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

KEND DIT

NIVEAU

Rødby-Puttgarden færge
sejler delvis på batterier
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.

mjk.dk
45 56 06 56

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.
ENERGI. Scandlines og Siemens har præsenteret et
banebrydende hybridsystem til Rødby-Puttgarden-færgen M/F Prinsesse
Benedikte. Hybridsystemet gør det muligt at lagre
overskydende energi fra færgens motorer i batterier og
senere genanvende den til
fremdrivning eller andet elforbrug. Herved optimeres
driften og det forventes, at
den mindre energiudladning vil reducere CO2 ud-

VENTILER OG
SENSORER
Enkle komponenter
og komplette løsninger
Se mere på www.burkert.dk

ledningen ved færgedriften
med op til 15 %.

Optimeret drift
Færgens energiforbrug afhænger af skibets ønskede
fart samt vind og vejr, hvilket gør, at energiforbruget
hele tiden ændrer sig. 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 hente ved at
køre generatorsættene ved
optimal belastning og lagre
den overskydende strøm til
brug ved spidsbelastninger,
eksempelvis når færgen sejler 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 dieseldrevne generatorsæt. I forbindelse med omlægningen
til hybriddrift, har man fjer-

net ét dieselgeneratorsæt og
i stedet installeret et energilagringssystem bestående
af batterier, vekselrettere og
transformatorer.

Første i verden
Det er første gang i verden,
det er muligt at benytte
denne teknologi i større målestok i skibsdrift, og hybridsystemet er blot det første
i en række af miljøvenlige
investeringer, Scandlines i
løbet af de næste par år vil
foretage på Rødby-Puttgarden færgerne. Scandlines
vil således ombygge de tre
øvrige passagerfærger på ruten til hybridfærger i løbet
af foråret 2014.
jsj
Læs mere inde
i bladet side 16
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Hannover Messe Preview:

Forpremiere på Hannover Messe 2014
Nedtællingen til årets
Hannover Messe er startet
med Hannover Messe
Preview, hvor cirka 40
kommende udstillere præsenterede deres nyheder
ved en pressekonference i
Berlin.

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

Af John Steenfeldt-Jensen
BERLIN. Fra den 7. til 11. april
2014 afholdes verdens største industrimesse Hannover
Messe 2014, men allerede
den 11. februar blev der i
konferencecentret Radialsystem 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 udstillere havde hver en lille informationsstand, og havde i
løbet af dagen et pænt besøg
af interesserede. De ﬂeste af
messens sektorer var dækket 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 pressekonference ledsaget af et spændende foredrag om Industrie
4.0 af Prof. Dr. -Ing. Detlef
Zühlke, der er videnskabelig
direktør for Innovative Factory Systems (IFS) på det
tyske Forskningscenter for
Artiﬁcial Intelligence. Industrie 4.0, der også kaldes den
fjerde industrielle revolution blev lanceret i Tyskland
og drives i høj grad af tyske

Selvorganiserende
maskiner

organisationer. En af disse
organisationer er SmartFactoryKL e.V., der skal udvikle
nye ideer med partnere, og i
praksis omsætte disse i fælles projekter.

åbne standarder, herunder
fysiske, mekaniske, pneumatiske og kommunikationsmæssige, for at man
kan opnå den effektivitet
og funktionalitet, der skal

Industrie 4.0 - den fjerde
industrielle revolution

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 Automation, Emerson Process Management. Detlef Zühlke
fremhævede behovet for

til for at leve op til Industrie 4.0. Han fremhævede
også behovet for en ﬂeksibel, horisontal og vertikal
kommunikation mellem
controllere, maskinkomponenter og overordnede
virksomhedssystemer.

Fremtiden for Industrie 4.0
Slutteligt deﬁ nerede Detlef

Prof. Dr. -Ing. Detlef Zühlke, der er videnskabelig direktør for Innovative Factory Systems (IFS) på det
tyske Forskningscenter for Artiﬁcial 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.

Zühlke ﬁ re vigtige paradigmer for Industrie 4,0: Smart
Product, Smart Machine,
Smart Planner og Smart
Operator.
Smart Product, det smarte 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 produktion. Smart Machine, den
smarte maskine, vil inden
for produktionsnetværket
være i stand til selv organisere og dermed opnå en ﬂeksible og enkel produktion.
Smart Planner, den smarte
planlægger, styrer produktionen baseret på real -time
produktionsdata. Smart
Operator, den smarte operatør, bruger teknologien til
at forstå produktionen gennem kontekstafhængige informationer suppleret med
virtuelle information - augmented reality.

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

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

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

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. Partoutkortet 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.

Behov for åbne
standarder

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

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

Hav en god Hannover Messe 2014
AUTOMATIK & PROCES
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Endelig stiller leverandørerne spørgsmålstegn ved om
Danmark på miljøområdet
altid skal indtage rollen som
klassens duks – en rolle, der
ikke just forbedrer industriens konkurrenceevne.

Ekstra hal i brug
Produktivitet er det overordnede tema for den store
værktøjsmaskinudstilling
VTM 2014, der ﬁ nder sted i
Odense Congress Center til
april. Interessen for udstillingen er så stor, at man har
været nødt til tage en ekstra
hal i brug for at efterkomme
leverandørernes arealmæssige ønsker.
Rådgivning og kvalitet
skaber merværdi
- Værktøjsproducenterne introducerer hver især mellem
500 og 1.000 nye produkter
om året. Alle er udviklet for
at sikre den ﬂeksibilitet og
indtjening, som industrien
efterspørger. Derfor er det
vigtigt at man ikke kun fokuserer på beløbet på fakturaen, og anerkender den
Tre, der står sammen om VTM 2014: Fra venstre direktør Søren Lange, Sandvik Coromant A/S, messechef værdi vores produkter og
Krista Kristensen, Odense Congress Center og direktør Kim Nielsen, Yamazaki Mazak Danmark A/S.
rådgivning skaber for virksomheden, sagde direktør
Søren Lange, Sandvik Coromant A/S, på et pressemøde
i anledning af messen.

VTM 2014:

Leverandørerne er parate
til at give industrien et løft

På værktøjsmaskinudstillingen VTM 2014, der ﬁnder sted i Odense Congress Center i
dagene 1.-4. april 2014 præsenteres på over 100 stande værktøjsmaskiner til metalbearbejdning samt værktøjer, CAD/CAM, CNC styringer, køle-/smøremidler, måleteknik
og industriel automatisering. Messens overordnede tema er produktivitet.
FAGMESSE. Leverandørerne
af værktøj og værktøjsmaskiner kan give industrien
det produktivitetsmæssige

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

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

Pålidelig
VW¡YP QJGH
måling!

Pålidelig
fugtmåling!

www.brj.dk

www.brj.dk

T E K N I S K

T:4541 3040
U D V I K L I N G

Ikke kun fokus på pris
- Det nytter ikke noget kun
at fokusere på pris. Rådgivning og kvalitet skaber
merværdi. Omkostningsmæssigt udgør værktøjer
til bearbejdning mellem 3
og 5 pct. af den totale pris
for et færdigbearbejdet
emne. Omkostningerne til
værktøjsmaskinen og lønningerne er stadig de største
enkeltposter, sagde Søren
Lange.
Sammen med kollegerne
i Brancheforeningen Værk-

tøj og Værktøjsmaskiner og
Dansk Værktøjsmaskinforhandler 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 konkurrencedygtighed. Tværtimod. At vi på trods af denne
ulige konkurrence stadig er
i stand til at øge produktiviteten og hente outsourcede
opgaver tilbage til Danmark, fortæller noget om, at
vi forstår at udnytte maskinerne optimalt. Men kan det
blive ved, spurgte lederen
af den japanske maskinproducent Yamazaki Mazak’s
danske afdeling, direktør
Kim Nielsen, og fortsatte:
- Maskinerne bliver mere
og mere komplekse at betjene. Det stiller store krav
til medarbejderne. Derfor
er det foruroligende, at blot
19 pct. af en ungdomsårgang
vælger en håndværksmæssig uddannelse, som mange
desværre aldrig får gennemført. Det er vel industriens
største reelle udfordring.
Konference, skoledag
og cases
Ud over de mange udstillede
maskiner og værktøjer bliver
der også en række aktiviteter på messen for både besøgende og udstillere. Den
3. april er DI/MMI således
vært for en produktivitetskonference: ’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 uddannelse af værktøjsmagere og
industriteknikere.

Danish Advanced Manufacturing Research Center
vil på sin stand - via forskellige 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 måler 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 Eksportrådets specialister hjem
fra Rusland, Norge, Sverige,
Tyskland og England. I de tre
messedage vil de på udstillingens Eksporttorv være
klar til gratis at rådgive og
vejlede danske virksomheder, der ønsker at eksportere
til de fem lande. Virksomheder, der ønsker at undersøge
eksportmulighederne på et
af de fem udvalgte markeder, kan blot møde op på
udstillingen og få en snak
med eksportrådgiverne, eller 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
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Enkelt og
effektivt!
Fremtidens automationsplatform

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

VENTIL-TEKNIK
Komplet program i magnetventiler
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Niveau måling og overvågning
Ɣ Flyder baserede systemer
Ɣ Bypass systemer
Ɣ Hydrostatisk måling
www.plesner.as
Tryk Temperatur Niveau
Flow Ventiler Fittings

Ɣ Konduktive switche

Tlf.: 4581 9600
carl@plesner.as

Skal du måle
masseﬂow eller
volumenﬂow?
– så hjælper vi dig gerne

Hos Insatech har vi mere end 20 års erfaring indenfor procesinstrumentering
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 ﬂowmåler fra Yokogawa’s
’ss
RotaMASS-serie, som benytter Coriolis-princippet.

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

Mennesker - Ideer - Løsninger
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Automationsteknologer skal være med til
at sikre dansk industri højteknologisk forspring
Man lærer om styring og
regulering samt opbygning
af tekniske styresystemer.
AUTOMATION. En automationsteknolog – 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 maskinindustri skal klare sig på det internationale marked, får vi
brug for masser af veluddannede specialister. Det mener blandt andre Aage Dam,
administrerende direktør i
den toneangivende automationsvirksomhed Bürkert,
samt bestyrelsesmedlem i
Brancheforeningen for Industriel Automation.
Bürkert er på globalt plan
en ledende og innovativ leverandør af produkter og
løsninger til automationsopgaver i procesindustrien.
Højteknologiske løsninger med integreret automatisering

Nødvendigt med dygtige
medarbejdere
-Hvis Danmark skal blive
ved med at eksportere maskiner i fremtiden, er vi nødt
til at satse på højteknologiske løsninger med integreret automatisering. Ellers er
det billigere andre steder i
verden. Men for at kunne
satse på højteknologien, er
det selvfølgelig afgørende at
have så dygtige medarbejdere som muligt, siger Aage

Der er mange ting at forbinde.

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

Dam. Og det er blandt andet her at de endnu ganske
sjældne automationsteknologer 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 automatiktekniker. 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 automationsteknolog-uddannelsen
lærer

studerende at udvikle automatiske anlæg. Man lærer at
sætte sig ind i den fornødne
dokumentation fra idéoplæg/kravspeciﬁ kation, og
man lærer selv at udarbejde
dokumentation til et automatisk anlæg eller system
i samråd med kunde og leverandører. På uddannelsen lærer studerende også
selvstændigt eller i samarbejde med andre at forestå
udviklingen og installation
samt lærer på systemniveau
at vælge en optimal hardwareløsning og udvikle software – lige fra PLC over PC
til indlejrede SW-styringer.

)0)+%283+
*92/8-32)08

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.
Automationsteknologuddannelsen udbydes kun
få steder i Danmark. Aarhus 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.

Udviklere, projektledere og
konsulenter
-Automationsteknologerne
er ganske enkelt specialister
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FlowNyt
Effektiv og energirigtig beredskabstrailerpumpe
Grønbech & Sønner A/S har
leveret en SPP motorunit, som
efterfølgende er blevet til en
effektiv og energirigtig beredskabstrailerpumpe hos Vordingborg Forsyning.
Mikkel Blücher fra Vordingborg Forsyning fortæller her, hvordan de har
opbygget beredskabstrailerpumpen:
”Planen var at anskaffe en passende
størrelse boogietrailer og efterfølgende montere motorpumpen fra SPP
sammen med øvrigt nødvendigt tilbehør. 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 arbejdsmiljø, 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 galvaniseret ramme, som er hævet fra
trailerbunden, så de i alt 33 meter
sugeslanger 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 samPHQPHGU¡URYHUJDQJHRJ¿WWLQJV
Den uundværlige værktøjskasse er der
plads til i fronten af traileren, så nødvendigt værktøj aldrig er langt væk.
Af arbejdsmiljøhensyn er traileren forsynet 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 tilkobles på alle tidspunkter af døgnet”,
slutter Mikkel Blücher.
Ekstra dieseltank ikke nødvendig
Det eneste, der ud fra den oprindelige 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 beredskabspumpetraileren er ca. 2 tons inkl.
slanger og 220 ltr. diesel.

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

Overraskende stor styrke
Mikkel Blücher er i øvrigt positivt
overrasket over styrken på SPP’s
pumpeunit, bl.a. har den ved forsøg vist sig at give rigeligt tryk til et
sprinklersystem i en stor halmlade.
Sagen er den, at Vordingborg Forsyning har en kæmpe halmlade, som
benyttes til lagring af halm til kraftvarmeværket. Da Brandvæsnet p.t.
ikke har materiel, der kan tilsluttes
og give tilstrækkeligt tryk til sprinklersystemet i halmladen, har Vording-

AUMA/SIPOS kursus
Traditionen tro har Grønbech &
Sønner A/S afholdt kurser vedr.
AUMA/SIPOS aktuatorer i årets
første måneder.
På kurserne fokuseres på såvel de
mekaniske som de elektroniske dele
- meget bliver gennemgået i detaljer,
og deltagerne prøver selv at sammenbygge og indjustere aktuatorer.

Michael Petersen, som er elektriker
hos Hofor, har deltaget i et af kurserne:
”Som elektriker har jeg ikke så meget
med mekanik at gøre, men på kurset
¿N MHJ HW JRGW LQGEOLN L PHNDQLNNHQ
og en god fornemmelse for, hvad det
indeholder”, fortæller Michael Petersen, og han fortsætter: “Vi har en

del AUMA siddende på vores anlæg,
men jeg må sige, at det jo er sjældent,
der er noget bøvl med dem. Under
DOOH RPVW QGLJKHGHU ¿N MHJ HW JRGW
udbytte af kurset”.
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.

borg Forsyning lavet deres eget beredskab med SPP pumpetraileren;
den giver nemlig tilstrækkeligt tryk til,
at sprinklersystemet fungerer.
I øvrigt har den indbyggede vakuumpumpe 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.

Styr på dokumentationen
Hvad er det, der gør, at et handHOVRJLQJHQL¡U¿UPDVRP*U¡Qbech & Sønner A/S har hele 2
fuldtidsmedarbejdere til at håndtere dokumentation?

tilfælde kræves også manualer, testEODGHFHUWL¿NDWHURVY7LOVW¡UUHSURMHNWHU KDU NXQGHUQH RIWH VSHFL¿NNH
ønsker til, hvordan dokumentationen
skal se ud.

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.”

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

Grønbech & Sønner A/S’ teknikdivision leverer produkter og løsninger
inden for ventiler, pumper, instrumentering, dosering m.m.
6SHFL¿NNH¡QVNHUWLOGRNXPHQWDWLRQ
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

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,
FHUWL¿NDWHUPP9LKDUKDIWSURMHNWHU
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 forskellige IT-systemer, som letter arbejdet og gør det muligt
at lagre dokumentationen elektronisk,
men det er stadig
VnGDQ DW GH ÀHVWH
kunder ønsker hard
copies, og de får
begge dele”.

Der arbejdes med store
mængder af dokumentation hos Grønbech &
Sønner A/S

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 dokumentation på det lokale sprog. Det betyder, 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 oversættelse, men vi har selv kapacitet
i huset til at oversætte langt det
meste”, supplerer Tina Rich.
Ved de helt store projekter/tilbud, f.eks.
i forbindelse med kraftvarmeværker,
HU NUDYVVSHFL¿NDWLRQHUQH RIWH PHJHW
omfattende, og der stilles også indgående krav til sikkerhed og miljø
med dertil hørende dokumentation. I
de tilfælde træder Grønbech & Sønner A/S’ QHSE-koordinator til med
supplerende dokumentation.

Mange bække små ...
En virksomhed, der sælger miljørigtige produkter, som bidrager til
at gøre luften mere ren og til at
spare på vandet, må også tage
sin egen medicin.
I 2009 begyndte Grønbech & Sønner
A/S at følge selskabets udledning af
CO2.
Der blev iværksat en del små men
effektfulde tiltag på såvel hoved-

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 regnskaber hvert år i nu 5 år, kan der fremvises et imponerende resultat – nemlig
en nedbringelse af CO2 på hele 23,2%
målt på 2009-udledningen.

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

Aktiviteter i 2014
*U¡QEHFK 6¡QQHU$6DUUDQJHUHURJHOOHUGHOWDJHULÀHUHDUUDQJHPHQWHU
i løbet af 2014 - her er et udpluk:
Uge 18
13. juni
9.-11. sept.
Uge 43
30.-31. okt.
27.-28. nov.

-

KSB showbus på turné på Sjælland - fokus på vand/spildevand.
Spildevandsteknisk Forenings årsmøde i Frederikshavn
Automatik14 - udstilling i Brøndby Hallen
KSB showbus på turné i Danmark - fokus på energi.
Dansk Fjernvarmes landsmøde i Aalborg
Ajour 2014

Scandiagade 25
2450 København SV
Tlf.: 33 26 63 00
Fax: 33 26 63 21
E-mail: gs@g-s.dk

www.g-s.dk

FLEKSIBEL SIGNALKONVERTER
JUMPFLEX ® – serie 2857 – igen en trendsætter

2 Kan laskes gennemgående
(også med serie 857)
2 Med touchdisplay, der passer til alle
moduler i serie 2857
2 Mange overskuelige opmærkningsmuligheder
2 Mange konﬁgurationsmuligheder

www.wago.com/2857

NY

WAGO Danmark
Lejrvej 17
3500 Værløse
Tlf.: 44 35 77 77
info.dk@wago.com
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Schneider Electric og Solar indgår
partnerskab om platform til maskinbyggere

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

Solar Danmark og Schneider Electric har indgået et strategisk partnerskab om en ny version af MachineStruxure, Schneider Electrics samlede tilbud til maskinbyggere.
Det omfatter helt ny hardware og en ny generation af
software, der bliver samlet på én platform.
MASKINBYGNING. Et tæt
samarbejde skal gøre livet
lettere for de danske maskinbyggere. Schneider Electric
har pr. 1. april 2014 indgået
et strategisk samarbejde
med grossistvirksomheden
Solar omkring lanceringen
af en ny version af MachineStruxure, Schneider Electrics automations-platform.
Samarbejdet forener det
bedste fra en global industri-producent og en af Danmarks stærkeste grossister.
Det er ifølge Schneider Electric et oplagt match.

Markant opgradering af
MachineStruxure
- Vi lancerer nu en markant
opgradering af vores MachineStruxure-platform, så vi
tilbyder løsninger til alle behov inden for både high endmaskiner 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 systemintegratorer. Med Solar som
partner sikrer vi nemlig
vores kunder stor ﬂeksibilitet og god service. De kan
bestille via nettet og have
produkterne næste morgen,
siger marketingchef for industriel automation Søren
Duvier, Schneider Electric
Danmark.

Udviklet til maskinbyggere
Lanceringen af nye produkter er en central del af den
nye version af MachineStruxure, og de er alle udviklet
speciﬁ kt til at opfylde de
tekniske krav til moderne

Endress+Hauser tilfredse
med 2013-resultat

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 partnerskabsaftalen.

maskiner. Alt sammen med
fokus på øget effektivitet,
stor ﬂeksibilitet og nem integration. Dertil kommer
opdatering af Schneider
Electrics omfattende software-bibliotek SoMachine
med mange faste funktionsblokke. Et samlet tilbud,
som Solar ser store muligheder i.
- Vi ser et stort potentiale 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, opdateret software-platform.
Det vigtigste er dog, at vi nu
giver vores kunder muligheden for at få hele pakken af
produkter og software fra en
stor, global spiller. Det giver
øget support, nem service og
gennemtestede løsninger, siger salgsdirektør for Industri
og Offshore Carsten Sandby
Knudsen, Solar A/S.
Schneider Electric har investeret mere end 100 mio.
euro i udviklingen af den nye
platform.
jsj

ØKONOMI.
Endress+Hauser-gruppen
forøgede deres omsætning
med omkring 7 procent til
over 1.8 milliarder EUR i
2013. Hvad angår operationelt 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 præsentere den detaljerede
årlige rapport ved en pressekonference i Basel den 6.
Maj 2014.

Opkøb påvirker
regnskabstallene
Gruppens
samlede
resultater
er
blevet
påvirket af en række forskellige opkøb. I slutningen
af september 2013 overtog Endress+Hauser det
børsnoterede tyske specialﬁ rma for udstyr til laboratorieanalyse Analytik
Jena. Allerede i januar 2013
købte Endress+Hauser
deres tidligere repræsentant 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 Schultheiss.
I slutningen af 2013
var der ansat 11.919 mennesker i Endress+Hauser
globalt, hvilket er 1.853
mere end for et år siden.
Omkring 1.300 af disse
ekstra jobs skyldes virksomhederne, som for nylig er blevet indlemmet i
gruppen.
jsj

Brug for ﬂowmålere?
...vi ﬁnder den løsning der tjener dig bedst!
Flowløsninger kan vælges ud fra tryk, medie og temperatur eller skræddersyede
NY
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V. Løwener A/S
Postboks 1330 0 Smedeland 2 0 2600 Glostrup
Tlf. +45 43 200 300 0 Fax +45 43 430 359
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Lærenemme robotter er fremtidens
kollegaer i de små virksomheder
- Vi stræber efter at gøre
det lettere og mere trygt
for uerfarne at bruge
robotter. Det er blevet
nemmere, fordi nye robotter selv medbringer noget
intelligens, siger lektor
Volker Krüger, Aalborg
Universitet.
ROBOTTER. Bevægelige små
robotter skal lære at overtage opgaver i bilindustrien,
som det hidtil ikke har givet
mening at automatisere. Udfordringen indgår i et EUstøttet forskningsprojekt til
47 millioner kroner, hvis hovedformål er at gøre robotter 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 virksomhederne PSA Peugeot-Citroen 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 noget adskiller sig fra det normale, begynder det at bryde
sammen. Derfor bliver ro-

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

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 Volker 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 investere i dyr robotekspertise.
Et af slutresultaterne fra
STAMINA bliver derfor et
skalerbart integreret robotsystem, 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 ekspertisen, eller de er bange.
Vi stræber efter at gøre det
lettere og mere trygt for uerfarne at bruge robotter. Det
er blevet nemmere, fordi
nye robotter selv medbringer 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 opdaterer et produkt, vil de ﬂeste
eksisterende robotter skulle omprogrammeres. Det
er tidskrævende og dyrt,
men STAMINA-projektet
prøver at gøre det lettere.
Volker Krüger sammenlig-

ner med computerproducenten Apples tilgang til
forbrugerelektronik, hvor
der bevidst bliver skrællet
parametre væk for at give
ikke-eksperter let adgang
til de mest benyttede funktioner. Konsekvensen af den
enklere programmering bliver forhåbentlig mere kundetilpassede produkter - og
dermed bedre konkurrenceevne:
- Mere intelligente robotter vil lade virksomheder
opdatere deres produkter
oftere, så de hurtigere kan
reagere på ændringer i forbrugernes 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.

Decentralt servodrev der reducerer
el-tavleplads med op til 80%...

IP 65 servodrev giver mulighed for direkte
installation nær motoren i maskinen. Herved
opnås en reduktion i kabellængder med
op til 45%, samt at el-tavlen bliver
integreret i maskinen.

s
s
s
s

KOMPAKT, FLEKSIBELT
OG SKALERBART DESIGN
FRA 200 W TIL 4 KW
MOTOREFFEKT
ALLE STIK ER IP 67 –
TOTAL TÆTHED IP 65
ETHERCAT, ETHERNET IP
OG PROFINET INTERFACE

Tlf. 43 71 80 88
Fax 43 71 80 38
www.deltaelektronik.dk

Farlige kolleger
Et problem med at slippe
ﬂere robotter løs på arbejdspladserne 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 undgår at ramme nogen, fordi
de kan forholde sig til omgivelserne, forklarer Volker
Krüger.
Forskerne vil også evaluere, hvordan ansatte oplever

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

Robotter kan erstatte der, hvor der bliver mangel på hænder og
hoveder.

samarbejdet med robotter,
og hvilke potentielle udfordringer 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 overtage 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 rækkefølge ved samlebåndet.
- Et af vores eksempler
handler om at give en robot
mulighed for selv at hente
dele på et lager. De ﬂeste
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 gengæld en stor fordel. De bliver
ikke trætte, ukoncentrerede
eller invaliderede af rutinepræget arbejde:

Lav automatiseringsgrad
Netop håndtering af de enkelte dele i samleprocessen
er den eneste opgave i bilindustrien, hvor automatiseringsniveauet er under 30
procent på grund af store
variationer i produktionen
og mangfoldigheden af leverandører og enkeltdele. Kvalitetskontrol 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 overrasket over hvor meget
menneskelig arbejdskraft,
der stadig er brug for. Robotter 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 millimeters nøjagtighed, og
der skal tages højde for det
hele vejen rundt med sikkerhed, 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 ﬂytte
grænsen for, hvornår det giver mening at sætte en robot
til en opgave, fortæller Volker Krüger.
hassel.
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En af messens store sektorer er ’Bolig- og bygningsautomatisering’,
som blandt andet også omfatter
Facility Management.

Ny

+

Enkelt og effektivt med
TIA-portalen!

Light+Building 2014:

Intelligent bygningsog energistyring
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 bygningsautomatisering’.

vedtema er energibesparelser 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.

MESSE. ’Explore Technology for Life - the best energy
is energy that isn’t consumed’ - er mottoet for Light +
Building 2014 verdens største internationale fagmesse
for belysning, arkitektur og
bygningsteknologi. Ifølge
messearrangørerne kan
energiforbruget reduceres
drastisk ved brug af innovative teknologier, som i
kombination med intelligent netværksbaseret bygningsstyring er nøglen til en
bæredygtig el-forsyning.

Belysning, el-installationer
og automatisering
På Light + Building 2014
ﬁ nder man hele spektret af
belysningsteknik, der i dag
er domineret af nye belysningstyper og innovative,
energibesparende belysningssystemer. På messen
præsenteres blandt andet
designbelysning i forskellige
stilretninger, teknisk belysning og lamper i alle variationer samt et stort udvalg
af lystekniske komponenter
og tilbehør.
For den bygningsrelaterede el-branche er ’Elektrisk installationsteknik’ i
forbindelse med bygningsautomatisering den vigtigste fagmesse inden for
intelligent bygningsteknik.
Sektoren ’Bygningsautomatisering’ dækker med cirka
200 udstillere hele verdensmarkedet for denne højteknologiske branche med
et overvældende udbud af
fremtidsrettede løsninger
inden for bygningsautomatisering, ejendomsstyring

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 Messe Frankfurts messehaller
for ottende gang i træk præsenteres deres produkter og
serviceydelser inden for områderne: ’Belysning’, ’Elektrisk installationsteknik’
og ’Bolig- og bygningsautomatisering’ og ’Software for
byggeindustrien’. Årets ho-

samt service og vedligehold.
’Software for byggeindustrien’ komplementerer på
perfekt måde sektoren
’Bygningsautomatisering’, og er derfor udstillingsmæssigt placeret tæt
på denne.

Building Performance
Congress
Parallelt med Light +
Building 2014 afholdes
kongressen Building Performance Congress, der
giver deltagerne mulighed
for at udveksle viden og
diskutere emner vedrørende 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 fagområder. Højdepunkterne på
kongressen vil blandt andet
være særarrangementerne:
Light Forum, German
Energy Consultants’ Day,
IEECB Forum, Building Forum, Technologie Forum og
ACS Forum.

Fremtidens automationsplatform

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 softwareversioner, 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

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

Limdage med mange gode løsninger
LIM. Aplica, der sidste år
havde stor succes med sine
limdage, holder også i år to
dage, hvor kunderne kan
komme og stifte bekendtskab med gode ideer til limløsninger.
Limdage holdes onsdag
den 9. og torsdag den 10.
april i Aplicas lokaler Langebjergvænget 19E i Roskilde.
Aplica har samlet alt det
bedste fra limets verden, så
besøgende kan få det fulde
overblik på kort tid. Der bliver mulighed for at prøve de
nye løsninger og få en snak

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

med eksperter om mulighederne. Foruden limprodukterne 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.

Leverandør af geniale løsninger siden 1922
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Husk dokumentationen ved el-entrepriser
Når man sender en el-opgave ud i byen, er det vigtigt at speciﬁcere 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.
DOKUMENTATION. En del
af grunden til, at det kan
gå galt med el-dokumentationen ved el-entrepriser,
skyldes nok selve begrebet
el-dokumentation. Det
mener underviser og konsulent, Kirsten Holst, fra
PC|SCHEMATIC. Hun
mener nemlig ikke, at begrebet 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 aﬂeveres.

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

Her gælder det om at få
gjort tegningerne så intelligente og datatunge som
muligt. For jo ﬂere data, du
har lagt ind i dokumentationen, desto tættere er du
på at være færdig med hele
el-opgaven. Det centrale
spørgsmål er hvilken værdi
dokumentationen efterfølgende 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-

Are you ready for Industrial Communication?

Get Connected

HMS sells the complete IXXAT product range

Welcome to a half day free seminar on how to connect your
PDFKLQHULHVWR&$1¿HOGEXV6DIHW\DQGLQGXVWULDO(WKHUQHW
Come listen to some of the leading experts on
industrial communication.
Your are also invited to lunch!

April 14th Copenhagen
- 15th Fredericia - 16th Aarhus

Sign up: www.hms.se/roadshow2014

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

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

Her nævner Kirsten Holst
blandt andet:
QMan kan hurtigt ﬁ nde ud
af præcis hvor mange
komponenter, der skal
bestilles
QMan ved præcis hvordan
komponenterne skal
forbindes, eller er blevet
forbundet
QMan kan hurtigt ﬁ nde ud
af om komponenterne
kan være i tavlerne
QMan kan hurtigt få tjek
på om der f.eks. er klemmer nok
QData kan let eksporteres
til andre programmer,
så man f.eks. kan få udskrevet korrekte labels
– udelukkende ud fra de
oplysninger, der allerede
ﬁ ndes i projektet
QVedligehold kan udføres
hurtigere og mere effektivt
Vigtigt at overveje før opgaven sendes ud af huset
Derfor er det vigtigt, at man
grundigt overvejer hvordan
man vil have dokumentationen, 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 dokumentation.
Har man opstillet retningslinjer for hvordan
dokumentationen skal udfærdiges, får man under alle
omstændigheder et bedre
resultat, som kan spare meget tid efterfølgende. Her
kan man blandt andet overveje følgende spørgsmål:
QSkal dokumentation indeholde varedata på alle
symboler, så lister kan
udfyldes automatisk?
Q Skal det være tilladt at
dokumentere i lag? - Og
i så fald: Hvilke lag skal
indeholde hvilke oplysninger?
QMå der bruges forskellige
farver i dokumentationen? Og hvad de forskellige farver i så fald bruges
til?
QSkal der oprettes projektskabeloner, som gør dokumentationen lettere
for underleverandøren?
QEr der speciﬁ kke krav til
hvilke komponenter, der
skal benyttes?
QHvordan skal forbindelser
angives?
QHvilke krav stiller I til referencebetegnelser?
Det er blot nogle af de
spørgsmål Kirsten Holst

”garant for et sikkert valg
”
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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 indgåede 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 senest 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 dokumentationsprojektet allerede fra starten. I
hvert fald når man benytter
PC|SCHEMATIC Automation, hvor der er mulighed
for at tilknytte en speciﬁ k
komponentdatabase til det
aktuelle projekt, afslutter
Kirsten Holst.
God forberedelse
betaler sig
Under alle omstændigheder er det vigtigt at være
godt forberedt, når opgaver 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 dokumentation. 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

Din ekspert i
signalbehandlingsløsninger
og kommunikationsinterfaces
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Effektive løsninger for energieffektivitet
og -registrering
Ved hjælp af automatisering og interfaceelektronik tilbyder WAGO nye
muligheder og effektive
løsninger for strøm- og
energimåling. Fra analyse
til visualisering skaber
afstemte produkter maksimal gennemsigtighed,
og dermed maksimale
omkostningsbesparelser.
ENERGI. For at kunne reducere de kraftigt stigende
energiomkostninger og opfylde de nye energimål, der
er sat for eksempelvis 2015
eller 2020, er systematisk
energiregistrering og -styring mere nødvendigt nu
end nogensinde før. Det, der
tidligere var et møjsommeligt puslespil af forskellige
tekniske komponenter, er
i dag meget lettere at løse
takket være en standardiseret og rentabel automatiseringsteknik. Med WAGO‘s
interfaceprogram og WAGO-I/O-System 750 tilbyder WAGO et fuldstændigt
afstemt produktprogram
med henblik på energieffektivitet og -registrering.

Evaluering: Det faktiske
energiforbrug kan beregnes med WAGO-I/OSystem 750, der leverer
spændings- og strømværdier fra hver af de tre
faser samt data for effekt,
såsom W, VA og VAR.

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

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

Energibesparelser på 30 %
Mange energistyringsprojekter viser, at energibesparelser på 30 % eller mere er
muligt alt efter den driftsmæssige situation. Ved opstart af sådan et projekt er
det imidlertid kun de samlede energiomkostninger,
der er kendt. Der mangler
detaljerede informationer
om, hvor meget, der forbruges hvilke steder, og hvor
der helt nøjagtigt kan spares energi. Derfor begynder
forbedringsprocesser med
en systematisk registrering
af energiforbruget i virksomheden samt en analyse
og vurdering heraf.
Systematisk registrering af
energiforbruget
Overalt, hvor høje strømme
skal registreres og behandles, kan WAGO‘s plug instrømtransformere i serie
855 med fordel anvendes.
Med en målenøjagtighed på
1 % (nøjagtighedsklasse 1)
transformerer modulerne
de primære målestrømme
til galvanisk adskilte sekundærstrømme på 1 eller 5 A.
Plug in-strømtransformerne er induktive, 1-lederstrømtransformere, som
arbejder efter transformerprincippet, der anvendes i
lavspændingsnet med 230,
400 og 690 V.
Indirekte måling
Skal eksempelvis målingen

ski-spolen genereres et magnetfelt af den vekselstrøm,
som løber i kablet til induktion af en udgangsspænding
fra Rogowski-spolen. Denne
målemetode sikrer en galvanisk adskillelse mellem
den primære strømkreds
(effektﬂow) og den sekundære strømkreds (måling).

Konvertering:
Energidata kan konverteres til et
standard-analogsignal via
Jumpﬂex-måletransformere.

af energiforbruget etableres
efterfølgende på eksisterende anlæg kan WAGO‘s nye
split core-strømtransformere eller Rogowski-spoler
i serie 855 anvendes for at
undgå, at kabler eller strømskinner skal demonteres og
processerne dermed afbrydes. Strømtransformeren/
spolen monteres rundt om
kablet eller strømskinnen.
Ved anvendelse af Rogow-

Identiﬁkation og planlægning af energiindsatsen
I alt ﬁndes der tre 3-fasede
effektmålemoduler (750493, 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 effekt, såsom W, VA og VAR.
Effektmålemodulerne,
der er integreret direkte i
I/O-systemet, beregner
forbrugsværdierne i modulerne. Det gør eksternt måleudstyr overﬂødigt, hvilket
kan reducere målingsomkostningerne næsten 10
gange. Foruden målingen
af energiforbruget kan effektmålemodulerne udføre
en harmonisk analyse, Nledermåling og yderligere
funktioner med henblik på
omfattende netanalyse.
Energidata på smartphones
Afhængig af den pågældende
applikation eller præference

hos kunderne kan energidataene også konverteres til et
standard-analogsignal via
strøm- eller Rogowski-måletransformere i Jumpﬂexserie 857 og f.eks. vises via
den tilhørende App „Jumpﬂex-ToGo“ til smartphones.
Strømtransformeren (857550) anvendes til registrering af vekselstrømme via en
standardstrømtransformer.
Rogowski-strømtransformeren (857-552) registrerer
effektive værdier fra vekselstrømme via en Rogowskispole.

Energital i henhold til
DIN EN ISO 50001
Jumpﬂex-måletransformere og de 3-fasede
effektmålemoduler i WAGO-I/O-System750 kan
konﬁgureres på mange måder, 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. Bluetooth -adapter (750-921)
danner interfacet mellem
den mobile enhed og måletransformeren.

Konﬁgurering med WAGOI/O-Check-softwaren
Konﬁgureringen af WAGO-I/O-System 750 sker
derimod med WAGOI/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 nødvendig i denne forbindelse,
hvilket betyder, at det også
er muligt til anvendelse som
en selvstændig måleenhed.
Med WAGO-I/O-Checksoftwaren er det muligt at
vise og parametrere procesdataene fra enkelte I/O-moduler. På denne måde kan
fortrådningen på feltsiden
inklusive alle sensorer og
aktuatorer testes inden
idriftsættelsen. Interfaces
som de 3-fasede effektmå-

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

lemoduler kan konﬁgureres
speciﬁkt i henhold til den
pågældende applikation.
Yderligere oplysninger på:
www.wago.dk

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.

jsj
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Delvis batteridrift sparer energi på
Rødby-Puttgarden færge
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 motorerne lagres i batterier om bord på færgen for senere at
kunne anvendes til fremdrift eller anden el-forsyning på
færgen.

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 miljøinvesteringer i færgerne i de
næste to år bliver på 300
mio. kr.

Af John Steenfeldt-Jensen

Fire færger bygges om
- Hybridsystemet på Fugleﬂugtslinjen er et væsentligt
punkt i vores grønne strategi. Det er første gang, det
lykkes et rederi at udnytte
teknologien i færgedrift i
en sådan skala, og jeg er naturligvis stolt af, at Scandlines bliver pioner på dette
område, siger CEO Søren
Poulsgaard Jensen, Scandlines, der glæder sig over
initiativerne og samtidig
oplyser, at de tre øvrige passagerfærger på ruten ombygges til hybridfærger i løbet
af foråret 2014.
På sigt har Scandlines
også projekter for 100 %
batteridrevne færger, der
er baseret på brint- og solenergi.

ENERGI. Den 5. februar 2014
præsenterede Scandlines og
Siemens et banebrydende
hybridsystem til færgerederiets Rødby-Puttgarden
færge M/F Prinsesse Benedikte. Hybridsystemet gør
det muligt at lagre overskydende energi fra færgens motorer i batterier og
senere genanvende den til
fremdrivning eller andet elforbrug. Herved optimeres
driften og det forventes, at
den mindre energiudladning vil reducere CO2 udledningen ved færgedriften
med op til 15 %. Batteriløsningen til hybridsystemet er
leveret af Siemens A/S.

Støtte fra EU
Projektet er en del af Scandlines-rederiets energiprojekt kaldet ”Sustainable
Trafﬁc Machines – On the
way to greener shipping”,

kan skibets dieselmotorer
kontinuerligt køres i deres
optimale driftspunkt, og
CO2-udledningen reduceres dermed optimalt. Siemens har udviklet og leveret
effektelektronikken samt
styringen og har sammen
med batterileverandøren
Corvus Energy og Scandlines opbygget dette unikke
energilagringssystem.

Motor udskiftet
med batterier
Scandlines har ﬁ re dieselelektriske færger på Rødby-Puttgarden overfarten,
som hver sejler over 8.000
enkeltture om året. Hidtil
har hver færge været forsynet med fem dieseldrevne
generatorsæt, der leverer
strøm til både fremdrivningen og manøvreringen
og til færgens forbrug af el
til pumper, ventilation, hydraulik, belysning osv. Cirka
76 % af strømmen anvendes

Batterirummet på M/F Prinsesse Benedikte rummer 399 batterier.

som Europa Kommissionens Trans-European
Transport Network (TENT) har givet tilsagn om at
støtte med 48 mio. kroner.
Det samlede projekt indebærer, at Scandlines i alt vil
ombygge de ﬁ re færger på
Rødby-Puttgarden overfarten til hybrid drift.

Nyt fremdrivningskoncept
Færgens energiforbrug afhænger af skibets ønskede
fart samt vind og vejr, hvilket gør, at energiforbruget hele tiden ændrer sig.
Siemens har via deres nye
fremdrivningskoncept kaldet BlueDrive PlusC muliggjort integrering af batterier
i det eksisterende el-net
ombord på færgen. Herved

til fremdrivning og 24 % til
øvrigt el-forbrug.
Ved den ombygning,
der er sket i forbindelse
med omlægningen til hybriddrift, har man fjernet
ét dieselgeneratorsæt og i
stedet installeret et energi-

15 % reduktion af
CO2 – udledningen.

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

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

med en samlet kapacitet på
2.593,5 kWh. De kan yde
3.500 kVA ved 615 V DC,
der konverteres og transformeres 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 hente ved at køre generatorsættene ved optimal belastning
og lagre den overskydende
strøm til brug ved spidsbelastninger, eksempelvis når
færgen sejler med fuld kraft.
Typisk oplades batterierne,
når færgen er i havn. Når
færgen efter 12 minutters
sejlads på havet skal accelerere, trækkes der strøm
fra batterierne, idet der er
kapacitet nok til cirka 30 minutters drift af de el-drevne
propeller på denne måde.
Det er også muligt, udelukkende at anvende batteridrift i havn og ved ind- og
udsejling af havn for at overholde 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 målestok i skibsdrift, og hybridsystemet er blot det første
i en række af miljøvenlige
investeringer, Scandlines i
løbet af de næste par år vil
foretage på Rødby-Puttgarden færgerne. I efteråret
2013 ﬁ k den anden færge
på Rødby-Puttgarden installeret en scrubber, som
renser udstødningen for
svovlrester, og de tre øvrige

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

Dieselgeneratorerne køres kontinuerligt i
deres optimale driftspunkt.

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

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 konverteres og transformeres til 6.600 V AC / 50 Hz.

Vi bruger SEE Electrical,
fordi supporten og servicen
omkring programmet
altid fungerer optimalt.
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Vi bruger SEE Electrical,
fordi programmets
ñHNVLELOLWHWJLYHURVPDQJH
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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Elektrisk eller pneumatisk?
meget kompakte og lette
i forhold til deres ydelse
(kraft-/hastighedsforhold).
Det giver indirekte energibesparelse ved mindre maskiner og dermed behov for
mindre produktionslokaler.
Den lave vægt giver mindre
inerti på bevægelige applikationer, hvilket også sparer
energi. Den relativt enkle og
meget robuste pneumatiske
teknologi giver endvidere
relativt små projekterings-,
investerings-, indkørings- og
vedligeholdelsesomkostninger og sikrer derved en
rigtig god totaløkonomi.

Energieffektivitet og totalomkostninger, TCO, får
mere og mere fokus, også
når det gælder automatiske produktionsanlæg
i industrien. Men om en
elektrisk eller pneumatisk
løsning er den mest optimale afhænger af applikationen.
EFFEKTIVITET. Hvordan
opnår man et energieffektivt anlæg inden for
automationsteknologien,
så energiforbrug og øvrige
omkostninger holdes på et
minimum? Den aktuelle
applikation skal analyseres
nøje, og hver enkelt bevægelse vurderes med hensyn
til optimal teknologi – pneumatisk akse eller elektrisk
akse. - I mange applikationer vil en fornuftig kombination af de to teknologier
være den energi- og omkostningsoptimale 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 pneumatik 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-

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.

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 netop sin applikation, udtaler
Gert Walldorf.

Elektriske akser til komplekse bevægelsesmønstre
Elektriske akser er som regel
selvskrevne ved komplekse
bevægelsesmønstre: Præcis
og ﬂeksibel positionering,
variabel og præcis hastighedsstyring samt styring af
accelerations- og decelerationsramper. Grundet det
lave energiforbrug under
selve bevægelsesforløbet,
har de elektriske akser også
en fordel ved lange og hurtige bevægelser med korte

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 energieffektive og lønsomme løsning til
netop sin applikation.

stop i endepositionen,
specielt hvis det er relativt
store masser, som skal ﬂyttes. 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 applikationer, hvor man har brug for
en veldeﬁneret holdekraft.
Pneumatiske akser bruger
mere energi under selve bevægelsesforløbet, men bruger til gengæld ingen energi
under stilstand eksempelvis
ved spænde-, holde-, gribeog ﬁkseringsfunktioner.
Pneumatiske enheder er
kendetegnet ved, at de er

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

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 bekendt, kun sort og hvidt,
og meget ofte vil den mest
energieffektive løsning være
en kombination af pneumatiske 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. drejemodul og griber som regel

er en pneumatisk løsning.
Dels for at holde den bevægelige masse så lav som mulig og dels fordi køretiden
i forhold til stilstandstiden
her er relativ lille.

Skræddersyet løsning og
korrekt dimensionering
Når kravene til en applikation er kendt i detaljer,
kan der udvikles en skræddersyet løsning, som tager
højde for ikke blot teknologien, men også de samlede
ejeromkostninger, TCO.
Dette omfatter anskaffelsesomkostninger, herunder
installation og idriftsættelse
samt driftsomkostninger til
energiforbrug og vedligeholdelse af anlægget.
En vigtig forudsætning
for et energieffektivt anlæg
er korrekt dimensionering.
Dette gælder både for de
elektriske og de pneumatiske akser.
Gratis simuleringsværktøjer
Festo stiller en række gratis
simuleringsværktøjer til rådighed, så man kan simulere
og analysere sine bevægelser, 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 optimal til applikationen med
hensyn til energieffektivitet
og totaløkonomi.
jsj

Endress+Hauser satser yderligere
på laboratorieanalyse
Stabilt tryk med
lav kapacitet

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.

PUMPER. Denne nye HPLV
(High Pressure – Low Volume) slange doserings pumpe fra Verder kan pumpe
mængder ned til mindre end
1 liter pr.time ved 8 bars tryk

OPKØB. Endress+Hauser
har sikret sig en yderligere
andel af Analytik Jena AG
og vil i slutningen af ﬁnansåret 2014 erhverve yderligere 27 % af aktierne, som i
dag besiddes af den tyske investeringsvirksomhed bm-t
og administrerende direktør Klaus Berka. Når dette
sker, vil Endress+Hauser
eje 75 % af aktierne.

”garant for et sikkert valg
”

(max.) ved hjælp af en forstærket slange design. Den
kompakte Verderﬂex Dura
5 (5 bar) & Dura 7 (8 bar)
løser mange typiske pumpeproblemer, f.eks.:
Slidtage ved pumpning
af lud, non-clogging design.
Medie udkrystallisering,
f.eks. kaustik soda og natronlud.
Stabilt højt tryk med lav
kapacitet.
Og naturligvis har Dura
5 & 7 alle de øvrige fordele i
www.verder.dk

www.b-i-a.dk

hassel.

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

andre aktionærer, pointerer Dr. Heiner Zehntner,
den juridiske rådgiver for
Endress+Hauser gruppen.
Investeringsvirksomheden
bm-t, som er grundlagt af
institutionelle investorer og
den tyske delstat Thüringen, ejer på nuværende
tidspunkt 17 % af Analytik Jena AG, og virksomhedens grundlægger Klaus
Berka ejer yderligere 10 %.
Endress+Hauser ejer på
nuværende tidspunkt 48 %
af aktierne. Efter effektuering 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 gruppen og vil blive ledet af
bestyrelsen, hvis formand
fortsat vil være Klaus Berka indtil 2017. Det ligger
også fast, at hovedkontoret 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 inden for laboratorieanalyse
med Analytik Jena AG, og
beholde strukturen inden
for produktion og salg,
forklarer Klaus Endress,
administrerende direktør
for Endress+Hauser gruppen og fortsætter: - Vores
formål er, at kunne hjælpe
kunderne lige fra laboratoriet, igennem processen og
hele vejen i produktionen.
Dette er kerneområder for
Endress+Hauser.
Laboratorie-produkterne fra Analytik
Jena
komplementerer
Endress+Hauser’s sortiment af analytiske
produkter til brug i procesapplikationer.
jsj
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Med embedded-PC
CX5100 bringer Beckhoff en apparatserie
på markedet, som
muliggør multikerneteknologi til styringer
i den mellemste ydelsesklasse.

Ventilatorfri, embedded PC
med multikerneprocessorer
Beckhoff’s nye embedded-PC-serie CX5100 er en ventilatorfri, kompakt styring med multikerneprocessorer til
styringer i det mellemste ydelsesområde.
PC. Beckhoff har introduceret en ny embeddedPC-serie: CX5100. Med
introduktionen af den nyeste 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 ventilatorer og udmærker sig med
et lavt strømforbrug og et
kompakt hus.

Tre typer
De skinnemonterede styringer af typen CX5100
anvender processorer i den
nyeste Intel-Atom-generation („Bay Trail“). Serien
CX5100 omfatter tre forskellige typer, som adskiller
sig fra hinanden ved processoren og husets størrelse:
Q CX5120: Intel-AtomCPU, 1,46 GHz, singlecore
Q CX5130: Intel-AtomCPU, 1,75 GHz, dualcore
Q CX5140: Intel-AtomCPU, 1,91 GHz, quadcore
Nye, effektive processorer
CX5100-apparaterne supplerer de eksisterende apparatserier CX5010 og
CX5020, som er monteret
på 1. generationsprocesso-

rer af Intel-Atom-CPU’er.
Sammenlignet med disse er
de nye processorer væsentligt mere effektive, da de har
en Out-of-Order-kommandoudførelse. Det betyder,
at brugere, der også har implementeret automatiseringssoftwaren 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.

TIA-portalen nu i version 13
Siemens har nu lanceret
TIA-portalen V13. Det
betyder blandt andet, at
både Step7 Basic, Step7
Professional, WinCCComfort, Advanced og
Professional samt StartDrive nu leveres i V13.
TIA. Alle versioner af TIAportalen 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 installere 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. Nyhederne er sendt til alle, som
har et TIA Software Update
Service abonnement.

Mulighed for
”Team Engineering”
Interface-basisudstyr som
Med hensyn til Step7 Basic
V13 har man nu understøti CX5000-serien
Interface-basisudstyret
telse af FW. Version 4.0
svarer til apparaterne i samt bestående S7-1200
CX5000-serien: Automa- PLC’er, herunder den nye
tisk registrering af K-bus- el- CPU 1217. Benytter Win7
ler EtherCAT-klemmer, to eller Win8.1 som operativuafhængige gigabit-egnede system, understøtter også
Ethernet-grænseﬂader, ﬁre Home og Home Premium.
USB-2.0-porte, en DVI-IStep7 Professional V13
grænseﬂade samt en mul- understøtter Win7 og
tioptionsgrænseﬂade, som Win8.1 gælder for Profeskan udstyres med forskellige sional, Enterprice samt Ulfeltbusser. Det udvidede timate gælder både 32bit
og 64bit versioner mens
driftstemperaturområde
fra -25…+60 °C giver mu- WinXP ikke længere unlighed for anvendelse af derstøttes.
embedded-PCs CX5100
Der er nu mulighed for
under klimatisk krævende at benytte ”Team Engineforhold.
ering” - herved kan ﬂere arDe nye styringer af typen bejde på det samme projekt,
CX5100, kan prismæssigt dette gælder både for proog ydelsesmæssig place- jekter lavet i den klassiske
res mellem apparaterne i verden med fx T-CPUer,
CX5000- og den modulære H-systemer samt almindeCX2000-serie.
jsj lige projekter, der er lavet

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

i Step7 Classic. Man kan
også benytte Team Engineering mellem HMI-enheder
og PLC-systemer. Herved
kan man fx beholde sit PLCprogram i Step7 5.5, mens
ens paneler kan være projekteret i WinCC V13 - der
vil være adgang til relevante
data imellem de forskellige
systemer eller imellem forskellige enheder i TIA-portalverdenen. Funktionen
arbejder via en såkaldt ”Proxy”, 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, S7400 samt S7-1500 systemer
(dog vil F-systemerne først
komme i en senere version). Opgradering til V13
vil også tage decentrale sta-

tioner med op i projektet.
Derudover er der en række
forskellige udvidelser af programmeringssproget, sammenligning 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 maskinnære løsninger er kommet
en ny generation af Basic line
paneler, fra 4” og op til 12”,
og alle vil være med widescreen i 16:9 formatet. Hertil
er der kommet en række nye
controller samt nye funktioner. Diagnose-funktionen,
som kendes fra ComfortLine og S7-1500, er blevet
standard. Med WinCC Advanced er der nu mulighed
for at understøtte ”Multi
touch” altså ”ﬂere-ﬁngrebetjening”. Biblioteksfunktionerne er blevet udvidet,

og der vil selvfølgelig også
være mulighed for at understøtte ”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 Package), herved vil det altså
blive muligt at opdatere
CU-modulerne for G120familien. Systembibliotek
med forskellige funktioner
bliver integreret i TIA-portalen og systemdiagnose via
PROFIBUS og PROFINET.
StartDrive V13 bliver leveret med sammen med Step7
V13 og understøtter også
Win8.1.

jsj

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.
ROBOTTEKNOLOGI. For 30
år siden ændrede hjemmecomputeren vores liv
fundamentalt. For 20 år
siden var tiden kommet til
internettet, og for 10 år siden ændrede smartphones
verden, som vi kender den.
Med stadig kortere mellemrum 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 mulighederne. Fang bølgen, når
den internationale robotkonference RoboBusiness
Europe i 2014 afholdes på
Hotel LEGOLAND i Billund - d. 26. - 28. maj.

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

få værdifuld indsigt i og nye
kontakter til både slutbrugere og udviklere i den voksende robotindustri.
Konferencen giver dig
udsyn til de nyeste robotteknologiske trends blandt
slutbrugere, samt hvordan de nu og i fremtiden
vil påvirke en lang række
nuværende og fremtidige
områder. Mød også 3-400
robotteknologiske slutbrugere,
erhvervsfolk,
investorer, iværksættere,
forskere og eksperter, der

vil udvide dit syn på robotteknologi.

Get ready for business
- sæt x i kalenderen
Programmet for konferencen byder på en enestående mulighed for at
møde robotteknologien i
slutbrugernes perspektiv.
Konferencen sætter fokus
på en bred vifte af robotteknologiske markeds- og
anvendelsesområder - fx
sundhed & pleje, fremstillingsindustri (herunder
også bilindustri), energi,
landbrug, affaldshåndtering, uddannelse samt leg
& læring.
Imellem oplæg og debatter kan du besøge konferen-

cens udstilling. Her møder
du de nyeste robotteknologier samtidig med at du
skabe dig de nødvendige
forbindelser og oplysninger til at planlægge, bygge,
ﬁnansiere og administrere
en succesfuld virksomhed
baseret på robotteknologi.
Husk, at hvis du tilmelder dig inden jul kan du
skære 15 pct. af tilmeldingsprisen. Tilmeldingen
åbnede d. 1 december 2013.
Find tilmeldingsformular og læs mere om RoboBusiness 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 bestemt produkt eller idé.
Læs mere om dine muligheder for at udstille på
RoboBusiness Europe.

RoboCluster er
medarrangør
Innovationsnetværket
RoboCluster arrangerer
i samarbejde med Blue
Ocean Robotics, Capital
of Children, Region Syddanmark,
Clickutility
og Innovability (sidste to
fra Italien) RoboBusiness
Europe 2014.
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Heartbeat Technology™
Få kontrol over alle dine enheder

Endress+Hauser som
din totalleverandør

Når hastighed og nøjagtighed
er en æressag
Chr. Hansen vælger TM411
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Deltag på et af vores seminarer
Vi holder hvert år et måleteknisk seminar, hvor alle vores kunder kan lære
omkring måleprincipper, de nyeste produkttrends og se vores fabrikker. Dette
VHPLQDUÀQGHUVWHGGGHFHPEHURJHUHWVWRUWWLOO¡EVVW\NNH
8GRYHUGHWWHVHPLQDUNDQYLVDPPHQV WWHHWNXQGHVSHFLÀNWVHPLQDUVRPEOLYHU
tilrettelagt i samarbejde med vores kunder. Du er meget velkommen til at
NRQWDNWHRVKYLVGX¡QVNHUHWNXQGHVHPLQDULLQVWUXPHQWHULQJ
'XNDQRJVnGHOWDJHLYRUHVLQGXVWULVSHFLÀNNH
VHPLQDUHUVRPR͉HVWÀQGHUVWHGL5HLQDFK6FKZHL]
Læs mere om vores seminarer på
www.dk.endress.com/seminar_dk

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.
1nUGXO JJHUHWSURGXNWLLQGN¡EVNXUYHQEOLYHUGXJXLGHWIUHPWLOGHQRSWLPDOHYDULDQWWLOGLQDSSOLNDWLRQ
/ VPHUHRPRQOLQHVKRSSHQSnYRUHVKMHPPHVLGHSnZZZGNHQGUHVVFRPKYRUGXRJVnÀQGHUYRUHV<RXWXEH
video om emnet.

Nu kommer Showtrucken på besøg
0DQJHDIYRUHVNXQGHUInUQXHQDOOHWLGHUVPXOLJKHGIRUDWInEHV¡JDIYRUHV6KRZWUXFNRJGHUPHGInHQJHQQHPJDQJDIGH
nyeste trends indenfor instrumentering.
6KRZWUXFNHQHUKHOWQ\RJI\OGWPHGYRUHVVHQHVWHODQFHULQJHU
0HG6KRZWUXFNHQNDQYLJLYHYRUHVNXQGHUHQG\QDPLVNSU VHQWDWLRQRPNULQJPnOHSULQFLSSHURJWUHQGVKYRUH͉HUYLNDQ
YLVHGHWKDQGVRQ9RUHVV OJHUHHUSDUDWHWLODOOHW\SHUVS¡UJVPnORJDSSOLNDWLRQHU
6KRZWUXFNHQNRPPHUSnEHV¡JLSHULRGHQG$SULOWLO0DM

Mød os på Automatik
$XWRPDWLNHUHQNRQIHUHQFHXGVWLOOLQJRJHWI OOHVIRUXPIRUOHYHUDQG¡UHU
kunder og brugere indenfor industriel automation, procesautomation,
robotteknologi og transmissionteknologi.
'XNDQLJHQP¡GHRVSnVWDQG%KYRUYLYLVHUGHVLGVWHQ\HSURGXNWHURJ
der vil også være mulighed for at vinde gode præmier, hvis du deltager i vores
konkurrence.
Læs mere på www.dk.endress.com/Automatik14

3

1XN¡UHU0DULDJHUIMRUG5HQVHDQO JK¡MH̟HNWLYW
0DULDJHUIMRUG5HQVHDQO JEOHYR̡FLHOWLQGYLHWPDQGDJGHQNOSnHQVROULJGDJKYRU
GHWQ\HRJÁRWWHDQO JNXQQHYLVHVLJIUDGHQEHGVWHVLGHPHGHQPHJHWQDWXUVN¡QEHOLJJHKHGRJPHGHW
DUNLWHNWRQLVNH̟HNWLYWRJJHQQHPW QNWDQO J

%LOOHGHWDJHWDI%LR'DQH/X͉IRWR

(͉HUÁHUHnUVKnUGWDUEHMGHVWnU0DULDJHUIMRUGNRPPXQHQXQHGHWH̟HNWLYWDQO J,NNHEDUHE\JQLQJHQVXGIRUPQLQJE\GHUSn
H̟HNWLYLWHWRJVnYDOJDIXGVW\UE\GHUSnEnGHVWDELOLWHWRJGHW\SSHUVWHLQGHQIRUWHNQRORJLHQ

,EOHYGHWEHVOXWWHWDW0DULDJHUIMRUG.RPPXQH
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
EHODVWQLQJHQRJPHUHRPNRVWQLQJVH̟HNWLYWWLOJDYQ
IRUDOOHIRUEUXJHUQHRJPLOM¡HWL0DULDJHU)MRUG
Et stabilt anlæg med det ypperste indenfor
instrumentering
Ikke bare bygningernes udformning byder på
H̟HNWLYLWHWRJVnYDOJDIXGVW\UE\GHUSnEnGH
stabilitet og det ypperste indenfor teknologien, som
betyder, at alle processer, kan kontrolleres i hvert
enkelt led.
3nLQGO¡ERJXGO¡EVDPWLJHQQHPSURFHVVHQHUGHU
placeret meget stabil og gennemtestet
instrumentering, der sikrer, at personalet til enhver
WLGNDQI¡OJHRJMXVWHUHSURFHVVHQ'HWWHHURSQnHW
YHGDWDQYHQGH(WKHUQHWNRPPXQLNDWLRQSnGHÁHVWH
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
NXQQHPRGWDJHHQ606PHGIHMOPHOGLQJHURJNDQ
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
SURFHVRJYHGQ¡GOXNQLQJHUHUGHUHW
sikkerhedsbassin, så der ikke sker udledning af
urenset spildevand.
Ligeledes er der trykmålere ved alle pumper, samt
ÁRZPnOHUHVRPVLNUHUHQPHJHWVWDELOSURFHVRJ
HQHUJLRSWLPDOÁ\WQLQJDIYDQGP QJGHU
,SURFHVRJH͉HUNODULQJVWDQNHQHHUGHUSODFHUHWHQ
lang række online analyseinstrumenter til måling af
både nitrat, ammonium, pH og ikke mindst fosfat. I
¡MHEOLNNHWDUEHMGHVGHUSnDWIn
fosfatkoncentrationen online i processen ved måling
SnXGO¡EHWLHQQ¡MDJWLJKHGVRPOHYHURSWLOHQKYHU
tids gældende regler indenfor området.
Alle installerede analysesensorer anvender
Memosens teknologi, som udover en meget stabil
VLJQDORYHUI¡UVHORJVnEHW\GHUHQUHGXNWLRQDIGHQ
DQYHQGWHWLGWLONDOLEUHULQJ6HQVRUHUQHHUPHUHHOOHU
mindre vedligeholdelsesfrie blandt andet på grund af
RSWLVNHSULQFLSSHUXGHQIRUEUXJVVWR̟HU6HQVRUHUQH
UHQJ¡UHVPHGYDQGHOOHUOX͉

)RUDWRSWLPHUHELRJDVSURGXNWLRQHQDQYHQGHU0DULDJHUIMRUG
UHQVHDQO JGHQQ\HELRJDVPnOHU3URVRQLF)ORZ%

.RVWH̟HNWLYLWHWLK¡MV GHW
I rådnetanken produceres der biogas, som anvendes
til produktion af både el og varme. El kan afsættes til
forsyningsnettet, mens varmen anvendes på
UHQVHDQO JJHWVDPWGUL͉VRJ
administrationsbygning. For at optimere denne
SURFHVDQYHQGHU0DULDJHUIMRUG5HQVHDQO JGHQQ\H
ELRJDVPnOHU3URVRQLF)ORZ%VRPHUGHQ
HQHVWHPnOHUGHUNDQPnOHÁRZRJPHWDQ
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
(͉HUÁHUHnUVKnUGWDUEHMGHVWnU0DULDJHUIMRUG9DQG
D_VQXPHGHWH̟HNWLYWDQO JVRPHUIUHPWLGVVLNUHW
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
VODPPHWVDPWH̟HNWLYSURGXNWLRQDIELRJDV'HW
hele kommer forbrugerne til gavn, da
GUL͉V¡NRQRPLVNHJHYLQVWHUOHYHUHVWLOEDJHWLO
forbrugerne enten ved takstnedsættelser eller
anvendt til yderligere forbedringer.
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Fanfare

Heartbeat Technology™
6 QNHUGLQSXOV
+YLVGXHUVWUHVVHWRYHUGLQÁRZPnOHUVSnOLGHOLJKHG
– så kan du ånde lettet op nu. Heartbeat
Technology ™ hjælper dig med at holde styr på din
ÁRZPnOHU.RQFHSWHWEHVWnUDIWUHIRUVNHOOLJHGHOH
Heartbeat Diagnostik, Heartbeat Overvågning og
+HDUWEHDW9HULÀNDWLRQ/ VPHUHRPKYRUGDQGH
forskellige dele kan forenkle din hverdag!
Heartbeat Diagnostik giver dig en kontinuerlig
overvågning og integration med det overordnede
V\VWHPVDPWLGLJWPHGDWGHQV¡UJHUIRUDWDO
LQIRUPDWLRQRPNULQJÁRZPnOHUHQVWLOVWDQGDOWLGHU
tilgængelige i realtid. Enhver diagnostikhændelse
bliver rapporteret så der kan korrigeres, således, at
SUREOHPHUQHNDQO¡VHVKXUWLJW$OOHVLJQDOHU
NODVVLÀFHUHVLKHQKROGWLO9',9'(RJ
1$085DQEHIDOLQJ1('HQQHIXQNWLRQHU
VWDQGDUGSnDOOHQ\H3UROLQHÁRZPnOHUH
Heartbeat Overvågning, er baseret på den
NRQWLQXHUOLJHHJHQNRQWUROVRPÁRZPnOHUHQXGI¡UHU
og som er grundlaget for enhedens selvdiagnostik.
)XQNWLRQHQOHYHUHU\GHUOLJHUHHQU NNHVSHFLÀNNH
Y UGLHUSnÁRZPnOHUHQVPnOHUHVXOWDWRJµJHQHUHOOH
VXQGKHGµ'LVVHY UGLHUDQDO\VHUHVLHWHNVWHUQW
overvågnings-og kontrolsystem, et såkaldt
µ&RQGLWLRQLQJ0RQLWRULQJV\VWHPµVRPNLJJHUSn
enheden (i sammenhæng) fra et
applikationsperspektiv. Ved hjælp af disse
LQIRUPDWLRQHUNDQPDQLGHQWLÀFHUH QGULQJHUVRP
kan påvirke anlæggets tilgængelighed eller
SURGXNWNYDOLWHWHQWLGOLJWRJSnEDVLVDIGHWWHXGI¡UH
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
DQDO\VHUHVGHPnOWHYDULDEOHULHWµ&RQGLWLRQLQJ
0RQLWRULQJV\VWHPµLVWHGHWIRULÁRZPnOHUHQ
Flowmåleren giver kun oplysningerne. For at
RYHUYnJHDSSOLNDWLRQHQRYHUI¡UHVGHUHOHYDQWH
måleværdier til Conditioning Monitoring systemet
via udgangen på måleren. Det er muligt at vælge
KYLONHY UGLHUGHUVNDORYHUI¡UHVVRPNULWLVNH
faktorer i processen. Værdierne integreres let i det
eksisterende Conditioning Monitoring system, hvor
målingerne kan evalueres og bruges til at styre
YHGOLJHKROGHOVHVDNWLYLWHWHUVRPIHNVUHQJ¡ULQJHOOHU
procesoptimering.

Heartbeat Overvågning kan med fordel anvendes
ved:
 'DQQHOVHDIEHO JQLQJLPnOHU¡UHQH
 Ætsende eller slidende væsker
 0XOWLIDVHY VNHU Á\GHQGHJDV
 Våd gas
Fordele:
 De målte variabler forbehandles i måleren,
KYRUH͉HUGHQHPWNDQLQWHJUHUHVLµ&RQGLWLRQLQJ
Monitoring systemet (til analyse)
 Tidlig påvisning af ændringer (tendenser) for at
sikre anlæggets tilgængelighed og
produktkvalitet.
 Oplysningerne giver mulighed for proaktiv
SODQO JQLQJDIYHGOLJHKROGHOVH IHNV5HQJ¡ULQJ
 ,GHQWLÀNDWLRQDIX¡QVNHGHSURFHVEHWLQJHOVHUVRP
kan give anledning til optimering af udstyr og
processer
+HDUWEHDW9HULÀNDWLRQ udnytter
HJHQNRQWUROIXQNWLRQHQL3UROLQHÁRZPnOHUHQWLODW
kontrollere målerens funktionalitet. Da funktionen
er integreret i måleren, vil den være tilgængelig via
DOOHRSHUDWLRQHURJV\VWHPJU QVHÁDGHU8QGHU
YHULÀNDWLRQHQNRQWUROOHUHUV\VWHPHWRPPnOHUHQV
NRPSRQHQWHURSI\OGHUIDEULNVVSHFLÀNDWLRQHUQH
%nGHVHOYHPnOHUHQRJHOHNWURQLNPRGXOHULQGJnUL
GHQQHWHVW5HVXOWDWHWDINRQWUROOHQJHPPHVVRPHW
GDWDV WLÁRZPnOHUHQRJNDQGRNXPHQWHUHVLHQ
NRQWUROUDSSRUWKYLVQ¡GYHQGLJW(QUDSSRUWNDQ
bruges til at dokumentere kvalitetsforanstaltninger
til en tredjepart.

+YLVPDQN¡UHUHQUHJHOP VVLJNRQWURODIPnOHUHQV
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
JU QVHÁDGHU,QJHQWLOVWHGHY UHOVHHUSnNU YHWSn
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 .
 $QYHQGHOVHDI+HDUWEHDWYHULÀNDWLRQVRPHQ
metode til at teste Proline måleren kan erstatte
DQGUHYHGOLJHKROGHOVHVRSJDYHU SHULRGLVNH͉HUV\Q
gentagne kalibreringer) eller bruges til at udvide
kalibreringsintervallet på måleren.

Heartbeat opfylder kunde- og industriVSHFLÀNNHNUDY
 2YHUHQVVWHPPHOVHPHG,62
 ´3URRI7HVWµVRPHQGHODIIXQNWLRQHO
VLNNHUKHG 6,/
 7HVWDIPnOHSXQNWHUQHLIRUPDIHQHUJL
PDQDJHPHQWRJGULYKXVJDVHPLVVLRQHU
 7HVWDIPnOHSXQNWHUQHIRUGHEHW

9HULÀNDWLRQVIXQNWLRQHQNDQVWDUWHVH͉HUEHKRYRJ
kan komme fra et overordnet system via
VW\UHV\VWHPHW5HVXOWDWHWDINRQWUROOHQDQJLYHU
målerens tilstand: bestået / ikke bestået og kan
RYHUI¡UHVWLOKRYHGV\VWHPHW%UXJHUHQEHK¡YHULNNH
selv at analysere oplysningerne, det sker direkte i
måleren.

+HDUWEHDW7HFKQRORJ\KM OSHUGLJPHGDWKROGHVW\USnGLQHÁRZPnOHUH
.RQFHSWHWEHVWnUDIWUHIRUVNHOOLJHGHOH+HDUWEHDW'LDJQRVWLN+HDUWEHDW2YHUYnJQLQJRJ+HDUWEHDW9HULÀNDWLRQ

+HDUWEHDW9HULÀNDWLRQV\VWHPHWNRQWUROOHUHURPPnOHUHQV
NRPSRQHQWHURSI\OGHUIDEULNVVSHFLÀNDWLRQHUQH5HVXOWDWHWDI
NRQWUROOHQJHPPHVVRPHWGDWDV WLÁRZPnOHUHQRJNDQ
GRNXPHQWHUHVLHQYHULÀFHULQJVUDSSRUW





1\DQDO\VDWRUVRPVSDUHUSnGLQHGUL͉VRPNRVWQLQJHU
$QDO\VDWRUQ&$
Liquiline transmittere og Memosens teknologien er
JHQQHPSU¡YHGHRJSnOLGHOLJHV\VWHPHULQGHQIRU
væskeanalyse. Platformen der har identisk elektroQLNVR͉ZDUHRJKDUGZDUHEOLYHUQXXGYLGHWPHGHQ
DQDO\VDWRU&$VRPYLOHUVWDWWHGHQQXY UHQGH
6WDPRO\V$QDO\VDWRU'LVVHDQDO\VDWRUHUHUVPn
automatiske mini-laboratorier, der er monteret
indeni et kabinet og arbejder med 24-timers overvågning, eksempelvis ved at styre spildevandsbehandling
eller processerne i et kemisk anlæg.
&$DQDO\VDWRUHQIXQJHUHUSnVDPPHPnGHVRP
alle andre Liquiline transmittere og samplere. Den vil
nemt kunne opgraderes og tilpasses ved at tilslutte
\GHUOLJHUH0HPRVHQVVHQVRUHU'HWYLOVHOYI¡OJHOLJ
være den samme kommunikation som ved andre
/LTXLOLQHHQKHGHUPHGDQDORJ+$573URÀEXV'3
0RGEXV7&3(WKHUQHW,3RJ(WKHUQHW:HE&$
kommer med et komplet nyt design med en våd-kemisk del og med et bred-spektret fotometer, hvilket
EHW\GHUPLQGUHYHGOLJHKROGVDPWPLQGUHIRUEUXJ
DIUHDJHQV'HWHUJRGWIRUEnGHPLOM¡HWRJGLWEXGJHW
'HQQ\H(QGUHVV+DXVHU&$$QDO\VDWRUHU
salgsklar til april 2014.

'HQQ\H&$DQDO\VDWRUIXQJHUHUVRPPLQLODERUDWRULXPRJHUHQJHQLDOO¡VQLQJ
WLORYHUYnJQLQJVSLOGHYDQGVEHKDQGOLQJHOOHUSURFHVVHUQHLHWNHPLVNDQO J

'HQQ\HDQDO\VDWRU&$HUPRQWHUHW
LNDELQHW

Få bedre prøveresultater med
GHQ\H&$7WHVWÀOWUH
)RWRPHWULVNHDQDO\VDWRUHUVnVRPGHQQ\H&$IUD
(QGUHVV+DXVHUHUPHJHWDIK QJLJHDINYDOLWHWHQDIGHQSU¡YH
VRPWDJHVIUDSURFHVVHQRJDIVHOYHSU¡YHIRUEHUHGHOVHQ
$QDO\DWRUHQE¡UNXQDQYHQGHVLNODUWRJSDUWLNNHOIULWYDQGIRUDW
NXQQHPnOHSU¡YHQVLQGKROGNRUUHNW
Derfor lancerer Endress+Hauser nu en
KHOWQ\VHULHDIWHVWÀOWUHU&$7
RJVRPSDVVHQGHODQFHUHV
sammen med den nye analysator.
'LVVHWHVWÀOWUHHUVSHFLHOWNRQVWUXHUHW
til at suge permeat ud af alle slags
Á\GHQGHPHGLHU$NWLYHUHWELRVODPUn
VSLOGHYDQGRYHUÁDGHYDQGHOOHU
trykregulerede medier er typiske
applikationer, hvor CAT kommer til sin
ret. Filteret holdes rent ved et såkaldt
backwash system og kan anvendes
EnGHPHGHOOHUXGHQNHPLVNHUHQJ¡ringsmidler. Dette udvider vedligeholdelsesintervaller radikalt og forhindrer
XYHQWHGHÀOWHUEORNHULQJHU9HGYDOJDI
HQWHQ&$7HOOHUNDQGHURSQnV
kommunikation med analysatoren via
en Memosens protokol. Det nye
NHUDPLVNHÀOWHUPDWHULDOHPHGXP
SRU¡VVW¡UUHOVHIRUKLQGUHUDWVHOYVPn

krystalklare permeater og bakterier
IRUVW\UUHUSU¡YHWDJQLQJHQ'HWEHW\GHU
XGYLGHGHUHQJ¡ULQJVLQWHUYDOOHUIRU
analysatoren og reducerede
GUL͉VRPNRVWQLQJHU
CAT test-systemet passer sammen
med den eksisterende armatur-serie
'LSÀW&<+'HUPHGNDQGHQHPW
monteres på alle slags bassinvægge
HOOHUJHO QGHUHRJJ¡UKHOHV\VWHPHW
PHJHWÁHNVLEHOW0HGLQWHJUHUHW
slangeopvarmning og isolerede
kabinetter er CAT
SU¡YHXGWDJQLQJVV\VWHPHWVnJDUNODUWLO
barske vejrforhold ned til -20 °C.
'HQQ\HDQDO\VDWRUJHQHUDWLRQ&$
RJWHVWÀOWHUV\VWHPHW
&$7EOLYHUHQGU¡PDIHW
fotometrisk online målesystem.
Forventet salgsklar til april 2014

&$7HUHQQ\JHQHUDWLRQDY
SU¡YHÀOWUH(WQ\WNHUDPLVNÀOWHUPDWHULDOH
JDUDQWHUHUNU\VWDONODUHRJEDNWHULHIULHSU¡YHU

'HQ\H&$7WHVWÀOWUHHUVSHFLHOWNRQVWUXHUHWWLODWVXJHSHUPHDW
XGDIDOOHVODJVÁ\GHQGHPHGLHU$NWLYHUHWELRVODPUn
VSLOGHYDQGRYHUÁDGHYDQGHOOHUWU\NUHJXOHUHGHPHGLHUHU
W\SLVNHDSSOLNDWLRQHUKYRU&$7NRPPHUWLOVLQUHW





)DQIDUH

Endress+Hauser leverer
instrumentering til Edvard Grieg
(QGUHVV+DXVHUHUKRYHGOHYHUDQG¡UDILQVWUXPHQWHULQJWLO(GYDUG*ULHJ
Vi har registreret alt relevant
udstyr for at få fuldt udbytte af
modellerne
5DJQDU+HNVHP/XQGLQ1RUZD\

,I¡OJH3HWWHUVHQYLOSODWIRUPHQY UHRSSHRJN¡UHNXQ
WUHnUH͉HUVWDUWVNXGGHW+DQIRUNODUHUDWHWW\SLVN
SURMHNWVRPGHWWHHOOHUVYLOOHWDJHÀUHnUGDE\JJHULHW
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
KRVQRUVNHY U͉HU
µ9LJHQQHPI¡UWHVROLGHHYDOXHULQJHURJ
konkluderede, at det ville være bedst at bygge
SODWIRUPHQORNDOWµIRUNODUHULQJHQL¡UHQ

%LOOHGHWDJHWDI/XQGLQ3HWUROHXP
(GYDUG*ULHJSODWIRUPHQHUE\JJHWVRPHWIHOWFHQWHURJDUEHMGHUW WVDPPHQPHGGUL͉VFHQWUDOHQYHG/\VDNHUL2VOR

'HWNRPPHUWLODWEOLYHGHWVW¡UVWHSURMHNW
7RUH6DQGYROODGPLQLVWUHUHQGHGLUHNW¡UIRU
Endress+Hauser i Norge fortæller, at det norske
datterselskab leverer hovedparten af
SURFHVLQVWUXPHQWHULQJHQWLOÁRZPnOLQJQLYHDXWU\N
og temperatur til Edvard Grieg, olieplatformen som
VNDOLGUL͉L
Han formoder, at det sandsynligvis vil være den
VW¡UVWHOHYHULQJDILQVWUXPHQWHUIUD1RUJHL
virksomhedens historie.
'HQVDPOHGHNRQWUDNWVXPNDQNRPPHRSL
millioner norske kroner.
'HWHULNNHNXQKRYHGHQWUHSUHQ¡UHQ$NHU.Y UQHU
der placerer ordrerne på procesinstrumenter til
platformen. Lundin lavede rammekontrakten med
(QGUHVV+DXVHUPHJHWWLGOLJWLSURMHNWIRUO¡EHW6HQLRU

LQJHQL¡U6WLJ3HWWHUVHQKRV/XQGLQIRUNODUHUDW
VWDQGDUGLVHULQJYDUDOIDRJRPHJD3DNNHOHYHUDQG¡UHU
fra ca. 30 forskellige virksomheder handler nu også
med instrumenter fra Endress+Hauser.
µ9LYDUWLGOLJWXGHPHGYDOJDIKRYHGOHYHUDQG¡U
inklusiv instrumentering, for at få ensartede
O¡VQLQJHUµIRUW OOHU3HWWHUVHQ

-¡UQ7RUH1XPPHVWDGRJ6WLDQ/DXULW]HQIUD$NHU6ROXWLRQSn
)$7IRUWHPSHUDWXU

5R\(QJHEUHWVHQIUD$NHU6ROXWLRQSn)$7IRU&RULROLVPDVVHÁRZPnOHUHI¡OJHUQ¡MHNDOLEUHULQJHQ

Hurtig byggetid
+DQIRUNODUHUDWGHKDUYDOJWHYHODISU¡YHGH
LQVWUXPHQWO¡VQLQJHU6RPHWQ\WHQHUJLVHOVNDE
(etableret i 2004), er virksomheden en nybegynder,
VRPE\JJHUXGL1RUGV¡HQPHGNRUWHOHYHULQJVWLGHU
Det var derfor vigtigt at komme hurtigt på banen.
Platformen skal bygges på rekordtid.

Krævende marked
'HQNRUWHJHQQHPI¡ULQJVWLGVNDEHUSUHVSnKHOH
OHYHUDQG¡UN GHQRJGHWEOLYHUMRLNNHOHWWHUHDIDW
KHOHROLHRJJDVLQGXVWULHQJHQHUHOWN¡UHUSnK¡MWU\N
3HWWHUVHQYLOOHJHUQHKDYHKD͉NRUWHUHOHYHULQJVWLGHU
IRUSURFHVLQVWUXPHQWHUQHPHQLI¡OJH3DXO%¡H
salgschef for projektet hos Endress+Hauser, er der
ÁHUHnUVDJHUWLODWOHYHULQJVWLGHQHUO QJHUHHQG
normalt.
Han påpeger, at instrumenteringen stort set er
skræddersyet, herunder med ekslusive materialer,
ekstra krav til belægning og forskellen mellem
NDOLEUHUHWRJDNWXHOWPnOHRPUnGHIRUHWVW¡UUHDQWDO
transmittere.
µ'HWWHNU YHUO QJHUHVDJVEHKDQGOLQJHQO QJHUH
produktionstid samt en stor portion logistik, hvor alt
LNNHEOLYHUXGI¡UWVDPPHVWHG'HVXGHQKDUÁHUHDI
YRUHVXQGHUOHYHUDQG¡UHUHQIRUO QJHWOHYHULQJVWLGSn
JUXQGDIGHQHQRUPHH͉HUVS¡UJVHOSnPDUNHGHWµ
IRUNODUHU%¡H
+¡MNRPSHWHQFH
3HWWHUVHQRJDXWRPDWLVHULQJVFKHIKRV/XQGLQ5DJQDU
Heksem, synes stadig at være tilfredse. De forstår
JRGWXGIRUGULQJHQPHGDWKnQGWHUHÁHUHKXQGUHGH
datablade, som lander på samme tid hos
Endress+Hauser for prisfastsættelse og produktion.

*DPPDWUDQVPLWWHUNODUWLOLQVSHNWLRQ





Vi var tidligt ude med valget af hovedleverandør, inklusiv instrumentering, for at få ensartede løsninger.
6WLJ3HWWHUVHQ/XQGLQ1RUZD\

Endress+Hauser er kendte for god respons/
NRPPXQLNDWLRQRJK¡MHWHNQLVNHNRPSHWHQFHU
µ'HKDUHWYHOIXQJHUHQGHSHUVRQDOHVRPDOWLG
VYDUHUµVLJHU3HWWHUVHQ+DQWLOI¡MHUDWYLInUJRGH
råd, og at deres kompetencer er upåklagelige.
Han synes også, at det er praktisk med den korte,
fysiske afstand til Endress+Hauser fra Fornebu.
µ'HWHUEDUHHQNRUWN¡UHWXUWLO/LHUµVLJHU3HWWHUVHQ
1LYHDXPnOLQJPHGGL̟HUHQVWU\N
6RPWLGOLJHUHQ YQWVnEHVWnUSURMHNWHWDI
JHQQHPSU¡YHGHO¡VQLQJHU+RYHGSDUWHQDI
QLYHDXPnOLQJHUQHVNDOXGI¡UHVPHGGL̟HUHQVWU\N
(Dp). Projektet har valgt nuklear (radiometrisk eller
gamma) niveaumåling i procestankene, men kun for
SURFHVNRQWUROV\VWHPHW 3&6 'HUXGI¡UHVHQVHSDUDW
QLYHDXPnOLQJLVLNNHUKHGVV\VWHPHW 36' RJKHU
DQYHQGHVGHURJVn'S5DJQDU+HNVHPHULNNHVn
bekymret for at niveaumålingerne fra de to
måleprincipper kan have afvigelser på nogen
millimeter ved variationer i densiteten.
+DQHUGHULPRGPHJHWRSVDWSnDWDQYHQGH+$57
+LJKZD\$GGUHVVDEOH5HPRWH7UDQVGXFHU3URWRFRO 
2YHUDIGLDJQRVWLNLQIRUPDWLRQHQIUD
instrumenter og ventiler skal være tilgængelige
on-shore. Heksem har en lang karrierer bag sig hos
6KHOOSnEODQGWDQGHW'UDXJHQSODWIRUPHQRJ2UPHQ
Lange. betingelses-baseret vedligeholdelse er vigtigt
for Lundin. Derfor er integrerede operationer (IO)
RJVnK¡MWSnGDJVRUGHQHQ
Modellerer teknisk ydeevne
Heksem siger, at de allerede har bygget et
GUL͉VFHQWHUIRUGHIHOWHUGHRSHUHUHUSnRPNULQJ
Lysaker. Her sammenligner de realtidsinformationen
og det fysiske kontrolområde på Edvard Grieg. Den
ekstreme fokus på betingelses-baseret
YHGOLJHKROGHOVHKDUI¡UWWLOPHUH
procesinstrumentering.
,I¡OJH+HNVHPEUXJHU/XQGLQVR͉ZDUHVRP
modellerer ydeevnen af det tekniske udstyr på
platformen. Når udstyret er underpræsterende i
forhold til hvad modellen viser, er det et signal om, at
IRUKROGHQHVNDOXQGHUV¡JHV

+DQIRUW OOHU\GHUOLJHUHDWGHWXR̡FLHOOHPnOHU
DWDIYHGOLJHKROGHOVHQVNDOY UHEHWLQJHOVHV
baseret. Og hvis platformen skulle få brug for
PHUHLQVWUXPHQWHULQJVHQHUHLGUL͉VIDVHQVnKDU
Lundin allerede infrastrukturen på plads.
µ$OOHSURFHVRPUnGHUEOLYHUWUnGO¡VH]RQHUµ
fortæller Heksem.
+DQIRUNODUHUDWGHYLOEUXJHGXDO5DGLRHUVRP
EnGHG NNHUNRQYHQWLRQHOW(WKHUQHWRJ,6$
:LUHOHVVHWWUnGO¡VWVHQVRUQHWY UN9HG
RSVWDUWHQYLOGHWNXQY UHDWSDUWUnGO¡VH
vibrationstransmittere, men infrastrukturen er
IRUEHUHGWWLOÁHUHWUnGO¡VHO NNHULHU
Moden og modig
$XWRPDWLVHULQJVLQJHQL¡UHQH6WLJ3HWWHUVHQRJ
5DJQDU+HNVHPIUD/XQGLQ1RUZD\HUJODGHIRUDW
arbejde med Edvard Grieg platformen. Pettersen
er ansvarlig for projektfasen, mens Heksem skal
RYHUWDJHVWDIHWWHQYHGGUL͉VIDVHQ
Den unge virksomhed har primært ansat ældre
medarbejdere med stor erhvervserfaring. Vores
LQJHQL¡UGXRKDUEHJJHQnHWGHnURJKDU
rygsækken fyldt med erfaring. Pettersen har
primært fyldt sin rygsæk med erfaring fra
UnGJLYQLQJVPLOM¡HURJLGUL͉V WWHOVHRSV WQLQJ
Heksem har primært arbejdet i operationelle
PLOM¡HU

Edvard Grieg
2OLHIHOWHUL8WVLUDK¡\GHQNPYHVWIRU
6WDYDQJHU
)nUEXQGIDVWSODWIRUPVnNDOGWMDFNXS
VWnOXQGHUVWHO
3ODWIRUPHQE\JJHVPHGIXOGWSURFHVDQO J
3ODWHDXSURGXNWLRQHQIUDIHOWHWHUSn
W¡QGHURPGDJHQ
(UE\JJHWWLOW¡QGHURPGDJHQRJNDQ
Y UHIHOWFHQWHUIRUDQGUHIXQGLRPUnGHW
%HWLQJHOVHVEDVHUHWYHGOLJHKROGHOVHRJLQWHJUHUHGHRSHUDWLRQHUHULIRNXV
)nUGUL͉VFHQWUXPSn/\VDNHUXGHQIRU2VOR
/XQGLQ1RUZD\HURSHUDW¡U HMHUVNDE
$NHU.Y UQHUHUKRYHGOHYHUDQG¡UHQ
(QGUHVV+DXVHUHUKRYHGOHYHUDQG¡UDI
SURFHVLQVWUXPHQWHULQJ
6NDOY UHRSHUDWLRQHOWLH͉HUnUHW

9LP¡GHVSnKDOYYHMHQVLJHUGHLNRU
6MRYWRJVNU PPHQGH
Pettersen startede som konsulent for Edvard
*ULHJ²SURMHNWHWL'HUJLNLNNHODQJWWLGI¡U
han lod sig friste til en ansættelse hos Lundin.
Han synes simpelthen, at det var så sjovt.
µ'HWHUIDQWDVWLVNQnUHQKnQGIXOGLQJHQL¡UHUHU
VDPOHWLHWP¡GHORNDOHRJGLVNXWHUHUKYLONH
O¡VQLQJHUYLE¡UVDWVHSnµVLJHUKDQ
Heksem har en lignende historie.
µ-HJKDUDOWLGGU¡PWRPDWNXQQHVSLOOHHQFHQWUDO
rolle i beslutningsprocessen, selvom det kan være
OLGWVNU PPHQGHWLOWLGHUµDIVOXWWHUKDQ

Wireless Sensor Networks
Han forklarer, at modellerne har brug for et givent
sæt af instrumenter til at fungere.
µ9LKDUUHJLVWUHUHWDOWUHOHYDQWXGVW\UIRUDWInIXOGW
XGE\WWHDIPRGHOOHUQHµIRUNODUHU+HNVHP

$XWRPDWLVHULQJVLQJHQL¡UHUQH6WLJ3HWWHUVHQRJ5DJQDU
+HNVHPIUD/XQGLQ1RUZD\HUJODGHIRUDWDUEHMGHPHG(GYDUG
*ULHJSODWIRUPHQ3HWWHUVHQHUDQVYDUOLJIRUSURMHNWIDVHQPHQV
+HNVHPVNDORYHUWDJHVWDIHWWHQYHGGUL͉VIDVHQ

*RGWLQGSDNNHWWLOHQN¡OLJODJHURSEHYDULQJ

(WKHOWWHDPIUD(QGUHVV+DXVHUVLNUHUGHQEHGVWHUnGJLYQLQJ
RJVHUYLFHIUDYHQVWUH$QQH%ULWD0HKO+HQQLQJ*XQE\
6WHIDQR%DUGHOORWWR.HHVMDQ*UHHYHQ/DVVH.ULVWLDQVHQ3DXO
%¡H3DPHOD*UDQUXGIRUDQ(ULN6¡UOLH
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”Jeg vil gerne sige tak til Endress+Hauser og deres personale for et informativt,
LQWHUHVVDQWRJÁRWDUUDQJHPHQW « 5LJWLJJRGWXQGHUDOOHRPVW QGLJKHGHUµ










Vores skandinaviske måletekniske
VHPLQDUIDQGWVWHGG'HFHPEHU
SnYRUHVIDFLOLWHWHUL6FKZHL]7\VNODQG
RJ)UDQNULJ6HPLQDUHWKDUDOWLGY UHW
populært blandt vores kunder, og
GHQQHJDQJWRJGHOWDJHUHIUD
'DQPDUN1RUJHRJ6YHULJHDIVWHG
VDPPHQ'DDOOHDQNRPWLO6FKZHL]
V¡QGDJD͉HQVDPOHGHVGHWLOHQ
velkomstmiddag på hotellet, lige
præcis der, hvor vores fabrikker er
placeret i et område kendt som
µ'UHLOlQGHUHFNµ²SXQNWHWKYRU
JU QVHQPHOOHP7\VNODQG6FKZHL]RJ
)UDQNULJP¡GHV
'HI¡OJHQGHWUHGDJHEHV¡JWH
GHOWDJHUQHÀUHIDEULNNHULGLVVHWUH
lande. Deltagerne lyttede til foredrag
DIYHUGHQVI¡UHQGHHNVSHUWHURJ
udviklere af måleinstrumenter med





'DQVNGHOWDJHU

fokus på blandt andet principperne
&RULROLVRJ7LPHRIÁLJKW3nÁRZ
IDEULNNHQL&HUQH\)UDQNULJEHV¡JWH
GHOWDJHUQH(XURSDVVW¡UVWH
NDOLEUHULQJVFHQWUHIRUPDJÁRZPnOHUH
8QGHUYHMVÀNGHOWDJHUQHRJVnJXLGHGH
ture i produktionsfaciliteterne, men de
ÀNRJVnORYWLODWY UHYLGQHWLO
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
WHRUHWLVNLQGKROGPHQVD͉HQHUQHYDU
afsat til sociale aktiviteter, der gav
mulighed for at udveksle erfaringer og
skabe nye kontakter med ligesindede
mennesker fra adskillige brancher og

områder. Derudover var god mad og
dejlig underholdning i fokus, men
RJVnHWSDUWLPHUL%DVHOµGHQJDPOH
E\µYDUYLUNHOLJQRJOHDI
K¡MGHSXQNWHUQH
Endress+Hauser vil gerne takke vores
NXQGHUVRPGHOWRJIUD1RUJH6YHULJH
og Danmark for en meget god og
mindeværdig tur!

Næste års måletekniske
seminar

1 VWHnUVPnOHWHNQLVNHVHPLQDU
YLOÀQGHVWHGGGHFHPEHU
RJGXNDQDOOHUHGHQXERRNH
SODGVLNDOGHQHUHQ6HOYI¡OJHOLJYLO
GHUY UHEHV¡JSnYRUHVIDEULNNHU
LWUHIRUVNHOOLJHODQGHRJHQWXU
WLO(XURSDVVW¡UVWHDNNUHGLWHUHW
NDOLEUHULQJVFHQWHU

7LOHQNHORYHUYnJQLQJDIY VNHÁRZ
,PDQJHLQGXVWULHOOHSURFHVVHUHUGHWQ¡GYHQGLJWDWPnOHRYHUYnJHRJ
NRQWUROOHUHY VNHÁRZHWYHGKM OSDIHQHQNHOPHQSnOLGHOLJ
ÁRZPnOHU7LOGLVVHDSSOLNDWLRQHUYLO3UROLQHWPDVV7Y UHHQ
ULJWLJJRGO¡VQLQJ'HWHUHQWHUPLVNPnOHUVRPNDQPnOHDOOH
vandbaserede væsker - uafhængigt af den elektriske ledningsevne.
3UROLQHWPDVV7NDQLQVWDOOHUHVLDOOHU¡UIUD'1
40 til DN 1000. Udover at blive anvendt som en ren
ÁRZPnOHUNDQLQVWUXPHQWHWIRUHNVHPSHORJVn
DQYHQGHVWLODWRYHUYnJHÀOWUHWHOOHUW¡UO¡EDI
SXPSHU3UROLQHNDQPnOHSnY VNHUVnVRP
N¡OHYDQGYDUPWYDQGGHLRQLVHUHWYDQGRJ
LQGXVWULHOVSLOGHYDQG7PDVVHUHQNRPSOHW
ÁRZPnOHUWLORYHUYnJQLQJRJRSWLPHULQJDI
industrielle processer. Til dette formål har
WUDQVPLWWHUHQHQVWU¡PXGJDQJRJHQSXOVIUHNYHQV
JU QVHXGJDQJWLOGLUHNWHRYHUI¡UVHODIPnOWH
variabler til det overordnede styresystem.
2PNRVWQLQJVH̟HNWLYGUL͉
3UROLQHWPDVV7KDULQJHQEHY JHOLJHGHOHRJ
er helt vedligeholdelsesfri. Den er let at installere og
kan leveres forudindstillet. Tryktab er ubetydelige og

Endress+Hauser A/S
3RSSHOJnUGYHM
'.6¡ERUJ
7HOHIRQ 
)D[

LQIR#GNHQGUHVVFRP
ZZZGNHQGUHVVFRP

turn-down på 100:1 tillader måling af små
VWU¡PPH
+XUWLJLGUL͉V WWHOVH
3UROLQHWPDVV7KDUGLVSOD\WLOYLVQLQJDIGH
målte værdier, status og alarmmeddelelser. En
LQWXLWLYEUXJHUJU QVHÁDGHJ¡UGHWKXUWLJWRJQHPW
DWNRQÀJXUHUHQ¡JOHIXQNWLRQHU
)RUK\JLHMQLVNHDQYHQGHOVHU
Udover en standardversion, fås ProlineWPDVV7
også som hygiejnisk version (med 3A og
(+('*&HUWLÀNDW 6,3RJ&,3RSWLO&NDQ
XGI¡UHVLHQWLPHXGHQEHJU QVQLQJHU'HWWHnEQHU
op for mulighederne for yderligere applikationer i
PHGLFLQDO²RJI¡GHYDUHLQGXVWULHQ

3UROLQHWPDVV7HUHQWHUPLVNPnOHUGHUNDQPnOHSnDOOH
YDQGEDVHUHGHY VNHUXDIK QJLJWDIGHQHOHNWULVNHOHGQLQJVHYQH
3UROLQHWPDVVVRPVWDQGDUG WLOYHQVWUH RJLK\JLHMQLVNGHVLJQ
WLOK¡MUH 

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
ZZZGNHQGUHVVFRPWPDVV
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Automatik SikkerhedsGuide:

Nødvendig dokumentation – Del-1
Maskindirektivet angiver 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 nødvendig til installation, betjening
og vedligeholdelse af det
elektriske materiel på maskiner. Teknisk dokumentation skal leverandøren levere
med til hver maskine efter
behov. Den skal bestå af
tegninger, skemaer, graﬁ ske
planer, tabeller og instruktioner.

Sproget
Især inden der indgås en
kontrakt mellem parterne,
bør der være aftale om, hvilken form eller medie og hvilket 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 udført i overensstemmelse
med IEC/EN ISO 81346
serien.
Den tekniske dokumentation skal som minimum
indeholde informationer om
følgende:
Q Normale
driftsbetingelser for det elektriske materiel, herunder
de forventede forhold
omkring den elektriske
forsyning og maskinens
belastning af den, samt
hvor det er relevant også
om de fysiske omgivelser.
Q Håndtering, transport og
lagring.
Q Uhensigtsmæssig anvendelse af materiellet.

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

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 relevant.
Oversigtsskemaet skal udføres, så det letter forståel-

Uden dok.: Ingen maskine

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

brydere, motorværn mv.
Detaljerede mål, størrelse,
formål og anbringelse af ledningskanaler, kabelbakker
eller kabelunderstøtninger,
der skal udføres af brugeren.
Om nødvendigt skal der
medleveres ydre forbindelsesskemaer eller tilsvarende
tabeller.

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

3. Ydre forhold på
opstillingsstedet
Dette dokument skal altid
medleveres, hvor det er relevant.

SAMMEN
SÆTTER
VI TRYK PÅ
SYSTEMET

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

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

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

som skal vise de elektriske
kredse på maskinen og det
tilhørende elektriske materiel.
Ledere skal kunne identiﬁceres ved hver tilslutning

med farve, cifre, bogstaver
eller kombinationer heraf.
Der skal være angivet
belastningsstørrelser, startstrømme og tilladte spændingsfald på skemaerne.

FOOD/PHARMA
PUMPESPECIALIST
(+('*FHUWL¿NDW
(8
FDA
+\JLHMQLVN
$VHSWLVN
6DQLW U
&,36,3
0DWHULDOHFHUWL¿NDWHU
6LNNHUKHG
)XOGVSRUEDUKHG
ATEX
6HUYLFH
6SHFLDORSJDYHU

3),)ORZWHNQLN$6HUHQV UGHOHV
NRPSHWHQWVDPDUEHMGVSDUWQHUQnUGHW
J OGHUSXPSHURJLQVWUXPHQWHULQJV
XGVW\U9LUHSU VHQWHUHUQRJOHDIGH
I¡UHQGHSURGXFHQWHULYHUGHQRJOHYHUHU
DOWLGO¡VQLQJHUSnEDJJUXQGDIK¡MYLGHQ
K¡MNYDOLWHWRJWLOWLGHQ

%DOGHUVEXHQ·'.+HGHKXVHQH
7·)
S¿#S¿ÀRZWHNQLNGN·ZZZS¿ÀRZWHNQLNGN

since 1928
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AS-Interface i perfekt samspil med Ethernet
ved et effektivt, samlet system, hvori alle elementerne
er med til at forbedre anlæggets produktivitet.
De vigtigste punkter for
anlægskonstruktører er følgende:
Q Enkel planlægning
Q Fleksibel, modulær opbygning
Q Hurtig montering og
idrifttagning
Q Anlægsejeren forventer:
Q Avanceret diagnosticering
Q Integrerede sikkerhedskoncepter
Q Plug & Play-komponenter

AS-Interface egner sig
specielt til automationsopgaver på sensor- og aktuatorniveauet, hvor det er
den montagemæssigt og
installationsmæssigt mest
enkle og billigste løsning.
I samspil med Ethernet,
som især henvender sig til
de højere automationsniveauer, er det den perfekte
kombination.
AUTOMATISERING. AS-Interface, med de kendte gule
kabler, er ideelle til kabelføring i industrielle installationer, idet man kan spare
60 % af tiden til installation
takket være systemets enkelthed. AS-Interface egner
sig imidlertid ikke altid til
komplekse anvendelser med
mange parametre og mange
data. Til disse opgaver anvendes i stadig højere grad
Ethernet-baserede systemer, der er et optimalt supplement til AS-Interface.

AS-Interface i perfekt samspil med Ethernet.

den optimale løsning af en
kombination af Ethernetteknologi og AS-Interfacesystemet. Således kan man
få data på alle niveauer ved
hjælp af transparente gateways. Fuld funktionalitet til
minimale omkostninger kan
således opnås ved at kombinere systemerne.

Økonomiske løsninger på
aktuator-sensorniveau
Hvis man ser på de forskellige niveauer i automatiseringen og de forskellige
krav, som de stiller, fremgår det tydeligt, at især ASInterface med sit målrettede
fokus på det nederste automatiseringsniveau 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 enkelte sensorer og aktuatorer
tilsluttes og forbindes indbyrdes.
Q

Q

Datamængden pr. enhed
er ringe, i modsætning
til hastigheden ved dataoverførslen. AS-Interface har et hurtigt, kort
signal, idet svartiden for
en slave er cirka 153 μs
fra start af en forespørgsel til afslutning af svaret.
Industriapplikationer

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

Q

Q

udsættes for ekstreme
miljøpåvirkninger, og
de kræver derfor robuste systemer. Brugeren
skal bruge industrielle
komponenter med høj
kapslingsklasse. ASInterface tilbyder industrielle løsninger med
kapslingsklasser op til
IP69K og ATEX-enheder op til zone 1.
Fejlsikrede løsninger
til sikring af dataoverførslen i miljøer, der
er kraftigt påvirket af
elektromagnetiske støjkilder som eksempelvis
svejseanlæg og frekvensomformere, er meget
vigtige på sensor-aktuatorniveauet. AS-Interface-systemet har truffet
særlige foranstaltninger,
der imødegår disse ved
hjælp af signalformen og
forskellige sikringsforanstaltninger.
På det nederste industrielle niveau er der,
ud over overførsel af de
rene data, også behov for

fremføring af strøm. ASInterface 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. Piercingteknikken, der anvendes til
AS-Interface, medfører
desuden endnu fordel
med hensyn til kort installationstid.

kræver et gennemgående
koncept for at udnytte hele
den aktuelle tekniks potentiale. AS-Interface er et
moderne system, der kan
anvendes til tilslutning på
sensor-aktuatorniveau. Tilslutning med AS-Interface
skiller sig ud på følgende
punkter:
Q Enkel tilslutning
Q Fleksibelt og hurtigt
Q Enkel parametrering og
adressering
Q Åbent system

Ethernet skyder gråspurve
med kanoner
Ethernet er et fremragende
system til opgaver på niveauer over styrings- og enhedsniveau. 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 styrings- eller enhedsniveau

Der er således adgang til en
løsning med høj brugsværdi
til en gunstig pris på sensoraktuatorniveau.

Q

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

Andre krav på højere
automatiseringsniveauer
Kravene til de enheder, der
er på et højere niveau end
sensor-aktuatorniveauet, er
imidlertid anderledes:
Q Der er grundlæggende
behov for større datamængder pr. enhed.
Q Svartiderne for parameterdatasæt er ofte mindre kritiske.
Q Sammenlignet med enhedsomkostningerne
spiller omkostningerne
til integrering af kommunikation kun en mindre rolle.
Q Installationsomkostningerne har lavere prioritet
end kompleksiteten og
enhedsomkostningerne.
Som følge af de delvist
modstridende krav består

Hurtig og enkel tilslutning
med AS-Interface
AS-Interface egner sig optimalt til opgaver på det
nederste automationsniveau. 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

Forskelle mellem
hierarkiniveauer
Når opgaverne i anlægget
tages i betragtning, opdager man hurtigt forskellene
mellem de såkaldte hierarkiniveauer i industriel kommunikation. Hvert niveau
har forskellige opgaver og
krav.
I forbindelse med anlægsplanlægningen
gør
topologifriheden
konstruktionerne lettere uden
at skulle bruge tid på omfangsrige kabelsystemer.
Sensorer og aktuatorer kan
placeres frit, og efterfølgende bliver AS-Interfacekablet helt enkelt sluttet til
i en træ- eller linjestruktur.
Det ﬂeksible AS-Interface-system giver i kraft
af piercing-teknologien en
betydelig tidsmæssig fordel og dermed besparelser

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.

på en omkostningsbesparende måde.
I moderne anlæg er anlæggets økonomi, set over
hele dets levetid, yderst
vigtig. Enkel montering og
vedligehold er i dag af stor
betydning som tidsfaktor.
Kravene til et moderne system har ændret sig kraftigt i tidens løb. Prisen på
hardware er i dag af mindre
betydning end for blot få år
siden. Den fortsatte automatisering er kendetegnet

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 producentuafhængige Plug & Playkomponenter, der igen
medfører kortere klargøringstider og gør ombygninger betydeligt lettere.
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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. Samtlige værdier fra
sikkerhedskomponenterne
er naturligvis også tilgængelige i den overordnede
styring eller via Ethernet. I
kraft af de avancerede diagnosticeringsfunktioner 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 optimalt.
AS-Interface er optimeret for tilslutning af aktuatorer og sensorer. Et anlægs
ind- og udgange kan på den
måde samles til decentrale
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moduler på en praktisk
måde. Disse decentrale intelligenser i AS-Interfacenetværkene kan derefter
- efter behov - sættes sammen som modulenheder
via Ethernet-systemer og
forbindes med en overordnet styring eller anlægsovervågning.

Et stort
besparelsespotentiale
Med AS-Interface åbner der
sig et enormt besparelsespotentiale i forbindelse med
planlægning, opbygning og
drift af dele af industrianlæg.
De vigtigste fordele ved
AS-Interface, der i princippet er resultat af forbindelsesteknologien, er følgende:
Q Lavere montageomkostninger
Q Mindre styreskabe

Q

Q
Q

AS-Interface er markedsførende på aktuator-sensorniveauet. Det
gennemprøvede system, med mere end 27 millioner implementerende noder, udmærker sig i kraft af kontinuerlig videreudvikling
og vedvarende kompatibilitet

Omkostningsbesparelser som følge af mindre
hardware
Færre kabelforbindelser
Mindre tidskrævende
installation

AS-Interface er markedsførende på aktuator-sensorniveauet. Det gennemprøvede
system, med mere end 27
millioner implementerende

noder, udmærker sig i kraft
af kontinuerlig videreudvikling og vedvarende kompatibilitet. AS-Interface er en
internationalt anerkendt
standard, som gør investeringen sikker.
AS-Interface organisationen udstiller de seneste
nyheder på Hannover Messe
2014, Hall 9, Stand D06.
Kilde: AS-International

”garant for et sikkert valg
”

100 % kontrol ...
MX2 frekvensomformer til avanceret motor- og maskinstyring
MX2 tilbyder omfattende
funktionalitet

0 Smidig styring af varieret
belastning, 200 % moment
ved 0,5 Hz
0 Kan køre med Permanente
Magnetmotorer (PM)
0 Indbygget sikkerhed i henhold til
ISO13849-1, kategori 3, PLd
0 Programmeringsfunktionalitet til
smarte og intelligente løsninger

industrial.omron.dk

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

www.b-i-a.dk

Som følge af de delvist modstridende krav består den optimale løsning af en kombination af Ethernet-teknologi og AS-Interface-systemet.
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Alsidig, enkel og brugervenlig
controller til vandbehandling
Bürkerts multiCELL transmitter/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 bruger 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 mennesker bliver beskyttet.

Drikkevand og spildevand
Drikkevand bliver i Danmark fremstillet af grundvand, 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 behandling ikke er tilstrækkelig,
kan man foretage en videregående behandling med
anvendelse af kulﬁltre, tilsætning af kemikalier eller
desinfektion ved hjælp af
UV-lys.
Spildevandsrensning består

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.

overførsel af kontrol- og måleparametre mellem sites.

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

af ﬂere forskellige trin, herunder for-ﬁltrering, bundfældning, biologisk rensning
og ﬁltrering. I processen tilsættes kemikalier, som skal
kontrolleres og måles nøje,
og overvågningsdata gemmes som dokumentation for,
at kvaliteten af det rensede
vand overholder de lovmæssige krav.

Alsidig og enkel controller
Et velegnet produkt til proceskontrol inden for vandbehandling er Bürkerts
multiCELL transmitter/
controller type 8619, der er
ideel til en bred række applikationer, fordi den både
kan anvendes med pH-,
ledningsevne- og ﬂowsensorer og til ORP og tempe-

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

multiCELL controller/transmitter

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

Kan klare ethvert
signalbehov
Hver controller kan konﬁgureres til en række sensorer,
og har op til seks prækonﬁgurerede I/O-kort og
kan dermed klare ethvert
signalbehov. Den kan endvidere 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 måledata, og det giver mulighed
for at replicere de samme
indstillinger i en anden
multiCELL controller. På
den måde sikres en præcis

Intuitivt brugerinterface
multiCELL er en ﬂerkanalscontroller, der er designet
med tanke på både montøren og operatøren. De
mange funktioner, og det
modulære design gør, at systemet kan tilpasses præcis
til kundens behov, og det
nemme intuitive brugerinterface kan konﬁgureres til
ﬁre forskellige visninger. Således kan den mest relevante
information om en speciﬁk
applikation vises, og forskellige brugere kan konﬁgurere
forskellige visninger, afhængig af de informationer, der
er relevante i den enkelte
applikation.
Én controller erstatter
styreskab
Et proceskontrol-system
med multiCELL kan reducere omkostningerne væsentligt. I mange tilfælde kan
et helt styreskab erstattes af
en controller med indbygget
display. Fordelen ved multiCELLs modulære design
er, at brugerne kun betaler
for de egenskaber, de rent

faktisk har brug for. multiCELL er samtidig en standard controller/transmitter,
der kan anvendes til mange
forskellige applikationer,
og derved minimeres såvel
lageromkostninger som omkostninger 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 Device Cloud og integreret
software i én og samme
pakke. mySITE giver mulighed for, altid via en internetbrowser at have procesdata
ved hånden på en computer, mobiltelefon, tablet eller smart phone. Systemet
gør det muligt at indstille
alarmer, som genererer en
e-mail eller SMS-tekst med
præcis angivelse af procesnavn, værdi, dato og tid, så
man til enhver tid har det
nødvendige overblik.
jsj

Schneider Electric:

Nyt uddannelsescenter for tekniske kurser
Fra den 1. januar 2014 har
Schneider Electric opgraderet og samlet udbuddet
af sine tekniske kurser i det
nye Schneider Electric Uddannelsescenter. Det imødekommer det stigende
behov for efteruddannelse,
som den konstante, tekniske udvikling medfører.
UDDANNELSE. Opdateret viden er alfa og omega for alle,
der arbejder med tekniske
installationer. I en verden,
hvor både teknologierne og
kundernes krav til energieffektive 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-

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 løsninger.

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 Daniel Jørgensen Eldon, der er
leder af Schneider Electric
Uddannelsescenter.

med er det slut med det velkendte navn Produktskolen,
men det nye uddannelsescenter er andet og mere end
et nyt navn.

Voksende behov
Udbuddet spænder vidt
med kurser inden for elektrisk distribution, bygningsautomatik, industriel
automation, brand og sikring, data og netværk, LK
IHC og KNX samt styring
af vand og fjernvarme. Programmet omfatter både
produktspeciﬁkke kurser
og kurser i samlede løsnin-

Fagfolk bliver klogere
- I Schneider Electric Uddannelsescenter samler vi
en lang række kurser under
én hat, også kurser i nye produkter og løsninger i Schne-

ger. Daniel Jørgensen Eldon
venter, at byde mindst 2.000
kursusdeltagere velkommen i 2014.
- Vi ser et klart voksende
behov i branchen for yderligere kvaliﬁcering og efteruddannelse. 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 energiforbrug, siger han.
Schneider Electric’s kursuskatalog kan ﬁndes på:
www.schneider-electric.dk
jsj
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Dual-Use Eksport sikkerhed – Del-2
Denne artikel i serien om
eksport sikkerhed omhandler Wassenar Arrangementet og de aftaler der
er truffet. Endvidere lidt
om BIS i USA om selvklassiﬁcering af eksporterede
items og ansvar.
Af Jørgen Sommer.
EKSPORT. Aftalen som er
efterfølgeren til den kolde
krigs CoCom, blev etableret den 12. maj 1996 i den
hollandske by Wassenaar,
nær Haag.
Et sekretariat, som administrerer aftalen, ligger
i Wien i Østrig.

Overhold eksport krav

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

en embargo på vestlig eksport til lande i Østblokken.
CoCom har 17 medlemslande.
Aftalens fulde navn er
”The Wassenaar Arrangement on Export Controls
for Conventional Arms and
Dual-Use Goods and Technologies.

Levering af
konventionelle våben
Hvert halve år udveksler
medlemslandene information om levering af konventionelle våben til ikke
Wassenaar medlemmer som
falder ind under otte våben
kategorier:
Krigstanks,
pansrede kamp køretøjer
(ACV), artilleri, militære
luftfartøjer, militære helikoptere, 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 landet: Producere/eksportere
våben eller følsomt industrielt udstyr; fastholde
ikke-sprednings politik og
tilsvarende national politik inklusive: Tilslutter sig
ikke-sprednings politik,
kontrollister og hvor det er

BIS. Selvom mange forskellige US og udenlandske enheder kan være involverede
i fremstilling og distribution
af et item.

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

relevant, retningslinjer af
Nuclear Suppliers Group,
Missile Technogogy Control Regime og Australia
Group; og tilslutter sig
Nuclear Non-Proliferation
Treaty, Biologicla Weapons
Convention, Chemical Weapons 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-

klassiﬁcere eksporterede
items eller varer med und-

I tilfælde af krypterings
hardware eller software er

Effektiv eksportkontrol

tagelse af særlige items som
indeholder
krypterings
funktionalitet.

det nødvendigt at US ﬁ rmaet kræver en produktklassiﬁ kation kendelse fra

Eksportør ansvar
Det er i sidste ende eksportøren eller USPPI (US
Principal Party in Interest)
som holdes ansvarlig for den
korrekte klassiﬁ kation af enhver eksport og som kræves
til at sikre at alle relevante
eksport kontrol krav forud
for eksporten overholdes.
I denne anledning kan
et ECCN nummer (Export Control Classiﬁcation
Number) ikke bestemmes
af USPPI, teknisk information 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 - Export Control Classiﬁcation
Number – er en speciﬁc
bogstav-nummer kode som
identiﬁcerer ting, teknologi
og software som samlet set
betegnes Items.
Der er tale om items som
bliver kontrolleret ved eksport fra medlemslandene af
”Wassenaar Arrangement”,
inklusive USA.

KOBOLD: Tysk kvalitet
/
- Nu hos Hans Buch A/S
Måling og regulering af
' Flow
' Tryk
' Niveau
' Temperatur
' pH
' Ledningsevne
' Fugt
' Turbiditet
' Densitet
KOBOLDs brede produktprogram bruges i alle grene af industrien og byder på ﬂere patenterede enheder. Hurtig tilpasning til tekniske fremskridt sikrer, at høje applikationsspeciﬁkke krav til hver en tid mødes.

Hans Buch A/S
Roskildevej 8-10
2620 Albertslund

Telefon: 43 68 50 00
www.hansbuch.dk
info@hansbuch.dk
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HMS distributør af IXXATprodukter i de nordiske lande
dem i stand til yderligere at
udbygge deres industrielle
kommunikationsløsninger
via HMS‘ Anybus- og Netbiter-produktserier, understreget Peter Greenfort.
Den første markedsevent, hvor HMS vil fremvise IXXAT-produkterne,
vil være en række seminarer,
som vil ﬁnde sted i foråret
2014.

Salg af og support til
IXXAT-produkter til maskinkontrol og -sikkerhed
i Sverige, Danmark, Norge
og Finland overdrages til
HMS Industrial Networks.
KOMMUNIKATION. I starten af 2013 opkøbte HMS
Industrial Networks den
tyske virksomhed IXXAT
Automation GmbH, hvormed de yderligere udbyggede den verdensførende
koncern inden for industriel
kommunikation. Eftersom
HMS er en svenskbaseret
virksomhed, som længe
har været kendt for at sælge
industrielle kommunikationsløsninger på de nordiske
markeder, overtager HMS
nu salg, support og distribution af IXXAT-produkter i
de nordiske lande. Det blev
tidligere håndteret af en distributør.

Markedsførende
produkter til CAN
IXXAT-produkter
har
længe været markedsførende, hvad angår kommunikationsløsninger til
maskiner, sikkerhed og biler
- og de har især haft succes
på det centraleuropæiske
CAN-marked. IXXATproduktporteføljen omfatter CAN PC-grænseﬂader,

IXXATs kommunikationsprodukter skal sælges i Norden af HMS.

som muliggør CAN-netværksadgang til kontrol- og
analyseapplikationer. Det
omfatter også forstærkere,
broer, I/O-moduler og
kontrolenheder til EtherCAT-, POWERLINK- eller
CAN-baserede applikationer. 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 IXXATprodukter i de nordiske lande 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 betyder, 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 videresælge IXXAT-produkterne i Sverige, Danmark,
Norge og Finland, siger Peter 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 hovedkontoret i Halmstad,
Sverige. Det vil også gøre

Automatiseringsudstyr til
industrien
HMS Industrial networks er
en af de førende, uafhængige
leverandører af embedded
netværks teknologi til automatisering. HMS udvikler
og producerer løsninger til
interface til automatiseringsudstyr til industrielle
netværk. Udvikling og produktion sker på hovedkontoret i Halmstad, Sverige.
HMS afdelingskontorer
i Chicago, Beijing, Karlsruhe, Milano, Mulhouse og
Tokyo kan tilbyd lokalt salg
og support. HMS beskæftiger mere end 240 medarbejdere og havde et salg på
42,5 mio. i 2011. HMS blev
etableret i 1988 og er noteret
på NASDAQ QMX Nordic Exchange i Stockholm i
kategorien small cap, informationsteknologi med ISIN
SE0002136242.
www.anybus.dk
hassel.

Fleksible gennemføringer for kabler og rør
Et enkelt koncept, der
både er ﬂeksibelt med
hensyn til dimensioner og
med hensyn til fremtidige
ændringer, kan sikre sterile
miljøer, brandskel, klimaskærm, 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 miljøer. Og samtidig have muligheden 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 gennemføringer 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 gennemtestet på alle tænkelige gennemføringer både
herhjemme og i resten af
verden, forklarer administrerende direktør Morten
Nordtofte Gustavsen, Roxtec Denmark ApS.
Det stigende fokus på
klimaskærm og stadig tættere 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 gennemføringer har en anden stor
fordel, nemlig lave udgifter
til vedligehold og dermed
en bedre driftsøkonomi. I
anlægget af de nye supersygehuse 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 brandgennemføringer være høje,
vedvarende og uforudsigelige, fortsætter Morten
Gustavsen.
- En Multidiameter-løsning vil derimod ikke have
udgifter til vedligehold de
første år. Og efterfølgende
er omkostningerne til vedligehold kun en femtedel af
de udgifter, man normalt
vil bruge på at vedligeholde
stenuldsløsningerne. Dertil
kommer, at man fuldt ud lever op til kravene om sikring
og har de ﬂeksible fordele,
påpeger Morten Nordtofte
Gustavsen.
Netop denne forskel i udgifterne 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 bygningens sikkerhed, uden

at budgettet lider overlast.
Det erfarede Bane Danmark
efter det store skybrud over
København i juli 2011, hvor
bl.a. oversvømmelser i relæstationer stoppede togdriften. Uger forinden havde
Bane Danmark taget kontakt til Roxtec Denmark og
haft de første møder, og man
kunne nu kort efter skybruddet 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 hurtige at montere, og der er
minimalt vedligehold ved
dem. De kan monteres før,
under og efter kabeltrækninger, så det er aldrig for
sent at sikre fremtiden med
ﬂeksible gennemføringer,
slutter Morten Nordtofte
Gustavsen.
Yderligere informationer
på: www.roxtec.com
jsj

Sensoren er egnet til driftstemperaturer fra 0 til 50 grader.

Optisk
turbiditetsmåling
Effektiv målemetode for
kvalitetskontrol.
MÅLING. Den optiske
turbiditetssensor JUMO
EcoLine NTU giver ”uklarhedsmåling” efter DIN
EN ISO 7027. Dette er
en effektiv målemetode
for kvalitetskontrol og bestemmelse af kvaliteten
på vandprøver med lav til
middel turbiditet.
Måleprincippet for JUMO Ecoline NTU er baseret 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 sensoren anvendeligt indenfor
mange områder som f.eks.
overvågning af drikkevand, kommunalt og industrielt spildevand samt
anvendelse i dambrug.
Sensoren er egnet til
driftstemperaturer fra 0 til
50 grader. Sensorhuset er
lavet af PVC og kendetegnes som et slankt og robust
design.
JUMO EcoLine NTU
tilsluttes via RS485 displayenheden/ kontrolleren
JUMO AQUIS 500 RS og
er klar til at blive brugt som
en komplet måleenhed ved
levering. www.jumo.dk
hassel.

IP69 Servomotor til
fødevare produktion
Kollmorgen har udviklet en ny serie AKMHservomotorer i rustfri
stål IP69, der er udført I
robust hygiejnisk design
til maksimering af produktivitet og er i overensstemmelse med fødevare
sikkerhedskravene.
SERVO.
Denne
nye
AKMH-serie er baseret på
Kollmorgen‘s roste AKMserie. Den er udviklet specielt med henblik på Food
Safety Modernízation Act
(FSMA).
Disse IP69 synkron servomotorer er udført i hygiejnisk 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 servomotoren og den kan rengøres
uden at afdække den eller

at fjerne den fra maskinen.
Rustfri stål servomotoren kan direkte arbejde
i omgivelser af rindende
vand. Det betyder at maskinbyggeren kan designe
og fremstille pålidelige og
produktive maskiner som
er lettere og hurtigere at
rengøre.Dette reducerer brugerens uønskede
spildtid i form af produktionsstop. På Pack Expo udstillingen demonstrerede
Kollmorgen (Vha. Servo
Boxing Robot) den næste
generation AKD PDMM
programmerbar servodrev
som yder højere produktionsgennemløb 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 gennembrydende enestående
løsninger med hensyn til
præstation, pålidelighed
og brugervenlighed, der
giver maskinbyggerne ubestridelige markeds fordele.
Yderlig information
www.deltaelektronik.dk
jsk

No longer miss a
bus with our Safety
Gateways

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

Safety Technology by
Bihl+Wiedemann

new standard

+

me

ducts already
All

pro

ducts already

+

Bihl+Wiedemann Nordic ApS I Phone: + 45 70 27 60 20
DK - 3450 Allerød I Fax: + 45 70 27 60 21

the

p ro

www.bihl-wiedemann.dk

et

All

More information on your application safety at:

me

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
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CP-Kelco ApS:

Stort teknologispring med
Industrial WLAN-løsning
Fødevarevirksomheden
CP Kelco, en af verdens førende 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 tidsforbrug markant og sikrer en
hidtil uset ﬂeksibilitet
WIRELESS. Forestil dig en
produktion uden stationære
operatørstationer og trykknapper. En produktion,
hvor den enkelte operatør i
stedet bevæger sig frit rundt
med sin iPad og såvel overvåger som styrer sine maskiner
– uafhængigt af en stationær
computer og IP-adresser,

Verdens førende
pektinproducent

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

Controller-baseret
trådløs løsning
Forudsætningen for at forvandle den vision til virkelighed, er en controller-baseret
trådløs løsning fra Siemens,
som gør det muligt at koble
produktionen op på adskillige dusin trådløse access

har ﬂest ændringer på et år,
fordi vi optimerer styringen
til eksisterende anlæg og
bygger nyt, forklarer automationsingeniør Henrik
Parbo.

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

stant, og alt management
samt konﬁguration, herunder download af ﬁ rmware
og IP-adresser, foretages ét
enkelt sted.
Altså ingen individuel
opsætning af hver enkelt
access point, ingen møjsommelig fejlﬁ nding via
gennempløjning af adskillige hundrede hjemmesider.
Lukker ét access point ned,
skruer de to nærmeste ac-

Duft af tehandel, strandkant
og citrusfrugter

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.

points med et minimum af
administrativt arbejde til
følge.
I løbet af 2013 har projektingeniør Jesper Knage og
hans kollega Henrik Parbo
således testet en trådløs løsning med én controller og
en række access point i et
begrænset område af deres
store produktion. Med så
stor succes, at der i slutningen af 2013 blev givet grønt
lys til at implementere løsningen 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’ controller-baserede Industrial
Wireless LAN, som teknologien retvisende kaldes.
- Vi tænkte, at nu var det
nok tiden til at tage chancen

kende til programmering.
Operatørinterfaces var eksempelvis ikke koblet op på
det trådløse netværk.
- De bare seks access
points skulle nemlig hver
især konﬁgureres enkeltvist og via hver deres
hjemmeside. Så hvis en ny
bruger skulle tilføjes, eller
hvis man skulle ændre i de

cess points bare op for deres signalstyrke og dækker
det hul, som det fejlramte
access point har efterladt.
Endvidere er diagnosemulighederne ligeledes blevet
samlet, og er dermed langt
mere overskuelige.
- Nu kan vi åbne én hjemmeside, kigge ned over den
og måske konstatere, at et

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 forskellige 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 fødevarer, eksempelvis pektin
og carrageenan, der anvendes som fortykningsmiddel
og stabilisatorer i et væld af
produkter, vi alle anvender
i dagligdagen: Fra marmelader og mejeriprodukter
over solcremer og lotions
til tandpasta.
Når man bevæger sig
rundt i fabrikken, dufter
der skiftevis af tehandel og
strandkant, af citrusfrug-

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.

ter og tørret tang. Hvert år
ankommer der ﬂere hundredetusinder tons citrusskaller og tørret tang til Lille
Skensved, som efterfølgende forarbejdes til pektin og
carrageenan.
Altså store mængder, der
passerer igennem produktionen på meget kort tid og

Controller-baseret
trådløs løsning

med høje krav til kvalitet,
ﬂeksibilitet og hurtig omstilling mellem produkterne. 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

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 administrativ 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’ controller-baserede løsning ind i
billedet. Signalstyrke og
kanalvalg for de enkelte access points optimeres kon-

access point lyser rødt. Det
betyder, at vi bedre kan instruere dem, som skal fejlsøge om, hvor fejlen ligger,
forklarer Jesper Knage og
tilføjer: - På et fuldt udbygget netværk bliver fejlsøgningshastigheden vel ganget
med en faktor 10. Det er jo
helt vildt.

Betjeningen ﬂyttes 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, vurderer Jesper Knage.
CP Kelco ApS arbejder
nemlig på at udstyre hver
enkelt maskine og alle procesinstrumenter i produktionen med en QR-kode, så
produktionsmedarbejderen
ved at skanne en komponents kode kan få adgang til
driftsdata, parametre eller
kontrol af enheden. Betjeningen kan med andre ord
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simpelthen ﬂyttes ud i selve
produktionen i stedet for at
foregå foran en stationær PC
placeret i det centrale kontrolrum.

klogt at vælge en industrileverandører som Siemens
frem for en kontorleverandør, understreger Jesper
Knage.

iPad’en fortæller, hvad der
skal gøres
Skal der åbnes op for en
bestemt ventil, kan operatøren 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 sammenholde ordrenummer med
poseindhold og tragtnummer. Han skanner bare koden, og så fortæller iPad’en
ham, hvad han skal gøre. Endelig tillader QR-koderne
desuden, at operatøren kan
oprette en vedligeholdelsesordre direkte i SAP, når han
står ved noget defekt udstyr.
De relevante data opsamles
automatisk og sikrer dermed, at den rigtige komponent fejlmeldes.
Alt sammen produkti-

’Nu spiller det’
En af forudsætningerne for
at etablere denne komplekse
løsning er robuste industrielle komponenter, der ikke
alene er ekstremt pålidelige,
men også kan anvendes i aggressive 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, operativsystem, iPads, wireless
LAN osv., været modne et
stykke tid. Men det er først
nu, vi, i hvert fald hos os, synes, 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 controller op, så systemet bliver
fuldt redundant. Udover at
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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 industrivirksomheder. Det her kan
bruges alle steder, slår Jesper
Knage fast.
jsj

100 access points
med tiden
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
ﬂeksibilitet og lavere tidsforbrug.

Det fælles mødested
for dig og dine kolleger!

10 gange hurtigere fejlsøgning

vitetsforbedringer, der kun
er mulige, fordi den controller-baserede løsninger
minimerer opsætnings- og
vedligeholdelsesarbejdet.
- Som sådan var der ingen
alternativer. Det skulle være
en centraliseret løsning for,
at vi ikke skulle blive administrativt overbebyrdet.
Der ﬁ ndes sikkert andre leverandører inden for det her,
men teknologien og pålideligheden skal være til stede.
Så derfor er det selvfølgelig

rulle det trådløse netværk
ud løbende i produktionen, overvejer man desuden med tiden at koble
det administrative netværk
på controller-løsningen, så
den vil styre såvel produktions- som administrations-it
i ét fælles og ﬂere virtuelle
netværk.

Kan anvendes bredt i
industrien
En controllerbaseret Industrial wireless LAN løsning

Tryksensor til
nedsænkning
Hydrostatisk niveaumåling i ﬂydende medier.
SENSOR. De nye tryk-niveausensorer i serie DGC
075 fra EGE-Elektronik
Aps egner sig til niveaumåling i ﬂydende medier i
tanke, brønde, borehuller,
spildevandsanlæg og gylletanke 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 tankafdækningen, og af en målesonde der føres ned i
tanken. Sonden er udført
i kapslingsklasse IP68,
sensorhovedet i IP67.
DGC-sensorer leverer
et analogt 4 - 20 mA-udgangssignal og forsyningsspændingen 24 V DC.
www. ege-elektronik.com
hassel.
DGC-tryksensor til
niveauovervågning

Besøg VTM 2014, her du kan se
ÁHVWPDVNLQHURJY UNW¡MWLOPHWDOEHDUEHMGQLQJ²VDPOHWSnHWVWHG

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.

VTM 2014

Odense Congress Center
1.-4. april, dagligt kl. 8.30-16.00
Print dit adgangskort på www.vtm2014.dk

Machine tools of tomorrow
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Generationsskifte i Grønbech & Sønner A/S
Den 1. april er der vagtskifte i Grønbech & Sønner A/S,
idet Axel Bang-Berthelsen går på pension og bliver afløst af Jeppe Rasmussen som administrerende direktør.
Jeppe Rasmussen kommer fra en stilling som administrerende direktør for Schneider Electric Buildings A/S.
Af John Steenfeldt-Jensen
LEDELSE. Siden 1988 har
den administrerende direktør for Grønbech & Sønner
A/S heddet Axel Bang-Berthelsen. Det er slut nu, idet
han den 1. april, i en alder af
64 år, går på pension og overlader ledelsen af Grønbech
& Sønner A/S til Jeppe Rasmussen, der fra denne dato
er administrerende direktør. I en periode indtil Påske
vil Axel Bang-Berthelsen arbejde 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 bestyrelsesformand, at jeg ønskede
at gå på pension når jeg rundede 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 BangBerthelsen.
- Jeg ﬁk i 1988 overdraget ledelsen af et familieejet
selskab, som havde 38 medarbejdere og en omsætning
på 160 mio. kr. - med kontor på Østerbro og lager i
Sydhavnen. I dag har vi en
virksomhedsgruppe på 175
medarbejdere, en omsætning på 450 mio. kr. i egen

fakturering og over 500 mio.
kr. inkl. provisionssalg. Stål/
metal divisionen har en årlig 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 konsolideret os på markedet. Men
det stopper ikke nu - vi skal
fortsat have vækst. Grønbech & 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, siger Axel Bang-Berthelsen.
Axel Bang-Berthelsen
mister dog ikke helt kontakten med Grønbech & Sønner A/S, idet han træder ind
i bestyrelsen for Grønbech
& Sønner A/S og bibeholder
sine poster som bestyrelsesmedlem i A/S Bevola og A/S
Bevola Norge. Endvidere er
han åben for også at indtræde i andre bestyrelser.
Skibsingeniør med ledelsesmæssige kompetencer
Den nye administrerende
direktør Jeppe Rasmussen
er 52 år og uddannet som
civilingeniør og licentiat i
skibsbygning. Han kommer fra en stilling som ad-

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.

ministrerende direktør for
Schneider Electric Buildings A/S. Før tiden hos
Schneider Electric var han
ansat i AxFlow gruppen som
regional direktør for Norden og samtidig administrerende 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 nævnes, at Jeppe Rasmussen er
med i regeringens Vækstteam 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 kontrolleret
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 fremadskuende en organisation, hvor
infrastrukturen er i orden
med korte kommandoveje
og beslutningsprocesser, siger Jeppe Rasmussen.

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

A/S fortsætter ad det vækstspor, 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 energiforsyning. Der kommer til
at ske meget på disse områder i de kommende år, og vi
er klar til at gribe de muligheder, der opstår, fortsætter
Jeppe Rasmussen.

Værdibaseret salg
- Værdibaseret salg er i dag
en vigtig del af vor forretningsﬁlosoﬁ, 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 eksempelvis 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 driftsstop, men vi skal også fortælle kunden at tingene måske
kan gøres på en bedre måde,
så skaderne undgås. Også
mulighederne for energioptimering skal vi gøre
kunderne opmærksom på:
Vi skal sælge værdi for kunderne og ikke kun teknik.
Også for vor stål- og metal division ligger der mange
forretningsmuligheder i den
nærmeste fremtid eksempelvis i forbindelse med
de mange store, offentlige
anlægsarbejder, der skal påbegyndes i de kommende år,
slutter Jeppe Rasmussen.

Andre
organisationsændringer
Det er ikke blot på posten
som administrerende direktør i Grønbech & Sønner A/S, der sker ændringer
i den kommende tid. I efteråret 2014 fratræder koncerndirektør 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 bestyrelser.
I anledning af Axel BangBerthelsens fratræden og
Jeppe Rasmussens tiltræden
afholdes der den 11. april
en reception på ﬁrmaets
adresse: Scandiagade 25,
København.

Pumper med maritim
Tre helt forskellige behov skulle løses af Hydra-Cells pumper.
PUMPER. Hydra-Cells danske distributør Hans Buch
A/S har leveret tre HydraCell G13 pumpe- og motorsæt til brug på M/S Stena
Scanrails fragtskib, som sejler mellem Frederikshavn og

Göteborg. Målet for kunden
var at anvende Metanol som
et alternativt brændstof, for
dermed at reducere udslippet af carbon under drift.
Opgaven lød på at pumperne skulle løse tre helt forHydra Cell G13 er et
meget alsidigt pumpe
og motorsæt.

skellige behov, men kunden
forespurgte om muligheden
for samme speciﬁkationer
for alle pumperne for dermed at sikre størst mulige
alsidighed om bord. Ved
denne løsning kunne der opnås redundans med et mindre 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 kedelvand.
Tryk: 16 bar. Flow: 1,13
- 5,67 lpm. Temperatur:
90°C
Behov 3: Demineraliseret
vand (BFW).

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

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

Pumperne kan byttes rundt
uden problemer
Hydra-Cell G13XKSJSNETK pumperne lever

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

pumper er testet individuelt, inspiceret og certiﬁceret
af DNV, et af verdens førende certiﬁceringsbureauer.
www.hansbuch.dk
hassel.

Problem:
Hvordan får jeg dokumenteret beregningerne
på mine sikkerhedventiler ?

Løsning:
Armatec har beregningsprogram for
dimensionering af LESER sikkerhedsventiler,
resultatet kan skrives ud på 15 sprog inkl.
driftsdata, materialer og snittegning

Armatec er en hurtig og Àeksibel 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.

solutions for flow technology

Armatec A/S · Mjølnersvej 4-8 · DK-2600 Glostrup · Telefon 4696 0000 · Fax 4696 0001· www.armatec.dk
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Spindelkabler et pladsbesparende
alternativ til servokabler
igus udvider viften af
enkeltledere med billig og
stærkt lederkabel.

Software der gør det nemmere for brugerne.

Hurtigere, smartere
og mere sikkerhed
Software med en smartere
property grid med intelligente værktøjer.
SOFTWARE. Den opgraderede iX HMI-software fra
Beijer Electronics præsenterer en bred vifte af udvidelser med en fælles ambition
om, at øge effektivitet og
workﬂow.
Man har gjort det nemmere for nye brugere, hvilket
gør avancerede funktioner
nemmere at bruge for alle.
Og forbedret brugervenlighed giver kraftfuld funktionalitet.

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 komponentbibliotek 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 oversættelsesdatabase med ﬂere
sprog.
Sikker night view med farvetilpassede objekter, herunder komplekse objekter som
audit trail, alarm viewer og
database viewer.
Drag’n drop Analoge objekter, og vælg prædeﬁnerede
stilarter.
Resultatforbedringer omfatter hurtigere skærmforandring og programopstart.
Reducer nedetid med projekt- og data-backup på panelets indbyggede SD-kort.
Hold det nøjagtige tidspunkt med SNTP-synkronisering af ur.
IX HMI-software-version
2.10 kan downloades fra
hjemmeside www.beijer.dk
hassel.

KABLER. igus har suppleret
sin motorkabelserie med en
prisbillig enkeltleder med
PUR-kappe – chainﬂexkablet CF270.UL.D. Det
bøjefaste lederkabel af ﬁne
enkelttråde er udviklet specielt til bevægelige energikæder i værktøjsmaskiner,
hvor enkeltledere er et godt
og pladsbesparende alternativ 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 værktøjsmaskiner 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 energikædernes radius sprænger
rammerne for, hvad værktøjsmaskinerne giver mulighed for rent pladsmæssigt.
igus har løsningen i form af
de skærmede enkeltlederkabler. Enkeltlederen CF270.
UL.D er udformet som
spindelkabel og væsentligt
tyndere, og egner sig derfor
perfekt til energikæder med
lille radius til værktøjsmaskiner.

Enkeltledere i høj kvalitet
til rimelig pris
På trods af igus-spindelkablernes enkle opbygning lever
de fuldt ud op til kvalitetskriterierne, der gælder for
kabler i bevægelse. Et bøjefast 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

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 bevægelse i værktøjsmaskiner med et minimum af plads.

god og vedvarende elektromagnetisk forenelighed.
Yderkappen er fremstillet
af en PUR-baseret blanding
med ringe adhæsion iht.
kravene i forbindelse med
energiføringskæder. Spindelkablet er desuden oliebestandigt, kærvslagstærkt
og halogenfrit og kan også
anvendes til lavtemperatur.
Med sin orange kappefarve
og godkendelse iht. UL og
NFPA79.2012 matcher kablet de høje krav, der stilles inden for værktøjsindustrien.

Alt dette gør igus-spindelkablet til et godt og billigt
alternativ til den hidtil benyttede enkeltlederserie
CF310.UL med TPE-kappe.

Spindelkabel i seks
forskellige udførelser
Spindelkablet CF270.UL.D
fås med seks forskellige ledertværsnit, yderdiametre
og kobbertal. Det gør spindelkablet til et perfekt supplement til den eksisterende
chainﬂex-enkeltlederserie
CF310.UL og CF340.

Intelligent målesystem for måling af opløst ilt
Sensor der er egnet til
overvågning på mange
områder.
SENSORER. Foruden måling
af pH-værdien og ledningsevnen er bestemmelse af
den opløste iltkoncentration også et vigtigt parameter i vandanalyse!
Langtidsstabilitet og
lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ken-

detegner denne nye sensor.
Den er egnet til anvendelse
på eksempelvis kommunale og industrielle rensningsanlæg, overvågning
af drikkevand, beskyttelse
af vandmiljøet samt i dambrug.

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

play” uden behov for omkalibrering. Den robuste
sensor i rustfrit stål har et
måleområde på 0…20 mg/l
og kan anvendes i temperaturområdet 0…60°C.
Sensoren kan tilsluttes
via Modbus RTU RS485
til JUMO AQUIS 500RS,
der har integreret regulatorfunktion. Den er opbygget 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 brugervenligt set-up program
på en PC.
For yderligere spørgsmål,
kontakt JUMO på 4619
4666 eller se på
www.jumo.dk
hassel.

Panel-PC med multitouchskærm på op til 24”
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 MultitouchControl-Panel med en effektiv 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 IPCkomponenterne så kompakt
som muligt og termisk i

forhold til hinanden. For at
spare plads er computeren
således bygget omkring støttearmen 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 varmefordeling til alle husets vægge.
Dette resulterer i driftstemperaturområde på 0
til 45 °C. Hertil kommer
den nemme tilgængelighed til alle komponenter,
hvilket er rart, når der anvendes lagringsmedier som
eksempelvis CFast-kort eller SSD. Tilslutningskablet
føres gennem støttearmen
til tilslutningsrummet til
op til seks IP 65-stik. To af

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

stikpunkterne er i basisudstyret optaget af Ethernet
hhv. spændingsforsyningen. De øvrige kan valgfrit anvendes til yderligere
Ethernet-, USB-, eller serielle grænseﬂader hhv.
mini-PCI-feltbus. Den cylindriske stikhætte i midten

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

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

supplement til Intel-Celeron-CPU, med 1,6 GHz og
to kerner, også Intel-Corei-processorer af både 2., 3.
og 4. generation. Her kan der
til Intel Core i3 og i5 anvendes 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 mini-PCI-slot til kort installeret fra fabrikkens side, 2 GB
DDR3-RAM (kan udvides
til 16 GB), harddisk, CFastkort eller SSD, On-BoardDual-Ethernet-adapter
med 10/100/1000Base-Ttilslutning og On-BoardSATA-RAID-1-controller
(Intel Rapid Storage Technology).
Materialer som aluminium gør panelerne robuste
og egnede til industribrug.
En smal slagbeskyttelse af

metal, der går hele vejen
rundt, sikrer touchscreenoverﬂaden og displayet mod
mekaniske skader.

Betjening med
arbejdshandsker
Den gennemgående glasoverﬂade er kemisk hærdet,
har anti-reﬂeksoverﬂade og
yder maksimal beskyttelse
mod miljøpåvirkninger.
Multitouch-panelet med
projekterende capacitive
touchscreen (PCT)-teknologi har en højere touch
punkttæthed, som sikrer en
mere præcis og sikker betjening med små trin uden
ryk. Betjening kan også ske
med tynde arbejdshandsker.
Mulighed for både berøring
med fem ﬁngre og automatiseringsløsninger med
2-hånds-betjening.
jsj
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Holtec Automatic –Vest A/S
i Lem har på tre år oplevet
en imponerende vækst, og
ﬁrmaet har skabt arbejdspladser til dobbelt så mange
medarbejdere. Foto: Holtec.

Holtec Automatic:

Fordobler medarbejderstaben
Holtec Automatic – Vest
A/S i Lem, der er total
leverandør af industriel
automation, har de seneste to år oplevet stor
forretningsfremgang, og
det har fordoblet antallet
af medarbejdere.
AUTOMATION. Selvom jobmarkedet ikke altid er let
oven på ﬁ nanskrisen, er
der alligevel små lyspunkter 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 imponerende vækst. Firmaet
har skabt arbejdspladser til
over dobbelt så mange medarbejdere.
– Da vi i 2011 blev en del
af Holtec Automatic var der
6-8 personer ansat. Efter et
indkøringsår i 2011 tog ansættelserne for alvor fart i
2012 og 2013, og lige nu er
vi 18 mand i Lem, forklarer Jimmy Nielsen, der er
afdelingsleder hos Holtec
Automatic - Vest i Lem.
- Sammen med de mange
nyansættelser er der naturligvis også kommet gang i

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 Nielsen, der pointerer, at muligheden for succes er stor i
Norge, hvis man har et unikt
kvalitetsprodukt.
Selvom der er mange
produktionsvirksomheder,
der de seneste år er ﬂyttet
fra Danmark, holder Holtec
Automatic - Vest fast i
den lokale produktion af
blandt andet tavler til ﬁ rmaets 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 rmaet runder de tyve ansatte, og
afdelingslederen vil heller
ikke udelukke muligheden
for en udvidelse af produktionsanlægget.

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
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arbejdsforholdene er de rigtige, er det vores erfaring, at
vi sagtens kan tiltrække folk,
forklarer Jimmy Nielsen.
Han forklarer, at en del
medarbejdere arbejder meget hjemmefra, ligesom de
har ﬂeksible arbejdstider.
Det betyder, at de kan få
familielivet til at fungere –
trods afstanden.

Kunder både hjemme
og udenlands
På virksomheden i Lem arbejder blandt andet ingeniører, automatikteknikere og
elektrikere, der har bygget
en stor teknisk og teoretisk
viden oven på deres uddannelse. Desuden arbejder
en række montører med at
servicere og opstille anlæg
rundt om hos virksomhedens kunder, såvel indenlands som udenlands.
Ud over aktiviteter i Esbjerg og Lem har Holtec
også underafdelinger i Hobro og Sønderborg.
Fakta:
Holtec er totalleverandør
inden for industriel automation – herunder styringer,
software og komplette projekter. Desuden besidder
man stærke kompetencer
på energi- og miljøområdet.
Kunderne er maskinbyggere, installatører og alle slags
industrivirksomheder.

Holtec sælger primært styringssystemer og har i mange år haft et tæt samarbejde med maskinbyggere
inden for produktionsudstyr. Foto: Holtec.

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 styringssystemer og har i mange år haft et tæt samarbejde
med maskinbyggere inden
for produktionsudstyr. For
at udvikle virksomheden
yderligere er der i de seneste

Til pick and place

år sat fokus på procesudstyr
inden for vand-, varme- og
miljøområderne. Firmaet
har i samarbejde med ﬂere
lokale virksomheder været
med til at udvikle styring,
hardware og software til
et biogasanlæg. Virksomheden 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 styringen til et nyt vandværk.

Styringer og software til
olieindustrien
Afdelingsleder Jimmy Nielsen 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 levere styringer og software til
olieindustrien i Norge. Men
potentialet i Norge rækker

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

medarbejder. – Vi har på
det seneste haft et rekrutteringsbureau 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 kommer langt fra Lem, men hvis

Koncernen, der består
af Holtec Automatic A/S
beliggende i Esbjerg, med
underafdelinger i Hobro og
Sønderborg samt datterselskabet Holtec Automatic –
Vest A/S med adresse i Lem,
beskæftiger over 45 medarbejdere. www.holtec.dk
hassel.

Lamelpumper til vakuum, tryk eller kombination

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

BRD. KLEE A /S T 43 868 333 E klee@klee.dk

www.klee.dk
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Trykmåling:
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Membranforsatse giver ﬂere muligheder
Brugen af membranforsatse isolerer målecellen fra processen, så man kan tilpasse sin trykmåler til stort set alle
måleopgaver. De mange kombinationer af tilslutninger
og måleinstrumenter giver et stort antal valgmuligheder. Det korrekte valg sker derfor som en kombination af
proceskrav og mulige løsninger.
Af Morten B. Jensen, Carl
A. Plesner A-S
TRYKMÅLING. Trykmåling
er en af de mest udbredte
parametre til styring og
regulering i procesindustrien. Membranforsatse,
også kendte som fremskudte
membraner eller kemiske
adskillelser, anvendes til
opgaver inden for trykmåling, hvor mediet ikke må
komme i kontakt med de
trykbærende dele i måleinstrumentet, 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 neret i grundenheden N/m2.
I daglig tale er det dog SIenheden 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 - deformationen kan, alt efter legemets udformning, omsættes
til en skala.
Målesystem med
membranforsats
Opbygningen af et målesystem med membranforsats
kan ses på ﬁg. 1. Målesystemet er mod processen
tætnet med en ﬂeksibel
membran, der er udført i et
materiale, som kan modstå
mediet. Det indre rum mellem 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 måleelementet. Ved udvælgelsen af
transmissionsvæsken er
faktorer som kompatibilitet
og temperatur- og trykforhold 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 transmissionsvæsken kommer i kontakt

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

Fig. 2. Membranforsatse opdeles i tre grupper.

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

Tryk på op til 600 bar med
membranforsatse.

med processen/mediet. Der
arbejdes derfor med forskellige transmissionsvæsker
afhængig af opgaven, se tabel 1. Til forarbejdning af
fødevarer skal der således
anvendes en væske, der er
godkendt til kontakt med
fødevarer, mens andre opgaver kræver, at målingen kan
foretages under ekstreme
temperaturer.
De forskellige leverandører har derfor en række
transmissionsvæsker til
rådighed. Disse dækker varianter, der gør det muligt
at måle tryk fra ca. 10 mbar
op til 1.600 bar i tempera-

Et lukket system
Da selve målesystemet
som regel ikke kan klare
de ekstreme temperaturer,
benyttes i mange tilfælde et
kapillarrør mellem membran og målesystem. Kapillarrøret benyttes for at
fjerne eller minimere temperaturpåvirkninger fra den
varme væske til måleinstrumentet.
I væskesystemer kan luftlommer i forbindelsen mellem proces og transmitter
virke forstyrrende på målingen, idet luftens kompressibilitet gør, at “luftlommen”
først skal presses sammen,

Fig. 4. Opbygning af ﬂangemonteret membranforsats.

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

Membrantyper
Da membranforsatse anvendes under en lang række - meget forskelligartede
- betingelser, er det desværre
ikke nok med en enkelt model, som dækker alle anvendelsesmuligheder. 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
ﬁg. 2:
Q Membranforsatse med
direkte procestilslutning
Q In-line forsatse
Q Sondeforsatse
Hvilken type forsats, der
skal vælges, afhænger den
konkrete opgave.
쑱쑱쑱쑱

Fig. 1. Opbygning af et målesystem med membranforsats.
Fig. 5. Opbygning af fremskudt membranforsats. Bemærk, at membranen ”ﬂugter” med rørvæggen.

Mediet ikke må
komme i kontakt med
de trykbærende dele.
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Fig. 6. In-line forsats.

Membranforsatse med
direkte procestilslutning
De mest udbredte typer er
forsatse med direkte procestilslutning, som monteres i
rør-/ tanksystemet via en
modpart (studs eller modﬂange). Som standard ﬁndes
der mere end 50 forskellige
tilslutninger. Fælles for dem
alle er dog, at selve membranen er indfældet i centrum
af tilslutningen, og kontaktﬂaden mod mediet er som
regel ”forholdsvis” stor sammenlignet med en normal
manometer tilslutning. Den
store kontaktﬂade sikrer en
mere nøjagtig måling af den

Fig. 7. Manometer påmonteret in-line forsats.

kraft, der påvirker membranen 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 procestilslutningen, og fremstår med en
„riﬂet“ overﬂade for at give
den tynde membran større
styrke/elasticitet. Som bruger skal man være opmærksom på, at membranen ikke
må udsættes for tryk/ridser
under montagen, da en deformation er identisk med
en registreret måleværdi - og
derfor lig en fejlvisning.
En særlig variant er den
fremskudte membranforsats, der benyttes i tykvæggede og / eller isolerede
rørsystemer eller tankvægge, se ﬁg. 5. Fremskudte
membraner kan også benyttes, 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 temperaturgrænser op til +400 °C.

In-line forsatse til
strømmende medier
In-line forsatse er perfekt
egnede til brug med strømmende medier, se ﬁg. 6 og 7.
Da membranen er en fuldstændig integreret del af
proceslinjen, kan målingerne ikke forårsage nogen turbulens, hjørner, døde rum
eller andre forhindringer for
mediets bevægelse. Denne
type af membranforsatsen
består af et cylindrisk rørstykke, som indeholder en
indsvejst, tyndvægget rørmembran. Rørstykket med
in-line forsatsen installeres
derefter direkte i rørledningen mellem to procestilslutninger (ﬂanger, clamp
el. lign.), hvorved studse
og modﬂanger for montage
af trykmåleren undgås, se
ﬁg. 4.
Ved at fremstille in-line
forsatsene til forskellige nominelle diametre vil disse
kunne vælges, så de passer
til rørdimensionerne i det
resterende system. Trykområdet går op til 400 bar, men
det aktuelle tryk afhænger
selvfølgelig af de valgte ﬂangetilslutninger - atter inden
for temperaturgrænsen ved
+400 °C.
Sondeforsatse til
begrænsede pladsforhold
En speciel forsats er sonden, der er særlig velegnet
til strømmende medier,
hvor pladsforholdene er begrænsede, se ﬁg. 8. Denne
membrantype består af et
ovalt rør, der er lukket i den
ene ende. Røret er væskefyldt, 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 membranforsats og trykmåler
Forbindelsen mellem forsats og trykmåler - den
væskefyldte streng, der

transmitterer trykket fra
proces til målesystem - kan
enten foregå via en stiv eller en ﬂeksibel kapillarrørforbindelse, se ﬁg. 9. Den
stive samling er lavet af en
direkte gevindforbindelse
eller ved påsvejsning til måleinstrumentets og membranforsatsens overdel. Er
procestemperaturerne højere end det, målesystemet
kan tåle, kan der monteres et
køleelement mellem membran og instrument. Den
ﬂeksible forbindelse gør det
muligt at trække målesystemet langt væk fra processen
og fungerer derfor både som
en ﬂeksibel montageform og
som kølestræk.
Udover valg af den korrekte transmissionsvæske,
skal man ved brug af kapillarrørsløsninger være opmærksom på, at systemets
reaktionstid reduceres; en
følgevirkning der afhænger
af såvel afstand som kapillarrørets udformning (materiale mm.).

Udvidet
anvendelsesområde
Anvendelsen af membranforsatse udvider anvendelsesområdet
for
trykmåleudstyr, så standard
transmittere/-manometre
også vil kunne anvendes til
mere krævende opgaver,
som:
Q Opgaver, hvor der stilles
krav til rengøring (fødevare/pharma)

Q

Q

Q

Q

Q

43

Medier, der er ætsende
eller giftige/miljøskadelige
Medier med høj viskositet eller med højt
tørstoftindhold
Medier, som kan krystallisere/udfælde
Medier med høj temperatur
Opgaver, hvor målestedet er placeret under
snævre pladsforhold eller 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 processer, og brugen af membranforsatse gør det muligt
at tilpasse standardinstrumenter til opgaverne.

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

Tabel 1. Valg af transmissionsvæske afhænger af måleopgaven.

Tabel 2. Membranen kan fremstilles i mange materialer.

Fig. 8. Sondeforsats.

Fig. 9. Målesystemet består af membranforsats, forbindelse og
trykmåler – der kombineres efter opgaven.
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Maskinsikkerhed og industrirobotter del-9
Artikel nr. 9 i serien om
sammenbyggede robotter
og maskiner omhandler
især visse sikkerhedskrav
og beskyttelsesforanstaltninger. Dette gælder
blandt andet sikkerhedsrelaterede styrekredse,
nødstop, beskyttelsesstop
og end effektor. Artiklen er
baseret på standard IEC/
EN ISO 10218-2.
Af Jørgen Sommer.
ROBOTTER. Integration af robotsystemer og celler skal
overholde kravene i standard IEC/EN ISO 102182. Desuden skal robotcellen
eller robotlinjen designes efter principperne i standard
IEC/EN ISO 12100 gældende 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 robotsystemer bør følge ergonomiske
principper for at sikre at systemet bliver let at operere
og vedligeholde.
Q Robotsystemet skal designes så man undgår at
udsætte personer for farer.

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 (Safety Related Parts of Control
Systems).
SRP/CS udførelsesniveau betegnes: PL (Performance Level) og beskrives
i standarden IEC/EN ISO
123849-1. Denne standard
er skrevet for maskinbyggere og dækker alle fagområder.
Betegnelsen SIL (Safety
Integrity Levels): Sikkerheds integritet/fuldstændighed niveau benyttes
især i forbindelse med meget
komplekse elektroniske sikkerhedssystemer.
SIL er beskrevet i standard IEC/EN 62061.
Robot designeren kan
vælge at bruge en af de to
standarder. De data og kriterier som er nødvendige til
at bestemme det sikkerheds
relaterede styre systems udførelse skal være beskrevet i
brugsanvisningen.

Enhver fejl i sikkerhedskredse SRP/CS skal resultere i et kategori 0 eller
1 stop i overensstemmelse
med standard IEC/EN
60204-1.

Design af SRP/CS
SRP/CS skal designes således at de overholder PL = d
med en arkitektur/sikkerhedskategori 3 som beskrevet i standarden IEC/EN
ISO 13849-1.
Eller det sikkerheds relaterede styresystem designes
således at det overholder SIL
= 2 med hardware fejltolerance 1 og et prof-test interval på mindst 20 år som
beskrevet i standard IEC/
EN 62061.
Dette betyder i praksis:
Q At en enkelt fejl/svigt i
sikkerhedskredsen ikke
medfører tab af sikkerhedsfunktionen.
Q Når det er muligt skal en
enkelt fejl/svigt detekteres ved eller før næste
krav til sikkerhedsfunktionen.
Q Når en enkelt fejl/svigt
opstår udføres sikkerhedsfunktionen altid
og sikkerhedstilstanden
skal være opretholdt indtil den detekterede fejl er
korrigeret.
Q Alle rimelig forudseelige
fejl/svigt skal detekteres.
Risikovurder
Resultaterne af en omfattende risiko vurdering udført på robotsystemet og
dets tilsigtede anvendelse
kan bestemme et sikkerheds relateret styresystems
udførelse og dermed er det
en garanti for applikationen.
Design og installation
Robotsystemet og robotcellens beskyttelses foranstaltninger skal designes
med henblik på omgivelsesbetingelser som omgi-

Risikovurder

velsestemperatur, fugt,
elektromagnetisk forstyrrelse, belysning osv.
Dette kan føre til nogle
krav til omgivelserne grundet tekniske begrænsninger.
Robot og robotsystem
samt cellekomponenter skal

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

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

Sikkerhedsområdet
Betjenings materiel og udstyr, der kræves adgang til
under automatisk operation
skal placeres uden for det
overvågede sikkerhedsområde for at tvinge personel,
der skal bruge betjeningsmateriellet at de opholder
sig uden for sikkerhedsområdet.
Betjening og udstyr bør
placeres og konstrueres således at der er klar udsyn til
robottens begrænsede rum/
område.
Betjeningskomponenter
skal være i overensstemmelse med IEC/EN 602041 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 overensstemmelse med IEC/EN 602041. Tilsvarende skal der være
sørget for midler til at isolere 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 ﬂere
afbrydere enheder for hver
type energi til multi robot
eller store installationer.
Af energikilder kan nævnes: Elektrisk, mekanisk,
hydraulisk, pneumatisk,
kemisk, termisk, potentiel,
kinetisk osv.
Lagring af farlig energi
Label skal være på klæbet til

at informere og identiﬁcere
farer i forbindelse med lagret energi.
Sådan energi forsyninger
kan være luft eller hydraulisk tryk akkumulatorer,
kondensatorer, batterier,
fjedre, svinghjul, tyngdekraft osv. Det er tilrådeligt
at mekaniske blokeringer eller holde-kontrol systemer

Enabling for hver
person

designet til beskyttelse af
personer udsat for farlig
energi har styrings udførelse designet i overensstemmelse med resultatet af en
risikovurdering.

Robot system og
celle stop funktioner
Ethvert robotsystem eller
celle skal have en beskyttelses stopfunktion og en uafhængig nødstop funktion.
Enhver styrepult eller
betjeningsenhed som kan
aktivere bevægelse eller andre 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 arbejdsområdet.

I tilfælde hvor der er tale om
større systemer som ﬂere
robotter eller ﬂere celler
kan det være nødvendigt at
adskille funktionens span.
Dette span skal klart være
angivet i nærheden af nødstoppet med tekst eller et
passende symbol.
Områder skal betragtes som et arbejdsområde
(rum) hvis to eller ﬂere robotter overlapper hinanden
eller hvis ﬂere robotter er
lettilgængelig inden for et
fælles overvåget sikkerheds
område/rum.
Alle nødstop enheder til
et arbejdsområde skal have
samme spændevidde kontrol. Og de skal bevare deres
funktion selv om en betjeningsstation ikke er aktiv.
Valget af kategori 0 eller
kategori 1 stop funktion
efter IEC/EN 60204-1
skal afgøres ud fra en risikovurdering.

Nødstop med output
Hvis et nødstop er forsynet
med et output signal: Skal
outputtet fortsætte med at
fungere selv om robot systemets 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 indeholde detaljerede instruktioner for fejl/svigt bedring
af robot system relateret
udstyr sammen med robot
fabrikantens instruktioner
om nød eller unormal robot
bevægelser uden drifts power. Hvis der kræves labels
skal de klæbes på eller der
skal leveres instruktion for
på klæbning.
Beskyttelses stop
Robot systemet skal have en
eller ﬂere beskyttelsesstop
kredse designet for tilslutning af eksterne beskyttelses anordninger.
Valg af kategori 0 eller 1
skal udføres efter IEC/EN
60204-1 og bestemmes efter en risikovurdering.
Stop kategori 2 kan anvendes, hvis det eksterne
effekt drev er i overensstemmelse med IEC/EN 618005-2 om justerbar hastigheds
elektrisk drev system – Sikkerhedskrav og funktioner.
Beskyttelses stop funktionen skal stoppe alle robot
system bevægelser og sikre

standsning af enhver anden
farlig funktion styret af robot systemet.
Stoppet kan aktiveres
manuelt eller ved styre logik.

End-effektor krav
I brugsanvisningen skal der
være oplysninger om Endeffektorers forventede levetid baseret på forventede
dataværdier under normal
operation. De skal være konstrueret og designet således
at:
Q Tab eller ændringer i
energiforsyningen må
ikke forårsage at lasten
kan udløses og dermed
skabe farlige betingelser.
Q De statiske og dynamiske kræfter som skabes
af lasten og end-effektor
tilsammen skal være inden for robottens last
kapacitet
Q Aftagelige værktøjer skal
være sikkert fastgjort
under brug.
Q 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
Enable udstyr
Sådanne enheder skal være
i overensstemmelse med
standard IEC/EN ISO
10218-1. (Denne del er
tidligere beskrevet i Automatik).

Info om farlig energi

Når mere end en person
skal beskyttes inden for det
overvågede sikkerheds område skal der foreﬁ ndes en
enable anordning for hver
person.
Alle enable anordninger
tilknyttet en enkelt robot
styring skal have den samme
funktionalitet (spændevidde kontrol).
Til blokerede (Interlocked) farlige maskinfunktioner kræves en separat
handling for at genskabe
efter at være blevet stoppet
af en enable anordning.
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It-nedbrud
Der bør regnes på, hvad et
nedbrud koster

Økonomi & Marked

Har direktøren, regnskabschefen, 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 itnedbrud.

Eksempler herpå kan være:
Q Ingen adgang til virksomhedens servere
Q
Ingen eller begrænset
adgang til væsentlige applikationer (eksempelvis ERP-systemet med
lagerregistreringer eller
netværksdrevet med alle
Word-ﬁlerne)
Q Ingen internetadgang
Q Virusangreb.
Et vigtigt element i regnestykket er at overveje og
estimere konsekvenserne af
et it-nedbrud, der tidsmæssigt rammer virksomheden

samtidig med, at den itansvarlige er sygemeldt eller på ferie. Ofte forestiller
man sig soﬁstikerede virusangreb, overgravede kabler
eller brand, når talen går på
it-nedbrud, men i realiteten
kan hændelser, der på papiret 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 rundtur med støvsugeren på en
virksomhed skulle en rengøringsmedarbejder ﬁnde en
stikkontakt til Nilﬁsken. I
mangel på ledige kontakter
tog rengøringsmedarbejderen strømmen fra – viste det
sig på et langt senere tidspunkt 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 internettet eller få adgang til økonomisystemet. 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 itafdelingen, der har svigtet
deres ansvar, idet strømstikket til switchen skulle have
været bedre sikret, eller at itafdelingen eventuelt skulle
have opsat et overvågningssystem 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 virksomhedsejer kan svare klart ”ja” til
spørgsmålet om, hvorvidt
virksomheden i tilstrækkeligt 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 virksomheden, hvis it-systemerne er nede (opdelt på
sandsynlige primære årsager - og eventuelt fordelt på
årstid, periode, medarbejdertype med videre).
Vurdér, hvilke generelle
risici for it-nedbrud virksomheden må påregne at
blive konfronteret med,
eksempelvis i form af
manglende internetforbin-

delse (overgravet kabel),
manglende adgang til online-backup eller onlinebogføringssystem.
Når disse to forhold er
bearbejdet og konsekvensberegnet, vil man måske
konstatere, at det koster
50.000 kr. i et givent tidsrum (for eksempel én time,
én dag eller én dag i slutningen af måneden i forbindelse
med lønkørsler eller lignende) i tabt ”produktion” at
mangle internetforbindelsen. Og det kan – med reference til den lille historie
ovenfor – sådan set blot skyldes, at en rengøringsmedarbejder tager strømmen til en
netværksswitch!
Ved udførelse af ﬁnansiel
revision og herunder også
it-revision samt ved rådgivningsopgaver vedrørende
it-sikkerhed er det meget
almindeligt at møde en tilgang til it-nedbrud, der går
i retning af:
Q Det sker ikke for vores
virksomhed
Q Vi ser på det, når det sker,
hvilket dog er ret usandsynlig
Q Vi har ikke lige regnet på,
hvad det vil koste
Q Vores it-ansvarlige har
styr på det.
Pointen er, at det godt kan
betale sig at regne på, hvad
et it-nedbrud vil koste virksomheden. Meget ofte viser
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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 itnedbrud.
Det kan virke banalt,
men historien med rengøringsmedarbejderen og
den manglende strøm til
en switch kunne reelt set
have været løst ved at sætte
strømstikket et utilgængeligt sted (eller bare sætte
noget tape over stikkontakten).

Niveau
Måling og overvågning

Niveauovervågning

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

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

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.

Ɣ Materialer:
Medieberørte dele: Rustfri
stål/standard... mange muligheder !
Flyder: Rustfri stål, kunstof eller ...
mange muligheder !
Ɣ Tilslutning: Gevind eller flange
Ɣ Output: Reed kontakt / Maks 230VAC, 40VA
Ɣ Antal alarmpunkter: op til 4 stk pr. enhed

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

”garant for et sikkert valg
”

Ɣ Længder op til 6 m
Ɣ Tryk op til 400 bar
Ɣ Alle godkendelser
Skræddersyede løsninger til opgaver
indenfor de fleste brancher.

www.plesner.as

www.b-i-a.dk

Tryk Temperatur Niveau
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Tlf.: 45819600
carl@plesner.as
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Virksomheder:

Navne:

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

INTERN TRANSPORT. Virksomheden Rulmeca, der i
november 2013 overtog den
danske virksomhed Danrol
A/S, har siden 1962 produceret og forhandlet ruller,
tromlemotorer og komponenter 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 CeMATmessen i Hannover i maj
måned.

Kompetencecenter
i Tyskland
Transportrullerne og komponenterne produceres på
virksomhedens hoveddomicil i nærheden af Bergamo
i Italien. Kompetencecentret 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 tromlemotorer med en diameter på op
til 800 mm til transport af
massegods.

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

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

I de senere år er Rulmecas
kundekreds vokset internationalt, og i stort set alle
europæiske lande er der nu
lokale servicecentre. Ud
over Danrol hører mærkerne 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

Stor efterspørgsel på industrirobotter
Efterspørgslen på industrirobotter er stigende,
hvilket bl.a. skyldes evnen
til markedstilpasning.
ROBOTTER. Den globale
efterspørgsel efter industrirobotter 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 Vegard Nerseth fra ABB Robotics, Schweiz, at 2013 har

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

T E K N I S K

Per Vegard
Nerseth:
-2013 har
været det
bedste år hidtil, og 2014 vil
blive ligeså.

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 Arturo Baroncelli, chef hos IFR
Quarterly Statistics, den

konstante vækst i brugen af
robotteknologi, hvor produkterne hele tiden formår
at tilpasse sig markedet og de
industrielle krav, både med
henblik på produktkvalitet,
virksomhedernes konkurrenceevne og sikkerhed.
hassel.

U D V I K L I N G

JENS ANKERSEN
er blevet ansat som applikationstekniker KJV A/S. Jens Ankersen
skal primært yde teknisk support
til brugere af robotarme fra Universal Robots. Desuden skal han være
medudvikler på nye konceptløsninger til alle grene af industrien. Jens
Ankersen har en uddannelse som
automatikfagtekniker, og har en
bred viden inden for automation, pneumatik, maskinteknik 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 Jylland. Klaus Hansen har mere end
20 års erfaring inden for automationsbranchen, 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 tidligere 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 projektleder og konstruktør og dels stod
for salg af conveyorsystemer til lakeringsindustrien hovedsagligt 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 baggrund som HD-A og har arbejdet
i salgsledelsesstillinger i en række
større virksomheder, herunder Siemens og EDB Gruppen, og har som
chef været ansvarlig for opbygning, salg og videreudvikling 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. Christensen blev i 2007 udnævnt til divisionschef og ﬁ k ved den lejlighed
også ansvaret for selskabets salg af
rustfrit stål og metal.
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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.
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

De rigtige produkter,
når du har brug for dem

}

Præcis

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.
Bosch Rexroth A/S
Tlf.: 36 77 44 66
www.boschrexroth.dk

