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I takt med at vi bliver stadig klogere og tager ved lære af
vores fejl, vil der i stigende grad blive implementeret flere
regler og love, som vi er specielt gode til at forholde os til i
Norden. Dette kræver at vi sikrer og dokumenterer vores
processer. Med en samtidig stigende global konkurrence
og med et højt lønningsniveau, skal vi være særdeles
effektive og dygtige for ikke at blive udkonkurrere.
I denne udgave af fanfare kan du læse om vores nyeste
produkter, som kan hjælpe dig med at effektivisere din
drift samt få en mere sikker og pålidelig proces, og
derigennem reducere spild.
Du kan også læse om, hvordan produkterne sparer plads,
bliver hurtigere at implementere eller reagerer hurtigere,
netop for at du kan højne din effektivitet i hele
implementeringen og gennem processen.
Vores produkter bliver udviklet sammen med vores kunder
og derfor kender vi også til de største udfordringer
kunderne står overfor.
Vi håber, at denne udgave af fanfare kan give dig
inspiration til at sikre og effektivere din proces.
God læselyst

Felix Langkjær
Adm. Direktør, Endress+Hauser A/S
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Mød os på Foodtech
messe d. 28.-30.
oktober 2014
Du kan igen finde Endress+Hauser på Foodtech, hvor vi har
en 30 m2 stand, som summer af aktivitet. Du vil her få et
indblik i de nyeste produkter, vores services samt få en god
snak med vores erfarne sælgere, der kan vejlede dig i valget
af det rigtige produkt eller i hvordan du følger lovgivningen.
Der vil også være mulighed for at deltage i vores
konkurrence.
Du finder os lige indenfor døren på stand J 7150

Tak for en god automatik messe 2014
Der er altid god aktivitet på Automatikmessen i Brøndby og denne gang var ingen undtagelse.
Med særlig fokus på vores nye Vortex måler til detektion af våd damp og det hotte emne ”process Safety”, så summede
standen af aktivitet. Vi vil gerne takke alle vores gode kunder og besøgende for en god messe.

Nye medarbejdere hos Endress+Hauser A/S
Ny ordrehandler
pr. 1. september 2014

Ny Intern sælger
pr 1. oktober 2014

Det går stærkt hos Endress+Hauser og
derfor har vi valgt at ansætte en
ordrehandler pr. 1. september 2014,
Mathilde Sforzini.
Mathilde har arbejdet med
salgssupport før og er vant til et højt
aktivitetsniveau, så efter en intensiv
oplæring, vil Mathilde kunne yde
vores kunder den bedst mulige service.

Endress+Hauser har ansat Thomas
Kromann Nielsen som ny intern
sælger indenfor fødevare- og den
farmaceutiske industri, for at kunne
yde disse kunder den bedst mulige
rådgivning og service. Thomas er
uddannet civilingeniør og kommer
fra en lignende stilling, hvor han har
opnået stor erfaring med
instrumentering.

Ny Product Manager
Services
pr 1. januar 2015
Endress+Hauser tilbyder kunderne en
høj kvalitet og alle former for services.
Dette vil vi gerne tydeliggøre overfor
vores kunder, samt gøre tilbuddet
endnu mere attraktivt. Derfor har vi
valgt at ansætte vores nuværende
Product Manager niveau, Kasper
Adsersen, i denne nyoprettede stilling.

Kundeundersøgelse
Mange tak til alle jer, der besvarede vores kundeundersøgelse, som vi sendte ud i juni. Resultatet og alle kommentarer vil
være meget nyttige for os i vores bestræbelser på, at blive en bedre leverandør og samarbejdspartner.
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Forbedret driftssikkerhed og bedre
økonomi med guidet radar Levelflex
FMP54
Det tekniske kontor i Kiruna, Sverige, havde tidligere løbende lækager på
deres bypass-system med en differenstryk sensor, som målte niveauet i
fødevandsbeholderen. Løsningen var, at investere i et helt nyt bypass-system
med indbygget guidet radar, hvilket resulterede i større sikkerhed og
pålidelighed, samt ikke mindst en forbedring i økonomien takket være en
minimeret vedligeholdelse.

”Vi så os nødsaget til at finde en ny og mere moderne løsning”,
fortæller Per Björnström, system ingeniør på det tekniske kontor i
Kiruna.

Efter at have undersøgt markedet, besluttede de sig for at investere i
Endress+Hauser’s bypass-system med indbygget guidet radar,
Levelflex FMP54.
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Efter at have investeret i et helt nyt bypass-system med indbygget guidet radar, er der opnået højere sikkerhed, en højere pålidelighed og
økonomien er reduceret takket være et minimum af vedligehold.

Det tekniske kontor Kiruna AB i
Sverige er ansvarlig for sanitet,
opvarmning, veje, drikkevand,
kloakering og parker i kommunen
Kiruna. Varmeværket producerer
varme og elektricitet, og den årlige
energiproduktion beløber sig til 300
GWh. Gennem 12 millioner
fjernvarmerør leverer selskabet
fjernvarme til en tredjedel af alle
hjem, og 90% af alle større bygninger
i Kiruna.
Måling af væskeniveauet
Per Björnström er system ingeniør på
det tekniske kontor i Kiruna.
”Vi bruger bypass-systemet på vores
kedel, der brænder affald til
energiproduktion. Ved hjælp af bypass
systemet, kan vi måle og kontrollere
vandniveauet i fødevandsbeholderen,
der forsyner kedlen med vand. Det er
et krav at instrumentet skal kunne
modstå 160 bar, som kedlen er
klassificeret til. Vi anvender også
andre systemer til at kontrollere
afbrændingen, men dette instrument,
er det vigtigste, da det anvendes til at
måle vandstanden”, forklarer Per
Björnström.
Permanent lækage
På det tekniske kontor i Kiruna blev
niveauet i mange år målt med
differenstryk sensorer og et bypasssystem med styring på ydersiden af
tanken.
”Vi havde en masse problemer med
udstyret. Der var løbende lækage på
bypass-anlægget og vi måtte købe
reservedele alt for ofte. Desuden fik vi
ikke pålidelige værdier, og det var
svært at se væskestanden på
niveauindikatoren. Vi så os derfor
nødsaget til at finde en ny og mere
moderne løsning”, forklarer Per
Björnström.

”Vi har fået en komplet
løsning med bedre og mere
pålidelige værdier end med
differenstrykmåleren, hvilket
har betydet at
driftsikkerheden af vores
anlæg er øget.”
Komplet løsning
Efter at have undersøgt markedet,
besluttede de sig for at investere i
Endress+Hauser’s bypass-system med
indbygget guidet radar, Levelflex
FMP54, og en niveauindikator.
”Ved opstarten afveg vores målte
værdier kraftigt fra det oprindelige
system”, udtaler Michael Sahlin,
Project Engineer hos Endress+Hauser.
”Efter omhyggelig kontrol og
adskillige målinger, fandt vi ud af, at
vores system viste de rigtige værdier
og at vi dermed havde forbedret
målingen væsentligt”.
”Vi leverede en komplet løsning med
et bypass-system med indbygget
gaskompenserende guidet radar”,
fortsætter Michael. Med Levelflex
FMP54 fås præcise og pålidelige
målinger, og det kræver ikke så mange
målere som før, hvilket resulterer i
øget sikkerhed og bedre kontrol.
Levelflex FMP54 er designet til alle
typer af bypass-målinger og bruges
indenfor olie- og kemi-industrien samt
elsektoren. Endress+Hauser’s bypasssystem kan anvendes til alle typer af
målinger; fra en simpel
niveauindikator til store komplekse
anlæg. Systemet er også godkendt til
måling af dampkedler (EN
12952/12953). Den leveres med en
komplet dokumentation bestående af

fx konstruktions- og CAD-tegninger,
kalibreringscertifikat og materiale- og
tryktestcertifikat.
”Vi har kørt med dette system i to år
nu, og det fungerer rigtigt godt. Vi har
fået en komplet løsning med bedre og
mere pålidelige værdier end med
differenstrykmåleren, hvilket har
betydet at driftsikkerheden af vores
anlæg er øget. Derudover er det også
lettere at aflæse væskeniveauet - både
visuelt på fødevandsbeholderen og
direkte i vores system i
kontrolrummet. Ved hjælp at vores
styresystem, kan vi nu nemt stille
niveauet og hurtigt afbryde
forbrændingen, hvis noget skulle gå
galt, hvilket også øger
driftsikkerheden. Sidst men ikke
mindst slipper vi nu for de dyre
vedligeholdelsesomkostninger, som vi
havde på det gamle system”, afslutter
Per Björnström.

Med bypass-systemet måles vandstanden i
kedlen, som under højt tryk udskiller ren
damp til en turbine. Det er vigtigt at få mest
mulig effekt ud af damtromlen men på
samme tid at have fuld kontrol over
processen, så det ikke opstår for højt tryk
eller lækage.
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Bufferopløsninger fra
verdens førende
producent af pH
elektroder
Alle Endress+Hauser’s
væskeanalyse produkter bliver
produceret på fabrikken Conducta,
som er verdens største producent
af pH elektroder og som altid har
været aktiv i udviklingen af pH
bufferopløsninger
Da alle pH elektroder har en tendens til at afvige med tiden,
har brugerne behov for bufferopløsninger for, at kalibrere
dem med regelmæssige mellemrum.
Specielt indenfor den farmaceutiske industri, er der regler
for, at bufferopløsningen kun må benyttes én gang og
derefter skal hele opløsningen bortskaffes. Dette
understøtter Endress+Hauser’s bufferopløsninger også, i og
med at der kan købes præcis den ønskede mængde til én
kalibrering.

Endress+Hauser’s pH bufferopløsninger dækker hele pH-måleområdet
og er produceret og aftappet under særdeles hygiejniske forhold i et
specielt udviklet anlæg

Der er lagt megen tankevirksomhed ind i alle elementer,
hvoraf der kan nævnes at bufferopløsningen bliver leveret i
små plastampuller hvori en elektrode kan indsættes – og
ikke som mange andre virksomheder i 20-ml poser kendt
fra kosmetikbranchen. Når man åbner disse poser risikerer
man ofte at en stor del af bufferopløsningen bliver spildt.
Der er fuld sporbarhed i henhold til nationale standarder,
såsom PTB og NIST, som efterspørgers af hoveddelen af
brugerne og denne sporbarhed er garanteret via et
certifikat.
Dette certifikat indeholder udover beskrivelse af produktet,
detaljerede oplysninger om den nøjagtige målte pH-værdi,
dato for produktion og holdbarhed, samt lot-numre og
nominelle pH-værdier af de anvendte standarder.
Derudover er der angivet en detaljeret beskrivelse af
sporbarhedsproceduren. Certifikatet dækker alle vores
kunders krav – selv de mere strenge, som f.eks. indenfor
den farmaceutiske industri.
Endress+Hauser’s pH bufferopløsninger dækker hele
pH-måleområdet og er produceret og aftappet under
særdeles hygiejniske forhold i et specielt udviklet anlæg.
Disse produktionsforhold garanterer lang holdbarhed på 18
måneder. Alle bufferopløsningerne kan fås i tre forskellige
flaskestørrelser: 250 ml, 1000 ml og 5000 ml beholder. De
oftest anvendte bufferopløsninger pH 4,00 og pH 7,00 fås
desuden også som engangs-pakke, herunder 20 flasker af
18 ml.
Det er ikke uden grund at bufferopløsningerne fra
Endress+Hauser er populære.
Læs mere på www.dk.endress.com/buffere

Bufferopløsningen kan leveres i små plast ampuller, hvori en
elektrode kan indsættes.

		7

Læn dig tilbage og stol trygt på
vores sensor-kalibreringssystem
Med Endress+Hauser Memobase Plus kan du få et papirløst sensorkalibreringssystem, der gør at du har fuld kontrol og dokumentation over alle
dine Memosens sensorer. Med Memobase Plus kalibreringsprogram skal du
aldrig frygte for revisioner af dine sensorer, du har al dokumentation lige ved
hånden og fuld kontrol over ydeevnen samt nøjagtigheden af sensorerne – så
nu kan du læne dig tilbage og trygt stole på teknologien.
MemoBase Plus er et alt-i-ét
styringsværktøj for Memosens
sensorer. Softwaren kan både kalibrere
sensorerne og levere kalibreringsdata,
men Memobase kan også give dig
detaljerede rapporter om sensor
historik og status. På den måde har du
alle nødvendige data lige ved hånden.
Med Memobase Plus kan du:
• Centralisere vedligeholdelsen af
Memosens analytiske sensorer, og
dermed forøge effektiviteten
• Forbedre kvaliteten af din
kalibrering
• Automatisere al nødvendig sensor
dokumentation

Al den dokumentation og
sporbarhed, som du har brug for
MemoBase Plus tilbyder dig en
styring og sporbarhed, der gør det
muligt at arbejde i henhold til FDA
21CFR Del 11:
• Enhver dataændring detekteres og
afmærkes
• Memobase Plus gemmer automatisk
alle målinger, kalibreringer og
sensor-relaterede data i en lokal og
eller central database
• Med funktionen ”as found – as left”
er det muligt at få en komplet
sensor-profil
• Memobase Plus holder dig også
orienteret om hvilke test løsninger, du
anvender. Det integrerede
overvågningssystem oplyser om,

Med en komplet Memobase Plus station har du et alt-i-ét styringsværktøj for Memosens sensorer.

hvilken løsning du brugte, da det blev
startet og når den slutter.
På baggrund af ovenstående data, kan
du udarbejde rapporter om måling,
kalibrering og sensor historie, som
opfylder alle krav til sporbarhed og
dermed være forberedt på enhver
revision uden at gøre nogen form for
manuelt papirarbejde.
Du kan finde ydereligere
information på:
www.dk.endress.com/
memobase-plus
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Norrköping Vatten investerer i sikker
teknologi
”Vi er gået over til at bruge Endress+Hauser Memosens teknologien”,
fortæller Jonas Ekström, styrings og kontrol tekniker på Norrköping Vatten.
”Ved hjælp af teknologien, kan vi kalibrere vores pH-metre inde i laboratoriet
og det er hurtigt og nemt for driftsteknikerne, at gå ud og udskifte elektroden.
Desuden er teknologien baseret på digital transmission, der giver os præcise
målinger.

”Vi er meget tilfredse med samarbejdet med Endress+Hauser. Deres system opfylder alle vores krav, og desuden giver de os den rådgivning, vi har
brug for”, udtaler Jonas Ekström, Styrings- og kontrol tekniker

Norrköping Vatten har 10 renseanlæg
omkring i kommunen og for at
opretholde en stabil vandkvalitet,
måles pH-værdien på renseanlæggene
kontinuerligt.
”I dag anvender vi Endress+Hauser’s
Liquiline pH-metre med Memosens
teknologi på fem af vores
rensningsanlæg og lige nu er vi i gang
med at installere endnu én. Vi er
meget tilfredse med denne løsning og
den bliver installeret på samtlige
anlæg i fremtiden, forklarer Jonas
Ekström.

Nemmere og sikrere prøveudtagning
Memosens forenkler håndteringen af
væskeanalysen og prøveudtagningen.
”Det er et åbent system, der gør det
muligt at blande sensorer og
transmittere fra forskellige
leverandører. Liquiline platformen kan
let udvides og opgraderes, hvilket gør
systemet meget fleksibelt”, fremfører
Tommy Eierholen, salgsingeniør hos
Endress+Hauser.
Ved hvert rensningsanlæg sidder der
en Liquiline M CM44x transmitter.

”I vores gamle system havde vi
problemer med, at ledninger og
kontakter kunne oxidere eller blive
ødelagt på anden vis. Med Memosens
er det digital teknologi og induktiv
transmissionssignal, som er meget
mindre følsom. Det kan ikke få en
forkert værdi - enten virker det, eller
også virker det ikke. Det faktum, at vi
kan stole på de værdier, vi har nu, tror
jeg, er den største fordel ved
Memosens”, fastslår Jonas Ekström.
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SlottsHagens rensesanlæg anvender Memosens teknologien og Liquiline planformen i dag. Fremover bliver det installeret på samtlige af
Norrköping Vattens renseanlæg.

Højere kvalitet
Med det tidligere system, kalibrede
man pH-metrene ude på stedet. Med
Memosens bliver elektroderne
kalibreret på forhånd og teknikerne
kan hurtigt og nemt skifte pHelektroder ud på renseanlæggene.
”Dette medfører en langt sikrere og
mere ensartet kvalitet hver gang
arbejdet udføres. I mellemtiden er det
også mere praktisk at kalibrere inde i
laboratoriet. Så denne proces forenkler
absolut vores arbejde”, konstaterer
Jonas Ekström.

sensorerne og målingerne bliver lagret
i én samlet database.
”Det er godt, at vi har let sporbarhed,
så vi kan holde styr på, hvad der er
gjort og hvornår. Memobase Plus og
Liquiline platformen er meget fleksible
og kan vokse med systemet, alt efter
vores behov”, siger Jonas Ekström og
fortsætter;
”Vi er meget tilfredse med
samarbejdet med Endress+Hauser.
Deres system opfylder alle vores krav,
og desuden giver de os den rådgivning,
vi har brug for”.

Alt er dokumenteret
Laboratoriepersonalet på Norrköping
Vatten måler, kalibrerer og
dokumenterer kalibreringerne med
Memobase Plus, som er
Endress+Hauser’s software til
systemet. Ved brug af softwaren
dokumenteres hele livscyklussen for

”Det faktum, at vi kan stole
på de værdier, vi har nu, tror
jeg, er den største fordel ved
Memosens”.
Jonas Ekström, Styrings- og kontrol tekniker.

Niklas Forsell, laborant på Slottsskogens renseanlæg, kalibreringer og
dokumenterer med softwaren Memosens Plus. Fuld sporbarhed af al
dokumentation på ét sted.

Jonas Ekström skifter en gammel pH-elektrode ud med en nyligt kalibreret, sammen
med Tommy Eierholen, salgsingeniør hos
Endress+Hauser. Med elektroder der er
kalibreret på forhånd, går skiftet hurtigere,
nemmere samt sikrere.

Kalibrering af pH-elektroden i laboratoriet med Memobase Plus.
Ukomfortable og besværlige kalibreringer på anlægget er nu historie.
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Nyhet

Nu er det endeligt muligt at detektere
vanddamp og måle
nyheder
mængden af kondensat
Øg sikkerheden og effektiviteten med bedre
dampkvalitet. I dag benytter næsten alle
procesindustrier mættet damp til opvarmning.
Fordelene er, at varmeindholdet er højt og at
temperaturen let kan reguleres ved at kontrollere
trykket. Men anvendelsen er ikke helt uden
problemer. Er dampen for “våd” er en risiko for
uønsket overførsel af kedelvand i dampsystemet,
såkaldt Priming, hvilket kan føre til et nødstop eller
i værste fald eksplosion i kedlen.

Nyhet

Et andet problem er, at vanddamp ikke
kan give så meget energi som en tør
mættet damp, et effektivitetsproblem,
som kan medføre store økonomiske
tab. Fugtig damp kan enten være et
resultat af priming eller et dårligt
fungerende kondensatfilter i anlægget
Med adgang til oplysninger omkring
dampens tørhed, ville disse problemer
kunne undgås fuldstændigt. Imidlertid
har det ikke været at få oplysninger af
denne art - indtil nu!
I oktober lancerede Endress+Hauser
en Vortex flowmåler, Proline Prowirl
200 - den første måler i verden, der
kan detektere vanddamp og måle

mængden af kondensat. Dermed kan
du øge sikkerheden på dit anlæg og
forbedre effektiviteten ved en højere
energiudnyttelse.
Måleren har en alarm, som aktiveres,
når dampen bliver fugtig og
alarmgrænsen kan du selv justere efter
hvad der passer til din proces.
Derudover kan man indtaste
belastningen fra et eksternt tryk fra
overophedet eller mættet damp via et
4-20 mA input, som er unik på
markedet.

Nyhet
Proline Prowirl 200
tilbyder også:

• 2-tråds teknologi med den
bedste enhedsparametre for
egensikre kabelføring i Ex
miljøer
• Udgang til masse og energi
f.eks. til damp og kondensat i
henhold til standard
IAPWS-IF97
• Evne til at indtaste et ydre tryk
for overophedet eller mættet
damp gennem en
strømindgang, HART,
PROFIBUS PA eller
FOUNDATION Fieldbus
• Den mest robuste måler på
markedet overfor temperatur,
trykstød og vibrationer til lang
levetid
• Livstids kalibrering af måleren

NYHET

Læs mere om den unikke
Proline Prowirl 200 F:
www.dk.endress.com/prowirl_200

Måling af fugtig damp - som angivet gennem skueglasset
Våd damp opstår ved kondensering. Dampkvaliteten påvirkes af bøjninger, ventiler, varmevekslere, etc. i rørsystemet. Først strømmer kondensatet langs bunden og dernæst langs
rørvæggene og denne effekt kan anvendes til at bestemme dampkvaliteten med vores
Vortex flowmåler Prowirl F 200. Det er dermed muligt, at korrigere og optimere, når det er
nødvendigt.”

100% tørhed (mættet damp, x = 1)
90% tørhed (x = 0,9) 10% kondensat
(Med bølget flow)
80% tørhed (x = 0,8) 20% kondensat → Alarm
(Med ringformede)

!
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Kom hurtigt og effektivt op at køre
med Endress+Hauser
Vores kunder vælger Endress+Hauser opstarter af akkurat samme årsag
som de køber vores teknologi – på den måde er de sikret af en topkvalitet
og en omkostningseffektiv løsning.

Når du lader en Endress+Hauser service tekniker lave en opstart, vil din enhed få yderligere 12 måneders garanti.

Når du køber en ny enhed, vil vi anbefale, at du også køber
en Endress+Hauser opstart. Dette betyder at din enhed vil
få yderligere 12 måneders garanti og heraf seks måneders
on-site support. Med de nuværende krav til teknik,
vedligeholdelse og optimering, så giver det rigtig god
mening at benytte sig af Endress+Hauser’s service
teknikere på denne måde.
Vi får dig op at køre - til tiden og på budget
Som led i vores opstart, vil vi udføre et komplet installations
tjek, for at sikre, at du kommer op at køre uden nogen form
for problemer.  Vi kan også undersøge dine elektriske
installationer og sikre at de er overensstemmende med
vores installations anbefalinger samt give alle brugere den
nødvendige træning og producere en rapport over de
fremtidige krav til vedligeholdelse – alt sammen for at din
proces kører mest optimalt.
Hvis du foretrækker, at udføre idriftsættelsen selv, så kan vi
tilbyde dig en enheds kontrol indenfor de første seks
måneder for at sikre, at alt er sat op til en optimal drift. Du
vil også modtage et certifikat på alle de instrumenter, der er
dækkede af den udvidede garanti.

Hvorfor vælge en opstart hos Endress+Hauser?

Udvidet garanti: 12 måneders garanti, herunder 6
måneders on-site support til alle nye indkøbte enheder
- så du trygt kan stole på, at alt kører optimalt til
enhver tid.
Idriftsættelse eller enheds integritet kontrol: Sikrer
optimal ydelse fra starten og kan give dig en god
indsigt omkring en optimal drift.
Omkostnings- og tidsbesparende: Idet du anvender
Endress+Hauser’s erfarne service teknikere, behøver
dit eget personale ikke læse alle manualer og bruge tid
på, at installere de nye instrumenter.
Læs mere på www.dk.endress.com/opstarter
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Sikrere temperaturmålinger
Hos INEOS i Rafnes Norge, havde man tidligere svært ved at få pålidelige
temperaturmålinger i ovnen, der brænder affald fra VCM anlægget
(Vinylchloridmonomer). Men med 9 nye højtemperaturmålere fra
Endress+Hauser har de opnået mere pålidelige målinger og en reduktion af
omkostningerne.
Temperaturmåling i en vanskelig
applikation
Stian Gusfre, vedligeholdelseschef af el
og instrumentering på klor og VCM
fabrikkerne, forklarer at det aktuelle
forbrændingskammer er otte og en
halv meter langt. Ovnen forbrænder
2,2 tons affald i timen og parametre
såsom HCI, og NOx og CO2 skal måles
nøjagtigt og rapporteres til
myndighederne.
Præcise temperaturmålinger er yderst
nødvendige, for at opnå en god
regulering, sikkerhed og
dokumentation af emissioner. Ifølge
Gusfre, kan temperaturen godt nå op
på over 1400 grader, og når affaldet,
som brændes samtidigt er meget
ætsende samt processen indvendigt
svarer til en sandblæsning, så må alle
anvendte materialer og udstyr kunne
modstå ekstreme belastninger.

Regelmæssige måler udskiftninger
Tidligere kæmpede INEOS med
keramiske højtemperaturmålere, som
knækkede, afveg og blev defekte og af
denne årsag var
vedligeholdelsesomkostningerne
meget høje.
”Vi skiftede alle temperaturmålere i
ovnene hvert halve år, efter behov,
simpelthen for at mindske risikoen for
problemer i den næste driftsfase”,
fortæller Gusfre.
Der er tre temperaturmålere på hver
side og i toppen af ovnen, altså ni i alt.
Bare de materielle omkostninger løb
op på omkring 100.000 kr ved hver
udskiftning. For Ineos er
regelmæssighed og
sikkerhedsmæssige aspekter meget
vigtige. Gusfre fortæller, at hver gang
en måler fejlede eller afveg, så måtte
de stole på færre parametre. Naturligt

nok, en uønsket situation, som også
udgjorde en øget sikkerhedsrisiko.
Varmere end helvede
For et par år siden, satte Gusfre og
hans kollegaer sig for, at finde en
bedre løsning. Ifølge
vedligeholdelseschefen vurderede de
IR (Infrarød) temperaturmålinger.
Dette ville medføre en større
rekonstruktion og de relevante IR
målere skulle også ATEX-godkendes.
Derfor foretog INEOS en rundspørgsel
hos alle deres hovedleverandører af
instrumentering. Resultatet blev en
forsøgsinstallation af
højtemperaturmålere fra
Endress+Hauser. Ifølge produktchef
hos Endress+Hauser, Rita Refvik, er
disse målere også fremstillet i
keramiske materialer, nærmere
bestemt siliciumcarbid. De nye målere
kunne monteres i de eksisterende

INEOS

• Engelsk privatejet kemisk
virksomhed
• Har købt og udviklet anlæg
fra bl.a. Borealis, Norsk
Hydro, BASF, Bayer, BP, Dow,
og andre.
• Omsætter for omkring 46
Mia USD.
• 51 produktionsanlæg i 11
lande.
• 15.000 medarbejdere på
verdensplan.
• INEOS Norge består af tre
virksomheder i Grenland:
INEOS Norge, INEOS Bamble
og Noretyl.
• INEOS Norge omsætter for
omkring fem milliarder og
har 300 ansatte.

Stian Gusfre (i midten) fra INEOS Norge sammen med Rune Borgar Larsen, salgsingeniør for
Endress+Hauser og Rita Refvik, produktchef for Endress+Hauser. I baggrunden ses den ovn, der nu
styres med de nye højtemperaturmålere.

		13

NEOS´ Klor og VCM fabrik er strategisk placeret på kysten i det sydlige Norge Foto: Magnus Jönson-Dijnér.

huller. De er 100 cm lange, men
stikker kun 10-15 cm ind i
forbrændingskammeret, da
vægtykkelsen af ovnene er meget
tykke - men 1.500 grader er jo heller
ikke noget, at spøge med.
De glemte målere
Alle målere har nu været installeret i
ovnen, og målt stabilt i halvandet år.
Den gamle type var sandsynligvis
blevet skiftet ud to eller tre gange, hvis
de ikke var blevet permanent udskiftet.
Vedligeholdelseschef Gusfre er tilfreds
med den nye løsning.
”Vi har næsten glemt, at vi har
temperaturmålere”, udtaler han.
De nye instrumenter giver langt lavere
livstidsomkostninger. Det er vigtigt for
INEOS. At købe billige målere er ofte
dyrt i det lange løb og ifølge

vedligeholdelseschefen er
virksomheden meget
omkostningsbevidst – alt andet ville
være mærkeligt. Derfor var det også
rigtig vigtigt at lykkedes i første forsøg,
da de tidligere højtemperaturmålere
skulle udskiftes.

”Vi har næsten glemt, at vi
har temperaturmålere”
Stian Gusfre, vedligeholdelseschef

Tæt samarbejde med leverandører
Nu kører de ni Endress+Hauser TAF
11-termometre med transmitter med
de mest avancerede termoelementer
(S-klasse) i ovnen. Der sidder som
nævnt tre i toppen og tre på hver side
af ovnen. I hver gruppe anvendes én
måler til ren sikkerhed, hvor de to

andre anvendes til indikation og
kontrol.
Instrumentet med den midterste
temperaturmåling anvendes normalt
til regulering. Hvis én af de tre målere
skulle svigte, så bliver logikken i
kontrolsystemet automatisk ændret,
så måleren med den højeste
temperatur anvendes til signalering.
Målerne kører 4 til 20 mA og samples
fire gange i sekundet.
Det stramme greb om omkostningerne
har reduceret virksomhedens interne
ressourcer, og dermed begrænset
muligheden for at afprøve nye
løsninger på egen hånd. Gusfre
fortæller, at der må effektiviseres i
virksomheden, men at de nu til
gengæld i stigende grad arbejder med
og har tillid til, at deres leverandører
kan løse problemerne.

Tre højtemperaturmålere i siliciumcarbid (keramik).
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Endress+Hauser introducerer unik og ny TempC Membran:

Enestående målenøjagtighed også
med membran forsats
Det er ofte nødvendigt at anvende en membran forsats ved tryk og niveau
applikationer, hvor forholdene er barske. Men skiftende temperaturer kan
ofte være et problem for en membran forsats, især ved små
procesforbindelser. I fødevareindustrien og i den farmaceutiske industri, hvor
processen konstant skifter temperatur på grund af rengøring og sterilisation
(CIP / SIP), oplever traditionelle membran forsatse ofte betydelige problemer.
Endress+Hauser har derfor udviklet en
unik membran, der løser disse
problemer. Den nye
“temperaturkompenserende” TempC
membran reducerer følgerne af 
temperaturændringer markant og er
en perfekt partner til hygiejniske
applikationer.
Når olien i et trykformidlingssystem
udsættes for temperaturændringer fra
processen eller omgivelserne, vil den
ændre volumen. En konventionel
membran er stiv og kan ikke absorbere
trykændringen fra volumenændringen,
og transmitteren registrerer dette som
et ændret tryk i processen. TempC
membranen er asymmetrisk og blød,
og reducerer virkningen af 
temperaturændringer på sensoren.
Dette øger senderens nøjagtighed
betydeligt både ved CIP / SIP rengøring
og i andre situationer, hvor processens

eller omgivelsernes temperatur ændrer
sig. Transmitteren har også hurtig
respons ved temperaturchok. I praksis
giver det en bedre kontrol af
produktets kvalitet og kortere nedetid
ved batchprocesser.

Den nye patenterede TempC membran er
temperatur-kompenserende og minimerer
unøjagtigheder forårsaget af temperaturændringer og temperatur chok

TempC membranen kommer med i alt
16 forskellige varianter af hygiejniske
procestilkoblinger til alle
Endress+Hauser’s tryk og differenstryk
transmittere med trykformidlere.
Sammen med vores andre sensor
varianter Contite, keramisk- og metal
membraner og elektronisk
differenstryk, kan Endress+Hauser nu
tilbyde et komplet tryk og differenstryk
produktprogram til optimal måling i
alle hygiejniske applikationer.
Læs mere på
www.dk.endress.com/tempc

Fakta TempC-membranet

• Fås til Cerabar PMP55,
PMP75 og Deltabar FMD78
• Proces temperatur fra -40 ° C
til 250 ° C
• Materialet er 316
• Op til 10 gange mere nøjagtig
end traditionelle membran
forsatse
• Ikke påvirkelig af ændringer i
omgivelsestemperaturen
• Den bedste løsning på
markedet på temperatur chok
- hurtig reaktion

Med TempC membranen bliver selv små procesforbindelser upåvirket af temperaturændringer fra
processen og omgivelserne. Uvurderlig i hygiejniske applikationer!
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Fuld funktionalitet i
lille kompakt enhed
Proline Promag 100 og Promass
100 er dedikerede flowmålere til
fødevareindustrien og overholder
gældende lovkrav. Flowmålernes
pladsbehov er optimalt minimeret,
men med den fulde funktionalitet
og mere til...

Promag 100 og Promass 100 er kompakte masseflowmålere
til hygieniske applikationer.

Både i fødevareindustrien og i den farmaceutiske industri er
den globale konkurrence støt stigende. Flere og flere
virksomheder må derfor realisere deres
forarbejdningsanlæg på kortest mulig tid og ofte ved brug
af det “modulære ”princip. Der kræves derfor stor
fleksibilitet af produktionsenhederne inklusiv
instrumenteringen. Til disse applikationer er Promag 100
og Promass 100 det naturlige valg.
Fleksibilitet i din proces
Masseflowmålere (coriolis) og magnetisk-induktive
flowmålere har gennem årtier været flittigt anvendt
indenfor levnedsmiddelindustrien.
Nu er disse blevet optimeret yderligere med den meget
kompakte transmitter (Proline 100). Denne nye transmitter
tilbyder markant forbedret kompakthed med resulterende
reduceret vægt og forbedret hygiejnisk design, hvilket
muliggør en pladsbesparende og fleksibel integration i
processen.
Kompakthed uden sammenligning
Det robuste transmitterhus fås i hygiejnisk design - enten i
rustfrit stål eller aluminium og som kompakt (⌀ 135 mm)
eller ultra-kompakt (⌀ 110 mm). Det ultra-kompakte hus er
med stik (M12 x 1) som standard, hvilket betyder en nem
installation og hurtig tilslutning. Designet er udført i
overensstemmelse med EHEDG, FDA og 3A, hvilke sikrer en
høj produktsikkerhed i processen. Den højeste grad af
beskyttelse (IP69K / 316L) garanterer absolut vandtæthed
- selv under intensive udvendige renseprocesser med
rengøringsmidler eller damp.

Du kan også konfigurere Proline 100 i ro og mag med den
integrerede webserver og samtidig får du fleksible
muligheder for kommunikation (HART ®, PROFIBUS DP ®,
Modbus ,RS485 eller Ethernet/ IP).
Du kan læse mere om Promag 100 og Promass 100 på
vores hjemmeside www.dk.endress.com/proline100 eller
få et besøg af vores erfarne sælgere til fødevareindustrien,
som kan illustrere hvor kompakt Proline 100 i
virkeligheden er og hvilke forbedringer, de kan tilbyde din
proces.

Kompakt og ultrakompakt
Promass 100 i kompakt hus i rustfrit stål
(hygienisk).
Promass 100 i ultra kompakt hus i rustfrit stål
(hygienisk).
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Iggesund Bruk, i Sverige, sparer tid
og elektroder
For at sikre produktets kvalitet og sikre, at der er den rigtige mængde
kemikalier i processen, måler og analyserer Iggesund Bruk regelmæssigt
pH-værdien. Ved anvendelse af Endress+Hauser’s Memosens teknologi bliver
kalibreringen så let som muligt. For yderligere at forbedre
kvalitetshåndteringen, har Iggesund Bruk nu også investeret i softwaren
Memobase Plus.

Iggesund Bruk har over 20 målepunkter i anlægget og hvert målepunkt er udstyret med en to-tråds Liquiline M CM42 - Transmitter for
pH og temperatur.

Hos Iggesund Paperboard, produceres
der pap til emballage og grafiske
anvendelser på en svensk og en
engelsk mølle. Hos Iggesund Bruk
produceres der årligt omkring 340 000
tons massivt bleget karton af kemisk
masse. Produkterne sælges under
navnet Invercote og anvendes til mere
eksklusiv emballering, såsom parfume,
chokolade, vin, spiritus, cigaretter og
cd’er. Kvaliteten er den højeste og hver
kartonark er omhyggeligt specificeret
efter mere end 30 måleværdier,
herunder flere med tolerancer - alt for
at give kunden en sikker og
forudsigelig produktion.

Endress+Hauser gav os en god træning af systemet, hvilket betød, at vi
kunne komme hurtigt i gang og kunne bruge alle funktionerne med
det samme”, beretter Fredrik Nilsson.

Er på forkant
Fredrik Nilsson er
instrumentmekaniker hos Iggesund
Bruk og står for vedligeholdelsen.
”En vigtig kvalitetsparameter i vores
proces er pH-værdien. Ved at
kontrollere pH-værdien, ved vi om det
er den rigtige mængde af kemikalier,
der anvendes. Forkert pH kan koste en
masse penge og forårsage
produktionstab. Derfor måler vi den
kontinuerligt på en række
målepunkter igennem processen”;
forklarer Fredrik Nilsson.
Iggesund Bruk ligger i spidsen for ny
teknologi og de tester gerne nye
løsninger.

”Vi ønsker at have tjek på alt og være i
stand til at reagere, før der sker fejl”;
siger Kage Larsgården, projektingeniør
hos Iggesund Bruk. ”Vi er et team her i
virksomheden, som supplerer
hinanden godt. Vi er nysgerrige
omkring de nye teknologier, der kan
lette vores arbejde og samtidig bevare
kvaliteten. Så da Michael Åkerlund fra
Endress+Hauser var her og fremviste
den nye Memosens teknologi,
begyndte vi et samarbejde. Det er nu
fem år siden, og vi var meget
nysgerrige efter at se, om Memosens
teknologien kunne hjælpe os med at
forbedre og sikre vores kvalitet”.
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Kalibrering i laboratoriet
Memosens er et smart sensorsystem
til analysatorer. Kalibrerings- og
sensor-data lagres i pH-sensoren,
hvilket resulterer i mange funktioner,
der forenkler det daglige arbejde.
Desuden er der intet metal til metal
kontakt, som eliminerer fejl forårsaget
af korrosion, saltbroer eller fugt. Med
Memosens teknologien kalibrerer man
i laboratoriet under ideelle betingelser,
hvilket forenkler håndteringen og gør
processen sikrere.
”Vores elektroder er pre-kalibrede,
hvilket gør arbejdet med at kontrollere
pH-værdien meget enkelt”; fortæller
Mikael Åkerlund, salgsingeniør hos
Endress+Hauser. Så er det bare, at gå
ud og fjerne den gamle elektrode og
installere den nye. Den gamle
elektrode tager man så med ind i
laboratoriet og sætter i en KClopløsning til regenerering og dagen
efter kan man stille og roligt kalibrere
sensorerne. Arbejdet går hurtigere, og
det bliver udført på en mere sikker
måde.

Hos Iggesund Bruk produceres der årligt
omkring 340 000 tons massivt bleget karton
af kemisk masse. Produkterne sælges under
navnet Invercote.

“Vi sparer tid, penge
og elektroder med
Endress+Hausersystemet “
Mange målepunkter
Iggesund Bruk har over 20
målepunkter i anlægget, såsom i
blegningsprocessen, i
spildevandsrensning og i den kemiske
vandbehandling. Hvert målepunkt er
udstyret med en to-tråds Liquiline M
CM42 transmitter for pH og
temperatur.
”Det er en stor fordel, at være i stand
til at udføre kalibreringen i et
laboratoriemiljø. Det er nemmere, det
er hurtigere og mere pålideligt. Det gør
nok, at der bliver et bedre resultat på
kalibreringen”, fortæller Fredrik
Nilsson.
”Vi sparer tid, penge og elektroder
med Endress+Hauser-systemet. Jeg er
temmelig overbevist om, det”; erklærer
Kage Larsgården.

Softwaren forenkler
administrationen
I de sidste par måneder har Iggesund
Bruk også anvendt Memobase Plus,
der er Endress+Hauser’s software til at
måle, kalibrere og dokumentere.
Fordelene omfatter, at det kan
håndtere op til fire sensorer samtidigt,
dokument med fuld sporbarhed af
sensor og referenceopløsningerne og
at få en identisk måleteknologi i
processen og i laboratoriet, hvilket
giver bedre sammenlignelighed.
”Vi har kun arbejdet med Memobase
Plus i et par måneder, men er meget
tilfreds med systemet. Blandt andet får
vi kalibreringshistorikken og en
tydeligere indikation omkring
tilstanden af pH-sensorerne. En anden
stor fordel er, at alle kalibreringerne
bliver dokumenteret automatisk.
Tidligere var det et arbejde, vi skulle
gøre manuelt. Endress+Hauser gav os
en god træning af systemet, hvilket
betød at vi kunne komme hurtigt i
gang og kunne bruge alle funktionerne
med det samme”, afslutter Fredrik
Nilsson.

Med Memobase Plus får vi kalibreringshistorikken og en tydeligere indikation omkring
tilstanden af pH-sensorerne.
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Uovertruffen
pålidelighed for
kritiske processer
TMT82 nu med HART7 og SIL2 / 3
Sikkerheden kommer først i alle brancher; det gælder om, at holde risikoen
for skade på personer og miljø på så lavt et niveau, som muligt. I nogle
processer, er risikoen for skader så stor, at man udarbejder en risikovurdering
af processen og arbejder systematisk med, at reducere risiciene til et
minimum. Indenfor Olie & Gas, kemisk industri og energiproduktion er det
kutyme at arbejde på denne måde.
Fakta Temperaturgiver TMT82

Sikkerheden er i fokus ved farlige processer, udstyr med SIL-godkendelser er af største vigtighed.

Vores mest avancerede
temperaturføler med mA-signal
TMT82 er nu blevet opgraderet og
blevet certificeret til / 3-niveau SIL2.
Dette sker i overensstemmelse med
den seneste udgave af IEC61508:
2010 -1 / -2 / -3. Derfor er den også
certificeret med “Functional Safety
Management” - hvilket giver ekstra
sikkerhed ved løbende selvkontrol for
både tilfældige og systematiske fejl.
Med en SIL2 på hardware og SIL3 på
software, kan den bruges i homogen
redundans i et SIL3-kredsløb og man
behøver derfor ikke to forskellige
leverandører eller transmittertyper.

Temperaturtransmitteren har også
diagnostik i overensstemmelse med
NAMUR NE107 og den nyeste version
af HART; HART7. Det er således
muligt at få oplysninger om den
aktuelle tilstand på både transmitter
og temperaturføleren - og er samtidig
særdeles velegnet til WirelessHART
kommunikation. Den kan selvfølgelig
også konfigureres til, at skifte til
sensor nr 2, hvis sensor 1 skulle fejle
i et redundant system. Udskiftning af
temperaturføleren, kan gøres under
fuld kontrol, for at forhindre uønsket
nedetid.

• SIL2 / 3 certificeret - hardware
/ software - i
overensstemmelse med
IEC61508: 2010 -1 / -2 / -3
• ATEX
• HART7
• Diagnose i overensstemmelse
med NAMUR NE 107 Overvågning af sensor og
transmitter funktioner
• Optimeret nøjagtighed med
CVD / sensortransmitter
matching
• Hurtig tilslutning med valgfri
clip-system
• Til hoved montering og
DIN-skinne montering
• 2 følerindgange

TMT82 kan anvendes i homogen redundans i
en SIL3-applikation.
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Sørg for din fødevaresikkerhed,
kvalitet og overholdelse af
lovgivningen
Endress+Hauser hjælper dig med at
opfylde industriens strenge krav og
regler og samtidig bevare produktets
kvalitet
3,4,5,6,7,8,9,11,19,22,23,10
Mens industriens krav og regler i levnedsmiddelindustrien
til sikkerhed, kvalitet og pålidelighed løbende højnes, bliver
certificerede teknologier og vedligeholdelse stadig mere
afgørende for din daglige drift. For at sikre produkternes
kvalitet og varetage dine revisioner, skal du føre en
fortegnelse over alle begivenheder under produktion og
vedligeholde dokumentation af dine drifts enheder såsom
måleudstyr for at evaluere dine processer. Derfor er
sporbarheden i din drift af afgørende vigtighed.
Vi samarbejder med dig, så du kan levere den ensartede
kvalitet, som dine kunder forventer, ved at forbedre dit
anlægs produktivitet, sikre lovmæssig overensstemmelse,
spare på værdifulde ressourcer og i sidste ende sænke
omkostningerne. Vores gennemtestede udvalg af
topkvalitets og certificerede måleprodukter suppleres af et
netværk af service- og supportteknikere, der er klar til at
servicere dig.

Vi tilbyder et komplet sortiment af 3-A, FDA
og EHEDG godkendte instrumenter

Komplet sortiment af hygiejniske måling løsninger
Vores hygiejniske og robuste produkter samt skræddersyede
løsninger er gennemprøvet og designet til at imødekomme
krav og regler i fødevareindustrien.
Hygiejnisk designet og certificerede sensorer
Vi tilbyder et komplet sortiment af 3-A, FDA og EHEDG
godkendte flow, niveau, temperatur, tryk og analytiske
måleløsninger designet og fremstillet specielt til alle globale
krav til fødevaresikkerhed og pålidelighed i
levnedsmiddelindustrien.
Beskyt din revision
Oprethold din produktkvalitet og varetag din revision med
en sporbar og akkrediteret kalibrering enten on-site, på dit
anlæg eller i vores laboratorium. Al dokumentation
relateret til dit instrument - fra fremstilling og gennem
instrumentets livscyklus - er til rådighed døgnet rundt og
lige ved hånden.
Kontakt os for yderligere information

Vedligehold din produktkvalitet med en sporbar og akkrediteret
kalibrering.

Endress+Hauser kan hjælpe dig med at levere en ensartet kvalitet gennem stabile og godkendte måleinstrumenter.

20

fanfare

		

Instrumentering til produktionsvand
I takt med at de eksisterende oliefelter bliver ældre, så vil indholdet af den
udvundne væske indeholde mere og mere vand - faktisk kan op til 98 % af
den udvundne væske udgøre vand. Derfor vil behovet for at rense
produktionsvandet bliver stadig større for at overholde kravene udstedt af
OSPAR kommissionen. I Danmark og Norge bliver der totalt produceret ca.
175 mil. ton produktionsvand pr. år og dette forventes at stige da der primært
bliver udvundet olie fra ældre felter.
Behandlingen af produktionsvand
Udledningen af olie med
produktionsvand kan reduceres
gennem tre tiltag:
• Reduktion af mængden af
produktionsvand
• Øget tilbageføring af vandet til
undergrunden (re-injektion)
•Rensning af det vand der ikke føres
tilbage til undergrunden, men ledes ud
til havet
Det er klart at foretrække, at vandet
tilbageføres til undergrunden, da det
både miljømæssigt og økonomisk er
en attraktiv løsning, men der kan
være forhold, der gør at dette ikke er
muligt.
Derfor er det vigtigt at oprense
vandet inden det ledes tilbage i havet
og generelt siger reglerne at
indholdet af olie ikke må overstige
0,3mg pr. liter. At oprense vandet er
en lang og krævende proces og det
kræver den rette instrumentering
hele vejen igennem for at sikre sig en
effektiv oprensning. Processen kan
variere, men diagrammet på
modsatte side, viser en simplificeret
proces.

Den anbefalede instrumentering
Den valgte instrumentering kan
variere efter den specifikke proces,
men der kræves både flow, niveau,
tryk, temperatur og analyse måling
på de forskellige stadier af
oprensningsprocessen, for at opnå en
effektiv og sikker oprensning. Vi
beskriver her de vigtigste målinger,
der bør foretages.
I opbevaringstankene for den
indkomne væske, bør både niveauet
og flowet måles (ind og ud af tanken)
og det anbefales at måle trykket (dp)
henover filteret for at sikre, at der
ikke sker tilstopning.
I separationstanken adskilles olie og
vand ved hjælp af tyngdekraften og
derfor vil en niveau radar måler
kunne måle det totale niveau men
også grænsefladen mellem olien og
vandet.
Det tilrådes også at måle
ledningsevnen, hvorved det er muligt
at måle forskellen mellem oliens lave
ledningsevne og vandets høje
ledningsevne, så
separationsprocessen kan tilpasses i
overensstemmelse hermed.

I separationstanken vil olien lægge sig på toppen og vandet i bunden og kapacitive niveau måler
vil måle grænsefladen.

Kapacitive niveau sensorer monteret
ved ventilen på opsamlingstanken og
separationstanken, kan registrere
ændringen fra vand til olie.
Signalerne fra de kapacitive sensorer
kan signalere til styresystemet, at det
trygt kan pumpe olie-frit vand fra
bunden af tanken (kaldet “vand
dumping”). Når sensoren registrerer
olie, hvilket betyder, at al vandet er
blevet ledt ud, sendes der et signal til
at standse pumpen, hvilket forhindrer
olien i at blive sendt gennem
vandbehandlingsprocessen.
Analytisk instrumentering spiller en
større rolle i den statiske mikser og
oxidationstanken. I denne fase bør
der måles for både pH, oxidationsreduktionspotentiale (ORP), frit klor
og ledningsevne.
I bundfældningstanken er det kun
nødvendigt at måle for overfyldning,
hvor Endress+Hauser har udviklet
særlige løsninger til styring af dette.
Hovedmåleren består af en punkt
niveausensor, der vil give alarm, hvis
niveauet i bundfældningstank bliver
for højt, og der er risiko for
overfyldning.
Alle instrumenter og analysatorer vil
kommunikere via en form for
styresystem, der kontrollerer og
overvåger hver fase af processen. I de
fleste tilfælde vil der anvendes en
højhastigheds-tovejs digital feltbus
kommunikation til at forbinde
instrumenterne og analysatorerne til
styresystemet. Hvis instrumentet
eller analysatoren ikke har en
feltbus-kommunikations mulighed,
så kan et enkelt 4-20mA signal
bruges til at sende variabler til
styresystemet.
Kontakt Endress+Hauser for
yderligere information eller læs
mere på: www.dk.endress.com
under application know-how for
olie&gas
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Et simplificeret diagram over processen for oprensning af produktionsvand.

Endress+Hauser kan vejlede dig til den bedste instrumentering i hver
fase af oprensningen af dit produktionsvand.

Med boring af olie fremkommer der flere mil. ton produktionsvand
hvert år, der først skal oprenses, før det kan udledes til havet.
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Olie- og gasindustrien bestræber
sig på sikker drift
Olie- og gasindustrien stilles over for mange udfordringer, når det gælder
imødekommelse af en øget energiefterspørgsel. Industrien skal opfylde
efterspørgselen med færre uddannede og faglærte mennesker og ofte under
mere vanskelige proces- og miljøforhold. Behovet for kvalificerede
leverandører, som forstår jeres behov – ud over det grundlæggende – er
afgørende for enhver olie- og gas-virksomheds succes og sikkerhed.

Den øgede efterspørgsel på energi giver Olie & Gas-industrien mange udfordringer fremover.

Sikkerhed på farlige steder
I de seneste årtier har verden lært nogle dyre lektioner, når
det gælder sikker drift. Vi samarbejder med vores partnere,
f.eks. Rockwell Automation, om at levere reel værdi og
omkostningsbesparende løsningspakker, der forhindrer
usikre forhold som f.eks. overfyldning af tanke. Hele
sikkerhedskredsløbet er omfattet med en integreret
løsning, der opfylder de højeste sikkerheds standarder.

•Produktlinjer certificeret i overensstemmelse med
sikkerhedsstandarder som : ATEX, FM, TIIS Safety by
design
•Brug af moderne teknologi  – IEC 61508 SIL 2 og op til SIL
3 for homogen redundans
•Ensartede drifts- og sikkerhedskoncepter med henblik på
enkel og sikker drift

Sikkerhed hos Endress+Hauser - ikke en tilfældighed
Hos Endress+Hauser bliver der arbejdet struktureret for at
opnå den bedste sikkerhed - vi tilbyder:

Services og løsninger til øget sikkerhed
•Omfattende rådgivning og supportværktøjer til
planlægning, design, indkøb, styring betjening
•Stort udvalg af seminarer og informationsarrangementer
•Design af sikkerhedskredsløb (Ex och SIL)
•Dokumenteret funktionstestning og sikkerhedsutstyr
•Komplet løsning til overfyldningsbeskyttelse

•Høj erfaring med sikkerheds processer – mere end 10
millioner enheder installeret på verdensplan
•Opfylder internationalt anerkendte standarder og
anbefalinger såsom: API, OIML, SIL, IP, NORSOK, NACE
250+

Hvis du har brug for vejledning omkring din sikkerhed, så
tag kontakt til os via telefon og så kan vi sammen
gennemgå dine behov.

		23

Endress+Hauser har i en lang årrække støttet op om primært de tekniske uddannelser.

Endress+Hauser støtter fremtiden
Endress+Hauser har i en lang årrække støttet op om primært de tekniske
uddannelser i form af praktikpladser, projektskrivning, events samt
sponsorater.
At have en tæt kontakt med de tekniske skoler og
universiteter, giver ikke kun de studerende mulighed for, at
få bygget lidt praktisk viden ovenpå teorien. Det giver
bestemt også Endress+Hauser ligeså meget tilbage.

uddannelsesstederne og er ofte inviteret til at undervise de
studerende, hvor der har været et behov for dette.

At have de studerende i praktik i virksomheden, skaber
noget dynamik i form af deres tilstedeværelse, men også i
form af deres nysgerrighed og spørgsmål til
fremgangsmåden i forskellige tiltag samt projekter. Dette
kan bryde et særligt vanemønster og skabe nye muligheder
for virksomheden.

Når de studerende får lov til, at skrive større projekter for
virksomheden, får man et blik på virksomheden med nye
øjne og en mulighed for, at gå i dybden med emner, som der
ellers ikke ville blive sat de samme ressourcer af til. Selv om
de studerende skal udvise deres forståelse for teorien, har vi
haft stor glæde af projekterne. De kan sagtens anvendes i
praksis og der kan komme ganske tankevækkende
resultater frem.

Som virksomhed og forretningsleder giver det også en
mulighed for, at forstå uddannelsesstedernes fokus og
udvikling samt at give sit besyv med på eventuelle
læringsbehov. Hos Endress+Hauser har vi generelt rigtig
gode erfaringer med, at komme i dialog med

Sidst men ikke mindst, er det en kæmpe tilfredsstillelse at
se en god studerende blive færdig med sin uddannelse og
begynde deres færd videre i forretningslivet. Hvis din
virksomhed ikke allerede er engageret med
uddannelsesstederne, kan vi klart anbefale dette.

Det skaber en god dynamik i virksomheden at have en studerende i praktik.

INVITATION
Måletekniskseminar d. 7. – 10. december 2014

Vil du lære mere om måleprincipper og se
produktionsfaciliteterne hos Endress+Hauser?
Så tilmeld dig vores årlige seminar, som har et spændende
og indholdsrigt program, der kombinerer teoretisk
gennemgang af måleteknik og procesautomation med
besøg på vores moderne produktionsanlæg.
Vi har indbudt alle vores eksperter hos Endress+Hauser, for
at give dig den bedst mulige viden omkring fremtidens
teknologi.
På Seminaret kommer du rundt og ser vores
produktionsfaciliteter i Maulburg, Reinach og Cernay,
hvor du bl.a. kan opleve Europas største kalibreringsrig.
Du kommer også på besøg på ”Sternenhof” i Reinach,
som er Endress+Hauser’s hovedsæde.

Pris for seminaret: :

7.500 DKK/person inklusiv rejse,
kost & logi samt dokumentation

Sidste tilmelding:

3. november 2014. Pladserne er
begrænsede, så tilmeld dig snarest!

”Sternenhof” i Reinach, som er Endress+Hauser’s hovedsæde.

Få yderligere information om programmet og tilmeld dig på
vores hjemmeside:
www.dk.endress.com/seminar
Vi kommer på besøg på et af Europas største akkrediterede
kalibreringsrigs i Cernay, Frankrig.
Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12
DK-2860 Søborg
Telefon
70 131 132
Fax
70 132 133
info@dk.endress.com
www.dk.endress.com

