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Sydkorea, ny marknad

Automatisk rengöring spar
tid på Mälarenergi

På gott och på ont
I närheten av den ort där jag bor, etablerar
sig lågprisvaruhusen på löpande band en
bit utanför stadskärnan. Marken att bygga
på är förhållandevis billig kan man tänka.
Finns marknaden och tillräckligt köp-
underlag kan man satsa. Reklambladen
som distribueras i brevlådan med bil,
varje vecka, berättar på glansigt papper:
”Alltid lägsta pris”. ”Din lokala lågpris-
butik.” ”Kampanjpriser”. ”Hittar du billi-
gare får du pengarna tillbaka”.   

Vår välsorterade järnaffär i centrum för-
svann. Där fanns kunnig personal, villig
att spendera tid på varje kund, personer
som gav proffsiga och välbehövda svar på
våra frågor. På det stora varuhuset får du
inte den servicen, personalen kan inte
alltid svara på vilket träslag som är bäst att
använda eller varför glans sju är att föredra
på väggfärgen i tvättstugan; vet inte om det
är bättre eller sämre än ingen glans alls.

Vad betalar vi för?
Samtidigt är det inte alltid så att du får det
du betalar för. Det är inte givet att den
exklusiva matbutiken i city har mer lokal-
producerat eller fler KRAV-märkta och
rättvisemärkta varor än ICA Stormarknad.
Och det är här som kundens, alltså vår,
din och min makt kommer in. Vi kan
hjälpa till att styra inriktningen dit vi vill,
tillsammans. Våra krav och vad vi föredrar
i butikens diskar eller från byggmarkna-
dens hyllor märks i slutändan i butikens
kassa. Och jag håller inte med den butik
som har som slogan; ”Lågprisbygg –
smart sätt att spara”. Spara på vad? Eller
till vad? För hur lång tid?  Den största
utgiften för en vanlig familj idag är livs-
medel, maten vi äter varje dag. Till-
verkningskostnaden, distributionskost-
naden, paketeringen, frakten i flyg långväga
ifrån, alla mellanhänder. Ett smart sätt att
spara där är att handla lokalproducerat.

På Cerlic burkar vi säga att kvalitet
kostar lite mer vid inköp men lönar sig 
i längden genom lägre driftskostnader,
mindre underhåll, kunnig servicepersonal
som finns nära till hands. Det gäller fortfa-
rande. Det lönar sig att betala för kvalitet,
långsiktigt. Cerlic är fortfarande samma
företag där allt finns under ett tak, lokal-
producerat. Vi vill påminna om de uppda-
teringsbesök med funktionskontroll som
du kan boka med vår servicepersonal eller
med någon av våra säljare. Som kund till
Cerlic kan du teckna serviceavtal med
företaget – det ger dig unika möjligheter
att hålla din anläggning och din process
på topp. Regeln gäller även för oss 
– det är du som kund och 
användare som kan ställa 
krav och därigenom 
upprätthålla den 
höga kvaliteten.

Anna E Hedfors

www.cerlic.se

Sydkoreas VA-marknad är under stark expansion.
Det byggs nya reningsverk på många ställen och
även äldre verk rustas upp. Ett av dessa projekt är
det nya reningsverket i Osan, en stad som ligger
cirka 50 km söder om huvudstaden Seoul. Verket
får en intressant utformning genom att det mer ser
ut som ett stort parkeringshus, med övertäckta
bassänger på vars tak det anläggs en park för rekre-
ation och lek. Allmänheten kommer över huvud
taget inte att se att det finns ett avloppsreningsverk
under parkanläggningen.
Verket har ändå imponerande dimensioner. 
Den biologiska reningen består av hela tolv stycken
stora luftningsbassänger. Varje bassäng är utrustad
med två syrehaltsgivare, en slamhaltsgivare samt
en givare för redoxpotential. Sammanlagt har
Cerlic levererat ett femtiotal givare till Osans nya
reningsverk.

forts. på sid 3

Kungsängens reningsverk i Västerås (Mälarenergi AB)
bytte nyligen ut sina gamla slamhaltsmätare och
installerade åtta stycken Cerlic ITX för styrning av
susphalten i biostegets olika delar. Biosteget på
verket består av sex linjer - i varje linje sitter en
slamhaltsmätare som kontrollerar och styr uttag 
av överskottsslam efter ett givet börvärde. De övriga
två givarna mäter och styr susphalten i returslammet.
Det hela fungerar utmärkt och det är rengöringen
som har den centrala rollen.  

– Vi hade testat susphaltsmätare med automatisk
rengöringsfunktion placerade på inkommande
vatten. Det fungerade så bra att vi ville ha rengöring
på givarna i biosteget också. Cerlic levererar en hel-
hetslösning där man har en känsla av att givarna är
konstruerade runt rengöringen. Det är suveränt
eftersom vårt arbete med underhåll i stort sett för-
svunnit, säger Håkan Forsberg, processingenjör på
Mälarenergi AB.

forts. på  sid 2

Cerlics serviceingenjör Rob Morrow under upp-
starten av reningsverket i Osan. Som synes är 
den hygieniska säkerhetsnivån hög.

– För oss är det viktigt att ha så exakta värden som möjligt. Cerlics stabila och i stort sett underhållsfria
givare gör det möjligt för oss att automatiskt styra halterna på olika ställen i biosteget, säger Håkan
Forsberg, processingenjör på Mälarenergi AB i Västerås.
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Och tidsbesparingen är märkbar.
– Efter det år som gått sedan installationen av
Cerlics åtta mätare kan vi konstatera, att driftper-
sonalen spar mycket tid genom minskat behov
av underhåll. Tidigare kontrollerades givarna och
jämfördes med labresultat en gång i veckan. De
nya givarna med automatisk rengöring är så sta-
bila, att vi endast behöver kontrollera dem var
14:e dag och rengöra dem någon gång i kvartalet.
Kalibrering gör vi bara om kontrollen visar för
stora avvikelser. Detta sker endast ett par gånger
per år för samtliga givare. Så tidsbesparingen är
märkbar, säger Håkan Forsberg.

Mångårigt samarbete
Kungsängens reningsverk i Västerås har en lång
historia samman med Cerlic. Det är ett av de
första reningsverken i Sverige som styrde sitt
uttag av överskottsslam. För närmare 25 år sedan
installerade Västerås reningsverk slamhaltsmä-
taren ATM20 för att få bättre kontroll på susp-
halten i luftningsbassängen.
– Det var en fyrkantig ”gaffelgivare” som ljus-
strålen gick igenom, minns Hermann Wiklund
på Mälarenergi AB. Jag var med och installerade
den. Vi mätte redan slammet på rejektvattnet
från centrifugerna och ville testa mätarna i luft-
ningsbassängen också.

Därefter kom slamhaltsmätaren SSM med givare
IT600. Det var en tydlig förbättring, minns Her-
mann.
– Det är viktigt att ha kontroll på variationerna i
processen. Så snart vi känner till dem och för-
litar oss på instrumenten kan vi styra uttaget av
överskottsslam från luftningsbassängerna. Med
IT600, som kom för cirka 14 år sedan, förbätt-
rades arbetsmiljön och handhavandet mycket,
den var lätt att göra ren och var driftsäker, säger
Hermann Wiklund. 
Samarbetet med Cerlic har som synes fortsatt
genom åren.

www.cerlic.se
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Sol och vår…
Försommaren är här och med den ljuset och
dagar av värme och goda möjligheter till natur-
upplevelser i skog och mark. Sädesärlan, bofinkar
och svalor, alltid lika trevligt när de bevingade
vännerna har kommit åter. Tillbringade en under-
bar dag i maj på Gotland; längst i öster, ute på
Grötlingboudd, fanns en hel flock gravänder med
sina fina rostbruna teckningar och röda näbbar.
Fick användning av min snart sju år gamla kikare.
Det är min fjärde eller femte kikare, men också
den sista jag behöver köpa. Efter att ha lagt pengar
på måttlig, eller i något fall rent dålig, kvalitet
satsade jag till slut på en kvalitetskikare. Jo, den
kostade mycket pengar, eller gjorde den det?
Hade jag köpt den ”dyra” kikaren från början
hade jag sparat både tid och pengar och dessutom
fått fler fina naturupplevelser långt tidigare. 
Snålheten bedrar så ofta visheten, det gäller
både privat och i arbetslivet. Hur många gånger
har Cerlic fått leverera givare efter det att ett
reningsverk har köpt andra fabrikat på ett lågt
och attraktivt inköpspris? Otaliga verk har lagt
pengar på utrustning som efter en tid visar sig
vara både underhållskrävande och ha brister i
noggrannhet med höga kostnader som följd.
Lagen om offentlig upphandling är bra ur vissa
perspektiv men den som vill ha hög kvalitet och
värderar tillgänglighet och livslängd, har ett
omfattande arbete för att försvara ett högre
inköpspris. Se upp så du inte blir sol-och-vårad
när det gäller en av de viktigaste investeringarna
i ditt reningsverk. Givare som inte håller måttet
kan bli en kostbar utgift!

Pär-Håkan Bergström

Väl mött i monter 
B08:22!

forts. från sid 1

Från en gång i veckan till
fyra gånger per år

Cerlic fortsätter marknadsföra givare att lita på.

Slamhaltsgivare i arbete

På VA-mässan den 18-20 september på Svenska
Mässan i Göteborg lanserar Cerlic den nya slam-
nivåmätaren CBX (se artikel på sidan 3). Passa
också på att hälsa på vår nye säljare för Västra
distriktet, Fredrik Wangler.
Hela vårt utbud av instrument för VA, slamhalt/

susphalt, syre, flöde/nivå, tryck/nivå, pH, redox
med funktioner som automatisk rengöring och
in-linemätning kommer även att presenteras. 

Via mässans hemsida www.vamassan.se kan ni
beställa entrékort till de tre mässdagarna.

VA-mässan 2007: Nyheter i monter B08:22
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Positiv mässkontakt ger nya order i Sydkorea
Cerlics samarbetspartner i Korea heter Greentech,
ett företag som arbetar helt med inriktning mot
VA-marknaden. Kontakten med Greentech eta-
blerades när vi ställde ut våra instrument på
WEFTEC–mässan i New Orleans 2004. Mr. Lee,
vd och ägare av Greentech säger: ”Vi är mycket
imponerade av kvaliteten på Cerlics instrument,
som tillsammans med de smarta lösningarna på
givararmaturer skiljer sig från andra fabrikat”. 
– Enkelheten i kalibreringen och menyhante-
ringen i BB2-enheten är den bästa vi upplevt på
marknaden. Dessutom har givarna inbyggd ren-
göring vilket minskar behovet av manuellt
underhåll, fortsätter Mr. Lee som också fram-
håller det goda samarbetet med Cerlic som
något mycket positivt.

Cerlic fortsätter att utveckla nya finurliga lös-
ningar på kundernas behov att mäta och styra
sin process – eller att förfina befintlig teknik för
att uppnå ett förväntat resultat. På utvecklings-
avdelningen arbetar just nu Lars-Erik Svensson
med ännu en produkt – en slamnivåmätare.

Cerlic Blanket Meter (CBX) är en uppföljare till
slamnivåmätaren CAT men med en helt ny kon-
struktion. Efterfrågan på en produkt, med den
tidigare slamnivåmätarens funktionalitet är och 

har varit stor, speciellt från den amerikanska
marknaden. 
– Elektroniken utvecklas snabbt vilket bara det
är en god anledning till att förnya konstruktioner
med viss regelbundenhet. Man får generellt mer
prestanda och precision med tiden. En stor driv-
kraft i utvecklingsarbetet har varit att förbättra
tillförlitlighet och minska underhållsbehovet, att
ta bort mekaniska felkällor och ge CBX ett smi-
digt montage. Vi har till exempel lagt ned en hel
del tid på att lösa överföringen av kraft och kom-
munikation till den roterande kabeltrumman,
samtidigt som vi har försökt hålla kvar vid grund-
tanken - en enkel mekanik som är pålitlig vid
transport, berättar Lars-Erik Svensson.

Kontaktlös kontakt
En viktig faktor är att hålla nere kostnader, men
också att hitta lösningar som klarar den aggres-
siva miljö som mätaren arbetar i. Cerlic har valt
att använda sig av induktiv kraftöverföring och
kommunikation med IrDA (infrarött ljus) till
den roterande kabeltrumman. Det gör mätaren
tålig, pålitlig och slitaget blir minimalt eftersom
ingen elektrisk kontakt finns vid överföringen av
energi och kommunikation. Upphängningen av
kabeltrumman är smidig och hela trumman med
motor, elektronik, kabel och givare kan plockas
ut i ett stycke, vilket underlättar vid service av
enheten. 

Ett nytt koncept
Själva givaren är en vidareutveckling av Cerlics
slamhaltsgivare ITX, som mäter koncentration av
suspenderade ämnen genom transmission av
pulsat infrarött ljus, en metod som Cerlic använt
i över 30 år. 
– En nyhet är att slamnivåmätaren CBX kommer
att fungera som övriga givare i sortimentet och
kopplas upp mot centralenhet BB2. Men den
skall även kunna fungera som en autonom
mätare, där värdet på slamnivån kan anges via
en strömloop eller via buskommunikation mot
andra system än BB2, berättar Lars-Erik. I pro-
jektet ingår även en nykonstruktion av en
gemensam elektronikplattform för Cerlics slam-
halts- och koncentrationsgivare. 

www.cerlic.se
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Mr. Lee, vd på Greentech, tillsammans med sin medarbetare Mrs. Yun under studiebesök på
Hemmesta reningsverk på Värmdö.

På gång på Cerlic

- Det roliga med alla Cerlics produkter är att
man ser helheten - är med från tanke till
färdig produkt, säger Lars-Erik Svensson.

Slamnivån är en parameter som dynamiskt
visar hur väl ett reningsverk fungerar vid
olika belastningssituationer. CBX, Cerlics nya
slamnivåmätare, skall också kunna ge en
slamprofil i bassängens djupled.

Osan, som ligger i provinsen Gyeonggi i Syd-
korea, har en befolkning på drygt 120.000
människor. Den lokala ekonomin utgörs i
huvudsak av en blandning av företag inom
jordbruks- och industrisektorn. Staden är
berömd för sin stora marknad. ” The Osan
Market” startade redan år 1792 och är allt-
jämt en levande marknadsplats. 
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MARKNADSTIDNING

Den 26 april 2007 deltog ett 15-tal kunder i ett
halvdagsseminarium i Sundvall under temat
energibesparing/processäkerhet. Seminariet,
som var arrangerat av Cerlic Controls AB i sam-
arbete med Prominent Doserteknik AB och
Pumpteknik AB, var mycket uppskattat och gav
mersmak för fler liknande aktiviteter. Deltagarna
kom både från kommunala reningsverk, massa-
och pappersindustrin och kemisk processin-
dustri. Pär-Håkan Bergström och Hans Sköld
från Cerlic presenterade ett antal belysande
exempel på applikationer där Cerlics produkter
har bidragit till ökad kontroll av processer, som 
i sin tur medfört vinster i form av energibespa-
ringar och ökad processäkerhet.

Processerna inom vattenrening och skogsindustri
blir hela tiden mer komplexa. Energi- och kemi-
kaliepriserna skjuter i höjden och organisationer
slimmas ständigt med ökad press på personalen
som följd.  Det blir därför viktigare än någonsin
med tillförlitlig information från processen. Att

köpa mätinstrument som inte motsvarar krav på
tillförlitlighet och tillgänglighet kan få stora kon-
sekvenser. Kanske blev det till och med fel typ av
mätmetod till just den mätpunkt som du var
intresserad av? Och att stå utan processinforma-
tion, med en sträng budget utan utrymme för nya
inköp är mycket pressande.
Hur skyddar du dig då mot en mätmoj? Hur kan
du vara säker på att du köper en funktion?
Mätmojen i sig är ju faktiskt inte ditt största
intresse, du vill väl åt funktionen!

Ställ funktionskrav på din leverantör
Ett tips vi kan tillhandahålla är att du kräver att
få betala efter hur din givare fungerar. En ständigt
tillförlitlig och tillgänglig mätpunkt med högst en
timmes underhåll per år, det är bra funktion!
Detta garanteras av rätt mätinstrument på rätt
plats, automatisk rengöring samt robusthet med

låga kalibreringskrav. Genom att ställa krav på
funktionen på det du inhandlat, garanteras du
leverantörens intresse i affären och på köpet får
du tryggheten att jobba med en seriös leverantör.
På Cerlic arbetar vi precis så. Vi tycker det är
självklart med funktionsköp. Som enda svensk-
tillverkande fabrikat på marknaden är vi stolta
över de möjligheter som detta ger oss. Vår styrka
är den processerfarenhet som ligger till grund
för det ständigt pågående utvecklingsarbetet.
Eftersom vi själva utvecklar och producerar
instrumenten ger det oss en unik kompetens 
vad gäller exempelvis mätmetoder. Vi har också
lagerhållning av våra produkter, vilket ger dig
snabba leveranser av såväl reservdelar som nya
produkter. Men allra viktigast är förstås nöjda
kunder, det är det som ligger oss varmast om
hjärtat! Så nästa gång du köper mätinstrument,
kräv att få en funktionsgaranti!

Samverkan som ger mersmak. Pär-Håkan
Bergström talar på seminariet i Sundsvall om

energibesparing och processäkerhet för en
intresserad publik.

Växande intresse för energibesparing
och processäkerhet

Matmoj eller Funktion
när du köper nya mätinstrument till din anläggning?

..
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