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Kjære leser og følgesvenn gjennom mange år og utallige 
utgaver av Endress+Hauser Nytt. For meg personlig og for 
Endress+Hauser Norge nærmer vi oss en skillevei. Etter å ha 
vært ansatt i Endress+Hauser AS siden 1987 og vært daglig 
leder siden 1992, overlater jeg roret til vår kjære økonomisjef, 
Jarle Grinderud fra og med 1. januar 2023.

All den tid vi tilhører en internasjonal organisasjon, har 
corporate marketing utarbeidet en intern pressemelding. 
Denne er naturligvis på engelsk. For ikke å forkludre noe av 
det språklige i denne meldingen, har vi valgt å gjengi den på 
originalspråket. Les den på neste side.

Her finner du omtale av min arvtager og av undertegnede.

TAKK til deg og din bedrift for den tilliten dere har vist 
Endress+Hauser AS gjennom disse 35 årene. Hver dag har 
vært en fest og gleden ved å komme på jobb, enten på 
kontoret, et sted i verden eller ved besøk hos deg og din bedrift 
har vært stor i alle disse årene.

Vis min arvtager og mine kolleger tillit ved gjensidig å utvikle 
relasjonene dere imellom!

Tore Sandvoll
MD

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 

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.

Managing Director Tore Sandvoll will 
retire in mid-2023 after 35 years of 
service. His successor comes from our own 
ranks: Finance Director Jarle Grinderud 
will take over as Managing Director of 
Endress+Hauser Norway on 1 January 
2023. 

Tore Sandvoll has played an active role at 
Endress+Hauser Norway for 35 years, and 
since 1992 has been managing director of 
the sales center that was founded by 
Georg H Endress in 1973. Mr. Sandvoll 
has successfully led the company even 
through difficult times with great 
commitment and continuously developed 
the market, earning recognition from 
customers and employees. Besides the 
strong Norwegian oil & gas business, he 
succeeded in diversifying sales and service 
activities to support sustainable growth. 
Under his far-sighted leadership, the 
number of employees has risen from 
around a dozen to 29 today. 

In the interest of continuity, we made 
efforts to find a successor at an early 
stage. After interviews with internal and 
external candidates, we can announce 
that the current finance director Jarle 
Grinderud has accepted this challenge 
with effect from 1 January 2023.  

As a successor from within our own 
ranks, he brings with him the best 
prerequisites to further develop the 
company together with the team. In his 
new role, he will report to John Salusbury, 
Corporate Sales Director of Sales Area D. 

Mr Grinderud is 51 years old, married and 
has four children. An expert in tax law, he 
started his career working for the 
National Tax Agency before moving to the 
private sector as an auditor and 
management consultant in 1998. In 
2004, he joined Endress+Hauser Norway 
as finance director. In this role he is also 
responsible for human resources and is an 
important pillar in the project and service 
business. Two years ago, he obtained an 
MBA degree from the Norwegian School 
of Economics. 

We are pleased that this solution ensures 
a seamless transition and wish Jarle 
Grinderud every success in his new role. 
We thank Tore Sandvoll for his exemplary 
commitment, his great loyalty and his 
willingness to support the team in 
Norway with his experience until mid-
2023. We already wish him all the best 
for his retirement.

Alexander Marzahn 
lnternational Communication Manager

Changes in Endress+Hauser Norway
Endress+Hauser Corporate News:

Tore Sandvoll

Jarle Grinderud

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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Noen steder er fremtiden allerede her. Ta for eksempel den 
nordlige kysten av Tyskland, hvor landet er flatt og 
horisonten bred. Enger veksler med åker, og vindturbiner 
og solcellemoduler produserer fornybar energi. I løpet av de 
siste to årene har denne regionen fått tilskudd av fem hvite 
containere som inneholder elektrolysører fra H-Tec 
Systems. Disse bruker kortreist elektrisitet fra vindmøller til 
å spalte vann til hydrogen og oksygen. Hydrogenet går 
videre til videre bruk.

Selv om det kan høres enkelt ut, er det mye mer som ligger 
bak. Her ligger en del av puslespillet for den globale 
energirevolusjonen. Hydrogen produsert med vind-, 
vann- og solenergi er CO2-fritt – også kjent som «grønt». 
«Grønt hydrogen» kan være en av nøklene til 
energiomstillingen og hjelpe industrien med å oppnå et 

gjennombrudd innen avkarbonisering, sier Uwe Wagner, 
Global Industry Manager for Power & Energy hos 
Endress+Hauser.

Denne miljøvennlige energibæreren/gassen har en rekke 
anvendelsesområder. Den kan lagre energi gjennom å bli 
produsert ved hjelp av tidvis overskudd av grønn energi.

Den kan tilføres gass-distribusjonssystemer og den kan 
benyttes til å produsere elektrisitet ved å benytte 
brenselceller. I den kjemiske industrien benyttes hydrogen 
som råstoff for ammoniakk og metanol.Ved raffinering av 
råolje benyttes hydrogen til å omdanne molekyler til egnede 
sådanne (reforming). Kombinert med CO2 produseres 
syntetisk metan og syntetisk drivstoff.

Hydrogen inntar podiet
Grønt hydrogen har potensiale til å avkarbonisere hele 
industrisamfunnet. Som energibærer for den nye 
nullutslipps-æraen, er det behov for produksjon i stor skala, 
hvilket krever enorm innsats og store investeringer. 
Bedrifter og forskere jobber sammen for å bringe industrien 
nærmere målet om CO2-nøytralitet.
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I stålindustrien kan grønt hydrogen erstatte kull som 
reduksjonsmiddel i masovner som produserer råjern, sier 
Jens Hundrieser, Europeisk industrisjef for energi hos 
Endress+Hauser.

Til dags dato har den globale etterspørselen etter hydrogen, 
som for tiden er på 90 millioner tonn årlig, blitt dekket 
nesten utelukkende med billig grå hydrogen produsert ved 
dampreformering av fossilt brensel. Elektrolyse står for 
tiden bare for 0,03% av dette. Likevel har mer enn 30 land 
vedtatt eller planlegger en nasjonal H2-strategi. Bare i EU 
er målet å øke produksjonen av fornybart hydrogen til 10 
millioner tonn per år i perioden 2024 til 2030. Allianser 
driver prosjektet fremover.

Grønt hydrogen innehar et stort potensial over et bredt 
spekter av anvendelsesområder. Det kan konverteres til 
elektrisitet gjennom brenselceller, benyttes som 
energibærer i fordelings nettverk eller direkte i gass 
turbiner. I kjemisk industri benyttes hydrogen som råstoff 
ved produksjon av ammoniakk og metanol. Innen 
raffinering av råolje benyttes hydrogen til reformering av 
molekyler. I kombinasjon med CO2 produseres syntetisk 
metan og drivstoff. I stålindustrien kan hydrogen erstatte 
kull som reduksjons-middel i masovner.

Fra nisje til bred anvendelse i industriell skala 
– Industri og vitenskap samarbeider om å gjøre grønt 
hydrogen til en konkurransedyktig energibærer. Det pågår 
arbeid med produksjon i industriell skala, samt anvendelse 
innenfor et bredt spekter av bruksområder, rapporterer Jens 
Hundrieser. Blant de teknologiske lokomotivene innen 
produksjon av grønt hydrogen i Tyskland er H-Tec Systems, 
produsent av PEM-elektrolysører og tilhørende «stacker».  

Man ønsker å redusere kostnaden ved produksjon av grønt 
hydrogen. Dette kan gjøres ved å benytte seg av 
«Autostack», eller masseproduksjon av PEM-elektrolysører. 
(Proton Exchange Membranes). PEM-elektrolysører er 

utviklet som et alternativ til tradisjonelle alkaliske 
elektrolysører, med Kalium Hydroksyd som elektrolytt.

Kravet til effektivisering og fleksibilitet har forsert 
utviklingen av elektrolysører basert på PEM- teknologi.  
Dette muliggjør en mer fleksibel produksjon og man kan 
produsere kompakte «stacker» til mobile containere. 

I mer enn 10 år har ZSW (Center for Solar Energy and 
Hydrogen Research Baden-Würtemberg) utviklet 
elektrolysører og komponenter på eget initiativ og på vegne 
av kunder. Senteret planlegger, setter opp testsystemer og 
bygger demonstrasjons anlegg. 

•  Grønn Hydrogen: Produseres ved hjelp av fornybar 
energi og er CO2 nøytral. Det benyttes elektrolysører, 
som forsynes med elektrisk strøm fra vind, sol eller 
vannkraft.

•  Grå Hydrogen: Produseres fra fossilt råstoff som 
involverer termiske prosesser for å omdanne naturgass 
til Hydrogen og CO2.

•  Blå Hydrogen: Benytter samme prosess som grå 
Hydrogen, men fanger opp CO2 for videre prosessering 
eller lagring.

REFHYNE startet sin produksjon av grønt hydrogen i Shell 
Energy and Chemicals Park i Rheinland i dag. Shell tar 
dermed et viktig skritt i Tyskland på vei til å bli ledende 
innen grønt hydrogen og fremme omstillingen av 
energisystemet.

Anlegget – med en kapasitet på 10 MW – setter standarder 
for videre utvikling i hydrogensektoren og for utvikling av 
produksjonen av en rekke bærekraftige kjemiske produkter 
og energiprodukter. Prosjektet består av et europeisk 
konsortium bestående av Shell, ITM Power, SINTEF, Sphera 
og Element Energy, og er finansiert av EU Fuel Cells and 
Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU).

Hydrogen produsert med 
vind-, vann- og solenergi er 
CO2-fritt
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Elektrolyse er en  
vekjent prosess

I REFHYNEs elektrolysemoduler blir vann skilt ut i 
komponentene hydrogen og oksygen ved hjelp av 
elektrisitet. Det grønne hydrogenet har mange 
bruksområder: det kan mates inn i raffineriets nettverk, 
brukes i anlegg for oppgradering av produkter eller gjøres 
tilgjengelig for partnere i Shell Energy and Chemicals Park 
Rheinland som et verdifullt råstoff.

Det er også planlagt å brukes som drivstoff i transport, til 
oppvarmingsformål og som energilagring for fornybar 
energi. REFHYNE I vil produsere opptil 1300 tonn hydrogen 
per år. (Gjengitt med tillatelse fra Sintef)

Strenge krav til måleteknologien
Det er mange utfordringer innen hydrogenproduksjon. 
Elektrolyse er avhengig av mange hjelpesystemer koblet 
sammen og utstyrt med målepunkter for alle slags 
parametere som krever kontinuerlig overvåking. Derfor er 
det behov for en betydelig mengde pålitelige og presise 
prosessinstrumenter. Det er et faktum at H2 er den letteste 
av alle gasser, med ekstremt små molekyler. Hydrogen har 
den egenskapen at det diffunderer gjennom en rekke 
materialer og metaller med påfølgende fare for 
materialtretthet. 

Vi lærer sammen med våre kunder
Gjennom tidlig involvering og høy kompetanse kan 
Endress+Hauser, sammen med våre kunder, frembringe 
gode løsninger og skreddersydde produkter for produksjon 
av hydrogen. Det er mange utfordringer relatert til trykk på 
over 1000 bar, valg av materialer og lave temperaturer. 
Innovasjon er en del av vårt DNA. 

I dag har Endress+Hauser en bred portefølje av løsninger 
for kritiske målepunkter i hydrogenverdikjeden. 

Porteføljen inkluderer gassanalysatorer som bruker 
laserbaserte teknologier som TDLAS for pålitelig og 
nøyaktig å bestemme kvaliteten, konsentrasjonen og 
sammensetningen av gasser, alt med minimal 

vedlikeholdsinnsats. I tillegg kommer løsninger langs 
verdikjeden, som flow-målinger i rørledninger eller 
nivåmålinger i tanker som lagrer flytende hydrogen. 
Kundene drar dessuten nytte av Endress+Hausers 
ekspertise innen gassapplikasjoner. Vi har tilegnet oss 
verdifull prosess- og bransjekunnskap gjennom årene, fra 
både grå og blå hydrogenapplikasjoner, så vel som fra 
CO2-fangst, sier   Prasanth Sreekumar. «Det gjør det lettere 
å i fellesskap utvikle standarder for nye applikasjoner.»

H-Tec Systems har vist mange ganger at PEM-teknologi er 
med på å stimulere energiovergangen. På E-Farm, 
Tysklands største hydrogenmobilitetsprosjekt, blir den 
lokalt produserte H2 transportert til hydrogenfyllestasjoner. 
I andre prosjekter mates grønt hydrogen inn i gassnettet 
eller brukes i gassturbiner. Vi får daglig nye henvendelser. 
Det er også interesse fra industrisektorer i tillegg til 
mobilitetsapplikasjoner, forklarer Emily Pröll. Andreas 
Brinner fra ZSW kan bekrefte denne trenden: «Vi har mye 
å gjøre.»

Senter for solenergi- og hydrogenforskning i Baden-
Württemberg (ZSW), med hovedkontor i Stuttgart har 
rundt 280 ansatte, og er en av de ledende 
energiforskningsinstituttene i Europa. På området 
elektrolyse har senteret brukt sin ingeniør- og 
systemkunnskap til å bygge ulike systemer med kapasiteter 
innenfor Megawatt-området. ZSW gir også råd til kunder 
om alt fra designplanlegging til idriftsettelse av 
kommersielle systemer og deres påfølgende 
teknologiovervåking.

På vei til masseproduksjon
Både ZSW og H-Tec Systems er for tiden fokusert på å 
redusere kostnadene for grønt hydrogen for å gjøre det mer 
konkurransedyktig. For å gjøre det, brukes data for å 
optimalisere elektrolyseprosessen og øke effekten til de 
individuelle modulene som utgjør systemene. «For 
øyeblikket gjør vi inntog i stadig større områder,» 
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Anlegget står nå ferdig hos 
Shell Energy and Chemicals 
Park i Rheinland.  
Foto: Refhyne.eu

Pålitelig, nøyaktig og robust: Senter for solar energi og hydrogen forskning i delstaten Baden-Württemberg stoler på instrumenteringen som er 
levert av Endress+Hauser, slik at elektrolyseprosessen kan foregå optimalt.

rapporterer Emily Pröll. «Det betyr flere og flere systemer i 
det tosifrede Megawattområdet.»

Et annet mål er å muliggjøre serieproduksjon av 
elektrolysører. Det er her H-Tec samarbeider med industri- 
og forskningspartnere. Innenfor rammen av det tyske 
statlig finansierte flaggskipprosjektet H2Giga, for å utvikle 
nye produksjonsprosesser for PEM elektrolyse-stacker og 
elektrolysører. ZSW tar også opp spørsmålet om hvordan 
elektrolysør-teknologier kan skaleres ytterligere. «Vi forsker 
på materialer og produksjonsteknologier som vil tillate 
implementering i industriell skala,» sier Andreas Brinner. 
Forskerne utvikler også et konsept for storskala produksjon 
av elektrolyse-stacker. 

Markedet viser allerede hvordan det gjøres fremskritt med 
grønt hydrogen. Shell har drevet Europas største PEM-
elektrolysør med 10 megawatt kapasitet siden 2021. Og 
i 2022 vil industrigass-produsenten Linde sette i drift 
verdens største PEM-elektrolysør, beregnet til 24 
Megawatt. 

Flere 100-megawatt-prosjekter over hele kloden er også 
planlagt. Fokus er først og fremst på regioner som har 
overflod av fornybare ressurser for elektrolyse: rimelig 
energi fra sol-, vind- eller vannkraftverk, samt sjøvann som 
kan avsaltes. Det ser ut til at det akselereres inn i 
fremtiden. Hvorvidt drivkraften er tilstrekkelig avhenger av 
mer enn bare investeringer, ny teknologi og industriens 
endringsvilje. De politiske rammevilkårene må også være til 
stede understreker Jens Hundrieser, som nylig begynte å 
representere Endress+Hauser i «European Clean Hydrogen 
Alliance». Fremfor alt betyr det én ting: En global karbon-
prisingsmekanisme må etableres. Først da vil 
energiomstillingen bli vellykket. Først da vil 
hydrogenøkonomien seire. Først da kan de globale 
klimamålene nås.»
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Smart Support
Tekniske support-pakker for 
Endress+Hauser-instrumentering

Smart Support gir deg den hjelpen du 
trenger gjennom Endress+Hauser-
eksperter, som svarer på tekniske 
spørsmål om instrumenter og 
prosesser på en konsis og tidseffektiv 
måte.

Skulle en uventet hendelse eller 
nedetid oppstå, er våre eksperter alltid 
tilgjengelige og behjelpelige med å få 
systemet ditt tilbake i normal drift så 
fort som mulig. De kan bistå med 
fjerndiagnostisering, utføre feilsøk på 
instrumentene dine, og guide deg 
gjennom serviceoperasjoner.  De tilbyr 
også live videooverføring eller 
skjermdeling for effektive 
supportøkter når det trengs.

Du får dedikert adgang til en voksende 
kunnskapsdatabase full av 
informasjon om Endress+Hauser-
instrumenter, applikasjoner og 
serviceoperasjoner som kan brukes til 
umiddelbar selv-service, eller for å 
forbedre ferdighetene dine.

Du kan skape, oppdatere og holde 
oversikt over supportsakene dine, og 
spore servicehendelser online. Det 
foreligger skreddersydde servicenivå-
avtaler med garantert tilgjengelighet, 
responstid og mulighet for fjern-
oppkobling for å møte behovene dine 
på best mulig måte. Få mest mulig 
verdi ut av instrumentene og 
prosessene dine for å maksimere 
produksjonen din.

Kundefordeler
• Reduser uforventet nedetid
• Reduser presset på 

vedlikeholdsstaben din
• Spar kostnadene av service-

besøk  og retur av 
instrumenter

• Øk din egen kunnskap
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Pris

Onlineadgang til Endress+Hauser kunnskapsdatabase

Be om support online og via telefonhotline

Prioritert gjenoppringing

Tilgjengelighet på teknisk support

Fjernsupport via skjermdeling

Ingen kostnad

Grunnleggende 

Be om et tilbud 

8/5

Utvidet

4 timer

8/5

STANDARD SUPPORT SMART SUPPORT

 

Visuell support via live videooverføring 

 Be om support online  
og via telefonhotline

Supportforespørsler kan legges 
frem online gjennom en 
personlig konto, eller ved å 
ringe ditt lokale salgssenter.

  Dedikert adgang til 
kunnskapsdatabase

Kunnskapsdatabase på ekspert-
nivå tilgjengelig 24/7 for 
umiddelbar selv-service eller for 
å forbedre ferdigheter.

  Tilgjengelighet på teknisk   
support og prioritert  
gjenoppringing

Teknikernes tilgjengelighet og 
garantert responstid fra en 
ekspert bestemmes i kontrakten

  Visell support via live  
videooverføring

Mulighet til å bruke live 
videooverføring gjennom en 
smarttelefon for å utføre rask 
fjerndiagnostikk og feilsøking 
(tilbys gjennom Sightcall, en 
visuell support-app).

  Fjernsupport via  
skjermdeling

Skjermdeling med Endress+Hausers 
konfigurasjonsverktøy Field Xpert (eller 
et hvilket som helst kundeverktøy), for 
å tilby support med direkte tilgang til 
enheten. Spesielt designet for å 
fjernveilede under igangsettelsesfasen 
eller ved utbytting av enheten.

Endress+Hausers tekniske supportpakker
Smart Support tilbys i form av ulike supportplaner, designet for å holde en maksimal oppetid på dine instrumenter. 
Utforsk alternativene, og velg den planen som passer best til dine behov. Kontakt ditt lokale Endress+Hauser 
salgssenter for å få opplysninger om tilgjengelighet i din region, priser og annen tilleggsinformasjon.
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Verifisering av energiinnhold i LNG ved å benytte 
Raman Spektroskopi

LNG blir i stadig større grad benyttet av transportnæringen 
som drivstoff. Det er kanskje best kjent fra skipsfarten, hvor 
utslipp av drivhusgasser, forurensning til luft og til vann er 
forsøkt regulert gjennom IMO-regulativer (International 
Maritime Organization). 

I tillegg har enkelte land skjerpede krav til utslipp med 
differensiering på innlandstrafikk og utenriksfart etc. 
For å nå utslippsmålene må rederiene, som også har 
driftskostnader å tenke på, balansere type drivstoff 
(tungolje, diesel, LNG, gass, batteridrift) med gjeldende 
priser og ikke minst cruising-speed.

I denne sammenhenger spiller LNG en stadig viktigere rolle 
og flere skip blir kontrahert med LNG i kombinasjon med 
batteridrift.

LNG er betegnelsen på flytende hydrokarboner, gjerne ved 
-170 grader, som blir solgt og kjøpt mellom forsynings-
lektere, tankanlegg og skip. Tradisjonelt benytter man 
gasskromatografi analysatorer for å analysere 
komposisjonen av hydrokarboner i den flytende 
naturgassen.

Denne teknologien krever at man omdanner væske til gass 
før man kan analysere innholdet. Dette er en tidkrevende 
prosess og gir en forsinkelse i analyseresultatet på flere 
minutter.

Det er i denne sammenhengen man har begynt å benytte 
In-line måling av gasskomposisjonen ved hjelp av 
Raman-spektroskopi. 

Naturlig nok kan det være krevende å benytte In-line 
måleutstyr i et regime hvor temperaturen kommer ned mot 
minus 170–190 grader. Materialkunnskap, testing og 
sertifikater er nødvendig for at sikker drift ivaretas. 

Under ser man installasjon av en testet lasersensor som 
måler komposisjonen av LNG direkte i transportrøret, med 
en forsinkelse på få sekunder.

LNG – Liquid Natural Gas, 
det grønne energivalget
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Avhengig av installasjon og sted, kan man også få laser-
sensorer som er uttrekkbare under drift.

Raman metode dekker alle 
listede LNG kvaliteter iht. 
G.I.I.G.N.L. – 2018

I tillegg til en nøyaktig 
komponentanalyse av den 
flytende naturgassen, vil det, 
ved kjøp og salg, være 
nødvendig med en målestasjon, 
som tar for seg masseflow og 
total massebalanse i 
energiberegningssystemet.

Ved å benytte disse systemløsningene vil kunden, eller 
rederen i dette tilfellet, vite hvor mye energi som er 
handlet.
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Prosonic Flow P 500
Erstatter Prosonic Flow 93PA2

Dersom man velger en utenpåliggende 
(clamp on) flowmåler av type Prosonic 
Flow P 500, vil man dra følgende 
fordeler: 

Særdeles pålitelige måleverdier og 
bakenforliggende diagnoser som 
reflekterer anleggets tilstand. 
Dette gir trygge indikasjoner på 
forebyggende vedlikehold av 
produksjonsanlegget som sådan.  

Du oppnår optimal målenøyaktighet 
selv ved korte rørstrekk foran og etter 
måleren. Helt ned til 2 x diameter. 
Dette oppnås ved hjelp av doble 
sensorsett og DC-teknologi (doble 
sensorsett med flerstråle beregning).

Det totale informasjonsbildet gir deg 
innsikt i anleggets tekniske status.

Forenklet, intuitiv prosedyre for 
setting av parametere, plassering av 
sensorer og igangkjøring av 
målesystemet. 

Prosonic Flow P 500 tillater 2-veis 
flowretning, hvilket gir stor grad av 
fleksibilitet. 

Ultralyd sensorene byr på svært lang 
levetid uavhengig av målemediets 
beskaffenhet som korrosjon eller 
slitasje.

Prosonic Flow P 500 er designet og 
produsert i henhold til SIL2- IEC 
61508. Temperatur område for 
sensorene strekker seg fra -40 grader 
til 170 grader.

Frekvens-område på sensorene er 
utvidet. Dette muliggjør pålitelig 
måling på GRP-rør, plastrør og rør 
med stor diameter og lyddempende 
medier. 

•  5 MHz DN 15…….65
•  2 MHz DN 50…….300
•  1 MHz DN 100…..4000
•  0,5 MHz DN 150…..4000
•  0,3 MHz  N 1000…4000 
(Ny og tilpasset GRP, plast og store 
dimensjoner)

Prosonic Flow P 500 er utstyrt med 
Heartbeat Technology som integrert 
condition monitoring system.

Mer informasjon finner du på:
https://eh.digital/34tgyYZ 

Transmitterhus i SS 316
For de tøffe utendørs oppgavene i værharde 
og marine strøk leveres Prosonic Flow P 500 
med transmitterhus og kabelarmering i 
SS 316 materiale.
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Ethernet-APL architecture variations

Ethernet-APL topologies

Trunk < 1000 m / 3281 ft

FieldCare
SFE500 

Process
control 

APL power switch

Spur < 200 m / 656 ft Spur < 200 m / 656 ft 

APL field switches

Zone 0
Div. 1

Zone 1
Div. 2

Zone 2
Div. 2

2nd channel

Analytics
Library

< 100 m / 328 ft (copper)
< 2000 m / 6562 ft (fiber optic)

APL field switches

Web server
client

FieldEdge

Facility Ethernet
Ethernet-APL with increased safety
Ethernet-APL with intrinsic safety
Power supply

Ethernet-APL4

Network design and migration paths
Flexible network design

With Ethernet-APL it is possible to realize different 
topologies – depending on the requirements of the process 
plant. In general, it can be distinguished between star 
topologies as well as trunk and spur topologies.

Star topology Trunk and spur topology
APL power switch not required • Brings the power from the control room 

    to the field via one powered trunk line
• Provides power for up to 50 devices

APL field switch • Externally powered
• Installation in Zone 2/Div.2 
    or Zone 1/Div.2
• Spur ports for Ex ic or Ex ia
• Different number of spur ports

• Powered via trunk
• Installation in Zone 2/Div.2 
    or Zone 1/Div.2
• Spur ports for Ex ic or Ex ia
• Different number of spur ports

Cable spur line Fieldbus cable type A (IEC 61158-2) Fieldbus cable type A (IEC 61158-2)

Cable trunk Integration to plant Ethernet via standard 
industrial Ethernet with copper or fiber optics

Fieldbus cable type A (IEC 61158-2)

Independent of the topology, the upper layer integration is the same – via standard Ethernet mechanisms.
•	 Integration to process control system via the industrial Ethernet protocol functionalities (e.g. via GSD for PROFINET)
•	 Integration to an asset management tool (e.g. FieldCare) via device driver (FDI Package)
•	Web server of the devices can be accessed via the standard Ethernet protocol http
•	 For IIoT, the data can be transferred easily via edge devices to upper layer applications where digital services can provide 

the added value based on the valuable data from the field level
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