Svårt att läsa detta nyhetsbrev? Här kan du läsa det på webben istället.
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Automationsnytt med Stories

Vår mest värdefulla resurs
Vatten är den mest värdefulla resursen på vår planet. Många reningsanläggningar
behöver byggas om för att klara naturens och kommande generationers krav. Med
finurliga produkter och system (till exempel Siwa LeakPlus och andra smartheter för
det digitala företaget), hållbara lösningar och stöttande tjänster för digitalisering hjälper
vi VA-industrin att hantera utmaningarna. På siemens.se/vatten kan du läsa mer.

STORIES
Stabila processinstrument i
mängder när Himmerfjärdsverket
byggs om för att hjälpa Östersjön

STORIES
Tillförlitlig slamnivåmätning hos
Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopp med nya radarnivågivaren

Läs även: Simatic PCS neo has made the 40-year-old plant fit for a flexible future (EN)
och Magnetic flow meters designed for harsh irrigation conditions (EN). Ännu mer att
läsa finns på siemens.se/stories och siemens.com/stories.
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Rent vatten på plats – hållbar
mikrofabrik producerar lokalt
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Hon växlar bana: vatten och
digitalisering het kombination
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Länken mellan OT och IT – 25 år

PRODUKTNYTT
Simatic PCS neo V3.1 • Trådlös

med Totally Integrated Automation

åtkomst till Sitrans Probe LU240

SMARTA TIPS
Så gör du enkelt en miljörapport
inom VA med PM Analyze

SMARTA TIPS
Smarta kostnadseffektiva
lösningar förebygger pumpstopp
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Glad advent, hållbar jul & rent nytt år –
och missa inte vinterns webbinarier om
bland annat TIA Portal V17!
Siemens Digital Industries

Ann-Louise Lindmark
Chefredaktör & ansvarig utgivare

Höstens tidning kom ut i november. Nästa tidning kommer i vår. Äldre utgåvor finns på
siemens.se/automationsnytt där också reportage, aktuellt, produktnytt, tips från tekniska
supporten och övriga smarta tips finns samlade.
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