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Endress+Hauser as  

Pål Thorkildsen 
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Våre aksjonærer 

 

 Grunnlagt 1953 av Georg H Endress og Ludwig Hauser 

 I eneeierskap  av Endress familien siden 1975 

 I Norge siden 1973 – Tranby , Bergen og Sandefjord 

 34 ansatte – egen service avd. 7 stk. 

Vi ønsker å forbli et suksessfullt familie-eiet selskap! 
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Flow 
Pressure 

Analysis 

Temperature 

System components 

Registration 

Level 

Services 

Solutions 

En leverandør !  “one stop shopping” 
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Forutsetninger ved god instrumentering 

Dersom man ikke måler , kan men heller ikke kontrollere 

 

Instrumentet skal ikke påvirke prosessen 

 

Instrumentet skal ikke påvirke rengjøring 

 

 Prosess og rengjøring skal ikke påvirke instrumentet. 
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Mange måleprinsipper for mengdemåling: 

 

- mag.måler 

- vortex måler 

- ultralydmåler 

- coriolismåler 

-Termiske massemålere 

- måleblende/itabar 
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Måle prinsipp 
Volume flow 

U     ~     V

U = Induced voltage

V = Volume flow
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Promag: Empty Pipe Detection (EPD) – Tomt rør ? 

• Alarm via status utgang / Relè  programmerbar/ måle begge veier. 

 

• Delt versjon opp til  200 m 

Måle elektrode 

Referanse elektrode 

Måle elektrode 

EPD elektrode 
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Installasjon  

 

 

d D 

max.4° 

DN×≥ 5 DN×≥ 2

Ikke 
tomtrørsdeteksjon 
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Del fylte rør 
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Certified corrosion protection as standard offering 

Blå coating for: 
• …oversvømmelse   

≤ 3m permanent eller   

≤ 10m  i 48 timer, ihht: class Im1 acc. EN/ISO 12944 

• …saltholdige omgivelser , ihht : class  

C5-M acc. EN/ISO 12944 

Gray coating suitable for: 
• …nedgravd installasjon og fare for korresivt vann til 3m (≤10 ft.), 

ihht  corrosion protection class  

Im 2 and Im 3 acc. EN/ISO 12944 
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Renseanlegg, slam: Valg av måler  

0% 

Slam 

8% 

% TS. 

 

50/53P 55S 

Testet opp til  35%  

Lining:   

• PTFE når det finns kjemikalier igjen i slammet 

• PU når det ikke finns kjemikalier igjen i slammet 

 

Elektroder:  

• Standardform eller  

 

• bullet type 
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Fordeler til mag. målere 

 Meget god repeterbarhet:   

± 0.1% 

 Høy nøyaktighet:  fra  

± 0.2% , normalt 0,5 

 1000:1 “turn down” 

 Vedlikeholds fri – ingen bevegelige deler 

 Lite eller ikke trykktap , “åpent” rør 

 Bra for høy TS/ slurries 

 Høy målestabilitet – ingen drifting 

 Verifisering/kalibrering 

 Spørsmål ?? 
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PROline Promass 80 PROline Promass 83 

Coriolis Mass Flow meter  for TS måling 
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Hvorfor masse måling ? 
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 Om temperaturen endres : 

 

 Volum 1 ≠ Volum 2 

 

 Massa 1 = Massa 2 

Massa 1 

Volum 1 

Massa 2 

Volum 2 
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From theory to practice 

 

fR ~ ρ 
 

 

 

t  

∆ϕ  = Phase difference 
    =  Mass flow 

ρ     =  Density 
fR    =  Reference frequency 
T     =  Temperature (°C) 

∆ϕ ~ Am 

Q
m
 

∆ϕ 

fR 

Q
m
 

Coriolis Measuring Principle 
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Direkte mass flow måling 

av væsker og gasser 

• Veldig god nøyaktighet 

• Ikke krav til rett strekk 

• Tilleggs info om prosess 

• Lett installasjon (fit & forget) 

• Ingen bevegeliget deler 

• Hygeniske utgaver 

• Ulike varianter  

 

• Brukes til TS måling 

 

Coriolis mass flow måling med PROline Promass 

Fordeler Coriolis 
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“clamp-on” ultralyd  

  Mengde måling 
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From theory to practice 

∆t ~ 

∆t  

Q
V
 

∆t   = Time difference 

Q
V
  = Volume flow 

 Q
V
 

Ultrasonic Measurement Principle 
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Commissioning parameters 

 Data for oppsett: 

 Ytter  diameter (eller omkrets) 

 Lydhast for mediet 

 antall traverses  

 Valg av sensor type 

 

 Data  for høy nøyaktighet : 

 veggtykkelse 

 Lydhast på rørmatriale 

 Liner material og tykkelse 

 Medium temperature & viscositet 

di w L R 
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Oppsummering   “clamp-on” 

 
 

 Ikke prosses stopp ved montering  

 Rask, lett montering 

 Lav kost , spesielt ved store rørdiam. 

 Ikke trykk tap 

 Ingen bevegelige deler – høy repeterbarhet og 

lave vedliholdskostnader. 

 Sensor i SS, IP68 

 Aggressive medier – ikke i kontakt 
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Hvor kan det brukes ? 

 Rent vann og delvis rent vann  

 Innhold av fast stoff <5% av volume 

 Gass/luft innhold <1% av volume 

 Vann 

 Drikke og avløpsvann 

 Varme, kjøling, sjøvann, “brannvann “ 

 Ultra rent og demineralisert vann 

 kjemikaler og korrosive væsker 

 syrer, Alkalier, etc. 

 bensin & Oljeprodukter 

 I høy trykks applikasjoner 
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Portable transmitter 

 Visual sjekk eller sammenligning av mengde og 

hastighet  

 Flow totallization 

 Lagring/logging av data til f.eks. PC. 

 Analog input/output 

 Sjekk av pumpekapasiteter 

 Lekkasje kontroll 
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Prosonic Flow B 200 Biogass mengdemåler  
Presentasjon VA treff 

 
Anbefalt teknologi for våt biogass. 
Ultralyd måler med temp.sensor 
Innovative industry optimized flow meter for 
biogas. Measurement accuracy and reliability 
unaffected by changing gas composition, moisture 
content of the gas, and can measure under low 
flow and low pressure conditions.   
 
Integrert metan måling 
% innhold av metangass 
Enables process optimization via the integral in-
line measurement of biogas methane content. 
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Ultralyd i åpne renner 
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Prosonic S FMU90 – overløp 

 

Mengdemåling i renner 

 Puls og 4_20 mA 

 

 

 
  

Ferdigprogrammert  

Mendgeprofil Q/h kurver 
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Prosonic S FMU90 –  

Rist kontroll 

2 sensorer, 1 relèr,  2 utganger 

Pumpe kontroll  

 

2 uavhenginge pumpe styringer 

 Alternering / ikke alternerende 

 Grense stryring 

 Pump rate control (1 ON/OFF point) 
Kontroll med 

 Differense 

 Ratio 

Products 
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Parshall  renne 

Eks. 

  9“ Parshall renne 

 avløpsvann 

 atmospherisk trykk 

 relè utg./4_20mA for mengde 

 

Løsning 

Prosonic S – FMU90 transmitter med  FDU90/91 

sensor 

- forhåndsprogrammerte q/h kurver 

Applikasjoner 
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