TEMADAG PROCESSMÄTTEKNIK
Karlstad
Tisdag 23 november 2021
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Kaffe, registrering
Fagerberg lanserar ”All inclusive”
Flödesmätning på pappersmassa
och slurry, problem och möjligheter.
Mätning av koncentration, densitet,
TS-halt. Likheter och olikheter
Reglerventiler/ ventiler för slitande
media
Lunch – produktutställning

KROHNE 100 & 50 års jubileum
Kalibrering, utrustning, referenser
och metoder
14.30 Datainsamling, dashboards och
elkvalité (Schneider Electric)
- 15.00 (ca)

Vi tar upp några aktuella frågor runt
flödesmätning, flödesreglering samt
mätning av tryck och temperatur. Lär
mer om mätprinciper, montage,
dimensionering, krav och underhåll.
Passa också på att ta med din egen
processtekniska fråga. Förutom ett antal
föreläsningar finns också möjlighet att
se några av våra produktnyheter.
Var med och fira vårt dubbel-jubileum
År 2021 firar KROHNE 100 år och
Fagerberg har representerat KROHNE i
Sverige i 50 år. Hurra

Välkommen!

Plats: Elite Stadshotellet, Kungsgatan 22, Karlstad. www.elite.se
Pris: Deltagandet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat så anmäl dig så snart du kan.
Vänligen också avboka din plats om du skulle få förhinder. Vi följer naturligtvis alla Corona-regler.
Anmälan: e-posta (senast 1 november) önskad temadag (plats/datum) samt namnen på deltagarna till
aa@fagerberg.se. Välkommen!
Mer information: Klas Argeus tel. 070-6101075 (klas.argeus@fagerberg.se), Patrik Svensson tel. 0766774124 (patrik.svensson@fagerberg.se) eller Anders Andersson tel. 031-693734 (aa@fagerberg.se)
OBS I de första inbjudningarna hade vi satt den 25 nov. för detta. Men det är den 23 nov. som gäller!
Våra seminarier/ temadagar syftar till att visa och demonstrera hur våra produkter används i olika applikationer
och processer. Du får tips och råd gällande val, dimensionering, inkoppling och felsökning. Olika temadagar har
olika syften och programmets innehåll varierar därefter. Produkterna vi visar kommer från våra leverantörer;
Worcester, KROHNE, AZ, Siemens, NAF, Foxboro, Pentronic, FIke, Argus, PR electronics, Satron, GEFA,
KRAL, Persta, Höntzsch, Valtek, Kämmer, KURZ, RF, Copes, Niezgodka, STIKO, Schneider, Ametek m.fl..

