
Hellere en radar på taget end 10 usikre 
målinger ved hånden

En forskertung virksomhed
Chr. Hansen er en global bioscience-
virksomhed, som udvikler naturlige 
ingredienser til fødevare- og 
kosttilskudsbranchen, den 
farmaceutiske industri og 
landbrugssektoren. Chr. Hansen 
udvikler og producerer kulturer, 
enzymer, probiotika og naturlige 
farver. Alle løsninger er baseret på 
stærke forsknings og 
udviklingskompetencer kombineret 
med betydelige investeringer i 
teknologi.
Dette ses også på processiden, hvor 
der til stadighed bliver undersøgt, 
hvordan den nyeste teknologi kan 
optimere produktionen.

Hos Chr. Hansen bliver der ikke blot forsket i enzymer - også på proces siden 
bliver der forsket i nye og bedre metoder til at blive endnu mere 
konkurrencedygtige og kvalitetsbeviste. Derfor kom Endress+Hauser’s nye 
radar i spil; i en hidtil ukendt applikation.

En alternativ og effektiv løsning
Den nye radar, Micropilot FMR 10, er 
en særdeles populær måler til at måle 
niveauet i brønde på diverse 
renseanlæg. Den har en Bluetooth 
funktion, som giver brugeren en 
fordel, når den anvendes på 
fjerntliggende målepunkter. Den er 
samtidig meget økonomisk i brug. 
Hos Chr. Hansen så man dog, at denne 
nye radar kunne få sin anvendes på 
palletanken til at måle niveauet af 
sæbe, som anvendes i forbindelse med 
rengøring af tørringsanlægget. Dette 
var en helt ny applikation for denne 
radar hos Endress+Hauser, som dog 
var klar på den nye udfordring.

En smørret affære
Tidligere anvendte Chr. Hansen to 
niveaufølere der var placeret på en 
lanse og sat ned i selve tanken.
Alene det at skulle skifte tanken, når 
man skulle have hele lansen op, som 
var smurt ind i sæbe, var lidt 
besværligt. Der kunne også være en 
udfordring med selve målingen. ”Ja, 
målerne havde for meget kontakt med 
sæben, som kunne bevirke at 
kontakterne ikke skiftede, når de 
skulle” forklarer Peter Brodersen, 
elektriker i vedligehold på Chr. 
Hansen. ”Det kunne potentielt betyde 
at tanken kunne løbe tom, uden at vi 
havde fået en alarm, som kunne få 
fatale følger for produktionen og i 
kvaliteten af slutproduktet”.

Chr. Hansen er en global bioscience-virksomhed, som udvikler naturlige ingredienser til 
fødevare- og kosttilskudsbranchen, den farmaceutiske industri og landbrugssektoren.

Radaren, Micropilot FMR 10, er placeret et 
godt stykke over tanken og er dermed på 
ingen måde i kontakt med indholdet i tanken 
og derfor kan den køre vedligeholdelsesfrit.



En radar med mange fordele
Den nye radar er placeret et godt 
stykke over tanken og er dermed på 
ingen måde i kontakt med indholdet i 
tanken og derfor kan den køre 
vedligeholdelsesfrit. Peter Brodersen 
satte selv måleren i drift via Bluetooth 
funktionen, uden forudgående 
træning og udtaler: ”Det var 
overraskende nemt”. Nu er der bare 
yderligere funktioner såsom en mere 
præcis mapping, som skal tilrettes lidt, 
så måleren kommer til at måle 
indholdet endnu mere nøjagtigt.
Selve målingen kører som 4-20 mA 
signal hen til en PLC, hvor der er sat 
nogle alarmer op. ”Vi har sat den 
første alarm op til 30 cm og derefter 
ved 2cm, som var det niveau vi 
skiftede tanken ved, med den gamle 
måler. Så der var altid en sjat tilbage i 
tanken, det var spild af sæbe”, 
forklarer Peter Brodersen og 
fortsætter ”Nu er vi helt nede under 1 
cm, før vi skifter tanken”. 

Mål for udvidelse
Chr. Hansen ser allerede nu muligheder 
for udvidelse af antallet af radarer.
Der findes yderligere 3 syretanke i 
plastik, som indeholder sæbe til 
produktionens andet CIP anlæg. 
Tankene her indeholder både 
salpetersyre, lud samt saltsyre og det vil 
absolut give god mening at anvende 
radar til disse tre tanke. Chr. Hansen gør 
sig nu nogle overvejelser, om de skal 
anvende den nye radar, FMR 20, som 
tilbyder HART kommunikation. 

Læs mere om de to nye radarer FMR 10 
og FMR 20 her: 
 
www.dk.endress.com/FMR10_20_dk

 Peter Brodersen, elektriker i vedligehold hos Chr. Hansen sammen med Anders Hjulmann, niveau produktchef, under den nye radar.
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