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Lær hvordan flowmåling kan
optimere energien fra din
naturgasforbrænding
Det glæder mig utroligt meget at kunne invitere dig med til et webinar, som netop kan gøre dig klogere på, hvordan du
kontrollerer forbrændingen af din naturgas.
Det er vores dygtige kolleger hos FCI, der afholder webinaret, og i denne udgave af CKE INFORMERER har jeg samlet
informationen om webinaret, ligesom jeg naturligvis også deler link til tilmeldingen med dig.
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Webinar:
Kontrollér din forbrænding: Et kig på naturgas
Proceseffektivitet i industrielle applikationer

Brugen af naturgas i industrielle processer fortsætter med at vokse, og der stilles hele tiden større krav til energieffektiviteten
og reduktionen af emissioner.
Det er derfor vigtigt for dig at kende brændværdien af den naturgas, der benyttes i din proces (brænder, kedler, ovne, tørrer
etc.).
Dette webinar er specielt målrettet dig, som er ingeniør eller operatør, og du vil her få en forståelse for termisk flowteknologi
og de fordele, denne teknologi skaber for større proceseffektivitet.
Webinaret dækker følgende emner:
l

Naturgas i procesindustrier

l

Almindelige udfordringer med proceseffektivitet

l

Hvilke virkninger har unøjagtige flowmålinger?

l

Fordele ved teknologien i termisk masseflowmåling

Webinaret foregår på engelsk og afholdes af Richard Koeken fra FCI (som du kan se her til højre).
Det er gratis at deltage i webinaret. Det er dog nødvendigt med tilmelding.
Bemærk desuden, at webinaret optages, og alle tilmeldte vil få tilsendt link til optagelsen
efterfølgende.
Det betyder, at hvis du ikke har mulighed for at deltage på dagen, kan du få adgang til
optagelsen blot ved at tilmelde dig.

Er du blevet nysgerrig efter at vide mere om, hvordan du effektivt kan måle og overvåge din proces, kan du klikke dig ind på



CKE-kortet og finde lige den branche, du tilhører, og læse mere om vores løsninger.

Husk også, at du altid er velkommen til at kontakte Niels, hvis du vil vide mere.

Vil du se eller gense FCI's
webinar om forbrænding af
naturgas?

CKE INFORMERER
om grundvandsprøver
om masseflowmåling i store
rørdiametre
om bakterier i vand
om sekundær aerosoldannelse
om salg af CKE til Addtech
om overvågning af
vandkvalitet
om dugpunkt
om flowmåling på naturgas
om måling på udstødning
om bakterier i vand
om fugt i papir
om TOC i ultrarent vand
om repræsentative prøver
om rabat på Chematest
om grundvand og
overfladevand
om svejserøg
om Service
om CEM-konferencen
om Chematest
om partikler
om væsker
om de nye Chematest
om CKE-kortet og
biogasløsninger
om CKE 25 år
om ammonium-, nitrat- og
kloridsensorer
om Aqua TROLL 600
om magnetitfælden
om grundvandsmålinger
om NOX -måling

http://cke.dk/cke-informerer/2021-06-ckei-fci-webinarer?LayoutTemplate=Designs/cke-bootstrap/printpdf.html

