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Kære læser
Igennem de seneste par år har der været særlig høj fokus på 
digitalisering og automatisering, for at øge 
effektiviseringsgraden og dermed konkurrenceevnen. Flere 
analyser har peget på, at virksomheder der automatiserer i form 
af investeringer med en tilbagebetalingstid på under 5 år, kan 
øge produktiviteten med op til 24 % og selv om der er plads til 
yderligere forbedringer, er Danmark godt med i udviklingen.

For at støtte vores kunder i de øgede krav til digitalisering og 
automatisering, investerer Endress+Hauser næsten 10 % af 
omsætningen direkte til forskning & udvikling, hvor over 750 
medarbejdere arbejder med innovation. I 2014 oplevede vi et 
rekordhøjt antal nye patentanmodninger og med mere end 
5.700 aktive patenter ligger Endress+Hauser i førerfeltet på den 
front. Dette kommer særligt til udtryk i antallet af produkter 
med multiparameter-målinger, digitaliserede analyser samt 
bedre og mere intuitive kommunikationsformer.

I denne udgave af fanfare kan du læse om, hvordan 
Endress+Hauser støtter op omkring et nyt udviklingskoncept for 
at effektivisere transporten af mælk, hvor hele processen kører 
automatisk og kontinuerligt.

Du kan også læse om Varde Forsyning A/S, som har skiftet alt 
måleudstyr ud og nu måler kontinuerligt og hvor alle data 
transmitteres via en Liquiline-transmitter til forsyningens 
SRO-system. Her foregår selv rensningen af pH-elektroden 
automatisk to gange i døgnet.

Magasinet giver dig også et indblik i de seneste produktnyheder, 
som giver mulighed for yderligere målingsparametre til 
optimering af din proces, en nem integration til styringssystemet 
samt mulighed for at aflæse dine målinger når og hvor du vil 
have dem.

God læselyst!

Felix Langkjær
Adm. Direktør, Endress+Hauser A/S
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Du har nu muligheden for, at deltage i et af vores 
internationale seminarer, som foregår på vores hovedsæde i 
Reinach, Schweiz. Seminarerne tager udgangspunkt i en 
introduktion til måling & automation samt branchespecifikke 
krav og omfatter generelle præsentationer om:

•	Niveaumåling
•	 Temperaturmåling og trykmåling
•	 Flowmåling
•	Analysemåling
•	 Løsninger
•	 Services
•	 Kalibrering

På seminarerne får du et overblik over Endress+Hauser, hvad 
angår produktion af instrumenterne, kalibrering og kvalitet.

De fleste seminarer finder sted på Endress+Hauser’s 
hovedkvarter i Reinach, Schweiz, men der er også indlagt et 
besøg på vores fabrikker i Tyskland og Frankrig.

Du	kan	blandt	andet	deltage	på:
•	Olie & gas seminar d. 13. – 18. april
•	 Fødevare seminar d. 4. – 8. maj
•	Olie & gas seminar d. 20. – 25. september
•	Vand & spildevand seminar d. 5. – 9. oktober
•	 Fødevare seminar d. 2. – 6. november

Prisen for de internationale seminarer er 11.175 kr.,  
som dækker alt undtagen flybillet.

Du kan læse mere om vores internationale seminarer på 
www.dk.endress.com/internationaleseminarer

Deltag på et af vores internationale kurser

Endress+Hauser har været med til at danne et netværk, som har til hensigt at holde 
en functional safety konference i Danmark, så dette kan komme mere i fokus og give 
vores olie & gas kunder en mulighed for at få svar på, hvordan de kan højne 
sikkerheden i deres processer.
Konferencen finder sted i Brøndby d. 6. – 7. oktober 2015 og vi vil informere 
yderligere på vores hjemmeside nærmere denne dato.
Du kan også læse mere på konferencens hjemmeside:	www.fscph.com

Functional safety konference

Endress+Hauser deltager på messen O&M Offshore Expo 2015 i Fredericia d. 2. – 3. juni. 
O&M Offshore Expo er en ny international fagmesse skabt i samarbejde med offshoreenergi.dk, der giver branchen et 
målrettet udstillingsvindue. På vores stand vil du kunne se de nyeste produkter, få råd omkring functional safety og tale med 
vores sælgere omkring optimering af dine processer.
Du kan læse mere om denne event på:	www.onmoffshore.com

Mød Endress+Hauser på O&M Offshore Expo 2015  

Nye medarbejdere hos Endress+Hauser A/S
Ny Produktchef for flow pr. 1. april 2015
Vores tidligere produktchef, Roland Danielsson (billede til venstre), har 
valgt at gå på pension efter 28 års meget tro tjeneste. Derfor har vi valgt at 
ansætte Patrik Augustin som hans efterfølger. Patrik har 6 års erfaring fra 
vores salgsafdeling i Sverige og med en marketinguddannelse i bagagen, 
har Patrik de helt rigtige forudsætninger for, efter en grundig oplæring af 
Roland, at kunne markedsføre vores flow portefølje på bedste vis.

Ny MarCom – til nyoprettet stilling pr. 1. april 2015

For at styrke kommunikationen til vores kunder, har vi valgt at ansætte Dina El-Attar i en 
nyoprettet stilling som MarCom koordinator. Dina har allerede talt med mange af vores kunder fra 
hendes arbejde i salgsafdelingen og senest i projektafdelingen. Desuden har Dina en uddannelse 
som eksportingeniør samt diplomingeniør, som gør at Dina kan sætte sig godt ind i vores kunders 
problemstillinger.
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Sikker niveaumåling i 
biosilo med radar - 
Micropilot FMR57
Det er yderst vigtigt for virksomheden Boras at 
have fuld kontrol over niveauet af træflis i biosiloen 
ved varmekraftværket. For at klare det barske miljø 
med særligt meget støv og damp kræves der 
produkter af højeste kvalitet. For Dalkia, som 
forvalter drift og vedligeholdelse for Boras Miljø og 
Energi, var løsningen Endress+Hauser’s radar 
Micropilot FMR57.

Borås Energi og Miljø arbejder med 
opvarmning, køling, biogas, 
affaldshåndtering, vand og sanitet, 
energi og affaldsanlæg. De producerer 
også selv el på deres eget 
kraftvarmeværk og egne 
vandkraftværker. Til håndtering af den 
løbende drift og vedligeholdelse på de 
forskellige anlæg har Borås Energi og 
Miljø lavet en aftale tilbage i år 2006 
med Dalkia, som langsigtet strategisk 
partner.

Et	hårdt	miljø
Rya varmekraftværk er Borås Energi 
og Miljø's største produktionsenhed til 
produktionen af fjernvarme, el og 
køling.
”Her på kraftvarmeværket er vi 
omkring 60 mennesker fra Dalkia, som 
har ansvaret for drift og 
vedligeholdelse", siger Thomas 
Sandman, elektrisk installationschef 
hos Dalkia og fortsætter;
”I biosiloen tørres træflisen før det 
føres ind i kedlen. Processen genererer 
støv, kondens og damp og det er et 
utroligt hård miljø. I biosiloen skal vi 
have en måling af niveauet af træflis, 
og det kan få store konsekvenser, hvis 
niveauet er for højt eller for lavt, og 
derfor er det yderst vigtigt for os at 
målingen er præcis."

For to år siden skulle den gamle måler 
udskiftes med en ny. Resultatet var alt 
andet end godt.

”De personer, der var ansvarlige for at 
bestille en ny måler, kiggede stort set 
kun på prisen og det kom vi til at 
fortryde. Den nye måler, som var af 
typen ultralyd, blev installeret i 
biosiloen, men da vi startede den op, 
kunne vi overhovedet ikke se niveauet. 
Vi fik aldrig sensoren til at virke, 
hvilket betød, at vi måtte bruge rigtig 
mange mandetimer på at føre tilsyn 
med installation og vedligeholdelse. Så 
hvad der oprindeligt lignede den mest 
omkostningseffektive løsning var i 
sidste ende meget dyrt", forklarer 
Thomas Sandman.

Tillid	til	leverandøren
For at få styr på situationen, 
installerede man den gamle sensor 
som en midlertidig løsning og for at 
finde en ny og mere langsigtet løsning 
på problemet, blev Endress+Hauser 
kontaktet.
”I mit tidligere arbejde har jeg 
beskæftiget mig meget med 
flowmåling, og der lærte jeg at 
Endress+Hauser’s produkter var de 
bedste. Det sikreste er jo at anvende en 
leverandør og et produkt, som man 
kender og stoler på, så derfor var det 
meget nærliggende for mig, at 

”Det sikreste er jo at anvende en leverandør 
og et produkt, som man kender og stoler på”, 
fortæller Thomas Sandman, Dalkia.

Krister Ehn og hans kolleger fører tilsyn med driften af kedlerne og har nu fuld kontrol over 
niveauet af træflis i siloen.
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”Hvad der oprindeligt 
lignede den mest 
omkostningseffektive 
løsning var i sidste ende 
meget dyrt ”

kontakte Endress+Hauser", fortæller 
Thomas Sandman.

Den ansvarlige sælger hos 
Endress+Hauser var Jesper Andersson.
”Det er et velkendt problem på denne 
type anlæg. Radaren er ikke følsom på 
samme måde over for støv, kondens og 
damp, som ultralyd. Derfor valgte vi 
vores niveaumåler Micropilot FMR57 
til denne applikation. Måleren blev 
solgt med en opstart. Efter at vores 
serviceteknikere var på stedet og fik 
lavet en opstart, har de ikke behøvet at 
gøre mere ved måleren - alt har 
fungeret fint lige fra starten”, fortæller 
Jesper Andersson.

Fuld	kontrol
Micropilot FMR57 er en radar, der kan 
leve op de strengeste krav og  er 
velegnet til måling i høje siloer. 
Sensoren er robust og kan bruges i 

applikationer op til 400 ° C. Takket 
være lufttilslutning som standard, kan 
den håndtere selv høje 
koncentrationer af støv.

”Vi har nu haft denne sensor 
installeret i omkring et års tid og den 
har fungeret perfekt hele tiden. 
Måleren sender et signal til en PLC og 
det overordnede system, så vi nemt og 
uden ekstra arbejde kan have fuld 
kontrol over niveauet i siloen”, 
afslutter Thomas Sandman.

”Vi har nu haft denne radar installeret i omkring et års tid og den har fungeret perfekt hele tiden", forklarer Thomas Sandman, Dalkia.

At have kontrol på niveauet af træflis i 
biosilon ved kraftvarmeværket er vigtigt for 
virksomheden. Niveauradaren Micropilot 
FMR57 er placeret i den øverste del af siloen.
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Proline Promass G 100

    
• Nem og sikker integrationsproces med 

gevindtilslutninger
• Færre målepunkter - multivariable målinger (flow, 

densitet, temperatur)
• Pladsbesparende installation - kræver ingen lige 

rørstrækning
• Pladsbesparende transmitter - fuld funktionalitet på 

et minimum af plads
• Tidsbesparende drift uden ekstra software og 

hardware - med integreret webserver
• Integreret egenkontrol med Heartbeat Technology ™

Dine fordele:

    
• Hardware og software udviklet i henhold til IEC 

61508 op til SIL3 (i homogen redundans)
• HistoROM datastyringskoncept for hurtig og nem 

idriftsættelse, vedligeholdelse og diagnose
• Højeste pålidelighed, selv forstyrrende genstande 

(røreværk og lign.) i beholderen på grund af den nye 
Multi-Echo Tracking evaluering

• Problemfri integration i kontrol- eller asset 
management systemer

• Intuitiv, menu-guidet betjeningskoncept (på stedet 
eller via styresystemet)

• Pålidelig måling selv ved skiftende produkt- og 
procesforhold

• Verdens letteste proof-test koncept for SIL og WHG, 
hvilket sparer tid og penge

Fordele

Radar til de mest krævende opgaver
Micropilot FMR57 er måleren, som lever op til de højeste krav inden for faste stoffer og er yderst velegnet til 
niveaumålinger i høje siloer, bunkere eller lagre. Parabolantennen gør det muligt at have en meget smal vinkel på det 
udsendte signal og dette gør den perfekt til måling af niveauet i slanke siloer.  

Niveauradaren til barske forhold: Micropilot FMR57.

Micropiloten bruges til kontinuerlig, berøringsfri 
niveaumåling i pulverformige granulære faste stoffer. Støv, 
påfyldningslyde, temperatur og gas påvirker ikke målingen.

Læs mere om vores radar her: www.dk.endress.com/FMR57

Fuld ydelse på mindst mulig plads: Promass G 100.

Den nye kompakte coriolis flowmåler er perfekt til pålidelig 
og sikker måling af væsker og gasser i højtryks-
applikationer op til 350 bar. Promass G 100 fås i 
størrelserne DN 8, 15 og 25 (op til 18 000 kg/h). 
Procestilslutningerne målt i indvendigt gevind findes i G ½ 
“, ¾” og 1 “ og tilbyder dermed en nem og sikker 

integration. Med verdens mindste transmitterhus, vil denne 
flowmåler give dig fuld valuta for pengene og optage 
minimal plads i din proces. 

Læs mere om Promass G 100: 
www.dk.endress.com/PromassG100

Den mest kompakte højtrykssensor med en ultra kompakt transmitter
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Bliv chef på dit eget renseanlæg for en dag...

Spildevandsrensning har historisk set fokuseret mest på rensningssevnen, 
men i dag har emner som energieffektivitet, mængden af tilsætningsstoffer 
der anvendes og processtabilitet fået en større betydning. Det er kun muligt at 
opnå den ønskede optimering, hvis man investerer i avanceret måleudstyr og 
kontrolteknikker samt begynder at måle igennem processen.

Endress+Hauser "Application Training Center" har udviklet en uddannelsespakke til analyse og 
drift af et aktivt renseanlæg under varierende forhold og automatiseringsstrategier.

Kursusdeltagerne lærer via driften på et 
velfungerende mikro-renseanlæg ved at 
simulere virkelige forhold. 

For at belyse dette, har Endress+Hauser 
oprettet en uddannelsespakke, som gør 
det muligt at analysere effektiviteten på 
et spildevandsrensningsanlæg under 
forskellige driftsbetingelser og 
automatiseringsstrategier – alt sammen 
i realtid.

I samarbejde med Instituttet for sanitær 
teknik på universitetet i Stuttgart kan 
kursisterne køre to fuldt funktionelle 
mikrorenseanlæg under simulering af 
realistiske forhold. Deltagerne har for 
eksempel mulighed for at lære, hvilke 
automatiseringskoncepter der er 
passende under høj hydraulisk 
belastning eller høj kulstofbelastning. 
Formålet med kurset er at forstå 
opsætning og funktion af de forskellige 
behandlingstrin i et kommunalt 
renseanlæg. Deltagerne vil 
efterfølgende være i stand til at vælge 
de rigtige måleinstrumenter og opnå 
viden til at montere og bruge dem for at 
opnå optimale driftsbetingelser.

Tag kontakt til os, hvis du vil vide mere 
om, hvordan du bliver chef på et 
microrenseanlæg for en dag!

Deltagerne vil efterfølgende være i stand til at vælge de rigtige måleinstrumenter og opnå viden 
til at montere og bruge dem
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Endress+Hauser holder styr  
på vandkvaliteten i Varde 
Varde Forsyning A/S har for nylig udskiftet alt måleudstyr i det lokale vandværk, 
da det eksisterende var gammelt og nedslidt efter 35 års drift. Valget af 
leverandør faldt dengang som nu på Endress+Hauser, som har leveret både pH-
elektroder, ledningsevne-sensorer samt Liquiline transmittere til væg- og 
DIN-skinnemontering.

Når Vardes indbyggere skal have friskt og velsmagende 
vand fra vandhanerne, er det vigtigt, at vandets kvalitet er 
både ensartet, har den rette pH-værdi og i øvrigt lever 100 
procent op til de skrappe normer, som fastsættes af 
myndighederne. For at sikre dette, er det vigtigt konstant at 
måle på vandets kvalitet og pH-værdi. Varde Forsyning, der 
blandt andet står for vandforsyningen har valgt måleudstyr 
fra Endress+Hauser for at sikre den optimale vandkvalitet.

”Vandet er surt, når det kommer ind her på vandværket. 
Typisk har det en pH-værdi på 6,5, så vi tilsætter såkaldt 
kalkmælk, som er en blanding af vand og kalk til vandet, før 
det sendes videre til filtrene. Det sker ved hjælp af en 
doseringsenhed, som sørger for at tilsætte den rette 
kalkmængde, så vi opnår den ønskede pH-værdi”, forklarer 
Hans Bertram Nielsen, der er driftsassistent i Varde 
Forsyning og som står for den daglige drift af 
vandværkerne. Og det er ikke små mængder af kalk, der 
bliver brugt i vandværket. Hans Bertram Nielsen anslår, at 
det årlige forbrug ligger på omkring 32 tons. 

Endress+Hauser har som nævnt leveret det nye måleudstyr 
til det nu 35 år gamle anlæg, som trængte til en 
udskiftning. Det gælder eksempelvis doseringsenheden, 
som udover doseringsinjektoren yderligere består af en 

pH-elektrode. Den kontrollerer pH-værdien i vandet, som 
skal være på 7,5, når det sendes ud til forbrugerne. Alle 
data transmitteres via en Liquiline-transmitter til Varde 
Forsynings SRO-system. 

”Der er rigtig meget jern og mangan i det grundvand, som 
kommer ind fra boringerne her i Vestjylland, og det har det 
med at sætte sig på pH-elektroden. Så den skal renses med 
syre, hvilket sker automatisk to gange i døgnet. Elektroden 
bliver også ”slidt” med tiden, idet referencematerialet i 
føleren forsvinder. Derfor skiftes pH-elektroden typisk hvert 
andet år”, fortæller Henrik Kruse Jensen, der er SRO-
koordinator og har stået for udskiftning og indregulering af 
udstyret.

Filtrering	i	flere	etaper
Vandet sendes videre til iltningstårnet, som i virkeligheden 
ikke er et tårn, men en bred betontrappe, som vandet 
strømmer ned over. Under iltningen udfældes mangan og 
jern, som ikke er ønskeligt i det endelige forbrugsvand. 
Herefter ledes vandet videre til fem for- og otte efterfiltre, 
som fjerner de sidste rester af jern, mangan og andre 
uønskede stoffer. Når disse stoffer er bundfældet, ledes 
vandet videre til en kæmpemæssig rentvandstank på 2000 
kubikmeter, som ligger nedgravet under græsplænen uden 
for værket. Det rækker til cirka et halvt døgns forbrug. Det 
totale forbrug ligger i omegnen af 3600 kubikmeter pr. dag.

Af Jesper Israelsen, freelancejournalist

Anlægget som det ser ud ved indløbet fra boringerne på vandværket i 
Varde. Her måles pH-værdien og sendes via Liquiline transmitteren til 
kontrolrummet. 

Det er relativt let at udskifte pH-elektroden, som slides med tiden, da 
referencematerialet i føleren nedbrydes.
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Her blandes kalk og vand til den såkaldte kalkmælk, der tilføres vandet fra boringerne for at sikre en pH-værdi på 7,5.

Hele anlægget styres med kyndig hånd af driftsassistent Hans Bertram 
Nielsen, som har været hos Varde Forsyning en halv menneskealder.

Ude på en af de lokale boringer, som er en af fire beliggende i Kvong 
nord for Varde. Her kan der let foretages kontrol af vandkvaliteten via 
den mobile Liquiline transmitter.

”Da anlægget blev bygget færdigt i 1978, var det 
dimensioneret til et forbrug på 600 kubikmeter i timen, 
men nu ”kører” vi kun 150 kubikmeter. Det skyldes den 
stadigt stigende bevidsthed i befolkningen om, at frisk vand 
ikke er en uendelig ressource, men nok også det faktum, at 
vandregningen og frem for alt vandafledningsafgiften er 
steget betragteligt gennem de senere år”, konstaterer 
Henrik Kruse Jensen og oplyser, at Varde Forsyning er gået 
fra et vandforbrug på 2,2 mio. m3 pr. år til 1,4 mio. m3, så 
der er tale om næsten en halvering.

18	lokale	boringer	og	flere	på	vej
Vandet er ikke så koldt, som man måske nok skulle tro. 
Ifølge Hans Bertram Nielsen kan det ikke undgås, at de 
pumper, der er rundt omkring i forsyningsnettet vil 
generere varme undervejs fra boringerne. Så temperaturen i 
indløbsvandet ligger på 9 grader celsius i Varde centrum. 

Vi tager ud og besøger et vandværk i lokalområdet, nemlig 
Kvong, som ligger knap 18 kilometer fra Varde centrum. 

Her er pH-værdien fra boringerne helt anderledes end i 
centrum, nemlig pH 7,9, ligesom temperaturen også er 
noget lavere, nemlig 8,5 grader Celsius. Her måles der også 
på ledningsevnen i indløbsvandet fra boringerne, som i 
Kvong ligger på 48,41 ms/m.

”Vi måler ledningsevnen for at konstatere, om der er 
indtrængende forurening i ledningssystemet. Overfladevand 
er anderledes ledende end grundvand, og vandets 
ledningsevne bliver således højere end normalt, hvis der 
eksempelvis er indtrængende saltvand eller anden 
forurening i ledningsnettet”, forklarer Henrik Kruse Jensen 
og fortsætter.

”Vi borer typisk kun en 80-90 meter ned i undergrunden, 
så vi har ikke så ofte problemer med indtrængende 
saltvand. Men vi ved, at der ligger en salthorst i 
undergrunden cirka 100 meter nede, så risikoen er der 
teoretisk. Der er dog andre områder i Vestjylland, hvor dette 
problem er større end her”, siger han.
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Endress+Hauser har leveret følgende udstyr til Varde Forsyning A/S:

Varde Vandværk:
• Transmitter type Liquiline CM442 til vægmontering
• Injektor CYR 10
• pH elektrode type Orbisint CPS11D Memosens
• pH-gennemstrømningsarmatur CPA250
• Chemoclean sprayhoved CPR 3
• Sprayhoved for rens af pH elektroder
• Formontage på flowarmatur CPA250
• Leveres med lynkobling for ½" slange

Kvong Vandværk indendørs: 
• Transmitter type Liquiline CM442 til vægmontering
• pH elektrode type Orbisint CPS11D Memosens
• pH-gennemstrømningsarmatur CPA250
• Gennemstrømningsarmatur til ledningsevnesensor CLA 

752
• Ledningsevnesensor type Condumax CLS21D 

Kvong Vandværk boring:
• Transmitter type Liquiline CM442R til DIN-

skinnemotering sammen med transportabelt display
•  Ledningsevnesensor type Condumax CLS21D

Henrik Kruse demonstrerer en anden af de løsninger, 
Endress+Hauser har leveret til Varde Forsyning, nemlig et 
transportabelt display, som let og elegant kan sluttes til via 
en kobling i styreskabet ude på selve boringen ned til 
grundvandet. Det gør det nemt at fejlsøge helt lokalt, og 
frem for alt, er den utrolig nem at programmere”, siger han.

”Vi har 18 boringer i alt. Heraf 14 i selve Varde og resten 
ude i landet. Vi arbejder dog på at få flere boringer i 
oplandet til Varde by inden for en overskuelig tidshorisont. 
Vi vil gerne have mulighed for at hente vand fra flere 
forskellige og mere spredte boringer, så vi kan lukke ned for 
nogle af boringerne, hvis der for eksempel skulle opstå 
forurening i en af dem”, slutter Henrik Kruse Jensen.

Ude i terrænet er ledningsevne-sensoren monteret direkte på pumperøret fra den enkelte boring.

Det er let at aflæse displayet, som til forveksling ligner den stationære 
transmitter. Her ses både værdien af ledningsevnen og temperturvær-
dien i boringen.
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Temperaturmåleren TM411 har 
innovative løsninger til optimering af 
hygiejniske applikationer. Under 
udviklingen af måleren har 
Endress+Hauser lagt særlig vægt på 
sikkerhed, brugervenlighed og 
omkostninger. Måleren har dermed 
Ex-godkendelser for både støv og gas, 
hvor vi har valgt at beskrive 
beskyttelsesarter i Ex-zoner for støv 
nedenfor. 

TM411 har to former for beskyttelse 
mod støv; Ex IA; egensikret kredsløb, 
og Ex TA/TB; tæt kabinet.

Ex t er fællesbetegnelsen der dækker: 
Ex TA / TB IIIC T85 ° C ... T450 ° C Da / 
Db. Det vil sige, at huset er så tæt, at 
støv ikke kan trænge ind i det 
elektroniske system og blive antændt. 
Der er også begrænsninger for 
overfladetemperaturen på 
temperaturføleren og hovedet, 
afhængigt af proces- og 
omgivelsestemperaturer. Tabellerne 
for dette kan findes i 
overensstemmelseserklæringen 
(Safety instructions). 
Temperaturføleren kan placeres i zone 
20/21 i ledende støv; dvs sensor i zone 
20, og transmitter i zone 21 eller 
højere. Med denne beskyttelse er det 
ikke nødvendigt med en Ex-barriere på 
strømforsyningen, hvilket gør føleren 
særdeles velegnet til tavle- og 
maskinbyggere, der ikke har ansvar for 
strømforsyningsdelen og også i 
processer, hvor man ønsker en 
standardiseret strømforsyning.
 Ex udtrykket som følger: Ex IA IIC T6 
... T1 betyder at instrumentet er 

designet i henhold til en egensikret 
beskyttelse, hvor den elektriske energi 
er begrænset. Det betyder, at 
strømforsyningen skal have en 
Ex-barriere, som er en almindelig form 
for beskyttede i områder Ex gas zoner. 
Den kan placeres i zone 0 eller højere, 
og i den strengeste temperaturklasse.
Husk også, at det er vigtigt at følge 
instruktionerne i 
overensstemmelseserklæringen 
(Safety instructions)

Læs mere på:
www.dk.endress.com/TM411

Unik temperaturføler TM411 
designet til hygiejniske 
applikationer - også til støv Ex
Brændbart støv forekommer i mange hygiejniske 
processer, både indenfor fødevareindustrien og den 
farmaceutiske industri. Støveksplosioner er et 
relativt sjældent fænomen, men konsekvenserne 
af sådanne eksplosioner kan blive katastrofale. Det 
er derfor vigtigt at forstå hvad der forårsager disse 
og hvordan man sikrer sig mod dem.

Temperaturføleren TM411:

• Temperaturområde  
-200 ... 600 ° C

• Reaktionstid: T90 fra 0,75s
• Op til IP69K
• Vibrationsresistent, indtil 60g
• Fuld sporbarhed
• 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, 

TSE
• ATEX / IECEx

Temperaturføleren
 til hygiejniske 
applikationer -
 også støv Ex
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”Vi testede flere forskellige bærbare 
flowmålere for flere år siden, men de 
virkede aldrig særligt godt”, fortæller 
Peter Callmer, der er ansvarlig for 
automatisering på Nordic Sugars 
sukkerfabrik i Arlöv. Grunden til at vi 
ønskede en bærbar flowmåler var dels 
for at kontrollere vores egne værdier 
og kalibrere vores installerede 
flowmålere, og dels for at vores 
tekniske afdeling vil være i stand til at 
indhente data til forskellige 
eksperimenterende projekter.

Stort	udvalg	af	sukkerprodukter
Hos Nordic Sugar produceres der en 
bred vifte af sukkerprodukter tilpasset 
industriens og forbrugernes behov. Alt 
fra sukkerknalder og sirup til 
sukkeropløsninger til læskedrikke 
producenter. Nordic Sugar har cirka 
1.500 medarbejdere i fem lande og af 
disse arbejder 160 mennesker på 
fabrikken i Arlöv.

”Da vi besøgte Scanautomatic og 
Procesteknik messen i Göteborg sidste 
efterår, havde vi igen besluttet os for at 
se, om der var en bærbar flowmåler, 
der kunne opfylde vores krav. Vi 
besøgte Endress+Hauser’s stand, hvor 
deres sælger, Carl Theander viste os en 
bærbar flowmåler Proline Prosonic 
Flow 93T og han forklarede, at dette 
instrument kunne håndtere opgaven”, 
forklarer Peter Callmer.

Test	i	én	uge
Men inden de ansvarlige 
beslutningstagere på Nordic Sugar ville 
købe, så ville de have en mulighed for 
at teste produktet. Det blev derfor 
besluttet at teste og måle på fire 
forskellige steder, hvor der er 
forskellige typer af rør, diameter og 
materiale i rørene.

”Jeg tog sammen med vores 
servicetekniker Åke Larsson til Nordic 
Sugar i Arlöv i november 2014 for at 
give dem mulighed for at teste vores 
bærbare flowmålere. Vi gik gennem 
funktionerne og hjalp dem med at 

indstille måleren og derefter fik de lov 
til at teste den selv i en uge”, beretter 
Carl Theander.

Bedre	kontrol
I de fire testede rør var der sirup, juice 
slam og syre/base. Rørene var af såvel 
rustfrit stål som PVC, og med diameter 
på 20-88 mm, hvor temperaturerne 
var fra 20 °-79 °C.

”Ved de forskellige steder, hvor vi 
testede produktet, havde vi også 
fastmonterede flowmålere installeret, 
hvilket gjorde det muligt at kontrollere 
rigtigheden af de værdier, som vi fik på 

Bærbar flowmåler optimerer 
processen på Nordic Sugar
Nordic Sugar i Avlöv, Sverige, har fundet en bærbar flowmåler, der opfylder 
alle deres krav. Ved hjælp af flowmåleren Proline Prosonic Flow 93T kan de 
nu hurtigt og nemt måle flowet i rørene på forskellige steder i anlægget.

Nordic Sugars sukkerfabrik i Arlöv fremstiller alt fra sukkerknalder og sirup til sukkeropløsninger 
og melis.

Carl Theander fra Endress+Hauser (i midten) med Emma Ore og Peter Callmer fra Nordic Sugar.

 ”Proline Prosonic Flow 
93T bestod testen uden 
anmærkninger - alle 
værdier stemte overens 
med den installerede 
måler og den var nem at 
arbejde med ”
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den bærbare måler. Proline Prosonic 
Flow 93T bestod testen uden 
anmærkninger - alle værdier stemte 
overens med den installerede måler og 
den var nem at arbejde med. Vi 
besluttede derfor at investere i 
produktet. At have en bærbar 
flowmåler betyder, at vi får en bedre 
kontrol og kan optimere processen i 
vores anlæg”, afslutter Peter Callmer.

Læs mere om den bærbare måler på:
www.dk.endress.com/
ProsonicFlow93T

Nordic Sugar har fundet en bærbar flowmåler, der opfylder alle deres krav. Med Proline Prosonic 
Flow 93T kan de hurtigt og nemt måle flowet i rørene på forskellige steder i anlægget.

Prosonic Flow 93T er en bærbar ultralyds flowmåler til midlertidig måling på ydersiden af røret. Den er let at anvende med to prækonfigurerede 
clamp-on sensorerer fastgjort på ydersiden af røret, og resultatet vises derefter direkte på flowmålerens display.

Fakta - Proline Prosonic Flow 93T

• En bærbar ultralydsflowmåler til midlertidig måling på ydersiden af røret.
• Kan bruges på rør af metal, plast og komposit.
• For rørdiametre fra ½-160 ”.
• Velegnet til væsketemperaturer fra -40 ° til + 170 °C.
• Nem betjening - To klemmer med sensorer fæstnes på ydersiden af røret. 

Sensorerne måler og beregner flowet i røret. Resultaterne vises direkte på 
flowmålerens display. Alle data kan også overføres til en USB-stick, så du 
senere kan overføre dataene til en computer og analysere resultaterne.

• Produktet leveres i en taske.

Den bærbare flowmåler leveres komplet i en 
taske.
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Et instrument kan nu dække alle  
dine ledningsevnemålinger

Specielt indenfor fødevareindustrien og 
den farmaceutiske industri oplever vi 
en stigende efterspørgsel efter 
ledningsevnesensorer med et utroligt 
bredt måleområde fra µS  (micro 
Siemens) til MS (mili Siemens), som 
skal dække applikationer fra ultrarent 
vand op til koncentrationsmålinger af 
syrer. Det er umuligt, at dække dette 
store måleområde med bare én 
sensorteknologi.

Derfor arbejder den nye sensor CLS82D 
med et digitalt fire-elektrodersprincip, 
som sikrer at du kan udføre alle de 
nødvendige målinger med ét 
instrument. Sensoren er desuden yderst 
egnet til industrien, da den er 
produceret i henhold til EHEDG og 3-A.

Med Memosens-teknologien får du en 
digital og meget sikker kommunikation 

mellem elektrode og transmitter, som 
samtidig betyder, at du kan udføre din 
kalibrering i laboratoriet.  Sensoren er i 
et yderst kompakt design, der gør at du 
nemt kan indpasse den i din proces og 
den findes med adskillige 
procestilslutninger.
Med sit brede måleområde vil den nye 
sensor CLS82D kunne klare alle dine 
måleopgaver fra lav til høj ledningsevne 

og du kan dermed nøjes med bare ét 
instrument.

CLS82D	kommer	på	markedet	til	
sommer

Den nye sensor CLS82D baseret på måling af 
ledningsevne med fire elektroder.

Med sit brede måleområde kan den nye CLS82D  nu udfylde det tomrum, der findes mellem 
lav- og høj ledningsevne sensorer.

Genial analyse-transmitter-platform 
kommer nu med marinecertifikater
I Skandinavien har vi en forholdsvis 
lang erfaring indenfor skibsbygning 
samt offshore aktiviteter og har særlig 
høj fokus på sikkerheden om bord. 
Indenfor de seneste år har vi oplevet 
yderligere stramninger i form af 
kontrol over ballastvandhandling og 
udstødningsgasser, for at opfylde de 
internationale marinelovgivninger i 
hele verden. Dette er et tegn på, at 
skibsfartsindustrien bliver grønnere, 
men det kan være svært at vide, 
hvordan man opfylder alle krav.

Endress+Hauser har lang erfaring med 
måleudstyr indenfor marineindustrien 
og vi kan være med til at rådgive dig i 
valg af den rette instrumentering.

Til væskeanalyse har vi nu fået vores 
populære analyse-transmitter-
platform, Liquiline 44, 

marinegodkendt i overensstemmelse 
med ”Bureau Veritas” og ”Lloyds 
Register” samt DNV og ABS. Med disse 
godkendelser lever Liquiline serien op 
til de vigtigste krav indenfor skibsfart. 

Du kan dermed få et smart digitalt 
system med Memosens-sensorer og en 
fuldt godkendt transmitterplatform, 
som kan hjælpe dig med at have fuld 
kontrol over dine væskeanalyser til 
enhver tid.

Dokumenterne kan downloades på 
vores hjemmeside: 
www.dk.endress.com

Den nye firpolede ledningsevnesensor CLS82D
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Vi har siden 1999 udvidet vores 
sortiment, så vi nu har det største 
udvalg af sikkerhedsorienterede 
instrumenter, der opfylder 
sikkerhedsintegritetsniveauer op til 
SIL3. Time-of-Flight-
niveaumålingsinstrumenter, 
vibrationsgafler og enheder til måling 
af hydrostatisk niveau er eksempler på 
vores store sortiment, der er udviklet i 
overensstemmelse med IEC 61508 og 
certificeret af det uafhængige institut 
TÜV Rheinland. Funktioner som 
selvdiagnostik og tæthedstestning 
bidrager til at forøge 
processikkerheden og anlæggets 
tilgængelighed.

Certificerede	medarbejdere	og	
processer	sikrer	systematiske	
forbedringer
Vores certificerede 
funktionssikkerhedsstyring omfatter 
en kvalitets- og sikkerhedspolitik, som 
tillader permanent og systematisk 
godkendelse og forbedring. Til 
udvikling af hardware og software har 
vi implementeret standardiserede 
metoder, så systematiske og tilfældige 
fejl undgås. Under udviklingen af 
SIL-enhederne er krav og restriktioner 
tydeligt angivet i 
sikkerhedsmanualerne. 

Sikkerhed	i	tilfælde	af	fejl	i	enheden
Vores R&D-team udvikler systematisk 
måleenheder op til SIL3. De tager også 
højde for sikkerheden i tilfælde af fejl i 
enheden. Med Liquiphant FailSafe er 
der eksempelvis simuleret og testet 

over 100.000 driftstimer, 500.000 
opstarter og 1,7 millioner belastninger 
simuleret og testet. Der er genereret 
over 14.000 testeksempler og oprettet 
over 2.500 dokumenter til kontrol af 
sensorens funktion - alt sammen 
inden der er solgt et eneste 
instrument!

Mekanisk	integritet	reducerer	risici	i	
driften
Under design og produktion følger 
vores eksperter klare regler og 
beregninger, der ofte er defineret i 
standarder som EN eller ASME. 

Materialevalg til udvalgte brancher og 
applikationer er lige så vigtigt som 
virtuelle simuleringer, praktiske 
belastningstest eller elementmetoden 
(Finite Element Method). 
Tætningskoncepter som enkelt, 
dobbelt eller fabrikstætning opnås via 
avanceret mekanisk design. Test som 
positiv materialeidentifikation er lige 
så vigtige som materialets sporbarhed 
eller dokumentation for svejsning.

Læs mere om vores SIL-certificerede 
portefølje på:
www.dk.endress.com/SIL

Mere end SIL – pålidelighed er 
grundlaget for risikostyring
Processtyringssystemer fungerer kun pålideligt, når 
instrumenterne er pålidelige. Endress+Hauser kan 
hjælpe dig til at reducere risici i den grundlæggende 
processtyring samt sikkerhedsapplikationer via et 
sikkert instrumentdesign. For os er sikkerheden 
altid i højsædet, og den starter med et sikkert 
design og sikker produktion baseret på certificerede 
produkter, medarbejdere og processer.



16 fanfare   17

Liquiphant FTL31 og FTL33

Opfinderen af vibrationsgaflen, den 
sikreste og mest pålidelige niveauswitch 
til væsker, kommer nu med en ny 
produktlinje der gør produktfamilien til 
markedets mest komplette. Baseret på 
den velkendte Endress+Hauser kvalitet, 
fleksibilitet og holdbarhed. De to nye 
vibrationsgafler er produceret med 
udgangspunkt i million sællerten 
Liquiphant, hvor den nye FTL31 
vibrationsgaffel er designet til 

industrielle anvendelser og FTL33 
designet specielt til 
levnedsmiddelindustrien, hvor alle 
relevante certifikater og godkendelser 
som EHEDG, 3-A eller FDA er en 
selvfølge. 

• Selvovervågning = højeste 
sikkerhed

• Beskyttet mod omvendt 
polaritet og kortslutning

• Enkel funktion-check med en 
test magnet

• Statusvisning via LED i henhold 
til NAMUR NE44

• Ægte plug & play-sensor, intet 
behov for justering, selv med 
skiftende medier

• Ingen kalibrering nødvendig 
under idriftsættelse, intet 
behov for særlig knowhow eller 
værktøjer

• Robust design i rustfrit stål 
(316L) sikrer bedst holdbarhed

• FTL33 overholder forordning 
EG1935/2004 samt GMP 
EG2023/2006 og plast 
regulering EG10/2011

FTL31/33:

Til applikationer med krav til høj 
ydeevne, er vores S-Class tryk- og 
differenstryktransmittere et rigtig godt 
valg. Nøjagtigheden er meget høj, fra 
0,025% og med en langtidsstabilitet 
på ± 0,05 pr. 10 år. De kan leveres 
med Hart7 og er også SIL2 hardware/
software 3 godkendte, som betyder at 
de kan anvendes som homogent 
redundant i SIL 3 applikationer.

Den keramiske sensor er robust og 
giver en stabil og nøjagtig måling 
- selv ved meget slibende medier, 
mens versionen med metal-membran 
kan anvendes i tryk op til 700bar. Er 
temperaturen høj eller mediet 

ætsende, har vi også en membran 
egnet til disse forhold. Det er deslige 
muligt at opdele sensor og transmitter 
for f.eks. at få en mere robust måling i 
applikationer med vibrationer eller 
hvor tilgængeligheden kræver det. 

På vores hjemmeside kan du finde 
beregningsprogrammer til valg af den 
korrekte løsning af tryk og 
differenstryk. Beregningsprogrammet 
er dynamisk og du indtaster bare de 
relevante parametre for din 
applikation. 

Se programmet her:
www.dk.endress.com/applicator

S-Class tryk- og differenstryktransmittere - 
suveræne ved komplekse applikationer

Målerne leveres med alle former for 
sensorer, for at opfylde de fleste 
procesudfordringer.

Liquiphant FTL31 er designet til 
industrianvendelser.

Liquiphant FTL33 er specielt designet og 
udviklet til fødevareindustrien.

Læs mere om de nye  
vibrationsgafler på:
www.dk.endress.com/FTL31 eller
www.dk.endress.com/FTL33
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Sats på det sikre

Du kan opnå en meget bedre og hurtigere kalibreringsproces med de nye udtrækkelige armaturer.

CPA875	–	det	perfekte	valg	til	farmaci	og	
fødevareindustrien
Det kompromisløse, hygiejniske design og det aseptiske 
skyllekammer tillader Cleanfit CPA875 at lave 
automatiserede målinger i sterile processer.
Det er vigtigt, at sensoren kan føres frit ind og ud uden at 
påvirke processen, og det nydesignede skyllekammer og 
den dynamiske forsegling garanterer nu permanent 
sterilitet af processen. 
Til de mest krævende applikationer med høje hygiejnekrav, 
kan amaturet desuden leveres med dobbeltkamret skylle-
system, som en ekstra sikkerhedsforanstaltning mod en evt. 
defekt pakning. Cleanfit CPA875 lever selvfølgelig op til alle 
kravene i farma- og fødevareindustrien såsom 3A, ASME 
BPE, og EHEDG.

CPA871	–	Det	perfekte	valg	i	den	kemiske	industri,	eller	
ved	høje	tryk	og	temperaturapplikationer
Høje tryk eller temperaturer er intet problem for Cleanfit 
CPA871. Metalhuset garanterer et stabilt servicekammer 
under barske kemiske processer selv om der anvendes 
polymerer til de befugtede dele. Armaturet er tilgængeligt i 
1.4404, PEEK, PVDF, ledende PVDF, C22 og titanium.
Selv i tilfælde af klæbende medier eller medier, som er 
tilbøjelige til udfældning, er Cleanfit CPA871 den ideelle 
løsning. Et unikt design beskytter forseglingerne når 
sensoren bevæger sig mellem måle- og serviceposition.
 
Du kan opnå en meget bedre og hurtigere 
kalibreringsproces med de nye udtrækkelige armaturer.

Systemet er udviklet i samarbejde med vores kunder og er 
hurtigt blevet accepteret på markedet.
 
Vi kommer gerne på besøg for at demonstre de nye 
armaturer hos dig.

Læs mere om  på: www.dk.endress.com/CPA871 eller
www.dk.endress.com/CPA875

Cleanfit CPA871 og Cleanfit CPA875 er to unikke, udtræks armaturer, der kan 
blive uundværlige i hverdagen. De udtrækkelige armaturer er særligt velegnede, 
når sensorerne skal renses eller kalibreres jævnligt for at sikre præcise analyser. 
Ved at flytte sensoren fra måleposition til en serviceposition, kan den renses og 
kalibreres uden at afbryde processen og armaturerne kan anvendes både ved en 
delvist eller fuldautomatiseret proces.
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BWT vandteknik er en del af Best 
Water Technology Group, som i 
dag er førende i Europa indenfor 
vandteknologi. BWT tilbyder moderne 
vandbehandlingssystemer og løsninger 
til kraftværker og fjernvarme, 
fødevareindustrien, hospitaler, kedel- 
og kølevand m.m.

”Vi fik en forespørgsel fra Siemens 
Industrial Turbomachinery i 
Finspång på, om vi kunne udvikle 
et komplet vandbehandlingsanlæg 
som skulle leveres sammen med 
deres gasturbiner”, fortæller Bengt 
Persson, projektleder hos BWT Water 
Technology AB. Siemens’ kunde var en 
kinesisk virksomhed, der arbejder med 

olieudvinding i Irak. Gasturbinerne 
skulle her anvendes som strømkilder 
til kompressorer og pumper.

Ultrarent	vand
For at opnå maksimal effekt i 
gasturbinen, kræves det at gassen fra 
olien blandes med 25% vand, som 
injiceres i turbinerne. Men det skal 
være ultrarent vand, afsaltet og uden 
nogen form for rester.

”Vandet bliver taget fra en flod i 
Irak, og vores opgave var at levere et 
komplet vandbehandlingsanlæg, som 
skulle levere vand med et angivet flow 
og nøje angivet kvalitet”, forklarer 
Bengt Persson.

For at få den rigtige instrumentering 
til at styre vandet med blev 
Endress+Hauser kontaktet, da Best 
Water Technology Group har en global 
aftale med denne leverandør.

”Endress+Hauser er vores første 
valg og vi har i mange år brugt deres 
produkter i forskellige applikationer 
til at måle for eksempel pH, 
ledningsevne, etc. Vi er overbeviste 
om, at deres system opfylder de krav, 
som vi og vores kunder har", fortæller 
Bengt Persson og fortsætter;

 ”I dette tilfælde havde vi brug 
for et instrument, der kan måle 
vandkvaliteten og sørge for, at den er 

Med kun én universel multikanalstransmitter, flere analyseparametre og en 
datalogger fra Endress+Hauser kan vandet nemt kontrolleres og styres 24 timer i 
døgnet på det vandbehandlingsanlæg, som BWT vandteknik leverede til Siemens 
Industrial Turbomachinery.

En komplet løsning til måling og 
overvågning af vandkvaliteten

Et fuldstændig færdigfremstillet vandværk blev installeret i en isoleret container med aircondition, der er designet til at stå i solen og varmen  
i Irak.
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under vores grænser. Endress+Hauser 
kunne tilbyde os en totalløsning, 
der omfatter en transmitter 
Liquiline CM448R, en række 
forskellige analytiske parametre 
såsom pH og ledningsevne med 
Memosensteknologi og en datalogger 
RSG35".

Komplet	vandbehandlingsanlæg	i	
en	container
Et fuldstændig færdigfremstillet 
vandværk blev installeret i en isoleret 
container med aircondition, der er 
designet til at stå i solen og varmen  
i Irak.

”Vi har Memosens sensorerne 
monteret på seks forskellige 
målepunkter, hvorfra oplysninger 
hentes til transmitteren. Det er 
praktisk, at vi kun har brug for 
én transmitter til flere forskellige 
analyseparametre. Transmitteren 

sender alle data videre til 
dataloggeren, der registrerer, 
visualiserer og overvåger. Så tager vi 
oplysningerne til vores PLC og videre 
til det overordnede Scada-system, 
som dem, der overvåger driften af 
turbinerne har adgang til. Systemet 
gør det muligt for os at logge på fra 
Sverige, og tjekke vandkvaliteten. 

Det hele virker totalt gnidningsfrit og 
vi kan garantere processen for vores 
kunder”, fortæller Bengt Persson.

Det tog tre måneder for BWT Water 
Technology at bygge det komplette 
vandanlæg, som blev leveret til 
Siemens Industrial Turbomachinery i 
Finspång, Sverige, i sommeren 2014.

”Endress+Hauser kunne tilbyde os en totalløsning, 
der omfatter en transmitter Liquiline CM448R, en 
række forskellige analytiske parametre såsom pH 
og ledningsevne med Memosens teknologi og en 
datalogger RSG35.”

Med en enkelt universel multikanalstransmit-
ter, flere Memosens sensorer og en datalogger 
fra Endress+Hauser, kan vandet nemt 
kontrolleres og styres 24 timer i døgnet.

Det tog tre måneder for BWT at bygge det komplette vandanlæg, som blev leveret til Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång, Sverige, i 
sommeren 2014.

Læs om produkterne på:
www.dk.endress.com/liquiline
www.dk.endress.com/memosens
www.dk.endress.com/RSG35
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Transportudgifterne til afhentning af friskmalket mælk i de danske kvægbrug 
udgør en betydelig omkostning for både mejerisektoren og for miljøet. Ved at 
reducere vandindholdet i mælken med et automatisk opkoncentreringsanlæg, 
kan disse omkostninger mindskes ganske betragteligt fremover, viser et 
spændende  forskningsprojekt på Danmarks Kvægforskningscenter i Foulum. 

Endress+Hauser støtter bæredygtig 
mælkeproduktion

Forsøgsanlæg 
Af Jesper Israelsen, 
freelancejournalist

Opkoncentreringsanlægget til reduktion af 
vandindholdet i mælk er konstrueret i et nært 
samarbejde mellem Arla Foods, GEA 
Filtrations, DKC, AU Foulum med støtte  
fra Miljøministeriet og Endress+Hauser.

Torben Krogh Endress+Hauser (tv.) og Morten A. Hansen fra GEA Filtration diskuterer 
forskellige detaljer på forsøgsanlægget.

Arla Foods og GEA Filtration 
har opnået gunstige resultater 
med et avanceret og innovativt 
opkoncentreringsanlæg til mælk. 
Danmarks Kvægforskningscenter 
og Aarhus Universitets Institut for 
Fødevarer er også parter i projektet, 
som er støttet af GUDP (Grønt 
udviklings og demonstrationsprogram 
under miljøministeriet). Det lovende 
forsøgsprojekt er også støttet af 
Endress+Hauser, som har stillet 
såvel flowmålere som tryk- og 
temperaturtransmittere til rådighed 
for projektet.

Vandindholdet i mælk kan efter en tur 
gennem et opkoncentreringsanlæg 
reduceres med op til 50 procent. Og 
da vand som bekendt vejer en del, 
kan opkoncentrering af mælk spare 
store mængder brændstof og deraf 
følgende færre kilometer på vejene 

med tankvognene, der transporterer 
mælken fra gårdene til mejeriet. 

- Transport af mælk udgør en utrolig 
stor omkostning og rigtig meget CO2-
udledning. Det gælder ikke mindst 
når mælkekvoterne stopper i foråret 
2015, hvor der forventes en stigning 
i mælkeproduktionen og dermed i 
antallet af  transporter. Det fortæller 
Merete Jensen, nyudnævnt centerleder 
for Danmarks Kvægforskningscenter.

Kvægbrugets Forsøgscenter ligger lidt 
uden for Viborg og forsker i alt, hvad 
der har med kvægbrugsdrift at gøre. 
Således også i moderne malkemetoder 
og dertil hørende teknologier, 
og det er her forsøgsanlægget til 
opkoncentrering af mælk står opstillet 
og har været i drift det sidste års tid.

"Men landmændene skal jo også 
kunne se en idé i at investere i sådan 
et opkoncentreringsanlæg. Hvor stor 
investeringen bliver, afhænger af 
anlæggets størrelse. Men for at det 

bliver kommercielt muligt og realistisk, 
skal vi nok op på besætninger 
med 500 køer og opefter. Og så er 
det vigtigt, at der bliver lavet  en 
forretningsmodel, som tilgodeser både 
landmændene og Arla, og den er der 
mig bekendt ikke endnu", siger Merete 
Jensen.

Lavere	vandforbrug	giver	
besparelser	for	landmanden
Landmændene kan endvidere se 
frem til betragtelige besparelser på 
vandregningen og omkostningerne til 
vandafledning, da det fraseparerede 
vand fra opkoncentreringsanlægget 
kan bruges som drikkevand til køerne, 
og det er betragtelige mængder vand, 
der anvendes i moderne kvægdrift.

Arla Foods har været en stor drivkraft i 
projektet, hvor procesingeniør Tommas 
Neve har stået for mejerigigantens 
andel af projektet, som er sket i et 
tæt samarbejde med GEA Filtration, 
der har bygget anlægget, og hvor 
Endress+Hauser har stillet flowmålere 
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Merete Jensen, KFC, ser på mens Morten A. Hansen, GEA Filtration, forklarer hvordan anlægget 
fungerer

De to filtre i forsøgsanlægget kan udskiftes 
med forskellige membraner, så de forskellige 
filtreringsmetoder kan afprøves.

En af de to 2 Promag 50H flowmålere, der er leveret af Endress+Hauser til opkoncentreringsan-
lægget i Foulum ved Viborg.

og andre måleinstrumenter på 
anlægget til rådighed kvit og frit.

"Hele værdikæden fra gård til 
forbruger har stor betydning for Arla, 
og det er både hvad angår økonomi 
og miljø. Dog er det også som en del 
af projektet meget vigtigt at påvise, 
at kvaliteten af mælken bliver ved 
med at være på det sædvanligt høje 
niveau", siger Tommas Neve.

Den rå mælk leveres i forsøgsanlægget 
via et rørsystem til en afkølingstank 
med omrører, der skal sørge for 
at holde mælken frisk. Herfra 
tappes en portion - eksempelvis 
500 kilo, som ledes i en særskilt 
tank. Processen foregår så i 
forsøgsanlægget ved manuelt at 
koble opkoncentreringsanlægget 
på, så mælken løber igennem i 
en kontinuerlig proces og afkøles 
videre undervejs, da der uvægerligt  
tilføres procesvarme fra pumper o.l. 
Processen stopper, når mælken har 
været igennem systemet, og efter den 
ønskede koncentration er opnået. Hele 
den beskrevne cyklus vil med et anlæg i 

kommerciel drift foregå automatisk og 
i en kontinuerlig proces.

"På flowmåleren fra Endress+Hauser 
kan vi så løbende måle 
koncentrationen, men der er dog  
grænser for, hvor meget vi kan 
opkoncentrere mælken. Hvis vi går for 
hårdt til værks, begynder vi at kærne 
smør, og så stopper systemet", fortæller 
Morten A. Hansen, der er projektleder 
hos GEA Filtration, og som har været 
med i opbygningen af anlægget. Der 
er tre forskellige måder at filtrere 

mælken på: RO (omvendt osmose), NF 
(nanofiltrering) og UF (ultrafiltrering). 
Anlægget kan håndtere dem alle, 
og hvilken filtreringsmetode der 
benyttes, afhænger af, hvad mælken 
skal bruges til.

- I forbindelse med dette projekt har vi 
undersøgt alle tre metoder, og baseret 
på denne undersøgelse har vi valgt 
at fortsætte med omvendt osmose 
(RO), da vi herved kun fjerner rent 
vand og således bibeholder alle andre 
bestanddele i mælken, understreger 
Tommas Neve, som påpeger, at 
foreløbige undersøgelser har påvist, 
at omvendt osmose ikke påvirker 
mælkekvaliteten.

 

• 2 × TMR35  (temperatur 
transmitter)

• 2 × PMP135 (tryktransmitter)
• 2 × Promag 50H (flowmåler)

Endress+Hauser har leveret 
følgende måleudstyr til 
opkoncentreringsanlægget: 

Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) er en organisatorisk 
sammenlægning af Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) samt 
kvægforskningsfaciliteterne ved AU-Foulum.
Kvægbrugets Forsøgscenter er et højteknologisk kvægbrug med 210 
malkekøer (SDM og Jersey) plus opdræt. KFC fungerer således som både 
landbrug og forskningssted. Samtidig er KFC et udstillingsvindue for dansk 
kvægbrug, hvor alle interesserede er velkomne til at aflægge et besøg.  
KFC/DKC blev etableret i 2000 af kvægbrugernes organisationer i Danmark 
og drives i tæt samarbejde med Århus Universitet i Foulum, som også ejer 
og driver jorden omkring bygningerne.

Fakta om Danmarks Kvægforskningscenter
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Vi kender alle til situationerne i 
vores hverdag, hvad enten det er 
smartphones, husholdningsmaskiner 
eller endda vores bil. De 
funktionaliteter vi rent faktisk bruger, 
er kun en meget lille del af, hvad 
der er muligt. Med den nye serie af 
instrumenter, vi har introduceret 
de sidste 3-4 år, venter en masse 
muligheder blot på at blive brugt til 
at overvåge din proces på en mere 
effektiv måde. 
 
Træning er nøglen til at udnytte 
denne funktionalitet. Dit lokale 
salgskontor tilbyder seminarer med 
hands-on træning, specielt tilpasset 
dine behov, din branche og din 
applikation.  
En fuld træningsdag med teori, der 
dækker et specifikt måleprincip, 
kombineret med hands-on øvelser, 
vil give dig eller dine medarbejdere 
en god base for at udnytte 
funktionaliteterne der allerede er 

inkluderet i dine Endress+Hauser 
instrumenter. Brug af softwarepakken 
FieldCare til opsætning og optimering 
af målepunktet, dokumentation af 
opsætningen og løbende optimering 
af målepunktet er blot nogle af 
de færdigheder, deltagerne i disse 
seminarer kan drage nytte af.

Vi kommer til dig med det 
skræddersyede materiale, udstyr til 
træning og instruktør; alt hvad du 
behøver, er at stille et egnet lokale til 
rådighed. 
Mere uddybende seminarer udført 
på procestanke kan gennemføres 
på vores Application Training 
Centre i Reinach, Schweiz. Giv din 
lokale Endress+Hauser kontakt et 
kald for et tilbud, der dækker dine 
træningsbehov.

Læs mere på:
www.dk.endress.com/maintenance-
training-seminars

Med den rette træning får du det 
fulde udbytte af din instrumentering
At udføre en basisopsætning baseret på vores quick set-up er enkelt –  
At udnytte det fulde potentiale i instrumentet er en helt anden historie.

Mere dybtgående seminarer kan udføres på 
vores "Application Training Centre" i Reinach, 
Schweiz.

Vi lærer dig at udnytte instrumentets fulde potentiale.
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Vores skandinaviske måletekniske 
seminar blev afholdt den 7. -10. 
december på vores fabrikker i Schweiz, 
Tyskland og Frankrig. Seminaret 
har altid været populært blandt 
vores kunder og denne gang deltog 
72 mennesker fra Norge, Sverige 
og Danmark. Sammen udgjorde de 
omkring 30 virksomheder fra flere 
forskellige brancher. 

Da alle var ankommet til Schweiz 
søndag aften, blev de samlet til 
en velkomstmiddag på hotellet, 
som ligger i området kendt som 
“Dreiländerech” - det punkt, hvor 
Tysklands, Schweiz' og Frankrigs 
grænser mødes - ligesom vores 
fabrikker også er placeret i dette 
område.

De næste tre dage blev der besøgt fire 
fabrikker i disse tre lande. Deltagerne 
lyttede til foredrag af verdens 
førende eksperter, udviklerne af 
måleinstrumenter med måleprincipper 

såsom Coriolis, time of flight m.m. 
På flowfabrikken i Cerney, Frankrig 
blev deltagererne vist rundt i en af 
verdens største kalibreringsrigs for 
magflowmålere. 

I løbet af hele seminaret blev det til 
både rundvisninger i produktionen, 
en mulighed for at se hvordan en 
online kalibrering foregår under 
kontinuerlig produktion, undervisning 
i energiovervågning og ikke mindst 
indsigt i områderne, WirelessHART, 
FieldCare, W@M og Condition 
Monitoring, som alt sammen kan 
være vigtige faktorer for at optimere 
processen.

Dagene var fyldt med interessante 
teoretiske foredrag, mens aftenen var 
afsat til sociale aktiviteter, hvor der var 
tid til at udveksle erfaringer og skabe 
nye kontakter med ligesindede fra alle 
mulige brancher og områder. God mad 
og dejlig underholdning om aftenen 
var der selvfølgelig også sørget for.

Vi vil gerne takke alle vores kunder, 
som deltog fra Danmark, Norge og 
Sverige, for en rigtig god tur!

Du kan tilmelde dig allerede nu på 
www.dk.endress.com/seminar2015

Måleteknisk seminar 2014

Hele det skandinaviske hold, der deltog på vores måletekniske seminar 2014.

Næste års måletekniske seminar 
finder sted den: 

29. nov -
2. dec 2015. 

 
Der vil naturligvis være besøg 
på vores fabrikker i de tre 
forskellige lande og en tur til en 
af verdens største akkrediterede 
kalibreringsrigge, men også 
undervisning i alle gængse 
måleprincipper og vejledning til 
optimering af din proces.
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Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12
2860 Søborg

Telefon 70 131 132
Fax 70 132 133
info@dk.endress.com
www.dk.endress.com

Et	klogt	valg	-	E-direct.

Liquiphant FTL31

Niveauswitch til væsker

Komplet produktinformation:
www.e-direct.endress.com/ftl31

Nem adgang + nem udvælgelse 
www.e-direct.endress.com

Stedet	for	enkle	sensorer	og	instrumenter,	
hvor	der	ikke	er	gået	på	kompromis	med	
kvaliteten	
Fordele
• Nemt at vælge det korrekte instrument
• Høj kvalitet til konkurrencedygtige priser
• Mængderabat
• Hurtig levering

Information	hele	døgnet	rundt
• Adgang til hele E-direct sortimentet
• Hurtigt overblik over produktvarianter og pris
• Tekniske data på dansk lige ved hånden

Bestil allerede i dag! 
www.e-direct.endress.com

Liquiphant FTL31 Pris/stk. i DKK
Version 1 til 3 4 til 10 11 til 35
10…30 V DC, kompakt 
version, M12-konnektor,
ISO 228 G½", maks. 100 °C

1024,– 922,– 820,–

10…30 V DC, version med
kort rør, M12-konnektor,
ISO 228 G½", maks. 100 °C

1101,– 991,– 881,–

Priserne er gældende indtil 30.09.2015 i kr pr. stk. (eksklusiv moms og fragt).

kr 820,–
ved 11–35 stk.


