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Kære læser
Det har været stort set umuligt at undgå begrebet Internet of
Things (IoT) i 2017 og der er for alvor kommet skub i denne
teknologi på det seneste. De fleste udviklingsvirksomheder
indenfor automation er i fuld gang med at implementere
IoT-systemer, herunder både software og hardware, som skal
være med til at øge produktiviteten, øge kundetilfredsheden og
videreføre en økonomisk virksomhed.
Hos Endress+Hauser har en særskilt enhed med højt
specialiserede medarbejdere fået til opgave at udvikle både
fremtidige og eksisterende produkter i takt med tidens trend
– og på nogle områder være trendsættere. Fordelen ved at have
en overordnet enhed til at forme IoT er, at vi kan tilbyde vores
kunder en ensrettet og dermed gennemtænkt løsning for alle
produktteknologier.
I denne udgave af fanfare kan du læse om nogle af de nye IoT
løsninger, som vi allerede nu kan tilbyde vores kunder. Blandt
andet kan du læse om vores nye magnetiske flowmåler,
Picomag, der kan tilbyde IO-Link for en hurtigere integration i
eksisterende fieldbus systemer. Du kan også læse om en anden
magnetisk flowmåler, vores populære Proline Promag 400 til
vand og spildevand, som nu både har webserver og integreret
WLAN, der giver uanede muligheder for at få måleresultaterne
- uanset hvor man befinder sig.
På niveau kan Endress+Hauser tilbyde en økonomisk og
innovativ radar med Bluetooth funktion. Du kan også læse om
hvordan Chr. Hansen har anvendt Bluetooth teknologien via en
smart app til at opsætte radaren på en utrolig hurtig og nem
måde.
Det er uden tvivl at IoT er kommet for at blive og vi vil gøre vores
del, for at du bliver klædt på til at optimere dine processer efter
tidens trend, og derigennem opnå en effektiv og økonomisk
drift.
Rigtig god læselyst!
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Nye medarbejdere hos Endress+Hauser

Irene Kristensen

Christian Nielsen

Malthe Stensgaard Hansen

Ny intern sælger

Ny intern sælger

Ny ekstern sælger

Vi har ansat Irene Faartoft Kristensen
som intern sælger i Proces gruppen,
med primært ansvar for kunderne i
Østdanmark. Irene er uddannet
maskinmester og har med sin mange
års erfaring de helt rigtige
forudsætninger for at hjælpe og
vejlede vores kunder fra
procesindustrien.

Christian Frost Nielsen er blevet ansat
som intern sælger med primært
ansvar for vores kunder indenfor
fødevare- og farmaindustrien.
Christian har netop afsluttet sin
uddannelse som maskinmester og vil
efter en god oplæring være den helt
rette til at servicere vores kunder.

Malthe Stensgaard Hansen er blevet
ansat som ekstern sælger og vil
varetage vores kunder indenfor
procesindustrien i Østdanmark. Han
er uddannet industritekniker i 2006
og har bl.a. arbejdet hos Metso
Danmark som produkt supporter, hos
Emerson Process Management som
både intern og ekstern sælger og
senest hos Hans Buch som Key
Account Manager.

Bliv beriget med ny viden på vores webinarer
– gratis og uforpligtende
Deltag i vores gratis webinarer, der omfatter en række emner vedrørende procesautomation.
Det er din chance for at lære mere og chatte direkte med vores eksperter!
Fordele
• Live og interaktivt – vores eksperter står klar til at besvare dine spørgsmål.
• Du har nem adgang til vores gratis webinarer, når det passer dig.
• Du finder helt sikkert et emne med relevans for dig blandt vores mange emner!
Se listen over vores gratis webinarer på:
www.dk.endress.com/webinar2017

Kom til måleteknisk seminar d. 3.-6. december 2017
Efter sidste års succes med over 60
deltagere fra hele Skandinavien,
tilbyder Endress+Hauser et
måleteknisk seminar igen i år.
Seminaret finder sted på vores
fabrikker i Schweiz, Tyskland og
Frankrig, hvor der gennemgås gængse
måleprincipper og de mest

almindelige automationsløsninger.
Der vil være rundvisning på nogle af
vores fabrikker og du vil bl.a. se en af
Europas største kalibrerings rigs.
Læs mere om seminaret på side 7.
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Hellere én radar på taget end 10 usikre
målinger ved hånden
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 kvalitetsbevidste. Derfor kom Endress+Hauser’s nye
radar i spil; i en hidtil uprøvet applikation.

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

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.
En alternativ og effektiv løsning
Den nye radar, Micropilot FMR10, 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 anvendelse 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.
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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, hvilket kunne få
fatale følger for produktionen og for
kvaliteten af slutproduktet”.
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 2 cm, 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 kemikalietanke
i plastik og glasfiber til produktionens
andet CIP anlæg. Tankene her
indeholder 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, FMR20, som tilbyder HART
kommunikation.

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

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.

Læs mere om de to nye radarer
FMR10 og FMR20 her:

www.dk.endress.com/fmr10_20_dk

Radaren, Micropilot FMR10, 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.
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Endress+Hauser præsenterer fremtidens
2-tråds koncept
Verdens første standardiserede 2-tråds koncept på flow og niveau øger
sikkerheden, pålideligheden og reducerer omkostningerne.
En sikker standard
I de sidste årtier har 2-tråds
teknologien revolutioneret mange af
de tilgængelige måleteknologier og
dette er med god grund, da 2-tråds
teknologien bringer mange fordele
med sig i forhold til 4-tråds
instrumenter. Blandt andet kan det
nævnes at 2-tråds instrumenterne
betyder højere sikkerhed, en nem og
omkostningseffektiv integration og
installation, samt en fælles
installationspraksis.
Endress+Hauser tilbyder endnu flere
fordele
Alle instrumenter hos Endress+Hauser
bliver udviklet med høj sikkerhed for
øje og dette gælder også for de nyeste
2-tråds flow og niveau instrumenter.
De er udviklet med et ensartet Ex
koncept, som reducerer
omkostningerne og kompleksiteten.
De har Ex-godkendelse i henhold til
ATEX, IEC, NEPSI, FM, CSA, TIIS.
Derudover er instrumenterne udviklet
i overensstemmelse med DIN EN/IEC
61508 og SIL certificeret.
En stor fordel for brugeren med
ensartethed
Endress+Hauser har lagt mange
kræfter i at finde et standardiseret
2-tråds koncept for både flow og
niveau. Dette er for at give brugeren

Med 2-tråds teknologien anvendes der færre
reservedele, da både hus-komponenter,
elektronik og displays er ens.

Der er store besparelser at hente, ved at have et standardiceret koncept.

en endnu højere sikkerhed gennem en
ensartet drift, menu opsætning og
information. Faktisk berører dette alle
faser; Det bliver nemmere at indkøbe
med mere simple ordrekoder,
nemmere installation og det bliver
nemmere under drift gennem
ensartede menu’er og diagnosedata
som er i henhold til NAMUR NE107,
hvilket tydeliggør eventuelle fejl, så
brugeren har mulighed for hurtigt at
forhindre og forebygge ulykker. 		

I vedligeholdelsesfasen betyder det, at
der skal anvendes færre reservedele,
da både hus-komponenter, elektronik
og displays er ens.
Du kan læse mere om det nye 2-tråds
koncept på:

www.dk.endress.com/2traadskoncept
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Kom til måleteknisk seminar
Den 3.-6. december i Frankrig, Schweiz og Tyskland.
Deltag i et begivenhedsrigt
kundeseminar på vores moderne
produktionsfaciliteter i Frankrig,
Schweiz og Tyskland. Lær mere om
måleprincipper, det nyeste omkring
teknologi og produkt trends og besøg
en af Europas største akkrediterede
kalibrerings rigs.
Seminaret er en skandinavisk
begivenhed og de fleste af foredragene
er på engelsk.

Pris: 7.500 DKK/person inkl. rejse,
kost & logi samt dokumentation.
Tilmelding: Via vores hjemmeside
inden d. 31. oktober, 2017.
For detaljeret program og tilmelding:
www.dk.endress.com/seminar2017

Måleteknisk
seminar 2017

d. 3.-6.
december

På måleteknisk seminar
gennemgås
måleprincipperne niveau, flow,
tryk, temperatur og analyse.
Principper såsom ”Time of flight”
(ToF), guidet radar og ultralyd vil
blive forklaret og sidst men ikke
mindst, indeholder seminaret
også information omkring
energi- og optimeringsløsninger.

"Det var en ﬁn tur. Det var rart at møde folk fra andre virksomheder og industrier og drø�e fælles problemer. Jeg fandt også
fabrikkerne meget interessante."
/ Dansk deltager fra fødevareindustrien.
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Velkommen til niveau eksperterne
Med en dybdegående produktportefølje, som dækker procesinstrumentering til
niveau, flow, tryk, temperatur og analyse samt komponenter og systemer til
registrering, kan det være vanskeligt at give et godt overblik over vores
ekspertise indenfor hvert måleprincip. Derfor lancerer vi nu en ny hjemmeside
kun for niveaumåling.

Vi har samlet alle vores niveauprodukter på vores nye niveau-hjemmeside,
for at give dig det bedste overblik.

Alt mellem himmel og jord
Konstant produktkvalitet,
anlægssikkerhed og økonomisk
effektivitet - disse er vigtige aspekter
for ethvert niveau målepunkt.
Niveauer i væsker, pastaer, faststoffer
eller flydende gasser måles ofte i
tanke, siloer eller bevægelige
beholdere. Hos Endress+Hauser er der
en bred vifte af måleprincipper til
rådighed til kontinuerlig, grænsefladeog densitetsmåling samt til
niveauindikering. Endress+Hauser
støtter dig fra planlægning til
idriftsættelse og vedligeholdelse af dit
målepunkt.

Den nye hjemmeside
På vores nye hjemmeside kan du læse
alt om niveaumåling og hvad
Endress+Hauser kan tilbyde dig. Vi
har samlet alle vores niveauprodukter,
for at give dig det bedste overblik.
Der vil også være en oversigt pr.
industri, hvor du kan se vores
industrieksperter udtale sig om de
seneste tendenser og samtidig får du
et godt overblik over alle de anvendte
niveauinstrumenter til denne industri.
Du kan samtidig læse lidt om de
forskellige måleprincipper og hvad der
er fordelen ved hver enkelt.
Sidst men ikke mindst, kan du se de
nyeste og smarteste funktioner, såsom
HeartBeat Technology™, Bluetooth
kommunikation og vores mange
illustrerende videoer.

På den nye hjemmeside
kan du læse alt om
niveaumåling og se relevante
niveauinstrumenter pr. industri. Du
kan også læse om de seneste
tendenser, nyeste funktioner og se
illustrerende videoer.

Besøg vores nye niveau hjemmeside:
www.yourlevelexperts.com
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80 GHz er ikke altid den rigtige frekvens,
men i nogle tilfælde tilbyder den bare de
bedste fordele...
I nogle af de mest krævende installationer er der ofte brug for berøringsfri
free space niveau måling. De målte medier kan være meget slibende, af høj
temperatur og have behov for konstant omrøring mv. Disse faktorer øger alle
vanskelighederne ved en pålidelig måling af niveauet.
Hos en god Endress+Hauser kunde i
Norge er alle disse mediefaktorer til
stede, hvilket gør det vanskeligt at
foretage en pålidelig niveaumåling.
Det aktuelle måleinstrument, der
anvendes i applikationen, er en free
space radar baseret på en
målefrekvens på 26 GHz. På grund af
tankens størrelse kræver en 26 GHz
radar en temmelig stor metallisk
antenne for at sikre, at det udsendte
signal modtages korrekt.
Kombinationen af antennestørrelsen
og det konstant omrørte medie
forårsager opbygning på antennen. En
stabil måling kræver derfor, at
antennen rengøres manuelt 2 - 3
gange om ugen.

Med den nye 80 GHz-frekvens, der
kan fås med den nye radar, Micropilot
FMR6x, er opbygning ikke længere
noget problem. På grund af den smalle
og mere fokuserede strålevinkel, der
gøres mulig ved den højere
målefrekvens, behøver antennen på
Micropilot FMR6x ikke længere at
være stor og metallisk. I dag, efter
mere end 3 måneders drift, leverer
den installerede Micropilot FMR6x
fortsat en stabil og pålidelig
niveaumåling, selvom den ikke er
blevet rengjort en eneste gang.

Micropilot FMR6x er installeret i den
eksisterende dyse for nem udveksling af den
eksisterende 26 GHz radar.

Den nye Micropilot FMR6x tilbyder en bred
vifte af nye muligheder. Nogle af disse nye
funktioner blev implementeret under
idriftsættelsen.

forbindelse med installation og
idriftsættelse. Den nye Micropilot
FMR6x leveres med vores patenterede
HeartBeat Technology™, der tilbyder
kontinuerlig diagnostik og
verifikation, og detekterer ikke blot
tilfældige fejl, men også systematiske
fejl forårsaget af f.eks. opbygning.
Heartbeat teknologien tilbydes
allerede i mange af vores 2-tråds
niveau- og flowmålere.
Læs mere om vores nye free space
radar Micropilot FMR6x:
www.dk.endress.com/fmr6x-serien

Vi vil gerne hjælpe dig med at vælge
den rigtige transmitter til din
applikation, såvel som at hjælpe dig i

Micropilot FMR6x leveres med vores
patenterede HeartBeat Technology™, der
blandt andet tilbyder kontinuerlig diagnostik
og verifikation.
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Verdens første selv-kalibrerende
temperaturføler
Når man måler temperaturen indenfor fødevareindustrien eller life science,
kan det få fatale følger, hvis målingen ikke er korrekt. Med den nye
temperaturføler, iTHERM TrustSens, opnås den højeste sikkerhed via en
intern kalibrering.

iTHERM temperaturfølerne kan fås med helt unikke fordele, hvad enten der er behov for en ultra hurtig, meget modstandsdygtig sensor eller en
sensor, der hurtigt skal kunne tages ud af processen.

Temperatur en vigtig parameter
Temperaturen er ofte det mest kritiske
målepunkt i fødevareindustrien eller
indenfor life science. Det kan få fatale
følger både for produkter og
mennesker, hvis målingen ikke er
præcis. Faktisk forårsager
Campylobacter 77,3%, Salmonella
20,9%, Escherichia coli 1,4% og
Lysteria hvert år endda alvorlige
sygdomme for omkring 320.000
europæere. Temperaturbehandling er
den største barrierer mod biologisk
forårsagede fødevarebårne sygdomme
såvel i produktionen, som under

opbevaring. For life science er
temperaturen en vigtig måleparameter
for at sikre en god og effektiv vækst
samt at slutproduktet opnår en høj
kvalitet. Indenfor begge industrier er
der derfor høje krav til sikkerheden og
dermed også til dokumentationen af
kontrol. Samtidig har temperaturen en
stor indflydelse på
produktionsomkostningerne, så det i
sig selv gør det vigtigt for
virksomhederne at få en så sikker
temperaturmåling, som overhovedet
mulig.

En tidskrævende men vigtig kontrol
Både indenfor fødevareindustrien og
life science, vil der ofte være krav om
årlige eller sågar ugentlige
kalibreringer af temperatursensorerne
og at dokumentere denne proces. Med
en traditionel kalibreringsproces må
selve processen standses for at
tilgodese kalibreringen. Ofte er det
uddannet personale, som fjerner
sensoren og udfører kalibreringen i en
mobil kalibreringsenhed. Processen
kan først startes op igen, når sensoren
er sat tilbage på plads. Dette er en
tidskrævende og personaletung
håndtering.
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Egenkalibrering – helt automatisk
Med Endress+Hauser’s
revolutionerende teknologi på
temperaturføleren, iTHERM
TrustSens, kan kalibreringen foregå
helt automatisk, uden at fjerne
sensoren og uden at standse
processen.
TrustSens er designet med en
indbygget referencesensor som cyklisk
overvåger den primære Pt100
temperatursensor under den aktive

proces. Det betyder at processen ikke
afbrydes og at
vedligeholdelsespersonale kun
kræves, når sensoren rapporterer en
fejlfunktion.
Temperaturføleren kan lave denne
selvkalibrering fordi den indeholder
en intern reference, som består af et
materiale hvis curietemperatur er
yderst præcis. Det betyder at
temperatursensoren vil udløse en
selvkalibrering lige præcis ved

temperaturen 118 ° C (239 ° F) hver
gang, også over længere tids brug,
hvilket typisk vil ske under for
eksempel en damprensningscyklus
(SIP).
Hver eneste kalibrering kan
dokumenteres helt automatisk og med
en 100% revisionssikker
kalibreringsrapport. I selve føleren kan
der gemmes op til 350 kalibreringer.
Samtidig er det nemt at printe et
kalibreringsdokument til brug ved en
audit.

Med iTHERM TrustSens kører kalibreringen helt automatisk; op til 350 kalibreringer bliver gemt
i føleren og der er mulighed for at printe et audit parat dokument ud.

Godkendt i forhold til strenge
hygiejne krav
Både materiale valg på
temperaturføleren samt de
medfølgende godkendelser kan fuldt
ud leve op til de strenge krav indenfor
fødevareindustrien og Life Science.
Af certifikater og godkendelser kan
nævnes: EHEDG, ASME BPE, FDA,
3-A, 1935/2004, 2023/2006 (GMP),
10/2011, samt en problemfri
overholdelse af FDA regulativer.
Desuden fås føleren med mere end 50
sterile og hygiejniske
procesforbindelser som standard.

iTHERM TrustSens kører kalibreringen helt
automatisk op imod en intern reference af et
materiale hvis curietemperatur er yderst
præcis – hver gang!

iTHERM – unikke fordele
Med iTHERM temperaturføleren kan
du designe en temperaturføler præcis
efter dine behov.
Hvis det er vigtigt at få temperatur
målingen så hurtigt som muligt, vil

iTHERM QuickSens give markedets
hurtigste respons tid, på bare t90:
1.5s.
Hvis der er behov for en ekstra
vibrationsmodstandsdygtig føler, så
fås de ikke bedre end med iTHERM
StrongSens, som kan modstå op til
60g.
Hvis det derimod er vigtigt at kunne
tage føleren ud til kalibrering
gentagne gange, vil iTHERM
QuickNeck kunne give store
besparelser, da sensoren kan fjernes
nemt og hurtigt uden brug af værktøj.
Med iTHERM er der dermed uanede
muligheder for at optimere din proces!
Endress+Hauser forventer at dette
produkt lanceres til efteråret.
Læs mere om iTHERM på:

www.dk.endress.com/trustsens_dk
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Flowmåleren Promag L 400 kører problemfrit og sørger for at kontrollerne sker korrekt og rettidigt, uden at bryggeren har været involveret siden
installationen.

Spildevandsmåling der virker
Den populære magnetiske flowmåler, Proline Promag 400, sikrer en
vedligeholdelsesfri spildevandshåndtering hos Hofbrauhaus Freising.
Et bryggeri med stærke traditioner
Hofbrauhaus Freising, er et af
Tysklands ældste bryggerier. Dets
historie går helt tilbage til det 12.
århundrede. Et bryggeri på
domkirkebakken (Domberg) blev
første gang nævnt i et dokument fra
1160, da Freisings biskop Albert I von
Harthausen regerede. Bryggeriet har
sit eget bryggevand, som udelukkende
bruges til at fremstille over ti slags øl.
Vandet hentes mere end 120 meter
under jorden og er dermed helt fri for
skadelig forurening.

En forsmag for øl – ikke spildevand
Bryggerens fulde opmærksomhed er
på øllet. Han har ikke tid til at
bekymre sig om lovpligtige
spildevandsprøver. Derfor sætter
Hofbrauhaus Freising sin lid til
Endress+Hauser og deres flere årtier
lange erfaring med fremstilling af
måleinstrumenter til industrien. Det
skyldes, at bryggeriet ved, at de kan
stole på Endress+Hauser’s indbyggede
løsning med flowmåler og
prøveudtager.

Lovpligtig prøvetagning af
bryggeriets spildevand
Prøvetagning af spildevand foretages
automatisk baseret på
flowhastigheden. Når det sker, skal
flowmåleren styre prøveudtageren
præcist for at sikre, at de lovpligtige
prøver kan tages og registreres.
Prøvetagning skal fungere pålideligt
hele døgnet rundt uden problemer
eller vedligeholdelse.
"Endress+Hauser har vist sig at være
en kvalificeret og pålidelig
målepartner i alle brygningsprocesser
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Proline Promag L 400 – flowmåleren med integreret
webserver og en vægtoptimeret sensor.

Hofbrauhaus Freising er et af Tysklands ældste
bryggerier. Dets historie går helt tilbage til det 12.
århundrede.

samt bortskaffelse af spildevand. Måling af spildevand er
kritisk, fordi lovbestemmelser fastsætter, at vandprøver
skal tages regelmæssigt. Dette kritiske målepunkt skal
simpelthen arbejde 24/7. Endress+Hauser’s
måleinstrumenter sikrer, at det bare gør det. Pålideligt hver
dag“, udtaler Arno Jacobi, teknisk leder hos Hofbrauhaus
Freising.

Heartbeat Technology™ altid sikrer overholdelse og proces
sikkerhed via en intern egen-verifikation, som blot startes
ved tryk på en enkelt knap.
Med både WLAN og webserver er den ideel til både
vanskeligt tilgængelige steder samt til fjerntliggende
målepunkter.

Installation i skakten – ude af øje, ude af sind?
Endress+Hauser anbefalede den populære magnetiske
flowmåler, Proline Promag L 400, i kombination med en
dataopsamler, Memograph M, for at måle på det meget
kritiske målepunkt. Promag L 400, som er udviklet specielt
til måling af vand og alle former for spildevand, er ekstremt
robust og vedligeholdelsesfri. Den alsidige, vægtoptimerede
Promag L er det foretrukne valg for alle
standardanvendelser inden for vand og spildevand. På
grund af det unikke lap-joint flange koncept (DN <
350/14") sikres der en fleksibel, nem og økonomisk
installation. Promag L 400 sparer tid og omkostninger
takket være den brede funktionalitet i sin vand- og
spildevandoptimerede transmitter. Hertil kommer, at

Det gør Promag L 400 ideel til denne anvendelse. Den er
installeret i den svært tilgængelige spildevandsskakt, hvor
ASP Station 2000 RPS20-prøveudtageren også er
installeret. Her er ordsproget sandt, men i en positiv
forstand: ude af øje, ude af sind.
Flowmåleren har kørt problemfrit og sørger for at
kontrollerne sker korrekt og rettidigt, uden at bryggeren
har været involveret siden installationen.
Læs mere om Proline Promag 400 her:
www.dk.endress.com/Promag400_dk
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Den ideelle målepartner til
vandbehandling – nu endnu bedre!
Endress+Hauser’s populære magnetiske flowmåler, Promag 400, har fået nye
innovative funktioner, som gør den endnu mere præcis og mere brugervenlig.

Endress+Hauser’s populære magnetiske flowmåler, Promag
400, har fået nye innovative funktioner, som gør den endnu
mere præcis og mere brugervenlig.

Vandtæt innovation
Indenfor vand og spildevandsbehandling er den magnetiske
flowmåler, Promag 400,
Endress+Hauser’s mest populære
flowmåler. Dette er ikke så mærkeligt,
for den tilbyder brugerne helt nye og
innovative funktioner, som ikke er set
på markedet i én og samme måler før.
De fleste kunder har allerede oplevet
at spare mange penge på HeartBeat
Technology™, som gør at brugerne
selv kan verificere måleren mens den
sidder i processen - uden at stoppe
processen.
Dette kan spare mange af kunderne
for dyre servicebesøg og tidskrævende
kalibreringer.
Ny 0 DN funktion på Promag 400 W
sensoren
Få en endnu større fordel med de nye
forbedringer på denne sensors design,
som betyder at du nu kan installere

Med det nye sensordesign kan du nu installere Promag 400 W
uden respektafstande, der gør at måleren kan installeres overalt.

flowmåleren uden respektafstande og
samtidig opretholde en god
nøjagtighed på 0,5%. Dette sikrer en
nem installation uden restriktioner.
Hvor man ellers skal have 5x
rørdiameteren før og 2x rørdiameteren
efter, kan man altså installere Promag
400 W hvor som helst. Dette betyder
at rørføringen ikke skal laves om og at
der kan spares både tid og penge på
den bekostning.
WLAN gør livet nemmere for
brugeren
Promag 400 har allerede en integreret
webserver, som gør at du kan få dine
data uanset hvor du må befinde dig på
anlægget – ja selv hjemmefra!
Med den nye WLAN kan du
konfigurere måleren og få dine
oplysninger uden at skulle løfte låget
på målerens hus. Alt sker trådløst og
forbindelsen kan række op til 50
meter.

Der findes ikke en magnetisk
flowmåler på markedet i dag, der
tilbyder brugerne så mange fordele i
én måler.
Læs mere om Promag 400 på:

www.dk.endress.com/Promag400-0DN

Med det nye WLAN kan du konfigurere
måleren og få dine oplysninger uden at skulle
løfte låget på målerens hus.
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Proline 300/500 – detektér korrosionen i
dine rør
Nutidens avancerede flowmålere er i stand til at levere meget mere
information end den primære målte værdi. Den seneste udvikling i avanceret
diagnostik giver en klar visning, hvis din proces forårsager skade på dine rør,
som til sidst vil medføre en sikkerhedsrisiko.
Den bedste i klassen
Proline 300/500 er udstyret med
HeartBeat Technology™. Heartbeat
teknologien betyder ”best-in-class”
diagnostik, der øjeblikkeligt fortæller
operatøren om flowmåleren er uden
for sin specifikation. Dette kan for
eksempel være en forældet elektrisk
komponent eller måske en defekt
temperatursensor – eller en hvilken
som helst del, som kan påvirke
målingens ydeevne. Disse
diagnostikker kører kontinuerligt
inden i flowmåleren uden at der skal
foretages nogen handling fra
operatøren. De kontinuerlige tests er
baseret på redundante interne
referencer, der sammenlignes med de
kritiske enhedskomponenter.
Coriolis specifikke test
Udover den permanente diagnostiske
test er der en valgfri "on demand
verifikations–funktion” som udføres af
operatøren. Hvis en Heartbeatverifikation påbegyndes, vil den
aktuelle status for alle
diagnoseparametre læses og lagres,
med en unik markering i flowmålerens
failsafe hukommelse. En
verifikationsrapport i pdf-format
genereres ud fra diagnosedata for
dette øjebliksbillede, som kan
downloades, udskrives eller lagres
eksternt som audit dokumentation.
For hele Endress+Hauser’s Coriolis
flowmålerportefølje er der en specifik
test som heder HBSI (Heartbeat
Sensor Integrity), der kun kører under
en anmodet verifikation.

Korrosion i dine rør? Proline 300/500 fortæller dig det.

Heartbeat Sensor Integrity
HBSI er baseret på sensorspecifikke
referenceværdier, som er blevet lagret
under kalibreringen af flowmåleren.
Under normal drift bevæger
målerørene i coriolismåleren sig med
deres naturlige frekvens. Den
naturlige frekvens afhænger af det
mekaniske design af flowmåleren og
væskens densitet. Under HBSI bruges
et testsignal til at generere en fast
forskydningsfrekvens. Dette testsignal
evalueres derefter af flowmåleren
hvorefter en HSBI benchmark
beregnes. Skader på rørene som følge
af korrosion eller slid påvirker
systemets respons og dermed HBSI
benchmark. Prædefinerede grænser
for denne benchmark-værdi muliggør
en klar pass/fail evaluering af HBSI.

Øjne inde i processen
HBSI vil give operatøren nyttige
oplysninger, hvis der er korrosion på
rørene i coriolis flowmåleren. Hvis
dette er tilfældet, er der stor
sandsynlighed for, at de berørte
rørledninger også vil være påvirket og
dermed i sidste ende udgøre et
sikkerhedsproblem for operatøren.
Når teknologier som HBSI er
tilgængelige, er det tid til at kræve
mere af din instrumentering end blot
den primære målte værdi. Et øje inde i
processen vil holde dine anlæg sikre
og din produktion kørende.
Læs mere på:
www.dk.endress.com/proline_dk
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Lille snedig elektromagnetisk ﬂowmåler
til ledende væsker
Mange virksomheder har fundet ud af, at der er penge at spare ved at måle og
derved begrænse brugen af utilities. Derfor er der kommet en øget
efterspørgsel på måleinstrumenter, der effektivt kan måle forbruget. For at
dække dette behov, lancerer Endress+Hauser nu markedets mest innovative
og samtidig mest økonomiske magnetiske flowmåler.

Den nye Picomag kommer i et kompakt design og tilbyder brugeren en nem opsætning via
Bluetooth samt en nem integration via IO-Link.

Flow-teknologi i lommestørrelse
Endress+Hauser’s nye flowmåler,
Picomag, tilbyder en sikker og effektiv
flowmåling i alle ledende væsker og
indenfor alle industrier. Det kompakte
design, med hus-størrelser på DMA
15, 20, 25 eller 50, sikrer at den kan
passes ind i en hvilken som helst
applikation. Huset er udformet i
rustfrit stål (IP65/67) og er
modstandsdygtigt overfor rystelser.
Picomag leveres med et 1,4”
farvedisplay, som kan vise både
temperatur og flow, samtidig med at
det kan skifte farve i forhold til type af
information. Displayet kan roteres, så
der sikres en god og læsbar synsvinkel.

Den perfekte kommunikator
At sætte din nye Picomag op bliver
ingen sag. Dette gøres helt intuitivt via
en BlueTooth SmartBlue app, som
findes til både iOS og Android – her
bliver du navigeret igennem hele
opsætningen. Derefter kan relevante
proces data tilgås via en mobil-enhed,
hvilket er ekstra smart, hvis det drejer
sig om fjerntliggende målepunkter.
Picomag tilbyder samtidig frit
konfigurerbare I/O porte og IO-Link til
alle Picomag versioner, som giver en
hurtig integration i eventuelle
etablerede fieldbus systemer.

Picomag kan anvendes i de fleste industrier til
måling af utilities, f.eks. til fødevareindustrien
for at måle på procesvand og vand i
forbindelse med rengøring af udstyr.

E-direct, din garanti for hurtig
levering
Picomag bliver en del af
Endress+Hauser’s E-direct portefølje
af konkurrencedygtige produkter til
ultra hurtig levering. Det betyder at
Picomag ligger parat på central lager
og kan leveres indenfor 2-5
arbejdsdage.
Læs mere om den nye flowmåler her:
www.dk.endress.com/picomag-dk
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Otte nye produkter - Otte gode grunde til
at vælge Endress+Hauser!
Endress+Hauser har lanceret en helt ny række tryktransmittere og switche til
meget konkurrencedygtige priser. De nye instrumenter dækker alle industrier
og tilbyder den sædvanlige høje kvalitet og pålidelighed.

Endress+Hauser har lanceret en hel ny række af tryktransmittere og switche til meget konkurrencedygtige priser.

Nøjagtig og pålidelig trykmåling
De nye E-direct trykswitche og
tryktransmittere muliggør nøjagtig og
pålidelig trykmåling og overvågning af
både relativt og absolut tryk. Serien
består af følere til trykmåling og
switche til generelle anvendelser samt
modeller, der er designet specielt med
henblik på at opfylde de strenge krav i
fødevareindustrien. Selvom disse
sensorer og switche er enkle, har de
fininddelte måleområder og
procesforbindelser, som passer til
mange forskellige målepunkter,
uanset om det er til pumpeindustrien,
fødevareindustrien eller varme- og
ventilationssystemer. Desuden
benyttes de samme måleceller som
vores mere avancerede
tryktransmittere. Kvalitet og
pålidelighed er standard hos
Endress+Hauser.

Den nye familie omfatter otte
forskellige produkter. Men de har alle
ét til fælles: Pålideligheden i måling af
tryk i gasser, dampe, væsker og støv.
Fordelene ved denne produktfamilie
er store:
• Måling af absolut og/eller relativt
tryk i gasser, dampe, væsker og støv
• Tilpasset måleområde
• Høj reference nøjagtighed op til
0,3%
• Frit valg mellem metal og
keramiske celler
• Bred vifte af procesforbindelser
• Høj langsigtet stabilitet og
repeterbarhed
• Høj overbelastningsbestandighed op
til 40 gange det nominelle tryk
• Fuldt hygiejnisk design til
fødevareindustrien

Alle de nye trykinstrumenter er en
del af vores E-direct
produktportefølje, som tilbyder dig
ekstra store fordele:
• Omkostningseffektive priser - Du
får den bedste værdi for pengene
allerede ved et styk – og derefter
tilbydes der yderligere
mængderabat.
• Hurtig levering - Produkterne har
korte leveringstider (2-5
arbejdsdage), tydeligt angivet ud for
hver enhedsvariant.
• Let at vælge - Du kan nemt vælge
den rigtige version fra en række
varianter.
• Høj kvalitet - E-direct produkter
opfylder de kendte Endress+Hauser
kvalitetsstandarder.
Oplev vores komplette
E-direct-produkttilbud på:
www.e-direct.endress.com

18

fanfare

		

Find dine dokumenter - ved et museklik!
Vores online værktøj, Device Viewer, giver dig adgang til alle relevante
dokumenter.
Alle dokumenter ligger parat til dig
Når dit nye instrument bliver afsendt
fra vores fabrikker, vil vi automatisk
lagre alle nødvendige informationer i
form af godkendelser, certifikater og
manualer, samt meget mere.
Disse informationer vedrører dit
specifikke instrument og vi gør det
nemt for dig at hente dem selv.
Device Viewer – din vej igennem
junglen
Det kan være svært at navigere
igennem informations junglen og
finde det specifikke dokument til
netop dit instrument og i sidste
instans må du måske opgive og få
hjælp fra vores salgsingeniører.
Det kan være irriterende og
tidskrævende og derfor har vi lavet et
unikt online værktøj, som gør det
nemmere for vores kunder.
Med vores Device Viewer kan du nemt
og hurtigt få adgang til opdateret
produktinformation og oplysninger
omkring instrumentet såsom
ordrekode, tilgængelighed,
reservedele, nye produkter til
erstatning af gamle instrumenter og
generel information.
En tydelig dokumentoversigt
Dokumentoversigten giver et overblik
over de tilgængelige
betjeningsvejledninger, tekniske
oplysninger eller

Med Device Viewer kan du nemt og hurtigt få adgang til opdateret produktinformation.

specialdokumentation, herunder de
eksisterende sprogversioner. Du kan
downloade de filer, du skal bruge, med
det samme og med et par enkelte klik.
Du kan også downloade specifik
dokumentation til dine installerede
instrumenter, for eksempel
kalibreringscertifikater og
parametercertifikater. Du skal blot
angive instrumentets serienummer og
din e-mailadresse for at få adgang til

dokumentationen. Når din
e-mailadresse er registreret, kan du
downloade den fulde dokumentation
svarende til et af dine ordrenumre.
Start i dag på:
www.dk.endress.com/deviceviewer

Fordelene ved Device Viewer:
• Få generel produktinformation på baggrund af serienummeret på instrumentets typeskilt
• Kontroller produktoplysninger såsom ordrekode, produktionsdato, produktets tilgængelighed og nye produkter
• Find reservedele og hent reservedelstegninger
• Hent dokumentation til dit instrument såsom f.eks. betjeningsvejledninger, teknisk information, specialvejledninger
• Registrer dig online for at få nem adgang til produktspecifikke dokumenter, f.eks. kalibrering og parametercertifikater
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En vedligeholdelseskontrakt hos
Endress+Hauser giver dig mere tryghed!
Opnå maksimal tilgængelighed og ydelse i din proces med den rette grad af
vedligeholdelse. Samtidig kan du trygt stole på, at din instrumentpakke altid
overholder det anbefalede vedligehold.
Komplet udvalg af
vedligeholdelsesservices
Endress+Hauser tilbyder et komplet
udvalg af vedligeholdelsesservices, så
du bedre kan styre dine
vedligeholdelsesomkostninger. Vi
hjælper dig, fra inspektion til
forebyggende
vedligeholdelsesservices, med at
definere den rigtige
vedligeholdelsespakke baseret på de
krav, der er gældende på dit specifikke
anlæg. Vores serviceteknikere er bedst
trænet i at udføre korrekt vedligehold
af dine Endress+Hauser instrumenter.
Et kundeeksempel på en
serviceaftale – effektiv kalibrering
under sommerlukning
Glasspecialisten Schott, i den østlige
del af Schweiz, er underlagt strenge
krav som leverandør til den
farmaceutiske industri. For at
garantere kvaliteten af sine produkter
har virksomheden brug for ekstern
hjælp til at foretage kalibrering på
stedet.
Schotts primære mål er at levere den
lovede kvalitet til kunden. Det opnår
de via regelmæssig kalibrering af
kritiske målepunkter. Systemerne
lukkes ned i cirka to uger om
sommeren, og vedligeholdelseschefen
skal derfor færdiggøre alt planlagt og
forudsigeligt kontrolarbejde inden for
en stram tidsplan.
Schott har fået hjælp af
Endress+Hauser til disse kalibreringer
i otte år. I dag omfatter

Et blik ind i Clean Room området på Schott fabrikken i St. Gallen, Schweiz.

kalibreringskontrakten 450
målepunkter inden for temperatur,
konduktivitet, pH-værdi og tryk.
Serviceteknikerne, der udfører
opgaven har ikke alene den tekniske
viden til opgaverne, men også den
fornødne uddannelse til at arbejde
med en farmaceutisk produktionslinje.
Tillid er afgørende for
servicekontrakter - kunden kan stole
på, at Endress+Hauser bidrager med
omfattende ekspertise inden for
kalibrering og måleinstrumenter. Ofte

finder Endress+Hauser’s
serviceteknikere metoder til
optimering af processer. Og i dette
eksempel hjalp Endress+Hauser for
eksempel Schott med at skifte til
følere, som kan forhåndskalibreres til
temperaturmåling.
Læs mere om vores servicekontrakter
på: www.dk.endress.com/schott
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Hansa Borg har sikret sin
spildevandsrensning
Med mere end 400 medarbejdere er Hansa Borg Bryggerier AS Norges største
norsk-ejede leverandør af øl og mineralvand. Virksomheden og
varesortimentet er i konstant udvikling, og dermed er de en vigtig aktør i
udviklingen af den norske drikkevareindustri.
Tekst og billeder af Frode Th. Omdahl
Over 400 års erfaring
Hansa Borg har over 400 års erfaring
indenfor brygning og levering af øl,
cider, sodavand og vand til hele det
norske drikkevare marked. Hansa
Borgs bryggerier er producent af nogle
af de største norske ølmærker. Selvom
øl er kernen i virksomheden, tilbyder
de også et bredt sortiment af
velsmagende produkter, som omfatter
naturligt mineralvand, diverse
læskedrikke, æblejuice, saft og
stærkere alkoholiske drikkevarer.
Et mekanisk eller biologisk
renseanlæg
”Vores tidligere udledningstilladelser
havde restriktioner for COD (kemisk
iltforbrug), BOD (biologisk iltforbrug),
pH, temperatur, TSS (suspenderet
tørstof) og flow”, forklarer teknisk
chef, Ivar Selheim. ”Men vi formåede
ikke at overholde restriktionerne
indenfor BOD og pH, og desuden
foregår bryggeriets produktion
batchvis og medførte store udsving i
udløbet. Vi måtte regulere
udledningen med hensyn til pH,
temperatur samt mindske
tørstofindholdet før det kunne sendes
ind til det kommunale kloaksystem.
Derfor måtte vi bygge et nyt
renseanlæg, og valget stod mellem et
mekanisk eller biologisk renseanlæg
til regulering af emissioner fra
produktionen. Vi aftalte med
kommunen, at så længe det nye
kommunale rensningsanlæg i Flesland
har tilstrækkelig kapacitet, behøver vi
ikke at rense vores spildevand. Vi
ansøgte kommunen om en ny
udledningstilladelse til en højere
grænse for BOD, og fik dette bevilget”,
fortæller Selheim.

Det filtrerede vand opsamles i en 600 m³ lagertank.

Endress+Hauser har leveret alt
måleudstyret
Hansa Borg valgte et mekanisk
renseanlæg fra Cuss, med
bundfældningstanke, lamelseparator
og hydrocyklon, hvor det meste tørstof
udskilles. Det filtrerede vand opsamles

i en 600 m³ lagertank, og selve
anlægget har en kapacitet på 1200
m³/dag som svarer til 3000 PE med
en emissionsmængde på ca. 600 m³/
dag. Anlægget udskiller alle tørstoffer
(f.eks. etiketpapirer og fibre), og
slammet udfældes og sendes til
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Produktchef Robert Biederbick fra Endress+Hauser (tv) sammen med
teknisk chef Ivar Selheim (th).

kommunens rensningsanlæg i
Flesland. Ivar Selheim fra Hansa Borg
fremviste anlægget på et besøg i juni
måned, og produktchef Robert
Biederbick fra Endress+Hauser AS
forklarede, hvordan det hele fungerer.
Endress+Hauser har nemlig leveret alt
måleudstyr til renseanlægget;
prøveoptagere, flowmålere i indløbet
og udløbet, samt instrumenter til
pH-, tryk- og niveaumåling.
Processen styres automatisk og på
kontrolrummets skærme kan man
følge med i om alting kører som det
skal. Bliver spildevandet for surt eller
for basisk, bliver lud eller syre i
passende mængder tilsat automatisk.
”Hver måned skal der tages to prøver,
som sendes til analyse på et eksternt
laboratorium. Den ene prøve skal
tages over en periode på syv dage og

Produktchef Robert Biederbick forklarede hvordan det hele fungerer.

bliver analyseret for COD, pH og
tørstoffer.
Den anden prøve tages over et døgn
og analyseres på BOD (BOD vil ændre
sig i prøven, hvis den står for længe).
Det er disse resultater, vi rapporterer
til kommunen”, forklarer Selheim.
”Anlægget er forberedt til udvidelse
med et biologisk rensningstrin, hvilket
kan være aktuelt hvis der stilles
skærpede krav til vores spildevand.
Biogassen vil på den måde blive
produceret direkte fra spildevandet,
ikke fra slammet ved udrådning,
hvilket ellers er normalt. Hvad gassen
skal bruges til, er endnu ikke fastlagt,
det kan være varmtvandsproduktion
for at aflaste de eksisterende kedler,
eller som brændstof til egne lastbiler.
Hvis og når det bliver aktuelt, vil vi
vælge den mulighed med den største
lønsomhed”, afslutter Selheim.

CUSS (Chriwa UmweltSystemtechnic und Service
GmbH) som har leveret det
mekaniske renseanlæg til Hansa
Borg, er et tysk selskab som
leverer biologiske og mekaniske
anlæg til spildevandsrensning og
slambehandling for bryggerier og
fødevareindustrien i hele verden.

Processen styres automatisk og på kontrolrummets skærme kan man følge med i om alting kører som det skal.
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Enkel farvemåling af drikkevand
Danmark har noget af verdens bedste drikkevand. Næsten alle steder i
Danmark kan man indvinde grundvand, der er egnet til fremstilling af
drikkevand. Dog kan det være nødvendigt med flere behandlingstrin for at
fjerne uønsket indhold, før det kan bruges, og her kan en inline måling
hjælpe.

OUSAF21 farvesensor, bypass-monteret, til
overvågning af et drikkevandsanlæg.

Forskellige nuancer gult vand målt efter APHA-Hazen skalaen.

Typisk vandbehandling
På vandværker bliver grundvandet
behandlet, inden det kommer ud til
forbrugerne. Det er for at fjerne de
stoffer, som vi ikke ønsker i vores
drikkevand. Afhængig af hvor
råvandet kommer fra, kan vandet
indeholde en række stoffer, som
kommer fra de mineraler og jordtyper,
vandet er løbet igennem på vej hen til
boringen. Typisk skal man rense
vandet for organisk stof samt stoffer
som jern (okker), mangan, svovlbrinte
og metan.

Farvet drikkevand
En særlig form for organisk stof i
grundvandet er de såkaldte
humusforbindelser, som kan optræde
både som sure og basiske forbindelser.
Disse forbindelser giver vandet en
brunlig farve og dårlig smag og
vanskeliggør desuden vandets
rensning, særligt for jern- og
manganindhold. Der er derfor sat
grænseværdier for hvor højt vandets
farvetal må være, som er en tydelig
indikation om der er organisk stof
tilstede.

Inline driftskontrol
Der er ikke direkte krav til at lave
løbende driftskontrol, men det kan
være en god ide både for at få en
effektiv proces og at sikre at det
endelige resultat er rent og overholder
grænseværdierne.
Endress+Hauser's procesfotometer
OUSAF21 kan lave en hurtig
farvekontrol, ved kontinuerligt at måle
den typiske gule farve ved
lysabsorption ved specifikke
bølgelængder i henhold til de
internationale standarder; Pt-Co skala
og APHA-Hazen skala. Fotometret er
optimeret til at identificere selv den
mindste mængde farve.
Transmitteren og procesfotometeret
leveres præ-konfigureret og
fabrikskalibreret. Det gør
installationen enkel og driften
brugervenlig. De ventilerede sensorer
har ingen bevægelige dele og
reducerer vedligeholdelsen til et
minimum.
Læs mere om OUSAF21 her:
www.dk.endress.com/ousaf-dk
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Hold dig opdateret med seneste nyt
Med Endress+Hauser kan du holde dig opdateret med de nyeste
markedstrends, seminarer, jobmuligheder, produktinnovationer,
træningsmateriale og meget mere.

Vær med helt i front – følg os på LinkedIn!
Du kan ikke få vores nyheder hurtigere end hvis du følger os på LinkedIn. Her
tilbyder vi vores følgere gratis webinarer, som også kan ses på video
efterfølgende, hvis dette passer bedre ind i skemaet. Der gives opdateringer
omkring events, produktlanceringer og industrispecifikke trends. Du har
mulighed for at kommentere alle vores opdateringer og vores eksperter kommer
gerne i dialog med dig.
Du kan følge os her: www.linkedin.com/company/endress-hauser-group
Få nyheder direkte i din inbox!
Vi sender vores e-nyheder én gang om måneden, og der vil typisk være 4-5
emner i e-mailen.
Vi sender generelle nyheder, så du kan blive fuldt opdateret på love og regler, de
nyeste trends i industrien, messer og seminarer, samt produktnyheder.
Du kan tilmelde dig vores e-nyheder her: www.dk.endress.com/e-nyheder
Du kan lære rigtig meget af vores videoer på Youtube!
Endress+Hauser tilbyder et helt bibliotek af videoer på vores egen Youtube kanal.
Du kan lære at udføre dine kalibreringer på den mest optimale måde, eller se
videoer omkring alle måleprincipper og se hvordan du kan optimere processerne
indenfor din industri. Hvis du ikke nåede til Hannover messen, kan du også se
videoer om vores eksperters udtalelser omkring fremtidige trends eller
produktlanceringer.
Du kan følge os på youtube her: www.youtube.com/EndressHauserAG
Kom endnu tættere på med Facebook!
Du kan også følge Endress+Hauser gruppen på Facebook. Her vil du også få
løbende opdateringer, hvor vi går endnu tættere på med vores seminarer, events
og produkter. Du har her en enestående mulighed for at involvere dig i vores
aktiviteter og få svar fra alle vores eksperter i organisationen.
Du kan følge os på Facebook her: www.facebook.com/EndressHauser
Sidst men ikke mindst, har du også mulighed for at følge Endress+Hauser
gruppen på Twitter og Google+.
Rigtig god fornøjelse!

Kontakt
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

