Invitation
til kunde
tur

Analysekursus
Få opdateret din viden inden for pH, opløst ilt,
ledningsevne og celle densitet hos vores leverandør,
Hamilton i Schweiz.

Den 2.- 4. april 2019

THE MEASURE OF EXCELLENCE ®

Tilmeld d
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nset
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dser

Kurset er særligt målrettet den pharmaceutiske og bioteknologiske industri og vil opdatere din viden inden for pH, opløst ilt,
ledningsevne og celle densitet. Derudover vil du få et indblik i,
hvordan Hamiltons brede produktprogram kan hjælpe dig, og
din virksomhed, med måleudstyr inden for disse måleprincipper
– både nu og i fremtiden.
Hvad får du ud af turen
Vores mål er at give dig viden om den teoretiske del af måleprincipperne bag pH, opløst ilt, ledningsevnemålinger
og celle densitet. Dette vil ruste dig til hverdagens udfordringer inden for de ovenfornævnte målepunkter.
Turens fokus vil være på løsninger – og i den sammenhæng vil vi selvfølgelig dele vores applikationserfaringer.
Derudover vil du få en introduktion til Hamiltons smart teknologi ARC, herunder udviklingen bag samt dets
features. Endelig vil du få en hands-on introduktion, når vi sammen afprøver udstyret.

Sprog:

Kurset foregår på engelsk.

Pris:

7.800 kr. Selve kurset er gratis. Prisen dækker flytransport Kastrup/Zürich t/r, yderligere transport
omkostninger samt kost og logi.

Afrejse:

Afrejse fra København Lufthavn til Zürich, tirsdag den 2. april 2019.
Flyafgang kl. 14.50. Check in senest kl. 12.50.

Hjemrejse:

Afgang med tog fra Bonaduz til Zürich Lufthavn, torsdag den 4. april 2019.
Flyafgang kl. 20.25. Check in senest kl. 18.25.

Tilmeldingsfrist:

Senest den 18. februar 2019.

Tilmelding skal ske til:

Annette Henriksen på mail ahe@insatech.com – tilmeld dig allerede nu, da antallet af pladser
er begrænset.
Husk at oplyse dit fulde navn, som det står i dit pas. Vær opmærksom på, at dit pas ved indrejse
til Schweiz, skal være gyldigt i minimum seks måneder udover dit ophold.
Din tilmelding er bindende og din faktura fremsendes sammen med bekræftelsen.
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Kursusindhold
Onsdag

Torsdag

• En kort introduktion til Hamilton og dets udvikling
igennem de sidste 50 år, herunder hvad fremtiden byder
på for Hamilton – og for dig som kunde.

• Introduktion til Hamiltons produktserie ARC samt hvilke
fordele du får heraf. Derudover får du en fremvisning af
hele sensorprogrammet inden for ARC og dets funktioner
i den app-baserede software ARC AIR. Her vil der bl.a.
blive lagt vægt på muligheden for at arbejde efter GMP.

• Gennemgang af basis pH-teori med fokus på, hvordan en
pH-elektrode virker, og hvilke udfordringer, der kan være
forbundet med måling af pH.
• Introduktion til Hamiltons brede produktprogram inden
for kombinationselektroder til pH-målinger samt gennem
gang af, hvilke elektroder, der egner sig bedst til den
enkelte applikation.
• Fokus på Hamiltons applikationer og løsninger inden for
pH. Her vil Hamilton dele sin viden om de udfordringer
de har kendskab til. I den sammenhæng vil der være tid
til at gennemgå de specifikke applikationer, som I har på
jeres fabrik, samt få en dialog med eksperterne om,
hvordan disse opgaver kan løses.
• Ingen kalibrering/justering er bedre end den anvendte
reference. Derfor vil der være fokus på de langtidsstabile
pH-buffere fra Hamilton, og vi vil gennemgå, hvordan
Hamilton sikrer sig, at du som bruger ved, at pH-bufferen
lever op til det forventede.

• Hands-on session med ARC, ”how to” kalibreringer,
justeringer og rapportering.
• Siden 2014 har Hamilton kunnet supportere med
løsninger inden for celle densitet, og virksomheden har
allerede flere velkørende installationer rundt omkring
i verdenen. Derfor bliver du introduceret til basisteorien
bag celle densitet, og så vil Hamilton dele ud af dets
erfaringer med allerede kendte applikationer, samt
hvilke funktioner, der ligger bag netop dette måleudstyr.
• Hvad byder fremtiden på inden for måling af pH,
ledningsevne, opløst ilt og celle densitet? Her giver
Hamilton afslutningsvist sit bud på, hvordan du i
fremtiden nemt kan håndtere disse målinger, samt
hvordan kalibrering og justering bliver hurtig og effektiv.
Derudover vil der blive afsat tid til, at I kan komme
med jeres ønsker til, hvad Hamilton, som leverandør,
skal have fokus på i fremtiden.

• Gennemgang af ledningsevnesensorer og de typiske
applikationer.
• Gennemgang af teorien bag opløst ilt-måling, samt hvilke
applikationer de er egnet til.
• Der vil desuden blive gennemgået, hvilke montage
muligheder Hamilton kan tilbyde når det kommer til
montage af de sensorer, der anvendes i den Pharma
ceutiske og bioteknologiske industri.
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Hvem er Hamilton
Hamilton har eksisteret i over 50 år og er i dag et globalt repræsenteret firma, med produktionsfaciliteter
i Reno, Nevada og Bonaduz i Schweiz. Med afsæt i nøgleordene kvalitet og effektivitet producerer Hamilton
blandt andet; iltsensorer til opløst ilt, ledningsevne- og pH-elektroder samt pH-buffere og ledningsevne
standarder. Siden 2014 har måling af celle densitet desuden været en del af Hamiltons produktprogram.
Hamilton udbyder dermed en bred vifte af produkter til mange forskellige formål. Fælles for Hamiltons
produkter er det dog, at de er produceret til kunder, der alle har kvalitet og pålidelighed for øje.
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