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Enkle komponenter
og komplette løsninger
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Expert tryktransmitter til niveaumåling

•  Måleområde 0 - 30 cm til 0 - 300 m

• Materialer plast og syrefast stål

• Relativ og absolut transmittere med 
 keramik eller stålmembran 

• Diameter fra ø 16 mm

• Analog og digital modbus udgang

• Atex godkendte for zone 1

MJK ExpertTM niveautransmittere er designet til 
niveaumåling ved neddypning i åbne kanaler 
og tanke. 

MJK Expert niveautransmittere er robuste og 
beregnet til at modstå påvirkningerne ved måling 
i spildevand, slam og aggressive kemikalier.

KEND DIT
NIVEAU

ENERGI. Scandlines og Sie-
mens har præsenteret et 
banebrydende hybridsy-
stem til Rødby-Puttgar-
den-færgen M/F Prinsesse 
Benedikte. Hybridsyste-
met gør det muligt at lagre 
overskydende energi fra fær-
gens motorer i batterier og 
senere genanvende den til 
fremdrivning eller andet el-
forbrug. Herved optimeres 
driften og det forventes, at 
den mindre energiudlad-
ning vil reducere CO2 ud-

ledningen ved færgedriften 
med op til 15 %. 

Optimeret drift
Færgens energiforbrug af-
hænger af skibets ønskede 
fart samt vind og vejr, hvil-
ket gør, at energiforbruget 
hele tiden ændrer sig. Under 
normal sejlads er 2-3 genera-
torsæt i drift ved en belast-
ning på 40-55 %. Når færgen 
er i havn falder belastningen 
til 8-10 %. Da generator-
sættene har deres optimale 

virkningsgrad ved en belast-
ning på 85-90 % er der store 
besparelser at hente ved at 
køre generatorsættene ved 
optimal belastning og lagre 
den overskydende strøm til 
brug ved spidsbelastninger, 
eksempelvis når færgen sej-
ler med fuld kraft. 

Motor udskiftet 
med batterier
Siemens har via deres nye 
fremdrivningskoncept 
kaldet BlueDrive PlusC 
muliggjort integrering af 
batterier i det eksisterende 
el-net ombord på færgen. 

Hidtil har færgen været 
forsynet med fem diesel-
drevne generatorsæt. I for-
bindelse med omlægningen 
til hybriddrift, har man fjer-

net ét dieselgeneratorsæt og 
i stedet installeret et ener-
gilagringssystem bestående 
af batterier, vekselrettere og 
transformatorer. 

Første i verden
Det er første gang i verden, 
det er muligt at benytte 
denne teknologi i større må-
lestok i skibsdrift, og hybrid-
systemet er blot det første 
i en række af miljøvenlige 
investeringer, Scandlines i 
løbet af de næste par år vil 
foretage på Rødby-Puttgar-
den færgerne. Scandlines 
vil således ombygge de tre 
øvrige passagerfærger på ru-
ten til hybridfærger i løbet 
af foråret 2014.     jsj

Læs mere inde 
i bladet side 16

Rødby-Puttgarden færge 
sejler delvis på batterier  

Batterirummet på M/F 
Prinsesse Benedikte 
rummer 399 batterier 
med en samlet kapacitet 
på 2.593,5 kWh.

Scandlines-færgen M/F Prinsesse Benedikte, der sejler 
på ruten Rødby-Puttgarden er blevet bygget om til 
hybriddrift, hvor overskydende energi fra motorerne 
lagres i batterier om bord på færgen for senere at kunne 
anvendes til fremdrift eller anden el-forsyning ombord.
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Nedtællingen til årets 
Hannover Messe er startet 
med Hannover Messe 
Preview, hvor cirka 40 
kommende udstillere præ-
senterede deres nyheder 
ved en pressekonference i 
Berlin. 

Af John Steenfeldt-Jensen

BERLIN. Fra den 7. til 11. april 
2014 afholdes verdens stør-
ste industrimesse Hannover 
Messe 2014, men allerede 
den 11. februar blev der i 
konferencecentret Radial-
system V i Berlin afholdt 
et såkaldt Hannover Messe 
Preview, hvor medier fra 
hele verden samt særligt 
indbudte kunne få en lille 
forsmag på, hvad der vil 
blive vist på messen. 

Smagsprøver på messen
Cirka 40 kommende udstil-
lere havde hver en lille in-
formationsstand, og havde i 
løbet af dagen et pænt besøg 
af interesserede. De fl este af 
messens sektorer var dæk-
ket ind, men især ’Industrial 
Automation’ og ’Motion, 
Drive & Automation’ var 
godt repræsenteret. 

Fokus på Industrie 4.0
Ud over udstillingen blev der 
i løbet af dagen også afholdt 
en international pressekon-
ference ledsaget af et spæn-
dende foredrag om Industrie 
4.0 af Prof. Dr. -Ing. Detlef 
Zühlke, der er videnskabelig 
direktør for Innovative Fac-
tory Systems (IFS) på det 
tyske Forskningscenter for 
Artifi cial Intelligence. Indu-
strie 4.0, der også kaldes den 
fjerde industrielle revoluti-
on blev lanceret i Tyskland 
og drives i høj grad af tyske 

organisationer. En af disse 
organisationer er SmartFac-
toryKL e.V., der skal udvikle 
nye ideer med partnere, og i 
praksis omsætte disse i fæl-
les projekter. 

Bredt samarbejde om 
åbne standarder
De 28 sponsorer og partnere 
i organisationen omfatter 
blandt andre fi rmaer som 
Siemens, Harting, Cisco, 
Phoenix Contact, Festo, 
Rexroth, Beckhoff Automa-
tion, Emerson Process Ma-
nagement. Detlef Zühlke 
fremhævede behovet for 

åbne standarder, herunder 
fysiske, mekaniske, pneu-
matiske og kommunika-
tionsmæssige, for at man 
kan opnå den effektivitet 
og funktionalitet, der skal 

til for at leve op til Indu-
strie 4.0. Han fremhævede 
også behovet for en fl eksi-
bel, horisontal og vertikal 
kommunikation mellem 
controllere, maskinkom-
ponenter og overordnede 
virksomhedssystemer.

 
Fremtiden for Industrie 4.0
Slutteligt defi nerede Detlef 

Zühlke fi re vigtige paradig-
mer for Industrie 4,0: Smart 
Product, Smart Machine, 
Smart Planner og Smart 
Operator.

Smart Product, det smar-
te produkt, har indbygget en 
betydelig hukommelse til at 
håndtere krav, opgaver og 
operationelle data. Idéen er 
at selve produktet er i stand 
til at styre sin egen produk-
tion. Smart Machine, den 
smarte maskine, vil inden 
for produktionsnetværket 
være i stand til selv organi-
sere og dermed opnå en fl ek-
sible og enkel produktion. 
Smart Planner, den smarte 
planlægger, styrer produk-
tionen baseret på real -time 
produktionsdata. Smart 
Operator, den smarte ope-
ratør, bruger teknologien til 
at forstå produktionen gen-
nem kontekstafhængige in-
formationer suppleret med 
virtuelle information - aug-
mented reality. 

Se den integrerede industri 
på messen
På Hannover Messe 2014 
vil der under mottoet ”In-
tegrated Industry – NEXT 
STEPS” og inspireret af 

”Industri 4.0”, være fokus 
på integreret produktion 
og forudsætningerne for 
at dette kan gennemføres i 
form af kompatible IT-sprog 

og -netværk. Messens stør-
ste fagområde er ”Industrial 
Automation”, der dækker 
alle emneområder inden 
for industriel automatise-

ring, procesautomatisering 
og robotteknologi. Sammen 
med ”Digital Factory”, der 
omhandler industrielle IT-
løsninger, dækker disse om-
råder otte af messens haller. 
I disse haller kan man se alle 
de løsninger, der skal til for 
at realisere ”den integrerede 
industri”.

Hannover Messe Preview:

Forpremiere på Hannover Messe 2014

Gratis Partoutkort til 
Hannover Messe 2014

I samarbejde med arrangørerne af Hannover Messe 2014 
tilbyder AUTOMATIK & PROCES sine læsere gratis 
partoutkort, som gælder i hele messeperioden. Partout-
kortet gælder endvidere som gratis billet til alle offentlige 
transportmidler i Hannover og omegn – ligeledes i hele 
messeperioden. 

Normalt koster et partoutkort 64 Euro (ca. 480 kr.) 
– men det er altså gratis for vore læsere.

Man skal blot klikke sig ind på nedenstående elektroniske 
link og selv registrere sig. Ganske simpelt. 

Linket til on-line registrering er:

http://www.hannovermesse.de/promo?nx6hm 

Hav en god Hannover Messe 2014

AUTOMATIK & PROCES

På Hannover Messe Preview havde 
cirka 40 kommende udstillere hver 
en lille informationsstand, som i 
løbet af dagen havde et pænt be-
søg af interesserede. De fl este af 
messens sektorer var dækket ind, 
men især ’Industrial Automation’ 
og ’Motion, Drive & Automation’ 
var godt repræsenteret.

Prof. Dr. -Ing. Detlef Zühlke, der er videnskabelig direktør for Innovative Factory Systems (IFS) på det 
tyske Forskningscenter for Artifi cial Intelligence holdt et spændende foredrag om Industrie 4.0. og 
fremhævede behovet for åbne standarder, for at man kan leve op til Industrie 4.0. 

Industrie 4.0 - den fjerde 
industrielle revolution

Behov for åbne 
standarder

Selvorganiserende 
maskiner



Niveau måling og overvågning
Flyder baserede systemer

Bypass systemer

Hydrostatisk måling

Konduktive switche Tlf.: 4581 9600
carl@plesner.as

www.plesner.as
Tryk Temperatur Niveau

Flow Ventiler Fittings

VENTIL-TEKNIK
Komplet program i magnetventiler

Ejby Industrivej 26  2600 Glostrup  Tlf: 4320 2600  Fax: 4320 2699
Helge Nielsens Allé 6C  8723 Løsning  - info@granzow.dk  - www.granzow.dk
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FAGMESSE. Leverandørerne 
af værktøj og værktøjsma-
skiner kan give industrien 
det produktivitetsmæssige 

løft, som alle efterspørger, 
og som kan sikre, at fl ere 
opgaver kan hentes hjem fra 
udlandet. Det kræver blot, 

at industrien også erkender, 
at den viden og rådgivning, 
som følger med kvalitets-
produkter, ikke er gratis. 

Endelig stiller leverandører-
ne spørgsmålstegn ved om 
Danmark på miljøområdet 
altid skal indtage rollen som 
klassens duks – en rolle, der 
ikke just forbedrer industri-
ens konkurrenceevne.

Ekstra hal i brug
Produktivitet er det over-
ordnede tema for den store 
værktøjsmaskinudstilling 
VTM 2014, der fi nder sted i 
Odense Congress Center til 
april. Interessen for udstil-
lingen er så stor, at man har 
været nødt til tage en ekstra 
hal i brug for at efterkomme 
leverandørernes arealmæs-
sige ønsker.

Rådgivning og kvalitet 
skaber merværdi
- Værktøjsproducenterne in-
troducerer hver især mellem 
500 og 1.000 nye produkter 
om året. Alle er udviklet for 
at sikre den fl eksibilitet og 
indtjening, som industrien 
efterspørger. Derfor er det 
vigtigt at man ikke kun fo-
kuserer på beløbet på fak-
turaen, og anerkender den 
værdi vores produkter og 
rådgivning skaber for virk-
somheden, sagde direktør 
Søren Lange, Sandvik Coro-
mant A/S, på et pressemøde 
i anledning af messen.

Ikke kun fokus på pris
- Det nytter ikke noget kun 
at fokusere på pris. Råd-
givning og kvalitet skaber 
merværdi. Omkostnings-
mæssigt udgør værktøjer 
til bearbejdning mellem 3 
og 5 pct. af den totale pris 
for et færdigbearbejdet 
emne. Omkos tningerne til 
værktøjsmaskinen og løn-
ningerne er stadig de største 
enkeltposter, sagde Søren 
Lange. 

Sammen med kollegerne 
i Brancheforeningen Værk-

tøj og Værktøjsmaskiner og 
Dansk Værktøjsmaskinfor-
handler Forening står han 
bag messen VTM 2014. 

Øget produktivitet på 
trods af ulige konkurrence 
- Miljø og bæredygtighed 
er vigtigt, men hvorfor skal 
vi altid være 20 pct. bedre 
end alle andre nationer. Det 
styrker ikke vores konkur-
rencedygtighed. Tværti-
mod. At vi på trods af denne 
ulige konkurrence stadig er 
i stand til at øge produktivi-
teten og hente outsourcede 
opgaver tilbage til Dan-
mark, fortæller noget om, at 
vi forstår at udnytte maski-
nerne optimalt. Men kan det 
blive ved, spurgte lederen 
af den japanske maskinpro-
ducent Yamazaki Mazak’s 
danske afdeling, direktør 
Kim Nielsen, og fortsatte: 
- Maskinerne bliver mere 
og mere komplekse at be-
tjene. Det stiller store krav 
til medarbejderne. Derfor 
er det foruroligende, at blot 
19 pct. af en ungdomsårgang 
vælger en håndværksmæs-
sig uddannelse, som mange 
desværre aldrig får gennem-
ført. Det er vel industriens 
største reelle udfordring.

Konference, skoledag 
og cases
Ud over de mange udstillede 
maskiner og værktøjer bliver 
der også en række aktivite-
ter på messen for både be-
søgende og udstillere. Den 
3. april er DI/MMI således 
vært for en produktivitets-
konference: ’Fuld Skrue 
– fokus på produktivitet’, 
og den 1. april inviterer 
Industriens Uddannelser 
og Skive Tekniske Skole de 
unge til en speciel skoledag, 
der sætter fokus på uddan-
nelse af værktøjsmagere og 
industriteknikere.

Danish Advanced Manu-
facturing Research Center 
vil på sin stand - via forskel-
lige cases - fortælle om bl.a. 
optimeret spåntagning, og 
udbyderne af måleteknik, 
der er samlet i Hal A, vil fra 
scenen blandt andet fortælle 
om emnerne: ’Hvordan må-
ler man en fjeder?’, ’GPS for 
begyndere’ og ’CT scanning, 
hvad kan det bruges til?’.

Gratis eksportrådgivning
Eksport er vigtigt, og derfor 
har arrangørerne af messen 
besluttet at hente Ekspor-
trådets specialister hjem 
fra Rusland, Norge, Sverige, 
Tyskland og England. I de tre 
messedage vil de på udstil-
lingens Eksporttorv være 
klar til gratis at rådgive og 
vejlede danske virksomhe-
der, der ønsker at eksportere 
til de fem lande. Virksomhe-
der, der ønsker at undersøge 
eksportmulighederne på et 
af de fem udvalgte marke-
der, kan blot møde op på 
udstillingen og få en snak 
med eksportrådgiverne, el-
ler de kan vælge at booke et 
møde, og dermed sikre sig, 
at rådgiveren på forhånd har 
sat sig ind i casen.
Se mere om VTM 2014 på: 
www.vtm2014.dk
 jsj

VTM 2014:

Leverandørerne er parate 
til at give industrien et løft

Tre, der står sammen om VTM 2014: Fra venstre direktør Søren Lange, Sandvik Coromant A/S, messechef 
Krista Kristensen, Odense Congress Center og direktør Kim Nielsen, Yamazaki Mazak Danmark A/S.

På værktøjsmaskinudstillingen VTM 2014, der fi nder sted i Odense Congress Center i 
dagene 1.-4. april 2014 præsenteres på over 100 stande værktøjsmaskiner til metalbe-
arbejdning samt værktøjer, CAD/CAM, CNC styringer, køle-/smøremidler, måleteknik 
og industriel automatisering. Messens overordnede tema er produktivitet.

T  E  K  N  I  S  K    U  D  V  I  K  L  I  N  G

www.automatik.nu

Fremtidens automationsplatform

Enkelt og 
effektivt!

Læs om TIA-portalen V13
www.siemens.dk/tia-portalen

Ny

+
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Mennesker - Ideer - Løsninger

Hos Insatech har vi mere end 20 års erfaring indenfor proces instrumentering 
med et bredt produktprogram af instrumenter til flowmåling.

Vi kan hjælpe med den rigtige rådgivning, den rigtige kvalitet 
og den rigtige service.

Til volumenflow på væske, kan vi f.eks. tilbyde en magnetisk 
induktiv flowmåler fra Yokogawa’s ADMAG-serie. 
Til masseflow kan vi f.eks. tilbyde en fl owmåler fra Yokogawa’s
RotaMASS-serie, som benytter Coriolis-princippet.

Skal du måle 
massefl ow eller 
volumenfl ow?
– så hjælper vi dig gerne

Vil du vide mere, så kontakt
Kristian Nielsen
Tlf. 5535 8406
Mobil 2222 0693
kn@insatech.com

’s’s’sss



Man lærer om styring og 
regulering samt opbygning 
af tekniske styresystemer. 

AUTOMATION. En auto-
mationsteknolog – hvad er 
det for en fyr? Sådan er der 
muligvis stadig mange, der 
spørger, men her er der god 
grund til at tjekke grundigt 
op på sin viden. I hvert fald 
hvis man har med proces- og 
maskinindustrien at gøre. 

Hvis dansk maskinindu-
stri skal klare sig på det in-
ternationale marked, får vi 
brug for masser af veluddan-
nede specialister. Det me-
ner blandt andre Aage Dam, 
administrerende direktør i 
den toneangivende automa-
tionsvirksomhed Bürkert, 
samt bestyrelsesmedlem i 
Brancheforeningen for In-
dustriel Automation.

Bürkert er på globalt plan 
en ledende og innovativ le-
verandør af produkter og 
løsninger til automations-
opgaver i procesindustrien. 

Højteknologiske løsnin-
ger med integreret automa-
tisering

Nødvendigt med dygtige 
medarbejdere
-Hvis Danmark skal blive 
ved med at eksportere ma-
skiner i fremtiden, er vi nødt 
til at satse på højteknologi-
ske løsninger med integre-
ret automatisering. Ellers er 
det billigere andre steder i 
verden. Men for at kunne 
satse på højteknologien, er 
det selvfølgelig afgørende at 
have så dygtige medarbej-
dere som muligt, siger Aage 

Dam. Og det er blandt an-
det her at de endnu ganske 
sjældne automationstekno-
loger kommer til at spille en 
stor rolle.

Automationsteknolog er 
en 2-årig uddannelse og en 
oplagt mulighed for at læse 
videre, hvis du allerede er 
udlært elektriker eller auto-
matiktekniker. Man lærer 
om styring, regulering, 
opbygning og optimering 
af tekniske styresystemer. 
Som automationsteknolog 
arbejder man med design, 
opbygning og idriftsætning 
af automatiske maskin- og 
procesanlæg, og igennem 
uddannelsen lærer du at 
tage ansvaret for processen 
gennem hele forløbet.

På automationstekno-
log-uddannelsen lærer 

studerende at udvikle auto-
matiske anlæg. Man lærer at 
sætte sig ind i den fornødne 
dokumentation fra idéop-
læg/kravspecifi kation, og 
man lærer selv at udarbejde 
dokumentation til et auto-
matisk anlæg eller system 
i samråd med kunde og le-
verandører. På uddannel-
sen lærer studerende også 
selvstændigt eller i samar-
bejde med andre at forestå 
udviklingen og installation 
samt lærer på systemniveau 
at vælge en optimal hard-
wareløsning og udvikle soft-
ware – lige fra PLC over PC 
til indlejrede SW-styringer.

Udviklere, projektledere og  
konsulenter
-Automationsteknologerne 
er ganske enkelt specialister 

inden for et snævert felt i 
procesindustrien. Jeg ser 
et stort behov for folk med 
den uddannelse – både som 
udviklere, men i høj grad 
også som projektledere, 
rådgivere og konsulenter på 
det internationale marked, 
forudser Aage Dam.

Automationsteknolog-
uddannelsen udbydes kun 
få steder i Danmark. Aar-
hus Maskinmesterskole og 
Erhvervsakademi Aarhus 
er netop gået sammen om 
at udbyde uddannelsen fra 
sommeren 2014. Læs mere 
om automationsteknologen 
på aamms.dk eller eaaa.dk.

hassel.

Automationsteknologer skal være med til 
at sikre dansk industri højteknologisk forspring

De studerende lærer at tage ansvar for processen gennem hele forløbet.

Der er mange ting at forbinde.
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FlowNyt

Grønbech & Sønner A/S har 
leveret en SPP motorunit, som 
efter følgende er blevet til en 
effektiv og energirigtig bered-
skabs  trailerpumpe hos Vording-
borg Forsyning.

Traditionen tro har Grønbech & 
Sønner A/S afholdt kurser vedr. 
AUMA/SIPOS aktuatorer i årets 
første måneder. 

Mikkel Blücher fra Vordingborg For-
syning fortæller her, hvordan de har 
opbygget beredskabstrailerpumpen:

”Planen var at anskaffe en passende 
størrelse boogietrailer og efterfølg-
ende montere motorpumpen fra SPP 
sammen med øvrigt nødvendigt til-
behør. Den skulle indrettes sådan, 
at den ville være klar til øjeblikkeligt 
beredskab med alt til faget hørende.

Der er tænkt i arbejdsmiljø
Der var fra starten tænkt i arbejds-
miljø, for pumpetraileren er forsynet 
med sider, der kan klappes ned hele 
vejen rundt for at lette adgangen til 
slanger og service – og for maksi-

mal udnyttelse af pladsen er SPP’s 
pumpeunit monteret på en galvani-
seret ramme, som er hævet fra 
trailer bunden, så de i alt 33 meter 
suge slanger kan ligge herunder. 

Derudover er der plads til 200 mtr. 4” 
slanger og 100 mtr. 6” trykslanger, 
som står i ruller på ladet af traileren 
rundt om SPP pumpeunit’en sam-

Den uundværlige værktøjskasse er der 
plads til i fronten af traileren, så nød-
vendigt værktøj aldrig er langt væk.

Af arbejdsmiljøhensyn er traileren for-
synet med en ”mover”, som kendes 
fra campingvogne. Moveren trækker 
direkte på hjulene, og pumpetraileren 
kan via fjernbetjening let manøvreres 
på plads. I øvrigt er der monteret lys 
på pumpetraileren, så den kan tilkob-
les på alle tidspunkter af døgnet”, 
slutter Mikkel Blücher.
 
Ekstra dieseltank ikke nødvendig
Det eneste, der ud fra den oprinde-
lige plan blev fravalgt, er en ekstra 
dieseltank. SPP’s pumpeunit har vist 
sig at være så økonomisk, at den 
standardmonterede dieseltank på 
220 ltr. giver rigeligt med kapacitet. 

Den samlede vægt på beredskabs-
pumpetraileren er ca. 2 tons inkl. 
slanger og 220 ltr. diesel.

borg Forsyning lavet deres eget be-
redskab med SPP pumpetraileren; 
den giver nemlig tilstrækkeligt tryk til, 
at sprinklersystemet fungerer.

I øvrigt har den indbyggede vaku-
umpumpe også vist sig at være 
yderst effektiv, når der skal ansuges 
– og med så mange fordele på en 
gang, er Mikkel Blücher ikke i tvivl 
om , at det var en god investering.

Overraskende stor styrke
Mikkel Blücher er i øvrigt positivt 
overrasket over styrken på SPP’s 
pumpeunit, bl.a. har den ved for-
søg vist sig at give rigeligt tryk til et 
sprinkler system i en stor halmlade. 

Sagen er den, at Vordingborg For-
syning har en kæmpe halmlade, som 
benyttes til lagring af halm til kraft-
varmeværket. Da Brandvæsnet p.t. 
ikke har materiel, der kan tilsluttes 
og give tilstrækkeligt tryk til sprinkler-
systemet i halmladen, har Vording-

del AUMA siddende på vores anlæg, 
men jeg må sige, at det jo er sjældent, 
der er noget bøvl med dem. Under 

udbytte af kurset”.

Effektiv og energirigtig beredskabstrailerpumpe

AUMA/SIPOS kursus

En effektiv og energirigtig beredskabstrailerpumpe præsenteres af Mikkel Blücher fra 
Vordingborg Forsyning (t.h.) og Key Account Manager Morten Juel Petersen fra Grøn-
bech & Sønner A/S

Her ses salgs- og servicesupporter Jens 
Ulrik Jensen, fra Grønbech & Sønner A/S 
i midten i færd med at gennemgå justering 
af AUMA drev. Michael Petersen ses som 
nr. 2 fra venstre.

På kurserne fokuseres på såvel de 
mekaniske som de elektroniske dele 
- meget bliver gennemgået i detaljer, 
og deltagerne prøver selv at sam-
menbygge og indjustere aktuatorer.

Michael Petersen, som er elektriker 
hos Hofor, har deltaget i et af kur-
serne:

”Som elektriker har jeg ikke så meget 
med mekanik at gøre, men på kurset 

og en god fornemmelse for, hvad det 
indeholder”, fortæller Michael Pe-
tersen, og han fortsætter: “Vi har en 
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Hvis man spørger afdelingschef i 
Teknikdivisionen Tanja Callesen, så er 
svaret enkelt: ”Det er der simpelthen 
brug for. Inden for de seneste 10-15 
år er kravene til dokumentation på de 
produkter og løsninger, der handles 
med, blevet skærpet betydeligt.”

Grønbech & Sønner A/S’ teknikdivi-
sion leverer produkter og løsninger 
inden for ventiler, pumper, instru-
mentering, dosering m.m. 

Dokumentationsafdelingens opgave 
er at hjælpe salgsafdelingen med 
udarbejdelse af dokumentation til 
de ordrer og projekter, der kommer 
ind i huset. Er der tale om et enkelt 
produkt, kan en driftsvejledning og 
et datablad være nok, men i mange 

I 2009 begyndte Grønbech & Sønner 
A/S at følge selskabets udled ning af 
CO2. 

Der blev iværksat en del små men 
effektfulde tiltag på såvel hoved-

tilfælde kræves også manualer, test-
-

ønsker til, hvordan dokumentationen 
skal se ud.

Det er Karin Lauridsen og Tina Rich, 
der har ansvaret for dokumenta-
tionen hos Grønbech & Sønner A/S, 
og de nikker samtykkende, når der 
tales om skærpede krav.

Både elektronisk og hard copies
”Ved de større projekter er det som 
regel ikke nok med driftsvejledning og 
datablad, så kræves nemlig ofte også 
bruger- og vedligeholdsmanualer, 
tegninger, konformitetserklæringer, 

hvor dokumentationen alene har fyldt 
12 ringbind, og hvis kunden ønsker 
f.eks. 5 sæt, ja så skal vi producere 
60 ringbind med dokumentation,” 
fortæller Karin Lauridsen.

”Vi har selvfølgelig god gavn af for-
skellige IT-systemer, som letter arbej-

det og gør det muligt 
at lagre dokumenta-
tionen elek    tronisk, 
men det er stadig 

kunder ønsker hard 
copies, og de får 
begge dele”.

Sproget spiller en væsentlig rolle
Meget af dokumentationen indhentes 
fra leverandørerne, som oftest er fra 
Tyskland eller et andet europæisk 
land, og ifølge en bestemmelse fra 
EU kan kunden kræve dokumenta-
tion på det lokale sprog. Det bety-
der, at dokumentationen - eller dele 
af den - i nogle tilfælde skal leveres 
på f.eks. norsk, italiensk, polsk eller 
russisk.

”Det kan forekomme, at vi sender 
dokumentation ud af huset til over-
sættelse, men vi har selv kapa citet 
i huset til at oversætte langt det 
meste”, supplerer Tina Rich.

Ved de helt store projekter/tilbud, f.eks. 
i forbindelse med kraftvarmeværker, 

omfattende, og der stilles også ind-
gående krav til sikkerhed og miljø 
med dertil hørende dokumentation. I 
de tilfælde træder Grønbech & Søn-
ner A/S’ QHSE-koordinator til med 
supplerende dokumentation.

kontoret som i alle afdelinger rundt 
om i landet, bl.a. ved at stille krav til 
indkøbte bilers udledning, løbende 
opgradering af ventilationssystemer 
og varmeanlæg,  energibesparende 
lysarmaturer/-kilder osv.

Efter at have udarbejdet grønne regn-
skaber hvert år i nu 5 år, kan der frem-
vises et imponerende resultat – nemlig 
en nedbringelse af CO2 på hele 23,2% 
målt på 2009-udledningen.

i løbet af 2014 - her er et udpluk:

Uge 18 - KSB showbus på turné på Sjælland - fokus på vand/spildevand.
13. juni - Spildevandsteknisk Forenings årsmøde i Frederikshavn
9.-11. sept. - Automatik14 - udstilling i Brøndby Hallen
Uge 43 - KSB showbus på turné i Danmark - fokus på energi.
30.-31. okt. - Dansk Fjernvarmes landsmøde i Aalborg
27.-28. nov. - Ajour 2014

Styr på dokumentationen

Mange bække små ...

Aktiviteter i 2014

Hvad er det, der gør, at et hand-
-

bech & Sønner A/S har hele 2  
fuldtids medarbejdere til at hånd-
tere doku  mentation?

En virksomhed, der sælger miljø-
rigtige produkter, som bidrager til 
at gøre luften mere ren og til at 
spare på vandet, må også tage 
sin egen medicin.

Grønbech & Sønner A/S har opnået et flot 
resultat ved fokus på nedbringelse af CO2 
udledning.

Der arbejdes med store  
mængder af dokumen-
tation hos Grønbech & 
Sønner A/S



FLEKSIBEL SIGNALKONVERTER
JUMPFLEX® – serie 2857 – igen en trendsætter

 Kan laskes gennemgående 
(også med serie 857)

 Med touchdisplay, der passer til alle  
moduler i serie 2857

 Mange overskuelige opmærkningsmuligheder

 Mange konfigurationsmuligheder

www.wago.com/2857

NY

WAGO Danmark
Lejrvej 17
3500 Værløse
Tlf.: 44 35 77 77
info.dk@wago.com



Endress+Hauser-grup-
pen har i regnskabsåret 
2013 haft rekordhøje tal 
for omsætning, overskud 
og ansættelser.

ØKONOMI. 
Endress+Hauser-gruppen 
forøgede deres omsætning 
med omkring 7 procent til 
over 1.8 milliarder EUR i 
2013. Hvad angår opera-
tionelt overskud, overskud 
før skat og nettoindkomst, 
viste virksomheden også 
en forbedring i forhold til 
det foregående år.

På trods af stærk Euro
- Vi er meget tilfredse med 
disse resultater, især taget 
i betragtning af de stærke 
modvinde fra de fremmede 
valutamarkeder. Frem for 
alt faldt valutaerne fra de 
fremadstormende lande og 
Japan i forhold til Euroen, 
udtaler Endress+Hauser’s 
CFO Luc Schultheiss. 
Endress+Hauser vil præ-
sentere den detaljerede 
årlige rapport ved en pres-
sekonference i Basel den 6. 
Maj 2014.

Opkøb påvirker 
regnskabstallene
Gruppens samlede 
resultater er blevet 
påvirket af en række for-
skellige opkøb. I slutningen 
af september 2013 over-
tog Endress+Hauser det 
børsnoterede tyske spe-
cialfi rma for udstyr til la-
boratorieanalyse Analytik 
Jena. Allerede i januar 2013 
købte Endress+Hauser 
deres tidligere repræ-
sentant i Indonesien og i 
november gennemførte 
gruppen overtagelsen af 
det amerikansk baserede 
Kaiser Optical Systems, en 
producent af instrumenter 
for Raman-spektroskopi. 
- Uden disse opkøb, ville 
Endress+Hauser gruppen 
kun have vokset med 5 % i 
2013, forklarer Luc Schult-
heiss. 

I slutningen af 2013 
var der ansat 11.919 men-
nesker i Endress+Hauser 
globalt, hvilket er 1.853 
mere end for et år siden. 
Omkring 1.300 af disse 
ekstra jobs skyldes virk-
somhederne, som for ny-
lig er blevet indlemmet i 
gruppen.                            jsj

Endress+Hauser tilfredse 
med 2013-resultat

MASKINBYGNING. Et tæt 
samarbejde skal gøre livet 
lettere for de danske maskin-
byggere. Schneider Electric 
har pr. 1. april 2014 indgået 
et strategisk samarbejde 
med grossistvirksomheden 
Solar omkring lanceringen 
af en ny version af Machine-
Struxure, Schneider Elec-
trics automations-platform. 
Samarbejdet forener det 
bedste fra en global indu-
stri-producent og en af Dan-
marks stærkeste grossister. 
Det er ifølge Schneider Elec-
tric et oplagt match.

Markant opgradering af 
MachineStruxure
 - Vi lancerer nu en markant 
opgradering af vores Machi-
neStruxure-platform, så vi 
tilbyder løsninger til alle be-
hov inden for både high end-
maskiner og løsninger til de 
mere enkle maskiner. For at 
skabe optimale forhold for 
de danske maskinbyggere 

har det været vigtigt for os 
at have en stærk partner i 
markedet. Her er Solar et 
oplagt valg, da de har stor 
applikationsviden og bred 
erfaring i automation og 
logistik i markedet. Reelt 
betyder samarbejdet, at vi i 
fællesskab nu giver et unikt 
tilbud til de danske OEM’er, 
maskinbyggere og systemin-
tegratorer. Med Solar som 
partner sikrer vi nemlig 
vores kunder stor fl eksibi-
litet og god service. De kan 
bestille via nettet og have 
produkterne næste morgen, 
siger marketingchef for in-
dustriel automation Søren 
Duvier, Schneider Electric 
Danmark. 

Udviklet til maskinbyggere
Lanceringen af nye produk-
ter er en central del af den 
nye version af MachineStru-
xure, og de er alle udviklet 
specifi kt til at opfylde de 
tekniske krav til moderne 

maskiner.  Alt sammen med 
fokus på øget effektivitet, 
stor fl eksibilitet og nem in-
tegration.  Dertil kommer 
opdatering af Schneider 
Electrics omfattende soft-
ware-bibliotek SoMachine 
med mange faste funkti-
onsblokke. Et samlet tilbud, 
som Solar ser store mulig-
heder i. 

- Vi ser et stort poten-
tiale i et tæt samarbejde 
med Schneider Electric, 
og i fællesskab tilbyder vi 
nu en komplet pakke til de 
danske maskinbyggere med 

ny hardware og en stor, op-
dateret software-platform. 
Det vigtigste er dog, at vi nu 
giver vores kunder mulighe-
den for at få hele pakken af 
produkter og software fra en 
stor, global spiller. Det giver 
øget support, nem service og 
gennemtestede løsninger, si-
ger salgsdirektør for Industri 
og Offshore Carsten Sandby 
Knudsen, Solar A/S.

Schneider Electric har in-
vesteret mere end 100 mio. 
euro i udviklingen af den nye 
platform. 
 jsj

Schneider Electric og Solar indgår 
partnerskab om platform til maskinbyggere

Salgsdirektør for Industri og Offshore Carsten Sandby Knudsen, 
Solar A/S, t.v., og marketingchef for industriel automation Søren 
Duvier, Schneider Electric Danmark, t.h., underskriver partner-
skabsaftalen.

Solar Danmark og Schneider Electric har indgået et stra-
tegisk partnerskab om en ny version af MachineStruxu-
re, Schneider Electrics samlede tilbud til maskinbyggere. 
Det omfatter helt ny hardware og en ny generation af 
software, der bliver samlet på én platform.

Flowløsninger kan vælges ud fra tryk, medie og temperatur eller skræddersyede

Brug for flowmålere?
...vi finder den løsning der tjener dig bedst!

V. Løwener A/S
Postboks 1330  Smedeland 2  2600 Glostrup 
Tlf. +45 43 200 300  Fax +45 43 430 359 
E-mail: vl@loewener.dk www.loewener.dk
ServiceCenter Stilling 
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- Vi stræber efter at gøre 
det lettere og mere trygt 
for uerfarne at bruge 
robotter. Det er blevet 
nemmere, fordi nye robot-
ter selv medbringer noget 
intelligens, siger lektor 
Volker Krüger, Aalborg 
Universitet.

ROBOTTER. Bevægelige små 
robotter skal lære at over-
tage opgaver i bilindustrien, 
som det hidtil ikke har givet 
mening at automatisere. Ud-
fordringen indgår i et EU-
støttet forskningsprojekt til 
47 millioner kroner, hvis ho-
vedformål er at gøre robot-
ter tilgængelige for små og 
mellemstore virksomheder 
uden egne eksperter.

Projektet med titlen 
STAMINA ledes af lektor 
Volker Krüger fra Aalborg 
Universitets Institut for 
Mekanik og Produktion. 
I alliance med forskere fra 
Bonn, Freiburg, Edinburgh 
og Porto samt virksomhe-
derne PSA Peugeot-Citro-
en og BA-Systèmes vil han 
bryde industrirobotters 
eksisterende begrænsning:

- Den store udfordring er, 
at robotter kun kan arbejde 
i nøje indrettede miljøer, 
hvor alt skal være i en helt 
bestemt orden. Så snart no-
get adskiller sig fra det nor-
male, begynder det at bryde 
sammen. Derfor bliver ro-

botter indtil nu kun brugt, 
hvor det er muligt at skabe 
den form for præcist setup, 
og hvor et stort antal helt ens 
dele skal håndteres. Vi vil 
ændre det med intelligente 
robotter, som kan reagere 
på uforudsete forandringer 
og fungere i ustrukturerede 
omgivelser, siger lektor Vol-
ker Krüger.

Tilpassede produkter
Bilindustrien er god at øve 
sig på, men Volker Krüger 
understreger, at det ikke er 
et branchespecifi kt projekt. 
Dets resultater skal være 
til generel gavn for små og 
mellemstore virksomheder, 
uden at de selv behøver inve-
stere i dyr robotekspertise. 
Et af slutresultaterne fra 
STAMINA bliver derfor et 
skalerbart integreret robot-
system, som giver let adgang 
til at udnytte de udviklede 
teknologier.

- Mange små og mellemstore 
virksomheder bruger slet 
ikke robotter af tre grunde: 
Det er dyrt, de har ikke eks-
pertisen, eller de er bange. 
Vi stræber efter at gøre det 
lettere og mere trygt for uer-
farne at bruge robotter. Det 
er blevet nemmere, fordi 
nye robotter selv medbrin-
ger noget intelligens. F. eks. 
ved at robotten selv fi nder 
ud af, hvor den er, og at man 
kan nøjes med at pege på et 
objekt for at lære robotten, 
at det er den genstand, den 
skal arbejde med, forklarer 
Volker Krüger.

Apple-tilgang til robotter
Når en producent opdate-
rer et produkt, vil de fl este 
eksisterende robotter skul-
le omprogrammeres. Det 
er tidskrævende og dyrt, 
men STAMINA-projektet 
prøver at gøre det lettere. 
Volker Krüger sammenlig-

ner med computerprodu-
centen Apples tilgang til 
forbrugerelektronik, hvor 
der bevidst bliver skrællet 
parametre væk for at give 
ikke-eksperter let adgang 
til de mest benyttede funk-
tioner. Konsekvensen af den 
enklere programmering bli-
ver forhåbentlig mere kun-
detilpassede produkter - og 
dermed bedre konkurren-
ceevne:

- Mere intelligente robot-
ter vil lade virksomheder 
opdatere deres produkter 
oftere, så de hurtigere kan 
reagere på ændringer i for-
brugernes efterspørgsel og 
tilbyde specialtilpassede 
produkter uden at være 
nødt til at hæve priserne. 
Vi er i Europa og Danmark 
netop kendt for design og 
innovative produkter, som 
defi neres efter brugernes 
behov og ønsker, vurderer 
Volker Krüger.

Farlige kolleger
Et problem med at slippe 
fl ere robotter løs på arbejds-
pladserne er, at de i deres 
traditionelle udformning 
med hurtige og kraftfulde 
bevægelser kan være direkte 
farlige at have som kollega.

- De kan ikke reagere, 
hvis der pludselig er et 
menneske i vejen, og derfor 
er der mange reguleringer 
omkring afskærmning og 
sikkerhed. Vi arbejder med 
en ny generation af mindre 
robotter, som på grund af 
indbyggede sensorer und-
går at ramme nogen, fordi 
de kan forholde sig til om-
givelserne, forklarer Volker 
Krüger.

Forskerne vil også evalu-
ere, hvordan ansatte oplever 

samarbejdet med robotter, 
og hvilke potentielle ud-
fordringer der er i at have 
et større mix af mennesker 
og intelligente maskiner i 
samme arbejdsmiljø.

Usunde rutiner
Projektet har udvalgt tre 
konkrete arbejdssituationer 
fra bilfabrikkerne, hvor de 
mobile robotter skal over-
tage rutineopgaver med 
at gøre komponenter fra 
underleverandører klar til 
brug. Det forudsætter, at 
robotten kan genkende de 
enkelte bildele, tage dem ud 
af kasser uden at beskadige 
dem og lægge beslægtede 
dele sammen, så de er klar 
til montering i rigtig ræk-
kefølge ved samlebåndet.

- Et af vores eksempler 
handler om at give en robot 
mulighed for selv at hente 
dele på et lager. De fl este 
robotter kan ikke samle 
delene op, medmindre de 
er på et helt bestemt sted 
i en helt bestemt position. 
Hidtil er det derfor gjort af 
mennesker, men dermed er 
der også et stort potentiale 
for at øge automatiseringen, 
siger Volker Krüger.

Robotterne har til gen-
gæld en stor fordel. De bliver 
ikke trætte, ukoncentrerede 
eller invaliderede af rutine-
præget arbejde:

- To ud af de tre konkrete 
eksempler, vi har i projektet, 
handler om at løfte meget 
tunge bildele som generato-
rer. Forskellige biler bruger 
forskellige generatorer, og 
de skal bringes til samle-
båndet i rigtig rækkefølge. 
De vejer op til 10 kg, så en 
arbejder håndterer omkring 
12 tons per skift, men træt-
hed sidst på en vagt kan føre 
til vilkårlige fejl. Det er job, 
som er helbredsskadelige for 
mennesker og bør gives til 
robotter. Samtidig kan ro-
botterne hjælpe med at løse 
den truende demografi ske 
udfordring, hvor vi nogle 
steder kommer til at mangle 
hænder og hoveder i fremti-
den, oplyser Volker Krüger.

Lav automatiseringsgrad
Netop håndtering af de en-
kelte dele i samleprocessen 
er den eneste opgave i bilin-
dustrien, hvor automatise-
ringsniveauet er under 30 
procent på grund af store 
variationer i produktionen 
og mangfoldigheden af leve-
randører og enkeltdele. Kva-
litetskontrol spiller også ind. 
Når mennesker håndterer 
dele, ser de på dem, og på 
den made er de automatisk 
i stand til at sortere dem fra, 
som er i stykker.

- Jeg er selv blevet over-
rasket over hvor meget 
menneskelig arbejdskraft, 
der stadig er brug for. Ro-
botter kan godt gøre ting 
som at male karosseriet 
og svejse. Men hvis de for 
eksempel skal installere en 
forrude, skal karrosseriet 
være spændt fast med mil-
limeters nøjagtighed, og 
der skal tages højde for det 
hele vejen rundt med sik-
kerhed, programmering af 
robotterne og så videre. Det 
er et stort overhead. Nogle 
gange kan det betale sig, og 
så bruger man robotter. Men 
ofte kan det ikke svare sig. 
STAMINA prøver at fl ytte 
grænsen for, hvornår det gi-
ver mening at sætte en robot 
til en opgave, fortæller Vol-
ker Krüger.

hassel.

Lærenemme robotter er fremtidens 
kollegaer i de små virksomheder 

Bevægelige små robotter skal lære at overtage opgaver, som det hidtil ikke har givet mening at auto-
matisere.

Robotter kan erstatte der, hvor der bliver mangel på hænder og 
hoveder.
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Fra den 30. marts til den 
4. april 2014 afholdes den 
internationale fagmesse 
Light+Building 2014 i 
Frankfurt am Main. En af 
messens store sektorer er 
’Bolig- og bygningsauto-
matisering’.

MESSE. ’Explore Technolo-
gy for Life - the best energy 
is energy that isn’t consu-
med’ - er mottoet for Light + 
Building 2014 verdens stør-
ste internationale fagmesse 
for belysning, arkitektur og 
bygningsteknologi. Ifølge 
messearrangørerne kan 
energiforbruget reduceres 
drastisk ved brug af inno-
vative teknologier, som i 
kombination med intelli-
gent netværksbaseret byg-
ningsstyring er nøglen til en 
bæredygtig el-forsyning. 

Uudnyttede muligheder for 
at spare energi
Light+Building 2014 er en 
unik kombination af fi re 
stærke sektorer. Cirka 2.300 
udstillere vil i samtlige Mes-
se Frankfurts messehaller 
for ottende gang i træk præ-
senteres deres produkter og 
serviceydelser inden for om-
råderne: ’Belysning’, ’Elek-
trisk installationsteknik’ 
og ’Bolig- og bygningsauto-
matisering’ og ’Software for 
byggeindustrien’. Årets ho-

vedtema er energibesparel-
ser med fokus på de mange 
uudnyttede muligheder for 
at spare energi, og messen 
vil gøre opmærksom på de 
mange innovative løsninger, 
der, ved brug af intelligent 
bygningsteknologi, kan 
nedsætte energiforbruget i 
bygninger og samtidig øge 
komfortniveauet.

Belysning, el-installationer 
og automatisering
På Light + Building 2014 
fi nder man hele spektret af 
belysningsteknik, der i dag 
er domineret af nye belys-
ningstyper og innovative, 
energibesparende belys-
ningssystemer. På messen 
præsenteres blandt andet 
designbelysning i forskellige 
stilretninger, teknisk belys-
ning og lamper i alle varia-
tioner samt et stort udvalg 
af lystekniske komponenter 
og tilbehør. 

For den bygningsrelate-
rede el-branche er ’Elek-
trisk installationsteknik’ i 
forbindelse med bygnings-
automatisering den vig-
tigste fagmesse inden for 
intelligent bygningsteknik. 
Sektoren ’Bygningsautoma-
tisering’ dækker med cirka 
200 udstillere hele verdens-
markedet for denne høj-
teknologiske branche med 
et overvældende udbud af 
fremtidsrettede løsninger 
inden for bygningsautoma-
tisering, ejendomsstyring 

samt service og vedligehold. 
’Software for byggeindu-

strien’ komplementerer på 
perfekt måde sektoren 

’Bygningsautomatise-
ring’, og er derfor udstil-
lingsmæssigt placeret tæt 
på denne. 

Building Performance 
Congress
Parallelt med Light + 
Building 2014 afholdes 
kongressen Building Per-
formance Congress, der 
giver deltagerne mulighed 
for at udveksle viden og 
diskutere emner vedrøren-
de belysning og integreret 
byggeteknologi. Kendte 
internationale eksperter 
fra Tyskland og udlandet 
vil i en række foredrag og 
præsentationer belyse den 
nyeste udvikling inden for 
Light + Building’s fagom-
råder. Højdepunkterne på 
kongressen vil blandt andet 
være særarrangementerne: 
Light Forum, German 
Energy Consultants’ Day, 
IEECB Forum, Building Fo-
rum, Technologie Forum og 
ACS Forum.

Yderligere oplysninger om 
Light + Building 2014 kan 
fås hos messens danske 
repræsentant DIMEX ApS 
på: www.frankfurtmesse.dk 
samt på: www.light-buil-
ding.messefrankfurt.com        
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Light+Building 2014:

Intelligent bygnings- 
og energistyring 

LIM. Aplica, der sidste år 
havde stor succes med sine 
limdage, holder også i år to 
dage, hvor kunderne kan 
komme og stifte bekendt-
skab med gode ideer til lim-
løsninger.

Limdage holdes onsdag 
den 9. og torsdag den 10. 
april i Aplicas lokaler Lan-
gebjergvænget 19E i Ros-
kilde.

Aplica har samlet alt det 
bedste fra limets verden, så 
besøgende kan få det fulde 
overblik på kort tid. Der bli-
ver mulighed for at prøve de 
nye løsninger og få en snak 

med eksperter om mulighe-
derne. Foruden limproduk-
terne vil der bl. a. også blive 
demonstration af Fanuc- og 
Janome-robotter, Lumoslys 
og Gracopumper.

Tilmelding til limdagene 
skal ske senest den 27. 
marts til Maria Nørbæk på 
mn@aplica.dk eller på tlf. 
43443300.

hassel.

Limdage med mange gode løsninger

En af messens store sektorer er ’Bo-
lig- og bygningsautomatisering’, 
som blandt andet også omfatter 
Facility Management.

Ny

+

Fremtidens automationsplatform

Enkelt og effektivt med 
TIA-portalen!

Siemens automationsplatform er i dag et stærkt Simatic-værktøj, der kan 
fremtidssikre din virksomhed og dine projekter. TIA-portalen udvides og 
udvikles hele tiden.

Med nyeste version følger flere fordele:

Team engineering 
Mulighed for samarbejde omkring projekter på tværs af software- 
versioner, systemer og enheder.

Forbedret drevintegration 
Nu også med Simotion.

Security integreret 
Nu en fast bestanddel af TIA-portalen.

Migration af bestående projekter 

Vil du vide mere, så ring til os på 44 77 55 55 eller læs mere om de 
mange muligheder på www.siemens.dk/tia-portalen

www.siemens.dk

Kompetent teknisk 
rådgivning og 
gennemtænkte 
løsningsforslag

VI ER SPECIALISTER INDEN FOR AUTOMATION, CABLE MANAGEMENT, 
ELEKTRONIK, EL-TEKNIK, KABLER, KRAFT OG TELECOM.

Leverandør af geniale løsninger siden 1922
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DOKUMENTATION. En del 
af grunden til, at det kan 
gå galt med el-dokumenta-
tionen ved el-entrepriser, 
skyldes nok selve begrebet 
el-dokumentation. Det 
mener underviser og kon-
sulent, Kirsten Holst, fra 
PC|SCHEMATIC. Hun 
mener nemlig ikke, at be-
grebet el-dokumentation 
dækker over alle de fordele, 
som man opnår ud fra de 
tegnede diagrammer, når 
man anvender et avanceret 
CAD-program til el. Man 

får nemlig langt mere end 
blot en stak tegninger, der 
ser pæne ud i det øjeblik 
opgaven afl everes.

Langt mere end blot 
diagrammer
- De fl este opfatter forbin-
delsesdiagrammerne som 
selve el-dokumentationen, 
uddyber Kirsten Holst. - 
Men på mange måder er 
det den mindste del af det, 
når du skal oprette en el-
dokumentation, som også 
er brugbar efterfølgende. 

Her gælder det om at få 
gjort tegningerne så intel-
ligente og datatunge som 
muligt. For jo fl ere data, du 
har lagt ind i dokumenta-
tionen, desto tættere er du 
på at være færdig med hele 
el-opgaven. Det centrale 
spørgsmål er hvilken værdi 
dokumentationen efterføl-
gende skal have for dig som 
udbyder. Skal den blot være 
en dekorativ stak papir, eller 
skal den rent faktisk kunne 
bruges til noget af dig og 
dine kolleger? For når do-

kumentationen er oprettet 
ordentligt, er der betydelig 
mindre arbejde i det for jer 
efterfølgende. 

Her nævner Kirsten Holst 
blandt andet:

Man kan hurtigt fi nde ud 
af præcis hvor mange 
komponenter, der skal 
bestilles 

Man ved præcis hvordan 
komponenterne skal 
forbindes, eller er blevet 
forbundet

Man kan hurtigt fi nde ud 
af om komponenterne 
kan være i tavlerne

Man kan hurtigt få tjek 
på om der f.eks. er klem-
mer nok

Data kan let eksporteres 
til andre programmer, 
så man f.eks. kan få ud-
skrevet korrekte labels 
– udelukkende ud fra de 
oplysninger, der allerede 
fi ndes i projektet

Vedligehold kan udføres 
hurtigere og mere ef-
fektivt

Vigtigt at overveje før op-
gaven sendes ud af huset
Derfor er det vigtigt, at man 
grundigt overvejer hvordan 
man vil have dokumentatio-
nen, når opgaver sendes ud 
af huset. - Ellers risikerer du 
at gå glip af alle de fordele, 
som en ordentligt oprettet 
dokumentation kan give 

fortsætter Kirsten Holst. 
Har man derimod forberedt 
sig godt, kan man gøre det 
lettere at løse opgaven, og 
måske endda spare penge 
ved at få et bedre tilbud, 
fordi det bliver lettere at 
levere den ønskede doku-
mentation.

Har man opstillet ret-
ningslinjer for hvordan 
dokumentationen skal ud-
færdiges, får man under alle 
omstændigheder et bedre 
resultat, som kan spare me-
get tid efterfølgende. Her 
kan man blandt andet over-
veje følgende spørgsmål:

Skal dokumentation in-
deholde varedata på alle 
symboler, så lister kan 
udfyldes automatisk?

Skal det være tilladt at 
dokumentere i lag? - Og 
i så fald: Hvilke lag skal 
indeholde hvilke oplys-
ninger?

Må der bruges forskellige 
farver i dokumentatio-
nen? Og hvad de forskel-
lige farver i så fald bruges 
til?

Skal der oprettes projekt-
skabeloner, som gør do-
kumentationen lettere 
for underleverandøren?

Er der specifi kke krav til 
hvilke komponenter, der 
skal benyttes?

Hvordan skal forbindelser 
angives?

Hvilke krav stiller I til re-
ferencebetegnelser?

Det er blot nogle af de 
spørgsmål Kirsten Holst 

stiller, når hun vejleder 
kunder om udlicitering af 
el-opgaver sammen med 
udviklingsdirektør Ove 
Larsen.

Skriv alle aftaler ind i 
dokumentationen
Generelt er det vigtigt, at 
alle indgåede aftaler, om 
hvordan dokumentationen 
skal være, inkluderes i selve 
det dokumentationsprojekt, 
som sendes frem og tilbage 
mellem underleverandør og 
udbyder. Er nogle af de ind-
gåede aftaler beskrevet i et 
andet dokument, som man 
skal huske at sende med hver 
gang, øger det blot risikoen 
for, at ikke alle har den se-
nest opdaterede udgave af 
retningslinjerne. Her er det 
vigtigt at præcisere hvilke 
standarder der følges, samt 
hvilke undtagelser der er i 
forhold til standarderne.

- Selv præciseringen af 
hvilke komponenter, der 
skal benyttes, kan være en 
del af dokumentationspro-
jektet allerede fra starten. I 
hvert fald når man benytter 
PC|SCHEMATIC Automa-
tion, hvor der er mulighed 
for at tilknytte en specifi k 
komponentdatabase til det 
aktuelle projekt, afslutter 
Kirsten Holst.

God forberedelse 
betaler sig 
Under alle omstændighe-
der er det vigtigt at være 
godt forberedt, når opga-
ver sendes ud i byen. Det 
giver simpelthen et bedre 
slutprodukt. Som udbyder 
får man hvad man har bedt 
om, og kan let arbejde videre 
med den medfølgende do-
kumentation. Samtidig får 
underleverandøren lettere 
ved at løse opgaven til alles 
tilfredshed. Og det skulle 
gerne lette samarbejdet og 
spare alle parter både tid og 
penge.
 jsj

100% smørefrit ...     trinløs justerbart spillerum ...   op til 60.000 km ydelse.
Besøg os: Hannover Messe – Hal 17 Stand H04 

konfigureres på et par minutter ... leveres inden for 24 - 48 timer ... Tlf. 86 60 33 73 ... plastics for longer life®

.dk/torlob®
®drylin klarer opgaven ... ab lager...

Husk dokumentationen ved el-entrepriser

Kirsten Holst, PC|SCHEMATIC: - Forberedes el-entreprisen godt, sparer både udbyder og underleve-
randør tid og penge.

Når man sender en el-opgave ud i byen, er det vigtigt at specifi cere præcis hvordan 
opgaven skal dokumenteres. Ellers mister man de tidsgevinster, som man opnår med 
god software til el-dokumentation. I værste fald skal man efterfølgende bruge tid og 
penge på at rette dokumentationen op.

garant for et sikkert valg”
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April 14th Copenhagen
- 15th Fredericia - 16th Aarhus 

Sign up: www.hms.se/roadshow2014

Welcome to a half day free seminar on how to connect your 

Come listen to some of the leading experts on  
industrial communication.

Your are also invited to lunch!

Are you ready for Industrial Communication?

Get Connected 

HMS sells the complete IXXAT product range
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Ved hjælp af automati-
sering og interfaceelek-
tronik tilbyder WAGO nye 
muligheder og effektive 
løsninger for strøm- og 
energimåling. Fra analyse 
til visualisering skaber 
afstemte produkter maksi-
mal gennemsigtighed, 
og dermed maksimale 
omkostningsbesparelser.

ENERGI. For at kunne re-
ducere de kraftigt stigende 
energiomkostninger og op-
fylde de nye energimål, der 
er sat for eksempelvis 2015 
eller 2020, er systematisk 
energiregistrering og -sty-
ring mere nødvendigt nu 
end nogensinde før. Det, der 
tidligere var et møjsomme-
ligt puslespil af forskellige 
tekniske komponenter, er 
i dag meget lettere at løse 
takket være en standardise-
ret og rentabel automatise-
ringsteknik. Med WAGO‘s 
interfaceprogram og WA-
GO-I/O-System 750 tilby-
der WAGO et fuldstændigt 
afstemt produktprogram 
med henblik på energief-
fektivitet og -registrering. 

Energibesparelser på 30 %
Mange energistyringspro-
jekter viser, at energibespa-
relser på 30 % eller mere er 
muligt alt efter den drifts-
mæssige situation. Ved op-
start af sådan et projekt er 
det imidlertid kun de sam-
lede energiomkostninger, 
der er kendt. Der mangler 
detaljerede informationer 
om, hvor meget, der forbru-
ges hvilke steder, og hvor 
der helt nøjagtigt kan spa-
res energi. Derfor begynder 
forbedringsprocesser med 
en systematisk registrering 
af energiforbruget i virk-
somheden samt en analyse 
og vurdering heraf. 

Systematisk registrering af 
energiforbruget
Overalt, hvor høje strømme 
skal registreres og behand-
les, kan WAGO‘s plug in-
strømtransformere i serie 
855 med fordel anvendes. 
Med en målenøjagtighed på 
1 % (nøjagtighedsklasse 1) 
transformerer modulerne 
de primære målestrømme 
til galvanisk adskilte sekun-
dærstrømme på 1 eller 5 A. 
Plug in-strømtransformer-
ne er induktive, 1-leder-
strømtransformere, som 
arbejder efter transformer-
princippet, der anvendes i 
lavspændingsnet med 230, 
400 og 690 V.

Indirekte måling
Skal eksempelvis målingen 

af energiforbruget etableres 
efterfølgende på eksisteren-
de anlæg kan WAGO‘s nye 
split core-strømtransfor-
mere eller Rogowski-spoler 
i serie 855 anvendes for at 
undgå, at kabler eller strøm-
skinner skal demonteres og 
processerne dermed afbry-
des. Strømtransformeren/
spolen monteres rundt om 
kablet eller strømskinnen. 
Ved anvendelse af Rogow-

ski-spolen genereres et mag-
netfelt af den vekselstrøm, 
som løber i kablet til induk-
tion af en udgangsspænding 
fra Rogowski-spolen. Denne 
målemetode sikrer en gal-
vanisk adskillelse mellem 
den primære strømkreds 
(effektflow) og den sekun-
dære strømkreds (måling).

Identifikation og planlæg-
ning af energiindsatsen
I alt findes der tre 3-fasede 
effektmålemoduler (750-
493, 750-494 og 750-495), 
som hver især afleverer det 
faktiske energiforbrug via 
WAGO-I/O-System 750. 
De leverer spændings- og 
strømværdier fra hver af de 
tre faser samt data for ef-
fekt, såsom W, VA og VAR. 
Effektmålemodulerne, 
der er integreret direkte i 
I/O-systemet, beregner 
forbrugsværdierne i modu-
lerne. Det gør eksternt må-
leudstyr overflødigt, hvilket 
kan reducere målingsom-
kostningerne næsten 10 
gange. Foruden målingen 
af energiforbruget kan ef-
fektmålemodulerne udføre 
en harmonisk analyse, N-
ledermåling og yderligere 
funktioner med henblik på 
omfattende netanalyse.

Energidata på smartphones
Afhængig af den pågældende 
applikation eller præference 

hos kunderne kan energida-
taene også konverteres til et 
standard-analogsignal via 
strøm- eller Rogowski-må-
letransformere i Jumpflex-
serie 857 og f.eks. vises via 
den tilhørende App „Jump-
flex-ToGo“ til smartphones. 
Strømtransformeren (857-
550) anvendes til registre-
ring af vekselstrømme via en 
standardstrømtransformer. 
Rogowski-strømtransfor-
meren (857-552) registrerer 
effektive værdier fra veksel-
strømme via en Rogowski-
spole.

Energital i henhold til  
DIN EN ISO 50001
Jumpflex-måletrans-
formere og de 3-fasede 
effektmålemoduler i WA-
GO-I/O-System750 kan 
konfigureres på mange må-
der, og måleresultaterne kan 
desuden visualiseres. Til 
Jumpflex er der foruden en 
klassisk PC-baseret software 
en App til smartphones og 
PC-tablets. Med disse nye 
værktøjer kan parametre 
for ind- og udgangssignaler 

ændres, og indstillinger og 
måleværdier vises. Blue-
tooth -adapter (750-921) 
danner interfacet mellem 
den mobile enhed og måle-
transformeren.

Konfigurering med WAGO-
I/O-Check-softwaren
Konfigureringen af WA-
GO-I/O-System 750 sker 
derimod med WAGO-
I/O-Check-softwaren, 
en Windows-applikation, 
der er nem at håndtere, og 
som anvendes til betjening, 
konfigurering og visning af 
nodedata. Datatilslutningen 
til et netværk er ikke nød-
vendig i denne forbindelse, 
hvilket betyder, at det også 
er muligt til anvendelse som 
en selvstændig måleenhed. 
Med WAGO-I/O-Check-
softwaren er det muligt at 
vise og parametrere proces-
dataene fra enkelte I/O-mo-
duler. På denne måde kan 
fortrådningen på feltsiden 
inklusive alle sensorer og 
aktuatorer testes inden 
idriftsættelsen. Interfaces 
som de 3-fasede effektmå-

lemoduler kan konfigureres 
specifikt i henhold til den 
pågældende applikation.

Yderligere oplysninger på: 
www.wago.dk
 jsj

Effektive løsninger for energieffektivitet 
og -registrering

Måling: WAGO’s induktive plug in-strømtransformere har en 
målenøjagtighed på 1 %.

Måling: Ved måling med Rogowski-spoler undgå man, at kabler el-
ler strømskinner skal demonteres og processerne dermed afbrydes.

Konvertering: Energi-
data kan konverteres til et 
standard-analogsignal via 
Jumpflex-måletransfor-
mere.

Evaluering: Det faktiske 
energiforbrug kan be-
regnes med WAGO-I/O-
System 750, der leverer 
spændings- og strøm-
værdier fra hver af de tre 
faser samt data for effekt, 
såsom W, VA og VAR. 

Visualisering: Energidata 
kan vises på smartphones 
via App’en „Jumpflex-ToGo“. 

Konfigurering: Konfigureringen af WAGO-I/O-System 750 sker med WAGO-I/O-Check-softwaren, 
der er en Windows-applikation, der er nem at håndtere, og som anvendes til betjening, konfigurering 
og visning af nodedata.
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Af John Steenfeldt-Jensen

ENERGI. Den 5. februar 2014 
præsenterede Scandlines og 
Siemens et banebrydende 
hybridsystem til færgere-
deriets Rødby-Puttgarden 
færge M/F Prinsesse Bene-
dikte. Hybridsystemet gør 
det muligt at lagre over-
skydende energi fra fær-
gens motorer i batterier og 
senere genanvende den til 
fremdrivning eller andet el-
forbrug. Herved optimeres 
driften og det forventes, at 
den mindre energiudlad-
ning vil reducere CO2 ud-
ledningen ved færgedriften 
med op til 15 %. Batteriløs-
ningen til hybridsystemet er 
leveret af Siemens A/S.

Støtte fra EU
Projektet er en del af Scand-
lines-rederiets energipro-
jekt kaldet ”Sustainable 
Traffi c Machines – On the 
way to greener shipping”, 

som Europa Kommis-
sionens Trans-European 
Transport Network (TEN-
T) har givet tilsagn om at 
støtte med 48 mio. kroner. 
Det samlede projekt inde-
bærer, at Scandlines i alt vil 
ombygge de fi re færger på 
Rødby-Puttgarden overfar-
ten til hybrid drift.

Nyt fremdrivningskoncept
Færgens energiforbrug af-
hænger af skibets ønskede 
fart samt vind og vejr, hvil-
ket gør, at energiforbru-
get hele tiden ændrer sig. 
Siemens har via deres nye 
fremdrivningskoncept kal-
det BlueDrive PlusC mulig-
gjort integrering af batterier 
i det eksisterende el-net 
ombord på færgen. Herved 

kan skibets dieselmotorer 
kontinuerligt køres i deres 
optimale driftspunkt, og 
CO2-udledningen reduce-
res dermed optimalt. Sie-
mens har udviklet og leveret 
effektelektronikken samt 
styringen og har sammen 
med batterileverandøren 
Corvus Energy og Scandli-
nes opbygget dette unikke 
energilagringssystem. 

Motor udskiftet 
med batterier
Scandlines har fi re diesel-
elektriske færger på Rød-
by-Puttgarden overfarten, 
som hver sejler over 8.000 
enkeltture om året. Hidtil 
har hver færge været forsy-
net med fem dieseldrevne 
generatorsæt, der leverer 
strøm til både fremdriv-
ningen og manøvreringen 
og til færgens forbrug af el 
til pumper, ventilation, hy-
draulik, belysning osv. Cirka 
76 % af strømmen anvendes 

til fremdrivning og 24 % til 
øvrigt el-forbrug.

Ved den ombygning, 
der er sket i forbindelse 
med omlægningen til hy-
briddrift, har man fjernet 
ét dieselgeneratorsæt og i 
stedet installeret et energi-

lagringssystem bestående af 
batterier, vekselrettere og 
transformatorer. I alt har 
færgen tre batteripakker 

med en samlet kapacitet på 
2.593,5 kWh. De kan yde 
3.500 kVA ved 615 V DC, 
der konverteres og transfor-
meres til 6.600 V AC / 50 
Hz. 

Optimeret drift
Under normal sejlads er 
2-3 generatorsæt i drift ved 
en belastning på 40-55 %. 
Når færgen er i havn falder 
belastningen til 8-10 %. Da 
generatorsættene har deres 
optimale virkningsgrad ved 
en belastning på 85-90 % er 
der store besparelser at hen-
te ved at køre generatorsæt-
tene ved optimal belastning 
og lagre den overskydende 
strøm til brug ved spidsbe-
lastninger, eksempelvis når 
færgen sejler med fuld kraft. 
Typisk oplades batterierne, 
når færgen er i havn. Når 
færgen efter 12 minutters 
sejlads på havet skal acce-
lerere, trækkes der strøm 
fra batterierne, idet der er 
kapacitet nok til cirka 30 mi-
nutters drift af de el-drevne 
propeller på denne måde. 

Det er også muligt, ude-
lukkende at anvende batte-
ridrift i havn og ved ind- og 
udsejling af havn for at over-
holde de nye IMO SECA 
miljøkrav, der træder i kraft 
i 2015.

Første i verden
Det er første gang i verden, 
det er muligt at benytte 
denne teknologi i større må-
lestok i skibsdrift, og hybrid-
systemet er blot det første 
i en række af miljøvenlige 
investeringer, Scandlines i 
løbet af de næste par år vil 
foretage på Rødby-Puttgar-
den færgerne. I efteråret 
2013 fi k den anden færge 
på Rødby-Puttgarden in-
stalleret en scrubber, som 
renser udstødningen for 
svovlrester, og de tre øvrige 

færger på ruten vil også få 
installeret systemet i løbet 
af 2014, således at de kan 
leve op til kravene om lavere 
svovlindhold i brændstoffet, 
som træder i kraft fra januar 
2015. De samlede miljøin-
vesteringer i færgerne i de 
næste to år bliver på 300 
mio. kr.

Fire færger bygges om
- Hybridsystemet på Fugle-
fl ugtslinjen er et væsentligt 
punkt i vores grønne stra-
tegi. Det er første gang, det 
lykkes et rederi at udnytte 
teknologien i færgedrift i 
en sådan skala, og jeg er na-
turligvis stolt af, at Scand-
lines bliver pioner på dette 
område, siger CEO Søren 
Poulsgaard Jensen, Scand-
lines, der glæder sig over 
initiativerne og samtidig 
oplyser, at de tre øvrige pas-
sagerfærger på ruten ombyg-
ges til hybridfærger i løbet 
af foråret 2014.

På sigt har Scandlines 
også projekter for 100 % 
batteridrevne færger, der 
er baseret på brint- og sol-
energi.  

Den rette vej for 
udviklingen
Kommunikationsdirektør 
John Finnich Pedersen, 
Siemens A/S, der var til 
stede ved præsentationen, 
er glad for Siemens’ med-
virken i projektet: - Vi ser 
ingen modsætning mellem 
at lave gode teknologiske 
kvalitetsløsninger og være 
klimavenlige - tværtimod. 
Det er vores samarbejde 
med Scandlines et godt ek-
sempel på. Den nye løsning 
leverer en upåklagelig per-
formance med et markant 
lavere energiforbrug. Det er 
den vej, vi skal med udvik-
lingen.

 

Delvis batteridrift sparer energi på 
Rødby-Puttgarden færge 

Hybridsystemet gør det muligt at lagre overskydende energi fra færgens motorer i batterier og gen-
anvende den til fremdrivning eller andet el-forbrug.

Færgerederiet Scandlines har investeret 110 mio. kr. 
i et hybridfærgeprojekt på M/F Prinsesse Benedikte, 
der sejler på ruten Rødby-Puttgarden. Projektet er det 
første i stor skala, hvor overskydende energi fra moto-
rerne lagres i batterier om bord på færgen for senere at 
kunne anvendes til fremdrift eller anden el-forsyning på 
færgen.

Batterirummet på M/F Prinsesse Benedikte rummer 399 batterier.

Hybridsystemet gør det muligt at lagre overskydende energi fra 
færgens motorer i batterier og senere genanvende den til frem-
drivning eller andet el-forbrug ombord.

Ved omlægningen til hybriddrift, har man fjernet ét dieselgeneratorsæt og i stedet installeret et 
energilagringssystem bestående af batterier, vekselrettere og transformatorer. I alt har færgen tre 
batteripakker med en samlet kapacitet på 2.593,5 kWh. De kan yde 3.500 kVA ved 615 V DC, der kon-
verteres og transformeres til 6.600 V AC / 50 Hz. 

Dieselgeneratorerne køres kontinuerligt i 
deres optimale driftspunkt.

15 % reduktion af 
CO2 – udledningen. 



®IGE+XAO Danmark A/S

    Vi bruger SEE Electrical, 
  fordi supporten og servicen 

omkring programmet 
altid fungerer optimalt.

Vi bruger SEE Electrical, 
fordi programmets 

tidsbesparende fordele i 
hverdagen. 

Da IGE+XAO samtidig viser 
viljen til at være fremtidssikret, 
er vi ikke i tvivl om, at vi har 
truffet det rigtige valg 
af software.
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PUMPER. Denne nye HPLV 
(High Pressure – Low Volu-
me) slange doserings pum-
pe fra Verder kan pumpe 
mængder ned til mindre end 
1 liter pr.time ved 8 bars tryk 

(max.) ved hjælp af en for-
stærket slange design. Den 
kompakte Verderflex Dura 
5 (5 bar) & Dura 7 (8 bar) 
løser mange typiske pum-
peproblemer, f.eks.:

 Slidtage ved pumpning 
af lud, non-clogging design.

Medie udkrystallisering, 
f.eks. kaustik soda og na-
tronlud.

Stabilt højt tryk med lav 
kapacitet.

Og naturligvis har Dura 
5 & 7 alle de øvrige fordele i 

www.verder.dk 

hassel.

Stabilt tryk med 
lav kapacitet

OPKØB. Endress+Hauser 
har sikret sig en yderligere 
andel af Analytik Jena AG 
og vil i slutningen af finans-
året 2014 erhverve yderli-
gere 27 % af aktierne, som i 
dag besiddes af den tyske in-
vesteringsvirksomhed bm-t 
og administrerende direk-
tør Klaus Berka. Når dette 
sker, vil Endress+Hauser 
eje 75 % af aktierne. 

75 % af aktierne efter 
opkøb
Endress+Hauser vil opkøbe 
aktierne for 13 euro pr. ak-
tie. - Vi betaler dermed den 
samme pris, som vi tilbyder 

andre aktionærer, pointe-
rer Dr. Heiner Zehntner, 
den juridiske rådgiver for 
Endress+Hauser gruppen. 
Investeringsvirksomheden 
bm-t, som er grundlagt af 
institutionelle investorer og 
den tyske delstat Thürin-
gen, ejer på nuværende 
tidspunkt 17 % af Analy-
tik Jena AG, og virksom-
hedens grundlægger Klaus 
Berka ejer yderligere 10 %.  
Endress+Hauser ejer på 
nuværende tidspunkt 48 % 
af aktierne.  Efter effektu-
ering af aftalen, hvilket vil 
være muligt efter 1. oktober 
2014, vil Endress+Hauser 

gruppen have kontrol over 
75 % af aktierne.

Forbliver selvstændig  
forretningsenhed
Opkøbet af aktierne er 
bundet til forpligtelsen 
af, at Analytik Jena AG 
vil forblive en selvstændig 
forretningsenhed inden 
for Endress+Hauser grup-
pen og vil blive ledet af 
bestyrelsen, hvis formand 
fortsat vil være Klaus Ber-
ka indtil 2017. Det ligger 
også fast, at hovedkonto-
ret vil forblive i Thüringen. 
Endress+Hauser forventer, 
at antallet af medarbejdere 
vil vokse.

Komplementerer sortiment 
af analytiske produkter
- Vores mål vil være, at 
skabe et godt fundament 

for vores virksomhed in-
den for laboratorieanalyse 
med Analytik Jena AG, og 
beholde strukturen inden 
for produktion og salg, 
forklarer Klaus Endress, 
administrerende direktør 
for Endress+Hauser grup-
pen og fortsætter: - Vores 
formål er, at kunne hjælpe 
kunderne lige fra laborato-
riet, igennem processen og 
hele vejen i produktionen. 
Dette er kerneområder for 
Endress+Hauser.  

Laboratorie-pro-
dukterne fra Analytik 
Jena komplementerer 
Endress+Hauser’s sor-
timent af analytiske 
produkter til brug i proce-
sapplikationer.
 jsj

Endress+Hauser satser yderligere 
på laboratorieanalyse
Endress+Hauser har opkøbt aktier i Analytik Jena AG 
og satser dermed mere på laboratorieanalyse. E+H vil 
fra oktober 2014 eje 75 % af aktierne.

garant for et sikkert valg”
”

www.b-i-a.dk

 Energieffektivitet og to-
talomkostninger, TCO, får 
mere og mere fokus, også 
når det gælder automa-
tiske produktionsanlæg 
i industrien. Men om en 
elektrisk eller pneumatisk 
løsning er den mest opti-
male afhænger af applika-
tionen.

EFFEKTIVITET. Hvordan 
opnår man et energief-
fektivt anlæg inden for 
automationsteknologien, 
så energiforbrug og øvrige 
omkostninger holdes på et 
minimum? Den aktuelle 
applikation skal analyseres 
nøje, og hver enkelt bevæ-
gelse vurderes med hensyn 
til optimal teknologi – pneu-
matisk akse eller elektrisk 
akse. - I mange applikatio-
ner vil en fornuftig kombi-
nation af de to teknologier 
være den energi- og om-
kostningsoptimale løsning. 
Man kan således ikke give et 
generelt udsagn om, hvilken 
teknologi - pneumatisk eller 
elektrisk - der er den mest 
energieffektive løsning, 
forklarer Gert Walldorf, 
Product Manager for pneu-
matik hos Festo A/S. 

Bevægelsesmønster er 
afgørende 
Det er altid en individuel 
vurdering af det enkelte 
bevægelsesmønster, der er 
afgørende for valget af den 
optimale teknologi. Som en 
af de førende virksomheder 
inden for automationstek-

nologien, har Festo derfor 
valgt at have et meget bredt 
program inden for begge 
teknologier. - Dette sikrer 
at kunden altid kan få den 
optimale energieffektive og 
lønsomme løsning til net-
op sin applikation, udtaler 
Gert Walldorf.

Elektriske akser til kom-
plekse bevægelsesmønstre 
Elektriske akser er som regel 
selvskrevne ved komplekse 
bevægelsesmønstre: Præcis 
og fleksibel positionering, 
variabel og præcis hastig-
hedsstyring samt styring af 
accelerations- og decelera-
tionsramper. Grundet det 
lave energiforbrug under 
selve bevægelsesforløbet, 
har de elektriske akser også 
en fordel ved lange og hur-
tige bevægelser med korte 

stop i endepositionen, 
specielt hvis det er relativt 
store masser, som skal flyt-
tes. I disse tilfælde bruger 
elektriske akser ofte mindre 
energi og er totaløkonomisk 
mere rentable.

Pneumatik til simple  
bevægelser 
Pneumatiske akser/cylindre 
er ideelle ved simple ’A til 

B’- bevægelser og til applika-
tioner, hvor man har brug for 
en veldefineret holdekraft. 
Pneumatiske akser bruger 
mere energi under selve be-
vægelsesforløbet, men bru-
ger til gengæld ingen energi 
under stilstand eksempelvis 
ved spænde-, holde-, gribe- 
og fikseringsfunktioner. 
Pneumatiske enheder er 
kendetegnet ved, at de er 

meget kompakte og lette 
i forhold til deres ydelse 
(kraft-/hastighedsforhold). 
Det giver indirekte energi-
besparelse ved mindre ma-
skiner og dermed behov for 
mindre produktionslokaler. 
Den lave vægt giver mindre 
inerti på bevægelige appli-
kationer, hvilket også sparer 
energi. Den relativt enkle og 
meget robuste pneumatiske 
teknologi giver endvidere 
relativt små projekterings-, 
investerings-, indkørings- og 
vedligeholdelsesomkost-
ninger og sikrer derved en 
rigtig god totaløkonomi.

Overordnet kan man sige:
Jo længere bevægelse, 
jo mindre kraftbehov 
i endepositionen og jo 
kortere stilstandstid 
i endepositionen, des 
mere energieffektiv er 
den elektriske akse.

Jo kortere bevægelse, 
jo større kraftbehov i 
endepositionen og jo 
længere stilstandstid 
i endepositionen, des 
mere energieffektiv er 
den pneumatiske akse.

En kombination er ofte 
bedst
I praksis er intet, som be-
kendt, kun sort og hvidt, 
og meget ofte vil den mest 
energieffektive løsning være 
en kombination af pneuma-
tiske og elektriske akser: 
Eksempelvis i en 3D-gantry 
hvor X-aksen og Y-aksen 
ofte er elektriske akser, 
hvorimod Z-aksen og dens 
tilbehør i form af f.eks. dre-
jemodul og griber som regel 

er en pneumatisk løsning. 
Dels for at holde den bevæ-
gelige masse så lav som mu-
lig og dels fordi køretiden 
i forhold til stilstandstiden 
her er relativ lille.

Skræddersyet løsning og 
korrekt dimensionering 
Når kravene til en appli-
kation er kendt i detaljer, 
kan der udvikles en skræd-
dersyet løsning, som tager 
højde for ikke blot teknolo-
gien, men også de samlede 
ejeromkostninger, TCO. 
Dette omfatter anskaffel-
sesomkostninger, herunder 
installation og idriftsættelse 
samt driftsomkostninger til 
energiforbrug og vedligehol-
delse af anlægget.

En vigtig forudsætning 
for et energieffektivt anlæg 
er korrekt dimensionering. 
Dette gælder både for de 
elektriske og de pneumati-
ske akser. 

Gratis simuleringsværktøjer
Festo stiller en række gratis 
simuleringsværktøjer til rå-
dighed, så man kan simulere 
og analysere sine bevægel-
ser, og ud fra det nemmere 
træffe beslutning om den 
mest velegnede teknologi 
til opgaven. Alternativt kan 
Festo tilbyde en komplet 
færdig håndteringsløsning.

Ofte indgår Festo i et tæt 
samarbejde med kunden 
for at vælge den teknologi 
- pneumatisk / elektrisk / 
kombineret - som er opti-
mal til applikationen med 
hensyn til energieffektivitet 
og totaløkonomi.

 jsj

Elektrisk eller pneumatisk?

Den mest energieffektive løsning er ofte en kombination af pneumatiske og elektriske akser, som det 
også ofte er tilfældet med de mange installationsklare håndteringssystemer fra Festo. 

Product Manager for pneumatik 
Gert Walldorf, Festo A/S: - Festo’s 
meget brede program inden for 
begge teknologier sikrer, at kunden 
altid kan få den optimale energi-
effektive og lønsomme løsning til 
netop sin applikation.
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ROBOTTEKNOLOGI. For 30 
år siden ændrede hjem-
mecomputeren vores liv 
fundamentalt. For 20 år 
siden var tiden kommet til 
internettet, og for 10 år si-
den ændrede smartphones 
verden, som vi kender den. 
Med stadig kortere mellem-
rum forandrer teknologiske 
bølger vores samfund.

Nu er tiden kommet 
til den robotteknologiske 
bølge - en ny teknologisk 
revolution er på vej.

Den udvikling åbner 

unikke muligheder for dem, 
som fanger bølgen i tide og 
forstår at udnytte mulig-
hederne. Fang bølgen, når 
den internationale robot-
konference RoboBusiness 
Europe i 2014 afholdes på 
Hotel LEGOLAND i Bil-
lund - d. 26. - 28. maj.

Mød dem der allerede er 
hoppet på bølgen
RoboBusiness Europe er en 
tilbagevendende europæisk 
konference og matchma-
king-event, hvor man kan  

få værdifuld indsigt i og nye 
kontakter til både slutbru-
gere og udviklere i den vok-
sende robotindustri.

Konferencen giver dig 
udsyn til de nyeste robot-
teknologiske trends blandt 
slutbrugere, samt hvor-
dan de nu og i fremtiden 
vil påvirke en lang række 
nuværende og fremtidige 
områder. Mød også 3-400 
robotteknologiske slut- 
brugere, erhvervsfolk, 
investorer, iværksættere, 
forskere og eksperter, der 

vil udvide dit syn på robot-
teknologi.

Get ready for business  
- sæt x i kalenderen
Programmet for konfe-
rencen byder på en ene-
stående mulighed for at 
møde robotteknologien i 
slutbrugernes perspektiv. 
Konferencen sætter fokus 
på en bred vifte af robot-
teknologiske markeds- og 
anvendelsesområder - fx 
sundhed & pleje, fremstil-
lingsindustri (herunder 
også bilindustri), energi, 
landbrug, affaldshåndte-
ring, uddannelse samt leg 
& læring.

Imellem oplæg og debat-
ter kan du besøge konferen-

cens udstilling. Her møder 
du de nyeste robottekno-
logier samtidig med at du 
skabe dig de nødvendige 
forbindelser og oplysnin-
ger til at planlægge, bygge, 
finansiere og administrere 
en succesfuld virksomhed 
baseret på robotteknologi.

Husk, at hvis du tilmel-
der dig inden jul kan du 
skære 15 pct. af tilmel-
dingsprisen. Tilmeldingen 
åbnede d. 1 december 2013.

Find tilmeldingsformu-
lar og læs mere om Robo-
Business Europe på www.
robobusiness.eu

Få ekstra synlighed  
som udstiller
RoboBusiness Europe er en 

mulighed for at vise Europa 
og resten af verden, hvor de 
skal investere i netop et be-
stemt  produkt eller  idé. 

Læs mere om dine mu-
ligheder for at udstille på 
RoboBusiness Europe.

RoboCluster er  
medarrangør
Innovationsnetværket 
RoboCluster arrangerer 
i samarbejde med Blue 
Ocean Robotics, Capital 
of Children, Region Syd-
danmark, Clickutility 
og Innovability (sidste to 
fra Italien) RoboBusiness 
Europe 2014.

   

Hop på den robotteknologiske bølge med RoboBusiness Europe
En ny teknologisk revolution er på vej - tiden er kommet til den robotteknologiske 
bølge. Fang bølgen og tilmeld dig den internationale robotkonference RoboBusiness 
Europe, som afholdes i Billund i maj 2014. 

PC. Beckhoff har intro-
duceret en ny embedded-
PC-serie: CX5100. Med 
introduktionen af den ny-
este Intel-atom-CPU er 
multikerne-teknologi også 
tilgængelig for styringer i det 
mellemste ydelsesområde, 
og 22-nm-teknologien med 
de nye Atom-processorer 
giver høj performance ved 
samme varmebalance. Alle 
apparater i CX5100-serien 
er fremstillet uden ventila-
torer og udmærker sig med 
et lavt strømforbrug og et 
kompakt hus.

Tre typer
De skinnemonterede sty-
ringer af typen CX5100 
anvender processorer i den 
nyeste Intel-Atom-genera-
tion („Bay Trail“). Serien 
CX5100 omfatter tre for-
skellige typer, som adskiller 
sig fra hinanden ved proces-
soren og husets størrelse:

CX5120: Intel-Atom-
CPU, 1,46 GHz, single-
core
CX5130: Intel-Atom-
CPU, 1,75 GHz, dual-
core
CX5140: Intel-Atom-
CPU, 1,91 GHz, quad-
core

Nye, effektive processorer 
CX5100-apparaterne sup-
plerer de eksisterende ap-
paratserier CX5010 og 
CX5020, som er monteret 
på 1. generationsprocesso-

rer af Intel-Atom-CPU’er. 
Sammenlignet med disse er 
de nye processorer væsent-
ligt mere effektive, da de har 
en Out-of-Order-komman-
doudførelse. Det betyder, 
at brugere, der også har im-
plementeret automatise-
ringssoftwaren TwinCAT 
3, nu også kan profitere fra 
den fulde tilgængelighed af 
multikerneprocessorer og 
fra den optimerede opdeling 
af forskellige programdele 
til individuelle kerner, selv 
med Intel-Atom-baserede 
apparater.

Interface-basisudstyr som 
i CX5000-serien
Interface-basisudstyret 
svarer til apparaterne i 
CX5000-serien: Automa-
tisk registrering af K-bus- el-
ler EtherCAT-klemmer, to 
uafhængige gigabit-egnede 
Ethernet-grænseflader, fire 
USB-2.0-porte, en DVI-I-
grænseflade samt en mul-
tioptionsgrænseflade, som 
kan udstyres med forskellige 
feltbusser. Det udvidede 
driftstemperaturområde 
fra -25…+60 °C giver mu-
lighed for anvendelse af 
embedded-PCs CX5100 
under klimatisk krævende 
forhold.

De nye styringer af typen 
CX5100, kan prismæssigt 
og ydelsesmæssig place-
res mellem apparaterne i 
CX5000- og den modulære 
CX2000-serie.        jsj

Med embedded-PC 
CX5100 bringer Beck-
hoff en apparatserie 
på markedet, som 
muliggør multikerne-
teknologi til styringer 
i den mellemste ydel-
sesklasse.

Beckhoff’s nye embedded-PC-serie CX5100 er en venti-
latorfri, kompakt styring med multikerneprocessorer til 
styringer i det mellemste ydelsesområde.

Ventilatorfri, embedded PC 
med multikerneprocessorer 

Siemens har nu lanceret 
TIA-portalen V13. Det 
betyder blandt andet, at 
både Step7 Basic, Step7 
Professional, WinCC- 
Comfort, Advanced og 
Professional samt Start-
Drive nu leveres i V13.

TIA. Alle versioner af TIA-
portalen kan installeres på 
samme PC og V13-licensen 
dækker alle versionerne af 
TIA-portalen. Samtidigt vil 
det med V13 være muligt at 
gemme i V12 struktur. Det 
betyder, at man kan instal-
lere V13 og stadig servicere 
anlæg, der er baseret på V12 
(alle software versioner der 
installeres skal have samme 
version). For al software er 
der sket optimeringer, især i 
forhold til performance. Ny-
hederne er sendt til alle, som 
har et TIA Software Update 
Service abonnement. 

Mulighed for  
”Team Engineering”
Med hensyn til Step7 Basic 
V13 har man nu understøt-
telse af FW. Version 4.0 
samt bestående S7-1200 
PLC’er, herunder den nye 
CPU 1217. Benytter Win7 
eller Win8.1 som operativ-
system, understøtter også 
Home og Home Premium.

Step7 Professional V13 
understøtter Win7 og 
Win8.1 gælder for Profes-
sional, Enterprice samt Ul-
timate gælder både 32bit 
og 64bit versioner mens 
WinXP ikke længere un-
derstøttes.

Der er nu mulighed for 
at benytte ”Team Engine-
ering” - herved kan flere ar-
bejde på det samme projekt, 
dette gælder både for pro-
jekter lavet i den klassiske 
verden med fx T-CPUer, 
H-systemer samt alminde-
lige projekter, der er lavet 

i Step7 Classic. Man kan 
også benytte Team Engine-
ering mellem HMI-enheder 
og PLC-systemer. Herved 
kan man fx beholde sit PLC-
program i Step7 5.5, mens 
ens paneler kan være pro-
jekteret i WinCC V13 - der 
vil være adgang til relevante 
data imellem de forskellige 
systemer eller imellem for-
skellige enheder i TIA-por-
talverdenen. Funktionen 
arbejder via en såkaldt ”Pro-
xy”, hvilket betyder, at alle 
kommunikationsreferencer 
sættes op via denne Proxy, 
og der er stadig mulighed 
for at benytte bestående 
systemalarmer defineret i 
Step7 Classic. Up-load af 
både hardware og software 
i én arbejdsgang, gælder for 
alle S7-1200, S7-300, S7-
400 samt S7-1500 systemer 
(dog vil F-systemerne først 
komme i en senere ver-
sion). Opgradering til V13 
vil også tage decentrale sta-

tioner med op i projektet. 
Derudover er der en række 
forskellige udvidelser af pro-
grammeringssproget, sam-
menligning af graf-blokke 
kan nu ske on-line/off-line 
og der er udvidet brug af 
versioneringsfaciliteter med 
S7-1500.

Maskinnære løsninger
For WinCC V13 er det en 
nyhed, at der for de maskin-
nære løsninger er kommet 
en ny generation af Basic line 
paneler, fra 4” og op til 12”, 
og alle vil være med wides-
creen i 16:9 formatet. Hertil 
er der kommet en række nye 
controller samt nye funktio-
ner. Diagnose-funktionen, 
som kendes fra Comfort-
Line og S7-1500, er blevet 
standard. Med WinCC Ad-
vanced er der nu mulighed 
for at understøtte ”Multi 
touch” altså ”flere-fingre-
betjening”. Biblioteksfunk-
tionerne er blevet udvidet, 

og der vil selvfølgelig også 
være mulighed for at under-
støtte ”team engineering”. 
For WinCC professional 
V13 vil der være mulighed 
for at benytte redundante 
servere.

Understøttelse af  
Hardware Support Package
StartDrive V13 fås nu med 
understøttelse af HSP 
(Hardware Support Pack-
age), herved vil det altså 
blive muligt at opdatere 
CU-modulerne for G120-
familien. Systembibliotek 
med forskellige funktioner 
bliver integreret i TIA-por-
talen og systemdiagnose via 
PROFIBUS og PROFINET. 
StartDrive V13 bliver leve-
ret med sammen med Step7 
V13 og understøtter også 
Win8.1.

 jsj

TIA-portalen nu i version 13

Siemens har nu lanceret TIA-portalen V13. Det betyder blandt andet, at både Step7 Basic, Step7 Profes-
sional, WinCC- Comfort, Advanced og Professional samt StartDrive nu leveres i V13. For al software 
er der sket optimeringer, især i forhold til performance.
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Deltag på et af vores seminarer

Mød os på Automatik

Vi holder hvert år et måleteknisk seminar, hvor alle vores kunder kan lære 
omkring måleprincipper, de nyeste produkttrends og se vores fabrikker. Dette 

tilrettelagt i samarbejde med vores kunder. Du er meget velkommen til at 

Læs mere om vores seminarer på 
www.dk.endress.com/seminar_dk

kunder og brugere indenfor industriel automation, procesautomation, 
robotteknologi og transmissionteknologi.

der vil også være mulighed for at vinde gode præmier, hvis du deltager i vores 
konkurrence.

Læs mere på www.dk.endress.com/Automatik14

Har du handlet i vores online shop?
I vores online shop kan du ikke bare handle i ro og mag, du får også direkte adgang til tekniske data, alle dine ordrer og 
tilbud, samt oplysninger omkring din levering.

 
video om emnet.

nyeste trends indenfor instrumentering. 

Nu kommer Showtrucken på besøg
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skulle have ét renseanlæg i stedet for 11 små 
renseanlæg. Dette ville betyde, at man kunne udlede 
spildevand direkte til Kattegat, samt at anlægget 
ville blive mindre sårbart overfor ændringer i 

Et stabilt anlæg med det ypperste indenfor 
instrumentering
Ikke bare bygningernes udformning byder på 

stabilitet og det ypperste indenfor teknologien, som 
betyder, at alle processer, kan kontrolleres i hvert 
enkelt led.

placeret meget stabil og gennemtestet 
instrumentering, der sikrer, at personalet til enhver 

instrumenter, således at der er fuld kontrol over 
anlægget til enhver tid - også hjemmefra på iPad’en. 
Uanset hvor personalet er placeret, vil de ligeledes 

reagere hurtigt for at rette disse.

En fremtidssikret proces
Der er placeret en række niveaumålere, som kan 
måle niveauet i tankene, så der garanteres en sikker 

sikkerhedsbassin, så der ikke sker udledning af 
urenset spildevand.

Ligeledes er der trykmålere ved alle pumper, samt 

lang række online analyseinstrumenter til måling af 
både nitrat, ammonium, pH og ikke mindst fosfat. I 

fosfatkoncentrationen online i processen ved måling 

tids gældende regler indenfor området.

Alle installerede analysesensorer anvender 
Memosens teknologi, som udover en meget stabil 

mindre vedligeholdelsesfrie blandt andet på grund af 

I rådnetanken produceres der biogas, som anvendes 
til produktion af både el og varme. El kan afsættes til 
forsyningsnettet, mens varmen anvendes på 

administrationsbygning. For at optimere denne 

koncentrationen samtidigt. De nye biogasmålere 
venter dog stadig på, at der bliver opbygget nok slam 
til at starte denne proces i foråret 2014.

Til gavn for kunderne

i form af det nyeste indenfor kommunikation, men 
også i form af automatiske målinger, der mere end 
lever op til nutidens regler. Der er også fokus på 
fremtidens ressourceudfordringer i form af 
genindvinding af kvælstof og forhåbentligt fosfor fra 

hele kommer forbrugerne til gavn, da 

forbrugerne enten ved takstnedsættelser eller 
anvendt til yderligere forbedringer.
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funktionalitet, sikres en stabil kvalitet i målingen 
samtidigt med, at man får sporbar dokumentation af 
målerens tilstand - i hele målerens livscyklus
Fordele

Funktionen er integreret i måleren og dermed 
tilgængelig via alle operationer og system 

stedet .
Måleren analyserer og dokumenterer resultaterne 
af kontrollen selv (G/U) , der kræves ingen særlig 
viden.
Dokumentation af kontrollen (inspektionsrapport) 
kan bruges til at bevise kvalitetsforanstaltninger til 
en tredjepart .

metode til at teste Proline måleren kan erstatte 

gentagne kalibreringer) eller bruges til at udvide 
kalibreringsintervallet på måleren.

Heartbeat Diagnostik giver dig en kontinuerlig 
overvågning og integration med det overordnede 

tilgængelige i realtid. Enhver diagnostikhændelse 
bliver rapporteret så der kan korrigeres, således, at 

Heartbeat Overvågning, er baseret på den 

og som er grundlaget for enhedens selvdiagnostik. 

overvågnings-og kontrolsystem, et såkaldt 

enheden (i sammenhæng) fra et 
applikationsperspektiv. Ved hjælp af disse 

kan påvirke anlæggets tilgængelighed eller 

proaktiv vedligeholdelse.
Målerens selvdiagnostik vurderer de målte variabler 
ud fra enhedens egen tilstand , mens Heartbeat 
Overvågning giver dig adgang til yderligere målte 
variabler i forbindelse med applikationen. Derfor 

Flowmåleren giver kun oplysningerne. For at 

måleværdier til Conditioning Monitoring systemet 
via udgangen på måleren. Det er muligt at vælge 

faktorer i processen.  Værdierne integreres let i det 
eksisterende Conditioning Monitoring system, hvor 
målingerne kan evalueres og bruges til at styre 

procesoptimering.

Heartbeat Overvågning kan med fordel anvendes 
ved:

Ætsende eller slidende væsker

Våd gas

Fordele:
De målte variabler forbehandles i måleren, 

Monitoring systemet (til analyse)
Tidlig påvisning af ændringer (tendenser) for at 
sikre anlæggets tilgængelighed og 
produktkvalitet.
Oplysningerne giver mulighed for proaktiv 

kan give anledning til optimering af udstyr og 
processer

 udnytter 

kontrollere målerens funktionalitet. Da funktionen 
er integreret i måleren, vil den være tilgængelig via 

bruges til at dokumentere kvalitetsforanstaltninger 
til en tredjepart.

kan komme fra et overordnet system via 

målerens tilstand: bestået / ikke bestået og kan 

selv at analysere oplysningerne, det sker direkte i 
måleren.

Heartbeat Technology™

 Heartbeat opfylder kunde- og industri-

-

– så kan du ånde lettet op nu. Heartbeat 
Technology ™ hjælper dig med at holde styr på din 

Heartbeat Diagnostik, Heartbeat Overvågning og 

forskellige dele kan forenkle din hverdag!



Liquiline transmittere og Memosens teknologien er 

væskeanalyse. Platformen der har identisk elektro-

automatiske mini-laboratorier, der er monteret 
indeni et kabinet og arbejder med 24-timers overvåg-
ning, eksempelvis ved at styre spildevandsbehandling 
eller processerne i et kemisk anlæg. 

alle andre Liquiline transmittere og samplere. Den vil 
nemt kunne opgraderes og tilpasses ved at tilslutte 

være den samme kommunikation som ved andre 

kommer med et komplet nyt design med en våd-ke-
misk del og med et bred-spektret fotometer, hvilket 

salgsklar til april 2014.  

Få bedre prøveresultater med  

Derfor lancerer Endress+Hauser nu en 

sammen med den nye analysator. 

til at suge permeat ud af alle slags 

trykregulerede medier er typiske 
applikationer, hvor CAT kommer til sin 
ret. Filteret holdes rent ved et såkaldt 
backwash system og kan anvendes 

-
ringsmidler. Dette udvider vedligehol-
delsesintervaller radikalt og forhindrer 

kommunikation med analysatoren via  
en Memosens protokol.  Det nye 

krystalklare permeater og bakterier 

analysatoren og reducerede 

CAT test-systemet passer sammen 
med den eksisterende armatur-serie 

monteres på alle slags bassinvægge 

slangeopvarmning og isolerede 
kabinetter er CAT 

barske vejrforhold ned til -20 °C. 

fotometrisk online målesystem.

Forventet salgsklar til april 2014



Endress+Hauser leverer 
instrumentering til Edvard Grieg

Endress+Hauser i Norge fortæller, at det norske 
datterselskab leverer hovedparten af 

og temperatur til Edvard Grieg, olieplatformen som 

Han formoder, at det sandsynligvis vil være den 

virksomhedens historie. 

millioner norske kroner. 

der placerer ordrerne på procesinstrumenter til 
platformen. Lundin lavede rammekontrakten med 

ville have fundet sted i Asien, hvilket nærmest er 
blevet standard for energiselskaber i Norge de 
seneste år. Mens nordmændende valfarter til svenske 
butikscentre langs grænsen, handler svenske Lundin 

konkluderede, at det ville være bedst at bygge 

Krævende marked

salgschef for projektet hos Endress+Hauser, er der 

normalt. 
Han påpeger, at instrumenteringen stort set er 
skræddersyet, herunder med ekslusive materialer, 
ekstra krav til belægning og forskellen mellem 

transmittere. 

produktionstid samt en stor portion logistik, hvor alt 

Heksem, synes stadig at være tilfredse. De forstår 

datablade, som lander på samme tid hos 
Endress+Hauser for prisfastsættelse og produktion. 

fra ca. 30 forskellige virksomheder handler nu også 
med instrumenter fra Endress+Hauser. 

inklusiv instrumentering, for at få ensartede 

Hurtig byggetid

(etableret i 2004), er virksomheden en nybegynder, 

Det var derfor vigtigt at komme hurtigt på banen. 
Platformen skal bygges på rekordtid.  

-

Vi har registreret alt relevant 
udstyr for at få fuldt udbytte af 
modellerne 



baseret. Og hvis platformen skulle få brug for 

Lundin allerede infrastrukturen på plads.

fortæller Heksem. 

vibrationstransmittere, men infrastrukturen er 

Moden og modig

arbejde med Edvard Grieg platformen. Pettersen 
er ansvarlig for projektfasen, mens Heksem skal 

Den unge virksomhed har primært ansat ældre 
medarbejdere med stor erhvervserfaring. Vores 

rygsækken fyldt med erfaring. Pettersen har 
primært fyldt sin rygsæk med erfaring fra 

Heksem har primært arbejdet i operationelle 

Pettersen startede som konsulent for Edvard 

han lod sig friste til en ansættelse hos Lundin. 
Han synes simpelthen, at det var så sjovt. 

Heksem har en lignende historie. 

rolle i beslutningsprocessen, selvom det kan være 

Endress+Hauser er kendte for god respons/

råd, og at deres kompetencer er upåklagelige. 

Han synes også, at det er praktisk med den korte, 
fysiske afstand til Endress+Hauser fra Fornebu. 

(Dp). Projektet har valgt nuklear (radiometrisk eller 
gamma) niveaumåling i procestankene, men kun for 

bekymret for at niveaumålingerne fra de to 
måleprincipper kan have afvigelser på nogen 
millimeter ved variationer i densiteten.

instrumenter og ventiler skal være tilgængelige 
on-shore. Heksem har en lang karrierer bag sig hos 

Lange. betingelses-baseret vedligeholdelse er vigtigt 
for Lundin. Derfor er integrerede operationer (IO) 

Modellerer teknisk ydeevne
Heksem siger, at de allerede har bygget et 

Lysaker. Her sammenligner de realtidsinformationen 
og det fysiske kontrolområde på Edvard Grieg. Den 
ekstreme fokus på betingelses-baseret 

procesinstrumentering. 

modellerer ydeevnen af det tekniske udstyr på 
platformen. Når udstyret er underpræsterende i 
forhold til hvad modellen viser, er det et signal om, at 

Wireless Sensor Networks
Han forklarer, at modellerne har brug for et givent 
sæt af instrumenter til at fungere. 

Vi var tidligt ude med valget af hovedleverandør, inklusiv instrumentering, for at få ensartede løsninger. 

 Edvard Grieg

-



Måleteknisk Seminar 2013

Vores skandinaviske måletekniske 

populært blandt vores kunder, og 

velkomstmiddag på hotellet, lige 
præcis der, hvor vores fabrikker er 
placeret i et område kendt som 

lande. Deltagerne lyttede til foredrag 

udviklere af måleinstrumenter med 

fokus på blandt andet principperne 

ture i produktionsfaciliteterne, men de 

hvordan online kalibrering foregår 
under kontinuerlig produktion, lære 
mere om energiovervågning og ikke 
mindst få indblik i områder som 
WirelessHart, FieldCare, W@M og 
ConditionMonitoring. 

Dagene var fyldte med interessant 

afsat til sociale aktiviteter, der gav 
mulighed for at udveksle erfaringer og 
skabe nye kontakter med ligesindede 
mennesker fra adskillige brancher og 

vandbaserede væsker - uafhængigt af den elektriske ledningsevne. 

40 til  DN 1000. Udover at blive anvendt som en ren 

industrielle processer. Til dette formål har 

variabler til det overordnede styresystem. 

er helt vedligeholdelsesfri. Den er let at installere og 
kan leveres forudindstillet. Tryktab er ubetydelige og 

turn-down på 100:1 tillader måling af små 

målte værdier, status og alarmmeddelelser. En 

Udover en standardversion, fås Proline
også som hygiejnisk version (med 3A og 

op for mulighederne for yderligere applikationer i 

Robust og pålidelig
Den robuste plug-in version giver pålidelige resultater 
med langsigtet stabilitet, selv under de hårdeste 
procesbetingelser. 

Læs mere om t-mass T 150 på

”Jeg vil gerne sige tak til Endress+Hauser og deres personale for et informativt, 

Næste års måletekniske  
seminar områder. Derudover var god mad og 

dejlig underholdning i fokus, men 

Endress+Hauser vil gerne takke vores 

og Danmark for en meget god og 
mindeværdig tur!

Endress+Hauser A/S
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Maskindirektivet angi-
ver at en maskine uden 
dokumentation ikke er en 
sikker maskine. Artiklen 
beskriver hvad der mindst 
skal leveres.

Af Jørgen Sommer

DOKUMENTER. Med teknisk 
dokumentation menes den 
information, der er nødven-
dig til installation, betjening 
og vedligeholdelse af det 
elektriske materiel på ma-
skiner. Teknisk dokumenta-
tion skal leverandøren levere 
med til hver maskine efter 
behov. Den skal bestå af 
tegninger, skemaer, grafi ske 
planer, tabeller og instruk-
tioner.

Sproget
Især inden der indgås en 
kontrakt mellem parterne, 
bør der være aftale om, hvil-
ken form eller medie og hvil-
ket sprog, dokumentationen 
skal udarbejdes på og den 
skal udføres på brugerens 
sprog.

Mindste krav
Gennemførelsen af refe-

rencebetegnelser for den 
tekniske dokumentations 
dokumenter skal være ud-
ført i overensstemmelse 
med IEC/EN ISO 81346 
serien.

Den tekniske dokumen-
tation skal som minimum 
indeholde informationer om 
følgende:

Normale driftsbetin-
gelser for det elektri-
ske materiel, herunder 
de forventede forhold 
omkring den elektriske 
forsyning og maskinens 
belastning af den, samt 
hvor det er relevant også 
om de fysiske omgivel-
ser.
Håndtering, transport og 
lagring.
Uhensigtsmæssig anven-
delse af materiellet.

Teknisk 
dokumentationsoversigt
Oversigten indeholder 12 
punkter som beskrives her 
og i efterfølgende udgivelse 
af Automatik.

1. Generelt
2. Installationsskema
Dette dokument skal altid 
medleveres. Det skal inde-
holde alle nødvendige oplys-

ninger for at man kan udføre 
forberedende arbejde for 
maskinens opstilling.
Hvilke typer forsyningsled-
ninger, der skal udføres på 
opstillingsstedet – Place-
ring, type, tværsnitareal mv. 
– for forsyning af maskinen 
med energi.
Der skal være oplysninger 
om de nødvendige data til 
beskyttelse mod overstrøm-
me – Sikringer, maksimalaf-

brydere, motorværn mv. 
Detaljerede mål, størrelse, 
formål og anbringelse af led-
ningskanaler, kabelbakker 
eller kabelunderstøtninger, 
der skal udføres af brugeren. 
Om nødvendigt skal der 
medleveres ydre forbindel-
sesskemaer eller tilsvarende 
tabeller. 

3. Ydre forhold på 
opstillingsstedet
Dette dokument skal altid 
medleveres, hvor det er re-
levant.

Der skal være informationer 
om de fysiske omgivelser på 
stedet, hvor maskinen skal 
opstilles, f.eks.: Belysning, 
vibration, støjniveauer samt 
atmosfærisk forurening.

4. Oversigtsskema
Dette dokument skal altid 
medleveres, hvor det er re-
levant.
Oversigtsskemaet skal ud-
føres, så det letter forståel-

sen af drifts-principperne. 
Dette kan udføres i form af 
blok-skemaer, der symbolsk 
angiver det elektriske mate-
riel med dets funktionelle 
sammenhænge efter DS/
EN 61082-4.
Som en del af eller en til-
føjelse til blokskemaer kan 
man benytte funktions-
skema.

5. Kredsskemaer
Kredsskemaer skal altid 
medleveres. De omfatter ef-
fekt- og styrekreds skemaer, 

som skal vise de elektriske 
kredse på maskinen og det 
tilhørende elektriske ma-
teriel.  

Ledere skal kunne iden-
tifi ceres ved hver tilslutning 

med farve, cifre, bogstaver 
eller kombinationer heraf. 

Der skal være angivet 
belastningsstørrelser, start-
strømme og tilladte spæn-
dingsfald på skemaerne.

Automatik SikkerhedsGuide:

Nødvendig dokumentation – Del-1

En maskine eller anlæg uden dokumentation er ikke nogen maskine 
i henhold til maskindirektivet!

Uden dok.: Ingen maskine

29marts/april 2014
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AS-Interface egner sig 
specielt til automations-
opgaver på sensor- og ak-
tuatorniveauet, hvor det er 
den montagemæssigt og 
installationsmæssigt mest 
enkle og billigste løsning. 
I samspil med Ethernet, 
som især henvender sig til 
de højere automationsni-
veauer, er det den perfekte 
kombination.

AUTOMATISERING. AS-In-
terface, med de kendte gule 
kabler, er ideelle til kabel-
føring i industrielle instal-
lationer, idet man kan spare 
60 % af tiden til installation 
takket være systemets en-
kelthed. AS-Interface egner 
sig imidlertid ikke altid til 
komplekse anvendelser med 
mange parametre og mange 
data. Til disse opgaver an-
vendes i stadig højere grad 
Ethernet-baserede syste-
mer, der er et optimalt sup-
plement til AS-Interface.

Økonomiske løsninger på 
aktuator-sensorniveau
Hvis man ser på de forskel-
lige niveauer i automati-
seringen og de forskellige 
krav, som de stiller, frem-
går det tydeligt, at især AS-
Interface med sit målrettede 
fokus på det nederste auto-
matiseringsniveau først og 
fremmest giver mulighed 
for økonomiske løsninger på 
aktuator-sensorniveau. Ikke 
mindst med hensyn til de 
krav, der stilles til moderne 
automatiseringskoncepter 
i henhold til Industrie 4.0.

AS-Interface har  
mange fordele
Aktuator-sensorniveauet 
er det niveau i industrielle 
installationer, hvor de en-
kelte sensorer og aktuatorer 
tilsluttes og forbindes ind-
byrdes. 

Datamængden pr. enhed 
er ringe, i modsætning 
til hastigheden ved da-
taoverførslen. AS-Inter-
face har et hurtigt, kort 
signal, idet svartiden for 
en slave er cirka 153 μs 
fra start af en forespørg-
sel til afslutning af sva-
ret. 
Industriapplikationer 

udsættes for ekstreme 
miljøpåvirkninger, og 
de kræver derfor robu-
ste systemer. Brugeren 
skal bruge industrielle 
komponenter med høj 
kapslingsklasse. AS-
Interface tilbyder indu-
strielle løsninger med 
kapslingsklasser op til 
IP69K og ATEX-enhe-
der op til zone 1.
Fejlsikrede løsninger 
til sikring af dataover-
førslen i miljøer, der 
er kraftigt påvirket af 
elektromagnetiske støj-
kilder som eksempelvis 
svejseanlæg og frekvens-
omformere, er meget 
vigtige på sensor-aktu-
atorniveauet. AS-Inter-
face-systemet har truffet 
særlige foranstaltninger, 
der imødegår disse ved 
hjælp af signalformen og 
forskellige sikringsforan-
staltninger.
På det nederste indu-
strielle niveau er der, 
ud over overførsel af de 
rene data, også behov for 

fremføring af strøm. AS-
Interface overfører data 
og strøm via et totrådet 
kabel. Der er 24 VDC til 
rådighed på udgangene 
op til en strømstyrke på 
8 A. 
Det er nødvendigt med 
en enkel, industriegnet 
tilslutning. Piercingtek-
nikken, der anvendes til 
AS-Interface, medfører 
desuden endnu fordel 
med hensyn til kort in-
stallationstid.

Ethernet skyder gråspurve 
med kanoner 
Ethernet er et fremragende 
system til opgaver på ni-
veauer over styrings- og en-
hedsniveau. Systemet egner 
sig imidlertid ikke til brug 
på sensor-aktuatorniveau. 
Man kan naturligvis tilslutte 
sensorer og aktuatorer via 
hubs og switches, men det 
er hverken enkelt, praktisk 
eller økonomisk. 

Automatisering ved brug 
af moderne teknologi på sty-
rings- eller enhedsniveau 

kræver et gennemgående 
koncept for at udnytte hele 
den aktuelle tekniks po-
tentiale. AS-Interface er et 
moderne system, der kan 
anvendes til tilslutning på 
sensor-aktuatorniveau. Til-
slutning med AS-Interface 
skiller sig ud på følgende 
punkter:

Enkel tilslutning
Fleksibelt og hurtigt 
Enkel parametrering og 
adressering 
Åbent system

Der er således adgang til en 
løsning med høj brugsværdi 
til en gunstig pris på sensor-
aktuatorniveau. 

Andre krav på højere  
automatiseringsniveauer
Kravene til de enheder, der 
er på et højere niveau end 
sensor-aktuatorniveauet, er 
imidlertid anderledes:

Der er grundlæggende 
behov for større data-
mængder pr. enhed. 
Svartiderne for parame-
terdatasæt er ofte min-
dre kritiske.
Sammenlignet med en-
hedsomkostningerne 
spiller omkostningerne 
til integrering af kom-
munikation kun en min-
dre rolle. 
Installationsomkostnin-
gerne har lavere prioritet 
end kompleksiteten og 
enhedsomkostningerne. 

Som følge af de delvist 
modstridende krav består 

den optimale løsning af en 
kombination af Ethernet-
teknologi og AS-Interface-
systemet. Således kan man 
få data på alle niveauer ved 
hjælp af transparente gate-
ways. Fuld funktionalitet til 
minimale omkostninger kan 
således opnås ved at kombi-
nere systemerne.

Hurtig og enkel tilslutning 
med AS-Interface
AS-Interface egner sig op-
timalt til opgaver på det 
nederste automationsni-
veau. Med korte, hurtige 
protokoller er det muligt 
at tilslutte en bred vifte af 
enheder som eksempelvis 
sensorer, nødstopkontakter, 
lysbomme, motorstartere, 
ventiler m.m. til styringen 

på en omkostningsbespa-
rende måde.

I moderne anlæg er an-
læggets økonomi, set over 
hele dets levetid, yderst 
vigtig. Enkel montering og 
vedligehold er i dag af stor 
betydning som tidsfaktor. 
Kravene til et moderne sy-
stem har ændret sig kraf-
tigt i tidens løb. Prisen på 
hardware er i dag af mindre 
betydning end for blot få år 
siden. Den fortsatte auto-
matisering er kendetegnet 

ved et effektivt, samlet sy-
stem, hvori alle elementerne 
er med til at forbedre anlæg-
gets produktivitet.

De vigtigste punkter for 
anlægskonstruktører er føl-
gende:

Enkel planlægning
Fleksibel, modulær op-
bygning 
Hurtig montering og 
idrifttagning 
Anlægsejeren forventer:
Avanceret diagnostice-
ring
Integrerede sikkerheds-
koncepter
Plug & Play-komponen-
ter

Forskelle mellem  
hierarkiniveauer
Når opgaverne i anlægget 
tages i betragtning, opda-
ger man hurtigt forskellene 
mellem de såkaldte hierar-
kiniveauer i industriel kom-
munikation. Hvert niveau 
har forskellige opgaver og 
krav.

I forbindelse med an-
lægsplanlægningen gør 
topologifriheden kon-
struktionerne lettere uden 
at skulle bruge tid på om-
fangsrige kabelsystemer. 
Sensorer og aktuatorer kan 
placeres frit, og efterføl-
gende bliver AS-Interface-
kablet helt enkelt sluttet til 
i en træ- eller linjestruktur.

Det fleksible AS-Inter-
face-system giver i kraft 
af piercing-teknologien en 
betydelig tidsmæssig for-
del og dermed besparelser 

ved installationen, hvilket 
er optimalt for tilslutning 
og kobling på aktuator- og 
sensorniveauet.

Forenklet tilslutning  
med Safety at  
Work-teknologien 
AS-Interface-kablernes 
profil muliggør producen-
tuafhængige Plug & Play-
komponenter, der igen 
medfører kortere klargø-
ringstider og gør ombyg-
ninger betydeligt lettere. 

AS-Interface i perfekt samspil med Ethernet

AS-Interface i perfekt samspil med Ethernet. 

Det fleksible AS-Interface-system tilbyder i kraft af piercing-teknologien en betydelig tidsmæssig 
fordel ved tilslutningen.

Krav i automatiseringsteknikken og modstridende krav opfyldes optimalt ved at kombinere systemer.

Safety at Work-teknologien til AS-Interface giver et billigt, samlet 
grundlag for et avanceret anlæg i og med at omfattende tilslutning 
og kobling bliver væsentligt forenklet med AS-Interface.
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100 % kontrol . . .
MX2 frekvensomformer til avanceret motor- og maskinstyring 

industrial.omron.dk

MX2 tilbyder omfattende 
funktionalitet
   Smidig styring af varieret 

belastning, 200 % moment  
ved 0,5 Hz 

   Kan køre med Permanente 
Magnetmotorer (PM)

   Indbygget sikkerhed i henhold til 
ISO13849-1, kategori 3, PLd

   Programmeringsfunktionalitet til 
smarte og intelligente løsninger

Ring eller mail til os! 
 +45 43 44 00 11
 omron.dk@eu.omron.com

Safety at Work-teknologien 
til AS-Interface giver et bil-
ligt, samlet grundlag for et 
avanceret anlæg i og med at 
omfattende tilslutning og 
kobling bliver væsentligt 
forenklet med AS-Inter-
face. Samtlige værdier fra 
sikkerhedskomponenterne 
er naturligvis også tilgæn-
gelige i den overordnede 
styring eller via Ethernet. I 
kraft af de avancerede diag-
nosticeringsfunktioner er 
anlægsejeren et skridt foran 
konkurrenterne, fordi han 
til enhver tid har adgang til 
en detaljeret anlægsstatus 
og således er i stand til at 
planlægge processerne op-
timalt. 

AS-Interface er optime-
ret for tilslutning af aktua-
torer og sensorer. Et anlægs 
ind- og udgange kan på den 
måde samles til decentrale 

moduler på en praktisk 
måde. Disse decentrale in-
telligenser i AS-Interface-
netværkene kan derefter 
- efter behov - sættes sam-
men som modulenheder 
via Ethernet-systemer og 
forbindes med en overord-
net styring eller anlægsover-
vågning.

Et stort 
besparelsespotentiale
Med AS-Interface åbner der 
sig et enormt besparelses-
potentiale i forbindelse med 
planlægning, opbygning og 
drift af dele af industrian-
læg. 

De vigtigste fordele ved 
AS-Interface, der i princip-
pet er resultat af forbindel-
sesteknologien, er følgende:

Lavere montageomkost-
ninger
Mindre styreskabe

Omkostningsbesparel-
ser som følge af mindre 
hardware
Færre kabelforbindelser
Mindre tidskrævende 
installation

AS-Interface er markedsfø-
rende på aktuator-sensorni-
veauet. Det gennemprøvede 
system, med mere end 27 
millioner implementerende 

noder, udmærker sig i kraft 
af kontinuerlig videreudvik-
ling og vedvarende kompa-
tibilitet. AS-Interface er en 
internationalt anerkendt 
standard, som gør investe-
ringen sikker. 

AS-Interface organisa-
tionen udstiller de seneste 
nyheder på Hannover Messe 
2014, Hall 9, Stand D06.
Kilde: AS-International

Som følge af de delvist modstridende krav består den optimale løsning af en kombination af Ethernet-teknologi og AS-Interface-systemet. 

AS-Interface er markedsførende på aktuator-sensorniveauet. Det 
gennemprøvede system, med mere end 27 millioner implemente-
rende noder, udmærker sig i kraft af kontinuerlig videreudvikling 
og vedvarende kompatibilitet
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Fra den 1. januar 2014 har 
Schneider Electric opgra-
deret og samlet udbuddet 
af sine tekniske kurser i det 
nye Schneider Electric Ud-
dannelsescenter. Det imø-
dekommer det stigende 
behov for efteruddannelse, 
som den konstante, tekni-
ske udvikling medfører.

UDDANNELSE. Opdateret vi-
den er alfa og omega for alle, 
der arbejder med tekniske 
installationer. I en verden, 
hvor både teknologierne og 
kundernes krav til energi-
effektive løsninger udvikler 
sig konstant, er opdaterede 
kompetencer ikke bare en 

fordel - det er et ufravigeligt 
krav. Derfor har Schneider 
Electric opgraderet sit ud-

bud af tekniske kurser med 
det nye Schneider Electric 
Uddannelsescenter. Der-

med er det slut med det vel-
kendte navn Produktskolen, 
men det nye uddannelses-
center er andet og mere end 
et nyt navn. 

Fagfolk bliver klogere
- I Schneider Electric Ud-
dannelsescenter samler vi 
en lang række kurser under 
én hat, også kurser i nye pro-
dukter og løsninger i Schne-

ider Electric-familien, som 
jo vokser hele tiden. Det er 
her, danske fagfolk bliver 
klogere, dygtigere og mere 
effektive i deres arbejde, 
uanset hvilken form for 
tekniske installationer, de 
arbejder med, forklarer Da-
niel Jørgensen Eldon, der er 
leder af Schneider Electric 
Uddannelsescenter. 

Voksende behov
Udbuddet spænder vidt 
med kurser inden for elek-
trisk distribution, byg-
ningsautomatik, industriel 
automation, brand og sik-
ring, data og netværk, LK 
IHC og KNX samt styring 
af vand og fjernvarme. Pro-
grammet omfatter både 
produktspecifikke kurser 
og kurser i samlede løsnin-

ger. Daniel Jørgensen Eldon 
venter, at byde mindst 2.000 
kursusdeltagere velkom-
men i 2014.

- Vi ser et klart voksende 
behov i branchen for yder-
ligere kvalificering og efter-
uddannelse. Som en af de 
førende aktører i markedet 
skal vi selvfølgelig også være 
med til at løfte den opgave. 
For os handler det ikke kun 
om at sælge produkter, men 
i høj grad også at sikre, at 
slutkunderne får de rigtige 
løsninger til at optimere og 
effektivisere deres energi-
forbrug, siger han.

Schneider Electric’s kur-
suskatalog kan findes på: 
www.schneider-electric.dk 
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Schneider Electric: 

Nyt uddannelsescenter for tekniske kurser

Bürkerts multiCELL trans-
mitter/controller type 
8619 er ideel til en lang 
række applikationer inden 
for vandbehandling, idet 
den kan anvendes med 
pH-, ledningsevne- og 
flowsensorer og til ORP 
og temperaturmålinger. 
Den er kompatibel med de 
fleste gængse sensorer.

VAND. Proceskontrol har 
vital betydning ved sikring 
af vores vandforsyning. 
Meget af det vand, vi bru-
ger i hverdagen, er del af et 
kontinuerligt kredsløb, der 
bliver behandlet efter brug, 
så det kan sendes tilbage til 
naturen. Denne proces er 
meget afhængig af nøjagtig 
processtyring, samt måling 
og opsamling af data for at 
sikre, at alle lovmæssige 
standarder bliver overholdt, 
og at både natur og menne-
sker bliver beskyttet.

Drikkevand og spildevand
Drikkevand bliver i Dan-
mark fremstillet af grund-
vand, som i princippet er 
drikkeklart efter en ”normal 
behandling af grundvand”. 
En normal vandbehandling 
består af en iltning eller 
luftning samt en filtrering. 
Såfremt en normal behand-
ling ikke er tilstrækkelig, 
kan man foretage en vide-
regående behandling med 
anvendelse af kulfiltre, til-
sætning af kemikalier eller 
desinfektion ved hjælp af 
UV-lys.
Spildevandsrensning består 

af flere forskellige trin, her-
under for-filtrering, bund-
fældning, biologisk rensning 
og filtrering. I processen til-
sættes kemikalier, som skal 
kontrolleres og måles nøje, 
og overvågningsdata gem-
mes som dokumentation for, 
at kvaliteten af det rensede 
vand overholder de lovmæs-
sige krav.

Alsidig og enkel controller
Et velegnet produkt til pro-
ceskontrol inden for vand-
behandling er Bürkerts 
multiCELL transmitter/
controller type 8619, der er 
ideel til en bred række ap-
plikationer, fordi den både 
kan anvendes med pH-, 
ledningsevne- og flowsen-
sorer og til ORP og tempe-

raturmålinger. Den største 
fordel ved denne controller 
er dens alsidighed – den er 
kompatibel med de fleste 
gængse sensorer – og den 
har et modulært design, 

der giver mulighed for nem 
tilslutning af ekstra hard- og 
software.

Kan klare ethvert  
signalbehov 
Hver controller kan konfigu-
reres til en række sensorer, 
og har op til seks præ-
konfigurerede I/O-kort og 
kan dermed klare ethvert 
signalbehov. Den kan end-
videre konfigureres som 
en datalogger ved brug af 
det indbyggede SD-kort til 
datalagring. Dette SD kort 
kan også bruges til at gemme 
sensor-parametre og måle-
data, og det giver mulighed 
for at replicere de samme 
indstillinger i en anden 
multiCELL controller. På 
den måde sikres en præcis 

overførsel af kontrol- og må-
leparametre mellem sites.

Intuitivt brugerinterface
multiCELL er en flerkanals-
controller, der er designet 
med tanke på både mon-
tøren og operatøren. De 
mange funktioner, og det 
modulære design gør, at sy-
stemet kan tilpasses præcis 
til kundens behov, og det 
nemme intuitive brugerin-
terface kan konfigureres til 
fire forskellige visninger. Så-
ledes kan den mest relevante 
information om en specifik 
applikation vises, og forskel-
lige brugere kan konfigurere 
forskellige visninger, afhæn-
gig af de informationer, der 
er relevante i den enkelte 
applikation.

Én controller erstatter 
styreskab
Et proceskontrol-system 
med multiCELL kan redu-
cere omkostningerne væ-
sentligt. I mange tilfælde kan 
et helt styreskab erstattes af 
en controller med indbygget 
display. Fordelen ved mul-
tiCELLs modulære design 
er, at brugerne kun betaler 
for de egenskaber, de rent 

faktisk har brug for. multi-
CELL er samtidig en stan-
dard controller/transmitter, 
der kan anvendes til mange 
forskellige applikationer, 
og derved minimeres såvel 
lageromkostninger som om-
kostninger til uddannelse af 
personale, hvilket bidrager 
til en betydelig reduktion 
af de totale omkostninger.

Fjernovervågning,  
dataopsamling og alarmer
Såfremt der er behov for 
overvågning af et fjernt 
beliggende site, kan man 
anvende Bürkerts mySITE 
løsning. Her anvendes De-
vice Cloud og integreret 
software i én og samme 
pakke. mySITE giver mulig-
hed for, altid via en internet-
browser at have procesdata 
ved hånden på en compu-
ter, mobiltelefon, tablet el-
ler smart phone. Systemet 
gør det muligt at indstille 
alarmer, som genererer en 
e-mail eller SMS-tekst med 
præcis angivelse af proces-
navn, værdi, dato og tid, så 
man til enhver tid har det 
nødvendige overblik.
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Alsidig, enkel og brugervenlig 
controller til vandbehandling 

Daniel Jørgensen Eldon står i 
spidsen for Schneider Electric 
Uddannelsescenter, hvor han 
sammen med en lang række 
kolleger fra Schneider Electric 
underviser i produkter og løs-
ninger. 

multiCELL controller/transmitter

Et velegnet produkt til proceskontrol inden for vandbehandling er Bürkerts multiCELL transmitter/
controller type 8619.

Hver controller kan konfigureres til en række sensorer, og har op 
til seks præ-konfigurerede I/O-kort og kan dermed klare en lang 
række applikationer.
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Denne artikel i serien om 
eksport sikkerhed om-
handler Wassenar Arran-
gementet og de aftaler der 
er truffet. Endvidere lidt 
om BIS i USA om selvklas-
sifi cering af eksporterede 
items og ansvar.

Af Jørgen Sommer.

EKSPORT. Aftalen som er 
efterfølgeren til den kolde 
krigs CoCom, blev etable-
ret den 12. maj 1996 i den 
hollandske by Wassenaar, 
nær Haag. 

Et sekretariat, som ad-
ministrerer aftalen, ligger 
i Wien i Østrig. 

CoCom er en forkortelse 
af “Coordinating Commit-
tee af Multilateral Export 
Controls”. CoCom blev 
etableret i 1947, under den 
kolde krig, for at lægge 

en embargo på vestlig eks-
port til lande i Østblokken. 
CoCom har 17 medlems-
lande.

Aftalens fulde navn er 
”The Wassenaar Arrange-
ment on Export Controls 
for Conventional Arms and 
Dual-Use Goods and Tech-
nologies. 

Levering af 
konventionelle våben
Hvert halve år udveksler 
medlemslandene informa-
tion om levering af kon-
ventionelle våben til ikke 
Wassenaar medlemmer som 
falder ind under otte våben 
kategorier: Krigstanks, 
pansrede kamp køretøjer 
(ACV), artilleri, militære 
luftfartøjer, militære heli-
koptere, krigsskibe, misil og 
misil systemer samt små og 
lette våben.

Nye medlemmer
Tilgang af nye medlemmer 
kræver at alle medlemmer 
er enige (consensus). For 
at blive medlem skal lan-
det: Producere/eksportere 
våben eller følsomt indu-
strielt udstyr; fastholde 
ikke-sprednings politik og 
tilsvarende national poli-
tik inklusive: Tilslutter sig 
ikke-sprednings politik, 
kontrollister og hvor det er 

relevant, retningslinjer af 
Nuclear Suppliers Group, 
Missile Technogogy Con-
trol Regime og Australia 
Group; og tilslutter sig 
Nuclear Non-Proliferation 
Treaty, Biologicla Weapons 
Convention, Chemical We-
apons Convention og hvor 
det er relevant, START I, 
inklusive Lisbon Protocol; 
og fastholder fuld effektiv 
eksportkontrol.

BIS i USA
I USA tillader BIS (Bereau 
of Industry and Security) 
private industrier at selv-

klassifi cere eksporterede 
items eller varer med und-

tagelse af særlige items som 
indeholder krypterings 
funktionalitet.

I tilfælde af krypterings 
hardware eller software er 

det nødvendigt at US fi r-
maet kræver en produkt-
klassifi kation kendelse fra 

BIS. Selvom mange forskel-
lige US og udenlandske en-
heder kan være involverede 
i fremstilling og distribution 
af et item. 

Eksportør ansvar
Det er i sidste ende eks-
portøren eller USPPI (US 
Principal Party in Interest) 
som holdes ansvarlig for den 
korrekte klassifi kation af en-
hver eksport og som kræves 
til at sikre at alle relevante 
eksport kontrol krav forud 
for eksporten overholdes. 

I denne anledning kan 
et ECCN nummer (Ex-
port Control Classifi cation 
Number)  ikke bestemmes 
af USPPI, teknisk informa-
tion om ting kan fremlægges 
for BIS (Bureau of Industry 
and Security) og en ECCN 
kode vil blive besluttet og 
der laves en kendelse.

ECCN nummer
(Wikipedia) ECCN - Ex-
port Control Classifi cation 
Number – er en specifi c 
bogstav-nummer kode som 
identifi cerer ting, teknologi 
og software som samlet set 
betegnes Items. 

Der er tale om items som 
bliver kontrolleret ved eks-
port fra medlemslandene af 
”Wassenaar Arrangement”, 
inklusive USA.

Dual-Use Eksport sikkerhed – Del-2

Effektiv eksportkontrol
Overhold eksport krav

Wassenaar Arrangement er en multilateral eksport kontrol regime (MECR) med 41 medlemslande. Det 
tillader veto magt over organisatoriske beslutninger for individuelle medlemslande.
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Effektiv målemetode for 
kvalitetskontrol.

MÅLING. Den optiske 
turbiditetssensor JUMO 
EcoLine NTU giver ”uklar-
hedsmåling” efter DIN 
EN ISO 7027. Dette er 
en effektiv målemetode 
for kvalitetskontrol og be-
stemmelse af kvaliteten 
på vandprøver med lav til 
middel turbiditet.    

Måleprincippet for JU-
MO Ecoline NTU er base-
ret på infrarød lysmåling 
med 90 grader spredt lys.

Anvendeligt indenfor 
mange områder
Ved at måle turbiditeten 
ved en bølgelængde på 880 

mm og et måleområde fra 
0-4000 NTU, er senso-
ren anvendeligt indenfor 
mange områder som f.eks. 
overvågning af drikke-
vand, kommunalt og in-
dustrielt spildevand samt 
anvendelse i dambrug.

Sensoren er egnet til 
driftstemperaturer fra 0 til 
50 grader. Sensorhuset er 
lavet af PVC og kendeteg-
nes som et slankt og robust 
design. 

JUMO EcoLine NTU 
tilsluttes via RS485 dis-
playenheden/ kontrolleren 
JUMO AQUIS 500 RS og 
er klar til at blive brugt som 
en komplet måleenhed ved 
levering. www.jumo.dk 

hassel.

Optisk 
turbiditetsmåling 

Kollmorgen har udvik-
let en ny serie AKMH-
servomotorer i rustfri 
stål IP69, der er udført I 
robust hygiejnisk design 
til maksimering af pro-
duktivitet og er i overens-
stemmelse med fødevare 
sikkerhedskravene. 

SERVO. Denne nye 
AKMH-serie er baseret på 
Kollmorgen‘s roste AKM-
serie. Den er udviklet spe-
cielt med henblik på Food 
Safety Modernízation Act 
(FSMA). 
Disse IP69 synkron servo-
motorer er udført i hygiej-
nisk kapsling og lever op til 
EHEDG, NSF, BISSG og 
3A maskine retningslinjer.

Robust til hårde miljø
AKMH servomotorer er 
fremstillet af materialer, 
der sørger for lang levetid 
og problemfri operation. 
Også selvom de dagligt 
er udsat for kemikalier og 
vandspooling med højt 
tryk. 

Der kræves ikke ekstra 
beskyttelse af servomoto-
ren og den kan rengøres 
uden at afdække den eller 

at fjerne den fra maskinen.
Rustfri stål servomoto-
ren kan direkte arbejde 
i omgivelser af rindende 
vand. Det betyder at ma-
skinbyggeren kan designe 
og fremstille pålidelige og 
produktive maskiner som 
er lettere og hurtigere at 
rengøre.Dette reduce-
rer brugerens uønskede 
spildtid i form af produkti-
onsstop. På Pack Expo ud-
stillingen demonstrerede 
Kollmorgen (Vha. Servo 
Boxing Robot) den næste 
generation AKD PDMM 
programmerbar servodrev 
som yder højere produk-
tionsgennemløb og større 
maskinpræcision. 

Kollmorgen
Kollmorgen har mere end 
70 års erfaring i udvikling 
og fremstilling af motion 
systemer med levering 
over hele verden. 

Kollmorgen er kendt 
for at kunne levere gen-
nembrydende enestående 
løsninger med hensyn til 
præstation, pålidelighed 
og brugervenlighed, der 
giver maskinbyggerne ube-
stridelige markeds fordele.
Yderlig information
www.deltaelektronik.dk

jsk 

IP69 Servomotor til 
fødevare produktion

Sensoren er egnet til driftstemperaturer fra 0 til 50 grader.

Salg af og support til 
IXXAT-produkter til ma-
skinkontrol og -sikkerhed 
i Sverige, Danmark, Norge 
og Finland overdrages til 
HMS Industrial Networks.

 

KOMMUNIKATION. I star-
ten af 2013 opkøbte HMS 
Industrial Networks den 
tyske virksomhed IXXAT 
Automation GmbH, hvor-
med de yderligere udbyg-
gede den verdensførende 
koncern inden for industriel 
kommunikation. Eftersom 
HMS er en svenskbaseret 
virksomhed, som længe 
har været kendt for at sælge 
industrielle kommunikati-
onsløsninger på de nordiske 
markeder, overtager HMS 
nu salg, support og distribu-
tion af IXXAT-produkter i 
de nordiske lande. Det blev 
tidligere håndteret af en di-
stributør.

Markedsførende  
produkter til CAN 
IXXAT-produkter har 
længe været markedsfø-
rende, hvad angår kom-
munikationsløsninger til 
maskiner, sikkerhed og biler 
- og de har især haft succes 
på det centraleuropæiske 
CAN-marked. IXXAT-
produktporteføljen omfat-
ter CAN PC-grænseflader, 

som muliggør CAN-net-
værksadgang til kontrol- og 
analyseapplikationer. Det 
omfatter også forstærkere, 
broer, I/O-moduler og 
kontrolenheder til Ether-
CAT-, POWERLINK- eller 
CAN-baserede applikatio-
ner. IXXAT-produkter er 
endvidere banebrydende på 
markedet, når det drejer sig 
om løsninger til funktionel 
sikkerhed i forbindelse med 
industriel kommunikation.

Direkte salg til kunder
Distributionen af IXXAT-
produkter i de nordiske lan-
de blev tidligere håndteret 
af en tredjepartsdistributør, 
men i betragtning af HMS‘ 
omdømme i området, har 
HMS besluttet at sælge 
direkte til kunder i de nor-

diske lande, hvilket bety-
der, at salg af og support til 
IXXAT-produkter nu vil 
blive håndteret af HMS 
nordiske salgsorganisation.
 
Stor fordel for brugerne
-Sammenlægningen af 
IXXAT og HMS har haft 
stor succes, og det giver kun 
mening at lade HMS vide-
resælge IXXAT-produk-
terne i Sverige, Danmark, 
Norge og Finland, siger Pe-
ter Greenfort, international 
salgschef hos HMS. 

-Det vil være til stor 
fordel for IXXAT-brugere 
i de nordiske lande, da de 
nu vil have opbakning fra 
HMS globale organisation 
og direkte adgang til ho-
vedkontoret i Halmstad, 
Sverige. Det vil også gøre 

dem i stand til yderligere at 
udbygge deres industrielle 
kommunikationsløsninger 
via HMS‘ Anybus- og Net-
biter-produktserier, under-
streget Peter Greenfort. 

Den første markedse-
vent, hvor HMS vil frem-
vise IXXAT-produkterne, 
vil være en række seminarer, 
som vil finde sted i foråret 
2014.

 
Automatiseringsudstyr til 
industrien
HMS Industrial networks er 
en af de førende, uafhængige 
leverandører af embedded 
netværks teknologi til auto-
matisering. HMS udvikler 
og producerer løsninger til 
interface til automatise-
ringsudstyr til industrielle 
netværk. Udvikling og pro-
duktion sker på hovedkon-
toret i Halmstad, Sverige. 
HMS afdelingskontorer 
i Chicago, Beijing, Karls-
ruhe, Milano, Mulhouse og 
Tokyo kan tilbyd lokalt salg 
og support. HMS beskæf-
tiger mere end 240 medar-
bejdere og havde et salg på 
42,5 mio. i 2011. HMS blev 
etableret i 1988 og er noteret 
på NASDAQ QMX Nor-
dic Exchange i Stockholm i 
kategorien small cap, infor-
mationsteknologi med ISIN 
SE0002136242.
www.anybus.dk

hassel.

HMS distributør af IXXAT-  
produkter i de nordiske lande

Et enkelt koncept, der 
både er fleksibelt med 
hensyn til dimensioner og 
med hensyn til fremtidige 
ændringer, kan sikre sterile 
miljøer, brandskel, klima-
skærm, driftsikkerhed og 
økonomi.

GENNEMFØRING. Hvordan 
kan man effektivt sikre 
skel i bygningen, så der ikke 
trænger vand eller skadedyr 
ind? Samt overholde krav til 
brandsikring og sterile mil-
jøer. Og samtidig have mu-
ligheden for at trække nye 
kabler i fremtiden, uden at 
det går ud over sikkerheden. 
Løsningen er en fleksibel 
gennemføring, som lukker 
helt tæt om kabler og rør, 
men stadig har muligheden 
for at kunne udvides, hvis 
behovet for flere kabler i 
gennemføringen ændrer sig.

En gennemtestet løsning
- Med fleksible gennemfø-
ringer får man både optimal 
sikkerhed nu og fleksibili-

tet i fremtiden. Det kan vi 
garantere, for vi har haft 
Multidiameter-løsningen 
siden 1990, så den er gen-
nemtestet på alle tænke-
lige gennemføringer både 
herhjemme og i resten af 
verden, forklarer admini-
strerende direktør Morten 
Nordtofte Gustavsen, Ro-
xtec Denmark ApS.

Det stigende fokus på 
klimaskærm og stadig tæt-
tere bygninger, samt krav i 
forhold til brandsikring o. 
lign., har gjort behovet for 
en holdbar løsning større, 
og Roxtec oplever også en 
stigende interesse for deres 
produkter.

Nye supersygehuse kan få 
sund økonomi på driften
- De fleksible gennemfø-
ringer har en anden stor 
fordel, nemlig lave udgifter 
til vedligehold og dermed 
en bedre driftsøkonomi. I 
anlægget af de nye super-
sygehuse i Danmark vil der 
skulle etableres 500 -1000 
teknikrum. Bliver de bygget 
med de traditionelle statiske 
stenuldsløsninger, vil alene 

de årlige omkostninger til 
vedligehold af brandgen-
nemføringer være høje, 
vedvarende og uforudsi-
gelige, fortsætter Morten 
Gustavsen. 

- En Multidiameter-løs-
ning vil derimod ikke have 
udgifter til vedligehold de 
første år. Og efterfølgende 
er omkostningerne til ved-
ligehold kun en femtedel af 
de udgifter, man normalt 
vil bruge på at vedligeholde 
stenuldsløsningerne. Dertil 
kommer, at man fuldt ud le-
ver op til kravene om sikring 
og har de fleksible fordele, 
påpeger Morten Nordtofte 
Gustavsen. 

Netop denne forskel i ud-
gifterne til vedligehold gør, 
at den samlede udgift ved 
at vælge Roxtec’s fleksible 
gennemføringer i langt de 
fleste tilfælde er tjent hjem 
på 5 til 10 år. 

Relæstationer sikret mod 
oversvømmelse
Dermed kan man med enkle 
midler sikre eksisterende 
gennemføringer og byg-
ningens sikkerhed, uden 

at budgettet lider overlast. 
Det erfarede Bane Danmark 
efter det store skybrud over 
København i juli 2011, hvor 
bl.a. oversvømmelser i relæ-
stationer stoppede togdrif-
ten. Uger forinden havde 
Bane Danmark taget kon-
takt til Roxtec Denmark og 
haft de første møder, og man 
kunne nu kort efter skybrud-
det montere en løsning, der 
både minimerer risikoen for, 
at der igen trænger vand ind 
i relæstationer, og samtidig 
giver bedre og mere fleksible 
kabeltætninger i de vitale 
sikringsrum på S-banen og 
Fjernbanen. 

- Vores moduler er hur-
tige at montere, og der er 
minimalt vedligehold ved 
dem. De kan monteres før, 
under og efter kabeltræk-
ninger, så det er aldrig for 
sent at sikre fremtiden med 
fleksible gennemføringer, 
slutter Morten Nordtofte 
Gustavsen.

Yderligere informationer 
på: www.roxtec.com
 jsj

Fleksible gennemføringer for kabler og rør

IXXATs kommunikationsprodukter skal sælges i Norden af HMS.



Safety Technology by 
Bihl+Wiedemann

› Safe Link over Ethernet: The simplest way of coupling  

 many safe signals 

› Optimal PLC connection via fieldbus, all diagnostic data  

 in the controller, safety and standard signals mixed

› Universally expandable with Safety I/O Modules + Standard  

 I/O Modules in IP20 or IP67, Speed Monitors for up to 

 40 axis, Safety Relay Output Modules

Safe Link over Ethernet
Safety Basic Monitor with switchable 
AS-i Master – the new cost brake for
3 safe signals or more

No longer miss a  
bus with our Safety  
Gateways

All products already m
eet the new standard  +
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More information on your application safety at: 

www.bihl-wiedemann.dk
Bihl+Wiedemann Nordic ApS  I  Phone: + 45 70 27 60 20

DK - 3450 Allerød  I  Fax: + 45 70 27 60 21
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Fødevarevirksomheden 
CP Kelco, en af verdens fø-
rende pektinproducenter, 
er i gang med at udrulle et 
controller-baseret trådløst 
netværk på sin danske 
fabrik. Sammen med iPads 
og QR-koder giver det 
enorme fordele, reducerer 
omkostninger og tidsfor-
brug markant og sikrer en 
hidtil uset fl eksibilitet 

 

WIRELESS. Forestil dig en 
produktion uden stationære 
operatørstationer og tryk-
knapper. En produktion, 
hvor den enkelte operatør i 
stedet bevæger sig frit rundt 
med sin iPad og såvel overvå-
ger som styrer sine maskiner 
– uafhængigt af en stationær 
computer og IP-adresser, 

hurtigt og effektivt. Det er 
den vision, som den globale 
fødevarevirksomhed CP 
Kelcos danske fabrik i Lille 
Skensved uden for Køge ar-
bejder hen imod. 

Controller-baseret 
trådløs løsning
Forudsætningen for at for-
vandle den vision til virkelig-
hed, er en controller-baseret 
trådløs løsning fra Siemens, 
som gør det muligt at koble 
produktionen op på adskil-
lige dusin trådløse access 

points med et minimum af 
administrativt arbejde til 
følge.

I løbet af 2013 har projek-
tingeniør Jesper Knage og 
hans kollega Henrik Parbo 
således testet en trådløs løs-
ning med én controller og 
en række access point i et 
begrænset område af deres 
store produktion. Med så 
stor succes, at der i slutnin-
gen af 2013 blev givet grønt 
lys til at implementere løs-
ningen på hele fabrikken.

Længst fremme i Danmark
Nu er udrulningen for alvor 
sat i værk - forventningen er, 
at fabrikken med tiden skal 
udstyres med op imod 100 
access points. Dermed er CP 
Kelco ApS den virksomhed 
herhjemme, der er længst 
fremme med Siemens’ con-
troller-baserede Industrial 
Wireless LAN, som tekno-
logien retvisende kaldes. 

- Vi tænkte, at nu var det 
nok tiden til at tage chancen 

og prøve, om ikke vi kunne 
få gjort vores produktion 
trådløs, så vores operatører 
kunne gå rundt med tablets 
og smartphones i stedet for 
at være bundet af dyre, faste 
operatørstationer. De for-
skellige teknologier var til 
stede, så nu var det bare om 
at tage chancen. Og det har 
vi gjort med succes, lyder det 
fra Jesper Knage.

Fabrik i konstant 
forandring
CP Kelco ApS fremstiller 
ingredienser til primært fø-
devarer, eksempelvis pektin 
og carrageenan, der anven-
des som fortykningsmiddel 
og stabilisatorer i et væld af 
produkter, vi alle anvender 
i dagligdagen: Fra marme-
lader og mejeriprodukter 
over solcremer og lotions 
til tandpasta.

Når man bevæger sig 
rundt i fabrikken, dufter 
der skiftevis af tehandel og 
strandkant, af citrusfrug-

ter og tørret tang. Hvert år 
ankommer der fl ere hundre-
detusinder tons citrusskal-
ler og tørret tang til Lille 
Skensved, som efterfølgen-
de forarbejdes til pektin og 
carrageenan.

Altså store mængder, der 
passerer igennem produk-
tionen på meget kort tid og 

med høje krav til kvalitet, 
fl eksibilitet og hurtig om-
stilling mellem produkter-
ne. Op imod 200 forskellige 
produkter sendes ud på 
verdensmarkedet fra Lille 
Skensved.

- Det er en fabrik, der 
ændrer sig konstant. Vi er 
måske en af de fabrikker, der 

har fl est ændringer på et år, 
fordi vi optimerer styringen 
til eksisterende anlæg og 
bygger nyt, forklarer auto-
mationsingeniør Henrik 
Parbo.

En håbløs administrativ 
opgave
Automationsafdelingen 
har sådan set gjort brug af 
industrial wireless LAN-
teknologi før, men udeluk-

kende til programmering. 
Operatørinterfaces var ek-
sempelvis ikke koblet op på 
det trådløse netværk.

- De bare seks access 
points skulle nemlig hver 
især konfi gureres en-
keltvist og via hver deres 
hjemmeside. Så hvis en ny 
bruger skulle tilføjes, eller 
hvis man skulle ændre i de 

valgte kanaler, skulle man 
foretage ændringerne i hvert 
enkelt access point. Det kan 
selvfølgelig forekomme let 
nok med seks access points, 
men til en produktion af CP 
Kelcos størrelse, hvor der til 
et fuldt udbygget netværk 
ville være brug for op imod 
100 access points, ville det 
være en håbløs administra-
tiv opgave, fortæller Henrik 
Parbo.

- Vi havde seks af slagsen 
og det var rigeligt til, at vi 
ikke orkede det. Vi kunne 
se, at vi ikke kunne lave en 
fuld udrulning på fabrikken 
på den måde. Vi havde i den 
grad brug for et værktøj, 
hvor vi kunne se det hele ét 
sted og kun lave ændringer 
ét sted.

Fejlsøgningen ganges med 
faktor 10
Her kom Siemens’ control-
ler-baserede løsning ind i 
billedet. Signalstyrke og 
kanalvalg for de enkelte ac-
cess points optimeres kon-

stant, og alt management 
samt konfi guration, herun-
der download af fi rmware 
og IP-adresser, foretages ét 
enkelt sted.

Altså ingen individuel 
opsætning af hver enkelt 
access point, ingen møj-
sommelig fejlfi nding via 
gennempløjning af adskil-
lige hundrede hjemmesider. 
Lukker ét access point ned, 
skruer de to nærmeste ac-

cess points bare op for de-
res signalstyrke og dækker 
det hul, som det fejlramte 
access point har efterladt. 
Endvidere er diagnosemu-
lighederne ligeledes blevet 
samlet, og er dermed langt 
mere overskuelige. 

- Nu kan vi åbne én hjem-
meside, kigge ned over den 
og måske konstatere, at et 

access point lyser rødt. Det 
betyder, at vi bedre kan in-
struere dem, som skal fejl-
søge om, hvor fejlen ligger, 
forklarer Jesper Knage og 
tilføjer: - På et fuldt udbyg-
get netværk bliver fejlsøg-
ningshastigheden vel ganget 
med en faktor 10. Det er jo 
helt vildt.

Betjeningen fl yttes ud i 
produktionen
- Én ting er det trådløse 
netværks fordele i forhold 
til vedligehold og service. 
Men også i forhold til den 
daglige drift lurer der store 
potentielle gevinster, vur-
derer Jesper Knage.

CP Kelco ApS arbejder 
nemlig på at udstyre hver 
enkelt maskine og alle pro-
cesinstrumenter i produk-
tionen med en QR-kode, så 
produktionsmedarbejderen 
ved at skanne en kompo-
nents kode kan få adgang til 
driftsdata, parametre eller 
kontrol af enheden. Betje-
ningen kan med andre ord 

CP-Kelco ApS:

Stort teknologispring med 
Industrial WLAN-løsning 

Snart vil trykknapper være en saga blot i CP Kelcos produktion. I stedet skal maskiner og udstyr kobles 
op på et trådløst netværk og betjenes via tablets eller smartphones.

En af forudsætningerne for en industriel wireless LAN-løsning er robuste komponenter, der ikke alene 
er ekstremt pålidelige, men også kan anvendes i aggressive miljøer som sne, regn og frost.

Med en iPad kan produktionsmedarbejderen ved at skanne en komponents QR-kode få adgang til 
driftsdata, parametre eller kontrol af enheden.

Duft af tehandel, strandkant 
og citrusfrugter

Controller-baseret 
trådløs løsning

Verdens førende 
pektinproducent
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VTM 2014
1.-4. april, dagligt kl. 8.30-16.00
Odense Congress Center

Det fælles mødested
for dig og dine kolleger!

Print dit adgangskort på www.vtm2014.dk

Machine tools of tomorrow 

Besøg VTM 2014, her du kan se  
-

Produktivitet et det overordnede tema for messen og et besøg giver dig 
en unik lejlighed til at se det sidste nye indenfor: 
Maskiner til metalbearbejdning (spån og plade), værktøj, robotter og 
industriel automatisering, cad/cam, CNC-styringer, måleteknik, køle-/
smøremidler, svejsning m.m.

 Hydrostatisk niveaumå-
ling i fl ydende medier.

SENSOR. De nye tryk-ni-
veausensorer i serie DGC 
075 fra EGE-Elektronik 
Aps egner sig til niveau-
måling i fl ydende medier i 
tanke, brønde, borehuller, 
spildevandsanlæg og gyl-
letanke og fås til niveauer 
op til 500 cm. Sensoren 
består af et sensorhoved 
inklusive analyseelektro-

nik i et robust kabinet af 
rustfrit stål, der ved hjælp 
af et G¾-gevind f.eks. 
kan monteres på tankaf-
dækningen, og af en må-
lesonde der føres ned i 
tanken. Sonden er udført 
i kapslingsklasse IP68, 
sensorhovedet i IP67. 
DGC-sensorer leverer 
et analogt 4 - 20 mA-ud-
gangssignal og forsynings-
spændingen 24 V DC.
www. ege-elektronik.com

hassel.

Tryksensor til
nedsænkning 

DGC-tryksensor til 
niveauovervågning

simpelthen fl yttes ud i selve 
produktionen i stedet for at 
foregå foran en stationær PC 
placeret i det centrale kon-
trolrum.

iPad’en fortæller, hvad der 
skal gøres
Skal der åbnes op for en 
bestemt ventil, kan opera-
tøren stille sig ud ved siden 
af maskinen med sin tablet 
eller smartphone i hånden 
og åbne op for den. Skal der 
hældes en pose af en bestemt 
ingrediens i en tragt, slipper 
medarbejderen for at slå op 
i ordrebogen og sammen-
holde ordrenummer med 
poseindhold og tragtnum-
mer. Han skanner bare ko-
den, og så fortæller iPad’en 
ham, hvad han skal gøre. En-
delig tillader QR-koderne 
desuden, at operatøren kan 
oprette en vedligeholdelses-
ordre direkte i SAP, når han 
står ved noget defekt udstyr. 
De relevante data opsamles 
automatisk og sikrer der-
med, at den rigtige kompo-
nent fejlmeldes.

Alt sammen produkti-

vitetsforbedringer, der kun 
er mulige, fordi den con-
troller-baserede løsninger 
minimerer opsætnings- og 
vedligeholdelsesarbejdet.

- Som sådan var der ingen 
alternativer. Det skulle være 
en centraliseret løsning for, 
at vi ikke skulle blive ad-
ministrativt overbebyrdet. 
Der fi ndes sikkert andre le-
verandører inden for det her, 
men teknologien og pålide-
ligheden skal være til stede. 
Så derfor er det selvfølgelig 

klogt at vælge en industri-
leverandører som Siemens 
frem for en kontorleveran-
dør, understreger Jesper 
Knage.

’Nu spiller det’
En af forudsætningerne for 
at etablere denne komplekse 
løsning er robuste industri-
elle komponenter, der ikke 
alene er ekstremt pålidelige, 
men også kan anvendes i ag-
gressive miljøer og sågar i 
eksplosionsfarlige områder. 
En anden forudsætning er, 
at løsningen består af mange 
forskellige teknologier, som 
hver især nu har opnået en 
vis modenhed.

- Hver især har alle de 
anvendte teknologier, ope-
rativsystem, iPads, wireless 
LAN osv., været modne et 
stykke tid. Men det er først 
nu, vi, i hvert fald hos os, sy-
nes, det spiller i forhold til 
at få det hele kogt sammen, 
supplerer Jesper Knage.

Ifølge ham er næste skridt 
nu at få sat endnu en con-
troller op, så systemet bliver 
fuldt redundant. Udover at 

rulle det trådløse netværk 
ud løbende i produktio-
nen, overvejer man des-
uden med tiden at koble 
det administrative netværk 
på controller-løsningen, så 
den vil styre såvel produkti-
ons- som administrations-it 
i ét fælles og fl ere virtuelle 
netværk.

Kan anvendes bredt i 
industrien
En controllerbaseret Indu-
strial wireless LAN løsning 

kan anvendes, ikke bare af 
procesvirksomheder som 
CP Kelco ApS, men bredt 
af alle typer producerende 
virksomheder, hvor antallet 
af access points overstiger 
10-12 stykker.

- Det er en farbar løsning 
for rigtigt mange industri-
virksomheder. Det her kan 
bruges alle steder, slår Jesper 
Knage fast.
 jsj

Jesper Knage (tv) og Henrik Parsbo drømmer om en fremtid, hvor hele CP Kelcos danske fabrik er koblet 
op på et controller-baseret trådløst netværk. Det vil betyde færre installationsomkostninger, højere 
fl eksibilitet og lavere tidsforbrug.

10 gange hurtigere fejlsøgning

100 access points 
med tiden
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PUMPER. Hydra-Cells dan-
ske distributør Hans Buch 
A/S har leveret tre Hydra-
Cell G13 pumpe- og motor-
sæt til brug på M/S Stena 
Scanrails fragtskib, som sej-
ler mellem Frederikshavn og 

Göteborg.  Målet for kunden 
var at anvende Metanol som 
et alternativt brændstof, for 
dermed at reducere udslip-
pet af carbon under drift. 

Opgaven lød på at pum-
perne skulle løse tre helt for-

skellige behov, men kunden 
forespurgte om muligheden 
for samme specifikationer 
for alle pumperne for der-
med at sikre størst mulige 
alsidighed om bord. Ved 
denne løsning kunne der op-
nås redundans med et min-
dre antal pumper og dermed 
en mere kosteffektiv løsning 
for kunden.
Kravene til pumperne var 
følgende:
Behov 1: Metanoltilførsel/
indfødning.
Tryk: 25 bar.
Flow: 2 - 7,3 lpm.
Temperatur: 20°C.
Behov 2: Cirkulation af ke-
delvand.
Tryk: 16 bar. Flow: 1,13 
- 5,67 lpm. Temperatur: 
90°C
Behov 3: Demineraliseret 
vand (BFW).

Tryk: 27 bar. Flow: 4 lpm. 
Temperatur: 20°C

Pumperne kan byttes rundt 
uden problemer
Hydra-Cell G13XKSJS-
NETK pumperne lever 

uden problemer op til alle 
disse krav og pumperne kan 
byttes rundt uden proble-
mer, så der kræves derfor 
kun en pumpe i reserve for 
at sikre optimal drift.

De ATEX-certificerede 

pumper er testet individu-
elt, inspiceret og certificeret 
af DNV, et af verdens føre-
nde certificeringsbureauer.
www.hansbuch.dk

hassel.

Pumper med maritim 

Tre Hydra Cell pumpe- og motorsæt er installeret i M/S Stena Scanrails fragtskib, der sejler mellem 
Frederikshavn og Göteborg.

Tre helt forskellige behov skulle løses af Hydra-Cells pumper.

Hydra Cell G13 er et 
meget alsidigt pumpe 
og motorsæt.

Af John Steenfeldt-Jensen

LEDELSE. Siden 1988 har 
den administrerende direk-
tør for Grønbech & Sønner 
A/S heddet Axel Bang-Ber-
thelsen. Det er slut nu, idet 
han den 1. april, i en alder af 
64 år, går på pension og over-
lader ledelsen af Grønbech 
& Sønner A/S til Jeppe Ras-
mussen, der fra denne dato 
er administrerende direk-
tør. I en periode indtil Påske 
vil Axel Bang-Berthelsen ar-
bejde sammen med Jeppe 
Rasmussen, og hans sidste 
arbejdsdag vil derfor være 
den 16. april 2014. 

Planlagt i lang tid
Selve generationsskiftet 
har været planlagt i længere 
tid. - Tilbage i oktober 2012 
meddelte jeg min bestyrel-
sesformand, at jeg ønskede 
at gå på pension når jeg run-
dede 64 år – og det gør jeg 
i april i år. Jeg føler, dette 
er det rette tidspunkt efter 
25 ½ år, som både har været 
spændende og udfordrende 
og en fantastisk rejse for 
mig, fortæller Axel Bang-
Berthelsen. 

- Jeg fik i 1988 overdra-
get ledelsen af et familieejet 
selskab, som havde 38 med-
arbejdere og en omsætning 
på 160 mio. kr. - med kon-
tor på Østerbro og lager i 
Sydhavnen. I dag har vi en 
virksomhedsgruppe på 175 
medarbejdere, en omsæt-
ning på 450 mio. kr. i egen 

fakturering og over 500 mio. 
kr. inkl. provisionssalg. Stål/
metal divisionen har en år-
lig omsætning på cirka 135 
mio. kr., teknikdivisionen 
på cirka 150 mio. kr. og vores 
datterselskab A/S Bevola på 
170 mio. kr. Vi er placeret i 
tre lande og har samlet set 
syv steder, hvorfra vi driver 
aktiviteter. 

Vigtigt med ny inspiration
- I løbet af de sidste 25 år har 
vi opkøbt firmaer og konso-
lideret os på markedet. Men 
det stopper ikke nu - vi skal 
fortsat have vækst. Grøn-
bech & Sønner A/S står på 
et sundt grundlag for det 
videre udviklingsforløb, og 
derfor er vigtigt for os, at vi 
får ny inspiration, og at dette 
sker med nye friske øjne, si-
ger Axel Bang-Berthelsen.

Axel Bang-Berthelsen 
mister dog ikke helt kontak-
ten med Grønbech & Søn-
ner A/S, idet han træder ind 
i bestyrelsen for Grønbech 
& Sønner A/S og bibeholder 
sine poster som bestyrelses-
medlem i A/S Bevola og A/S 
Bevola Norge. Endvidere er 
han åben for også at indtræ-
de i andre bestyrelser.

Skibsingeniør med ledel-
sesmæssige kompetencer
Den nye administrerende 
direktør Jeppe Rasmussen 
er 52 år og uddannet som 
civilingeniør og licentiat i 
skibsbygning. Han kom-
mer fra en stilling som ad-

ministrerende direktør for 
Schneider Electric Buil-
dings A/S. Før tiden hos 
Schneider Electric var han 
ansat i AxFlow gruppen som 
regional direktør for Nor-
den og samtidig administre-
rende direktør for AxFlow 
A/S. Tidligere har han bl.a. 
været direktør for FOSS’s 
skandinaviske salgsselskab, 
divisionschef i Akzo Nobel 
og produktudviklingschef 
i Rockwool International. 

Af tillidsposter kan næv-
nes, at Jeppe Rasmussen er 
med i regeringens Vækst-
team for Energi & Klima. 
Desuden er han formand for 
Windowmaster A/S samt 
medlem af bestyrelsen for 
Monodraught Ltd.(UK). 
Kontrolleret  
generationsskifte
- Jeg er meget glad for at 

være en del af et kontrol-
leret generationsskifte, 
hvor der er kontinuitet, og 
hvor der ikke skiftes ud i 
ejerkredsen. Grønbech & 
Sønner A/S er en meget 
velfungerende virksomhed, 
og jeg er positivt overrasket 
over, at en virksomhed, der 
er grundlagt i 1828, har så 
dynamisk og fremadsku-
ende en organisation, hvor 
infrastrukturen er i orden 
med korte kommandoveje 
og beslutningsprocesser, si-
ger Jeppe Rasmussen.

Fortsættelse af  
vækstsporet
- Min opgave er derfor ikke 
at foretage store ændringer, 
men med mine forretnings-
mæssige og ledelsesmæssige 
kompetencer at medvirke 
til, at Grønbech & Sønner 

A/S fortsætter ad det vækst-
spor, som man har fulgt 
gennem mange år. Vi skal 
stadig vokse og udvikle os i 
takt med markedets krav og 
være opmærksomme på de 
megatrends, der er i tiden. 
Lige nu fokuseres der overalt 
i verden meget på energi og 
klima. Og netop inden for 
disse sektorer står vi stærkt, 
idet vi både arbejder inden 
for vand, spildevand og ener-
giforsyning. Der kommer til 
at ske meget på disse områ-
der i de kommende år, og vi 
er klar til at gribe de mulig-
heder, der opstår, fortsætter 
Jeppe Rasmussen. 

Værdibaseret salg
- Værdibaseret salg er i dag 
en vigtig del af vor forret-
ningsfilosofi, som vi også i 
fremtiden vil fokusere på. 

I den forbindelse er service 
er en vigtig og integreret del 
af forretningen. Vi skal se 
på konsekvenserne af ek-
sempelvis et havari i stedet 
for kun at betragte det som 
teknik, der ikke fungerer. 
Selvfølgelig skal vi reparere 
og udbedre skader hurtigt, 
så kunderne undgår drifts-
stop, men vi skal også fortæl-
le kunden at tingene måske 
kan gøres på en bedre måde, 
så skaderne undgås. Også 
mulighederne for ener-
gioptimering skal vi gøre 
kunderne opmærksom på: 
Vi skal sælge værdi for kun-
derne og ikke kun teknik. 

Også for vor stål- og me-
tal division ligger der mange 
forretningsmuligheder i den 
nærmeste fremtid eksem-
pelvis i forbindelse med 
de mange store, offentlige 
anlægsarbejder, der skal på-
begyndes i de kommende år, 
slutter Jeppe Rasmussen.

Andre  
organisationsændringer
Det er ikke blot på posten 
som administrerende di-
rektør i Grønbech & Søn-
ner A/S, der sker ændringer 
i den kommende tid. I ef-
teråret 2014 fratræder kon-
cerndirektør Ole Trolle, 
M.J. Grønbech & Sønner 
Holding A/S, der også er 
formand for bestyrelsen i 
Grønbech & Sønner A/S, og 
efterfølges af Jørgen Frost, 
som har været medlem af 
alle datterselskabers besty-
relser. 

I anledning af Axel Bang-
Berthelsens fratræden og 
Jeppe Rasmussens tiltræden 
afholdes der den 11. april 
en reception på firmaets 
adresse: Scandiagade 25, 
København.

Generationsskifte i Grønbech & Sønner A/S

Jeppe Rasmussen, t.v., afløste den 17. marts Axel Bang-Berthelsen, t.h., som administrerende direktør for 
Grønbech & Sønner A/S. Axel Bang-Berthelsen gik på pension, men indtræder i bestyrelsen for Grønbech 
& Sønner A/S og bibeholder sine poster som bestyrelsesmedlem i A/S Bevola og A/S Bevola Norge. 

Den 1. april er der vagtskifte i Grønbech & Sønner A/S, 
idet Axel Bang-Berthelsen går på pension og bliver af-
løst af Jeppe Rasmussen som administrerende direktør. 
Jeppe Rasmussen kommer fra en stilling som admini-
strerende direktør for Schneider Electric Buildings A/S.



Armatec er en hurtig og  eksibel partner. Vi har et komplet program af sikkerhedsventiler,
sprængplader og vakuumventiler.
Armatec har løsninger til beskyttelse af anlæg indenfor kemi, pharma, køling, varme,
olie/gas samt på skibe og offshore-anlæg.
Armatec er eneforhandler af LESER-sikkerhedsventiler, ZOOK-sprængplader og
MANKENBERG-selvvirkende ventiler.    

Problem:
Hvordan får jeg dokumenteret beregningerne 
på mine sikkerhedventiler ?

Løsning: 
Armatec har beregningsprogram for 
dime nsionering af LESER sikkerhedsventiler,
resultatet kan skrives ud på 15 sprog inkl. 
driftsdata, materialer og snittegning
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Software med en smartere 
property grid med intel-
ligente værktøjer.

SOFTWARE. Den opgrade-
rede iX HMI-software fra 
Beijer Electronics præsente-
rer en bred vifte af udvidel-
ser med en fælles ambition 
om, at øge effektivitet og 
workflow.

Man har gjort det nem-
mere for nye brugere, hvilket 
gør avancerede funktioner 
nemmere at bruge for alle. 
Og forbedret brugervenlig-
hed giver kraftfuld funktio-
nalitet. 

Dette er nyt i iX 2.10:
En smartere property grid 
med intelligente værktøjer.
Egenskaber og handlinger 
kan kopieres frit mellem 
objekter.
Smarte genveje ved hjælp af 
grupper og favoritter med 
hurtig adgang til properties.
Enklere distribution og brug 
af prædefinerede scripts.
Omfattende komponent-
bibliotek med support for 

skarp vektorbaseret grafik.
Objektvariationer giver 
bedre overblik og et ensartet 
udseende.
Slet ubrugte tags og ryd op 
i dit projekt med én enkelt 
kommando.
Direkte tag-adresse som en 
mulighed til tag-liste.
Effektiv indekseret over-
sættelsesdatabase med flere 
sprog.
Sikker night view med farve-
tilpassede objekter, herun-
der komplekse objekter som 
audit trail, alarm viewer og 
database viewer.
Drag’n drop Analoge objek-
ter, og vælg prædefinerede 
stilarter.
Resultatforbedringer om-
fatter hurtigere skærmfor-
andring og programopstart.
Reducer nedetid med pro-
jekt- og data-backup på pa-
nelets indbyggede SD-kort.
Hold det nøjagtige tids-
punkt med SNTP-synkro-
nisering af ur.
IX HMI-software-version 
2.10 kan downloades fra  
hjemmeside www.beijer.dk

hassel.

Hurtigere, smartere 
og mere sikkerhed

Sensor der er egnet til 
overvågning på mange 
områder.

SENSORER. Foruden måling 
af pH-værdien og lednings-
evnen er bestemmelse af 
den opløste iltkoncentra-
tion også et vigtigt parame-
ter i vandanalyse!

Langtidsstabilitet og 
lave drifts- og vedligehol-
delsesomkostninger ken-

detegner denne nye sensor. 
Den er egnet til anvendelse 
på eksempelvis kommu-
nale og industrielle rens-
ningsanlæg, overvågning 
af drikkevand, beskyttelse 
af vandmiljøet samt i dam-
brug.

Enkel ”plug and play”
JUMO ecoLine O-DO 
lagrer kalibreringsdata i 
direkte i sensoren. Dette 
muliggør enkel ”plug and 

play” uden behov for om-
kalibrering. Den robuste 
sensor i rustfrit stål har et 
måleområde på 0…20 mg/l 
og kan anvendes i tempera-
turområdet 0…60°C.

Sensoren kan tilsluttes 
via Modbus RTU RS485 
til JUMO AQUIS 500RS, 
der har integreret regula-
torfunktion. Den er op-
bygget som en feltenhed, 
men kan også monteres i 
en tavle/skab.Klartekst 

vises i displayet der er 
baggrundsbelyst, hvilket 
gør aflæsning under svage 
lysforhold mulig. Enheden 
programmeres med et bru-
gervenligt set-up program 
på en PC.

For yderligere spørgsmål, 
kontakt JUMO på 4619 
4666 eller se på 
www.jumo.dk          

hassel.

Intelligent målesystem for måling af opløst ilt

Software der gør det nemmere for brugerne.

igus udvider viften af 
enkeltledere med billig og 
stærkt lederkabel.

KABLER. igus har suppleret 
sin motorkabelserie med en 
prisbillig enkeltleder med 
PUR-kappe – chainflex-
kablet CF270.UL.D. Det 
bøjefaste lederkabel af fine 
enkelttråde er udviklet spe-
cielt til bevægelige energi-
kæder i værktøjsmaskiner, 
hvor enkeltledere er et godt 
og pladsbesparende alterna-
tiv til servokabler med fire 
ledere, der optager for meget 
plads. Ledere og skærme er 
blevet optimeret specielt 
med henblik på denne form 
for anvendelse.

Spindeldrev på værktøjs-
maskiner bliver større og 
mere effektive for hver dag 
der går. Derfor skal der større 
kabeltværsnit til at klare de 
store energistrømme, men 
brugen af tykkere servokab-

ler betyder også, at energi-
kædernes radius sprænger 
rammerne for, hvad værk-
tøjsmaskinerne giver mulig-
hed for rent pladsmæssigt. 
igus har løsningen i form af 
de skærmede enkeltlederka-
bler. Enkeltlederen CF270.
UL.D er udformet som 
spindelkabel og væsentligt 
tyndere, og egner sig derfor 
perfekt til energikæder med 
lille radius til værktøjsma-
skiner.

Enkeltledere i høj kvalitet 
til rimelig pris 
På trods af igus-spindelkab-
lernes enkle opbygning lever 
de fuldt ud op til kvalitets-
kriterierne, der gælder for 
kabler i bevægelse. Et bøje-
fast lederkabel med tynde 
enkelttråde skærmes ved 
hjælp af tætte og bøjefaste 
flettede kobbertråde med en 
optisk dækning på omkring 
80 procent. På den måde er 
der skabt sikkerhed for en 

god og vedvarende elektro-
magnetisk forenelighed. 
Yderkappen er fremstillet 
af en PUR-baseret blanding 
med ringe adhæsion iht. 
kravene i forbindelse med 
energiføringskæder. Spin-
delkablet er desuden olie-
bestandigt, kærvslagstærkt 
og halogenfrit og kan også 
anvendes til lavtemperatur. 
Med sin orange kappefarve 
og godkendelse iht. UL og 
NFPA79.2012 matcher kab-
let de høje krav, der stilles in-
den for værktøjsindustrien. 

Alt dette gør igus-spindel-
kablet til et godt og billigt 
alternativ til den hidtil be-
nyttede enkeltlederserie 
CF310.UL med TPE-kappe.

Spindelkabel i seks  
forskellige udførelser 
Spindelkablet CF270.UL.D 
fås med seks forskellige le-
dertværsnit, yderdiametre 
og kobbertal. Det gør spin-
delkablet til et perfekt sup-
plement til den eksisterende 
chainflex-enkeltlederserie 
CF310.UL og CF340. 

Spindelkabler et pladsbesparende 
alternativ til servokabler 

Multitouch-funktion 
og highend-datakraft i 
én maskinstyring med 
Beckhoffs nye CP32xx 
panel-PC til montering på 
støttearm.

PC. Med Beckhoffs nye 
IPC-serie CP32xx kan 
multitouch nu benyttes som 
highend-panel-PC direkte 
på stedet. Disse kraftfulde 
apparater til montering på 
støttearm er allround IP 65 
beskyttede og kombinerer 
det velkendte Multitouch-
Control-Panel med en effek-
tiv add-on IPC, alt sammen 
i det kompakte hus.

Bagsiden af panel-pc’en 
CP32xx, som er nødvendig 
til drejning og tipning af 
støttearmen, anvendes også 
optimalt til at placere IPC-
komponenterne så kompakt 
som muligt og termisk i 

forhold til hinanden. For at 
spare plads er computeren 
således bygget omkring støt-
tearmen i et U-formet hus 
med passiv køling ved hjælp 
af køleribber.

God varmeafledning og 
nem tilgængelighed
En yderligere fordel er den 
gode varmeafledning – den 
kompakte konstruktion 
til trods, hvilket opnås via 
indvendige ventilatorer, 
der sikrer jævn varmefor-
deling til alle husets vægge. 
Dette resulterer i drift-
stemperaturområde på 0 
til 45 °C. Hertil kommer 
den nemme tilgængelig-
hed til alle komponenter, 
hvilket er rart, når der an-
vendes lagringsmedier som 
eksempelvis CFast-kort el-
ler SSD. Tilslutningskablet 
føres gennem støttearmen 
til tilslutningsrummet til 
op til seks IP 65-stik. To af 

stikpunkterne er i basisud-
styret optaget af Ethernet 
hhv. spændingsforsynin-
gen. De øvrige kan valg-
frit anvendes til yderligere 
Ethernet-, USB-, eller se-
rielle grænseflader hhv. 
mini-PCI-feltbus.  Den cy-
lindriske stikhætte i midten 

af apparatet er nem at fjerne. 
Det giver mulighed for nem 
adgang til tilslutningsrum-
met og letter dermed også 
rengøringen af køleribberne.

Display op til 24”
Panel-pc’er CP32xx tilbyder 
maksimal datakraft og som 

supplement til Intel-Cele-
ron-CPU, med 1,6 GHz og 
to kerner, også Intel-Core-
i-processorer af både 2., 3. 
og 4. generation. Her kan der 
til Intel Core i3 og i5 anven-
des to CPU-kerner samt til 
i7-processorer anvendes fire 
kerner. Panel-PC-display fås 
fra 12” til 24”, både i 4:3 og 
widescreen-format samt 
landskabs- og portrætmode. 
Yderligere features er en mi-
ni-PCI-slot til kort installe-
ret fra fabrikkens side, 2 GB 
DDR3-RAM (kan udvides 
til 16 GB), harddisk, CFast-
kort eller SSD, On-Board-
Dual-Ethernet-adapter 
med 10/100/1000Base-T-
tilslutning og On-Board-
SATA-RAID-1-controller 
(Intel Rapid Storage Tech-
nology).

Materialer som alumini-
um gør panelerne robuste 
og egnede til industribrug. 
En smal slagbeskyttelse af 

metal, der går hele vejen 
rundt, sikrer touchscreen-
overfladen og displayet mod 
mekaniske skader. 

Betjening med  
arbejdshandsker
Den gennemgående glas-
overflade er kemisk hærdet, 
har anti-refleksoverflade og 
yder maksimal beskyttelse 
mod miljøpåvirkninger.

Multitouch-panelet med 
projekterende capacitive 
touchscreen (PCT)-tek-
nologi har en højere touch 
punkttæthed, som sikrer en 
mere præcis og sikker be-
tjening med små trin uden 
ryk. Betjening kan også ske 
med tynde arbejdshandsker. 
Mulighed for både berøring 
med fem fingre og auto-
matiseringsløsninger med 
2-hånds-betjening.

 jsj

Panel-PC med multitouchskærm på op til 24” 

Konstrueret til montering på støttearm: Panel-PC-serien CP32xx 
indeholder multitouch-funktionalitet og stor datakraft i kompakt 
indpakning.

Chainflex-enkeltlederen CF270.UL.D fra igus er bygget op som 
spindelkabel og har et yderst bøjefast lederkabel bestående af 
fine enkelttråde. Enkeltledere fra igus er væsentligt tyndere end 
servokabler, hvilket gør dem perfekt egnet til applikationer i be-
vægelse i værktøjsmaskiner med et minimum af plads. 
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Lamelpumper til vakuum, tryk eller kombinationTil pick and place

Kapacitet 4,1-129 m3 ved 50 Hz.

Kapacitet 4,9-160 m3 ved 60 Hz.

Type KBV til vakuum

Type KBP til tryk

Type KBC til tryk og vakuum

Download katalog og se program 

på klee.dk

Holtec Automatic – Vest 
A/S i Lem, der er total 
leverandør af industriel 
automation, har de se-
neste to år oplevet stor 
forretningsfremgang, og 
det har fordoblet antallet 
af medarbejdere. 

AUTOMATION. Selvom job-
markedet ikke altid er let 
oven på fi nanskrisen, er 
der alligevel små lyspunk-
ter i det vestjyske. Holtec 
Automatic - Vest i Lem, 
der i 2011 efter 22 år som 
Højmark Automatic blev et 
datterselskab under Holtec 
Automatic A/S i Esbjerg, 
har på tre år oplevet en im-
ponerende vækst. Firmaet 
har skabt arbejdspladser til 
over dobbelt så mange med-
arbejdere.

 – Da vi i 2011 blev en del 
af Holtec Automatic var der 
6-8 personer ansat. Efter et 
indkøringsår i 2011 tog an-
sættelserne for alvor fart i 
2012 og 2013, og lige nu er 
vi 18 mand i Lem, forkla-
rer Jimmy Nielsen, der er 
afdelingsleder hos Holtec 
Automatic - Vest i Lem. 

 - Sammen med de mange 
nyansættelser er der natur-
ligvis også kommet gang i 

omsætningen, der har været 
stigende i både 2012 og 2013 
og endt med sorte tal på 
bundlinjen, fortsætter han. 

Store vækstmuligheder i 
fremtiden 
Holtec sælger primært sty-
ringssystemer og har i man-
ge år haft et tæt samarbejde 
med maskinbyggere inden 
for produktionsudstyr. For 
at udvikle virksomheden 
yderligere er der i de seneste 

år sat fokus på procesudstyr 
inden for vand-, varme- og 
miljøområderne. Firmaet 
har i samarbejde med fl ere 
lokale virksomheder været 
med til at udvikle styring, 
hardware og software til 
et biogasanlæg. Virksom-
heden har også været med 
til at få varmeværker rundt 
i Danmark til teknologisk 
at kunne fyre med grønne 
alternativer frem for olie 
og gas, og for tiden er man i 

gang med at installere sty-
ringen til et nyt vandværk. 

Styringer og software til 
olieindustrien
Afdelingsleder Jimmy Niel-
sen ser lyst på fremtiden, og 
Holtec har store planer om 
at eksportere til Norge. – Vi 
regner med, at vi inden for 
ganske kort tid skal til at le-
vere styringer og software til 
olieindustrien i Norge. Men 
potentialet i Norge rækker 

langt ud over olieindustrien 
- lige nu er der gang i mange 
automatiseringsprocesser 
i Norge, og nordmændene 
har generelt svært at fi nde 
uddannet arbejdskraft til 
den slags arbejde, og der 
kommer vi naturligt ind i 
billedet, siger Jimmy Niel-
sen, der pointerer, at mu-
ligheden for succes er stor i 
Norge, hvis man har et unikt 
kvalitetsprodukt. 

 Selvom der er mange 
produktionsvirksomheder, 
der de seneste år er fl yttet 
fra Danmark, holder Holtec 

Automatic - Vest fast i 
den lokale produktion af 
blandt andet tavler til fi rma-
ets systemer. For Holtec er 
det vigtigt hurtigt at kunne 

tilpasse sig i forhold til 
kundens ønsker. 

Inden for det næste år er 
det forventningen, at fi rma-
et runder de tyve ansatte, og 
afdelingslederen vil heller 
ikke udelukke muligheden 
for en udvidelse af produk-
tionsanlægget. 

Henter arbejdskraft udefra 
Når vi skal rekruttere de 
mange nye medarbejdere, 
giver det udfordringer, fordi 
den type medarbejdere, som 
fi rmaet efterspørger, ikke 
nødvendigvis fi ndes rundt 
om hjørnet. Ikke desto 
mindre lykkes det gang på 
gang foros at fi nde den rette 

medarbejder. – Vi har på 
det seneste haft et rekrut-
teringsbureau til at fi nde 
medarbejdere for os, fordi 
det krævede ressourcer at 
styre det selv. Men vi har 
hver gang fundet den rette 
person til jobbet. Vi har 
mange ansatte, som kom-
mer langt fra Lem, men hvis 

arbejdsforholdene er de rig-
tige, er det vores erfaring, at 
vi sagtens kan tiltrække folk, 
forklarer Jimmy Nielsen. 

 Han forklarer, at en del 
medarbejdere arbejder me-
get hjemmefra, ligesom de 
har fl eksible arbejdstider. 
Det betyder, at de kan få 
familielivet til at fungere – 
trods afstanden. 

Kunder både hjemme 
og udenlands
 På virksomheden i Lem ar-
bejder blandt andet ingeniø-
rer, automatikteknikere og 
elektrikere, der har bygget 
en stor teknisk og teoretisk 
viden oven på deres uddan-
nelse. Desuden arbejder 
en række montører med at 
servicere og opstille anlæg 
rundt om hos virksomhe-
dens kunder, såvel inden-
lands som udenlands. 

Ud over aktiviteter i Es-
bjerg og Lem har Holtec 
også underafdelinger i Ho-
bro og Sønderborg. 

Fakta:
Holtec er totalleverandør 
inden for industriel automa-
tion – herunder styringer, 
software og komplette pro-
jekter. Desuden besidder 
man stærke kompetencer 
på energi- og miljøområdet. 
Kunderne er maskinbygge-
re, installatører og alle slags 
industrivirksomheder. 

Koncernen, der består 
af Holtec Automatic A/S 
beliggende i Esbjerg, med 
underafdelinger i Hobro og 
Sønderborg samt dattersel-
skabet Holtec Automatic – 
Vest A/S med adresse i Lem, 
beskæftiger over 45 medar-
bejdere. www.holtec.dk 

hassel.

Holtec Automatic: 

Fordobler medarbejderstaben

Selvom der er mange produktionsvirksomheder, der de seneste år 
er fl yttet fra Danmark, holder Holtec Automatic –Vest fast i den 
lokale produktion af bl.a. tavler til fi rmaets systemer. Foto: Holtec.

Holtec Automatic –Vest A/S 
i Lem har på tre år oplevet 
en imponerende vækst, og 
fi rmaet har skabt arbejds-
pladser til dobbelt så mange 
medarbejdere. Foto: Holtec.

Holtec sælger primært styringssystemer og har i mange år haft et tæt samarbejde med maskinbyggere 
inden for produktionsudstyr. Foto: Holtec.
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Af Morten B. Jensen, Carl 
A. Plesner A-S

TRYKMÅLING. Trykmåling 
er en af de mest udbredte 
parametre til styring og 
regulering i procesindu-
strien. Membranforsatse, 
også kendte som fremskudte 
membraner eller kemiske 
adskillelser, anvendes til 
opgaver inden for trykmå-
ling, hvor mediet ikke må 
komme i kontakt med de 
trykbærende dele i målein-
strumentet, eller hvor der 
ønskes en forbindelse uden 
”skjulte lommer”.

Hvad er tryk?
Tryk er defi neret som den 
kraft der påvirker et givet 
areal, og er derfor defi ne-
ret i grundenheden N/m2. 
I daglig tale er det dog SI-
enheden Pascal (Pa) eller de 
mere indarbejdede enheder 
som bar og mmH2O, der 
benyttes. Tryk måles i alle 
tilfælde som en deformation 
af et kendt legeme - defor-
mationen kan, alt efter lege-
mets udformning, omsættes 
til en skala.

Målesystem med 
membranforsats
Opbygningen af et målesy-
stem med membranforsats 
kan ses på fi g. 1. Målesy-
stemet er mod processen 
tætnet med en fl eksibel 
membran, der er udført i et 
materiale, som kan modstå 
mediet. Det indre rum mel-
lem membran og trykmåler 
er væskefyldt. Der benyttes 
en transmissionsvæske med 
lav kompressibilitet, som 

sikrer at trykket uden tab 
kan overføres fra det målte 
medium via den elastiske 
membran til måleelemen-
tet. Ved udvælgelsen af 
transmissionsvæsken er 
faktorer som kompatibilitet 
og temperatur- og trykfor-
hold i mediet af afgørende 
betydning, ligesom væsken 
ikke må have dæmpende 
virkning, så transmitterens 
responstid nedsættes.

Transmissionsvæsker 
afhænger af opgaven 
Man skal være opmærksom 
på, at en utæt membran vil 
medføre, at transmissions-
væsken kommer i kontakt 

med processen/mediet. Der 
arbejdes derfor med forskel-
lige transmissionsvæsker 
afhængig af opgaven, se ta-
bel 1. Til forarbejdning af 
fødevarer skal der således 
anvendes en væske, der er 
godkendt til kontakt med 
fødevarer, mens andre opga-
ver kræver, at målingen kan 
foretages under ekstreme 
temperaturer. 

De forskellige leveran-
dører har derfor en række 
transmissionsvæsker til 
rådighed. Disse dækker va-
rianter, der gør det muligt 
at måle tryk fra ca. 10 mbar 
op til 1.600 bar i tempera-

turområdet -90 °C til +400 
°C, og som leveres med god-
kendelser og certifi kater for 
anvendelser.

Et lukket system
Da selve målesystemet 
som regel ikke kan klare 
de ekstreme temperaturer, 
benyttes i mange tilfælde et 
kapillarrør mellem mem-
bran og målesystem. Ka-
pillarrøret benyttes for at 
fjerne eller minimere tem-
peraturpåvirkninger fra den 
varme væske til måleinstru-
mentet. 

I væskesystemer kan luft-
lommer i forbindelsen mel-
lem proces og transmitter 
virke forstyrrende på målin-
gen, idet luftens kompressi-
bilitet gør, at “luftlommen” 
først skal presses sammen, 

hvorved noget af kraften 
ikke overføres korrekt til 
målecellen. Derfor udgør 
membranforsats, kapillarrør 
og måleinstrument et luk-
ket system, og påfyldning af 
transmissionsvæske foregår 
i et særligt apparat, der sik-
rer at forbindelsen er 100 % 
fri for luft/gas. Forbindelsen 
forsegles normalt efter på-
fyldning, så ethvert udslip 
af fyldevæske er sikret.

Membrantyper 
Da membranforsatse an-
vendes under en lang ræk-
ke - meget forskelligartede 
- betingelser, er det desværre 
ikke nok med en enkelt mo-
del, som dækker alle anven-
delsesmuligheder. Gennem 
tiden er der derfor udviklet 
en lang række tilslutninger, 
som passer til stort set alle 
de krav, der kan stilles, se 
tabel 2.

Grundlæggende opdeles der 
dog i tre hovedgrupper, se 
fi g. 2: 

Membranforsatse med 
direkte procestilslutning
In-line forsatse
Sondeforsatse

Hvilken type forsats, der 
skal vælges, afhænger den 
konkrete opgave.

Trykmåling:

Membranforsatse giver fl ere muligheder
Brugen af membranforsatse isolerer målecellen fra pro-
cessen, så man kan tilpasse sin trykmåler til stort set alle 
måleopgaver. De mange kombinationer af tilslutninger 
og måleinstrumenter giver et stort antal valgmulighe-
der. Det korrekte valg sker derfor som en kombination af 
proceskrav og mulige løsninger. 

Fig. 1. Opbygning af et målesystem med membranforsats.

Fig. 2. Membranforsatse opdeles i tre grupper.

Fig. 3. Transmitter med 
direkte procestilslutning, 
her clamp-tilslutning.

Fig. 4. Opbygning af fl angemonteret membranforsats.

Tryk på op til 600 bar med 
membranforsatse.

Mediet ikke må 
komme i kontakt med 
de trykbærende dele.

Fig. 5. Opbygning af fremskudt membranforsats. Bemærk, at membranen ”fl ugter” med rørvæggen.
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Membranforsatse med 
direkte procestilslutning
De mest udbredte typer er 
forsatse med direkte proces-
tilslutning, som monteres i 
rør-/ tanksystemet via en 
modpart (studs eller mod-
flange). Som standard findes 
der mere end 50 forskellige 
tilslutninger. Fælles for dem 
alle er dog, at selve membra-
nen er indfældet i centrum 
af tilslutningen, og kontakt-
fladen mod mediet er som 
regel ”forholdsvis” stor sam-
menlignet med en normal 
manometer tilslutning. Den 
store kontaktflade sikrer en 
mere nøjagtig måling af den 

kraft, der påvirker membra-
nen specielt ved lave tryk. 

Membranen er normalt 
ganske tynd og fremstillet 
i rustfrit stål (eller et mere 
eksotisk materiale, hvis 
processen kræver det). Den 
lasersvejses til procestilslut-
ningen, og fremstår med en 
„riflet“ overflade for at give 
den tynde membran større 
styrke/elasticitet. Som bru-
ger skal man være opmærk-
som på, at membranen ikke 
må udsættes for tryk/ridser 
under montagen, da en de-
formation er identisk med 
en registreret måleværdi - og 
derfor lig en fejlvisning.

En særlig variant er den 
fremskudte membranfor-
sats, der benyttes i tykvæg-
gede og / eller isolerede 
rørsystemer eller tankvæg-
ge, se fig. 5. Fremskudte 
membraner kan også be-
nyttes, hvor der ønskes en 
overflade, der er helt plan 

ind mod processen. Med 
membranforsatse kan der 
laves løsninger til måling af 
tryk på op til 600 bar inden 
for de normale temperatur-
grænser op til +400 °C.

In-line forsatse til  
strømmende medier
In-line forsatse er perfekt 
egnede til brug med strøm-
mende medier, se fig. 6 og 7. 
Da membranen er en fuld-
stændig integreret del af 
proceslinjen, kan målinger-
ne ikke forårsage nogen tur-
bulens, hjørner, døde rum 
eller andre forhindringer for 
mediets bevægelse. Denne 
type af membranforsatsen 
består af et cylindrisk rør-
stykke, som indeholder en 
indsvejst, tyndvægget rør-
membran. Rørstykket med 
in-line forsatsen installeres 
derefter direkte i rørlednin-
gen mellem to procestil-
slutninger (flanger, clamp 
el. lign.), hvorved studse 
og modflanger for montage 
af trykmåleren undgås, se 
fig. 4. 

Ved at fremstille in-line 
forsatsene til forskellige no-
minelle diametre vil disse 
kunne vælges, så de passer 
til rørdimensionerne i det 
resterende system. Trykom-
rådet går op til 400 bar, men 
det aktuelle tryk afhænger 
selvfølgelig af de valgte flan-
getilslutninger - atter inden 
for temperaturgrænsen ved 
+400 °C.

Sondeforsatse til  
begrænsede pladsforhold
En speciel forsats er son-
den, der er særlig velegnet 
til strømmende medier, 
hvor pladsforholdene er be-
grænsede, se fig. 8. Denne 
membrantype består af et 
ovalt rør, der er lukket i den 
ene ende. Røret er væske-
fyldt, og selve tryksensoren 
er svejst til fittingen for at få 
den stabil nok til at give et 
brugbart måleresultat. For 
denne membrantype er det 
maksimale trykområde 600 
bar, og temperaturgrænsen 
er +400 °C.

Forbindelse mellem mem-
branforsats og trykmåler 
Forbindelsen mellem for-
sats og trykmåler - den 
væskefyldte streng, der 

transmitterer trykket fra 
proces til målesystem - kan 
enten foregå via en stiv el-
ler en fleksibel kapillarrør-
forbindelse, se fig. 9. Den 
stive samling er lavet af en 
direkte gevindforbindelse 
eller ved påsvejsning til må-
leinstrumentets og mem-
branforsatsens overdel. Er 
procestemperaturerne hø-
jere end det, målesystemet 
kan tåle, kan der monteres et 
køleelement mellem mem-
bran og instrument. Den 
fleksible forbindelse gør det 
muligt at trække målesyste-
met langt væk fra processen 
og fungerer derfor både som 
en fleksibel montageform og 
som kølestræk.

Udover valg af den kor-
rekte transmissionsvæske, 
skal man ved brug af kapil-
larrørsløsninger være op-
mærksom på, at systemets 
reaktionstid reduceres; en 
følgevirkning der afhænger 
af såvel afstand som kapil-
larrørets udformning (ma-
teriale mm.).

Udvidet  
anvendelsesområde
Anvendelsen af mem-
branforsatse udvider an-
vendelsesområdet for 
trykmåleudstyr, så standard 
transmittere/-manometre 
også vil kunne anvendes til 
mere krævende opgaver, 
som:

Opgaver, hvor der stilles 
krav til rengøring (føde-
vare/pharma)

Medier, der er ætsende 
eller giftige/miljøskade-
lige
Medier med høj vis-
kositet eller med højt 
tørstoftindhold
Medier, som kan krystal-
lisere/udfælde
Medier med høj tempe-
ratur
Opgaver, hvor måleste-
det er placeret under 
snævre pladsforhold el-
ler hvor det er vanskeligt 
at aflæse en lokal visning

Udvalget af materialer og 
procestilslutninger gør, at 
man i dag kan måle tryk i 
stort set alle kendte pro-
cesser, og brugen af mem-
branforsatse gør det muligt 
at tilpasse standardinstru-
menter til opgaverne. 

Montering af membranfor-
satse i Danmark
I Europa er det tyske firma 
WIKA blandt de førende 
producenter af membran-
forsatse. Forsatse, som på 
fabrikken i Zwingenberg 
kan monteres på alle for-
mer for trykmåleudstyr. 
I Danmark er der nogle få 
firmaer, der har udstyr til 
montering af membranfor-
satse, heriblandt er WIKA´s 
forhandler, Carl A. Plesner 
A-S, der kan montere de 
mest almindelige forsatse 
på nyt måleudstyr og der-
med levere trykmåleudstyr 
til „svære“ måleopgaver med 
meget kort varsel.

Fig. 6. In-line forsats.

Fig. 7. Manometer påmon-
teret in-line forsats.

Fig. 8. Sondeforsats.

Fig. 9. Målesystemet består af membranforsats, forbindelse og 
trykmåler – der kombineres efter opgaven.

Tabel 1. Valg af transmissionsvæske afhænger af måleopgaven.

Tabel 2.  Membranen kan fremstilles i mange materialer.
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Artikel nr. 9 i serien om 
sammenbyggede robotter 
og maskiner omhandler 
især visse sikkerhedskrav 
og beskyttelsesforan-
staltninger. Dette gælder 
blandt andet sikkerheds-
relaterede styrekredse, 
nødstop, beskyttelsesstop 
og end effektor. Artiklen er 
baseret på standard IEC/
EN ISO 10218-2.

Af Jørgen Sommer.

ROBOTTER. Integration af ro-
botsystemer og celler skal 
overholde kravene i stan-
dard IEC/EN ISO 10218-
2. Desuden skal robotcellen 
eller robotlinjen designes ef-
ter principperne i standard 
IEC/EN ISO 12100 gælden-
de for relevante farer som 
ikke er specifi k omhandlet 
i denne standard IEC/EN 
ISO 10218-2 (Det kan være 
skarpe kanter mv.). 

Designet af robotsyste-
mer bør følge ergonomiske 
principper for at sikre at sy-
stemet bliver let at operere 
og vedligeholde. 

Robotsystemet skal de-
signes så man undgår at 
udsætte personer for fa-
rer.

Sikkerheds relaterede dele 
af styresystemet 
Det sikkerheds relaterede 
styresystems (SRP/CS) 
udførelse af robotsystemet 
og det på byggede udstyr 
skal tydeligt være angivet i 
brugsanvisningen. 

Disse sikkerhedskredse 
betegnes også SRP/CS (Sa-
fety Related Parts of Control 
Systems). 

SRP/CS udførelsesni-
veau betegnes: PL (Perfor-
mance Level) og beskrives 
i standarden IEC/EN ISO 
123849-1. Denne standard 
er skrevet for maskinbyg-
gere og dækker alle fagom-
råder. 

Betegnelsen SIL (Safety 
Integrity Levels): Sikker-
heds integritet/fuldstæn-
dighed niveau benyttes 
især i forbindelse med meget 
komplekse elektroniske sik-
kerhedssystemer. 

SIL er beskrevet i stan-
dard IEC/EN 62061.

Robot designeren kan 
vælge at bruge en af de to 
standarder. De data og kri-
terier som er nødvendige til 
at bestemme det sikkerheds 
relaterede styre systems ud-
førelse skal være beskrevet i 
brugsanvisningen.

Design af SRP/CS
SRP/CS skal designes såle-
des at de overholder PL = d 
med en arkitektur/sikker-
hedskategori 3 som beskre-
vet i standarden IEC/EN 
ISO 13849-1. 

Eller det sikkerheds rela-
terede styresystem designes 
således at det overholder SIL 
= 2 med hardware fejltole-
rance 1 og et prof-test in-
terval på mindst 20 år som 
beskrevet i standard IEC/
EN 62061.
Dette betyder i praksis:

At en enkelt fejl/svigt i 
sikkerhedskredsen ikke 
medfører tab af sikker-
hedsfunktionen.
Når det er muligt skal en 
enkelt fejl/svigt detek-
teres ved eller før næste 
krav til sikkerhedsfunk-
tionen.
Når en enkelt fejl/svigt 
opstår udføres sikker-
hedsfunktionen altid 
og sikkerhedstilstanden 
skal være opretholdt ind-
til den detekterede fejl er 
korrigeret.
Alle rimelig forudseelige 
fejl/svigt skal detekte-
res.

Risikovurder
Resultaterne af en omfat-
tende risiko vurdering ud-
ført på robotsystemet og 
dets tilsigtede anvendelse 
kan bestemme et sikker-
heds relateret styresystems 
udførelse og dermed er det 
en garanti for applikationen.

Design og installation
Robotsystemet og robot-
cellens beskyttelses foran-
staltninger skal designes 
med henblik på omgivel-
sesbetingelser som omgi-

velsestemperatur, fugt, 
elektromagnetisk forstyr-
relse, belysning osv. 

Dette kan føre til nogle 
krav til omgivelserne grun-
det tekniske begrænsninger. 

Robot og robotsystem 
samt cellekomponenter skal 

vælges så de kan modstå de 
forventede operationelle 
betingelser og omgivelses 
betingelser.

Sikkerhedsområdet
Betjenings materiel og ud-
styr, der kræves adgang til 
under automatisk operation 
skal placeres uden for det 
overvågede sikkerhedsom-
råde for at tvinge personel, 
der skal bruge betjenings-
materiellet at de opholder 
sig uden for sikkerhedsom-
rådet. 

Betjening og udstyr bør 
placeres og konstrueres så-
ledes at der er klar udsyn til 
robottens begrænsede rum/
område. 

Betjeningskomponenter 
skal være i overensstem-
melse med IEC/EN 60204-
1 og robotsystemet må ikke 
kunne reagere på nogen 
ekstern fjern styring eller 
betingelser som kan skabe 
farlige situationer.

Energikilder
Beskyttelses udligninger 
of funktionelle udligninger 
skal udføres i overensstem-
melse med IEC/EN 60204-
1. Tilsvarende skal der være 
sørget for midler til at iso-
lere farlig energi forsyninger 
uden at udsætte personer for 
en fare. 

Robotsystemet bør have 
en enkel afbryder for hver 
type energi kilde. Det kan 
være nødvendigt med fl ere 
afbrydere enheder for hver 
type energi til multi robot 
eller store installationer. 

Af energikilder kan næv-
nes: Elektrisk, mekanisk, 
hydraulisk, pneumatisk, 
kemisk, termisk, potentiel, 
kinetisk osv.

Lagring af farlig energi
Label skal være på klæbet til 

at informere og identifi cere 
farer i forbindelse med lag-
ret energi. 

Sådan energi forsyninger 
kan være luft eller hydrau-
lisk tryk akkumulatorer, 
kondensatorer, batterier, 
fjedre, svinghjul, tyngde-
kraft osv. Det er tilrådeligt 
at mekaniske blokeringer el-
ler holde-kontrol systemer 

designet til beskyttelse af 
personer udsat for farlig 
energi har styrings udførel-
se designet i overensstem-
melse med resultatet af en 
risikovurdering.

Robot system og 
celle stop funktioner
Ethvert robotsystem eller 
celle skal have en beskyttel-
ses stopfunktion og en uaf-
hængig nødstop funktion. 

Enhver styrepult eller 
betjeningsenhed som kan 
aktivere bevægelse eller an-
dre farlige funktioner skal 
have en manuelt aktiveret 
nødstop funktion som er 
i overensstemmelse med 
standard IEC/EN 60204-1 
kravene og standard IEC/
EN ISO 13850 om nødstop. 

Nødstop
Aktivering af nødstop skal 
stoppe alle robot bevægelser 
og andre farlige funktioner 
i cellen eller mellem cellen 
og andre dele af arbejdsom-
rådet. 

I tilfælde hvor der er tale om 
større systemer som fl ere 
robotter eller fl ere celler 
kan det være nødvendigt at 
adskille funktionens span. 
Dette span skal klart være 
angivet i nærheden af nød-
stoppet med tekst eller et 
passende symbol.

Områder skal betrag-
tes som et arbejdsområde 
(rum) hvis to eller fl ere ro-
botter overlapper hinanden 
eller hvis fl ere robotter er 
lettilgængelig inden for et 
fælles overvåget sikkerheds 
område/rum. 

Alle nødstop enheder til 
et arbejdsområde skal have 
samme spændevidde kon-
trol. Og de skal bevare deres 
funktion selv om en betje-
ningsstation ikke er aktiv. 

Nødstop med output
Hvis et nødstop er forsynet 
med et output signal: Skal 
outputtet fortsætte med at 
fungere selv om robot sy-
stemets power er fjernet, 
eller, hvis outputtet ikke 
fortsætter med at fungere 
når power er fjernet, skal der 
genereres et nødstop signal.

Nød og 
unormale bevægelser
Brugsanvisningen skal inde-
holde detaljerede instruk-
tioner for fejl/svigt bedring 
af robot system relateret 
udstyr sammen med robot 
fabrikantens instruktioner 
om nød eller unormal robot 
bevægelser uden drifts po-
wer. Hvis der kræves labels 
skal de klæbes på eller der 
skal leveres instruktion for 
på klæbning.

Beskyttelses stop
Robot systemet skal have en 
eller fl ere beskyttelsesstop 
kredse designet for tilslut-
ning af eksterne beskyttel-
ses anordninger. 

Valg af kategori 0 eller 1 
skal udføres efter IEC/EN 
60204-1 og bestemmes ef-
ter en risikovurdering. 

Stop kategori 2 kan an-
vendes, hvis det eksterne 
effekt drev er i overensstem-
melse med IEC/EN 61800-
5-2 om justerbar hastigheds 
elektrisk drev system – Sik-
kerhedskrav og funktioner.

Beskyttelses stop funk-
tionen skal stoppe alle robot 
system bevægelser og sikre 

standsning af enhver anden 
farlig funktion styret af ro-
bot systemet. 

Stoppet kan aktiveres 
manuelt eller ved styre lo-
gik.

End-effektor krav 
I brugsanvisningen skal der 
være oplysninger om End-
effektorers forventede le-
vetid baseret på forventede 
dataværdier under normal 
operation. De skal være kon-
strueret og designet således 
at:

Tab eller ændringer i 
energiforsyningen må 
ikke forårsage at lasten 
kan udløses og dermed 
skabe farlige betingelser.
De statiske og dynami-
ske kræfter som skabes 
af lasten og end-effektor 
tilsammen skal være in-
den for robottens last 
kapacitet
Aftagelige værktøjer skal 
være sikkert fastgjort 
under brug.
Udløsning af aftagelige 
værktøjer må kun ske i 
udpegede lokationer el-
ler under specifi k, kon-
trollerede betingelser 
hvis udløsningen kan 
medføre en farlig situa-
tion.

End-effektorer skal kunne 
modstå forventede kræfter 
i deres forventede levetid

Enable udstyr
Sådanne enheder skal være 
i overensstemmelse med 
standard IEC/EN ISO 
10218-1. (Denne del er 
tidligere beskrevet i Auto-
matik). 

Når mere end en person 
skal beskyttes inden for det 
overvågede sikkerheds om-
råde skal der forefi ndes en 
enable anordning for hver 
person. 

Alle enable anordninger 
tilknyttet en enkelt robot 
styring skal have den samme 
funktionalitet (spændevid-
de kontrol).

Til blokerede (Inter-
locked) farlige maskinfunk-
tioner kræves en separat 
handling for at genskabe 
efter at være blevet stoppet 
af en enable anordning.

Maskinsikkerhed og industrirobotter del-9

Info om farlig energi

Enabling for hver 
person

Risikovurder

Enhver fejl i sikkerheds-
kredse SRP/CS skal re-
sultere i et kategori 0 eller 
1 stop i overensstemmelse 
med standard IEC/EN 
60204-1.

Aftagelige værktøjer skal være sikkert fastgjort under brug.
Udløsning af aftagelige værktøjer må kun ske i udpegede lokationer 
eller under specifi k, kontrollerede betingelser hvis udløsningen 
kan medføre en farlig situation. End-effektorer skal kunne modstå 
forventede kræfter i deres forventede levetid

Valget af kategori 0 eller 
kategori 1 stop funktion 
efter IEC/EN 60204-1 
skal afgøres ud fra en ri-
sikovurdering.
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Der bør regnes på, hvad et 
nedbrud koster

Har direktøren, regnskabs-
chefen, forretningslederen 
og it-chefen regnet på, hvad 
det koster at ”være nede” i 
én dag? I to dage? I en uge? 

For langt de fleste små og 
mellemstore virksomheder 
er svaret ”nej”. 

Når dette regnestykke skal 
opstilles, er det naturligvis 
yderst relevant at definere, 
hvad der forstås ved et it-
nedbrud. 

Eksempler herpå kan være:
Ingen adgang til virk-
somhedens servere

 Ingen eller begrænset 
adgang til væsentlige ap-
plikationer (eksempel-
vis ERP-systemet med 
lagerregistreringer eller 
netværksdrevet med alle 
Word-filerne)
Ingen internetadgang
Virusangreb.

Et vigtigt element i regne-
stykket er at overveje og 
estimere konsekvenserne af 
et it-nedbrud, der tidsmæs-
sigt rammer virksomheden 

samtidig med, at den it-
ansvarlige er sygemeldt el-
ler på ferie. Ofte forestiller 
man sig sofistikerede virus-
angreb, overgravede kabler 
eller brand, når talen går på 
it-nedbrud, men i realiteten 
kan hændelser, der på papi-
ret forekommer banale, vise 
sig at få store konsekvenser. 

Sådan kan det gå!
Efterfølgende beretning er 
baseret på en virkelig – og 
formentlig ikke usædvanlig 
– hændelse: 

Ved den natlige rund-
tur med støvsugeren på en 
virksomhed skulle en rengø-
ringsmedarbejder finde en 
stikkontakt til Nilfisken. I 
mangel på ledige kontakter 
tog rengøringsmedarbejde-
ren strømmen fra – viste det 
sig på et langt senere tids-
punkt i udredningsarbejdet 
– en netværksswitch. Da 
de ansatte i virksomheden 
begyndte at møde ind fra 
morgenstunden, oplevede 
de, at de hverken kunne læse 
mails, komme på internet-
tet eller få adgang til øko-
nomisystemet. Og inden 
fejlsøgningen afslørede, at 
der var tale om, at netværket 
var ”nede”, var der gået en 
rum tid. 

Man kan med en vis ret 
påstå, at der er nogen i it-
afdelingen, der har svigtet 
deres ansvar, idet strømstik-
ket til switchen skulle have 
været bedre sikret, eller at it-
afdelingen eventuelt skulle 
have opsat et overvågnings-
system til at alarmere om en 
sådan hændelse. 

Sagen er bare, at for langt 
de fleste små og mellemstore 
virksomheder (eller store for 
den sags skyld) er det ikke en 
naturlov, at alle it-systemer 
er sikret på betryggende vis. 

Hvad skal gøres?
Hvis man som virksomheds-
ejer kan svare klart ”ja” til 
spørgsmålet om, hvorvidt 
virksomheden i tilstrække-
ligt omfang er sikret imod 
it-nedbrud, er man med i 
det fine selskab af relativt 
få virksomheder. 

Er svaret derimod et ”nej” 
– eller et ”måske” – må det 
anbefales at gøre følgende:

Lav et estimat/overslag 
på, hvad det koster for virk-
somheden, hvis it-syste-
merne er nede (opdelt på 
sandsynlige primære årsa-
ger - og eventuelt fordelt på 
årstid, periode, medarbej-
dertype med videre).

Vurdér, hvilke generelle 
risici for it-nedbrud virk-
somheden må påregne at 
blive konfronteret med, 
eksempelvis i form af 
manglende internetforbin-

delse (overgravet kabel), 
manglende adgang til on-
line-backup eller online-
bogføringssystem.

Når disse to forhold er 
bearbejdet og konsekvens-
beregnet, vil man måske 
konstatere, at det koster 
50.000 kr. i et givent tids-
rum (for eksempel én time, 
én dag eller én dag i slutnin-
gen af måneden i forbindelse 
med lønkørsler eller lignen-
de) i tabt ”produktion” at 
mangle internetforbindel-
sen. Og det kan – med re-
ference til den lille historie 
ovenfor – sådan set blot skyl-
des, at en rengøringsmedar-
bejder tager strømmen til en 
netværksswitch! 

Ved udførelse af finansiel 
revision og herunder også 
it-revision samt ved rådgiv-
ningsopgaver vedrørende 
it-sikkerhed er det meget 
almindeligt at møde en til-
gang til it-nedbrud, der går 
i retning af:

Det sker ikke for vores 
virksomhed
Vi ser på det, når det sker, 
hvilket dog er ret usand-
synlig
Vi har ikke lige regnet på, 
hvad det vil koste 
Vores it-ansvarlige har 
styr på det.

Pointen er, at det godt kan 
betale sig at regne på, hvad 
et it-nedbrud vil koste virk-
somheden. Meget ofte viser 

det sig, at omkostningerne 
ved blot et enkelt nedbrud 
i en begrænset tidsperiode 
klart overstiger udgiften til 
en afklaring af risici og en 
dokumenteret strategi for 
at undgå eller udrede et it-
nedbrud. 

Det kan virke banalt, 
men historien med ren-
gøringsmedarbejderen og 
den manglende strøm til 
en switch kunne reelt set 
have været løst ved at sætte 
strømstikket et utilgænge-
ligt sted (eller bare sætte 
noget tape over stikkon-
takten).
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It-nedbrud

Niveaumåling
Bypass systemer til måling af
niveau fra markedets førende
leverandør.

Længder op til 6 m
Tryk op til 400 bar
Alle godkendelser

Skræddersyede løsninger til opgaver
indenfor de fleste brancher.

Niveau
Måling og overvågning
Enkle, robuste og pålidelige niveaukontakter og -målere til alle former for
væske.

Vort program er bygget op omkring KSR Kuebler’s leveringsprogram.
KSR Kuebler, der er en del af den tyske WIKA gruppe, er blandt markedets
førende leverandører af flyderbaseret niveaumåleudstyr.
Målesystemerne anvendes indenfor de fleste brancher, og der kan tilbydes
skræddersyede løsninger til opgaver indenfor et bredt spekter af industrier, lige
fra kemiske anlæg, via offshore og olie industri, skibsbygning, til fødevare-og
farmaceutisk industri.

Niveauovervågning
Magnetiske flyderswitche kan anvendes
til alle væsker uafhængig af
ledningsevne, dielektricitetskonstant,
bobler og skumdannelse

Materialer:
Medieberørte dele: Rustfri
stål/standard... mange muligheder !
Flyder: Rustfri stål, kunstof eller ...
mange muligheder !

Tilslutning: Gevind eller flange
Output: Reed kontakt / Maks 230VAC, 40VA
Antal alarmpunkter: op til 4 stk pr. enhed

www.plesner.as
Tryk Temperatur Niveau

Flow Ventiler Fittings

Tlf.: 45819600
carl@plesner.as

Munkebo Vindelev
Statsautoriseret 

Revisionsaktieselskab

Tlf. 43 96 06 56 
www.pkf.dk
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Efterspørgslen på indu-
strirobotter er stigende, 
hvilket bl.a. skyldes evnen 
til markedstilpasning. 

ROBOTTER. Den globale 
efterspørgsel efter indu-
strirobotter er steget til det 
højeste niveau nogensinde: 

Omkring 168.000 robotter 
blev, ifølge IFR Quarterly 
Statistics resultater, solgt i 
år 2013, hvilket er ca. 5 pct. 
mere end i år 2012.

Flere robotproducenter 
udtaler ligeledes, at 2013 har 
været et godt år med meget 
vækst. F.eks. siger Per Ve-
gard Nerseth fra ABB Ro-
botics, Schweiz, at 2013 har 

været det bedste år hidtil og 
spår et lige så godt år 2014.

Generelt har der været 
en stor stigning på området 
for industrirobotter inden 
for de seneste år. En central 
grund til dette er, ifølge Ar-
turo Baroncelli, chef hos IFR 
Quarterly Statistics, den 

konstante vækst i brugen af 
robotteknologi, hvor pro-
dukterne hele tiden formår 
at tilpasse sig markedet og de 
industrielle krav, både med 
henblik på produktkvalitet, 
virksomhedernes konkur-
renceevne og sikkerhed.

hassel.

Stor efterspørgsel på industrirobotter

INTERN TRANSPORT. Virk-
somheden Rulmeca, der i 
november 2013 overtog den 
danske virksomhed Danrol 
A/S, har siden 1962 produ-
ceret og forhandlet ruller, 
tromlemotorer og kom-
ponenter af høj kvalitet til 
håndtering og transport af 
materialer inden for bulk og 
stykgods. Internationalt er 
Rulmeca bedst kendt som 
producent af komponenter 
til transport af massegods. 
Firmaet vil nu bredere ud på 
det europæiske marked, og 
udstiller derfor på CeMAT-
messen i Hannover i maj 
måned.

Kompetencecenter 
i Tyskland
Transportrullerne og kom-
ponenterne produceres på 
virksomhedens hoveddomi-
cil i nærheden af Bergamo 
i Italien. Kompetencecen-
tret for tromlemotorer er 
placeret i Aschersleben i 
Tyskland, hvor Rulmeca 
producerer tromlemotorer 
med stålgear til industriel 
materialetransport (80 
mm, 113 mm, 135 mm og 
165 mm).  Her fremstilles 
endvidere store tromlemo-
torer med en diameter på op 
til 800 mm til transport af 
massegods. 

Produktion i Roskilde
Med overtagelsen af den 
danske producent Danrol 
A/S har Rulmeca udvi-
det sit produktprogram af 
tromlemotorer til også at 
omhandle tromlemotorer 
med technopolymer-gear 
(80 mm, 113 mm, 135 mm 
diameter) til den lette indu-
stri, eksempelvis til kassedi-
ske i supermarkeder. 

I de senere år er Rulmecas 
kundekreds vokset inter-
nationalt, og i stort set alle 
europæiske lande er der nu 
lokale servicecentre. Ud 
over Danrol hører mær-
kerne Precismeca og Melco 
også til Rulmeca-gruppen, 
der har 1.200 medarbejdere 
i 11 produktionsafdelinger. 
11 salgs- og serviceselskaber 
verden over betjener kunder 
i 85 lande.                             jsj

Tromlemotorer og transportruller JENS ANKERSEN
er blevet ansat som applikations-
tekniker KJV A/S. Jens Ankersen 
skal primært yde teknisk support 
til brugere af robotarme fra Univer-
sal Robots. Desuden skal han være 
medudvikler på nye konceptløsnin-
ger til alle grene af industrien. Jens 
Ankersen har en uddannelse som 
automatikfagtekniker, og har en 
bred viden inden for automation, pneumatik, maskin-
teknik og robotter samt sikkerhed og dokumentation. 
De seneste par år har Jens Ankersen specialiseret sig 
inden for programmering samt udvikling af løsninger 
til UR-robotten. 

KLAUS HANSEN
er blevet ansat hos Carl A. Plesner 
AS som ekstern salgsingeniør i Jyl-
land. Klaus Hansen har mere end 
20 års erfaring inden for automati-
onsbranchen, og skal primært tage 
sig af WIKA’s store program inden 
for instrumentering. 

NICOLAI SCHUMACHER 
er blevet ansat hos SICK A/S som 
salgsingeniør på Sjælland og øerne. 
Nicolai Schumacher har fra tidli-
gere job mange års erfaring med 
salg inden for tekniske løsninger til 
conveyor-systemer. Han kommer 
fra en stilling hos Al-con conveyor 
A/S, hvor han dels arbejde som pro-
jektleder og konstruktør og dels stod 
for salg af conveyorsystemer til lakeringsindustrien ho-
vedsagligt uden for Danmark. Før dette var han medejer 
af Conveyor Teknik og havde i samarbejde med den 
indiske direktør ansvaret for opstarten af det indiske 
datterselskab. 

KAI GYLDENLØVE ROETINK 
er blevet ansat som salgsdirektør i 
konsulentfi rmaet Mentorix ApS. 
Kai Gyldenløve Roetink har en bag-
grund som HD-A og har arbejdet 
i salgsledelsesstillinger i en række 
større virksomheder, herunder Sie-
mens og EDB Gruppen, og har som 
chef været ansvarlig for opbygning, salg og videreudvik-
ling af projekter i Danmark såvel som udlandet.

DIVISIONSCHEF 
LARS B. CHRISTENSEN 
kunne den 1. marts 2014 fejre 25 års 
jubilæum hos Grønbech & Sønner 
A/S. Ved starten hos Grønbech & 
Sønner A/S i 1989 fi k han ansvaret 
for selskabets salg af spunsjern og 
forankringssystemer. Lars B. Chri-
stensen blev i 2007 udnævnt til di-
visionschef og fi k ved den lejlighed 
også ansvaret for selskabets salg af 
rustfrit stål og metal.

På dette års CeMAT-messe i Hannover præsenterer den 
italienske virksomhed Rulmeca for første gang kompo-
nenter til interne transportanlæg i hele Europa. Det om-
fattende program består af motordrevne 24V DC-ruller 
og tromlemotorer, som supplerer det store sortiment af 
transportruller og transportelementer. 

Nu er den Danske tromlemotorproducent Danrol også en del af 
Rulmeca-gruppen.

Arturo Baroncelli: -Der har været en konstant vækst i brugen af 
robotteknologi.

Per Vegard 
Nerseth: 
-2013 har 
været det 
bedste år hid-
til, og 2014 vil 
blive ligeså.
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Gustaf Fagerberg A/S - Kornmarksvej 8-10 - 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 29 02 00 - Fax: +45 43 29 02 02
e-mail: fagerberg@fagerberg.dk - www.fagerberg.dk 

FAGERBERG LEVER AF AT LEVERE 
KVALITET I FORM AF PRODUKTER, 
RÅDGIVNING OG SERVICE 
TIL VORE KUNDER
Vort arbejde bygger på mange års erfaring kombineret med 
en evne til at tænke i nye og alternative løsninger, der kan 
mærkes på bundlinjen hos vore kunder.
Kontakt Fagerberg for en snak om netop din proces.

ANNONCER & ADRESSEÆNDRING

&proces
www.automatik.nu

Bosch Rexroth A/S

Tlf.: 36 77 44 66

www.boschrexroth.dk

GoTo - Fokuseret leveringsprogram fra Rexroth 

Med Rexroth’s GoTo program, kan du drage fordel af en enkel ordreproces samt rettidig levering af vores mest 

efterspurgte hydraulik- og automationskomponenter på tværs af vores brede vifte af teknologier. I den globale 

konkurrence tæller hver dag. Hurtig reaktionstid er en vigtig succesfaktor for maskinproducenter. Rexroth’s 

GoTo program sikrer en pålidelig og korrekt levering af de maskinkomponenter du har behov for.  

De rigtige produkter,  
når du har brug for dem}Præcis


