
Af Sara Tallbacka

Med udvidet og tilpasset må-
lingsteknik samt visionær stra-
tegi overfor det voksende LNG 
marked er API Marine fortsat på 
forkant med markedets nærvæ-
rende og fremadrettede efter-
spørgsler.

– Siden vi integrerede radarsy-
stem i vores Tank Level Gauging 
System for et års tid siden, har vi 
nu også udviklet og integreret 
Valve Remote Control System i 
vores samlede pakke. Det bety-
der, at vi nu har en komplet og 
attraktiv samlet pakke, hvor al 
teknologi, know how og after sa-
les support bliver leveret fra one-
point-of contact. Det bredere 

program betyder desuden, at vi 
udvider fra det traditionelle tank-
skibsmarked til andre segmenter 
så som bulk carrier og mindre 
container skibe. Specielt nybyg-
ningsmarkedet af bulk carrier har 
vist sig aktivt, hvor vi inden for 
de sidste tre måneder allerede 
har fået ordrer på over 20 nybyg-
ninger i Kina. Det er nogle helt 
andre døre, vi har fået åbnet med 
de her 2 ekstra ben på, fortæller 
Allan Lydersen, direktør hos API 
Marine.

CTS GODKENDT LNG UDSTYR
LNG markedet oplever en mar-
kant vækst i øjeblikket – specielt 
indenfor bunkerskibe, mindre 
fragtskibe samt LNG fuel gas sy-
stemer (FGSS). En opgang API 

Marine følger tæt i henhold til 
udbud og efterspørgsel.

– Der kommer til at ske meget
på LNG fronten og der er allerede 
rigtig god bevægelse i small sca-
le LNG og hele bunkerområdet. 
Det er et marked, vi har stor fokus 
på med en komplet CTS løsning, 
der er optimeret til temperaturer 
ned til minus 200 grader. Vi har 
allerede fået adskillige seriøse 
henvendelser fra ledende aktø-
rer indenfor dette segment og 
er i gang med at få en CTS god-
kendelse på vores LNG udstyr. 
LNG er en temmelig svær størrel-
se at have at gøre med, grundet 
den ekstremt lave temperatur på 
mediet, men vi har udarbejdet 
en løsning, som vi glæder os til at 
vise frem på SMM messen, forkla-

rer Allan Lydersen og fortsætter:
– At være konkurrencedygtige

er et uomtvisteligt krav og must 
– vi har en klar strategi om fortsat 
at optimere vores produktporte-
følje og samtidig sørge for, at vi 
har en optimeret og motiveret 
organisation i Aalborg til at sup-
portere vores aktiviteter. Selvføl-
gelig har vi mange dygtige sam-
arbejdspartnere i eksempelvis 
Kina, der tager sig af at frekven-
tere alle værfter, men vi tager os 
selv af den europæiske rederkon-
takt herfra. Det er for os den mest 
effektive måde at bearbejde mar-
kedet på og gør desuden, at vi 
har et godt overblik og er nemt 
tilgængelige for henvendelser, 
slutter Allan Lydersen.

03

LNG/CTS

Sy
st

em
 C

on
fig

ur
at

io
n TM non-contact

level gauging device incl. pressure
transmitter)

TM  non-
contact level gauging device incl. pressure
transmitter)

TM

TTM

customer request

with standard output for easy integration into
monitoring and control system

temperatures down to -200°C

tank = service-friendly

Frequency self-calibrating method (GLFTM)
for TGD

UTSTM

requirements for CTS

M
ai

n 
Ad

va
nt

ag
es

Highly advanced reliable
sensors utilising patented

in-house technology

Supply from UPS

Printer

Et
he

rn
et

Supply from UPS

Operator station
Red 

flashing 
lamp
Horn

CARGO CONTROL
SYSTEM

Alarm 
Panels

LNG CARGO TANK LNG CARGO TANK

•  API Marine er grundlagt i 2004 og er i dag markedsledende leveran-
dør af avancerede sensorer med exceptionel nøjagtighed og pålide-
lighed til integrerede laststyringssystemer og automationssystemer

•  Virksomheden leverer et komplet udvalg af sensorer, tankmåling,
kontrol- og alarmsystemer, ventiler og ventilkontrolsystem samt la-
stecomputer – ofte integreret i komplette og integrerede automati-
onssystemer

•  API Marines systemer opfylder alle krav fra IMO og Marine Klassifika-
tionsselskaberne samt krav fra såvel rederier som skibsværfter

•  Hovedkvarter og fabrik er beliggende i Aalborg med omkring 25
medarbejdere

• Læs mere på www.api-marine.com

Optimerede automationssystemer 
klar til nye segmenter

Custody Transfer System for small 
and medium scale LNG applications

LNG CTS

API Marine ApS | Troensevej 12 | DK-9220 Aalborg Oest | Denmark Tel.: +45 9634 5070
| info@api-marine.com | www.api-marine.com

Med fokus på vestlige værfter og redere, der primært bygger i Asien, optimerer API Marine fortsat virksomhedens integrerede 
automationssystemer inden for tankmåling og kontrol samt alarm systemer - tilpasset og udvidet teknologi, der åbner flere døre 
for både redere, værfter og API Marine




