke om ventiler 
montert i nærheten av trykk-
transmitteren har feilfunksjon.

Liquiline og Væskeanalyse  
Memosens 2.0 og Heartbeat 
TechnologyTM

Med den nye Memosens 2.0 gene-
rasjonen tilbyr vi også væskeanalyse 
med forebyggende vedlikehold. 
Sensorene har nå blitt smarte og 
transmitteren kan settes opp til å 
trende tilstanden til sensorene, slik at 
du får beskjed når de må byttes. 
Displayet viser til og med tilstanden 
som smilefjes, akkurat som resultatet 
etter et besøk fra mattilsynet.

Nivåmålere med Heartbeat 
Technology
Om du enten har en vibrasjonsgaffel 
for punktdeteksjon eller en berørings-
fri radar for kontinuerlig nivåmåling, 
vil du ha nytte av Heartbeat 

Technology. For vibrasjonsgaffelens 
del vil du kunne detektere korrosjon, 
påbygging eller elektronikkfeil. 
Dersom du benytter en berøringsfri 
radar nivåmåler vil du gjennom 
Heartbeat Technology kunne detekte-
re påbygging på sensor, skumdannelse 
på væskeoverflate eller elektronikkfeil 
på enheten. Detektering av skumnivå-
et vil kunne brukes til å regulere 
mengde kjemikalier for skumdemping.

Flowmålere med Heartbeat
Proline 300/500 kan måle både 
korrosjon, slitasje, innvendig påbyg-
ging og luftbobler – og på den måten 
gi beskjed når den må vedlikeholdes, 
ev. varsle om forestående behov for 
utskifting.
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Ringnes har som mål å bli karbonnøytrale i produksjonen. For å klare det 
har selskapet besluttet å installere Promag magnetiske mengdemålere med 
Heartbeat på 14 prosessvannledninger. - Hensikten er å måle forbruket slik 
at vi enklere kan iverksette reduserende tiltak, sier OT&E leder Stefan Ihlen 
hos Ringnes.

Heartbeat Technology™ på magnetiske 
mengde målere hos Ringnes

Han forteller at sanntidsdata om 
forbruket fra Promagene, hentes via 
Profinet og registreres i et internt 
utviklet program. - Prosessen med 
dette var ikke helt rett frem, men en 
reprogrammering av eksisterende 
switcher, sørget for problemfri 
dataoverføring. Med tiden vil det også 
settes inn flere delmålinger for 
enklere å kunne detektere avvik, 
fortsetter Ihlen. 

Ihlen forteller at en av oppsidene med 
å hente ut sanntidsdataene fra 
Promag-mengdemålerne, er at det ved 
systemfeil er målerne som har 

telleverket. Da vil riktige data bli 
hentet ut fra målerne når kommuni-
kasjonen gjenopprettes.

Heartbeat brukes også for verifikasjon 
og tilstandsovervåkning med initiering 
av Heartbeat verifikasjonen via Device 
Care på laptop’en på kontorpulten.

Stephan Ihlen henter ut 
sanntidsdata fra 14 magnetiske 

mengdemålere for kartlegging av 
vannforbruk og Heartbeat brukes 

for verifikasjon og 
tilstandsovervåkning.

Fra venstre Kai Berntsen, teknisk leder hos Ringnes, Rune B. Larsen 
fra E+H og Stefan Ihlen, OT&E leder hos Ringnes
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Alle kommunale og industrielle renseanlegg har 
prosessering av slam som en av sine oppgaver. Slammet 
kan være av forskjellig beskaffenhet og konsentrasjon. Ja, vi 
snakker heller om varierende konsentrasjon av suspendert 
tørrstoff.

Utfordringen ved å måle tørrstoff konsentrasjonen ligger 
gjerne i liten variasjon av spesifikk egenvekt mellom 
tørrstoffet og væskefasen. Dersom væsken er for mørk, kan 
det gi utfordringer med optiske systemer hvor sensor 
sender ut lys i en bestemt bølgelengde for så å måle 
absorbsjonen av lysintensitet.

Dersom man skal benytte TDR teknologi (mikrobølger), 
betinger det gjerne at det ikke forekommer påbygging av 
slam i rørsystemet (scaling).

Som vi forsøker å gi uttrykk for, bør man tilpasse 
teknologien til applikasjonen slik at gode og repeterbare 
målinger kan gjennomføres. Dette er klare forutsetninger 
for best mulig drift av renseanlegget og slambehandlingen.

Erfaringer fra Breiskallen Renseanlegg, Vestre Toten

Slambehandling satt i system

I standard applikasjoner handler det om å bruke en måler som gjør det den 
skal. Den skal være pålitelig, enkel å installere og sette i drift, og ikke minst 
– møte budsjettkravene. 

Sensoren, betegnet som CUS51D, er laget for å måle 
suspendert tørrstoff i en konsentrasjon mellom 0,5 % og 
5 %. Som nevnt over, er dette igjen avhengig av mediets 
mulighet for å reflektere lys. 

Erfaringen tilsier da at CUS51D kan og bør benyttes i faser 
hvor suspendert tørrstoff ligger mellom 0,5 % og 3-4 %. I 
dette området vil en optisk måler være å foretrekke, da 
f.eks. en massestrøms måler basert på coriolis prinsippet 
sannsynligvis ikke vil oppnå sin spesifikasjon på maksimal 
unøyaktighet. Kostnadsmessig, vil en optisk måler også 
være å foretrekke i denne applikasjonen. (0,5 %-3-4 %)

Her ser vi Bjørn Istre fra E+H i full aksjon. I dette bildet ser vi øverst  
til venstre en optisk sensor som er ført inn i prosessen gjennom en 
prosesstilkobling. Denne kan avstenges, slik at sensoren kan tas ut av 
prosessen under drift for inspeksjon og ev. rengjøring.

 CUS51D, som avbildet til høyre, ført inn i prosess gjennom 
avstengnings armatur. Dette gjør det mulig å ta sensoren ut under 
drift for inspeksjon og ev. rengjøring.

Coriolismåleren, som er orientert 
vertikalt, er en Promass I, med et rett 
rør. Her kan Bjørn sammenligne 
resultatene fra både den optiske 
sensoren og fra coriolis måleren. 
Verifikasjonen skjer gjennom 
laboratorie tester. I dette tilfellet viste 
det seg at den optiske måleren viste 
korrekt verdi, mens coriolismåleren 
hadde et lite avvik fra 
laboratorie prøven.

Her ser vi en coriolis massestrømsmåler 
som også har til oppgave å måle %-TS eller 
suspendert tørrstoff. Selve installasjonen er 
viktig i dette tilfellet, slik at måleren får et 
minimum mottrykk i systemet (200 
millibar/ 2 meter). I dette tilfellet har 
slammet et tørrstoff innhold på 4-6 %. 
Dette er driftsbetingelser som gjør at en 
coriolis måler, i dette tilfellet en Promass I 
med et rett rørstrekk, kan gjøre den jobben 
som forventes. 
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De beste løsningene starter gjerne med noen skriblerier på en serviett. 
Her ser vi en enkel skisse over de stedene i anlegget man ønsket å måle 
suspendert tørrstoff i prosessen. Vi erfarte at det er viktig med 
forhåndskunnskap, slik at måleteknisk utstyr får de beste driftsforhol-
dene som mulig. Det hører med til historien at vi måtte flytte på noen 
målepunkter for å få tilfredsstillende resultat. 

Valmet byr på kvalitetsprodukter  
i «Formel-1 klassen».

Her ser vi fra venstre Bjørn Istre sammen Geir Håkon Johnsen og Jostein B. Omdahl.

Det er ut fra sedimenteringsanlegget vi plasserte en optisk 
måler-CUS51D. Her var konsentrasjonen av tørrstoff på 
typisk 1-1,5 %.

De to andre målepunktene er bestykket med coriolis målere 
av type Promass I. Her er tørrstoff prosenten på ca. 5, så 
disse får gode arbeidsforhold og gir tilsvarende pålitelige 
verdier. 

Kontrollrommet
Som et tredje alternativ til å måle suspendert tørrstoff, har 
Endress+Hauser AS en eksklusiv distribusjonsavtale med 
Valmet. Her finner vi en rekke mulige instrumenter og 
prøvetakingsutstyr av meget høy kvalitet. Vi har i senere tid 
erstattet flere coriolis-målere, som har vært installert til 
samme formål. Det er gjerne driftsbetingelsene i anlegget 
som ikke har vært tilpasset coriolis prinsippet, eller at 
prinsippet rett og slett ikke har vært egnet til å gi gode 
målinger der det har vært installert.

Her er våre service-ingeniører i ferd med å 
kjøre i gang en mikrobølgebasert måler fra 
Valmet. Den har i skrivende stund vært i drift 
i lengre tid og gir korrekte måleverdier i 
Musøya renseanlegg i Drammen kommune.

Les mer på:
https://eh.digital/3I5yX0E
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Etter hvert som olje og gass brønner endrer sine 
karakteristikker må også produksjonsplattformer og 
FPSOèr justere prosess anleggene om bord. Når det gjelder 
effektiv separasjon av Vann, olje, kondensat og gass, har 
man benyttet radioaktive systemer i mer enn 30 år. 
Radioaktive systemer byr på pålitelige, stabile og nøyaktige 
målinger over lang tid.

Systemet består av en radioaktiv isotop med en 
beskyttelsesbeholder, gjerne også med et innføringsrør for 
Isotopen. Detektoren med transmitter er plassert på utsiden 
av separatoren.

Her kan man variere topologien ved alternativ plassering av 
detektorer. På denne måten kan man få en detaljert profil 
av det som skjer inne i separatoren. På denne måten 
optimaliserer man produksjonen av hhv råolje og gass.

Offshore Industrien modifiserer sine  
prosesser hele tiden!
«MR for oljeseparatorer» 

Nedenfor ser vi hvordan en profilmåler kan 
bygges opp. Det ligger mange timers 
beregning og engineering bak en vellykket 
installasjon av et profil målesystem. 

Her ser vi en skisse av et profil målesystem 
sett fra drum-siden. Her ser man tydelig 
hvordan isotopen er posisjonert, for å gi en 
optimal funksjon av profilsystemet. Den 
grønne fasen representerer olje.

Dette bildet viser systemet sett ovenfra. 
Flensen i midten av bildet er påmontert 
kildebeholder, innføringsrør og radioaktiv 
isotop, Cesium 137, som har en halveringstid 
på 30 år

Generasjonsskiftet har funnet sted
FMG50 er her og tar over for FMG60, som fases ut av produksjon Gammapilot FMG50  

– enkel i bruk
• Enkel og fjernbetjent 

igangkjøring
• Blåtann & Smartblue App
• Separat visning med RIA 15 

display
• DeviceCare og FieldCare 

interface
• Wizard for igangkjøring, SIL 

og Heartbeat

Les mer på:
https://eh.digital/3xG3NIq
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Proline-Controler

Når naturgass transporteres fra 
offshore-produksjonsplattformer til 
landbaserte raffinerier, er det alltid 
fare for opphopning av metanhydrat 
og korrosjon i rørledningen når 
metangass under trykk inneholder for 
mye fuktighet. Metanhydrat kan fryse 
som isklumper og kan blokkere røret 
helt, noe som kan ende opp i en 
katastrofe.

Vår nye J22, neste generasjon av 
justerbar laserbasert absorpsjons-
spektroskopi gassanalysator (TDLAS) 
gir operatørene et eksepsjonelt 
pålitelig måleresultat for å kontrollere 
fuktighet i sanntid (målområde 
0 – 6000 ppm). 

J22 forhindrer «hjerteinfarkt» 
i gassrørledninger

J22 Analyzer kan integreres sømløst i 
ethvert anleggsstyringssystem på 
grunn av full fleksibilitet for 
signalutgang og kommunikasjon. Den 
nye analysatorplattformen tilbyr 
allsidige driftsmuligheter ved hjelp av 
det standardiserte Endress+Hauser 
Proline-konseptet. Høyeste 

analysatortilgjengelighet og lite 
vedlikehold reduserer 
driftskostnadene betydelig. Hardware 
og programvare diagnostikk støttet av 
Heartbeat Technology™ muliggjør 
pålitelig automatisering av naturgass  - 
produksjonen.

Optisk hode

Laser og 
detektor

Flow-celle  
(2-vei strål)

Flatt-speil

Les mer på:
https://eh.digital/3ru2dIe 
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FieldEdge
SGC500

Health

Analytics
Library

Netilion Services

Ethernet
Netilion

Netilion – Det industrielle tingenes Internett

Ville du likt at produksjonsanlegget var vedlikeholdsfritt 
og enklere å betjene?

Du kan bruke produktene våre umiddelbart, når som helst 
og det vil være moro å bruke dem.

For å oppnå dette tenker vi annerledes og kan derfor tilby 
helt nye produkter og tjenester for at du skal lykkes. 

Vi skaper digitale tjenester ved hjelp av de mest moderne 
og sikre Internett-teknologiene. 
 Vi kombinerer dem med teknologiene fra industrielle 
produksjonsanlegg. 
 Alle tjenestene våre er enkle å sette i drift – kompli-
serte gjennomføringsprosjekter hører fortiden til.  
 Systemet er abonnement basert og inneholder fire 
apper som kan velges etter behov: 

Analytics - analyserer alle de digitale tvillingene som 
er skannet inn i Netilion, inkludert de fra andre 
leverandører. 
Analytics tilbyr en kategorisert oversikt over alle 
installerte instrumenter. Den foreslår relevante utstyrs 
nyheter og alternativer for utgåtte produkter. 

Bibliotek - oppslagsverk for alle digitale tvillinger. Den 
inneholder bilder av produktene, brukermanualer, 
produktbeskrivelser, reparasjons-instruksjoner og 
erstatninger samt muligheten til å legge til egne bilder og 
dokumenter. 

Helse - status for instrumenter i sanntid. 
Alle feilmeldinger er gitt i henhold til NAMUR NE 107 
med forklarende klartekst for årsak og mulig utbedring. 
Helse gir mulighet for å planlegge forebyggende 
vedlikehold. 

Verdi – et dashbord som viser den primære prosessver-
dien for alle instrumenter.
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FieldEdge
SGC500

Health

Analytics
Library

Netilion Services

Ethernet
Netilion

Med vår nye skybaserte Netilion IIoT-løsning, tilbyr 
Endress+Hauser en løsning for sine kunder til å 
administrere sine instrumenter. Det gir tilgang for et 
bredt spekter av data som f.eks. prosessverdier, 
instrumentenes driftsituasjon og dokumentasjon. 
Kunder kan enkelt få tilgang til de innsamlede dataene 
via ulike apper rett på en smart-telefon eller lesebrett.

IIoT-løsning

Alt sammen får plass rett i lommen
Netilion er en av mange nye digitale løsninger som gjør 
det enkelt for nøkkelpersoner å hente store mengder data 
ut av kontrollsystemene. 
Det gir mulighet for å optimalisere prosesser, maskiner 
samt instrumenter og dermed forbedre oppetiden til 
produksjonen.

 Netilion er også en enkel og tidsbesparende løsning for 
teknikere og operatører. 

Les mer på:
https://eh.digital/3rllVG5
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Fiskeoppdrett – den nye oljen 

Du kan ikke se på laksefileten som 
ligger på tallerken at mange 
mennesker har bidratt til fiskens 
velvære på dens vei fra merden til 
kjøkkenet. Ved å benytte sofistikert 
sensorteknologi gir man fisken 
optimale vekst og trivselsvilkår. 
Fiskeoppdrett i Norge har blitt en 
svært industrialisert og automatisert 
sektor med ekspertise på online-
måleteknologi for overvåking av 
vann- og fórkvalitet. 

Endress+Hauser har lenge vært leverandør av online-
målesystemer som vannanalyse, mengdemåling, 
temperatur og nivåmåling til denne industrien. Mange 
brønnbåter som kjører ut til anleggene hver dag har 
sensorer fra E+H om bord, som hele tiden måler 

O2-innholdet, riktige pH-verdier, eller saltholdigheten av 
vannet slik at fisken har det bra under transport og at 
kjøttkvaliteten holder riktig kvalitet. 

I landbaserte oppdrettsanlegg sørger våre analysesensorer 
for at vannet blir best mulig renset, slik at det kan 
resirkuleres og gjenbrukes nesten fullstendig. Dette sparer 
mye ferskvann og forhindrer forurensing av miljøet utenfor 
anlegget. Ved å benytte digital kommunikasjon mellom 
sensorteknologien og kontrollsystemet, vet operatøren til 
enhver tid hvor godt måleteknologien fungerer og om det 
er behov for vedlikehold eller kalibrering.

Norge er ikke bare en av de største fiskeeksportørene i 
verden, men eksporterer også oppdrettsteknologi «Made in 
Norway» over hele verden. Ha dette i bakhodet når du nyter 
din neste laksefilet.
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Promass K10

Flowmålingens ATV
Promass - masseflow måler, er et begrep innen denne genren. 
Promass 40 har vært med oss en årrekke og vært en av bærebjelkene 
innen kostnadseffektiv, robust og nøyaktig masseflow-måling. 

I markedet for rimelige og vedlikeholdsfrie 
mengdemålere dominerer i stor grad moderne 
masse-flow målere. 

Promass K10 blir, som fetteren til Promag 10 å regne. 
Disse er designet på samme lest og med samme MMI. 
Det som kjennetegner disse modellene, er forenkling 
og intuitivt bruker grensesnitt-MMI.

Gjennomført intelligens
Proline 10 (coriolis-masseflow & elektromagnetisk-
volumetrisk) tilbyr optimal produktkvalitet og overvåking 
av prosessen simultant med måling av de respektive 
prosess-verdiene. Promass K1O måler masseflow, 
volumflow, temperatur og densitet. Den kan benyttes på 
både væsker og gasser/damp. Den innebygde Gas Fraction 
Handler-funksjonen sikrer pålitelig måling selv om mediet 
inneholder inhomogene gassholdige væsker.

Det er eksakt samme face mål på Promass E og på Promass K10. 
Dette er en kostnadseffektiv coriolismåler for standard applikasjoner 
med luft, væske, gass og damp standard applikasjon

• Enkel ny industristandard.
• Sikkerhet gjennom intuitiv parameter setting.
• Krever liten erfaring for igangkjøring.
• ISO 9001-Heartbeat Teknologi gjør instrumentet 

overensstemmende med kravene i standarden.
• Du betaler ikke for mer enn det du trenger.

Les mer på:
https://eh.digital/3FTOpLc
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Kostnadsbesparende temperaturkalibreringer 
Ringnes Bryggeri er strålende fornøyd med Endress+Hauser (E+H) sin 
hygieniske temperaturmåler TM411 med QuickNeck kobling for enkel og rask 
kalibrering. På anlegget er det installert 26 temperaturmålere med slike 
koblinger, noe som gir store årlige besparelser.

Bryggeriet på Gjelleråsen utenfor Oslo 
er arbeidsplass for ca 500 mennesker, 
og anlegget produserer og leverer 
drikkevarer til store deler av landet. 
Øl-delen av produksjonsanlegget ble 
åpnet i 2001. Siden den tid er 
anlegget utbygget ved en rekke 
anledninger, noe som har økt 
produksjonskapasiteten betydelig. 
I dag er bryggeriet på Gjelleråsen et 
moderne anlegg som forsyner det 
norske markedet med om lag 350 
millioner liter øl og brus. Kjente 
merker som produseres på Gjelleråsen 
er blant annet Pepsi Max, Solo, 
Ringnes, Frydenlund, Tuborg og 
Carlsberg.

Kai Berntsen er Teknisk leder på 
Gjelleråsen og har god kunnskap om 
kalibrering av temperaturmålere. Han 
forteller at etter at de installerte 
temperaturmålere med QuickNeck, en 
E+H-utviklet versjon av 
bajonettilkobling, er kostnadene 
forbundet med kalibrering betydelig 
redusert. Kalibrering foretas årlig i 
henhold til kvalitetsprosedyrer, men 
også utenom dette ved behov.

Berntsen forteller at det i to 
tunnelpasteurer er installert 2 stk 
TM411 pr sone, og at en av 
pasteurene kjøres kontinuerlig. - Det 
passeres 70.000 bokser i timen bare 
på denne ene. Da gjelder det å ha 
effektiv drift – og det er nettopp det 
de nye temperaturmålerne bidrar til, 
sier han. 

Teknisk leder Kai Berntsen (t.v.) sier det gjelder å ha effektiv drift – og det er nettopp 
det de nye temperaturmålerne bidrar til.

I to tunnelpasteurer er det installert 
2 stk. TM411 pr sone, en av 
pasteurene kjøres kontinuerlig.
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TM411 – for hygieniske applikasjoner
Termometeret med gjennomtenkte og modulære løsninger som 
oppfyller matvare- og farmasøytisk industri sine høye kvalitetskrav. 

Jevnlig kalibrering for kontroll av målepunktene er 
tidkrevende. E+H har derfor utviklet en meget enkel og 
tidsbesparende løsning for dette. Termometeret kan leveres 
med en såkalt QuickNeck; en hurtigkobling som med kun 
én hånd, og uten bruk av verktøy, raskt skiller 
termometeret fra lommen og prosessen. Og med M12 
plugg på kabelen gjøres hele frakoblingen på under 
minuttet. Om man skal kalibrere hele sløyfas nøyaktighet, 
fra sensor og transmitter til styresystemet, gjøres det enkelt 
med bærbar kalibrator kun med frakobling av QuickNeck 
prosesstilkoblingen. Medgått tid pr kalibrering reduseres, 
og med færre inngrep på instrumentet minsker slitasjen og 
risikoen for feil. 

iTherm® TM411
• QuickNeck for hurtig kalibrering
• QuickSens for hurtig responstid; t90=1s
• StrongSens for sterke vibrasjoner; 60g, t90=10s
• Ex godkjenning for både gass og støv
• Sertifikater/konformitet: EHEDG, 3A, ASME BPE, 

FDA
• Intelligent transmitter med diagnostikk; Hart, 

Profibus og FF
• Bluetooth trådløs kommunikasjon
• Overflate: 0,38µm, elektro polert
• Selvmatende kabelinnføring, god plass til kobling
• Klipsterminering for hurtig til og fra kobling 

Temperaturmålingen starter med sensoren. De unike 
QuickSens og StrongSens tynnfilmsensorene gir deg alltid 
den optimale løsningen. QuickSens er suveren når du 
trenger rask responstid i f.eks. pasteurer og ved CIP 
vasking. Responstiden er på < 1 sekund ved T90; dvs at det 
tar < 1s fra temperaturendringen i prosessen skjer til 
sensoren har fanget opp 90% av denne endringen. Med en 
spesialtilpasset lomme er responstiden på T90=2,5s. 
StrongSens er det selvsagte valget når utfordringen er 
applikasjoner med kraftige vibrasjoner, f.eks. i nærheten av 
pumper og kompressorer. StrongSens tåler vibrasjoner på 
opptil 60g! med en responstid på T90=10s.

Les mer på:
https://eh.digital/3rkWsN7
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CML18-multiple analyseverdier rett 
i hånden. Liten kraftkar med stor 
nytteverdi.

CML18 har oppladbart batteri.
Les mer på:
https://eh.digital/3cFeMYJ 

Enten i laboratorium eller i felten - for å få raske analyseverdier fra en 
væskeprøve, kan Liquiline Mobile CML18 være ditt smarte analyseverktøy 
som passer i enhver skjortelomme. 
Husk, at ved å benytte ulike type 
målere og sensorer, får man ofte avvik 
mellom laboratorieresultater og 
in-line målesystemet. Hvem kan du 
stole på? CML18 håndholdt benytter 
de samme digitale Memosens-
sensorene som du bruker i prosessen. 
Dette garanterer fullstendig koherens 
av måleverdier og reduserer 
systematiske avvik forårsaket av 
forskjellige sensorer og transmittere.

CML18 håndholdt kan betjenes enkelt 
ved hjelp av den intuitive E+H 
SmartBlue mobilappen for 
smarttelefoner og nettbrett. Våre 
kunder liker sensorkalibrerings-
funksjonen i smarttelefon- appen, 
som er så komfortabel og trygg.  

Appen administrerer også den 
integrerte loggerfunksjonen til 
CML18. Plasser den vann-beskyttede 
(IP68) håndholdte CML18 hvor som 
helst i felten, for å overvåke prosess-
verdiene. Her kan nevnes vannutslipp 
eller batchprosesser. Mulighetene er 
nesten ubegrensede. 

Det oppladbare batteriet gjør at 
CML18 har mulighet til å lagre 
sensorverdier inntil 2 uker. Oppladin-
gen av batteriet skjer trådløst ved 
hjelp av  standard Qi-ladestasjon for 
smarttelefoner. 

Spør din E+H-kontaktperson for å få 
mer informasjon om Liquiline Mobile 
CML18 eller besøk E+H-produktsiden 
https://eh.digital/3cFeMYJ direkte. 
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I prosessindustrien er det ofte spørsmål om instrumenter må kalibreres. 
Oftest gjelder dette mengdemålere, men for andre instrumenter som trykk, 
temperatur eller nivåmålere, kan det også være behov for å sikre at de holder 
seg innenfor de gitte spesifikasjonene. Dette er instrumenter man investerer i 
for å optimalisere sin prosess for å lage best mulige produkter. Ved siden av 
de rene måletekniske verdiene har det også kommet lover som går på 
miljøverdier.

Kalibrering eller verifisering, hva passer 
best for deg?

Nytt om navn  
på serviceavdelingen 

Kalibrering
Vi har en godt utbygd serviceavdeling 
som utfører en rekke kalibreringer 
årlig og mange av våre kunder har 
inngått egne avtaler med oss for dette 
formålet. Vi har en egen kalibrerings-
henger som vi kan frakte til våre 
kunder for å utføre kalibreringen 
lokalt på stedet, slik at ikke unødven-
dig tid går bort i transport og frakt. En 
kalibrering er, forenklet beskrevet, en 
sammenlignende måling mot en kjent 
referanse med liten måleusikkerhet. 
Dette kan for eksempel være en 
kalibreringsrigg. Vår kalibreringsrigg 
har sporbare referansemålere som vi 
bruker i kalibreringen av dine målere 
for å sikre at måleren måler riktig. 
Basert på resultatet justeres K-fakto-
ren (kalibreringsfaktoren) og/eller 
nullpunktet slik at det oppfyller 

målespesifikasjonen. Denne justerin-
gen skal ikke forveksles med en 
kalibrering, selv om de ofte utføres i 
forbindelse med hverandre. Når 
kalibreringen er fullført, utstedes en 
kalibreringsprotokoll som er et bevis 
på at måleren måler riktig. Hele 
prosedyren er basert på sporbarhet 
mot internasjonale standarder, 
akkreditert utstyr eller til og med 
akkreditert gjennomføring av kalibre-
ringen. Etter installasjon utsettes 
transmitteren for omgivelsesforhold 
som over tid kan akselerere aldring av 
interne komponenter. Målerøret 
utsettes for prosessen og kan påvirkes 
av korrosjon, belegg eller slitasje. 
Dette kan føre til at måleren avviker 
fra den opprinnelige kalibreringen, og 
en rekalibrering vil kunne gi et godt 
svar på om instrumentet holder seg 

innenfor ønsket måleusikkerhet. 
Samtidig som vi kommer med vår 
kalibreringsrigg har vi også utstyr for 
å kalibrere andre måleprinsipper som 
trykk, temperatur og nivåmålere. Vi vil 
gjerne ta en prat med deg for å se hva 
ditt behov er og tilby deg en pakke 
som passer for deg. Vi har flere 
kunder i ulike bransjer som vi har 
faste oppdrag for. Ta gjerne en prat 
med vår Service Manager Magne 
Myrhaug. Ta bildet av QR-koden 
nedenfor så har du alle hans kontakt-
data rett i din telefon.

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 
magne.myrhaug@endress.com

Vi har gleden av å ønske Kristian velkommen 
som en ny medarbeider hos oss. Han er allerede  
i gang med å hjelpe våre gamle og nye kunder 

Servicetekniker Kristian 
Lage Lyngås er 28 år 
gammel og kommer fra Lier. 
Til oss kommer han fra 
OneCo hvor han 
gjennomførte sin læretid og 
tok sitt fagbrev som 
Automatiker i 2019. Siden 
det har han vært ansatt der. 
Kristian har en variert 
bakgrunn og vi er glade for 
å ha fått han som kollega. 

Les mer på:
https://eh.digital/3D4NJkn

mailto:Magne.Myrhaug@endress.com
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