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Kære læser
I en tidsalder, hvor man som privatperson næsten kun kan 
komme i kontakt med det offentlige via digitale medier, og hvor 
e-boksen vokser i takt med at alle vigtige dokumenter bliver 
lagret i sirlige foldere, så bliver digitale hjælpeværktøjer i højere 
grad en del af vores hverdag og der stilles større krav til 
virksomhedernes udbud, for at kunderne selv kan finde 
oplysninger online.

Denne udvikling har Endress+Hauser også mærket og fulgt, 
hvorved både produkterne men også IT værktøjer bliver udviklet 
i fuld hast. Du kan hos Endress+Hauser benytte et digitalt 
værktøj til at finde det rigtige produkt - uanset applikation. Du 
kan også benytte endnu et online værktøj til at finde den rigtige 
reservedel til dit eksisterende måleinstrument eller, som du kan 
læse om i magasinet, nye RFID-tags til at få hurtigere 
oplysninger og dokumenter på dit instrument, selvom 
instrumentet er svært tilgængeligt eller serienummeret er svært 
læseligt.
Man kan også downloade Endress+Hauser’s Operations App, for 
hurtigt og nemt at finde oplysninger om et eksisterende produkt, 
ved blot en hurtig QR scanning af serienummeret. 
Hvis man ønsker al dokumentation til rådighed i en smart og 
altid fuldt opdateret database, som sikrer brugeren i enhver 
auditering, så vil W@M portalen være et uundværligt værktøj, 
som du også kan læse om i dette magasin.

Produkterne bliver til stadighed smartere med flere nye 
funktioner i en stadig mindre enhed, hvor du nu kan få flere 
målepunkter i én enhed eller anvende WirelessHART som i 
vores kundecase på Boliden, der sikrer at kunden slipper for at 
nedgrave ledninger.

Men selv de mest fantastiske hjælpemidler eller produkter kan 
ikke ændre på, at god kundeservice stadig er et spørgsmål om at 
blive forstået. Derfor er det Endress+Hauser’s vigtigste mission 
at give den bedste rådgivning og tekniske support på markedet, 
hvorved vores kunder får optimeret hele deres proces.
Også på denne front benytter Endress+Hauser styreværktøjer 
såsom Kaizen, ISO 9001 kvalitetsledelse samt 
kundeklagebehandling – hvis dette skulle blive nødvendigt.

Rigtig god læselyst!

Felix Langkjær
Adm. Direktør, Endress+Hauser A/S
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Thomas Buus Andersen, 
ny sælger i Vestdanmark.

Henrik Bak, ny salgschef. Martin Bergmann Raal, 
ny servicetekniker i 
Vestdanmark.

Nye medarbejdere hos Endress+Hauser pr. 1. januar 2016

Få besøg af vores Showtruck

Henrik Bak bliver  
ny salgschef 
Vores eksterne sælger, Henrik Bak, 
har fået nye udfordringer i 
organisationen og er blevet salgschef. 
Henrik har været ekstern sælger hos 
Endress+Hauser i mere end 15 år og 
har derfor de bedste forudsætninger 
for at kunne varetage salgschef 
funktionen. 

Nu har du igen chancen for at se det sidste nye inden for instrumentering, når vi i 
2016 kører Danmark rundt med vores Showtruck. 
Showtrucken vil være fyldt med vores seneste produktnyheder, og du og dine 
kollegaer har mulighed for at få en hands-on præsentation af måleprincipper og 
trends. Vi står klar til at besvare alle dine spørgsmål. 
Showtrucken kommer i uge 21 og 22 og det er gratis at få et besøg. Ønsker du et 
besøg, så skal du blot meddele den ønskede dato til din Endress+Hauser 
kontaktperson. Vi vil derefter bekræfte om der er ledig termin eller hvor du evt. kan 
besøge Showtrucken.

Få et gratis besøg af Showtrucken i uge 20 
eller 21.

Mød os på Hannover messen 
D. 25-29. april har du mulighed for at 
møde Endress+Hauser på Hannover 
messen. Messen er den største af sin 
art i Europa inden for instrumentering 
og automationsløsninger. Her udstiller 

vi det nyeste inden for 
instrumentering, systemer og smarte 
løsninger. 
Du vil også få mulighed for at se vores 
nye datalogger - RSG45, og vores 

opgraderede niveauswitche 
Liquiphant FTL31/33 og Liquipoint 
FTW23/33.  
Læs mere om Hannover messen på 
side 20.

Ny ekstern sælger  
i Jylland
Vi har ansat Thomas Buus Andersen 
som ekstern sælger i Vestdanmark. 
Thomas er uddannet maskinmester i 
2010 fra MARTEC i Frederikshavn og 
har siden arbejdet hos Alfa Laval 
Aalborg i Marine Divisionen som 
Technical Service Coordinator og 
Technical Project Manager. 

Ny servicetekniker  
i Jylland
For at yde vore kunder den bedste 
service, har vi valgt at øge 
bemandingen for service i Jylland med 
en ny servicetekniker, Martin 
Bergmann Raal. Martin er uddannet 
som Elektronikfagtekniker i 2004 fra 
SIMRAD i Støvring, og har desuden 
arbejdet som tekniker og 
udviklingstekniker i hhv. Grundfos 
A/S og Martin Professional A/S.
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Trådløs teknologi for  
niveauovervågning af damme

Foto: Mats Hillblom, Imega Film 

Lige syd for Gällivare i Sverige 
ligger Europas største kobbermine, 
Boliden Aitik. Hver dag, døgnet 
rundt, udvindes og transporteres 
store mængder af malm. Malmen 
indeholder kobber, guld og sølv. 
Aitik har næsten 700 ansatte og er 
Gällivare Kommunes største private 
arbejdsgiver.

Standardisering med 
Endress+Hauser
Boliden Aitik anvender i dag 
instrumenter fra Endress+Hauser 
til hele deres proces- og 
miljøovervågning. ”Der findes 
flere fordele ved at standardisere 

Svenske Boliden Aitik havde tidligere problemer med kablerne til 
niveautransmittere i procesbassinerne. Kablerne blev revet over af 
entreprenørmaskinerne og det hændte at transienter blev opfanget, hvilket 
forstyrrede målingerne. Løsningen blev at skifte til trådløs teknologi med 
Endress+Hauser’s WirelessHART.

”Vi ønsker at automatisere vores anlæg så 
meget som muligt og til det er WirelessHART  
et fremragende værktøj”

Thomas Sjöström, der er sektion manager i IT-afdelingen på Aitik, Boliden Mineral, er meget glad for at have erstattet alle kablerne til 
WirelessHART teknologi.

og investere i et kendt fabrikat. 
Vore teknikere er ved at lære 
instrumenterne at kende og 
det forenkler også styringen 

af reservedele. Vi har først og 
fremmest valgt Endress+Hauser 
fordi instrumenterne er af høj 
kvalitet, men også fordi de har en god 
beskyttelsesklasse og kan klare det 
barske miljø her i området. I dag har 
vi nok et par tusinde instrumenter fra 

Endress+Hauser”, fortæller Thomas 
Sjöström, sektionsleder for 
El-afdelingen på Boliden Aitik.

Problemer med kabler
Ved forarbejdning af malmen 
tilsættes store mængder vand. 
Derefter opsamles vandet i damme, 
hvorefter det bliver pumpet tilbage 
i processen igen. ”Alt er stort her 
i Aitik. En dam til procesvand er 
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cirka en kilometer i diameter og 
det er vigtigt at opretholde et højt 
sikkerhedsniveau. Derfor kræver det, 
at vi regelmæssigt måler vandstanden 
i dammen”, siger Thomas Sjöström 
og fortsætter: ”Til niveaumåling 
bruger vi niveautransmitteren 
Waterpilot FMX21 HART fra 
Endress+Hauser, men vi udfører 
også manuelle målinger. Tidligere 
havde vi kabelforbindelser ud til 
hver enkelt sensor i dammen, men 
det var problematisk, eftersom 
kablerne blev kørt i stykker, hvilket 
krævede vedligeholdelse. Derudover 
gik der støj i kablerne. De bliver 
nemlig som antenner og opfanger 
dermed lyntransienter ved uvejr. Et 
andet problem er, at der er nogle 
steder med ufremkommeligt terræn, 
hvilket gør det vanskeligt at placere 
kabler der. Der er også risiko for at 
skadedyr gnaver i kablerne. Vi indså, 

at kabeltilslutning til sensorerne ikke 
er en holdbar løsning i længden. Jeg 
kontaktede derfor Henrik Berts, som 
er salgsingeniør hos Endress+Hauser, 
for at få mere information om den 
trådløse teknologi, WirelessHART”.

Fleksibilitet i processtyringen
WirelessHART er specielt udviklet 
til procesindustrien. Teknologien 
muliggør trådløs overførsel af 
HART-protokollen og sikrer 
kompatibilitet med eksisterende 
HART-instrumenter, kommandoer 
og værktøjer. WirelessHART 
konceptet med adapter og gateway 
tillader integration af eksisterende 
eller nye transmittere i et trådløst 
netværk. Man undgår dyre kabeltræk 
til anlæggets kontrolsystem og 
installationen er hurtig og enkel. 
Adapteren får strøm via batteri eller 
ekstern strømforsyning.

”WirelessHART kan anvendes til 
at forbinde alle typer instrumenter 
som benytter 4-20 mA HART”, 
forklarer Henrik Berts. ”Det giver stor 
fleksibilitet i processtyringen”.
Adapterne er beregnet til at sidde i 
det hårde miljø udendørs og sender 
deres signaler trådløst til en gateway, 
der kommunikerer med et overordnet 
system. Afstanden mellem adapteren 
og gateway’en kan være op til 250 
meter i frit terræn. Hvis afstanden 
er længere, anvendes adaptere som 
repeatere.

Automatisering på højt niveau
”Vi har nu benyttet os af 
WirelessHART på vores damme i 
næsten et år og det fungerer godt. 
Vi ønsker at automatisere vores 
anlæg så meget som muligt og til det 
er WirelessHART et fremragende 
værktøj. Vi slipper for kabler, som 
kan blive ødelagt, det er enklere 
med fjernstyret vedligeholdelse 
(kontoret ligger 7 km væk fra 
dammene) og det er let at kontrollere 
konfigurationsindstillingerne via 
HART-protokollen. En anden fordel er, 
at man med et trådløst system let kan 
flytte rundt på instrumentet. Metoden 
til trådløs måling er ikke særlig hurtig, 
men i applikationer som denne, med 
langsomme ændringer, er det ideelt 
at bruge WirelessHART. Vi har nu 
15 adaptere med halvdelen i drift på 
transmittere og den anden halvdel 
fungerer som repeatere på grund af 
de lange afstande. Men det er kun 
begyndelsen, for der er åbenlyse 
fordele ved at bruge trådløs teknologi, 
og vi har tænkt os at bruge denne 
teknik i flere applikationer”, afslutter 
Thomas Sjöström.

Adapterne er beregnet til at sidde i det barske miljø på området og sender signaler til en gateway, der kommunikerer med det overordnede 
styresystem. 

Med WirelessHART slipper man for dyre kabler til anlæggets overordnede kontrolsystem. Det 
bliver enklere med fjernstyring under vedligeholdelsen, hvilket hjælper, hvis kontoret er langt 
fra målepunktet (Udviklingsingeniør, Lennart Axelsson foran skærmen).
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WirelessHART – fleksibilitet, sikkerhed og 
omkostningseffektivitet for alle parametre

WirelessHART har en række 
funktioner, f.eks. selvorganisering og 
egenstyring af signalveje, som sikrer 
pålidelig drift, fleksibilitet og hurtig 
installation. Sikkerhed og integritet 
sikres via tidssynkroniseret 
kommunikation, nøglehåndtering og 
kryptering i henhold til AES128.

Er du interesseret i WirelessHART?
Hvis du er interesseret i at høre mere 
om WirelessHART fortæller vi gerne 

    

• Endress+Hauser’s adapter- og 
gateway-koncept gør det 
muligt at integrere både 
eksisterende og nye 
transmittere i et trådløst 
netværk

• Spar den dyre kabelføring til 
anlæggets kontrolrum eller I/O 
tavle

• Enkelt anlægsdesign og hurtig 
installation

• Nem tilslutning af HART- eller 
4...20 mA-enheder uanset 
fabrikat

• Opnå optimalt målested i alle 
applikationer (også “flytbare” 
målepunkter)

• Strømadapter med batteri eller 
ekstern strømforsyning 
(24-230 VAC/DC)

• Hurtig integration i anlæggets 
styresystem for automatisering 
og fjernadgang

• Op til 4 instrumenter pr. 
adapter (ved HART Multi-drop)

• Idriftsættelse og overvågning 
ved hjælp af åbne standarder 
og værktøjer til DD og DTM-
teknologi (f.eks. 
Endress+Hauser’s FieldCare 
eller DeviceCare)

Fordele med  
WirelessHART

Trådløs kommunikation til alle dine HART-instrumenter, nye som nuværende, åbner nye 
muligheder for fjernadgang, overvågning og omkostningseffektiv installation.

WirelessHART er en trådløs teknologi, der er udviklet specielt til 
procesindustrien. Den føjer trådløs funktionalitet til HART-protokollen og 
bevarer samtidig kompatibiliteten med eksisterende HART-enheder, 
kommandoer og værktøjer. 

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

WirelessHART Gateway SWG70 og adapter SWA70.

mere! Har du en opgave, så kan vi 
hjælpe med en simpel 
forundersøgelse, hvor vi kortlægger 
betingelserne for WirelessHART 
installationen baseret på aktuelle krav 
og betingelser på stedet. Vi laver 
testmålinger for radiokommunikation, 
som giver svar på, hvordan netværket 
og applikationen som helhed designes 
bedst, inkl. udvælgelse af 
komponenter og systemintegration. 
Forundersøgelsen sker effektivt ved 

hjælp af vores værktøjer og 
standardskabeloner udviklet specielt 
til formålet. Resultaterne præsenteres 
i en rapport, som også indeholder 
forslag og anbefalinger. 

Læs mere på
www.dk.endress.com/wirelesshart
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Optimer din produktivitet – Komplet 
portefølje til hygiejniske applikationer
Producenter indenfor fødevareindustrien i hele verden drager fordel af 
Endress+Hauser’s erfaring - lige fra krav til hygiejne og fødevaresikkerhed til 
grundlæggende krav om pålidelighed og oppetid. Vælg sikkert og få det 
rigtige produkt første gang.

Liquipoint FTW23 er en niveauswitch 
til vandbaserede medier. Den tilbyder 
”Plug & Play” installation uden behov 
for kalibrering eller justering og 
anvendes hovedsageligt i lagertanke, 
mixere og rør. Liquipoint FTW23 er 
udviklet til fødevareindustrien og 
opfylder de fleste internationale 
hygiejniske krav. FTW23 har minimal 
installationsdybde, hvilket gør den 
ideel til installation i rør, hvor der 
kræves en meget lille påvirkning af 
flowet.
• Ingen kalibrering eller justering er 

nødvendig. Plug & Play uden 
specifikke værktøjer

• Nem installation takket være det 
kompakte design - selv i trange 
forhold eller hvor adgangen er 
begrænset

• Robust hus af rustfrit stål, fås med 
M12x1 stik med IP69K beskyttelse

• On-site funktionskontrol via 
LED-indikation og funktionstest af 
output med test magnet

• Opfylder kravene i EU 1935/2004, 
10/2011, 2023/2006 og FDA 21 
CFR 177.2415

• Bestilles gennem E-direct portalen 
– med hurtig leveringstid

• Stort udvalg af procestilslutninger

Kommer med 3A godkendelse til 
foråret.

Liquipoint Liquiphant  Liquipoint  Liquiphant

 

FTW23

FTW33

FTL33

FTL5xH

• Standard 
væskebaserede 
applikationer

• Til alle 
standardapplikationer    
i fødevareindustrien

• Til 
vanskelige 
fødevare 
applikationer

• Når medie 
opbygning 
på 
instrumentet 
kan være et 
problem

• Når lidt ekstra 
er nødvendigt 
til fødevare/
pharma 
applikationer

• Alle relevante 
godkendelser

• Electro-poleret

Produktlinje

Konduktiv

TrykVibration

Vi har den optimale switch til din applikation 
uanset hvilken måleteknologi du foretrækker.

Mere information findes på: 
www.e-direct.endress.com/dk/da/
FTW23
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Norske Marine Harvest fisker efter mere

Marine Harvest’s fabrik i Valsneset 
fremstår som et fantastisk monument, 
der ligger ude på klipperne, på spidsen 
af Fosenhalvön i Sör-Tröndelag, på 
grænsen til Atlanterhavet.
I juni 2014 blev anlægget sat i drift. 
Det første år blev 120.000 ton 
fiskefoder produceret på kun 5 
måneder. Ved optimal 
kapacitetsudnyttelse kan der 
produceres 280.000 ton om året, 
hvilket betyder at Marine Harvest er 
70% selvforsynende. Et anlæg af 
denne størrelse og kapacitet kræver 
både pålidelige og velafprøvede 
procesinstrumenter.
Tidligere blev alt fiskefoder købt hos 
eksterne leverandører, men en 
strategisk beslutning i koncernen 
indebar, at man ønskede kontrol over 
hele værdikæden og samtidig 
fortsætte udviklingen til at blive 
”verdensmestre i proteiner”. Initiativet 
betød dog, at man bevægede sig ind 
på ukendt område på grund af 
manglende erfaring.  Derfor har man 

Over 6 millioner portioner fisk og skaldyr fra norske Marine Harvest nydes 
rundt om i verden hver eneste dag. De er verdens største producent af 
atlanterhavslaks. Indtil nu har alt fiskefoder til lakseproduktionen været købt 
hos en ekstern leverandør, men med den nye fiskefoderfabrik på Valsneset i 
Bjugn i Norge, går man nye veje med det formål at blive næsten 
selvforsynende med eget fiskefoder i fremtiden.

Billede af anlægget på Valsneset i Bjugn, Norge.

valgt eksterne samarbejdspartnere 
som leverandører til alle komponenter. 
Procesdelen blev leveret af danske 
Graintec der valgte Endress+Hauser 
som leverandør af instrumenteringen. 

Produktionsprocessen
I dag er der to produktionslinjer, men 
en tredje produktionslinje planlægges 
nu på anlægget. Foderblandingens 
sammensætning varierer i løbet af 
året og afhænger af, om det er til 
unge-, voksne- eller slagtemodne laks. 
I alt indgår omkring tyve forskellige 
ingredienser i foderblandingen. De 
fleste af de tørre ingredienser, olier og 
væsker kommer ind med skibe, mens 
vitaminer og tilsætningsstoffer leveres 
til anlægget via lastbiler.
Produktionstiden fra råvare til færdige 
pellets tager to timer. Selve 
bearbejdningen består i at veje, male, 
blande, ekstrudere og tørre foderet til 
pellets. Derefter skal det færdige 
produkt coates og afkøles for at være 
klar til videre transport. Det er vigtigt, 

at det færdige produkt får den rigtige 
vægt, for hvis densiteten er for lav, får 
man for meget olie under coatingen 
med risiko for, at foderet flyder og 
bliver spist af måger. Er densiteten for 
høj får man ikke nok olie i pillerne, 
som derfor ved fodring synker hurtigt 
til bunden, før laksen har tid til at 
opdage, at der er mad. For at få den 
helt korrekte dosering af olie, 
anvendes Endress+Hauser’s 
masseflowmåler Promass I.

Miljøet er i centrum
Til fordeling af fiskefoder til de 
forskellige laksebrug anvender Marine 
Harvest hovedsageligt deres egne 
skibe, som giver en 
omkostningseffektiv, miljøvenlig og 
optimal fordeling. Skibene sejler på 
naturgas fra egne lagertanke på 
anlægget. Hos Marine Harvest har 
miljøet været i centrum lige fra 
planlægningsfasen. Anlægget i 
Valsneset anvender naturgas fra 
Kollsnes gasbehandlingsanlæg vest 
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Fra venstre: Rune Valsø, mekanisk supervisor, 
Jan Åge Kløften, vedligeholdelseschef, Tom 
Helge Berre, ansvarlig for lager og 
reservedele.

I et anlæg af Valsneset’s størrelse udføres et 
stort antal procesmålinger, blandt andet 
måling af niveau i forskellige siloer, 
lagerbeholdere og procestanke. Billedet viser 
en ultralyds niveaumåling med Prosonic 
FMU41 fra Endress+Hauser.

Operatør Glenn Aasan poserer foran Marine Harvest’s to skibe, som anvendes til distribution af 
fiskefoder til forskellige laksebrug.

For at måle/overvåge dosering af melasse i 
foderproduktionen anvendes den 
elektromagnetiske flowmåler Promag 55H.

for Bergen. Gassen bruges til at 
producere energi til 
forædlingsprocesser, til tørring, til 
frysehus og til transport. Desuden 
bruger de lokale butikker også 
naturgas til at producere damp.

Udfordringer
En af de største udfordringer for 
havbrug er, hvordan man udvikler og 
styrer logistikken i produktionen af 
såkaldt ”Aqua foder”, især laksefoder. 
Råvarerne skal leveres, flyttes rundt 
på faciliteterne og til sidst skal det 
endelige produkt transporteres væk. 
Samtidigt kan indkøbet af forskellige 
marine olier, mel, gluten, melasse, 
fiskemel, vitaminer, mineraler og 
carotenoider give udfordringer. I 
fiskeindustrien er der, ligesom i 
enhver anden industri, en balance 
mellem råvareomkostninger, 
produktionsomkostninger og i prisen 
på den færdigproducerede fisk. Det er 
også en kendsgerning, at fiskenes 
optagelse af fødevarer varierer med 

temperaturen i vandet. Om sommeren 
er fiskene mere sultne og derfor 
kulminerer produktionen normalt i 
sommerhalvåret.

Vedligeholdelse
Jan Åge Kløften, der er 
vedligeholdelseschef for anlægget i 
Valsneset forklarer, at selvom Marine 
Harvest har bestilt et komplet 
nøglefærdigt anlæg uden at blande sig 
i detaljerne, så er både ændringer og 
modifikationer påkrævet. Blandt 
andet er der behov for at udvide 
overvågningen af alt roterende udstyr. 
Det er en stor udfordring, men ikke 
uoverkommeligt. Han ønsker også, at 
vedligeholdelsen bliver mere 
intelligent. I dag er anlæggets 
vedligehold primært tidsstyret, da alle 
kræfter ved etableringen blev lagt i at 
få fuld produktion på anlægget.  Med 
tiden vil de tilpasse 
vedligeholdelsesarbejdet, så det bliver 
mere tilstandsbaseret, men der er ikke 
sat en tidsfrist på dette arbejde endnu.  

   

• Producerer fiskefoder til 
Marine Harvest fiskeopdræt 

• Anlægget startede d. 6. juni, 
2014 og den første forsendelse 
blev afsendt en uge senere

• 900 millioner norske kroner er 
blevet investeret i anlægget

• Har 50 medarbejdere og 
opererer 365 dage om året

• 60% af de norske laksefarme 
kan nås med skib fra Valsneset

• Målet er at producere 220.000 
ton fiskefoder om året

Fakta om fiskefoder- 
anlægget i Valsneset i 
Bjugn, Norge:

    

• Norsk Marine Harvest er 
verdens største producent af 
atlanterhavslaks

• Producerer 430.000 ton laks/
år (1/4 af verdens laks)

• Omsætning på ca. 25 
milliarder norske kroner om 
året (2014)

• Ca. 11.000 ansatte, hvoraf 
1.600 arbejder i Norge

• Produktion i Norge, Skotland, 
Irland, Chile, Færøerne og 
Canada

Fakta om  
Marine Harvest:



  1110 fanfare 

Danske Graintec - Leverandør til  
Norges største fiskefoderanlæg 

For-projektet til Marine Harvest’s 
fabrik i Valsneset, herunder 
anlægsarbejde, proces-, elektronik- og 
hjælpesystemer, blev udført af 
Graintec i begyndelsen af 2012. 
Baseret på dette for-projekt, blev det 
officielle udbud sendt i licitation i 
efteråret 2012. Graintec bød på 
levering og installation af 
procesudstyr, elektronik og 
automation samt hjælpesystemer og 
efter grundige evalueringer, blev 
Graintec valgt som leverandør.
Marine Harvest tog det første 
spadestik til den nye fabrik i foråret 
2013. Til at styre projektet gennem 
hele dets varighed, ansatte Graintec 

Endress+Hauser var i stand til at fremvise en veldokumenteret referenceliste 
med bred ekspertise og erfaring fra lignende projekter og applikationer - 
derfor blev Endress+Hauser valgt til at levere stort set hele instrumentpakken 
bestående af udstyr til temperatur, niveau, tryk og flowmåling. 

Martin Olde Heuvel, projektleder hos Graintec A/S.

Graintec A/S har beliggenhed i Vejle.

en Site Manager. Han blev supporteret 
af tre supervisors, med hver deres 
klart definerede ekspertiseområde.
Marine Harvest specificerede og 
indkøbte selv størstedelen af det 
essentielle udstyr, der skulle 
installeres. Efter at Marine Harvest 
havde afsluttet udvælgelsen af 
udstyret, rådgav Graintec om de 
mange købsaftaler, der skulle 
foretages. Det var, og er stadig, vigtigt 
for Graintec at opretholde en 
uafhængig, objektiv og ærlig position i 
forhold til de forskellige leverandører.
Graintec var ansvarlig for indkøbet af 
hele instrumentpakken. Marine 
Harvest havde ingen forudgående 
præferencer, så Graintec fik opgaven 
at evaluere forskellige leverandører. 
På grund af tidligere succesfuldt 
samarbejde samt konkurrencedygtige 
priser og ydelser, faldt valget på 
Endress+Hauser. Den primære grund 
til at Endress+Hauser blev valgt var, at 
stort set hele instrumentpakken 
bestående af instrumenter til måling 
af temperatur, niveau, tryk og flow, 
kunne leveres. Desuden kunne 
salgsteamet fra Endress+Hauser 

    

• Graintec’s hovedekspertise er 
engineering, indkøb og 
konstruktion (EPC) samt 
konsulentydelser og 
projektledelse. Virksomheden 
designer, eksekverer, installerer 
og vedligeholder 
produktionsanlæg og 
produktionslinjer til fremstilling 
af ekstruderet fiske-og 
dyrefoder.

• Graintec er verdens førende 
udbyder af moderne løsninger.

• Graintec’s løsninger sikrer at 
både miljø og økonomisk 
effektivitet er i fokus.

• Graintec’s kunder er spredt 
over hele verden. 
Hovedkontoret ligger i 
Danmark, med datterselskaber 
i både USA, Chile og Kina.

• Graintec er uafhængig af 
maskinleverandører, men 
samarbejder med disse for at 
sikre kunden den optimale 
løsning. Virksomheden kan 
udføre nøglefærdige anlæg, 
ikke blot procesudstyr, men 
også hjælpesystemer, 
automatiserings- og elektriske 
systemer og anlægsarbejdere. 
Med sin omfattende viden om 
produktionsprocesser og 
driftsomkostninger, er det 
muligt at optimere kundens 
løsninger.

Fakta om Graintec A/S 

fremvise en lang referenceliste og 
dermed en bred ekspertise og erfaring 
med lignende projekter og 
applikationer, siger Martin Olde 
Heuvel, projektleder med ansvar for 
hjælpesystemer til projektet.
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Ny idriftsættelsesguide til Levelflex 
FMP5x og Micropilot FMR5x

Find hurtigt dokumentation  
om dine instrumenter

Med den nye avancerede guide kan 
Levelflex FMP5x og Micropilot FMR5x 
tages i brug til både enkle og 
krævende applikationer på en så 
komfortabel måde som muligt. Alle 
relevante trin er inkluderet i én guidet 
sekvens!
Et moderne udseende med:
• Tydelige tekstspørgsmål 

Er du på jagt efter information om 
dine installerede Endress+Hauser 
instrumenter? Med Device Viewer kan 
du nemt, enkelt og lynhurtigt finde 
den dokumentation du har brug for. 
Alt hvad du skal bruge, er 
serienummeret på dit instrument og 
adgang til vores hjemmeside - så er du 
i gang!
Angiv blot hvilket instrument du vil 
have oplysninger om. Måske er det en 
ordre på 50-100 instrumenter af 
forskellige typer, eller bare et enkelt 
instrument, der mangler et 3.1 
certifikat? Med Device Viewer får du 

Vores nye guide fører dig trin for trin gennem de forskellige komponenter på en enkel og interaktiv måde.

Forløbsindikator
Markerer hvert afsluttet kapitel og 
viser, hvor du er i processen

Parameter
Tydelige tekstspørgsmål i 
stedet for parameterlister 

Hjælpetekst
Interaktive bemærkninger og tip 
med nemme forklaringer

Navigering
Sekventiel, alt i 
en procedure

Skitser
Applikationsspecifikke, 
parameterafhængig 

ikke blot hurtig og nem adgang til 
opdaterede instrumentoplysninger, 
men også oplysninger om ordrekode, 
lagerstatus, reservedele og 
erstatninger for udgåede 
instrumenter.
En ny og forbedret 
dokumentationsoversigt viser desuden 
manualer, teknisk information og 
sikkerhedsinstruktioner der er 
tilgængelige til download på 
forskellige sprog. En anden nyhed er, 
at du kan downloade kalibrerings- og 
parameterindstillingerne. Alt hvad du 
skal bruge er instrumentets 

serienummer og din e-mail adresse. 
Når din e-mail adresse er registreret, 
kan du nemt downloade hele 
dokumentationen med et par 
museklik.
Hvis du har spørgsmål eller ønsker 
mere information om Device Viewer, 
er du altid velkommen til at kontakte 
os!

Læs mere om Device Viewer: 
www.dk.endress.com/device

• Forudindstilling/indstilling af 
parametre i baggrunden

• Parametre grupperet i kapitler
• Interaktiv visning af indhold
• Applikationsspecifikke skitser
• Bokse med information og tip med 

nemme forklaringer
• Alle relevante trin i et 

idriftsættelsesjob inkluderet
• Dækker mere end 90 % af alle 

applikationer

• Fås til FDT/DTM
• HART, Profibus PA og 

FOUNDATION Fieldbus
• Understøttet på 15 sprog (Device 

Care)
Læs mere på:  
www.dk.endress.com/idrift:  



  1312 fanfare 

Viborg Spildevand optimerer 
tørstofindholdet i spildevandsslam ved 
hjælp af coriolismålere
På Viborg Renseanlæg, der drives af Energi Viborg eksperimenterer man 
meget med at øge indholdet af tørstof i det restprodukt, der kommer fra 
spildevandsslam, så det indeholder mindst muligt vand. Ved at blande 
slammet med den rette mængde polymer er det muligt at optimere 
tørstofindholdet. To coriolis masseflowmålere fra Endress+Hauser hjælper 
med at stabilisere og styre denne proces.

Af Jesper Israelsen, Freelancejournalist 
og Henrik Kaagaard Hansen,  
Salgsingeniør Endress+Hauser

Det er vel de færreste, der til daglig 
spekulerer på, hvor mange forskellige 
bassiner, stadier og processer, 
spildevand ledes igennem på dets vej 
gennem et rensningsanlæg, inden det 
er klar til den sidste procedure, hvor 
vandindholdet i slammet skal 
reduceres mest muligt, så det såkaldte 
restprodukt, der bliver tilbage, har så 
højt et tørstofindhold som muligt.
Det tænker de til gengæld en hel del 
over hos Energi Viborg Vand A/S, der 
blandt andet står for driften af Viborgs 
store kommunale rensningsanlæg. 
Her har maskinmester Mogens Boxill 
Lindgaard gennem de senere år 
arbejdet flittigt med at optimere 
filtreringsprocesserne fra start til 
endeligt restprodukt.

”Vi installerede en ny skruepresse i 
2011, og den kan bedre presse vandet 
fra slammet, hvis det er blandet med 
polymer. For at opnå et optimalt 
restprodukt, er det er vigtigt at dosere 
polymeret efter tørstofindholdet i 
slammet. Men polymeret er ikke ens i 
viskositeten; slange og pumpehus til 
polymeren bliver slidt, og det 
resulterede i unøjagtighed i 
doseringen af polymer. 
Doseringsmængden varierede med op 
til 15 procent, og det var ikke 
tilfredsstillende”, forklarer han.
”Det var vi så i dialog med 
Endress+Hauser om, og de har 
efterfølgende leveret to coriolismålere, 
der har været en stor hjælp i at 
stabilisere og optimere processen”.

Måler både flow og tørstofindhold
Før havde vi en elektromagnetisk 
flowmåler og en inline tørstofmåler 
adskilt i to forskellige 

måleinstrumenter. De var følsomme 
over for fremmedelementer såsom 
vat, hår mv. I stedet for de to gamle 
instrumenter fik vi så installeret en 
såkaldt coriolismåler, som er i stand til 
både at måle flowet og 
tørstofindholdet i slammet, før det 
sendes videre til mikseren, der blander 
polymer og slam. Der har vi også fået 
en helt ny coriolismåler installeret, 
som styrer blandingsforholdet mellem 
slam og polymer.
”Tørstoffet i spildevandsslammet 
binder sig til polymeret nærmest i 
klumper, og det betyder, at vi kan 
presse langt mere vand ud af slammet. 
Vi går fra et tørstofindhold på cirka 
2% i indløbet til omkring 28% i det 
endelige restprodukt, som er relativt 
fast i konsistensen og kan køres 
direkte ud på markerne hos 
landmændene”, forklarer Mogens B. 
Lindgaard.
”Vi kører med flydende polymer, som 
leveres i håndterbare palletanke, og 
det er praktisk, selv om de skal skiftes 
manuelt. Vi kunne også bruge 
polymer i pulverform i stedet, men det 
er miljøproblematisk i forhold til 
medarbejderne, da det støver meget, 
så derfor har vi valgt de flydende 
polymerer.”
 
Forbedret stabilitet i målingerne
”Vi havde brug for en stabil måling på 
tørstofindholdet i slammet - og der er 
vi gået fra  +/- 0,5% i den gamle 
elektromagnetiske flowmåler, mens 
den nye coriolismåler kan præstere 
+/- 0,1%. Det er meget vigtigt, at vi 
har en stabil og upåvirkelig måling, for 
at vi kan styre polymer/slammikset 
tilstrækkelig stabilt”, pointerer 
maskinmesteren. 

Princippet i en coriolis masseflowmåler som den, der hos Energi Viborg Vand A/S styrer 
blandingen mellem spildevand og polymer.

Promass I

Målerør

Svingningssensor indløb

Drivspole

Svingningssensor udløb
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Maskinmester Mogens B. Lindgaard hos 
Energi Viborg Vand A/S demonstrerer her, 
hvordan polymeret samler tørstoffet fra 
spildevandet i små sammenhængende 
klumper. Det der gør det lettere at separere 
vandet fra tørstoffet i skruepressen.

Denne coriolis masseflowmåler kontrollerer 
både flow og tørstofindhold i det indløbende 
spildevand. Det gør målingerne mere præcise 
og dermed også mere stabile.

Polymeren leveres i 1 m3 palletanke. Det er 
praktisk at håndtere, men man skal holde øje 
med, at tanken ikke løber tør. Så for at undgå 
utilfredsstillende drift forventer Energi Viborg 
Vand A/S at installere et overvågninganlæg, 
så maskinen stopper automatisk ved forkert 
eller manglende dosering. 

Den store skruepresse separerer vandet fra 
blandingen af polymer og spildevand, så 
tørstofindholdet øges fra 2% til 28 %.

Mogens B. Lindgaard er særdeles tilfreds 
med, at de nye måleinstrumenter både skaber 
større stabilitet og sparer mandskabstimer, 
da det kører helt automatisk.

Den lille coriolismåler styrer 
blandingsforholdet af polymer i forhold til 
slammængden, derved doserer polyuniten 
altid præcist.

Coriolismålerne blev installeret i 
starten af 2014, og de har den fordel, 
at de kan måle både flowet og 
tørstofindholdet i slammet samtidigt.
”De målere vi har nu, har ført til en 
langt større driftsstabilitet på 
skruepressen i forhold til tidligere. 
Maskinen starter og stopper på tid, og 
det er der besparet mange 
mandetimer på. Vores mand kigger til 
anlægget i få minutter og fortager kun 
tiltag ved større udsving på tørstoffet. 
Vi har en grænse, der tilskriver at 
tørstofprocenten skal være 26% eller 
derover. Er den det, så er det OK.” 
”Operatøren af maskinen er nu blevet 
pladsmand i stedet og kan tage sig af 
andre og mere fornuftige opgaver end 
at føre tilsyn med et anlæg, der burde 

køre automatisk og nu også gør det”, 
siger Mogens B. Lindgaard.

Sparer udgifter til drift og transport
Restproduktet sendes ud i containere, 
som køres ud til de landmænd, der har 
meldt sig til at aftage det, og det er en 
betydelig udgift, som kan reduceres, jo 
højere tørstofindholdet i restproduktet 
er. ”Vi har udgifter til bortkørsel af 
slam på cirka 900.000 kroner årligt, 
og vi bruger cirka 18 tons polymer om 
året - en udgift i omegnen af 300.000 
kroner. Så optimeringen af 
blandingsprocessen med de nye 
coriolismålere sparer først og 
fremmest udgifter til udkørsel af 
restproduktet, og det er jo bestemt 
ikke uvæsentligt. Vi er derfor meget 
tilfredse med måleinstrumenterne fra 
Endress+Hauser og håber på, at vi kan 

optimere yderligere på temperatur og 
afvanding”, slutter Mogens B. 
Lindgaard.

   
 

• 1 stk. Proline Promass 80A DN 
04 

• 1 stk. Proline Promass 83I DN 
80. Denne kan som option fås 
med ”Concentration measu-
rement” software, som gør det 
muligt, at flowmåleren kan 
angive tørstofværdien på 
spildevandet

Endress+Hauser har leveret 
følgende instrumenter til 
Energi Viborg 
Spildevand A/S:
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Revolutionerende succes – 10 år med 
Memosens og Liquiline
I 10 år har Memosens og Liquiline været synonymer for berøringsfri digital 
data transmission og en usædvanlig enkel styringsmetode. De har 
revolutioneret drift og vedligehold inden for væskeanalyse og der er næsten 
ingen grænser for de potentielle anvendelsesmuligheder. I dag er 
Memosensteknologien en industristandard inden for væskeanalyse og der 
findes komplette målepunkter tilgængelig for alle relevante parametre. 

Historien om Memosens/Liquiline 
begyndte i 1999 med en ide om at 
revolutionere de traditionelle 
tilslutninger og 
transmissionsteknologien inden for 
væskeanalyse. Efter fem års forskning 
og udvikling, blev sensorer med 
Memosens teknologi introduceret, 
året senere fulgte Liquiline 
transmittere, som kan udnytte alle 
fordelene ved Memosens.

Teknologien gør livet lettere
Memosens er synonym med 
digitalisering af de målte værdier 
direkte i sensorhovedet og lagring af 
al sensor-data i sensoren. 
Kabeltilslutningen er helt forseglet, og 
den tovejs dataoverførsel mellem 
sensor og transmitter er kontaktløs og 
induktiv. Dette sikrer en enkel sensor 
drift og at faktorer såsom fugt eller 
korrosion ikke længere ødelægger de 
målte værdier, under 

dag-til-dag-analyse af vand, 
drikkevarer, medicin osv.
Liquiline transmittere tilbyder 
uovertruffen brugervenlighed. Det 
store display og den menustyrede 
betjening fører brugeren igennem 
konfigurationen trin-for-trin. Dette 
eliminerer operationelle fejl. Liquiline 
sortimentet omfatter nu transmittere 
til alle sektorer; fra en-kanal enheder 

til simple applikationer, to-tråds 
transmittere, hygiejniske eller 
Ex-farlige områder og frem til 
multi-kanal, multi-parameter 
transmittere.

Etablering af standarder
Selv enestående teknologier kan ikke 
udvikle sig til en standard, hvis de kun 
tilbydes af ét selskab. De store aktører 
på markedet, Endress+Hauser, Knick, 
Hamilton og SI Analytics, arbejder i 
dag sammen for yderligere at etablere 
standarden inden for væskeanalyse.

Læs mere om revolutionen inden for 
væskeanalyse på:  
www.dk.endress.com/Memosens10

    
• Forkert målte værdier hører fortiden til takket være berøringsfri digital 

transmission af måleværdier 
• Plug-and-play med automatisk sensorgenkendelse
• Brugervenlig betjening og nem vedligeholdelse takket være prækalibreret 

sensor
• Reducerede driftsomkostninger, minimeret nedetid og forlænget sensor 

levetid
• Optimeret vedligeholdelsesstrategi på grund af opbevaring af sensor og 

proces-specifikke data i sensoren

Nogle af Memosensteknologiens mange fordele:
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Nu integrerer vi optiske fotometre i vores 
gennemprøvede Liquiline platform

Endress+Hauser lancerer RFID-tags 
- Enkel identifikation af dine målepunkter

Bare et lille kig i dit glas, og så kan jeg 
fortælle dig, hvad du brygger. Optiske 
fotometre er en hurtig og direkte 
måde til altid at have fuld kontrol over 
din proces. Fordelene er øjeblikkelige; 
reducerede driftsomkostninger takket 
være reduceret spild, optimeret 
udbytte og erstatning af offline 
prøveudtagning.
Med Endress+Hauser’s fotometre får 
du en komplet portefølje af inline 
procesmålinger, selv med høje krav: 
hygiejnisk design, høje tryk, høje 
temperaturer og farlige miljøer. Vores 
nye transmitter, Liquiline CM44P, 

En enkel og sikker identifikation af 
dine målepunkter kan være 
nødvendigt for at undgå langvarige 
nedetider eller mangler i 

muliggør tilslutning af den nuværende 
fotometer portefølje med Liquiline 
platformen og drager dermed fordel af 
alle de dokumenterede egenskaber. 
Felthus og DIN-skinne versioner af 
denne transmitter tilbyder en 
kombination af op til to fotometre 
med fire forskellige Memosens 
sensorer. I 2016 vil Liquiline CM44P 
være den første transmitter på 
markedet der kombinerer de 
succesfulde Memosens sensorer med 
vores gennemprøvede optiske 
fotometer teknologi.

dataindsamlingen. Men ulæselige og 
utilgængelige typeskilte kan 
komplicere eller umuliggøre 
identifikationen – derfor er RFID tags 
en rigtig smart løsning!

Endress+Hauser’s RFID-tags (Radio 
Frequency Identification) anvender 
den etablerede og robuste NFC 
standard som er en passiv enhed der 
er licensfri og tilgængelig over hele 
verden. Hvis instrumenterne i dit 
system er udstyret med NFC-teknologi 
kræves der ingen visuel kontakt. På 
denne måde kan instrumenter 
identificeres, selv når et typeskilt ikke 
længere er læseligt.

Fordelene ved CM44P/CM44PR:
• Enkel og nem at bruge takket være 

brugervenlig menuguide
• Problemfri integration i 

kontrolsystemet via Ethernet og 
feltbus

• Reducerede omkostninger på grund 
af enklere lagerbeholdning

• Multi-kanal transmitteren reducerer 
den oprindelige investering på 
grund af komplette programpakker/
applikationspakker.

Læs mere om Liquiline CM44P: 
www.dk.endress.com/CM44P_DK

RFID-tags giver også let adgang til al 
teknisk dokumentation omkring 
instrumentet via Endress+Hauser’s 
Operations App eller Field Xpert SFX 
370. Med adgang til papirløs teknisk 
dokumentation på stedet, herunder 
standardprocedurer og reservedele 
mv., reduceres arbejdstiden for 
installation, opstart og 
vedligeholdelse. Vi kan også udvikle 
RFID-tags til instrumenter fra andre 
producenter. Spørg efter RFID-tags 
næste gang du bestiller et typeskilt 
eller et nyt instrument.
Læs mere på:  
www.dk.endress.com/rfid

Cellevækst og 
biomasse sensor
OUSBT66

UV 
absorptionssensor
OUSAF44                    OUSAF12/F22     OUSTF10

Glasfri 
absorptionssensor
OUSAF11

Liquiline
transmitter platform
CM44P/CM44PR

RFID-tags; enkel identifikation af 
målepunkter.

Faste stoffer og 
farvesensor

In-line 
turbiditetssensor
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Skræddersyede løsninger  
med dP-tryk til niveaumåling
Til niveaumåling i lukkede tanke er differenstryktransmittere med kapillarrør 
et velkendt og stadig anvendt princip. Måleprincippet er velegnet, når mediet 
har en høj temperatur, er ætsende, i hygiejniske applikationer eller i 
applikationer med f.eks. omrøring.

Valg af metode er fleksibel og kan 
tilpasses de fleste forhold. Ofte ønsker 
man at montere transmitteren direkte 
på højtrykssiden, mens lavtrykssiden 
skal have en kapillarrørstilkobling. 
Transmitterne kan også leveres med 
asymmetrisk kapillarrør; det vil sige 
med forskellige længder på høj- og 
lavtrykssiden.

Find den rigtige konfiguration til dit 
målepunkt
Den kemiske industri, olie & gas, 
fødevarer- og den farmaceutiske 
industri har alle forskellige behov og 
krav til materialer og udførelse. Både 
flanger, membraner og kapillarrør 
opfylder disse krav. Derudover er 
procesparametrene naturligvis 
forskellige. Under ”Applicator” på 
Endress+Hauser’s hjemmeside, kan du 
finde programmet ”Sizing Diaphragm 
Seal (SDS)”. Her kan du finde den 

rigtige konfiguration for målepunktet. 
Programmet lader dig vælge mellem 
FMD77; flanget dP transmitter, og 
FMD78; med kapillarrør på begge 
sider. Desuden kan du vælge størrelse 
og materiale på procestilslutninger, 
længde(r) på kapillarrøret og olie type. 
Efter at have udfyldt 
procesparametrene vil SDS give dig 
besked om hvorvidt konfigurationen 
er i orden og vise nøjagtighed og 
responstid. Programmet er dynamisk 
og viser hurtig ændring i nøjagtighed 
og responstid. Naturligvis kan din 
kontaktperson hos Endress+Hauser 
også hjælpe dig med en konfiguration 
af dit målepunkt.
 
Læs mere på: 
www.dk.endress.com/applikator
 

    
• FMD77 - dP transmitter med 

flangetilkobling og mulighed 
for kapillarrør på lavtrykssiden

• FMD78 - dP transmitter med 
kapillarrør, både symmetrisk og 
asymmetrisk løsning

• TempC membran til hygiejniske 
applikationer; god til hurtige 
temperaturstigninger i CIP 
situationer

• Kapillarrør med forstærkning i 
SS316, PTFE eller PVC til 
barske miljøer

Faktaboks

 

FMD77 med kapillarrør til lavtrykssiden til 
f.eks. hygiejniske applikationer.

I online værktøjet ”Applicator” på vores hjemmeside findes programmet Sizing Diaphragm 
Seal (SDS) som hjælper dig med at skræddersy din applikation til dP-tryk.
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Endress+Hauser kan nu tilbyde sine skandinaviske kunder CompEx træning i vores nye ”Application Training Center” i Manchester, England.

Bliv CompEx certificeret i vores  
nye træningscenter i Manchester
Den 6. juli 1988 ødelagde en serie af brande og en eksplosion 
Piper Alpha platformen in Nordsøen. 167 mennesker mistede 
livet i den værste katastrofe inden for offshore olieproduktion. 

Den efterfølgende analyse af 
katastrofen resulterede i mere end 
100 anbefalinger til ændringer og 
forbedringer, herunder at 
arbejdsgiverne skal sikre sig at deres 
medarbejdere har de rette 
kompetencer.
Denne anbefaling var starten på 
CompEx programmet, som omfatter 
træning af medarbejdere der arbejder 
i eksplosive områder. 

Nyt træningscenter med CompEx 
certificering
Endress+Hauser har investeret i et 
CompEx træningscenter samme sted 
som vores nyeste Application Training 
Centre i Manchester og kan nu tilbyde 
denne træning til vores skandinaviske 
kunder. Dette træningscenter er 
naturligvis godkendt og akkrediteret 
af JTL, den UKAS-akkrediterede 
organisation der står for CompEx. De 
første fire moduler, EX01-04, der 

dækker; forberedelse, isolation, 
inspektion og vedligehold af udstyr, 
giver teknikeren, der skal udføre 
arbejde i eksplosive områder, de helt 
rette kompetencer.

Fire moduler
De fire moduler er samlet i et 5-dages 
forløb med en god blanding af teori og 
praktiske øvelser der sikrer deltageren 
det nødvendige kompetenceniveau på 
området. For at garantere den 
oprindelige intension om at 
medarbejderne skal have de rette 
kompetencer, tilbyder vi naturligvis 
også et 2-dages opfølgningsforløb der 
skal gennemføres efter 5 år for at 
bevare sin certificering. 

Vi har allerede haft den første kunde 
igennem kurset, Nichlas Larsen fra 
Lund Engineers & Contractors A/S der 
havde følgende kommentarer efter sin 
hjemkomst fra Manchester:

”Lige fra jeg havde tilmeldt kurset til 
afslutningen har det været yderst 
professionelt. Det faglige niveau på 
kurset overraskede mig gevaldigt, og 
selvom jeg i adskillige år har arbejdet i 
Ex områder, blev min viden og kunnen 
sat på prøve. Omkring selve 
afholdelsen af kurset i Manchester kan 
jeg kun rose Endress+Hauser, fra start 
til slut var der styr på tingene.
Jeg kan kun anbefale dette kursus til 
alle der arbejder i eksplosive områder. 
Høj grad af professionalisme og viden.”

Kontakt os, hvis du ønsker 
yderligere information.

Nichlas Larsen, 
Lund Engineers & Contractors A/S.
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Flare systemet på en produktionsplatform er et kritisk område, med store krav til sikkerheden.
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Radiometrisk måling øger sikkerheden
Gammasystemer er ekstremt stabile og den helt rette løsning, hvis både 
sikkerhed og tilgængelighed skal øges i olie & gas industrien. En flaretønde på 
en offshore platform er et ekstremt kritisk område med stor fokus på 
sikkerhed.

Fra de forskellige procestanke og 
separatorer føres overskydende/rest/
affalds-gas til flaretønden, der sikrer 
adskillelsen mellem væske og 
gasfasen ved at gasafgangen og 
vandudtapning er placeret i forskellige 
niveauer. En flaretønde er designet til 
den forventede mængde gas der skal 
”flares” og kan være udformet på 
mange forskellige måder i forskellige 
størrelser og materialer. Trykket i en 
flaretønde kan også variere meget, 
ligesom der ofte arbejdes med både 
høj- og lavtryks flaretønder på en del 
anlæg.

Pålidelig måling er afgørende
Væskeniveauet i tønden må ikke blive 
for lavt, da der så er risiko for at 
gasser blandes i rørsystemet eller 
ender i forkerte dele af processen. 
Væskeniveauet må heller ikke blive for 
højt, da dette øger risikoen for at der 
kommer væske op til flaren (flammen 
der sikrer muligheden for at komme af 
med gas i nødstilfælde). Væske i 

flaren er forbundet med meget stor 
risiko, da brændende væske kan falde 
ned på platformen.
En pålidelig niveaumåling i 
flaretønden er derfor essentiel og der 
stilles store krav til denne løsning. 
Ofte er dette målepunkt klassificeret i 
henhold til IEC61511 som et SIL 3 
målepunkt. 
En måde at opnå den højeste 
sikkerhed på er ved at anvende 
komplekst måleudstyr med en meget 
høj grad af selvdiagnose, der ved en 
hver afvigelse fra normalen går i fejl. 
Dette øger naturligvis sikkerheden 
betydeligt men reducerer samtidig 
tilgængeligheden af 
produktionsanlægget, da mængden af 
fejlalarmer vil øges med 
kompleksiteten af udstyret. 

”2 Out of 3”
For at øge både sikkerheden og 
tilgængeligheden anbefaler vi at 
anvende en såkaldt ”2 ud af 3” 2OO3 
(2 Out Of 3) installation. På denne 
måde udnyttes fordelene ved den høje 
grad af sikkerhed, samtidig med at 
enkeltstående fejlalarmer ikke 
resulterer i nedlukning af anlægget.
Over de sidste 20 år har 
Endress+Hauser installeret 
radiometriske målinger på Nordsøen i 
denne type applikationer. Dette 
måleprincip har samtidig to store 

fordele sammenlignet med alternative 
måleprincipper: 

1. ingen procestilslutning nødvendig 
– kan derfor monteres under drift, da 
strålekilde og detektor monteres uden 
på tanken.
2. udstyret kan testes (proof test) 
under drift uden at skulle ændre på 
niveauet i tanken.

Certificeret servicepersonale
Enkeltstående switch-løsninger til 
SIL2 eller kombinationer til SIL3 
applikationer baseret på vores 
radiometriske detektor Gammapilot 
kan enkelt tilpasses til nye eller 
eksisterende anlæg. Samme type 
detektor kan også anvendes til 
kontinuerlig niveaumåling af 
væskeniveauet eller vi kan kombinere 
med andre måleprincipper, som 
eksempelvis vores guidede radar 
Levelflex. I en del tilfælde vil det være 
fordelagtigt at kompensere for tryk, 
temperatur samt gastype i flaretønden 
for at sikre optimal nøjagtighed. Disse 
totalløsninger har vi ligeledes stor 
erfaring med at udføre. 
Endress+Hauser har certificeret 
servicepersonale der står klar til at 
hjælpe til med opstart, optimering 
samt eventuelle lovpligtige eftersyn af 
disse anlæg både på land og offshore.

Skulle der være usikkerhed eller 
skepsis i forhold til anvendelsen af 
radiometriske målinger, der anvender 
radioaktive gammastråler, kommer vi 
naturligvis gerne forbi og gennemgår 
måleprincippet og 
sikkerhedsspørgsmål. Vi tilbyder også 
skræddersyede kurser for teknikere 
der arbejder med radiometriske 
målinger.

Læs mere på:
www.dk.endress.com/fmg60_dk 

FQG kildebeholder beskytter arbejdere på 
anlægget imod stråling.  

FMG60 detektoren monteres uden på 
beholderen hvor den let kan testes uden at 
påvirke driften.
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Hannover messe 2016
Fra d. 25-29. april finder Hannover messen sted, hvilket er 
den største af sin slags inden for instrumentering og 
automationsløsninger. Ligesom sidste år vil ”Industri 4.0” 
være i fokus og Endress+Hauser vil som sædvanlig være til 
stede for at informere om det nyeste inden for 
instrumentering, systemer og smarte løsninger.

”Industri 4.0” er et tiltag som den 
tyske regering står bag. Alle store 
producenter har implementeret dette i 
sine instrumenter og løsninger som et 
bidrag til den næste 
industrirevolution, eller identificeret 
hvilke produkter i deres portefølge, 
der passer ind i konceptet. 
Endress+Hauser vil vise vores ”Plant 
Asset Management” løsning, som er 
et værktøj der kan konfigurere og 
diagnosticere instrumentpakken, samt 
køre ”tilstandsbaseret overvågning” 
på anlægget. Det bliver vigtigere og 
vigtigere med Maskin-til-Maskin 
kommunikation (M2M) for en smidig 
integrering i fabrikkens anlæg.
På instrumentfronten vil vi fokusere 
på vores instrumenter inden for flow, 
niveau, tryk, temperatur og analyse. 
Vores radarer, både de berøringsfrie 
og guidede radarer har fået et 
opdateret programmeringsværktøj 
som gør det enkelt at programmere 
instrumenterne, selv til vanskelige 
måleopgaver. Vi vil desuden fokusere 
på vores nye og opgraderede 
niveaumålere, Liquiphant FTL31/33 
og Liquipoint FTW23/33. Derudover 
vil vi fremvise den nye datalogger, 
RSG45, en ny serie tryktransmittere 
samt mange andre spændende 
nyheder.

Benyt denne lejlighed til at besøge os 
på stand nr. C39, hal 11.

Læs mere på:
www.dk.endress.com/hannover

Besøg vores stand på Hannover messen.
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Måleteknisk Seminar 2015
Vores skandinaviske måletekniske seminar 2015 blev afholdt fra d. 29. 
november til d. 2. december på vores fabrikker i Schweiz, Tyskland og 
Frankrig. Seminaret har altid været populært blandt vore kunder og denne 
gang deltog 72 personer fra Danmark, Sverige og Norge.

Interessant program
Ved ankomsten til Schweiz søndag 
aften, blev alle deltagere samlet til en 
velkomstmiddag på hotellet, som 
ligger i området kendt som ”die 
Dreiecke” – det punkt, hvor Tyskland, 
Schweiz og Frankrigs grænser mødes 
og hvor flere af vore europæiske 
fabrikker også ligger.
De næste tre dage blev fire af vores 

fabrikker i disse tre lande besøgt. 
Deltagerne lyttede til foredrag med 
verdens førende eksperter og 
udviklere af måleinstrumenter med 
måleprincipper som Coriolis, Time of 
Flight mm. På flow-fabrikken i Cernay, 

Deltagere på Måleteknisk Seminar 2015.

Frankrig, blev deltagerne vist rundt på 
en af verdens største kalibreringsrig til 
masseflowmålere.

Udveksling af erfaringer og nye 
kontakter
Dagene var fyldt med interessante 
teoretiske foredrag, mens aftnerne var 
afsat til sociale aktiviteter, hvor der 
var tid til at udveksle erfaringer og 

skabe nye kontakter med ligesindede 
mennesker fra andre industrier og 
områder. God mad og fin 
underholdning om aftenen var der 
selvfølgelig også sørget for.

Endress+Hauser vil gerne takke alle 
vore kunder, som deltog fra Danmark, 
Sverige og Norge, for en rigtig god tur!
Planlægningen til næste seminar er 
allerede i gang, book det nu: 
www.dk.endress.com/
kundeseminar16

”Congratulations of an incredibly rewarding seminar!”
Deltager ved Måleteknisk Seminar 2015 Måleteknisk   

Seminar 2016

27-30 
november 
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I sikre hænder med Garanti+ pakken
Få den bedste start med et ekstra års garanti der omfatter 6 måneders on-site 
support. Som en del af Garanti+ pakken kan du også få dit instrument 
idriftsat af en Endress+Hauser tekniker uden ekstra omkostninger. 

Den udvidede garanti træder i kraft fra 
det tidspunkt hvor du modtager dit 
instrument - så ved du, at dit produkt 
er dækket. 
Som en del af Garanti+ pakken kan du 
også få dit instrument idriftsat af en 
Endress+Hauser tekniker uden ekstra 
omkostninger. 
Hvis du vælger at idriftsætte selv, 
tilbyder vi et instrumentcheck inden 
for de første seks måneder for at sikre, 
at alt kører som det skal. 
Endress+Hauser registrerer din 
udvidede garanti i vores centrale 
database, så du behøver kun at oplyse 
instrumentets serienummer når du 
kontakter os. Ønsker du selv en 
direkte adgang til denne database, 
kan du kontakte os for at høre mere 
om W@M portalen eller læse mere på 
modsatte side.

Hvad du bør vide 
• Garanti+ pakken skal bestilles på 

det tidspunkt, hvor du afgiver din 
ordre for nye instrumenter. 

• Garanti+ pakken bliver faktureret 
sammen med instrumenterne og er 
en del af samme 
betalingsbetingelser. 

Få den bedste start med et ekstra års garanti der også omfatter 6 måneders on-site support. Med Garanti+ pakken kan du få dit 
instrument idriftsat af en Endress+Hauser 
tekniker uden ekstra omkostninger. 

• Når idriftsættelsen af det nye 
instrument ønskes, skal du kontakte 
os og informere os om en dato, hvor 
du referer til dit serienummer, så 
besøget kan planlægges på forhånd. 
Besøget vil kun være muligt inden 
for normal arbejdstid. 

For at opfylde dine krav til kvalitet, 
sikkerhed og miljø kan Garanti+ 
pakken kombineres med andre 
Endress+Hauser ydelser såsom 
kalibrering af instrumenter eller proof 
test i sikkerhedsapplikationer.

    
Inkluderer: 
• 1 års ekstra garanti (2 år i alt) 
• Idriftsættelse eller instrumentcheck efter behov 
• On-site support efter behov (inden for 6 måneder efter levering) 

Dine fordele: 
• Brug af vores ekspertise og ressourcer sparer dig for en masse 

omkostninger 
• Optimal opsætning af instrumentet ved hjælp af vores dygtige 

serviceteknikere

Garanti+ pakken til alle nye instrumenter 

Læs mere på:  
www.dk.endress.com/
garanti+pakken
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De rette instrumentoplysninger  
er altid lige ved hånden
Med adgang til Endress+Hauser’s W@M portal, som er et brugervenligt og 
web-baseret program, har du altid de mest relevante instrument oplysninger 
ved hånden, hvad enten du skal finde det bedst egnede instrument til din 
applikation, ønsker at registrere aktiviteter på dit eksisterende instrument, 
eller hurtigt skal finde den rigtige reservedel. 

Gør driften bedre ved  
brug af W@M portalen
Når dit instrument sendes fra vores 
fabrik, gemmes alle specifikke 
oplysninger i Endress+Hauser’s 
produktportal. Der er adgang til 
informationen via det online værktøj 
”W@M Device Viewer” - eller 
alternativt vores ”Operations app”, 
som kan downloades til Android og 
iOS. 
Her er der adgang til et væld af 
produktoplysninger og 
dokumentation, som kan gøre 
hverdagen meget nemmere. Portalen 
er altid fuldt opdateret med 
oplysninger omkring 
produkttilgængeligheden, originale 
kalibreringscertifikater og manualer.
Hvis du benytter W@M portalen, 
bliver alle aktiviteter på dit 
eksisterende instrument, såsom 
reparation eller kalibreringer, 
automatisk gemt i en logbog, som 
betyder at du har alle de nødvendige 
oplysninger lige ved hånden. Hermed 
er det også muligt at sætte systemet 
op til at sende en påmindelses e-mail 
for vedligeholdelses opgaver.
Du har også mulighed for at gemme 
dine egne oplysninger på produktet, 
såsom CAD tegninger eller certifikater.
Med programmet W@M Enterprice 
kan du desuden få et overblik over 
hele dit anlæg, hvor du på en 
tredimensionel måde kan få 
struktureret alle dine 

procesinstrumenter efter lokation, 
sublokation, applikation eller 
bussystem, og på denne måde kan du 
reproducere en præcis struktur over 
dit anlæg – uafhængigt af fabrikat.
Med W@M portalen har du dermed et 
hjælpeværktøj i hele produktets 
levetid og kan være parat til enhver 
auditering.

Læs mere om W@M portalen på: 
www.dk.endress.com/w@mportalen



Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12
DK - 2860 Søborg

Telefon  +45 70 131 132 
Fax    +45 70 132 133 
info@dk.endress.com
www.dk.endress.com

Liquipoint FTW23 Pris/antal DKK
Elektrisk tilslutning 1–3 4–10 11–35
M12-stik; IP65/67; 
NEMA type 4 G1

1 003,– 903,– 822,–

M12-stik; IP65/67; 
NEMA type 4 G¾

924,– 832,– 758,–

Priserne er gældende indtil 30.09.2016 i kr per stk. (eksklusiv moms og fragt). 
Endress+Hauser A/S Salgs -og leveringsbetingelser er gældende.

Enkelt + let tilgængeligt  
www.e-direct.endress.com 

Komplet produktinformation:
www.e-direct.endress.com/ftw23

Liquipoint FTW23
Niveauswitch til væsker
i fødevareindustrien

DKK 758,–
Antal 11–35

Vælg smart. Vælg E-direct.

Sensorer, switche og 
systemkomponenter 
Fordele
• Let at finde det rigtige produkt • Konkurrencedygtige
priser og mængderabatter • 100% kvalitetsprodukter
• Kort leveringstid

Adgang til oplysninger 24/7/365
• Enkelt overblik over produkter og priser • Teknisk 
information • Download det tekniske datablad

Bestil allerede idag!
www.e-direct.endress.com


