KROHNE Instrumentation inviterer til FLOW-SKOLEN:
24. - 26. april 2018 på fabrikken i Nederland.
Avreise fra Oslo 24. april kl. 11:50, Ankomst Oslo 26. april kl. 16:20
Grunnleggende kurs i mengdemåling av væsker & gass
Kurset vil bli holdt på Norsk.
KROHNE er en ledende produsent av produkter for måling av mengde, nivå, trykk og
temperatur, samt produkter for væskeanalyse og signalbehandling. Vi besitter stor
kompetanse innenfor disse teknologiene og har ett ønske om å dele denne kunnskapen
med våre kunder / brukere.
Den raske utviklingen i teknologi gjør at måleinstrumenter basert på ny teknologi blir
installert i anlegg uten at nødvendig kompetanse for virkemåte, bruk og vedlikehold blir
ivaretatt. Når vi samtidig vet at denne type instrumenter blir installert i applikasjoner som
er avgjørende for effektiv produksjon, driftsikkerhet og lønnsomhet, mener vi det er
særdeles viktig at personell som har ansvar for prosjektering, installasjon, drift og
vedlikehold bør oppdateres kunnskapsmessig.
FLOW-SKOLEN går over to dager, og er et kompetansehevende kurs som tar
utgangspunkt i måleteknologiene og er nøytral i forhold til produsenter, så godt som det
lar seg gjøre.
Kurset dokumenteres med kurskompendium og kursbevis.
Det blir tradisjonell Flow-skole, ispedd en rundtur i produksjonen for å se hvordan disse
målerne blir produsert.
Kostnad:
Kurskostnad er avhengig av flybillett priser på bestillings tidspunkt, og inkluderer Fly /
buss til og fra fabrikken i Dordrecht, fra Oslo. 2 netter på hotell inklusiv frokost, lunsj
begge kursdagene.
Kursbevis og fyldig kursdokumentasjon.
Vi kan ordne tilslutnings fly, men det kommer i tillegg til kurs prisen.
Early Bird tilbud: 8.800,- kroner
Vi har reservert rimelige flybilletter frem til 19 januar, og kan derfor tilby
redusert pris ved påmelding innen 19 januar.
Bindene påmelding til E-Post: kurs@krohne.com eller på Faks: 69 26 73 33
Begrenset antall flyseter, så vær tidlig ute.

Early bird tilbud

fredag

19 januar 2018

Avreise 24 april:
Klokken 11:50
Oslo(Gardermoen)

Ankomst 26 april
klokken 16:20
Oslo(Gardermoen)

Agenda:
Kurs leder: Johnny Østvang / Frode Endresen
Kurset vil bli holdt på Norsk.
24. april
14:00 felles buss til hotellet
15:30 Velkommen til kurs i mengdemåling
Strømninger i rør, strømningsforstyrrelser
18:00 Ferdig for dagen
Kveld Felles middag
25 april
08:30 Teknologi og måleprinsipper
Mengde måling ved bruk av differanse trykk
VA – Meter (variabelt areal)
Elektromagnetisk mengdemåler
Ultralyd mengde måler
Coriolis mengdemåler / tørrstoffmåler
12.00 LUNSJ
13.00 Produksjon av mengdemålere
Rundtur i produksjonslokalene
14.00 Teknologi og måleprinsipper fortsetter
15.00 Guidet fottur i Dordrecht sentrum, evt. Retur til hotellet
Kveld Felles Middag
26 april
08.30 Krav til Installasjon
Forebyggende vedlikehold
Riktig valg av mengdemåler
11:30 Retur til Amsterdam flyplass for hjemreise.
For mer Informasjon: NB. Nye e-postadresser
Frode Endresen
Tlf.
911 91 444
E-post f.endresen@krohne.com

Johnny Østvang
922 66 896
j.ostvang@krohne.com

