
Instrument och mjukvara 
för processoptimering 

online - ingreppsfritt - i realtid



Med en helt ny approach på processoptimering 

och vätskeanalys, där merparten av värdet

levereras i form av olika mjukvarupaket, kan

vi nå resultat som tidigare varit omöjliga uppnå.

I sin enklaste form kan Acosense instrument 

analysera egenskaper, som densitet, viskositet 

och torrhalt. Men de största värdena för kunden 

uppnås oftast då trender, avvikelser och process-

lägen kartläggs och analyseras. På så sätt kan till 

exempel oönskade processlägen undvikas. 

Egenutvecklad teknik

Acosense hårdvara använder sig av ljud, rättare 

sagt aktivt aukustisk spektroskopi, för att

analysera vätskor och processavsnitt – kontinuer-

ligt och i realtid. Samtliga komponenter installeras 

på utsidan av rör och tankar, vilket innebär att 

instrumentet är helt ingreppsfritt.

Utrymme för förbättringar

På många bruk finns svårhanterade och mindre 

optimerade processavsnitt. I vissa fall styrs delar 

av produktionen på erfarenhet och känsla istället 

för på information, medan det i vissa fall råder 

brist på sätt att skapa kontinuitet, enkelhet

och spårbarhet kring processvariationer och

dess orsaker.

På ren svenska: 

Det finns utrymme för stora förbättringar!

Enklare och smartare 

Vi på Acosense kan det här med att leverera 

relevanta data - att undersöka vad som faktisk 

sker, vad som har skett samt undvika sådant man 

inte vill skall ske. Och detta gör vi utan ingrepp i 

processen och med minimala underhållskrav.

Vi kan hjälpa dig med allt
från kontinuerliga mätvärden till

skräddarsydda optimeringsprojekt 
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FÅ KOLL PÅ VARIATIONERNA OCH

STABILISERA PROCESSEN

Med förbättrad övervakning kan man förstå och hantera process- 

förändringar och därmed köra sina processer närmare dess optimum 

samt undvika oönskade processlägen.

ETT INSTRUMENT

- FLERA EGENSKAPER

Instrumentet kan analysera fle-

ra egenskaper och processlägen 

samtidigt, t ex densitet, torrhalt, 

viskositet, beläggningslarm osv. 

Dessa analyser görs av separata 

mjukvaror, men på samma hård-

vara.
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VÄTSKEANALYSER MED HJÄLP AV LJUD   

1
Utrustningen installeras  

utanpå röret där vätskan som

ska analyseras passerar 

- helt ingreppsfritt 

och under full drift.

2
Mätdata samlas in 

genom att en signal- 

enhet skickar ut och tar

emot akustiska signaler

som sedan analyseras i

en beräkningsenhet.

3
Informationen går vidare till

befintligt kontrollsystem, där den 

kan användas för

processtyrning, uppföljning

och optimering.

HYR ELLER KÖP
Acosense hårdvara kan köpas eller hyras och mjukvarupaket kan 

licensieras separat. Detta gör lösningen flexibel och skalbar.



”Det är skillnad på att få en kontinuerlig  

  signal mot att enbart ha labbprover”

  Maria Boman, 

  Senior Development Specialist, SCA Östrand.

”Vi vill ha stabil onlinemätning på ett  

  antal positioner för att kunna köra  

  anläggningen effektivare och säkrare”

  Thomas Särnholm,

  Produktionsingenjör Billerud Korsnäs, Frövi.
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