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Måleteknisk kunnskap

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 et ønske om å dele denne kunnskapen med våre kunder/brukere.

Den raske utviklingen i teknologi gjør at måleinstrumenter basert på 
ny teknologi blir innstallert i anlegg uten at nødvendig kompetanse 
for virkemåte, bruk og vedligehold blir ivaretatt. Når vi samtidig vet 
at denne type instrumenter blir installert i applikasjoner som er
avgjørende for effektiv produksjon, driftssikkerhet og lønnsomhet,
mener vi det er særdeles viktig at personell som har ansvar for 
prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold bør oppdateres 
kunnskapsmessig.
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FLOW-SKOLEN

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.

Din bakgrunn:

Kurset henvender seg til alle som har 
behov for mengdemåling innen industri, 
oljevirksomhet, kommunalteknisk  sektor, 
konsulenter og engineering selskaper. 
Eller om du har ansvaret for prosjektering, 
spesifisering og valg av utstyr. 
Mengdemålinger kanskje ikke din 
hovedoppgave men et viktig parameter.
Du behøver ikke ha særskilt teoretiske
forkunnskaper.  Praktisk erfaring fra 
elektro eller instrumentering er 
en fordel. 

Slik  går det til:

Du lærer best ved å forstå grunnleggende 
teori for mengdemåling og de enkelte
måleprinsipper.
Deretter fokuseres det på kriterier for valg
av  måleprinsipp til den enkelte applikasjon
og hvilke hensyn som må vektlegges ved
installasjon.
Til slutt ser vi på funksjonskontroll

Kursinnhold

Dag 1

• Velkommen til kurs i mengdemåling
• Generelt om mengdemåling
• Strømninger i rør og 
  strømningsforstyrrelser
• Måleenheter
• Teknologi og måleprinsipper
• Å velge rett måler på rett plass

Dag 2

• Dimensjonering av målere
• Installasjon av mengdemålere
• Feilsøking
• Drift og vedlikehold
• Teoretiske og praktiske oppgaver
• Avslutning
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TEMPERATUR, TRYKK- 
OG NIVÅSKOLEN

Temperatur, trykk og nivåskolen 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 las seg gjøre. 
Kurset dokumenteres med kurskompendium og kursbevis.

Din bakgrunn:

Kurset henvender seg til alle som har 
behov for nivå, trykk, og temperatur.
Dette er kanskje ikke din hovedoppgave 
men et viktig parameter.
Du behøver ikke ha særskilt teoretiske
forkunnskaper.  Praktisk erfaring fra 
elektro eller instrumentering er 
en fordel. 

Praktisk info:

Temperatur, trykk og nivåskolen er et 
kompetansehevende dagskurs som tar 
utgangspunkt i ulike måleteknologier. 
Vi legger vekt på å være nøytrale i forhold 
til produsenter. 
Kurset holdes på norsk og dokumenteres 
med kurskompendium og kursbevis.

Kursinnhold

Dag 1

• Velkommen til kurs i temperatur,
  nivå og trykkmåling
• Teknologi for bryterfunksjoner
• Kontinuerlig måling elektronisk
• Diagnostikk/konfigurasjon
• Tekniske løsninger
• Oppsummering

Dag 2

• Temperatur
•  Pt - element
•  Temperatur transmittere
•  Termo element
•  Tekniske løsninger
•  Oppsummering
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Brukerkurs i grunnleggende bruk
av 

KROHNE Elektromagnetiske mengdemålere
Brukerkurset går over en dag og er et kompetansehevende kurs som tar utgangspunkt i KROHNE

elektromagnetiske mengdemålere. Kurset dokumenteres med kurskompendium og kursbevis.

Din bakgrunn:

Kurset henvender seg til alle brukere av 
mengdemåling innen industri, 
oljevirksomhet,  kommunal teknisk sektor,
konsulenter og engineering selskaper.
Du behøver ikke ha særskilte teoretiske
forkunnskaper. Praktisk erfaring fra elektro 
eller intrumentering er derimot en fordel.

Praktisk info:

Du lærer best ved å forstå grunnleggende 
teori for mengdemåling og de enkelte
måleprinsipper.  Vi fokuserer deretter
på funksjonskontroll og testing før 
oppstart, og avslutter med opplæring 
i drift og vedlikehold. 

Kursinnhold

• Velkommen til kurs 
• Generelt om måleprinsippet
• Dimensjonering av målere
• Installasjon av mengdemålere
• Feilsøking
• Drift og vedlikehold
• Teori og praktiske øvelser 
• Avslutning
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Brukerkurs i grunnleggende bruk
av 

KROHNE Coriolis mengdemålere
Brukerkurset går over en dag og er et kompetansehevende kurs som tar utgangspunkt i KROHNE

coriolis mengdemålere. Kurset dokumenteres med kurskompendium og kursbevis.

Din bakgrunn:

Kurset henvender seg til alle brukere av 
mengdemåling innen industri, 
oljevirksomhet,  kommunal teknisk sektor,
konsulenter og engineering selskaper.
Du behøver ikke ha særskilte teoretiske
forkunnskaper. Praktisk erfaring fra elektro 
eller intrumentering er derimot en fordel.

Praktisk info:

Du lærer best ved å forstå grunnleggende 
teori for mengdemåling og de enkelte
måleprinsipper.  Vi fokuserer deretter
på funksjonskontroll og testing før 
oppstart, og avslutter med opplæring 
i drift og vedlikehold. 

Kursinnhold

• Velkommen til kurs 
• Generelt om måleprinsippet
• Dimensjonering av målere
• Installasjon av mengdemålere
• Feilsøking
• Drift og vedlikehold
• Teori og praktiske oppgaver
• Avslutning
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• Velkommen til kurs 
• Generelt om måleprinsippet
• Dimensjonering av målere
• Installasjon av mengdemålere
• Feilsøking
• Drift og vedlikehold
• Teori og praktiske oppgaver
• Avslutning
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Brukerkurs i grunnleggende bruk
av 

KROHNE radar nivåmålere
Brukerkurset går over en dag og er et kompetansehevende kurs som tar utgangspunkt i KROHNE

radar nivåmålere. Kurset dokumenteres med kurskompendium og kursbevis.

Din bakgrunn:

Kurset henvender seg til alle brukere av 
radar  innen industri, 
oljevirksomhet,  kommunal teknisk sektor,
konsulenter og engineering selskaper.
Du behøver ikke ha særskilte teoretiske
forkunnskaper. Praktisk erfaring fra elektro 
eller intrumentering er derimot en fordel.

Praktisk info:

Du lærer best ved å forstå grunnleggende 
teori for nivåmåling og de enkelte
måleprinsipper.  Vi fokuserer deretter
på funksjonskontroll og testing før 
oppstart, og avslutter med opplæring 
i drift og vedlikehold. 

Kursinnhold

• Velkommen til kurs 
• Generelt om måleprinsippet
• Dimensjonering av målere
• Installasjon av nivåmålere
• Feilsøking
• Drift og vedlikehold
• Teori og praktiske oppgaver
• Avslutning
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Brukerkurs i grunnleggende bruk
av 

KROHNE væskeanalyse målere
Brukerkurset går over en dag og er et kompetansehevende kurs som tar utgangspunkt i KROHNE

analyse målere. Kurset dokumenteres med kurskompendium og kursbevis.

Din bakgrunn:

Kurset henvender seg til alle brukere av 
væskeanalyse innen industri, 
oljevirksomhet,  kommunal teknisk sektor,
konsulenter og engineering selskaper.
Du behøver ikke ha særskilte teoretiske
forkunnskaper. Praktisk erfaring fra elektro 
eller intrumentering er derimot en fordel.

Praktisk info:

Du lærer best ved å forstå grunnleggende 
teori for ph, ledningsevne, turbiditet
 og de enkelte måleprinsipper.  
Deretter fokuseres det på funksjonskontroll 
og testing før oppstart, og avslutter med 
opplæring i drift og vedlikehold. 

Kursinnhold

• Velkommen til kurs 
• Generelt om måleprinsippet
• Dimensjonering av målere
• Installasjon av analyse instrumenter
• Feilsøking
• Drift og vedlikehold
• Teori og praktiske oppgaver
• Avslutning
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Brukerkurs i bærbar gassdeteksjon

Brukerkurset går over en dag og er en bevisstgjøring i bruken av instrumentene.  
Kurset dokumenteres med kursbevis.

Din bakgrunn:

Kurset henvender seg til alle brukere av 
gassdeteksjon innen industri, 
oljevirksomhet,  kommunal teknisk sektor,
konsulenter og engineering selskaper.
Forkunnskaper ingen krav.

Praktisk info:
På kurset lærer du hvordan  bærbare 
gassmålere fungerer. 
Vi går igjennom sjekklister 
for kontroll og klargjøring av 
måleinstrumenter før bruk. 
Begrensninger ved måleinstrumentene. 
Hvordan man bruker gassmålings-
instrumentet riktig.
Ulike farer med gass, krav, gassdeteksjon 
og varsling.
 

Kursinnhold

• Velkommen til kurs 
• Gjennomgang av instrument - 
  GasAlert MicroClip X3 
  GasAlert Max XT II (pumpe) 
• Hvordan bruke GasAlert MicroClip X3
  og GasAlert Max XT II (pumpe)
• Entring av lukket rom for blant annet
  vann/avløp

• Gasser - H2S, CO, O2 og 
  LEL (eksplosive gasser)
• Gasser og dens farer
• Administrativ norm og forskrifter
• Hvordan bruke instrumentet og 
  plassering av instrumentet
• Rengjøring av instrumentet
• Avslutning
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Brukerkurs i grunnleggende bruk
av 

PR signalomformere og temperatursensorer
Brukerkurset går over en dag og er et kompetansehevende kurs som tar utgangspunkt i 

PR signalomformere og temperatursensorer.  
Kurset dokumenteres med kurskompendium og kursbevis.

Din bakgrunn:

Kurset henvender seg til alle brukere av 
PR signalomformere innen industri, 
oljevirksomhet,  kommunal teknisk sektor,
konsulenter og engineering selskaper.
Du behøver ikke ha særskilte teoretiske
forkunnskaper. Praktisk erfaring fra elektro 
eller intrumentering er derimot en fordel.

Praktisk info:

Du lærer best ved å forstå grunnleggende 
teori for signalbehandling og temperatur. 
 Vi fokuserer deretter på funksjonskontroll 
og testing før oppstart, og avslutter med 
opplæring i drift og vedlikehold. 

Kursinnhold

• Velkommen til kurs 
• Generelt om signalbehandling og 
  temperatur
• Galvaniske skiller
• Måleverdiomformere
• Ex barrierer
• Digital kommunikasjon/Buss
• Temperatur: Pt/TC

• Feilsøking
• Drift og vedlikehold
• Teori og praktiske oppgaver
• Bruk av galvaniske skiller/transmitter
• Fra analoge signaler til Modbus RTU 
  og TCP IP
• Valg av temperatursensorer Pt/TC
• Avslutning
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KROHNE Norway avd. KROHNE Instrumentation
Dillingtoppen 21, 1570 Dilling
Email: norway@krohne.com
www.krohne.no
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