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Det gångna året har varit en utmaning för många – även för 
oss och vår personal. Men i stället för att stänga ner har vi 

valt att ställa om. Bl.a. har vi nu studior för att producera olika 
webbinarier och andra utbildningar för våra kunder.  

Läs mer på sidorna 4-5.
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Bästa OPSIS-vänner!

För senaste nytt om OPSIS följ oss 
gärna på:

Leverans av mätdata i stället 
för leverans av mätsystem 
har helt tagit över inom 
luftkvalitetsmätningar. Vi övervakar, 
kalibrerar och servar systemen. 
Data finns tillgänglig på alla 
önskvärda sätt. Ni som kund kan 
fokusera på informationen istället 
för på hårdvaran.

Nästa steg är att erbjuda 
tjänsten att leverera mätdata för 
process och emission. Vi söker några pionjärer som vill testa. Om ni 
är intresserade av att hjälpa oss utveckla denna tjänst, hör av er till er 
kontakt på OPSIS.

Vi vill gärna veta vad du och våra andra kunder tycker om oss och 
om våra mätsystem för att kunna bli en ännu bättre system- och 
mätleverantör i framtiden. Därför kommer vi göra en undersökning om 
detta under våren. Enkäten är digital och skickas ut via e-post i slutet av 
april 2021 till er i vårt kundregister som inte avstått sådana utskick. 

Vi hoppas du vill svara på våra frågor.

DIN ÅSIKT ÄR VIKTIG
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För några år sedan lanserade vi 
vår mättjänst för luftkvalitets-
mätning, OPSIS Monitoring 
Services (”OMS”), vilket sedan 
dess har blivit en succé och 
resulterat i ett flertal mätuppdrag 
i Sverige. Det senaste i raden 
är partikelmätning i gatumiljö 
i Ludvika kommun, och 
dessförinnan två installationer 
för luftkvalitetmätning i större 

industriområden. 

”På senare tid har efterfrågan på 
att mäta i industriområden ökat”, 
säger Ulf Gustavsson som är 
OMS-ansvarig. "Det är spännande 
och utmanande men jag har 
stort förtroende för vårt skickliga 
serviceteam och våra mätsystem 
som passar utmärkt i dessa typer 
av miljöer.” 

Förutom att förändringar sker 
på marknaden för mättjänster, 
sker det även förändringar på 
OPSIS OMS-avdelning. OMS-
avdelningen har omorganiserats 
till en AQM-avdelning (AQM = 
Air Quality Monitoring). Detta 
innebär att allt som har att 
göra med AQM i Sverige, både 
mättjänst och våra kunders 
mätningar i egen regi, kommer att 
hanteras av Ulf Gustavsson och 
serviceingenjörerna Jerico Verzon, 
Paul Vergara och Stefan Nilsson.

Jerico och Paul har tillsammans 
tolv års erfarenhet av att arbeta 
med våra mätsystem. De har 
sedan två år tillbaka varit placerade 
i Sverige efter tidigare tjänstgöring 
som OPSIS-servicetekniker i 
Mellanöstern. Stefan Nilsson 
har lång erfarenhet av att jobba 
i fält här i Sverige som OPSIS-
servicetekniker, och har de senaste 
åren varit ansvarig för validering 
och rapportering av data inom 
OMS-tjänsten.

Mer om OMS finns att läsa på  
https://www.opsis.se/sv/Tjänster/Drift/
OPSIS-Mättjänst.

Kontakta Ulf Gustavsson om du vill 
veta mer: ulf.gustavsson@opsis.se.

OMS-avdelningen blir AQM Sverige 

OMS-stationen vid Svärdsjögatan i Falun.

Jerico Verzon, serviceingenjör Ulf Gustavsson, AQM-ansvarigStefan Nilsson, serviceingenjör Paul Vergara, serviceingenjör

Personalstyrkan i nya AQM-avdelningen.
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Utbildning på säkert avstånd
Den coronapandemi som bröt 
ut i början av 2020 och som 
har påverkat hela världen 
sedan dess har förstås 
också inneburit förändringar 
för OPSIS del. Mycket har 
blivit annorlunda, men med 
nytänkande och flexibilitet 
fungerar ändå det mesta riktigt 
bra. Ett exempel på detta är 
de livesända webbinarier som 
OPSIS höll under den gångna 
hösten.

Vi på OPSIS har under många år 
haft som tradition att en gång om 
året bjuda in personal från våra 
distributörer runt om i världen till 
Furulund för en veckas teknisk 
utbildning på våra produkter. 
Det har höjt kunskapsnivåerna 
samtidigt som det har skapat 
god sammanhållning mellan alla 
inblandade. Utbildningarna har för 
det mesta hållits i maj då Skåne 
dessutom oftast visat upp sig från 

sin bästa sida med blå himmel och 
gula blommande rapsfält – exotiskt 
för många tillresta!

Det fanns planer på en sådan 
utbildning även i maj 2020, men 
den fick förstås snabbt skrinläggas. 
Ett tag fanns ett vagt hopp om att 
utbildningen i stället skulle kunna 
hållas i början av hösten, men även 
de tankarna fick snabbt överges. 
Vad göra? Vi ville ju fortfarande 
hålla kontakten med våra 
distributörer och se till att de kan 
hålla sina kunskaper aktuella.

Studiobygge
Lösningen blev en djupdykning 
i det för OPSIS fram till dess 
okända ämnet ”hur man fixar 
proffsiga webbinarier”. Det 
innebar ett frenetiskt arbete 
för att från ingenting bygga 
upp en webbinarstudio i vår 
utbildningslokal, samtidigt som 
inbjudningar till OPSIS första 
serie webbinarier gick ut till våra 

distributörer. Inte minst var det 
en utmaning att hitta all teknik 
som behövdes, bl.a. var det 
inte det lättaste att få tag på bra 
webbkameror (det var visst fler 
än vi som ville ha tag på sådana i 
höstas!), men det löste sig till slut.

Praktiskt upplägg
Den traditionella på-plats-
utbildningen i Furulund har alltid 
varit både bred och gått djupt. 
Det har vi kunnat göra eftersom 
de tillresta har varit hos oss en hel 
arbetsvecka, men framåt slutet på 
en sådan vecka har både utbildare 
och utbildade börjat bli rejält trötta. 

Vill ni ha utbildning på era OPSIS- 
system? Det löser vi, även om ni inte vill 
eller kan komma till oss. Vi är numera 
väl rustade för att erbjuda både all-
männa och kundanpassade utbildningar 
också i webbinariumformat. Hör av er 
till er kontakt på OPSIS med förfrågan 
så skall vi nog kunna uppfylla era 
önskemål!

En handhållen kamera användes för att visa detaljer vid praktiska demonstrationer.  På bilden syns Johan Camp, Richard Münchmeyer 
och Bengt Löfstedt.

TexT: BengT LöfsTedT

foTo: eva ödeLL
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Det krävs koncentration men det är också roligt att producera, i alla fall så länge alla kablar sitter fast och datorerna inte bråkar! På bilden 
från vänster till höger: Christian Matzner, Bengt Löfstedt och Johan Camp.

Webbinariumformatet gjorde att 
vi nu istället kunde ha ett flertal 
kortare utbildningar utspridda 
under en längre tidsperiod. Det 
landade till slut på ett webbinarium 
i veckan från mitten av oktober till 
mitten av december, där respektive 
webbinarium varade ca två timmar. 
Med alla olika tidszoner inblandade 
hölls en och samma utbildning 
dessutom vid två tillfällen samma 
dag, med ett webbinarium på 
förmiddagen för de som hörde 
hemma ”österut” och ett på 
eftermiddagen för mer ”västliga” 
deltagare.

Varje webbinarium producerades 
av ett team på fyra personer, med 
två personer framför kameran 
och två bakom, och vi hade tre 
olika och väl distanserade team 
engagerade. Det blev mycket nytt 
att lära och att tänka på även för 
produktionsteamen, men efter 
några ”övningskörningar” kunde de 
första webbinarierna sändas ut.

Hur gick det då?
Fantastiskt bra! Vi genomförde 
två gånger nio webbinarier med 
mer än 150 enskilda deltagare 
från i princip hela världen: Japan, 

Sydkorea, Vietnam, Australien, 
Indien, Kuwait, ett flertal 
europeiska länder, Sydafrika, 
Kanada, USA, Brasilien, Chile… 
Vi bjöd också aktivt in till att 
deltagarna skulle ställa frågor 
under webbinarierna, vilket 
förstås var uppskattat. De frågor 
som vi inte hann besvara under 
sändningens gång togs om hand 
efteråt och allt sammanställdes 
i ett ”QnA-dokument” som 
skickades ut till alla deltagare 
några dagar efter respektive 
webbinarium.

Dessutom fungerade det 
produktionsmässiga och det 
tekniska i stort sett utan problem, 
trots att det rörde sig om oprövat 
arbetssätt och oprövad teknik som 
hade köpts in och konfigurerats 
med kort varsel och utan att 
egentligen ha någon förebild. 
Det skall erkännas att vi fick ett 
datorhaveri precis innan det allra 
sista webbinariet, men vid det 
laget hade vi fått så pass bra rutin 
på genomförandet att vi kunde 
lösa problemet med lite snabba 
improvisationer, och få, om någon 
av deltagarna, lär ha märkt av det.

Lärdomar
En serie webbinarier kan inte 
helt ersätta en fysisk utbildning 
där deltagarna själva får hålla i 
produkterna, koppla ihop dem, 
justera, göra misstag, lära och 
göra rätt, men å andra sidan 
nådde vi nu ut till ett mycket 
större antal deltagare än annars. 
Enkelheten för deltagarna talar 
också till webbinariernas fördel. 
I stället för att kanske behöva 
åka bokstavligt talat runt halva 
jordklotet och ”förlora” kanske en 
dryg veckas ordinarie arbetstid, 
så behöver man bara en dator, en 
internetuppkoppling och den tid 
som själva webbinariet pågår. Och 
man lär sig nästan lika mycket.

Webbinariumformatet är här för 
att stanna. I utvärderingarna 
beklagade sig någon som varit 
med på tidigare utbildningar i 
Furulund över att denne nu gick 
miste om de goda luncher vi 
brukar servera, men över lag fick 
vi mycket gott betyg för upplägg 
och genomförande. Fast det är 
klart, upplevelsen av de skånska 
rapsfälten kommer vi nog aldrig att 
kunna förmedla via internet!
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Det var en gång –  
hur OPSIS blev till

Omkring 1980 fick Avdelningen för 
atomfysik på Fysiska institutionen 
vid Lunds universitet  en ny chef, 
professor Sune Svanberg. Han 
hade då redan forskat en hel del 
vid den motsvarande institutionen 
på Chalmers i Göteborg, och 
var nu redo att leda en egen 
verksamhet. Sune Svanberg både 

tog med sig och tog initiativ till flera 
forskningsområden som var nya 
för Lund, bland annat forskning 
kring att detektera molekyler i 
atmosfären.

Ungefär samtidigt påbörjade 
ynglingarna Leif Unéus och Svante 
Wallin sina studier i teknisk fysik på 
Lunds Tekniska Högskola (LTH), 

ovetandes om varandra. När det 
var dags för examensarbete råkade 
bägge två välja att genomföra dem 
på just Avdelningen för atomfysik, 
och bägge två valde efter examen 
att fortsätta som doktorander på 
avdelningen.

Ett av ämnena som professor 
Svanberg hade intresserat sig för 

I oktober 1985 grundades ”Opsis Aktiebolag” (OPSIS i dagligt tal och skrift) som ett privatägt bolag. Vid den tidpunkten 
hade de två grundarna Leif Unéus och Svante Wallin en idé om att använda spektroskopi som ett verktyg för att mäta 
gasformiga föroreningar i omgivningsluften. De hade till och med ett nästan fungerande instrument! Men vad hände 
innan bolagsregistreringen? Som så ofta handlar det om en serie ganska slumpartade sammanträffanden.

OPSIS grundare Leif Unéus 
och Svante Wallin.

TexT: BengT LöfsTedT

foTo: eva ödeLL och BengT LöfsTedT 
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”Ideon Beta 1” i Lund, OPSIS adress under större delen av bolagets första fem år. Än i dag syns spår på ytterväggarna efter några av de 
ljusmottagare som användes för tester!

Den första och möjligen enda akademiska 
artikeln om DOAS med både Leif Unéus och 
Svante Wallin som medförfattare.

och valt som forskningsområde 
var användningen av differentiell 
optisk absorptionsspektroskopi 
(DOAS) för mätning av låga nivåer 
av gasformiga föroreningar i 
omgivningsluften. Forskning hade 
då redan pågått under några år 
på andra institutioner, särskilt vid 
universitetet i Heidelberg (Tyskland) 
av U. Platt och D. Perner, men det 
fanns fortfarande mycket att forska 
vidare på. Efter en del arbete inom 
andra områden anslöt sig Leif 
och Svante till gruppen som höll 
på med DOAS i Lund. Vi är nu 
framme vid omkring 1984. Som 
i många andra fall var gruppen 
lite löst sammansatt. Bland 
medlemmarna fanns bl.a. Hans 

Edner, Bo Galle, Marcus Aldén och 
Anders Sunesson, av vilka flera 
senare skulle få framgångsrika 
akademiska karriärer.

Hur som, forskningen gick bra 
och en första vetenskaplig artikel 
betitlad “Differential Optical 
Absorption Spectroscopy System 
Used For Atmospheric Mercury 
Monitoring” lämnades in och 
blev så småningom publicerad 
i Applied Optics i februari 1986. 
Vid det laget hade dock Leif och 
Svante funnit varandra och ”sett 
ljuset” som entreprenörer: här 
finns det affärsmöjligheter! De tog 
några djupa andetag och vände 
in på den kommersiella vägen 
redan innan denna, deras första 
gemensamma forskningsartikel, 
hade blivit publicerad.

Under 1985 och 1986 fick bolaget 
OPSIS sin struktur. Det rådde 
ingen brist på arbetsuppgifter. 
Bolagets första lokaler etablerades 
inom forskningsparken Ideon 
intill LTHs område i Lund. 
Finansiering togs in från ett 
lokalt riskkapitalbolag vid namn 
Malmöhus Invest AB, MIAB. Detta 
var vid en tidpunkt då få hade 
hört talas om riskkapital, men det 
visade sig bli ett långt och givande 

samarbete för bägge parter. Och 
konstruktionen av det allra första 
mätinstrumentet slutfördes.

Namnet OPSIS föreslogs av en vän 
till de bägge grundarna, en vän 
som vid tidpunkten läste teologi 
och språk vid Lunds universitet. 
Ordet har sitt ursprung i klassisk 
grekiska och betyder ”visuell 
styrka”, och var ju därmed väl 
lämpat som namn på ett företag 
som grundats kring utsändning, 
absorption och detektion av ljus. 
OPSIS-loggan designades av en 
art director på en reklambyrå. 
Logotypen lämnades in för 
registrering 1986 och har förblivit 
oförändrad sedan dess.

Snabbspolning från då till nu: 
OPSIS har i mer än 35 år hjälpt 
världen att förstå luftföroreningar 
och att förbättra luften som vi 
andas. Det är i dag ett välmående 
företag med årsomsättningar 
på gott och väl tresiffriga 
miljonbelopp, med ungefär 100 
anställda och många lokala 
underleverantörer, och med 
ett nätverk med mer än 50 
internationella distributörer som 
hjälper OPSIS göra affärer runt 
om i världen. Så kan det gå när 
slumpen hjälper till!
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Nya arbetssätt ger kontinuitet i leveranserna
I skrivande stund håller pandemin sitt fortsatta grepp om världen. Vi har tagit tempen på 

det rådande läget genom att intervjua några av våra medarbetare inför årets första nummer 

av OPSIS-nytt. Personerna som intervjuas är en av våra serviceingenjörer på Region Syd 

Christer Johansson, vår säljare på Region Väst Niklas Karlsson och vår marknadskoordinator 

för Skandinavien Agneta Sjöholm.

Christer Johansson jobbar som serviceingenjör på Region Syd och 
tycker att pandemin generellt sett har inneburit en stor livsförändring 
för alla. 

Under pandemin har Christer precis som tidigare lagt den mesta 
arbetstiden i fält, men de timmarna som tidigare spenderades på 
kontoret tillbringas nu hemma vid köksbordet. ”Min fru jobbar hemma 
på heltid så jag har släppt favoritplatsen som är hemmakontoret till 
henne, men köksbordet fungerar också helt okej.”

Tre av fyra i familjen Johansson jobbar eller pluggar helt eller delvis 
hemifrån men trots fullt hus så kan Christer känna att han kan sakna 
korridorsnacket och den sociala kontakten med kollegorna. ”Efter 
pandemin kommer nog det klassiska handslaget att ha dött ut och de 
interaktiva mötena vara ännu fler”, menar han. ”Människan har dock 
förmågan att glömma så det mesta kanske blir sig likt så småningom.”

Något han dock inte har problem med är hur han ska fördriva fritiden 
under pandemin. Christers intresse för cykling, paddling, vandra i 
skog och mark etc. håller honom sysselsatt. ”Jag tillhör inte de som 
har skaffat nya hobbys under pandemin – jag hade redan för många 
sedan tidigare!”, berättar Christer.

Christers bästa tips för att hålla strukturen på arbetsveckan är att gå 
upp vid samma tid varje vardag och äta måltiderna vid samma tider 
som före pandemin. 

Christer Johansson 
Serviceingenjör
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Nya arbetssätt ger kontinuitet i leveranserna
Niklas Karlsson, OPSIS säljare på Region Väst, har jobbat hemma 
sedan mars 2020. Han har varit van vid att kunna resa och träffa folk 
i verkligheten men tiden under pandemin har inneburit det motsatta. 
”Man har tyvärr blivit väldigt begränsad och isolerad”, menar Niklas. 

Trots detta har Niklas sedan hemarbetets början försökt att hålla 
strukturen och rutinerna. ”Varje vecka gör jag en agenda, en 
arbetsmässig och en privat, för att hålla strukturen. Det är viktigt tycker 
jag.” 

Tiden efter pandemin tror Niklas kommer vara fortsatt förändrad. 
”Pandemin har påverkat oss på flera plan”, menar han. För honom är 
det fysiska möten, besök hos kunder samt resande som kommer att 
fortsätta påverkas mest.

Niklas Karlsson 
Säljare

Agneta Sjöholm jobbar som marknadskoordinator för Skandinavien 
och har sedan pandemin tog fart till större delen jobbat hemma. 
Precis som många andra medarbetare på OPSIS tycker även Agneta 
att pandemin främst har inneburit mycket sociala begränsningar, 
både privat och arbetsmässigt. För att hålla kontakten med 
arbetskamraterna deltar Agneta i olika digitala möten som sker på 
bestämda tider under arbetsveckan. ”Dessa möten har inte bara gjort 
det lättare att hålla kontakten med kollegor utan även att hitta en 
struktur i vardagen”, säger Agneta.

Ett sätt att fylla på ny energi efter en arbetsdag hittar Agneta i 
trädgården. ”Favoritplatsen hemma är utomhus. Här i Skåne har det 
blivit vår på riktigt nu och det ska bli kul att komma i gång med att 
beskära träd, eller bara sätta sig i solen med en kopp kaffe”, säger 
Agneta. Under vintern var det köket som gällde. 

När pandemin är över tror Agneta att de fysiska mötena kommer att 
värdesättas på ett helt annat sätt men att man ändå kommer att jobba 
hemifrån i större utsträckning än tidigare. 

Agneta Sjöholm 
Marknadskoordinator

av: Maria Persson
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Något 
litet

Symbol 
som märke 

Träskoträ

Något som 
förebådar

Rinner i 
Italien

Otillåtet 
medel i 

dag

Blir stigen

Dignar i 
december

Håller hög 
klass
Som 

fågeln

Anger 
antal

Den 
föregår 

ofta den 
andre

Starkt 
skydd

Grann-
kamp Silar 

mycket 
men 
inte 

snacket

Snurrade 
förr

Det är det 
man har

Svingar 
sitt spö 
Ligger 
under

Språk 
som 

pidgin

Nyfi ken 
liten 

nallevän

Kan fylla omeletten eller crepen Som rör 
luft 

Hårfager 
klippning

Ansas till 
bra pris?

Samlar 
skapande

Pimpla 

Sött i burken och 
kan man åka på en

Samlar 
fyndiga Knäckt

Ge utslag för något
Arboristers 

paradis

Tar över

Verka för ett mål 
kanske Knog

Till soppan

Samlar 
greker

Lockar 
till 

napp

En kan bäras runt 
halsen

Har hög 
grad Ton Gott till 

julskinkan

Där livet 
börjar Område

Blir 
vägarna 

kring 
nollan

De ligger i

Studie om 
studier

Han som 
klarar sig 
själv kan 

stå på 
egna

sådana

Kort för en
Besöker 

många för 
dopp

Kan vara bra att få 
innan man börjar 

kasta

Är det när 
det är till-

räckligt

Ser 
saken 
från 

två håll

Ger nytt

Första 
målet

Gör 
skytten

Ser ut som

Är den 
som kan

Hörs duvor 
kärleksfullt

Svåra 
förhål-
landen

Direkt

Faktor för 
fallenhet

Spel för 
henne

Påstående

Är ange-
lägna

Itu

F i skala

Utöver det 
vanliga
Gör snö 
på plus

Knixa!
Mot-
sätta 
sig

Hörs 
kanske 
nervöst

Slås

Extas för 
den som 
tagit sig 
ett glas

Här fi nns 
de fl esta 
av våra 
sinnen

Ädelt i 
möbler

Avkasta

Formell 
skrivelse

I stället för 
gelatin

Valuta 
kort

Bra spel 
i vissa 
kretsar

Måste man 
om man 
skrivit fel

Virustyp EÖ

Liten bas 
till glas

Kan fi lter 
vara

Lös krysset och skicka in det senast den 24 maj 2021 till adressen 'OPSIS AB, Att. EÖ, Box 244, 244 02 
Furulund' med namn och adress för att vinna fina OPSIS-prylar.

Korsordet
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Kontaktuppgifter 
för Norge-kontoret: 

 
Industriveien 1

2020 Skedsmokorset
Norge 

 
+46 46 72 25 61

Välkommen Marco!

Marco Joele

I mitten av februari i år välkomnade 
vi en ny medarbetare till vårt 
Skandinavien-team, Marco Joele. 
Marco tillhör Region Väst och utgår 
ifrån Skedsmokorset, Norge (mellan 
Oslo och Gardermoen) där OPSIS 
"Norge-kontor" nu är öppnat. 

Marcos huvudsakliga 
arbetsuppgifter är att utföra 
serviceuppdrag hos våra norska 
kunder och på marina installationer, 
samt hantera reperationsärenden 
och kalibreringar i Norge.  

Marco är utbildad inom elektronik 
och säkerhet, och har närmare 
trettio års erfarenhet av att 
arbeta som servicetekniker. 
Innan anställningen hos oss har 
han bland annat jobbat som 
fälttekniker för en mobiloperatör i 
Nederländerna och hos vår marina 
partner Consilium där han redan 
hunnit få goda kunskaper om våra 
mätsystem. Han är även utbildad 
barista vilket gör att han aldrig kan 
tacka nej till en god kopp kaffe.

På fritiden umgås Marco gärna 
med sin fru och sin treåriga son. 
När han och familjen väl har lärt sig 
åka snowboard och skidor ska han 
ta med dem till mer nordliga delar 
av landet. 

Vi önskar Marco och hans familj 
stort lycka till med vintersporterna 
och vi hoppas att Marco kommer 
att trivas hos oss!

Interiör från det nya OPSIS-kontoret i Norge.

Behöver du kontrollera linjäriteten på dina syremätare?

När man mäter utsläpp av 
föroreningar i vikt per tidsenhet 
räcker det inte att bara mäta 
gaskoncentrationer som vikt-per-
volym. Man måste också veta 
rökgasflödet som volym-per-
tidsenhet och multiplicera de två 
värdena för att fastställa utsläppen.

Rökgasflödet kan mätas med 
direkta metoder men det kan 
också beräknas, i praktiken 
om bränsleflöde och bränslets 
sammansättning är kända. Då 
får man i första hand en teoretisk 
rökgasmängd vid ideal förbränning. 
Verklig förbränning sker dock alltid 
med visst luftöverskott, och man 
måste därför mäta syrehalten i 

rökgaserna för att kunna beräkna 
den verkliga rökgasmängden. 
Den som vill fördjupa sig i 
ämnet kan titta i till exempel 
”Emissionsmäthandbok 2015” från 
Energiforsk.

Ett regelverk som i vissa fall 
tillåter att rökgasflödet beräknas 
är de svenska bestämmelserna 
för miljöavgifter på utsläpp av 
kväveoxider vid energiproduktion, 
NFS 2016:13. Både där och i 
dess vägledning finns ingående 
beskrivningar av kvalitetssäkring 
av NOX-mätare, men syre anses 
vara en hjälpparameter med lägre 
kontrollkrav på dess mätare. Det 
har dock inte varit helt tydligt vilka 

kontroller som skall göras på 
syremätare. Långt ifrån alla lär t.ex. 
ha gjort linjäritetskontroller, men 
på senare tid har Naturvårdsverket 
även börjat fråga efter resultat av 
sådana kontroller.

OPSIS har lång erfarenhet av 
linjäritetskontroller av DOAS-
instrument, både för NOX och 
andra ämnen. Självklart kan vi även 
hjälpa till med linjäritetskontroller av 
syremätare. Kontakta oss om du vill 
ha hjälp med detta. Och behöver 
du nya syremätare så levererar vi 
gärna också sådana.
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Nya order
Australien
Mount Isa Mines har beställt ett AR650-
baserat system av Ecotech för mätning 
av CO, CO2 och H2O.

Curacao
MAREC i Costa Rica har fått en order 
på ett System 400BASIC för mätning 
av utsläpp av NO, NO2 och SO2 vid ett 
kraftverk som ägs av Aqualectra.

Bulgarien
Vår distributör Labconsult har sålt ett 
System 400WASTE till Pyrolysis.

Filippinerna
Vår distributör Electrobyte har beställt 
ett System 300BASIC  för SO2-mätning 
i omgivningsluften vid den kemiska 
industrin Western Digital.

Indien
Indien en av våra största och viktigaste 
marknader. Vår distributör Nevco har 
sålt ett flertal System 400BASIC för 
emissionsmätning av NO, NO2 och i 
de flesta fall SO2 till Nepa Limited, Aarti 
Kutch Anushakti (två mätsträckor), 
Aavin Sholinganallur, SRF Dahej, 
Sud-Chemie (tre mätsträckor), GFL 
Dahej, GFL Ranjit-Nagar och Saint-
Gobain. Sud-Chemie har även beställt 
en LD500 för NH3-mätning längs tre 
mätsträckor. Nepa Limited har även 
beställt ett System 300BASIC och 2 st. 
SM200 för övervakning av NO2, SO2 
och partikelhalter i omgivningsluften. 
Kemiindustrin DCM har beställt ett 
System 400EXT för mätning av HCl 
och Cl2 längs tre mätsträckor i Ex-
klassad zon. SPIC Thermax har beställt 
ett System 400EXT till ett kraftverk, för 
mätning av emissioner av NO, NO2, SO2, 
CO och CO2.

Italien
CE srl har beställt ett System 400WASTE 
för leverans till avfallsförbrännings-
anläggningen Iren Piacenza. Det skall 
övervaka utsläpp av SO2, NO, NO2, Hg, 
CO, CO2, H2O, HCl och HF.

Kina
Vi och vår distributör A. Johnson fort-
sätter att sälja system till Kina för mätning 
främst av föroreningar i omgivningsluften. 
Kemiindustrin JX Zhangzhou har köpt ett 

System 300EXT för fenceline-mätning 
av SO2, BTX, formaldehyd, fenol och 
fosgen. Miljömyndigheten Fujian EPMS 
har beställt 2 st. System 300BASIC för 
NO2-, SO2- och O3-mätning. Chongqing 
CS EPMS har beställt två fenceline-
system (System 300EXT) för mätning 
av Cl2, bensen, toluen, formaldehyd och 
fosgen. Guangdong EPMS kommer att 
mäta NO2, SO2, O3 och Cl2 med hjälp 
av ett System 300BASIC. Sist men inte 
minst har vi fått order från TKO-LT på 
9 st. System 300T för mätning av NO2 
längs totalt 12 mätsträckor i tunnlar.

Norge
Avfa l ls förbränn ingsan läggningen 
Haraldrud utanför Oslo har försetts med 
3 st. System 400HWE för mätning av ett 
flertal gaser inklusive totalkvicksilver.

Norske Skog har köpt ett System 400CS 
med AR600 och AR650 för mätning av 
NO, NO2, SO2, CO, HCl och H2O vid ett 
pappersbruk i Halden.

Oman
Vi har via vår indiske distributör Nevco 
sålt ett System 400BASIC samt 2 st. 
SM200 till Sanvira för installation vid en 
kemifabrik i Oman.

Polen
CP Glass SA (CANPACK) har beställ ett 
System 400EXT via vår distributör ATUT 
för emissionsmätning av NO, NO2, SO2, 
NH3, CO, HF, HCl och H2O.

Rumänien
Heidelberg Cement i Deva har via 
TehnoInstrument beställt 2 st. System 
400WASTE med AR600 och AR650 för 
miljöövervakning vid cementtillverkning. 
Systemen mäter SO2, NO, NO2, HCl, 
CO, HF, CO2, NH3, H2O och Hg. Ett 
snarlikt system är också beställt för 
leverans till Heidelberg Cement i Fieni.

Ryssland
Vår distributör Biomart har beställt ett 
System 400BASIC för mätning av SO3 
hos kopparsmältverk Karabashmed.

Saudiarabien
En stor order på totalt 8 st. fenceline-
dubbelsystem (AR500 och AR550) 
med totalt 2 x 14 mätsträckor håller 
i skrivande stund på att levereras till 

S-Chem via vår distributör Greentech. 
Systemen kommer att mäta bensen, 
styren, etylen och propylen. Ett System 
400EXT har sålts för emissionsmätning 
på ett kraftverk i Al Jouf, och ett System 
400BASIC är på väg till glastillverkaren 
Obeikan Glass.

Sverige
LidköpingEnergis avfallsförbrännings-
anläggning kommer att utrustas med 
en LD500 för mätning av HCl, H2O och 
NH3. Signalerna kommer att användas 
för styrning av rökgasreningsutrustning.

Tyskland
Vårt dotterbolag OPSIS GmbH har fått 
en order på ett System 400BASIC med 
flera mätsträckor. Det installeras hos 
Saint-Gobain i Bergisch Gladbach.

OPSIS minns...

OPSIS minns tillbaka till januari 
2011 när vår EMEA-säljare 
Henrik Tärnhuvud fick träffa 
Kronprinsessan Victoria under 
”World Future Energy Summit 
Conference” i Förenade 
Arabemiraten. 

Henrik var inte sen att  
föreviga det högtidliga mötet,  
och heller inte att berätta om 
OPSIS mätteknik!

Henrik Tärnhuvud tillsammans med 
Kronprinsessan Victoria i Förenade 
Arabemiraten år 2011.


