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Farve display med touch Screen

MJKs nye touch farve display til Mµ Connect® giver 
overblik over pumpeinstallationen med en række 
praktiske funktioner som: 

•  Direkte afl æsning af motorenes strømforbrug 

•  Klart overblik over pumpernes drift en uge tilbage

•  Enkel visning af grafer for niveau og energiforbrug 

•  Oversigt over nye som gamle alarme

Farve display med touch ScreenFarve display med touch Screen

MJKs nye touch farve display til Mµ Connect® giver 

Farve display med touch Screen
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Oplev automation i nye dimensioner
INVITATION

MESSE. Danmarks Am-
bassade i Berlin i havde i 
samarbejde med branche-
samarbejdet i Dansk Indu-
stri igen i år arrangeret en 
dansk fællesstand på Indu-
strial Supply, der er en af de 
syv specialmesser på Han-
nover Messen. 

Åbnet af Prinsesse 
Benedikte
Den danske fællesstand til-
trak sig stor opmærksomhed 
på messens åbningsdag, idet 
H.K.H. Prinsesse Benedikte 
foretog den offi cielle åbning 
af standen. Efterfølgende 
besøgte hun sammen med 
direktør Andreas Gruchow, 
Deutche Messe AG, de dan-

ske udstillere og blev orien-
teret om deres produkter og 
ydelser.

I sin åbningstale roste 
prinsesse Benedikte sam-
arbejdet mellem Dansk 
Industri, DI, og Danmarks 
Ambassade i Berlin, som har 
resulteret i fællesstanden, 
og fremhævede messens be-
tydning for dansk industri: 
- Det er ikke tilfældigt, at vi 
har en dansk fællesstand på 
Hannover Messen, for Tysk-
land er vort største eksport-
marked, og dansk industri er 
anerkendt i Tyskland. Dan-
ske virksomheder har ry for 
at være meget innovative og 
gode til at indgå i samarbej-
de med tyske fi rmaer. Men 

Hannover Messen henven-
der sig ikke kun til det tyske 
marked, her får udstillerne 
kontakt med hele verden, 
sagde prinsesse Benedikte 
blandt andet.

Fokus på en stærk 
fælles identitet
På fællesstanden udstillede 
21 små og mellemstore virk-
somheder, som repræsente-
rede en bred vifte af danske 
underleverandører inden for 
eksempelvis automation, 
støbning, drejning og fræs-
ning. - Vi har fra Ambassa-
dens side haft særlig fokus 
på at skabe en stærk fælles 
identitet, som hver enkelt 
virksomhed kunne bidrage 
til med deres individuelle 
produkter og derigennem 
vise, at danske underleve-
randører sammen kan levere 
dele til et færdigproduceret 
produkt som eksempelvis 

en robot, en rumraket eller 
en vindmølle, siger sekto-
rekspert Jan Larsen, Dan-
marks Ambassade i Berlin.

Tilfredse udstillere
- Messen gik rigtig fi nt, og 
udstillerne er meget til-
fredse med udbyttet. Alle 
fi k noget med hjem, og skal 
nu til at følge op på fore-
spørgslerne fra de besøgen-
de. Også på ambassaden er 
vi tilfredse med forløbet af 
messen: Vi fi k megen ros 
fra messeledelsen for vores 
åbne stand, som var rigtig 
godt besøgt, og ikke mindst 
er vi meget glade for, at de 
forskellige virksomheder på 
standen har støttet hinan-
den på forskellig vis gennem 
hele messeperioden, slutter 
Jan Larsen.
 jsj
Læs mere om Hannover 
Messe 2014 inde i bladet.

H.K.H. Prinsesse Benedikte foretog den offi cielle åbning af den danske fællesstand, og efterfølgende besøgte hun sammen med direktør Andreas 
Gruchow, Deutche Messe AG, de danske udstillere.

Den danske fællesstand på underleverandørmessen 
Industrial Supply på Hannover Messen blev på messens 
åbningsdag den 7. april 2014 åbnet af 
H.K.H. Prinsesse Benedikte. 

Hannover Messe 2014:

Royalt besøg og tilfredse, 
danske udstillere
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Af John Steenfeldt-Jensen

BIA. Den 24. marts 2014 
afviklede Branchefor-
eningen for Industriel 
Automation, BIA, sin or-
dinære generalforsamling 
på Børsen i København. 
Inden generalforsamlingen 
havde der været møder i 
forretningsområde-udval-
gene for instrumentering, 
pumper, ventiler, systemer 
og pneumatik, hvor speci-
fi kke spørgsmål inden for 
disse områder blev drøftet. 
Endvidere var der et meget 
informativt foredrag af adm. 
direktør Thomas Kruse, ID 
Danmark om, hvordan man 
kommer op i toppen af 1. si-
de på Googles hjemmeside.

Pænt fremmøde
Formanden, Elo Kristian-
sen, Brdr. Jørgensen Instru-
ments A/S, kunne byde 
velkommen til repræsen-
tanter for 40 af foreningens 
medlemsvirksomheder. 

Med hensyn til antallet 
af medlemmer er fi rma-
erne Summit Electronic og 
Sentek blevet medlemmer i 
2013, således at BIA i dag har 
53 medlemsvirksomheder. 

Desuden bød han også 
velkommen til foreningens 
æresmedlem Mogens Jappe 
samt Jørgen Blangsted og 

John Steenfeldt-Jensen fra 
BIAs mediepartner AUTO-
MATIK & PROCES.

Efter valg af dirigent og 
stemmeudvalg og konsta-
tering af generalforsamlin-
gens lovlighed afl agde BIAs 

formand, Elo Kristiansen, 
bestyrelsens beretning. 

- Sidste år nævnte jeg en 
række udfordringer, som 
BIA stod overfor. Vi har i 
de mange år, BIA har været 
samlingspunkt for auto-
mationsbranchens mange 
dygtige og driftige folk 
og virksomheder, oplevet 
mange op- og nedture, en 
rivende teknologiudvikling 
og konstante ændringer og 
tilpasninger til markedet, 
indledte Elo Kristiansen.

Samfundet har ændret sig
- Det må imidlertid konsta-
teres, at de seneste år nok har 
budt på fl ere udfordringer 
- både for virksomhederne 
og brancheforeningssam-

arbejdet - end vi ellers har 
oplevet i branchens histo-
rie. Samfundet ændrer sig 
utroligt hastigt i disse år 
med ændrede samarbejds-
relationer, krav og værdinor-
mer til følge.

Det kan vi selvfølgelig 
først og fremmest mærke i 
vores dagligdag i virksom-
hederne og i samarbejdet 
med kunder, leverandører 
og samarbejdspartnere. 
Men vi mærker det også i 
de forskellige relationer, 
vi som virksomheder og 
virksomhedsledere indgår 
i – herunder bl.a. i netværks- 
og brancheforeningsrelatio-
ner. Vi stiller andre krav og 
har andre forventninger til 
udbyttet af at være med i 
foreninger, branchesamar-
bejder o.lign. Det er ikke 
længere nok, at det er so-
cialt og hyggeligt. Der skal 
også være mere direkte og 
kontante fordele.

Nye krav og udfordringer 
til BIA
- På tilsvarende vis kan be-
styrelsen mærke, at der også 
stilles nye krav og udfordrin-
ger til brancheforeningen. 
Derfor må vi tilpasse og 
ændre BIA til de krav og 
ønsker, medlemsvirksom-
hederne stiller i dag. Det er 
en af de udfordringer, besty-
relsen har arbejdet med i det 
forgangne år, og som også 
kommer til at fylde en del 
i den kommende tid. Hvor-
dan skal BIA se ud om 1 år, 
om 2 år og om 5 år? Hvilke 
ydelser skal brancheforenin-
gen tilbyde? Hvad skal der til 
for, at vi kan fastholde vores 

eksisterende medlemsvirk-
somheder og tiltrække nye 
medlemmer?

Vi i bestyrelsen har un-
dret os en smule over, at der 
er mere end 1/4 af medlems-
virksomhederne, som vi al-
drig hører fra - og de deltager 
heller ikke i vores møder og 
øvrige aktiviteter, fortsatte 
Elo Kristiansen.

Oplæg til fusion
- Det er nogle af de udfor-
dringer, vi i bestyrelsen har 
arbejdet med i det forgangne 
år, og som nu har resulteret 
i det oplæg, bestyrelsen har 
fremlagt til fusion med vore 
søsterforeninger ATT, Bran-
cheforeningen for Automa-
tik, Tryk og Transmission og 
VOV, Brancheforeningen 
Værktøj og Værktøjsma-
skiner.

I bestyrelsen synes vi, at 
vi har nu har taget et stort 
skridt i forandringsproces-
sen, og vi håber, at der er 
opbakning og støtte til den 
proces, vi er inde i for at 
skabe en større og mere dy-
namisk brancheorganisation 
for de tekniske brancher og 
deres medlemsvirksomhe-
der. Vi håber, at BIA’s med-
lemsvirksomheder vil være 
med til at skabe Danmarks 
største, mest dynamiske og 
indfl ydelsesrige branchefor-
ening, sagde Elo Kristian-
sen. 

Spændende aktiviteter i 
2013
- Af arrangementer i 2013 
skal nævnes medlemsmødet 
den 23. maj på Restaurant 
Snekken i Roskilde, hvor 

vi havde besøg af journalist 
og forfatter Lise Nørgaard, 
som fortalte om ”Mit Ros-
kilde – mit Korsbæk”. Efter 
hende kom Nils Villemoes 
og gav os et glimrende ind-
blik i ”Ledelse – Bøvl – Le-
derskab”. Dagen blev sluttet 
med en pragtfuld sejltur på 
M/S Sagafjord med drinks 
og middag 

Den 3. og 4. oktober 
havde vi direktør- og ledel-
sesmøde på Kokkedal Slot, 
hvor temaet var: ”Fokus på 
den enkelte…” Teknologi, 
Vækst og CSR – fra mas-
seproduktion til øget so-
cial fokus. Det var et tæt 
program med indlæg på 
førstedagen af blandt andre 
skuespiller og forfatter Fars-
had Kholghi, Gert Mølgaard 
fra Strategic Development 
NNE Pharmaplan og Jesper 
Gottschalck-Hansen.

På andendagen fortalte 
Rolf Ask Clausen, Institut-
tet for Fremtidsforskning, 
om ”Teknologi og fremti-
dens forretningsmodeller” 
og medlem af Produktivi-
tetskommissionen profes-
sor Anders Sørensen, CBS, 
redegjorde for Produktivi-
tetskommissionens nyeste 
rapport ”Hvor automatise-
ret er den danske fremstil-
lingsindustri?”.

Godt samarbejde med 
AUTOMATIK & PROCES
- Et vigtigt led i BIA’s kom-
munikationsindsats er sam-
arbejdet med branchens 
fagblad – AUTOMATIK 
& PROCES. Dette mange-
årige samarbejde fungerer 
upåklageligt og forhåbent-
lig til både bladets og vore 
medlemmers tilfredshed. 
Der er jævnlige kontakter 
mellem bladets redaktion, 
BIA’s bestyrelse og sekre-
tariatet, hvilket resulterer 

i mange gode historier fra 
branchen. Vi har således sat 
stor pris på AUTOMATIK 
& PROCES’ meget fl otte 
dækning af vores aktivite-
ter som eksempelvis med-
lems- og direktørmøder og 
generalforsamling, sagde 
Elo Kristiansen.

Styrkelse af hi-messen
- På messefronten var en 
af de vigtigste begivenhe-
der, at hi[13] blev afviklet 
i dagene 3. - 6. september 
2013 i MCH, Messecenter 
Herning. Efter messen har 
der været afholdt evalu-
eringsmøde i messekomi-
teen, hvor man var enige 
om, at der frem mod hi[15] 
skal arbejdes med og tages 
stilling til åbningstider og 
-dage, styrkelse af den inter-
nationale profi l samt profi l, 
målrettethed og sektione-
ring. Endvidere skal der 
gøres mere for at tiltrække 
besøgende, og salgsarbejdet 
omkring messen skal opti-
meres.

Samarbejde med andre 
brancheforeninger
- Som det fremgår af ind-
kaldelsen til generalforsam-
lingen 2014 har bestyrelsen 
i det forgangne år arbejdet 
meget tæt sammen med 
brancheforeningerne ATT, 
Brancheforeningen for 
Automatik, Tryk og Trans-
mission og VOV, Branche-
foreningen Værktøj- og 
værktøjsmaskiner, med 
henblik på at afsøge mulig-
hederne for at fusionere de 
tre foreninger.

Baggrunden er, at både 
BIA’s bestyrelse og besty-
relserne i ATT og VOV 
fi nder, at vi som tekniske 
leverandører har brug for 
en stor, samlet og slagkraf-
tig brancheforening, hvis vi 

40 af foreningens 53 medlemsvirksomheder var repræsenteret på generalforsamlingen.

BIAs formand, Elo Kristiansen, Brdr. Jørgensen Instruments A/S, afl agde 
beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Mange udfordringer i 
de seneste år

Historisk generalforsamling i BIA
Brancheforeningen for Industriel Automation, BIA, 
havde en velbesøgt generalforsamling. Debatten var 
præget af bestyrelsens forslag om fusion med ATT, 
Brancheforeningen for Automatik, Tryk og Transmission 
og VOV, Brancheforeningen Værktøj og 
Værktøjsmaskiner.
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Manometre til alle formål
●Modeller til relativt-, absolut- og differenstryk.

●Måleområder fra 0 … 0,5 mbar til 0 … 7.000 bar

●Nøjagtighedsklasse fra 0,1 til 2,5

● Levering fra lagerwww.plesner.as
Tryk   Temperatur   Niveau

Flow   Ventiler   Fittings

Tlf.: 45819600
carl@plesner.as

www.brj.dk   T:4541 3040

Pålidelig
fugtmåling!fugtmåling!

www.brj.dk   T:4541 3040

Pålidelig 
støvmængde

måling!

VENTIL-TEKNIK

To-, tre- og fire-vejs magnetventiler 
til trykluft, væsker, damp og gasser
•  1/8” - 3”
•  Max. diff.-tryk: Op til 150 bar
•  Kv-værdi: Op til 1430 l/min.
•  Alle standard-spændinger
•  ATEX
•  Tæthedsgrad: Op til IP67
•  Pakningsmateriale: EPDM, NBR, FKM, 

RYBY, PTFE
•  Komplet program i køleventiler
•  Komplet program i namurventiler
•  5/2-vejs styreventilblokke Profibus DP 

(EEX)
•  Magnetspoler (EEX)
•  Alle sikringsklasser (ATEX)
•  Elektronisk trykluft regulator

Komplet program i magnetventiler

Ejby Industrivej 26  2600 Glostrup  Tlf: 4320 2600  Fax: 4320 2699
Helge Nielsens Alle 6 C  8723 Løsning
info@granzow.dk   www.granzow.dkEjby Industrivej 26  2600 Glostrup  Tlf: 4320 2600  Fax: 4320 2699

Helge Nielsens Allé 6C  8723 Løsning  - info@granzow.dk  - www.granzow.dk

KOMPRESSORER • VAKUUM • PUMPER • AUTOMATIK
Nyeste teknologi  -  Fokus på miljø  -  Komplette løsninger
Energimålinger  -  Læksøgning  -  Døgnservice
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nye dimensioner
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www.siemens.dk/inno-tour 

INVITATION

Doseringsstationer

Tlf. 59 43 64 69
www.peo-tech.dk

i fremtiden skal kunne gøre 
os gældende som en attrak-
tiv brancheorganisation 
med relevante medlems-
aktiviteter og serviceydel-
ser. Erfaringerne har vist, 
at det bliver stadig mere 
vanskeligt for mindre bran-
cheforeninger at tilbyde de 
ydelser, moderne medlems-
virksomheder og deres le-
dere og medarbejdere fi nder 
relevante.

En stærk brancheforening
- Ønsket hos alle tre forenin-
ger er at skabe en branche-
forening, som kan tilbyde 
sine medlemmer hele palet-
ten med den bedste service, 
spændende medlemsarran-
gementer, relevante uddan-

nelsestilbud og endnu større 
gennemslagskraft over for 
fagpressen og myndighe-
derne. Og sidst, men ikke 
mindst lægges der i alle 
foreningerne stor vægt på 
en brancheforening med 
et klart fokus på de mange 
stærke faggrupper, der al-
lerede fungerer effektivt i 
ATT, BIA og VOV.

Drøftelserne er mundet 
ud i det oplæg til fusion, som 
skal behandles på general-
forsamlingerne i foreninger-
ne i løbet af den sidste uge 
i marts 2014. Beroende på 
resultaterne af generalfor-
samlingerne går man videre 
med fusionsplanerne, hvis 
der er fl ertal herfor. 

Dansk Erhverv og BIA
- BIA stiller en lang række 
strategisk og økonomisk vig-
tige fordele til rådighed for 

sine medlemsvirksomheder.  
Forretningsnetværk, mes-
ser og udstillinger og politisk 
gennemslagskraft er nogle 
af BIA’s centrale ydelser.  
Derudover gør branche-
foreningen meget for at 
forhandle kontante fordele 
hjem til medlemmerne. Det 
betyder, at en lang række 
af de servicetilbud, Dansk 
Erhverv tilbyder, umiddel-
bart - og gratis - er til rådig-
hed for BIA’s medlemmer. 
Brug medlemskabet aktivt 
og brug de mange service-
tilbud og kontante fordele, 
man som fi rma får gennem 
Dansk Erhverv, og som bi-
drager til, at kontingentet 
til BIA hurtigt er tjent hjem.

Markedet fl ytter sig kun 
lidt
- Det overordnede billede er, 
at 2013 i stor udstrækning 
har lignet 2012. Branchens 
virksomheder har kunnet 
mærke en øget spørgelyst fra 
kunderne, men beslutnings-
processen er meget lang. 
Det er heller ikke normen, 
at der kommer ordre i store 

klumper, som man tidligere 
har oplevet.  Branchen har 
kunnet mærke, at markedet 
fl ytter sig - ikke nødvendig-
vis nedad - men mere hori-
sontalt. Et positivt tegn er 
det dog, at virksomhedernes 
likviditet er blevet bedre, og 
at der dermed også er sket en 
mærkbar forbedring i beta-
lingerne. Men der er fortsat 
mange udfordringer for os 
alle både i virksomheds- og 
i brancheforenings regi. 

Fra bestyrelsens side skal 
i øvrigt lyde en stor tak til 
alle, der i løbet af 2013 har 
bidraget til at holde BIA i 
aktivitet og fremdrift – her-
under ikke mindst til de be-
styrelsesmedlemmer, der 
har valgt at bruge en del tid 
og ressourcer på at arbejde 
for at give branchen så gode 
vilkår som muligt, sluttede 
Elo Kristiansen.

Beretningen blev god-
kendt uden bemærkninger.

Uændret kontingent
Dirigenten gav herefter or-
det til Aage Dam, for frem-
læggelse af årsregnskabet. 

Der var ikke spørgsmål til 
regnskabet, som herefter 
blev godkendt og decharge 
givet til bestyrelsen. Aage 
Dam forelagde herefter 
budget for det næste år, som 
blandt andet indeholdt et 
forslag om uændret kontin-
gent på 4.500 kr/år.

Budgettet blev godkendt 
uden bemærkninger.

Forslag om fusion med ATT 
og VOV
Til behandling på gene-
ralforsamlingen var der 
indkommet et forslag fra 
bestyrelsen om fusion med 
ATT og VOV. Oplægget til 
fusionen var sendt ud sam-
tidig med indkaldelsen til 
generalforsamlingen.

Dirigenten gav ordet til 
Elo Kristiansen, som gav en 
kort introduktion til, hvor-
for bestyrelsen har stillet 
forslag om fusion med ATT 
og VOV. Der var et spørgs-
mål fra salen om, hvorfor 

skal vi opbygge en stor 
formue i den nye forening. 
Hertil svarede formanden, 
at det er for at vi kan højne 
niveauet på forskellige ak-
tiviteter som medlemsmø-
der, uddannelsesdage osv. 
Vi håber og tror på, at med 
en ny stor forening, kan vi 
tiltrække nye store medlem-
mer.

- Kontingentet i den nye 
forening bliver 6.000 kr. pr. 

medlemsfi rma, og vi kan 
vælge at støtte medlemmer-
ne med at betale differencen 
på de 1.500 kr. de næste to 
år med vores formue, sagde 
Elo Kristiansen.

Efter en god og saglig de-
bat med indlæg, der både var 
for og imod en fusion, blev 
forslaget sat til afstemning. 
11 stemte nej og 29 stemte 
ja, hvilket betød, at forsal-
get var vedtaget, og at den 
kommende bestyrelse kan 
indlede konkrete drøftel-
ser med ATT og VOV om 
fusionen.

Nye medlemmer i 
bestyrelsen
I forbindelse med valget af 
medlemmer til bestyrel-
sen ønskede de nuværende 
bestyrelsesmedlemmer 
Kasper Agerbæk, Mads Lis-
berg og Jens Brammer ikke 
genvalg. I stedet blev Niels 
Barfod Jakobsen, V. Løwe-
ner A/S, Lena Lundgren, 
Emerson Process Manage-
ment og Poul Fussing, Hans 
Buch A/S valgt. 

Bestyrelsen udgøres 
herefter af:
Elo Kristiansen, Brdr. Jør-
gensen Instruments A/S 

Jeffrey Baltzersen, PFI 
Flowteknik

Aage Dam, Bürkert Con-
tromatic

Thorstein Dam, Metal-
work

Niels Barfod Jakobsen, V. 
Løwener A/S

Lena Lundgren, Emerson 
Process Management

Poul Fussing, Hans Buch 
A/S

Arne Noesgaard, Arma-
tec A/S, blev valgt som for-
eningsvalgt revisor. 

Axel Bang-Berthelsen 
udnævnt til æresmedlem
Under punktet Eventu-
elt takkede formanden de 
afgående bestyrelsesmed-
lemmer for deres indsats 
i bestyrelsen og slutteligt 
udnævnte formanden Axel 
Bang-Berthelsen som æres-
medlem i BIA. 

Efter generalforsamlin-
gen var der et foredrag og 
en demonstration af Google 
Glasses, som er en helt ny 
kommunikationsform med 
muligheder – også inden for 
automationsbranchen.

Aftenen blev afsluttet 
med middag og kollegialt 
samvær på ”Café Europa”.

Niels Barfod Jakobsen, V. Løwener A/S, t.v., Lena Lundgren, Emerson Process Management, m.f., og 
Poul Fussing, Hans Buch A/S, t.h., blev nyvalgt til bestyrelsen. 

En stærk 
brancheforening med 

større 
gennemslagskraft

Kontingentet til BIA er 
hurtigt tjent hjem.



Insatech A/S  •  Algade 133  •  4760 Vordingborg  •  Tlf. +45 5537 2095  •  www.insatech.com

Mennesker - Ideer - Løsninger

Vi udvider vores løsningssortiment med 
regulerings- og sikkerhedsventiler fra GE

For os er det en naturlig udvikling at kunne 
løse opgaverne, især i olie- og gasindustrien 
samt den kemiske industri, med ventiler af 
en højeste kvalitet.

Vil du vide mere, så kontakt:
Finn Iversen
Product Ingineer - Valves
Mobile +45 2761 4509
f iv@insatech.com

Masoneilan &
Consolidated

Reguleringsventiler
fra Insatech 



Monitorering og overvågning ”ViewLinc” 
FMS system til kontinuerlig måling og rapportering 

Scan koden med din mobil 
og se videoen omkring vores Veriteq 
ViewLinc overvågningssystem 

• Specielt egnet til fødevare- og farmaceutisk industri 

• Datalogger modul for temperatur, fugt, CO2 og tryk etc. 

• Veriteq ViewLinc Web baseret styresystem til Windows 

• Mulighed for komplet løsning med instrumentering 

• Alarmering via mail, SMS, pop up alarm el. lokal alarm    

• Nøjagtig – sikker – dataopsamling lagret på 3 niveauer 

• Eventlog leverer præcise informationer om alle interaktioner 

• ViewLinc – nemt, modulbaseret og brugervenligt 

• Akkrediteret kalibrering iht. ISO 17025 

 

 

 

Pepperl+Fuchs A/S
Stamholmen 173 · 2650 Hvidovre
Tlf.: 70 10 42 10 · Fax: 70 10 42 11
E-mail: info@dk.pepperl-fuchs 
www.pepperl-fuchs.dk

Kompakt, decentral og robust løsning 
til industriel brug

Versioner til et, to eller fire læse-
hoveder

Meget bredt udvalg af læse/skrive-
hoveder - også til Ex-område!

Profibus, Ethernet , Devicenet, seriel...

Vores IDENTControl 
RFID gateways 
har superenkelt 
interface til feltbus

RFID, ENKEL OG DIREKTE 
KOMMUNIKATION 
OG SPORING

www.pepperl-fuchs.dk/rfid

FUSION. Flere aktiviteter for 
medlemmerne, større poli-
tisk indfl ydelse og fl ere re-
levante uddannelsestilbud. 

Det er nogle af visionerne i 
det fusionsoplæg, som netop 
er blevet vedtaget på gene-
ralforsamlingerne i ATT 

(Brancheforeningerne for 
Automatik, Tryk og Trans-
mission), BIA (Branche-
foreningen for Industriel 
Automatik) og VOV (Værk-
tøj og Værktøjsmaskiner).

Dynamisk og indfl ydelses-
rig brancheforening 
De tre foreninger er ef-
ter længere tids drøftelser 

blevet enige om at forene 
kræfterne. De slår sig sam-
men og skaber Danmarks 
største, mest dynamiske og 
indfl ydelsesrige branchefor-
ening inden for alle former 
for industritekniske under-
leverancer.

 
Flere ressourcer
For medlemmerne vil det 

blandt andet betyde fl ere 
ressourcer til at lave spæn-
dende arrangementer og 
fl ere udadvendte aktiviteter 
såsom fælles uddannelses-
dage og deltagelse i messer. 
Det vil også give bedre mu-
lighed for efteruddannelse 
og i det hele taget styrke det 
faglige niveau i branchen. 
Fundamentet i den nye for-
ening vil være de i alt 12 fag-
grupper inden for en række 
forskellige fagområder fra 
metrologi til hydraulik og 
pneumatik.

Fusionerer 1. januar 2015 
Med sammenlægningen 
håber de tre foreninger 
desuden, at branchen bli-

ver mere synlig og får større 
gennemslagskraft over for 
politikerne og andre vigtige 
beslutningstagere.

 I dag er der 41 med-
lemsvirksomheder i ATT, 
53 medlemsvirksomheder i 
BIA og 66 medlemsvirksom-
heder i VOV. Til sammen 
beskæftiger virksomheder-
ne i de tre foreninger 3.623 
medarbejdere. Den nye 
brancheforening får sekre-
tariat hos Dansk Erhverv.

 Den nye branchefor-
ening ser dagens lys den 1. 
januar 2015.
 

jsj

Fusion:

Ny og stærkere brancheforening 
for tekniske underleverandører

Axel Bang - Berthelsen 
hædret for mange års godt 
arbejde for BIA.

ÆRE. I forbindelse med årets 
generalforsamling i BIA, 
Brancheforeningen for In-
dustriel Automation, blev 
Axel Bang - Berthelsen ud-
nævnt til foreningens fjerde 
æresmedlem. 

- Axel Bang - Berthelsen, 
der indtil 1. april 2014 har 
været administrerende di-
rektør i Grønbech & Søn-
ner A/S, har i fl ere perioder 
været medlem af BIAs be-
styrelse og deltaget aktivt 
i foreningens arbejde. Ikke 
mindst hans medvirken 
omkring samarbejdet med 

MCH, Messecenter Her-
ning, om hi-messerne og 
Automatik-udstillingerne 
i Brøndby samt hans aktive 
indsats for en god samar-
bejdsaftale med AUTO-
MATIK & PROCES skal 
her fremhæves, sagde BIAs 
formand Elo Kristiansen i 
forbindelse med udnæv-
nelsen. Overrækkelsen af 
diplomet, der er beviset på 
hans nye værdighed, blev 
ledsaget af en lang applaus 
fra generalforsamlingen.

Axel Bang - Berthelsen 
takkede for udnævnelsen, 
og håbede på, at BIA måtte 
have succes og fremgang, 
også i den nye fusionerede 
brancheforening.
 jsj

Axel Bang 
- Berthelsen 
æresmedlem i BIA

Axel Bang – Berthelsen, t.v., fi k overrakt æresmedlems-diplomet, 
der er beviset på hans nye værdighed, af BIAs formand Elo Kri-
stiansen, t.h.

De tre brancheforeninger ATT, BIA og VOV har med 
stort fl ertal besluttet at fusionere og med virkning fra 
1. januar 2015 danne en ny samlet branche forening for 
tekniske underleverandører.
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Sammen kan vi drive 
fremtiden med skrue, 
tandrem og lineær motor...

Med skrue, tandrem og lineær motor tilbyder Parker Hannifin tre drivkoncepter i HMR-serien. De lineære aktuatorer, som fås i versionsstørrelserne 85,  
110 , 150, 180 og 240 mm, er beregnet til krævende anvendelsesområder hvad angår belastning og moment - såsom håndtering af mindre emner i  
maskinbearbejdnings- og montageprocesser.  

Den nye serie af elektromekaniske lineære aktuatorer har ikke blot brugervenlig fleksibilitet i forbindelse med installation og montering. HMR-serien  
tilbyder integrerede muligheder - såsom reference- og positionssensorer, bremsesystemer, støddæmpere, eftermontering af beskyttelsesdæksler samt  
ekstern adgang til nipler for central smøring. Desuden får brugeren også sikkerhed og pålidelighed i en komplet pakke med en lineær aktuator, gear og  
motor i en systemløsning - leveret af én enkelt leverandør.

 
Parker Hannifin Danmark

www.parker.dk

TOUR. Som omtalt i sidste 
nummer af AUTOMATIK 
& PROCES har Siemens for 
nylig frigivet en ny version 
af TIA-portalen, Siemens’ 
automationsplatform. Med 
TIA-portalen V13 får man 
mulighed for at kunne løse 
endnu flere af sine auto-
mationsopgaver enkelt og 
effektivt samtidigt med, 
at man fremtidssikrer sine 
projekter. Sammen med Si-
matic S7-1200 og S7-1500 
PLC’erne danner TIA-por-
talen udgangspunktet for 
fremtidens automations-
platform.

Nye emner i TIA-portalen
På Innovation Tour 2014 
kan man via præsentatio-
ner og live demoer opleve 
de nye muligheder, som 
TIA-portalen V13 tilby-
der. Det blandt andet em-
ner som: 
•	 Mere	integration	af	fre-

kvensomformere
•	 IT-sikkerhed	er	en	fast	

bestanddel af TIA-por-
talen

•	 Maskinsikkerhed	med	
Simatic S7-1500 PLC’er

•	 Løsninger	med	den	nye	
generation af Basic Line 
operatørpaneler

•	 Konvertering	af	beståen-
de projekter med TIA-
portalen

•	 Samarbejde	 omkring	
projekter på tværs af 
software-versioner, sy-
stemer og enheder med 
Team Engineering

Minimesse med  
produktnyheder
På Innovation Tour vil der 
også være en minimesse, 
hvor Siemens’ produkt-
specialister står klar til at 
præsentere nyhederne i 
Siemens’ store produkt-
program, og hvor man kan 
fordybe sig i de emner, som 
har ens særlige interesse.  

Tid og sted
Køreplanen for Siemens 

Innovation Tour 2014 er 
således:

Mandag den 19. maj 2014
Siemens A/S - Ballerup

Tirsdag 20. maj 2014
Siemens A/S - Ballerup

Onsdag 21. maj 2014 
BioCenter - Kolding

Torsdag 22. maj 2014 
BioCity - Randers

Alle dagene byder Sie-
mens på morgenmad fra kl. 
8.45, og selve arrangementet 
starter kl. 9.15 og slutter se-
nest kl. 16.00. I dagens løb 
vil der være fuld forplejning, 
spændende præsentationer 
og minimesse.

Tilmelding
Tilmelding skal ske online 
på www.siemens.dk/inno-
tour 

Pladserne bliver fordelt 
efter først-til-mølle-prin-
cippet, og da arrangementet 
altid har stor tilslutning, an-
befales en hurtig tilmelding. 
Det er gratis at deltage.
 jsj

Siemens Innovation Tour: 

Oplev TIA-portalen V13 
og meget andet

Afhængig af probevalg er 
der op til 22 måleværdier 
tilgængelige.

KLIMAMÅLING. OMNI-
PORT 30 fra E+E Elektro-
nik er et robust hldthoerum 
samt indendørs swimmin-
bar klimamåling.

EC-Q200 til rugemaski-
ner, drivhuse, lagerlokaler 
og kølerum samt indendørs 
swimminåndholdt klima-
målingsinstrument, som 
opfylder alle krav til fleksi-
bilitet og robust konstruk-
tion. Instrumentet leveres 
med et stort udvalg af præ-
cisionsprober til forskellige 
applikationer. 

Hans Buch er dansk di-
stributør.

Afhængig af probevalg 
er der op til 22 målevær-
dier tilgængelige, inkl. re-
lativ fugtighed, temperatur, 
dugpunkt, absolut fugtig-
hed, blandingsforhold, luft-
hastighed, volumenflow, 
lufttryk etc. Navigation og 
visning af op til tre samti-
dige måleværdier sker via et 
touch screen TFT display.

Måleværdier fra op til tre 
kanaler gemmes
Med Omnipoint 30 kan 
der både udføres kontinu-
erlig og enkeltpunkts data-

logning. Måleværdier for 
op til tre kanaler gemmes 
samtidigt i den interne hu-
kommelse sammen med et 
tids- og datostempel. Gem-
te måledata samt minimum, 
maksimum, gennemsnit og 
standardafvigelse kan vises 
direkte på displayet. Der 
kan scrolles gennem må-
leværdierne og genereres 
forskellige grafiske præsen-
tationer.

Den interne hukom-
melse har kapacitet på op 
til 2 millioner måleværdier, 
og den medfølgende Smart-

Graph3 software anvendes 
til at organisere data på en 
pc. SmartGraph3 kan f.eks. 
generere grafer som viser 
målekanaler af særlig inte-
resse for nærmere analyse. 
Data kan eksporteres i csv 
format og importeres i Mi-
crosoft Excel regneark for 
videre bearbejdning.

Som ekstraudstyr kan 
der leveres en bæretaske 
for instrument, prober og 
div. tilbehør.

www.hansbuch.dk

hassel.

Multifunktions håndholdt 
klimamålingsinstrument

I dagene 19. – 22. maj er Siemens Innovation Tour 2014 i 
Ballerup, Kolding og Randers, hvor det store slagnummer 
er TIA-portalen V13.

Med Omnipoint 30 kan der både udføres kontinuerlig og enkeltpunkts 
datalogning.



PC I SCHEMATIC A/S    Bygaden 7    4040 Jyllinge    T: 4678 8244    www.pcschematic.dk

Mød os 6.-8. maj på El&Teknik - stand C4500

Spar tid på el-entreprisen
Få klare retningslinjer - så I ved præcis hvad I skal gøre

Som de fleste andre installatører, vil du ikke spilde mere tid på el-dokumentationen 

end højst nødvendigt. Men for udbyderen af entreprisen, er det vigtigt, at den sidder 

lige i skabet.

Derfor hjælper vi gerne både dig og udbyder, med at få gjort det helt klart, hvordan op-

gaven skal dokumenteres. - Så kan I begge spare tid og gøre jeres arbejde effektivt.

Få mere at vide på pcschematic.dk/el-entreprise

PCSCHEMATIC_266x365_Pakke3_ElEntreprise.indd   1 01-04-2014   11:52:10
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www.wago.dk

WAGO JUMPFLEX® – mange muligheder for skalerbar energiovervågning – mange muligheder for skalerbar energiovervågning

Effektmålemoduler Signalkonvertere Rogowski coils Strømtransformere

Tlf. 86603373  Fax 86603273  Solar A/S  Tlf. 76961200  Ma.-Fre. kl. 8-20, Lø. til kl. 12  plastics for longer life®

Intelligent løsning til hurtig og effektiv afisolering af store afsætningslængder – uden at trådene kommer til skade.

 Besøg os: 
 EL&TEKNIK – Stand U-8131.dk/chainflex-24h®

Hurtig afisolering, fra lager
chainflex®: 50% hurtigere afisolering ved hjælp af indbygget rivetråd ...

Hurtig afisol
DK-920-CFRip v4 176x62M_DK-920-CFRip v4 176x62M  16.10.13  16:23  Seite 1

Af John Steenfeldt-Jensen

SAMARBEJDE. Fra 1. januar 
2014 er HNC Group A/S i 
Vemmelev mellem Slagel-
se og Korsør blevet Festo’s 
første offi cielle forhandler i 
Danmark. Aftalen betyder, 

at HNC Group A/S i frem-
tiden vil kunne servicere 
såvel nye som eksisterende 
kunder med det samlede 
leveringsprogram af Festo 
pneumatik og automatise-
ringsløsninger, hvor en stor 
del af standardprogrammet 
vil blive lagerført til levering 
fra dag til dag. HNC Group 
A/S er et handels- og inge-
niørfi rma med 25 med-
arbejder etableret i 1979 
med speciale i pneumatik 
og tekniske komponenter til 
automatiserings- og proces-
opgaver i industrien.

Levering direkte fra lager
Ifølge salgschef John Brorup 
Jensen, Festo A/S, er målet 
med samarbejdet at udbrede 
kendskabet til Festo’s pneu-
matiske og elektriske auto-
mationsløsninger yderligere 
til det danske eftermarked, 
og tilbyde teknisk rådgiv-

ning og hurtig levering af 
standardkomponenter og 
kundetilpassede løsninger: 
- Aftalen betyder at det dan-
ske eftermarked fremover 
vil kunne få en stor del af 
Festo’s produktprogram, 
så som cylindre, ventiler, 
luftbehandling, vakuum, 
slanger, fi ttings, sensorer 
og proceskomponenter le-
veret fra dag til dag, direkte 
fra HNC Groups lager, siger 
John Brorup Jensen.

Større fl eksibilitet og 
kapacitet 
- Vores målsætning med 
aftalen er at fastholde og 
styrke Festo’s allerede 
stærke position på det dan-
ske automationsmarked og 
øge kontakten til nye og 
eksisterende kunder på ef-
termarkedet gennem HNC 
Groups salgsorganisation. 
Samarbejdet vil betyde 
større fl eksibilitet og nye 

muligheder for vore fælles 
kunder, som vi glæder os til 
at servicere.  

Samarbejdet med HNC 
Group giver os større fl ek-
sibilitet og kapacitet, idet 
en lokal forhandler kan give 
en anden form for service. 

Nogle kunder har et ønske 
om, at tingene skal ske her 
og nu, og når man er lokal 
kan gå tingene ofte gå lidt 
hurtigere. Med denne af-
tale har vi fået en større 
fl eksibilitet og er kommet 
tættere på kunderne. Men 
det er vigtigt at understrege, 
at kunderne stadig kan hen-
vende sig direkte til Festo, 
hvis de ønsker det – de har 
selv valget. 

Stor tillid til HNC Group
- HNC Group A/S er et af 
de mest kompetente pneu-
matikfi rmaer i Danmark. 
Derfor valgte vi dem som 
samarbejdspartner. Vi har 
stor tillid til HNC Group, 
der er en virksomhed, som 
i princippet kan det samme 
som Festo, men med et lo-
kalt tilsnit. Og begge virk-
somheder har en meget bred 
kundegruppe af små og mel-

lemstore virksomheder, si-
ger John Brorup Jensen.

Mere end pneumatik
- Vi glæder os til samarbejdet 
med Festo og forhandlingen 
af deres innovative løsninger 
til industriel automatisering 
og procesautomation. Vore 
kunder er mindre maskin-
byggere og slutbrugere, 

som vi hjælper med meget 
andet end pneumatik, idet 
vi har andre agenturer som 
eksempelvis drejeunioner 
og profi ler til opbygning af 
maskiner. Samarbejdet med 
Festo er også med til at ud-
vikle HNC Group, idet vi 
nu også får elektriske akser, 
controllere m.v. til supple-
ring af pneumatikken. Vi 
starter dog ikke helt forfra, 
idet vi har el-folk i huset og 
i mange år har bygget sty-
reskabe og leveret totalløs-
ninger til vore kunder, siger 
adm. direktør Kim Nielsen, 
HNC Group A/S.

Uddannet personale og 
danske brochurer
- De seneste måneder har vi 
udbygget vort lager samt ud-
dannet vort personale inden 
for salg og teknik, eksem-
pelvis i brug af Festo’s soft-
wareværktøjer. Endvidere er 
vi i gang med at udarbejde 
dansksproget brochurema-
teriale m.v.

HNC Groups salgsorga-
nisation står klar med over 
30 års erfaring med pneu-
matik og automatisering i 
industrien, og vi ser frem til 
at komme i gang med at råd-
give og servicere kunderne, 
slutter Kim Nielsen.

HNC Group A/S offi ciel Festo-forhandler
For at styrke salg og service af Festo’s produktprogram 
er HNC Group A/S blevet Festo’s første offi cielle for-
handler i Danmark. HNC Group A/S er lagerførende af 
Festo’s standardprogram og kan opbygge cylindre og 
ventilterminaler på eget værksted.

Salgschef John Brorup Jensen, Festo A/S, t.v., og adm. direktør Kim Nielsen, HNC Group A/S, t.h., giver 
hinanden håndslag på et godt samarbejde.

Første Festo-
forhandler i Danmark

Salgschef John Brorup Jensen, Festo A/S, t.v., og adm. direktør 
Kim Nielsen, HNC Group A/S, t.h., på HNC Groups udbyggede 
lager for Festo-produkter.

HNC Group A/S kan opbygge cylindre og ventilterminaler på eget værk-
sted. Her er maskinarbejder Kaj Augustesen ved at opbygge en kunde-
tilpasset pneumatikcylinder.



V. Løwener A/S
Smedeland 2 • 2600 Glostrup 
Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359 
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

Løwen fylder 125 år
Kom til åbent hus og vær med til at fejre vores

125 års jubilæum 
tirsdag den 6. maj kl. 11.00 - 18.00 

på Smedeland 2 i Glostrup

Dagen igennem vil der blandt andet være stort udstillingsområde både inde 
og ude samt kørende maskiner og udstyr.

Krohnes nye ultralyds-
fl owmåler til biogas-
applikationer er specielt 
designet til at overvinde 
begrænsningerne ved 
ultralydsprincippet i 
biogasapplikationer. Den 
måler direkte indholdet af 
metan.

FLOW. Gustaf Fagerberg 
A/S har for nylig introdu-
ceret en ny fl owmåler til bio-
gasapplikationer, Optisonic 
7300 Biogas. Måleren er en 
specialversion af ultralyds-
gasfl owmåleren Optisonic 
7300 til procesgasapplika-
tioner.

Biogas byder på 
udfordringer
Flowmåling af biogas byder 
på en række udfordringer 
såsom lavt tryk, lave fl ow-
mængder og ændringer i 
gassammensætningen, idet 
gassen indeholder 50-70 
vol % metan afhængigt af de 
biologiske grundmaterialer 
og processen. Resten er CO2 
(30-50 vol %) og små mæng-
der H2S, O2 og N2. Selv om 
gassen længere nede i syste-
met kan sammenpresses til 
100 mbarg, er trykket typisk 
kun 50-60 mbarg, når den 

rå biogas måles, eksempelvis 
lige efter gæringen. Her er 
biogassen også mættet med 
vand, og når gassen nedkøles 
kan der opstå 5-6 vol % fl y-
dende vand i rørledningen. 

Temperaturområdet er 
typisk fra lige over omgivel-
sestemperatur og op til 50 
°C. Der kan opstå tilbageløb 
i disse applikationer, og også 
opskalering / formering af 
bakterier kan forekomme i 
fl owmåleren. Endvidere er 
procesforholdene variable. 
Når målingen eksempel-
vis foretages direkte efter 
gæringen, kan der opstå 
pludselige temperaturfald, 
når der tilføres nyt slam til 
gæringstanken.

Andre måleprincipper må 
give op
Forskellige fl owmålings-
principper er blevet testet i 
disse applikationer. Selv om 
DP-fl owmålere (måleblæn-
der) ikke anvendes på grund 
af de høje trykfald, kæmper 
Vortex fl owmålere med 
meget lave tryk og fl owha-
stigheder, og termomasse-
fl owmålere er begrænsede 
ved forekomst af vand i 
gassen. Selv om ultralyd er 
det eneste princip, der kan 
måle tilbageløb, udfordres 
ultralydsfl owmålere af høj 
dæmpning af akustiske sig-

naler samt af CO2 og højt 
vandindhold. I kombination 
med en høj pris i forhold til 
andre principper, har det 
hidtil begrænset deres an-
vendelse til biogas.

Optisonic 7300 
Biogas overvinder 
begrænsningerne
Optisonic 7300 Biogas er 
specielt designet til at over-
vinde begrænsningerne ved 
ultralydsprincippet. Selv 
om dets signaltransducere 
giver et stærkt ultralyds-

signal ind i gassen, gør dets 
specialiserede signalbe-
handling det muligt bedre 
at detektere små, stærkt 
dæmpede akustiske signa-
ler. Dette, og det mekani-
ske design af transducere 
og transducerlommer, gør 
målingen ufølsom over for 
fl ydende vand og biologiske 
forekomster / biologisk ma-
teriale.

Vedligeholdsfri fl owsensor
Optisonic 7300 Biogas by-
der på en vedligeholdsfri 

fullbore fl owsensor uden 
bevægelige dele. Da H2S 
bliver til en ætsende opløs-
ning, når det opløses i vand, 
er målerøret fremstillet i 
rustfrit stål 1.4404/316L, 
og transducere fremstillet 
i NACE-godkendt Grade 
29 titanium for maksimal 
korrosionsbestandighed. 
Optisonic 7300 Biogas 
er udstyret med lap joint 
fl anger for at reducere den 
samlede vægt, da biogas 
ikke frembyder høje tryk, 
og der nogle gange kun an-
vendes plastrør. Målenøj-
agtigheden er specifi ceret 
til 1 % af den faktiske må-
lefl owmængde ved luftka-
librering, begyndende ved 
en fl owhastighed på 1 m/s. 
Hvis en nøjagtighed på 2 % 
er nok, kan der som alterna-
tiv vælges tørkalibrering til 
en markant lavere pris.

Direkte måling af metan
Da metanindholdet i biogas 
kan variere, kan det være 
nødvendigt for driften af 
biogasanlægget at kende det 
nøjagtige metanindhold, ek-
sempelvis når den anvendes 
som brændstof til gasmoto-
rer i en CHP-enhed. Optiso-
nic 7300 Biogas byder på en 
indbygget temperatursen-
sor, der, i kombination med 
den målte lydhastighed, gør 

det muligt direkte at måle 
metanindholdet ved hjælp 
af beregning af molærmas-
sen. Optisonic 7300 Biogas 
kan også beregne gasfl ow-
mængden ved standardfor-
hold ved hjælp af en ekstra 
tryksensor. Elektronikken 
indeholder også diagno-
sticering til validering af 
fl owmålerens funktioner 
og processen. 4...20 mA og 
pulsudgange kan fås til ud-
læsning af måleværdierne. 
HART og Modbus (option) 
er inkluderet til feltkommu-
nikation.

Optisonic 7300 Biogas 
er certifi ceret til brug i eks-
plosive omgivelser (zone 1). 
Da trykfald generelt ikke er 
tilladt i biogasrørledninger, 
fås måleren i almindelige 
størrelser DN 50, 80, 100, 
150, 200 / 2, 3, 4, 6 og 8“.
 jsj

Ultralydsfl owmåler til biogas

Den nye fl owmåler til biogasapplikationer fra Krohne Messtechnik 
GmbH, Optisonic 7300 Biogas, er specielt designet til at overvinde 
begrænsningerne ved ultralydsprincippet i biogasapplikationer. 

garant for et sikkert valg”
”

www.b-i-a.dk
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Bonfiglioli-familien

Bonfiglioli Vectron tilbyder 
et bredt program inden for 
frekvensomformere, også til 
servoløsninger.

Bonfiglioli Tecnoingranaggi 
servogear fås i mange varian-
ter. Kontakt vore produktspe-
cialister for mere information.

Se program på www.klee.dk

Frekvensomformere og servogear

Agile: 1- og 3-faset. 
230-400V. 0,12-11 kW

Active: 1- og 3-faset. 
230-400V. 0,55-132 kW

Active Cube: Til servoløsnin-
ger. Resolver feedback

Servogear: Inline- eller 
vinkelgear. 

FLOW. Indenfor industrierne 
bioteknologi, levnedsmid-
del og kemi er den globale 
konkurrence støt stigende. 
Som en direkte konsekvens 
af dette implementerer et 
stadigt stigende antal virk-
somheder deres proces faci-
liteter på meget kort tid ved 
at følge et modulært princip. 
De produktionsenheder og 
moduler, der kræves for det-
te omfatter en bred vifte af 
måleudstyr på et minimum 
af plads.

Endress+Hauser nyudvik-
lede Promass 100 og Promag 
100 fl owmålere er den per-
fekte løsning for disse appli-
kationer:

Kompakt design uden be-
grænsning af funktionalitet

Problemfri integration 
i processystemer og asset 
management -systemer via 
HART , PROFIBUS DP , 
Modbus RS485 eller Ether-
Net / IP

Integreret webserver til 
tidsbesparende lokal drift 

uden ekstra hardware eller 
software

Gennemprøvet i industri-
erne, og med fremragende 
langtidsstabilitet:

-Coriolis: mere end 
500.000 installationer siden 
1986

-Elektromagnetisk: over 1,5 
millioner installationer siden 
1977

Færre målepunkter og høj 
hastighed
Som en multivariabel fl ow-
måler åbner Promass 100 helt 
nye perspektiver for styring 
og overvågning af de enkelte 
procesanlæg til opvarm-
ning, køling, destillation, 
fermentering (bioreaktorer), 
produktfi ltrering, faseadskil-
lelse, in-line rengøring samt 
påfyldning og dosering:

Færre målepunkter - en 
enkelt enhed til samtidig 
måling af masse fl ow, volu-
menstrøm, densitet, kon-
centration, temperatur og 
viskositet.

Højeste nøjagtighed.

Driftssikkerhed døgnet 
rundt
PROMAG Elektromagne-
tisk fl owmålingsmetode er 
accepteret i årtier i næsten 

alle industrier. Den bruges 
til at måle elektrisk ledende 
væsker med et minimum 
ledningsevne af 5 uS/cm el-
ler højere. Kombinationen af 
et robust kompakt design og 
den gennemprøvede og teste-
de måleteknologi garanterer 
en høj grad af driftssikkerhed 
døgnet rundt: 

Sensorer bevist i den virke-
lige verden, med fremragende 
stabilitet på lang sigt

For store rør op til DN 600
Med integreret måling 

ledningsevne
Med integreret tempera-

turføler (PROMAG H)
Proline 100 er perfekt til 

ethvert miljø. Den brede 
vifte af forskellige typer af 
godkendelse, giver maksimal 
sikkerhed i dit anlæg. Uanset 
om det kommer som SIL el-
ler hygiejnekrav. Proline 100 
er kalibreret i fuldt sporbare 
kalibreringsrigge (ISO / IEC 
17 025, som sikrer den højeste 
nøjagtighed og repeterbar-
hed). Proline 100 indeholder 
alt-i-en: Fuld funktionalitet 
i et meget kompakt design, 
med samtidig måling af fl ere 
processtørrelser og en særde-
les præcis enhed.
www.dk.endress.com

hassel.

Serien er udviklet af 
Control Techniques med 
fokus på åbne standarder.

DRIVES. EMERSON og 
Control Techniques in-
troducerer en helt ny ge-
neration af Unidrive med 
tilnavnet M. „M“ står for 
„Manufacturing“, og Con-
trol Techniques oplyser, at 
denne 3. generation drives-
serie er skræddersyet til 
at indgå som en komplet 
‚Machine Controller‘ til 
forskellige typer af produk-
tionsmaskiner.

   Unidrive M er udviklet 
af Control Techniques med 
fokus på åbne standarder. 
”Open Innovation Environ-
ment” betyder, at kunden 
frit kan vælge leverandør. 
At udviklingen af Unidrive 
M har resulteret i mere end 
30 patentansøgninger il-

lustrerer meget godt hvor 
langt Control Techniques 
har strakt sig for at hæve 
funktionaliteten. Udvik-
lingsarbejdet er resulteret 
i 7 modeller, der hver især 
tilfredsstiller behov inden 
for forskellige automatise-
ringsprocesser.

7 modeller matcher mange 
opgaver
Sammen med skalerbare 
hardware- og softwarever-
sioner gør de 7 modeller det 
muligt at sammensætte en 
løsning, der præcist matcher 
den aktuelle opgave og det 
ønskede prisleje. Unidrive 
M leverer performance 
i verdensklasse samtidig 
med, at Control Techniques 
har gjort det nemmere at 
arbejde med dette drive. 
Med udgangspunkt i Hu-
man Centered Design er 
software og drive designet 

med udgangspunkt i mere 
end 800 brugeroplevelser. 
Uanset om man er program-
mør, servicetekniker eller 
operatør er Unidrive M nem 
at arbejde med.

Avanceret styring og 
kontrol
Control Techniques top-
produkt, Unidrive M800, 
er udstyret med en ny type 
high performance MCI (Ma-
chine Controller Interface). 
Løsningen er designet til at 
forbedre maskinens ydelse 
ved at udføre omfattende 
styring og kontrol på tværs 
af en komplet maskine. Den 
opsættes og programmeres 
ved hjælp af branchens 
førende programmerings-
miljø, CoDeSys i henhold 
til IEC 61131-3 standarden, 
ligesom den anvender stan-
dard Ethernet til kommu-
nikation på tværs af drives, 

I/O, HMI, PLC og andre 
industrielle enheder. 

Unidrive M har som stan-
dard realtids-Ethernet, som 
ved hjælp af IEEE 1588 PTP 
V2 protokol bidrager med 
forbedret maskinstyring 
med hurtig og fl eksibel kom-
munikation. Med Precision 
Time Protocol opnås syn-
kronisering af drives i hele 
netværket på under 1µs og 
med opdateringstider af da-
ta på 250 mikrosekunder på 
et næsten ubegrænset antal 
noder. Alle noders control 
loops bliver automatisk syn-
kroniseret.

 
Effektiv og kompakt 
beskedsstruktur
Control Techniques avan-
cerede realtids-Ethernet 
anvendes sammen med 
Ethernet TCP/IP og UDP 
til at give en meget effektiv 
og kompakt beskedstruktur, 
så der frigøres båndbredde, 
hvorved netværksbelastnin-
gen minimeres.

Ved hjælp af Ethernet bli-
ver det muligt for Unidrive 

M-modellerne at tale direk-
te til hinanden i stedet for at 
skulle route al kommunika-
tion gennem en traditionel 
PLC. Hvert Ethernet-akti-
veret drive indeholder en 
dobbelt Ethernet port med 
switch og standard RJ45-
stik som i høj grad forenkler 
opgaven med at netværks-
forbinde maskiner.

Universel motorstyring og 
PM-motorer
Den nye serie drives giver 
maksimal stabilitet og bånd-
bredde for samtlige typer in-

dustrimotorer, uanset om 
der er tale om asynkrone 
motorer, lineære motorer 
med høj dynamik, energi-
rigtige Leroy-Somer perma-
nent magnet-motorer eller

Unidrive M600 er de-
dikeret til sensorless open 
loop-styring af permanent 
magnetmotorer. Denne 
funktion giver en unik, dy-
namisk virkningsgrad og 
gør det muligt at anvende 
de energirigtige og mere 
kompakte Dyneo-motorer 
fra Leroy-Somer.

IAI har udviklet en serie 
mini-aktuatorer, der 
direkte kan erstatte små 
luftcylindre. Mini-aktuato-
ren, der fi ndes i fl ere typer, 
giver en betydelig højere 
fl eksibilitet og markant 
mindre vedligehold.

AKTUATOR. RCA2-Mini 
serien er et kompakt pro-
duktprogram med elektri-
ske mini-aktuatorer med 
høj gentagelsesnøjagtig-
hed. Aktuatoren drives af 
en 24 Volt servomotor, og 
dermed bliver den meget 
dynamisk og præcis. 

RCA2 aktuatorerne 
styres med IAI’s ACON 
controller eller i grupper 
med IAI’s MSEP bus con-
troller.

Mini serien fi ndes som 
slider typer og rod typer og 
kan levers med pladsbespa-
rende, sidemonteret motor. 

Den maximale længde 
er 50 mm, hastigheden er 
300 mm/sek. og max. be-
lastningen på op til 6 kg.

Alle aktuatorer i Robo-
Cylinder serien kan leve-
res med enten inkremental 
eller absolut encoder feed-

back. Herved gives der mu-
lighed for at anvende servo 
aktuatoren i applikationer, 
hvor der er behov for op-
start uden først at skulle 
gennemføre den tidskræ-
vende referencekørsel.

Fordele, til at få øje på
Mini serien er designet og 
fremstillet med henblik på 
at øge fl eksibiliteten, give 
mulighed for fl ere stop po-
sitioner og kontrollerede 
ramper samt høj nøjagtig-
hed. Hvad der ligeledes er 
vigtigt for industrien er den 
mindre vedligeholdelse 
samt færre driftsstop og 
højere produktivitet. 

Energiforbruget er re-
duceret betydeligt til 1/10 
af luftcylinderens energi-
forbrug.

Netværksmuligheder
Med den nye RoboCylin-
der Controller MSEP er 
det muligt at koble op til 8 
akser på den samme con-
troller. Derved opnås væ-
sentlig besparelse, i indkøb 
af hardware, under pro-
grammering og opsætning.

Med IAI’s MSEP con-
troller er det muligt at 
tilgå fl ere forskellige typer 
af bussystemer:

DeviceNet, Ethernet/
IP, Profi bus, Profi Net og 
EtherCat giver mulighed 
for direkte integration til 
PLC-systemer, hvor positi-
ons- og hastighedsdata kan 
ændres fra PLC‘en.

Yderlig oplysninger:
www.deltaelektronik.dk

jsk

Helt nye perspektiver for styring 
og overvågning af procesanlæg

Avanceret og fl eksibel drives-serie som 
komplet ”Machine Controller”

Fleksibel elektrisk mini-aktuator

Et komplet program af 7 modeller – M100 til M800, som gør det muligt 
at sammensætte en styringsløsning, der præcist matcher den aktuelle 
opgave og det ønskede prisleje.

Endress+Hausers nyud-
viklede Promas 100 og 
Promag 100 giver nogle 
nye muligheder.

IAI mini serie RCA2 giver større 
fl eksibilitet samt kræver meget mindre 
vedligeholdelse.  De har et betydeligt 
mindre energiforbrug sammenlignet med 
luftcylinderens, som RCA2 direkte erstatter.



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

Spar 67% på driften  med IAI servo-aktuator

     IAIs servo-aktuator kan erstatte en luftcylinders funktion 
og man får fuld fleksibilitet som almindelige servo-
systemer. Samtidig er der mindre vedligeholdelse og reduk-
tion af energiforbruget til 1/  af luftcylinderens forbrug.

IAIs servo-aktuator har standfunktioner: 
•	 Flere	positionsstop	–	op	til	512	faste	positioner		
•	 Absloutte	og	incrementale	bevægelser	
•	 Kontrollerede	accelerations-	og	decelerations	ramper
•	 Profibus	/	DeviceNet	kommunikation	til	ændring	af		
	 bl.a.	positionen	
•	 Push	motion	
•	 Zone	output
•	 Input	betingede	hold	af	bevægelsen
 
Den	nye	RoboCylinder	serie	RCP2	giver	flere	og	nye	
muligheder:
•	 Elektriske	gribe-enheder
•	 Hurtigere	og	længere	bevægelser
	 					•		Mere	kraft

Spar op til 67% energi og opnå 
servo-fleksibilitet… 

     IAIs servo-aktuator kan erstatte en luftcylinders funktion 
og man får fuld fleksibilitet som almindelige servo-
systemer. Samtidig er der mindre vedligeholdelse og reduk
tion af ene

IAIs servo-aktuator har standfunktioner: 
•	 Flere positionsstop
•	 Absloutte
•	 Kontrollerede
•	 Profibus
	 bl.a. positionen
•	 Push motion
•	 Zone output
•	 Input betingede

Den nye RoboCylinder

Spar op til 67% energi og opnå 
servo-fleksibilitet… 

RoboCylinder
muligheder:
•	 Elektriske gribe-enheder
•	 Hurtigere og længere

					•		Mere kraft

Den nye RoboCylinder
muligheder:
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Siemens Innovation Tour

Oplev automation  
i nye dimensioner

INVITATION

En ny version af Siemens automationsplatform, TIA-portalen, er netop 
blevet frigivet. Med TIA-portalen V13 får du mulighed for at kunne løse 
endnu flere af dine automationsopgaver enkelt og effektivt samtidigt 
med, at du fremtidssikrer dine projekter. 

Vi kommer rundt i landet i uge 21, og glæder os til en dialog med dig 
om dine muligheder med TIA-portalen.

Deltagelse er gratis.

Læs mere og tilmeld dig på www.siemens.dk/inno-tour 

Tid og sted

19. maj 2014, Siemens i Ballerup

20. maj 2014, Siemens i Ballerup

21. maj 2014, Biocenter i Kolding

22. maj 2014, BioCity i Randers

Program

08.45   Morgenmad

09.15   Velkomst og introduktion

  Temapræsentation

  Frokost & minimesse

  Temapræsentation

16.00  Tak for i dag

xirodur B180 fra igus 
sørger for lang levetid og 
lave udgifter.

KUGLELEJER. Virksomhe-
den igus, der bl.a. har spe-
cialiseret sig i tribologisk 
optimerede polymerer, har 
udvidet sit tilbud af xiros-
kuglelejer med et helt nyt 
endehætte-kugleleje, der 
består af det prisbillige og 
højtydende xirodur-B180-
materiale. Fordi monterin-
gen kan klares både nemt og 
hurtigt, egner kuglelejerne 
sig både til nye samt til op-
gradering af eksisterende 
maskiner.

Lave friktionsværdier
Ligesom de øvrige xiros-po-
lymer-kuglelejer overbevi-
ser endehætte-kuglelejerne 
rent prismæssigt, når de 
sammenlignes med traditi-
onelle lejer. De tørløbende 
kuglelejer er vedligeholdel-
sesfrie på grund af brugen 
af det tribologisk optime-
rede kunststofmateriale 
xirodur B180, og det sørger 
for lave friktionsværdier 
i lejets inder- og yderring. 
Kuglelejet er yderst robust 
og langtidsholdbart. Lejets 
levetid kan beregnes meget 
præcist på igus´ hjemme-
side ved hjælp af online-
redskabet ”QuickLife“. 
De oplyste data baserer på 

omfattende test foretaget i 
igus´ eget testlaboratorium. 
Da lejerne ikke skal smøres, 
er der heller ingen fare for 
forurening af omgivelserne, 
og det betyder, at kunden 
slipper for vedligeholdelse 
af maskiner og anlæg samt 
dyre stilstandstider.

Særlige egenskaber 
Med dette kugleleje af 
kunststof er vejen banet for 
meget høje omdrejnings-
hastigheder med max. 
1800 rpm og rolig gang. 
Sidstnævnte afhænger dog 
i væsentlig grad af, hvilket 
kuglemateriale man vælger. 
xiros-kuglelejet med ende-
hætter kan udstyres med en-
ten kugler af glas, kunststof 
eller rustfrit stål. Kuglerne 
befi nder sig i en kugleholder 
af polyamid, der er yderst 
robust og slidstærk. Det tri-
bologisk optimerede poly-
mermateriale xirodur-B180 
gør desuden kuglelejet me-
get modstandsdygtigt over-
for kemikalier og korrosion. 
Kuglelejet tåler temperatu-
rer fra -40°C til +80°C, også 
over længere tidsrum.

Med en vægt på kun 
32,5/25,9 g er kuglelejet 
som skabt til situationer, 
hvor der er særlige krav til lav 
vægt. Vægtreduktionen går 
dog ikke ud over stabilite-
ten. Ved statisk anvendelse 
svarer den aksiale bæreevne 

til 245 N og ved dynamisk 
anvendelse til 294 N.

Bredt anvendelsesspektrum
På grund af dets usædvan-
lige egenskaber kan det nye 
xiros kugleleje med ende-
hætter anvendes til en lang 
række formål. Det kan f.eks. 
nemt kombineres med rul-
ler til rullebaner eller rul-
letransportbånd. Rullerne 
består af rør med en udven-
dig diameter på 50 mm og 
påsatte endehætte-kuglele-
jer. Man kan få forskellige 
rullelængder, -tykkelser og 
-materialer efter behov. De 
forskellige længder realise-
res ved at skære det midter-
ste rør til. Da kuglelejet ikke 
skal smøres, slipper man for 
unødvendig forurening og 
brug af opløsningsmidler. 
Kuglelejet kan skylles med 
vand og opfylder dermed 
høje hygiejniske og økolo-
giske standarder. Især inden 
for de industrier, hvor der 
er nul-tolerance overfor 
forurening, kan et lang-
tidsholdbart, smørefrit og 
omkostningseffektivt pro-
dukt som xiros endehætte-
kuglelejet være den helt 
rigtige løsning. Her tænkes 
bl.a. på fødevare- og embal-
leringsindustrien.

www.igus.dk
hassel.

Endehætte-kuglelejer 
til kontinuerlig drift

Læs Automatik & proces på nettet:
www.automatik.nu

I maj måned ruller Festos 
kørende showroom ud til 
kunderne i hele 
Danmark for at præsen-
tere de nyeste teknologier 
og løsninger til 
procesautomation.

PROCES. I ugerne 20-21 
(12.-23. maj) kan man ople-
ve automationsspecialisten 
Festo på landevejene og hos 
virksomheder i procesindu-
strien, hvor en lang række 
af de nyeste teknologier og 
løsninger til procesautoma-
tion vil blive præsenteret i 
den mobile udstilling kaldet 
”Festo Mobile”.

Kørende showroom 
Festo har indrettet en cam-
per til et kørende show-
room, som fra midten af maj 
tager på turné rundt i Dan-
mark. Her skal de seneste 
elektriske og pneumatiske 
automations- og styrings-
teknologier i løbet af to 
uger vises frem for danske 
virksomheder, rådgivere og 

maskinbyggere i forskellige 
brancher inden for vand- og 
spildevandsbehandling, fø-
devare og farmaceutisk in-
dustri. Den er spækket med 
nye produkter og løsninger, 
som på en interaktiv måde 
viser de besøgende Festos 
tilgang til effektiv proces-
automation med f.eks. auto-
mationsplatformen CPX og 
forskellige typer medieven-
tiler.

Udstillingen kommer til 
kunderne
- Vores branchespecifi kke 
camper er en måde at bringe 
vores teknologier til pro-
cesautomation helt ud til 
kunderne og dermed vise 
hvordan Festo kan hjælpe 
dem med at øge produktivi-
teten. Det giver en uformel 
stemning og virksomheder-
ne får mulighed for at møde 
både vores automationsspe-
cialister, samtidig med at 
de kan se nye produkter og 
integrerede løsninger i ak-
tion, siger Michael Puggaard 
Holst, der er marketingchef 
hos Festo.
 jsj

Rullende udstilling om 
procesautomation
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MRN roboStacker®

info@robostacker.com -  http://www.robostacker.com/
Værkstedsvej 16 -  DK-5500 Middelfart -  Tel: +45 66 14 99 11

roboStacker®

Pakke- og håndteringsrobot på skinneføring

Information

 roboStacker® er skabt til f.eks. at palletere varer på 
lagre (mange pallepladser). 

  roboStacker® er placeret på en skinne (kaldt en 
Gantry) der giver et langt arbejdsrum til blandt andet 
pladsbesparende slut-linjepalletering. 

 roboStacker® inkluderer software som gør det let at 
ændre og rette robottens arbejdsopgaver, også for ikke 
roboteksperter. 

roboStacker® udfører opgaven, blot man ved hjælp af 
den medfølgende standardsoftware beskriver en 
palleteringsopgave med produkt- og pallestørrelser. 
Softwaren viser de forskellige muligheder for at løse 
opgaven (visuelt i 3 D), og man vælger så den ønskede 
løsning. 

• Gantry designet giver mulighed for at palletere mange 
paller med én robot (afhænger af  gantrylængde). 

•Brugervenlig betjening, der giver mulighed for hurtig 
programmering.  

• Håndterer op til 150 kg (inkl. værktøj), og dermed 
mulighed for at palletere hele lag. 

• Dette gør det muligt for robotten at flytte flere 
produkter ad gangen - hvilket resulterer i  

Større gennemløbskapacitet. 

• Pladsbesparende design 

• De lave vedligeholdelsesomkostninger og nem 
betjening giver roboStacker® en meget hurtig 
investeringsafkast 

∙ Pladsbesparende

∙ Driftsikker

∙ Nem at programmere

∙ Kompakt design

Håndtering af mange pallepladser

∙ Løftekapacitet op til 150 kg

∙ Håndholdt, berøringsfølsom farveskærm

∙ Brugervenlig

MRN roboStacker®

info@robostacker.com - http://www.robostacker.com/
Værkstedsvej 16 - DK-5500 Middelfart - Tel: +45 66 14 99 11

Dansk udviklet robot til 
primært palletering er 
baseret på standardkom-
ponenter fra Schneider 
Electric. Det giver høj bru-
gervenlighed, sikker drift 
og support i verdensklasse.

ROBOT. - Selv om robot-
ter generelt er avancerede 
maskiner med højt specia-
liserede funktioner, skal det 

helst ikke være raketviden-
skab at bygge eller betjene 
dem. Sådan er filosofien 
hos den fynske virksomhed 
MRN A/S, der har udviklet 
robotten Robostacker. Bag 
det navn gemmer sig en sær-
deles effektiv robot primært 
til pakning og palletering. 
Reelt er ordet ’effektiv’ 
noget af en underdrivelse, 
for Robostacker er unik på 
flere punkter. Det forklarer 
administrerende direktør 
Mogens Rasmussen, MRN 

A/S: - Robostacker er me-
get fleksibel, fordi den kan 
monteres med skinneføring 
på gulv, væg eller loft. Det 
giver slutkunderne nogle 
flere valgmuligheder hvad 
angår placering og effektiv 
udnyttelse af pladsen og 
indretningen af deres slut-
palletering.

Lav vægt - stor fleksibilitet 
og rækkevidde
Robostacker vejer markant 
mindre end andre pallete-
ringsrobotter på markedet.

Med sine 450 kilo vejer 
den kun tre gange mere 
end løfteevnen på 150 kilo. 
Det gør det nemt at montere 
den, eksempelvis hængende 
over en arbejdsfunktion. Al-
ligevel er Robostacker først 
og fremmest enkel. Enkel 
i sin konstruktion, og ikke 
mindst enkel at betjene.

Baseret på Schneider-
komponenter
- Tanken bag er, at vores 
kunder ikke behøver at være 
specialister i robotstyring 
for at betjene Robostacker. 
Det er også meget vigtigt for 
os at sikre vores kunder den 
bedst mulige support, siger 
Mogens Rasmussen.

Derfor har MRN A/S 
valgt at basere Robostack-
er på Schneider Electric-
komponenter. Controller 
og servodrev er PacDrive, 
betjening og opsætning af 
robotten klares via Magelis 
XBT GT HMI-panel, og 
alle komponenter i robot-
tens el-tavle er fra Schneider 
Electric.

- Vi vil have de bedste 
komponenter fra en stor, 
anerkendt leverandør, som 
vi føler vi kan stole på. Der-
med kan vi give vores kunder 
den bedst mulige driftssik-

kerhed og support. Med 
Schneider Electric i ryggen 
har både vi og slutkunderne 
adgang til 24 timers support 
overalt i verden, fastslår Mo-
gens Rasmussen.

Indbygget teach-in
Med PacDrive-systemet 
fra Schneider Electric som 
’hjernen’ i robotten behøver 
maskinbyggere ikke længere 
opfinde den dybe tallerken 
hver gang. PacDrive byder 
nemlig på et omfattende 
bibliotek med standard-
funktioner - også kaldet 
kinematikker - som letter 
maskinbyggerens arbejde. 
Det betyder kortere udvik-
lingstid og bedre økonomi.

- For den enkelte slutkun-
de betyder det, at de ikke 
er afhængige af lige netop 
den maskinbygger, som har 
udviklet robotten. Med 
standardsoftware og stan-
dardfunktioner er der nem-
lig hjælp at hente hos enten 
os eller vores partnere over 
hele verden. Fejlsøgning kan 
endda også klares via inter-
nettet. Med den indbyggede 
teach-in-funktion kan man 

via HMI-panelet lære robot-
ten forskellige bevægelser, 
uden det er nødvendigt at 
have indgående kendskab 
til programmering og robot-
styring, forklarer produkt-
chef for PacDrive Michael 
Bak Christiansen, Schne-
ider Electric.

Dansk robot med  
internationalt potentiale
Styringen byder også på 
standardfunktioner, hvor 
man blot angiver kasse- el-

ler produktstørrelse og hvil-
ken palletype, man ønsker 
at palletere, hvorpå Robo-
stacker selv klarer resten.

- Med Robostacker har 
vi en dansk udviklet robot 
med internationalt poten-
tiale. Den er meget bruger-
venlig, og takket være vores 
samarbejde med Schneider 
Electric kan den serviceres 
over hele verden, siger Mo-
gens Rasmussen.
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Avanceret gantryrobot med enkel betjening

Robostacker er meget fleksibel, fordi den kan monteres med skin-
neføring på gulv, væg eller loft. Det giver slutkunderne nogle flere 
valg-muligheder hvad angår placering og effektiv udnyttelse af 
pladsen og indretningen af deres slutpalletering.

- Vores kunder ikke behøver at være specialister i robotstyring for at betjene Robostacker, siger adm. direktør 
Mogens Rasmussen, MRN A/S.

Robostacker er baseret på Schneider Electric-komponenter. Controller 
og servodrev er PacDrive, betjening og opsætning af robotten klares 
via Magelis XBT GT HMI-panel. Komponenterne i de elektriske tavler er 
også fra Schneider Electric.

- Med Robostacker har vi en dansk udviklet robot med internationalt potentiale. Den er meget bruger-
venlig, og takket være vores samarbejde med Schneider Electric kan den serviceres over hele verden, 
siger adm. direktør Mogens Rasmussen, MRN A/S.
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    Vi bruger SEE 
   Electrical i vores 

  konstruktionsarbejde, da 
det er let at bruge og giver        
 gode muligheder for at 
 importere og eksportere 
imellem ekstern data, til en 

bedre integration imellem 
dokumentation og program-
mering og derved minimere 
risikoen for fejl.                    

           

              Vi bruger SEE Electrical 
         fordi PLC håndteringen
     giver os gode muligheder
   for at importere og
 eksportere, hvilket
 minimerer risikoen for fejl. 
Samtidig er styklister 
nemt og hurtigt overført til 
vores regnskabsprogram for 
 bestilling af vare og senere 
  fakturering, hvorved der 
    spares en masse 
       tastearbejde.

AD Control APS  
 Peter 

 C & H System
                Kim
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V. Løwener A/S fyldte 125 
år den 28. januar 2014. 
Begivenheden fejres nu 
med et stort åbent hus 
arrangement den 6. maj 
for kunder og forretnings
partnere.

 
JUBILÆUM. Et 125 års ju-
bilæum skal selvfølgelig 
fejres, og V. Løwener A/S 
inviterer derfor sine kun-
der til ’Åbent hus’ tirsdag 
6. maj 2014 fra kl. 11-18 
på adressen Smedeland 2 i 
Glostrup. Arrangementet 
omfatter store indendørs 
og udendørs udstillings-
områder med vægt på ’syn 
for sagn’, idet en stor del 
af det udstillede udstyr og 
maskinel vil kunne opleves 
i funktion. Hele Løweners 
produktpaletten vil være re-
præsenteret, så der er noget 
for ethvert behov for alle fra 
dansk industri, autobranche 
og entreprenørsektor.

Dialog med fagfolk
Alle Løweners erfarne og 
professionelle produkt-
specialister inden for alle 

husets forretningsområder 
vil være til stede på dagen. 
Arrangementet er derfor 
en oplagt mulighed for en 
kompetent og seriøs fag-
snak. Ikke mindst kunder, 
som står med en konkret 
opgave og et behov for den 
mest optimale og formåls-
tjenlige løsning, vil kunne 
drage uvurderlig nytte af at 
deltage. Kunder med hang 
til kvalitet til særpris bør 

heller ikke lade chancen gå 
fra sig, eftersom Løwener 
har en række specialtilbud 
på programmet netop den 
6. maj. 

Bliver man sulten, tørstig 
og ganske overvældet af de 
mange indtryk undervejs, 
snupper man en pause og 
nyder en fadøl, lidt godt fra 
grillen og den gode stem-
ning i festteltet. 
 jsj

V. Løwener A/S fejrer sine 
125 år med åbent hus

WAGO‘s interface
komponenter kan med 
en helt ny PCkonfigura
tionssoftware meget let 
sættes op til at detektere, 
konfigurere og visualisere 
en opkobling af tilsluttede 
industrielle JUMPFLEX
moduler.

TRANSDUCERE. WAGO‘s 
nye konfigurationssoft-
ware er et brugervenligt 
og alsidigt alternativ til 
den traditionelle konfigu-
ration med DIP-switches. 
Programsoftwaren er gratis 
og kan køre på alle 32- el-
ler 64-bit Windows-PC‘er. 
Kommunikationen mellem 
PC‘en og JUMPFLEX-kom-
ponenterne sker via enten 
et USB-kabel (750-923) 
eller en Bluetooth-adapter 
(750-921).

Alle parametre kan  
gemmes
Interfacekonfigurations-
softwaren detekterer 
automatisk de tilsluttede 
komponenter. Den grafiske 
brugerflade har et entydigt 
og let forståeligt layout. 
Man får adgang til de mest 

anvendte kommandoer gen-
nem systemets hovedmenu 
øverst i dialogvinduet. De 
aktuelle data bliver udlæst, 
modificeret og derefter til-
bageskrevet til den aktu-
elle, tilsluttede netværks-/
industrikomponent med et 
enkelt klik på tasten eller 
skærmen. Procesværdierne 
bliver også tilpasset og vist 
på en skærm eller et display 
som en tendenskurve. Alle 
parametre kan gemmes og 
genbruges i andre JUMP-
FLEX-komponenter af 
samme type. I sin offline-
tilstand kan transducerne 

endda konfigureres, når de 
ikke er tilsluttet.

Denne slags prækonfigu-
ration kan blandt andet vise 
sig at være en særdeles stor 
hjælp under opbygningen 
af et system eller allerede i 
planlægningsfasen.

Interfacesoftwaren har 
et entydigt layout og et bru-
gervenligt design. Konfigu-
rationssoftwaren udgør et 
bekvemt, praktisk og mere 
alsidigt alternativ til den 
traditionelle konfiguration 
via DIP-switches.
www.wago.dk

hassel.

Nem konfiguration af 
transducere via PC‘en

Konfigurationssoftwaren er let at sætte op på PC´en.

Det er på adressen Smedeland 2 i Glostrup, det foregår den 6. maj 2014.
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Innovative løsninger og merværdi for dig

Bürkert kan bistå med udvikling af kundetilpassede 
produkter og løsninger.

Uanset om det drejer sig om enkelte komponenter eller 
et banebrydende nyt og komplet system, så er vi din 
partner hele vejen.

Vil du vide mere?
Besøg www.burkert.dk, eller ring på 44 50 75 00

Fra idé til virkelighed

SCAN OG TILMELD
DIG BÜRKERT E-NEWS

Mindstekrav til nødvendig 
dokumentation 
fortsættes i denne artikel 
med beskrivelse af 
dokumenter. Artiklen 
henviser også til nyttige 
standarder

Af Jørgen Sommer

DOKUMENT. Maskindirek-
tivet og standard IEC/EN 
60204-1 angiver en liste 
over 12 typer dokumen-
ter som maskinbyggeren 
kan forholde sig til når den 
nødvendige dokumentation 
skal udføres og medleveres 
maskinen. I denne artikel 

fortsættes med dokument 
nr. 6.

6. Beskrivelse af 
beskyttelsesindretninger 
og betjeningsvejledning
Disse skal altid medleveres.

Denne beskrivelse skal 
indeholde en detaljeret 

betjeningsvejledning for 
korrekte procedurer til 
opstilling og anvendelse af 
materiellet.

Der skal være en særlig 
beskrivelse af de sikker-
hedsforanstaltninger, der er 
udført, deres indbyrdes kob-
lede funktioner og tvangs-
koblinger af afskærmninger 
ved farlige bevægelser.

En beskrivelse af forud-
seelige fejlagtige driftsme-
toder.

En særlig beskrivelse af de 
situationer, hvor de primære 
sikkerhedsforanstaltninger 
er sat ud af drift (F.eks. ved 
manuel programmering el-
ler programafprøvning), 
med angivelse af de yderli-
gere sikkerhedsprocedurer, 

der følges ved disse og lig-
nende arbejder.

7. Programmering  
Hvis brugerne selv skal kun-
ne gennemføre program-
mering skal der medleveres 
dokumentation med infor-
mation om programmering.

8. Operations-rækkefølge
Hvis operationsrækkeføl-
gen ikke er indlysende, skal 
der medleveres information 
om den korrekte operations-
rækkefølge.

9. Inspektions-hyppighed
Informationer om hyp-
pigheden for inspektion af 
maskinen/materiellet, hvor 
dette er relevant.

10. Funktionstest
Information om hyppig-
heden for og metoden til 
en funktionstest, hvor det 
vil være relevant at opgive 
dette.

11. Vedligeholdelses 
vejledning  
Vejledningen skal indehol-
de detaljerede angivelser af 
procedurer for justering, 
eftersyn og forebyggende 
inspektion og reparation.

Vejledningen bør endvi-
dere indeholde anbefalin-
ger til vedligeholdelses- og 
driftsprotokol.

Såfremt der er angivet 
metoder til verifi cering af 
korrekt drift som f.eks. soft-
ware eller testprogrammer, 
skal disse metoder være de-
taljeret beskrevet.

Vedligeholdelsesvejled-
ningen skal som minimum 
indeholde tilstrækkelige 
informationer for at kunne 
rekvirere reservedele, ud-
skiftelige dele, software, 
komponenter, indretnin-
ger og testudstyr samt do-
kumentation.

12. Stykliste 
Listerne skal indeholde op-
lysninger om, hvilke dele det 
anbefales brugeren at have 

på lager – Standard IEC/EN 
62027 kan anvendes.

For ethvert emne eller 
komponent skal styklisten 
indeholde:

• Referencebetegnelsen, 
der benyttes i dokumen-
tationen.

• Type betegnelsen.
• Leverandør – Evt. angive 

alternative kilder.
• Materiellets generelle 

egenskaber, hvor dette 
er relevant.

• Antal emner, som har 
samme referencebeteg-
nelse.

En god håndbog 
og standard
Der fi ndes en nyttig hånd-
bog som indeholder og for-
klarer standarden IEC/EN 
60204-1, der omhandler 
elektrisk udstyr på maski-
ner. Håndbogen på 658 sider 
har følgende titel:

Maskinsikkerhed - elek-
trisk udstyr på maskiner og 
kan fås ved Dansk Standard. 

Man bør sørge for at have 
den nyeste standard IEC/
EN 60204-1, idet hånd-
bogen revideres efter ud-
givelsen af en ny revideret 
standard.

Automatik SikkerhedsGuide:

Nødvendig dokumentation – Del-2

Kredsskemaer skal altid leveres med maskinen. Den viste deltegning er 
tegnet med CAD-programmet PCSCHEMATIC.

Dokumentation på 
brugerens sprog

garant for et sikkert valg”
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Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12
DK-2860 Søborg

Telefon +45 70 131 132
Fax    +45 70 132 133
info@dk.endress.com
www.dk.endress.com

Dine instrumenter tunet til perfektion.

Præcis ligesom et klaver skal være nøjagtigt indstillet, for at sikre en perfekt tone, så bør kritiske 
procesmåleinstrumenter også blive det med jævne mellemrum. Endress+Hauser kan tilbyde dig en 
kalibreringsservice med de nødvendige færdigheder og redskaber, for at sikre at dine instrumenter er tunet til 
perfektion. 
Kalibrering fra Endress+Hauser - Det spiller bare!

Læs mere om vores kalibreringsservice på vores hjemmeside: www.dk.endress.com/services
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Har ingen bevægelige 
dele og fungerer efter 
det elektromagnetiske 
princip.

FLOW. Det nye KOBOLD 
MIK fl owmeter måler 
fl owværdier fra 0,01-0,5 
op til 35-700 liter/min 
på ledende væsker i rør 
med indvendig diameter 
fra 5 til 54 mm. MIK har 
ingen bevægelige dele, og 
fungerer efter det elektro-
magnetiske princip, hvor 
der induceres spænding i 
et emne - i dette tilfælde 
en væske - der bevæger 
sig gennem et magnetfelt. 
Den spænding der induce-
res i mediet er proportio-
nal med fl owhastigheden 
og dermed et udtryk for 
det volumetriske fl ow 
gennem røret. Det er en 
forudsætning, at mediets 
ledningsevne overstiger en 
minimumsværdi, men det 
er uden betydning for må-
lingen, hvilken vægtfylde, 
viskositet eller temperatur, 
mediet har. 

Hans Buch A/S er dansk 
distributør.

Til enkle 
påfyldningsopgaver
Den inducerede spænding 
registreres af to elektro-

der, der har kontakt med 
mediet, og registreringen 
overføres til en målefor-
stærker, hvor fl owhastig-
heden beregnes ud fra 
rørets tværsnitsareal. MIK 
kan udstyres med forskel-
lige elektronikenheder 
med udgangssignal i form 
af en skiftekontakt, fre-
kvens eller analogt signal 
og med eller uden indbyg-
get display. 

MIK-serien kan ud-
styres med elektronik for 
dosering og tællefunktion. 
Med tællefunktion vil den 
øverste linje på displayet 
vise den aktuelle fl ow-
værdi, og en delværdi 
eller totalt fl ow vises på 
den anden linje. Med 
doseringselektronik kan 

MIK anvendes til enkle 
påfyldningsopgaver, hvor 
der måles fl owhastighed, 
akkumuleret volumen og 
påfyldningsvolumen. To 
relæudgange og et analogt 
udgangssignal er tilgænge-
lige for andet processty-
ringsudstyr. 

MIK måler typisk på 
væsker som syrer og kau-
stiske opløsninger, drikke-, 
køle- og spildevand, grund- 
og råvand samt aggressive 
og salte væsker. MIK kan 
konfi gureres efter behovet 
i den aktuelle applikation 
med relevant elektronik, 
procestilslutning og in-
terface til proceskontrol-
udstyr.
www.hansbuch.dk

hassel.

Kompakt elektromagnetisk fl owmeter

Under mærket IXXAT 
bringer HMS en ny serie af 
CAN PC-grænsefl ader til 
CAN FD på markedet, og 
den bliver understøttet af 
en omfattende produkt-
gruppe med drivere og 
redskaber. 

GRÆNSEFLADER. Med den 
nye CAN-IB 500 og CAN-
IB 600 tilbyder HMS to 
grænsefl adekort (passiv/
aktiv), der ikke alene un-
derstøtter CAN, men 
også den nye CAN FD-

standard. Begge kort er til 
PCI Express-standarden. 
De har op til to CAN-græn-
sefl ader, som kan betjenes 
i enten CAN- eller CAN 
FD-tilstand. Kanalernes 
galvaniske isolation kan fås 
som ekstraudstyr. 

Den aktive CAN-IB 600 
har også en indbygget mikro-
controller, så den kan bruges 
i applikationer med øgede 
krav til fordatabehandling, 
såsom tidsstempler med høj 
præcision eller aktiv fi ltre-
ring af de meddelelser, der 
skal sendes fra og modtages 
af kortet. 

Kortene understøttes 

af både IXXAT Windows 
driverpakkerne (VCI) og re-
altidsdriverpakkerne (ECI 
til Linus, RTX, Intime, 
QNX). 

IXXAT-API‘erne til 
CANopen og SAE J1939 un-
derstøtter også de nye græn-
sefl ader i CAN-tilstand. Til 
analysen af CAN- og CAN 
FD-netværkerne tilbyder 
HMS IXXAT canAnaly-
ser, et effektivt Windows-
redskab. 

Et bredt udvalg af 
applikationer
Klassisk CAN, med dens 
otte bytes nyttedata og en 
maksimal overførselsha-
stighed på 1 MBit/sek, er 
del af et bredt udvalg af ap-
plikationer, ikke mindst på 
grund af dens gode pris og 
alsidighed. Applikationer, 
der kræver overførsel af 
større mængder data, har 
dog måttet fl ytte til andre 
teknologier indtil nu, hvil-
ket naturligvis er forbundet 
med højere omkostninger. 

Med dens kapacitet på 
op til 64 bytes nyttedata og 
en højere bitrate til over-
førsel af nyttedata elimine-
rer CAN FD nu de gamle 
begrænsninger ved CAN, 
hvilket gør den attraktiv - 
også til applikationer, der 
aldrig har kunnet arbejde 
med CAN. 

www.ixxat.de 
hassel.

Hurtige og effektive 
CAN FD PC-grænsefl ader  

MIK måler typisk på væsker som syrer, kaustiske opløsninger, drikke-, 
køle- og spildevand, grund- og råvand samt aggressive og salte væsker.

HMS er kommet med 
en ny serie af CAN FD 
PC-grænsefl ader.
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Arrangører i samarbejde med MCH Messecenter Herning:

VI SES 
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 I BRØNDBY HALLEN

Brancheforeningen  
Automatik, Tryk og Transmission

Brancheforeningen for 
Industriel Automation

Foreningen af Fabrikanter, Grossister 
og Importører i El-branchen

Brancheforeningernes
mediepartner

Dansk Robot Netbærk

DIRA
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Dit bedste argument
– er vores udstillere  
Se udstillerlisten på automatik14.dk

– så ved du hvorfor, du skal sætte et stort kryds 
i kalenderen den 9.-11. september 2014.

Stedet hvor inspiration, 
networking og viden er samlet.
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Insatech A/S havde med 
400 deltagere stor succes 
med arrangementet Proces 
Dage ‚14 i Odense Congress 
Center. Udstillingen 
omfattede 19 leverandører 
og de 40 seminarer var 
godt besøgte.

PROCES. Den 18. og 19. marts 
inviterede Insatech A/S til 
Proces Dage ‚14 i Odense 
Congress Center med 40 
seminarer om procesopti-
mering og instrumentering, 
leverandørudstilling samt 
gode muligheder for at net-
værke. Det var to energiske 
dage, hvor Insatech’s medar-
bejdere og partnere formid-
lede viden til 400 deltagere, 

som kom fra vidt forskellige 
brancher. Der var blandt 
andet deltagere fra energi-
produktion, biobrændsel 
samt olie og gas-, pharma-, 
føde- og drikkevarer- samt 
biotek-industrien. 

LEAN til procesoptimering 
Begge dage startede med, 
at gæstetaler Ernst Madsen, 
Automation & Industrial 
IT konsulent med 40 års 
erhvervserfaring fra auto-
mationsbranchen, holdt 
et oplæg om systematisk 
problemløsning i produk-
tionen med udgangspunkt i 
LEAN-metoden. Han gav et 
indblik i, hvordan man ved 
at lave en såkaldt fi skebens-
analyse kan indsamle data 
om sin proces og defi nere 
de væsentligste problemstil-
linger i den. Det er kun ved 
at gennemgå processen og 
indsamle data, at man fi nder 

den reelle årsag til, hvad der 
giver problemer i processen. 
Først når man har fundet år-
sagen kan man træffe rigtige 
og kloge beslutninger om, 
hvilke løsninger, der skal 
implementeres. 

Procesoptimering – 
jobsikring for fremtidige 
generationer 
Ernst Madsens oplæg samt 
direktør i Insatech A/S, 
Alan Christoffersens vel-
komsttale havde det til-
fælles, at de satte emnet 
procesoptimering ind i et 
større perspektiv. De argu-
menterede begge for, at man 
kan anskue procesoptime-
ring som en slags jobsikring 
for fremtidige generationer, 
da det er essentielt, at vi i 
Danmark får en meget bil-
ligere produktion således vi 
kan holde arbejdspladserne 
i landet. En væsentlig para-
meter for at sikre dette er 
ved procesoptimering – som 
Ernst Madsen sagde ”work 
smarter, not harder”. Han 

kunne også berette om, 
hvordan han i sin tid hos 
Novo Nordisk var med til 
at skabe procesoptimering, 
der fordoblede produktio-
nen selv om bemandingen 
forblev den samme.

 
Spørgelystne 
seminardeltagere 
Seminarerne varede en 
time, og i løbet af den tid 
fi k deltagerne et overblik 
over mulighederne for at 
optimere målinger i proces-
sen, kalibreringsprocedurer, 
vedligeholdelsesprocedurer 
mm. Det var en spørgely-
sten fl ok, der deltog i Proces 
Dage i år, så der var en god 
dialog mellem Insatech’s 
medarbejdere og seminar-
deltagerne. 

På seminaret ”On-line 
måling af TOC” blev del-
tagerne introduceret til 
en ny løsning hos Insatech 
i form af on-line måling 
af Total Organic Carbon. 
Via kontinuerlig måling af 
TOC i ultrarent vand sik-

res vandkvaliteten og det er 
derfor en løsning, der i høj 
grad henvender sig til den 
farmaceutiske industri. 
Størstedelen af deltagerne 
på seminaret var da også fra 
Novo Nordisk. 

Seminarer om 
instrumentering og 
kalibrering
Seminaret ”Instrumente-
ring for praktikere” havde 
fokus på anvendelse af Vegas 
radarer og Vortex-målere. 
Disse blev demonstreret 
samtidig med, at deltagerne 
fi k forklaret, hvilke proble-
matikker, der kan opstå, 
hvis man ikke anvender 
udstyret korrekt. Det var 
et meget populært seminar 
med over 70 deltagere. 

Lige så mange deltagere 
var der på seminaret ”Kali-
brering i praksis”. Her blev 
det problematiseret, at der 
er fl ere forskellige defi ni-
tioner af, hvad kalibrering 
er. Oplægsholderen, Mor-
ten Kristensen, kom med 
en ultrakort defi nition, der 
lød således ”kalibrering er 
en sammenligning mellem 
en målt værdi og en ”sand 
værdi”. Han pointerede des-
uden, at deltagerne skulle 
huske, at en kalibrering ik-
ke indeholder en justering, 
men ”blot” er en verifi cering. 
Seminaret gav også indblik 
i hvordan man udfører ka-
librering, valg af reference-
udstyr, termerne inden for 
kalibrering – sporbar versus 
akkrediteret – samt tolkning 
af specifi kationer / nøjagtig-
hedsangivelser.

Nyt agentur for ventiler 
Insatech A/S overtog i ef-
teråret forhandlingen af 
GE Oil & Gas’ Masoneilan 
reguleringsventiler og Con-
solidated sikkerhedsventiler 
i Danmark. Deltagerne på 

Proces Dage fi k en god in-
troduktion til ventilerne af 
GE Oil & Gas’ medarbej-
dere, som både holdt fl ere 
seminarer og præsenterede 
deres ventiler i udstillings-
området. 

Gode muligheder for at 
netværke 
Insatech havde prioriteret, 
at der skulle være rig mu-
lighed for at netværke, så 
der var indlagt fl ere pauser 
i løbet af dagene. I pauser-

ne var der heftig aktivitet i 
udstillingsområdet, da 19 
af Insatech’s partnere havde 

stande og stod klar til at be-
svare spørgsmål. Insatech 
havde også medbragt sine 
pharma- og marineløsnin-
ger, som blev præsenteret og 
demonstreret for alle, der 
måtte have lyst til at lære 
mere om dem. 

Mulighed for 
skræddersyede kurser 
Deltagerne tog fra Proces 
Dage med ny viden og red-
skaber til, hvordan de kan 
optimere deres proces og 
derved skabe besparelser 
for deres virksomheder. Da 
seminarerne kun varede en 
time var der mange af em-
nerne, hvor det kun var over-
fl aden, som nåede at blive 
berørt. Alle deltagere blev 
derfor opfordret til at tage 
kontakt til Insatech, hvis de 
skulle få behov for et mere 
dybdegående kursus. Insa-
tech tilbyder skræddersyede 
kurser såvel som generelle 
kurser indenfor pH, led-
ningsevne, fl ow og niveau. 
 jsj

Proces Dage ‚14:

To energiske dage med fokus på procesoptimering

Adm. direktør Alan Christoffersen, Insatech A/S, t.h., får en faglig snak med nogle af deltagerne.

Proces Dage ‚14 havde besøg af 400 fagfolk, der interesseret deltog i både seminarer og udstilling.

Rig mulighed for at 
netværke

400 deltagere

19 af Insatech’s partnere og leverandører havde stande, hvor kvalifi ceret 
personale stod klar til at besvare spørgsmål.

På seminaret ”Kalibrering i praksis” fortalte Morten Valh Kristensen, 
Insatech A/S, om hvordan man udfører kalibrering, valg af reference-
udstyr, termerne inden for kalibrering samt tolkning af specifi kationer 
og nøjagtighedsangivelser.



sammen 
sætter 
vi tryk på 
systemet

spildevand/
Biogas
pumpespecialist

• Spildevand
• Afvandet slam
• Tørstofindhold op til 45%
• Neddeler
• Nemt vedligehold
• Lave driftsomkostninger
• Biogas
• Service
• Specialopgaver

PFI Flowteknik A/S er en særdeles 
kompetent samarbejdspartner, når det 
gælder pumper og instrumenterings
udstyr. Vi repræsenterer nogle af de 
førende producenter i verden og leverer 
altid løsninger på baggrund af høj viden, 
høj kvalitet og til tiden.

Baldersbuen 49 · DK-2640 Hedehusene
T: +45 44 600 300 · F: +45 44 600 301 
pfi@pfiflowteknik.dk · www.pfiflowteknik.dk

since 1928

Automatik 266x180-01.indd   2 04/03/14   09.40

I slutningen af april og begyndelsen af maj inviterer 
Festo A/S maskin-byggere og slutbrugere til gratis 
seminarer forskellige steder i Danmark. Emnet er: 
Fremtidens automationsløsninger.

AUTOMATION. Viden ska-
ber bedre investeringer i 
automationsprojekter til 
industrien. Derfor inviterer 
automationsspecialisten Fe-
sto igen i år maskinbyggere 
og slutbrugere til fælles fag-
ligt seminar for at lære mere 
om produkter, løsninger 
og økonomisk succesfulde 
automationsprojekter, der 
kan forbedre produktivi-
teten. I år er der fokus på 
blandt andet elektriske inte-
grerede håndteringsløsnin-
ger og energioptimering af 
pneumatiske systemer.

Ny inspiration 
til kunderne
Festo ønsker at hjælpe in-
dustrien med at udvikle 
bedre automationsprojek-
ter – så de både bliver mere 
produktionseffektive og 
mere costeffektive. Der-
for tilbyder den globale og 
ledende leverandør af både 
mekaniske, elektriske og 
pneumatiske automations-
løsninger igen i år en række 
seminarer over hele landet.

– Vi ønsker at give kun-

derne ny inspiration, ud-
veksle erfaringer og skabe 
netværk blandt deltagerne 
og ikke mindst at bidrage 
med ny viden om, hvordan 
man optimerer udviklings-
processen i nye automati-
onsprojekter, siger leder af 
Product Management hos 
Festo A/S Henrik Dantved.

Konkret viden 
giver bedre løsninger
Han peger på, at konkret 
viden om forskellige tekno-
logiske løsninger allerede i 
projektets konceptfase og i 
det grundlæggende design 
er med til at give et langt 
bedre grundlag for de de-
taljerede tekniske valg se-
nere i udviklingsarbejdet 
– og ikke mindst sikre opti-
merede driftsomkostninger, 
når projektet sættes i daglig 
produktion.

– I de indledende faser er 
der størst risiko for at træf-
fe uhensigtsmæssige valg, 
der kan få vital betydning 
senere hen. Uheldige di-
spositioner i de første faser 
kan mindske produktivitet, 

kapacitet og fl eksibilitet for 
både udviklingsprojektet og 
den efterfølgende produk-
tion. Ved at involvere Festo 
tidligt i processen kan vi råd-
give kunden – for eksempel 
om løsningen skal baseres på 
pneumatisk eller elektrisk 
bevægelsesteknologi eller 
en kombination, forklarer 
Henrik Dantved.

Seminar gav 
yderligere viden
Trelleborg Sealing Soluti-

ons i Helsingør har egen 
maskinbyggerafdeling og 
deltog sidste år i Festos au-
tomationsseminar.

– Vi brugte i forvejen 
Festo aktivt i udviklingsar-
bejdet. Men seminaret gav 
mig yderligere viden og 
hjalp mig til at fi nde ud af, 
hvilken vej jeg vil gå i frem-
tidige automationsprojek-
ter, siger udviklingsingeniør 
Jens Schifter fra Trelleborg 
Sealing Solutions. Han vil 
helt klart anbefale andre 

maskinbyggere og slutbru-
gere at afsætte en dag til 
seminaret.

Skandinaviske 
kundecases og workshops 
På årets heldagsseminar bli-
ver deltagerne præsenteret 
for tre skandinaviske kun-
decases, inden de starter på 
en af de tre workshops eller 
handson sessions inden for: 
Energioptimering i pneu-
matiske systemer, håndte-
ringssystemer og elektriske 

bevægelsesløsninger samt 
integreret automation.

– Vi har i de senere år 
oplevet stor interesse hos 
vores kunder blandt andet 
inden for elektriske håndte-
ringsløsninger og energiop-
timering af pneumatiske 
systemer. På begge områder 
er der mange penge at spare, 
og på seminarets workshops 
vil deltagerne få praktiske 
tips og tricks og komme til at 
arbejde med værktøjer, der 
kan hjælpe med at realisere 
disse besparelser, lover Hen-
rik Dantved fra Festo.

Gratis deltagelse
Festos seminarer er gratis 
for kunderne og bliver af-
holdt i slutningen af april 
og begyndelsen af maj tre 
forskellige steder i landet: 
Roskilde, Kolding og Vi-
borg. Tilmelding og yderli-
gere informationer på www.
festo.dk/events.
 jsj

Festo A/S:

Seminarer om fremtidens automationsløsninger
Festos seminarer bliver 
afholdt i slutningen af april 
og begyndelsen af maj tre 
forskellige steder i landet.
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Mutingapplikationen ind til højlageret kan ordnes softwaremæs-
sigt i den indbyggede sikkerheds-PLC i AS-i gatewayen I styreskabet ses den ene af fl ere AS-i gateways med SafeLink fra Bihl+Wiedemann.
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Af John Steenfeldt-Jensen

STYRING. Medicinalvirk-
somheden H. Lundbeck 
A/S, der har hovedsæde og 
fabrikation i Valby, har gen-
nem de seneste år arbejdet 
med en radikal ændring af 
sine logistik- og distributi-
onsaktiviteter. Dette har 
blandt andet medført, at 

man i Valby har opført et 
nyt distributionscenter, 
Nordic Distribution Cen-
tre, som både vil forøge fl ek-
sibiliteten og formindske 
omkostningerne. Centret, 
der er på 3.500 m2, stod 
færdigt i juni 2012. Nordic 
Distribution Center står for 
forsyningen af Lundbeck-
medicin direkte til kunder 
i de nordiske lande, Rusland 
og Østeuropa samt til distri-
butionscentre andre steder i 
verden. Desuden har man et 
stort lager og distributions-
center i Harsewinkel i Tysk-
land, der betjener grossister 
på det øvrige europæiske 
marked.

Nødvendigt at gøre noget
- Lagring og distribution 
på vor medicinalfabrik på 

Otillavej i Valby foregik 
tidligere fra syv forskellige 
lagerlokationer spredt på det 
store fabriksareal, fortæller 
afdelingsleder for distribu-
tionscentret Camilla Pagh, 
der også i planlægnings- og 
opbygningsfasen var leder 
af projektet.

- Der blev brugt en del tid 
på at gennemgå de mange, 
mulige løsninger: Skulle 
vi outsource eller bygge et 
nyt distributionscenter? Vi 
valgte en højteknologisk 
løsning i en ny bygning, der 
blev opført på fabriksarea-
let ud mod en offentlig vej, 

således at til- og frakørsels-
forholdene blev betydeligt 
forbedret i forhold til tidli-
gere. Arkitektonisk var det 
en udfordring, at bygningen 
ligger i et beboelsesområde, 
hvor der er begrænsninger i 
byggehøjden. Bygningen er 
derfor delvis gravet ned for 

at få den nødvendige højde 
i lageret.

Som entreprenør på selve 
bygningen valgtes fi rmaet 
5E Byg, og som rådgiver på 
konceptudviklingen samt 
udarbejdelse og håndte-
ring af udbudsmateriale for 
højlager og materialehånd-

tering valgtes Langebæk 
Logistik A/S. Det østrigske 
fi rma Knapp repræsenteret 
ved Knapp A/S vandt en-
treprisen på at levere la-
gerløsningen. Knapp blev 
grundlagt for cirka 45 år 
siden under navnet Moving 
AB, og leverer i dag  interne 
transportsystemer for paller 
og kasser samt coveyor-sy-
stemer, bagagehåndterings-
anlæg m.v. 
 
Alle funktioner samlet
- På distributionscentret har 
vi centraliseret alle funktio-
ner fra varemodtagelse og 
indlagring til plukning, mel-
lemlagring og forsendelse.

Højlageret, der har 6.266 
pallepladser, betjenes af tre 
kraner af fabrikatet LTW, 
der kører på skinner i gul-
vet mellem lagerreolerne. 
Lagerreolerne er i dobbelt 
dybde, og kranerne kører 
om nattet et såkaldt ’Night 
Run’, hvor pallerne byttes 
om, så de paller, der skal bru-
ges næste dag rykkes frem 
på hylderne. Der anvendes 
specielle paller af plast, og 
nogle af pallerne er multilo-
kationspaller med 3-4 rum 
til forskellige varer. Til de 

H. Lundbeck A/S:

Fleksibel sikkerhed og styring af 
nyt distributionscenter med AS-Interface
Cirka 700 indgange, 500 udgange og 100 motorer er der i det AS-i system fra Bihl+Wiedemann, som er installeret i H. Lundbeck A/S’s nye distributionscenter i Valby. 
Herfra leveres Lundbeck-medicin direkte til kunder i de nordiske lande, Rusland og Østeuropa samt til distributionscentre andre steder i verden.

Afdelngsleder Camilla Pagh, Nordic Distribution Centre, H. Lundbeck A/S, t.v., PLC programmør Magnus Lundh, Knapp AB, m.f., og 
Systemansvarlig for anlægget Rasmus Bertil Høyer, H. Lundbeck A/S, t.h., ved anlægget. 

3.500 m2 og 
6.250 pallepladser

Højteknologisk 
løsning i ny bygning
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KOBOLD: Tysk kvalitet 
- Nu hos Hans Buch A/S

Hans Buch A/S
Roskildevej 8-10
2620 Albertslund

Telefon: 43 68 50 00
www.hansbuch.dk
info@hansbuch.dk
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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. 

Måling og regulering af 
• Flow
• Tryk
• Niveau
• Temperatur
• pH
• Ledningsevne
• Fugt
• Turbiditet
• Densitet
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helt små varer har man et 
Paternoster-lager, der fyldes 
op fra paller.

Lageret rummer bulk-
varer og halvfabrikata som 
eksempelvis tabletter, em-
ballagematerialer, indlægs-
sedler etc., der indlægges på 
de reoler, hvor der er plads, 
og plukkes i alle størrelser 
fra hele paller til distributi-
onscentre andre steder i ver-
den til småpluk af forskellige 
færdigvarer til grossister, 
siger Camilla Pagh. 

AS-Interface på 
hele anlægget
- Den overordnede styringen 
af de forskellige funktioner 
i distributionscentret sker 
ved hjælp af Knapp’s Ware-
house Management System, 
WMS, som via 21 interfa-
ces står i forbindelse med 
Lundbeck’s SAP ordre- og 
lagerstyringssystem. Fra den 
overordnede WMS-PLC er 
der via Ethernet forbindelse 
til 3 stk. Simatic PLC’er i 
kranerne og en PLC, der sty-
rer banesystemet. Herfra er 
der via Profi bus forbindelse 
til AS-i gateways med Safe-
Link fra Bihl+Wiedemann 
og videre via AS-i bus til 
motorer samt I/O-moduler 
fra Bihl+Wiedemann. Dette 
system håndterer både sty-
ringen og sikkerheden i an-
lægget. I alt er der i systemet 
cirka 700 indgange, 500 
udgange og 100 motorer. 
Det er muligt for service-

teknikerne fra Knapp AB 
at gå ind i WMS-systemet 
og servicere via Internettet, 
fortæller systemansvarlig 
for anlægget Rasmus Bertil 
Høyer, H. Lundbeck A/S.

Gode grunde til at vælge 
Bihl+Wiedemann
Som ansvarlige for op-
bygningen af højlager, 
materialehåndtering og 
plukkesystemet havde vi 
mange gode grunde til at 
vælge Bihl+Wiedemann 
som leverandør af hele AS-
i systemet. For det første er 
det en stor fordel for Lund-
beck i den daglige drift, at 
alle komponenter kommer 

fra samme leverandør og at 
Bihl+Wiedemann kan le-
vere kundetilpassede I/O-
moduler i mindre styktal. 
Desuden er det system-
mæssigt meget enkelt at 
sammenkoble sikkerheden 
mellem fl ere gateways via 
SafeLink. Muting-applika-
tioner kan ordnes software-
mæssigt i den indbyggede 
sikkerheds-PLC i AS-i gate-
wayen. En enkel og billig 
løsning. Vi har været meget 
tilfredse med samarbejdet 
med Bihl+Wiedemann om-
kring opbygningen af dette, 
ret store system, siger auto-
mationsingeniør Pär Elias-
son, Knapp AB.

AUTOMATION. Antallet af 
industriarbejdspladser i 
Danmark er fra 2009 til og 
med 2013 faldet fra 359.622 
til 286.578. Hvis danske 
produktionsvirksomheder 
skal kunne bevare arbejds-
pladser i Danmark, skal de 
være smartere, hurtigere og 
mere effektive end konkur-
renterne i andre lande, og 
automa-tion og fl eksibel 
organisation er vejen frem.
Det har bærende kræf-
ter inden for produktion i 
Danmark indset og derfor 
har man søsat projektet 
MADE. – Manufacturing 
Academy of Denmark, 
som vil udfolde Danmarks 
po¬tentiale ved at sammen-
koble viden og produktion. 
Det er en selvstændig for-
ening, der arbejder for 
at fremme produktion i 
Dan-mark. Medlemmerne 
af MADE omfatter både 
uni-versiteter, små, store og 
mellemstore virksomheder, 
GTS-institutter, Dansk In-
dustri samt tre fonde. Den 
samlede satsning er på 183,5 
mio. kr. over 5 år fra 1. januar 
2014.

hassel.

Automation 
og fl eksibel 
organisation 
er vejen frem

Højlageret, der har 6.250 pallepladser, betjenes af tre kraner af fabrikatet 
LTW, der kører på skinner i gulvet mellem lagerreolerne.

I/O’er fra Bihl+Wiedemann monteret i transportanlægget.

Efter plukning pakkes varerne til forsendelse.
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Vi driver automation for jeres succes.
Vi er jeres partner for at inspirere jer.
Vi former fremtiden sammen.

Invitation Automation Seminar 2014

28. april 2014, Roskilde
29. april 2014, Roskilde
6. maj 2014, Kolding
8. maj 2014, Viborg

Viden skaber bedre investeringer i automationsprojekter til industrien
Deltag i Festos heldagsseminar og bliv klogere på hvordan du undgår at træffe uhen-
sigtsmæssige valg i de indledende projektfaser som kan mindske produktivitet, kapaci-
tet og fleksibilitet for både udviklingsprojektet og den efterfølgende produktion. I år har 
vi integreret tre workshops med fokus på håndteringssystemer, integreret automation  
og energioptimering af pneumatiske systemer.

Se program og tilmelding:
 www.festo.dk/events

Festo A/S

70 21 10 90
www.festo.dk
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Når produktionen optimeres og automatiseres, kan 
Dansk produktion konkurrere med f.eks. asiatiske  
producenter. Det giver dyneproducenten Dykon A/S  
i Lunderskov et vink med en robotarm om.

AUTOMATION. Dykon A/S 
i Lunderskov, der netop er 
blevet kåret som Årets Virk-
somhed i Kolding, begyndte 
for syv år siden en stor turn-
around, hvor virksomheden 
satte gang i en automations-
proces. Dengang var Dykon i 
krise, og medarbejderne var 
tæt på at miste deres jobs. 
Med et 50 millioner kr. stort 
underskud var virksomhe-
den presset til at optimere 
produktionen.

Billigere end kineserne
- Vi har automatiseret hele 
vejen rundt. Det har været 
nødvendigt for at gøre virk-
somheden lønsom, fortæller 
direktør og medejer Peter 
Bøgh Petersen.

- Vi konkurrerer for-
trinsvist med asiatiske 
producenter. Den automa-
tiseringsproces, vi har været 
igennem, gør, at vi nu faktisk 
producerer billigere end selv 
en kineser kan, siger Peter 
Bøgh Petersen.

- For syv år siden tog det 
20 minutter for os at pro-
ducere en dyne. Nu gør vi 
det på under fem minutter. 
Det kan vi gøre på grund af 
de automatiserede arbejds-
gange. Dermed er vi blevet 
langt mere omkostningsef-
fektive. Det gør os konkur-
rencedygtige, for så kan vi 
give bedre priser til vores 
kunder.

Made in Denmark
Automation af produktio-
nen har gjort, at Dykon har 
bevaret arbejdspladserne 
i Danmark. I dag har virk-
somheden 85 ansatte. Sid-
ste år kom virksomheden 

ud med et overskud på 4,2 
millioner kroner og gælden 
på 50 millioner kroner er 
betalt.
- Det er alfa omega, at vi kan 
blive i Danmark, understre-
ger Peter Bøgh Petersen. Det 
har hele tiden været kongs-
tanken med virksomheden, 
at vi vil vise, at det godt kan 
lade sig gøre at have en pro-
duktion i Danmark.

Automationstjek
Jens Fynbo fra Teknologisk 
Institut genkender tenden-
sen:

- Virksomheder, der 
automatiserer, kan i stigen-
de grad tage konkurrencen 
op med billigere produkter 
østfra og fra Kina. Årsagen 
ses bl.a. i bedre forsynings-
sikkerhed og øget kvalitets-
niveau, siger Jens Fynbo. Og 
det gælder både store og små 
virksomheder. Vi har f.eks. 
netop set, at Linak har auto-
matiseret arbejdsgange og 
har trukket deres produk-
tion hjem igen.

Mange virksomheder har 
dog egenhændigt svært ved 
at vurdere, hvor det kan be-
tale sig at automatisere.

- På Teknologisk Institut 
ønsker vi at gøre en målret-
tet indsats omkring auto-
matisering for at opretholde 
beskæftigelsen herhjemme, 
siger Jens Fynbo. Derfor har 
vi lavet et test- og konsu-
lent-program, som hjælper 
danske produktionsvirk-
somheder med at afklare 
det konkrete potentiale for 
automatisering, understre-
ger Jens Fynbo.

hassel.

Automation  
i Danmark 
udkonkurrerer Kina

Simon Barslev Hoffgaard 
har afløst Steffen Enemark 
som formand for DIRA, 
Dansk Robot Netværk.

DIRA. På den ordinære ge-
neralforsamling i DIRA, 
Dansk Robot Netværk, der 
blev afholdt i marts måned, 
blev Simon Barslev Hoffga-
ard fra Siemens Wind Power 
valgt som ny formand. Han 
afløser Steffen Enemark 
fra ABB, der dog fortsætter 
i bestyrelsen som menigt 
medlem. 

DIRA udfylder  
en vigtig rolle
Simon Barslev Hoffgaard, 
der er 39 år er automations-
ingeniør hos Siemens Wind 
Power – Manufacturing 
Equipment. Han har været 
medlem af DIRA i 15 år og 
været medlem af DIRAs be-
styrelse siden 2008. 

- DIRA udfylder en vig-
tig rolle i dansk industri, og 
DIRA sikrer, at de gode bud-
skaber og succeshistorier om 
automatisering kommer ud 
i medierne. Samtidig giver 
vi værdi til medlemmerne 
gennem netværk, virksom-

hedsbesøg, statistikker og 
andre aktiviteter. Dette vil 
jeg gerne bidrage aktivt til 
som formand, siger Simon 
Barslev Hoffgaard ved sin 
tiltræden.

En stærk og produktiv 
industri i Danmark 
- Vi skal hele tiden sikre, 
at netværket giver værdi 
for medlemmerne. Vi skal 
også have flere medlemmer 

således netværket vokser 
og flere og flere kan nyde og 
bidrage til at vi får en auto-
matiseret og produktiv in-
dustri i Danmark. DIRAs 
vigtigste opgave er at sikre, 

at der nu og i fremtiden er 
en stærk og produktiv indu-
stri i Danmark. En industri, 
der producerer attraktive og 
konkurrencedygtige varer. 
Hvis vi har denne produk-
tion, har vi også basis for at 
være spydspids for udvik-
ling af næste generations 
automatiseringsudstyr og 
dermed sikre at Danmark 
også i fremtiden er et pro-
duktionsland.
 jsj

Ny formand 
for DIRA

Den afgående formand Steffen 
Enemark, t.v., og den nye for-
mand Simon Barslev Hoffgaard 
ved generalforsamlingen i DIRA.



Soft control og soft-motion direkte i dit 
HMI-panel. En enkel og utrolig stærk   
servo-motion løsning

Interface with motion Det bedste samlet i én integreret løsning! SoftMotion fra 
Beijer Electronics giver dig en 1. klasses iX HMI-løsning 
med integreret CODESYS, soft control og soft motion. Med 
superhurtig EtherCAT kommunikation får du den hastighed du 
ønsker, og med vores kompakte servo-systemer, remote I/O’er 
og frekvensomformere, får du den stabilitet i løsningen du har 
brug for. Systemintegration bliver aldrig enklere end dette! Få 
et forspring ved hjælp af vores erfaring og ekspertise. 

 www.beijer.dk - eller ring til os på 46 75 76 66.
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Siemens A/S Flow Instruments bygger nyt hovedsæde i Sønderborg - tæt på 
motorvejen. Den nye produktions- og administrationsbygning forventes at 
stå klar i sommeren 2015. 

DOMICIL. Den 26. marts 
havde Siemens A/S invite-
ret Sønderborgs borgmester 
Erik Lauritzen og pressen til 
første spadestik på sit nye er-
hvervsbyggeri i Sønderborg.

 - Med nybygningen i 
Sønderborg investerer Sie-
mens i videnarbejdsplad-
ser i et stort testcenter for 
udvikling og højautomati-
seret produktion. Denne 
langtidsinvestering følger 
naturligt af virksomhedens 
kerneværdier ansvarlighed 
og innovation, siger direk-
tøren for industrisektoren 
Bjarne Lykke Sørensen, Sie-
mens A/S. 

Center for 
højteknologiske fl owmålere
Datterselskabet Siemens 
A/S Flow Instruments, 
som med sine 180 medar-
bejdere er globalt ansvarlig 
for koncernens udvikling, 
produktion og markeds-
føring af højteknologiske 
fl owmålere, fl ytter næste 
år sit hovedsæde fra indu-
striparken i Nordborg til det 

vestlige Sønderborg, tæt på 
Sønderborgmotorvejens af-
kørsel 10. Virksomheden, 
som med en global omsæt-
ning på over 1 mia. kroner er 
blandt verdens fem førende 
producenter af fl owmålere, 
har derudover produktion 
i Dalian (Kina), Haguenau 
(Frankrig) og Springhouse 
(USA) samt en udviklings-
afdeling i New York.

Perfekt, geografi sk 
placering
- Sønderborg-området var et 
naturligt valg for placerin-
gen af vores nye hovedsæde, 

især på grund af Syddansk 
Universitet, som vi har et 
tæt samarbejde med, og 
vort engagement i ”Mecha-
tronics Cluster Denmark”, 
en af landets stærkeste kom-
petenceklynger, der har sit 
geografi ske omdrejnings-
punkt i området, tilføjer 
adm. direktør Ingolf Müller, 
Siemens A/S Flow Instru-
ments. - Men selvfølgelig har 
infrastrukturen i alminde-
lighed og den nye motorvej 
i særdeleshed også været 
vigtig for vores beslutning, 
understreger Ingolf Müller.

Produktionsanlæg for 
Coriolis fl owmålere
Det nye domicil bliver på i 
alt 7.600 m2, som fordeler 
sig på 1.000 m2 testcenter 
for udviklingsafdelingen, 
4.000 m2 produktions-
areal til en af verdens mest 
moderne produktionsanlæg 
for Coriolis fl owmålere, og 
2.600 m2 administration. 
I bygningen vil Siemens an-
vende en lang række af egne 
teknologier for at sikre bedst 
muligt indeklima, optimal 
udnyttelse og styring af 
energiforbruget samt ef-
fektiv produktionsstyring. 

Skræddersyede rammer for 
fortsat vækst
- Siemens Flow har senest 
lanceret verdens letteste og 
mest kompakte fl owmåler 
med en målenøjagtighed på 
99,9% – udviklet og produ-
ceret her i området. Med den 
nye produktions- og admi-
nistrationsbygning, som bli-
ver bygget efter det såkaldte 
”build-to-suit” koncept, vil 
virksomheden skabe skræd-
dersyede rammer for at fort-
sætte produktudvikling og 
vækst på verdensplan ”Made 
in Denmark”. Den nye byg-
ning skaber de bedst mulige 
arbejdsomgivelser for vores 
medarbejdere og vil være 
med til at tiltrække kvalifi -
ceret personale især fra nær-
området og syd for grænsen, 
slutter Ingolf Müller. 
 jsj

Siemens bygger nyt 
domicil i Sønderborg

Det nye domicil bliver på i alt 7.600 m2, som fordeler sig på 1.000 m2 
testcenter for udviklingsafdelingen, 4.000 m2 produktionsareal til en 
af verdens mest moderne produktionsanlæg for Coriolis fl owmålere, og 
2.600 m2 administration.

Nye funktioner 
og praktisk taget 
ubegrænsede muligheder
JUMO har sendt et nyt automationssystem 
på markedet.

AUTOMATION. Regulerings-, registrerings- og automa-
tionssystemet JUMO mTRON T er på markedet og 
har stor fremgang. Systemet har allerede løst opgaver 
i mange forskellige brancher. Udbuddet af funktioner 
er målrettet mod kundernes behov. En forbedret 
programgenerator, optimeret brugerstyring samt en 
større processkærm er nu tilgængelige.
Som et nyt alternativ fi ndes en specieldesignet central-
enhed for varmebehandling og termisk behandling.  

www.jumo.dk
hassel.

Det nye regulerings-, registrerings- og automationssystem 
fra JUMO.
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Af John Steenfeldt-Jensen

HANNOVER. Ved afslutnin-
gen af Hannover Messe 2014 
kunne udstillere og arrangø-
rer se tilbage på endnu et vel-
lykket arrangement. Messen 
havde omkring 5.000 ud-
stillere og blev besøgt af 
cirka 180.000 internatio-
nale fagfolk fra forskellige 
industrisektorer.

Fremtidens 
intelligente fabrikker
- På dette års Hannover Mes-
se havde vi som arrangører 
- og under mottoet ”Factory 
of the Future” - rettet fokus 
på fremtiden for industrien 
ved at præsentere løsnin-
ger, der er nødvendige for 
fremtidens intelligente fa-
brikker. Hannover Messe er 
den eneste messe i verden, 
som dækker hele spektret, 

fra enkelte komponenter 
til fuldt funktionelle pro-
duktionslinjer. Og det er 
netop, hvad industrien be-
slutningstagere er på udkig 
efter, sagde direktør Jochen 

Kockler, Deutsche Messe 
AG, ved afslutningen af 
messen. 

- Industrien har bekræf-
tet, at vort valg af fokus 
på Hannover Messe 2014 
ramte helt i plet. Messen 
har klart vist det langsigtede 

vækstpotentiale for de ud-
stillende virksomheder, der 
deltager i bestræbelserne på 
at skabe den fjerde industri-
elle revolution Industri 4.0, 
og kunderne er nu klar til 
at foretage de nødvendige 
investeringer, konkluderede 
han.

Hurtig realisering
af Industri 4.0
Under overskriften ”Inte-
grated Industry – NEXT 
STEPS” satte messen fokus 
på intelligente, selvorgani-
serende fabrikker og omlæg-
ningen af   energisystemer. 
Ifølge Jochen Kockler vil 
Industri 4.0 blive en realitet 
hurtigere end mange ville 
have troet muligt for mindre 
end et år siden. Udstillerne 
på dette års Hannover Mes-
se har vist en klar forplig-
telse til hurtigt og målrettet 
at tage de „næste skridt“ på 

vejen til at realisere Industri 
4.0.

Digitaliseret og 
integreret industri 
Formand for Hannover Mes-
sens messeudvalg Dietmar 
Harting var også tydeligt im-
poneret: - Hannover Messe 
er stedet, hvor den digitali-
serede og integrere industri 
slår rødder, før den vokser til 
et mægtigt træ. Den er ud-
gangspunktet for industriel 
fremgang i lande over hele 
verden. For os udstillere vil 
”Integreret Industri” fortsat 
have en høj prioritet i den 
nærmeste fremtid. Ligesom 
det industrielle landskab 
for mange år siden succes-
sivt blev revolutioneret af 
opfi ndelsen af   dampma-
skinen og udviklingen af   el-
teknik og mikroelektronik 
er industriens produktion 
og distributionskæde i dag 
ved at blive fuldstændig 
forvandlet, udtalte Dietmar 
Harting.

Denne transformation vil 
være baseret på løsninger in-

den for automationstekno-
logi, maskinbygning, el- og 
elektronikindustrien samt 
informationsteknologien. 
Som udstillere på Hanno-
ver Messe, har vi vist, at vi er 
godt på vej til at gøre intel-
ligent industriel integration 
til en realitet. Og vores kun-
der har reageret med stor in-
teresse, især i betragtning af 
den kendsgerning, at store 
fremskridt allerede nu kan 
gøres ved at ombygge eksi-
sterende anlæg og maskiner 
med intelligente løsninger, 
som eksempelvis inden for 
forebyggende vedligehold.

Dansk fællesstand 
åbnet af 
Prinsesse Benedikte
Set med danske øjne var 
Hannover Messe 2014 
også en succes for de i alt 
36 danske udstillere. 21 af 
disse udstillede på en dansk 
fællesstand på underleve-
randørmessen ”Industrial 
Supply”. Fællesstanden var 
arrangeret af Danmarks 
Ambassade i Berlin i sam-

arbejde med branchesam-
arbejdet i Dansk Industri. 

Den danske fællesstand 
tiltrak sig stor opmærksom-
hed på messens åbningsdag, 
idet H.K.H. Prinsesse Bene-
dikte foretog den offi cielle 
åbning af standen, og efter-
følgende besøgte hun sam-
men med direktør Andreas 
Gruchow, Deutche Messe 
AG, de danske udstillere 
og blev orienteret om deres 
produkter og ydelser.

Tilfredse udstillere
- Messen gik rigtig fi nt, og 
udstillerne er meget tilfred-
se med udbyttet. Alle fi k 
noget med hjem, og skal nu 
til at følge op på forespørgs-
lerne fra de besøgende. Også 
på ambassaden er vi tilfred-
se med forløbet af messen, 
udtaler sektorekspert Jan 
Larsen, Danmarks Ambas-
sade i Berlin, der stod for det 
praktiske arbejde omkring 
standen.

Den næste Hanno-
ver Messe afholdes fra 
den 13. til 17. april 2015.

Hannover Messen havde i år kraftig fokus på automation, maskinbygning el-teknik 
og IT under overskriften ”Integrated Industry – NEXT STEPS”.  Den danske 
fællesstand på messen blev åbnet af H.K.H. Prinsesse Benedikte.

21 danske udstillede var samlet på en dansk fællesstand på underleverandørmessen Industrial Supply. Fællesstanden var arrangeret af Danmarks Ambassade i Berlin i samarbejde med branchesamarbejdet i Dansk Industri.

Hannover Messe 2014:

Et skridt nærmere ”Fremtidens fabrik”

Udgangspunkt for
 industriel fremgang

Partner og salgschef Bruno Han-
sen, Mobile Industrial Robots ApS 
præsenterede fi rmaets MIR-robot, 
der kørte rundt omkring fælles-
standen og serverede kaffe til de 
besøgende.

Salgschef Tonni Ottar, Pepperl+Fuchs A/S, præsenterede fi rmaets nye, 
kompakte SC-System af signal conditionere.

Salgsingeniør Poul Iversen præsenterede Pepperl+Fuchs nye 2-D mul-
tibeam LED-scanner, der er i stand til at scanne forskellige højder. Den 
viste applikation anvendes til styring af en mejetærsker.

Salgsingeniør Lars Holm, Bihl+Wiedemann Nordic ApS, præsenterede 
AS-i 3.0 Gateway via PROFINET med Ethernet diagnostisk interface, med 
hvilket man får fl ere diagnostiske funktioner, som eksempelvis visning af 
dobbelte AS-i adresser, integreret jordfejlsdetektor og AS-i støjdetektor.

WIKA’s bjørn præsenterer sammen 
med adm. direktør Erik Plesner, Carl 
A. Plesner A-S, WIKA’s nye pro-
cestransmitter, der blandt andet 
har markedets største display, som 
kan afl æses på 5 meters afstand, 
og som er specielt egnet til brug i 
eksplosive miljøer.

Morten B. Jensen, Carl A. 
Plesner A-S, præsenterede 
en venturi-fl owmåler, der er 
en del af WIKA’s nye program 
af fl owmåleudstyr til proces-
automatisering.
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Adm. direktør Claus Clausen, Beckhoff Automation ApS, demonstrerede 
Beckhoffs nye koncept til maskinbetjening via en teknologi, der an-
vender Google Glasses. Med Googles web-aktiverede briller kan status 
eller dialogbeskeder projiceres via et head-up display direkte ind i en 
persons synsfelt. 

Marketingchef Michael Puggaard Holst, Festo A/S, viste, hvordan Fe-
sto ikke blot kan levere enkeltkomponenter men også kundetilpassede 
funktionsmoduler som eksempelvis et håndteringsmodul, der kan ind-
bygges i en maskine.

Der var god stemning på IGE+XAO’s stand, hvor personale fra 17 forskel-
lige lande var samlet for at betjene de besøgende kunder. Her ses, fra 
venstre, CEO Alain Di Crescenzo, IGE+XAO Group, adm. direktør Michael 
Adelskov Mahler, IGE+XAO Danmark og produktchef på C Electrical Dan 
Søborg, IGE+XAO Danmark.

På den danske fællesstand 
præsenterede adm. direktør 
Jakob Kesje fi rmaet Ivisys’ 
nye vision-teknologi som 
kombinerer kontrol, identi-
fi kation og maskinstyring i ét 
enkelt produkt, som er me-
get tolerant overfor rotation, 
placering og belysning af 
emnet. Systemet er baseret 
på Ivisys� egenudviklede bil-
ledbehandlings-algoritme.

MCH, Messecenter Herning var på Hannover Messen for at markedsføre 
MCH’s tekniske messer, blandt andet Automatik 2014 og hi-15, for et 
internationalt publikum. På standen mødte vi, fra venstre, Trine M. Vit-
trup, Lene Villadsen og Mona Jakobsen.

Distriktschef og salgsingeniør Ulrik Jensen, Wago Danmark, præsen-
terede Wago’s nye I/O-SYSTEM 750 XTR, der er beregnet til ekstreme 
temperaturomgivelser fra -40 til +70 °C, hvilket gør XTR til en effektiv 
og pålidelig løsning for energi- og procesteknikken.

Country Manager Hassan Soussi, Rittal A/S, fortalte om Rittal’s “Next 
Level for Indystry”, der står for en værdikæde af Rittal og søsterselska-
berne EPLAN og Kiessling, som på optimal måde integrerer engineering- 
og produktionsprocesserne for bygning af skabe for it-, styrings- og 
koblingsudstyr.

Forskere fra Det  Tekniske Fakultet på 
Syddansk Universitet har udviklet et byggesæt, 
så man kan bygge en gående robot på få timer. 
Det kan få stor betydning for udviklingen af 
gående robotter.

ROBOTTER. Fire timer tager det nu at bygge en robot, 
som kan gå eller endda løbe. Normalt tager det ud-
dannede robotingeniører måneder at bygge en gående 
robot, men et nyskabende robotbyggesæt LocoKit gør 
det muligt at bygge gående robotter på få timer. Det 
kan sætte skub i udviklingen af gående robotter. 
- Det er et byggesæt ligesom Lego. Men Lego er mest 
rettet mod stive strukturer som huse og biler. Hvis 
MAN skal bygge noget, som skal gå eller løbe, så bliver 
det hurtigt lidt stift og tungt, forklarer ph.d. Jørgen 
Christian Larsen fra Mærsk Mc-Kinney Møller In-
stituttet, som har været med til at udvikle LocoKit. 

Kun fantasien sætter grænser
Hvis man ønsker at bygge en robot, som kan løbe, kan 
man opnå tophastigheder på omkring 1 meter per 
sekund, som svarer til 3,6 km/h for en robot på stør-
relse med en kat. I kassen med alle robot-delene er der 
i dag en byggevejledning, som hjælper brugeren til at 
bygge en fi rbenet robot. Men det er kun fantasien, der 
sætter grænser. 

- Ofte vil man nok vælge at bygge en robot med fi re 
ben, men man kan sagtens bygge en robot med to, seks 
eller otte ben, oftest er det bare ikke særlig praktisk. 
Man kan også forestille sig at bygge en robot, som hop-
per som en frø, forklarer Jørgen Christian Larsen. 

Fra hjul til ben
Byggesættet giver robotforskere mulighed for hurti-
gere at blive klogere på gående robotter. Når robotten 
er bygget kan de udforske, hvordan robotten holder 
balancen og koordinerer sine bevægelser. På den måde 
kan forskere hurtigt skabe store fremskridt for gående 
robotter. 

- Forskningen i gående robotter er i rivende udvik-
ling. Men hvis robotterne skal færdes hjemmevant 
i vores omgivelser, så kræver det ben. Vores verden 
er indrettet til ben. Hjul er bare ikke optimale, når 
robotter skal over dørtrin og op eller ned ad trapper i 
vores hjem, siger Jørgen Christian Larsen. Fundament 
for nye robotter

Og forskerne har store planer med gående robotter. 
De forestiller sig, at robotterne langt ude i fremtiden for 
eksempel kan gøre stor gavn som hjemmehjælperens 
lille hjælper. Mens hjemmehjælperen af kød og blod 
koncentrerer sig om den menneskelige kontakt, tager 
robotten sig af rengøring og oprydning. 

Svar på detaljer
- LocoKit giver ikke forskerne mulighed for at bygge 
verdens mest avancerede gående robotter, men det er 
en rigtig god forskningsbase, som hurtigt giver for-
skerne svar på detaljer omkring for eksempel, hvordan 
robottens kropsudformning påvirker dens evne til at 
gå, fortæller Jørgen Christian Larsen. 

hassel.

Det tager kun fi re 
timer at bygge 
en gående robot

Med et byggesæt kan man bygge gående robotter.
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Artikel serien om robot-
sikkerhed afsluttes med 
denne artikel som er del-
10 her i Automatik. Artik-
len omhandler især farlige 
situationer i forbindelse 
med robotbevægelser.

Af Jørgen Sommer.

ROBOTTER. Begrænsning af 
robotsystemets bevægelser 
kan gennemføres ved midler 
integreret i robotten. Dette 
kan være leveret med robot-
ten fra fabrikanten i form af 
soft-akser og rum begræns-
ning eller stopenheder. 

Begrænsnings midler be-
nyttes til at afgrænse om-
rådet/rummet i hvilket en 
robot må udføre sin opgave. 

Dette afgrænsede områ-
de er gjort mindre end det 
maksimale område ved brug 
af begrænsnings enheder og 
det kan være mekaniske, 
ikke-mekaniske enheder 
eller udstyr.

Defi ner det
afgrænsede område
Hvis der anvendes meka-
niske stop skal de opfylde 
kravende i standard IEC/
EN ISO 10218-1. Og til-
svarende, hvor det er rele-
vant med krav til dynamiske 
enheder. 

Stop-afstande i tilknyt-
ning til begrænsningsmidler 
skal være inkluderet i bereg-
ningerne af det afgrænsede 
område/rum. Afgrænsnin-
gen skal samtidig også tage 
høje for robottens maksi-
male hastighed. 

Den endelige løsning fi n-
des ud fra resultatet af en ri-
sikovurdering. Oplysninger 
om begrænsning af robot be-
vægelse skal være beskrevet 
i brugsanvisningen.

Det afgrænsede område 
skal defi neres ud fra det sted 
robotten faktisk stopper 
ikke det sted, hvor stoppet 
aktiveres. Dette kan klart 
defi neres ved placering af 
mekaniske begrænsnings 
enheder. Placering af ikke-
mekaniske enheder kræver 
at man tænker på aktive-
ringstid og robottens stop-
distance.

Bemærk! Enheder og 
udstyr, der er designet til 
at beskytte maskinen er 
ikke passende til brug som 
begrænsningsenheder med 
mindre de specielt er desig-
net, testet og bestemt som 
sikkerheds enhed til formå-
let at begrænse bevægelse 
i henhold til IEC/EN ISO 
10218-1.

Det er muligt at de mak-
simale betingelser kan an-
vendes, når robotten bærer 
på laster, der er mindre end 
beregnet. 

Dynamisk begrænsning
Når det begrænsede om-
råde, der opstår i løbet af 
en del af robottens cyklus, 
bliver automatisk kontrol-
leret taler man om dynamisk 
begrænsning. 

Enheder som f.eks. 
CAM-opererede grænse 
afbrydere, lystæpper eller 
styrings aktiverede stop 
(hardstop) kan benyttes til 
yderligere robot bevægelses-
begrænsning inden for det 
afgrænsede område/rum 
mens robotten udfører sit 
opgaveprogram. 

I sådanne tilfælde skal 
mekaniske begrænsnings 
enheder være i stand til at 
stoppe robotbevægelser 
under angivet last og ha-
stigheds betingelser. 

Brugsanvisningen skal 
indeholder oplysninger om 

sådanne dynamiske zoner 
med angivelse af stedet hvor 
stoppet aktiveres og stedet 
hvor den faktisk stopper.
Dynamisk begrænsning kan 
være nyttigt ved design af 
to alternativt valgbare af-
grænsede områder for at øge 
produktiviteten for en celle 
hvor en robot servicerer to 
arbejdsstationer.

Adgang for indgriben
Når man installerer et ro-
botsystem skal man udføre 
en opgavebaseret risikovur-
dering af den specifi kke in-
stallation og af forventede 
opgaver for at bestemme 
mulig indfangning inden-
for robottens afgrænsede 
område/rum.

Opgaver der kræver brug 
af manuel højhastigheds 
funktioner skal forsynes 
med minimum spillerum 
på 500 mm. 

Design af adgang
Adgangsveje og midler må 
ikke kunne udsætte ope-
ratører for farer, inklusive 
glide, snuble og falde farer. 
Design af adgang indenfor 
det sikrede område/rum 
skal for eksempel tage højde 
for:
• Kabel føringer i områ-

der hvor man kan falde/
snuble

• Hyppigheden for kræ-

vet adgang for manuel 
håndtering

• Lastens fysiske karak-
teristik

• Områder til afventning 
og observation

• Service stilling
• Enhver tilgængelig ved-

ligeholdelses genstand/
aggregat

Permanente midler til ad-
gang skal sikre hyppighed 
og de ergonomiske aspekter 
i forhold til opgaven. 

Når elektrisk udstyr der 
kræver adgang er monteret 
over det normale niveau skal 
der skaffes midler til adgang. 

Der skal gennemføres en 
risikovurdering for at be-
stemme passende midler til 
at skaffe adgang til relevante 
enheder mellem en højde fra 
400 mm og 2000 mm fra 
adgangs niveau iht. IEC/EN 
60204-1. 

Elektrisk ”indhegning” 
skal monteres så deres døre 
kan åbnes helt og fl ugtveje 
altid er tilgængelig selv når 
døre er åbne. Dette er op-
fyldt når:
• Døren kan let skubbes 

i låst stilling, fl ugtret-
ning taget i betragtning

• Tilbageværende spil-
lerum er ikke mindre 
end 500 mm når døren 
er fuld åben se IEC/EN 
60364-7.

Valg og design af platforme, 
gangveje, trapper, trappesti-
ger og faste stiger skal være i 
overensstemmelse med re-
levante dele i IEC/EN ISO 
14122. En overvågning skal 
sørge for enten at forhindre 
en operatør adgang mellem 
celler eller at bringe farer i 
tilstødende celler i en sikker 
tilstand før en operatør kan 
nå dem. Denne overvågning 
vil være til stede for at redu-
cere risici i forbindelse med 
at operatøren fl ytter mate-
rialer ind i og ud af celler.

Materiale håndtering
Farer i tilknytning med ma-
teriale håndtering skal være 
overvejet i risikovurderin-
gen. Der kan være tale om 
vanskeligheder, faldende 
materialer og forbindelser 
til robotsystemet mv. Hvor 
materialer fl yttes ind eller 
ud af et overvåget sikker-
heds område skal der være 
foranstaltninger til at for-
hindre personer i at komme 
uset ind i den farlige zone. 
Disse foranstaltninger skal 
enten forhindre personer i at 
komme i kontakt med farer 
eller skal bringe fareren i en 
sikker tilstand før faren kan 
nås uden at skabe yderligere 
farer. 

Åbningsdimensionerne 
bør være reduceret til den 
minimumstørrelse, som 

kræves for at materialet kan 
passere.

Proces observation 
Observation af processer 
bør kunne udføres uden for 
sikkerhedsområdet/rum-
met. Dette kan gennemfø-
res ved at sørge for en sikker 
placering for observationer; 
som platforme, gangbro, vi-
sion systemer mv. Hvad der 
skal til afgøres ud fra resul-
tatet af en risikovurdering. 
Når observation kun kan ud-
føres inden for sikkerheds-
området skal der eventuelt 
forefi ndes en separat kontrol 
funktion.

Næste artikelserie
Artiklerne omhandler ma-
skindirektivets væsentlige 
sikkerheds og sundheds-
krav i forbindelse med sik-
kerhedsrelaterede dele af 
maskinens styresystem.
Der lægges især vægt på 
standard IEC/EN 61784 
og IEC/EN 61158 serien 
om industrielle kommuni-
kationsnetværk og fi eldbus 
profi ler. 

Artiklerne gennemgår 
forskellige netværk, mu-
ligheder og tekniske facts 
samt tilhørende standarder. 
Desuden orienteres læseren 
om særlige forhold vedrø-
rende kabelløs styring efter 
en kommende ny standard 
(IEC/EN 62745).

I henhold til IEC/EN 
62784-3 får læserne de ge-
nerelle principper, som kan 
bruges i forbindelse med 
transmission af sikkerheds 
relaterede meddelelser i 
distribuerede netværk med 
fi eldbus teknologi i hen-
hold til standarden IEC/
EN 61508 om Functional 
Safeta. Disse principper 
kan man benytte i forskel-
lige industri applikationer 
i form af proces styring og 
fremstilling af automatise-
rede maskiner.

Maskinsikkerhed og industrirobotter del-10

Adgangsveje og midler må ikke kunne udsætte operatører for farer, inklusive glide, snuble og falde farer. Dette tages der højde for ved 
design af adgang.

Beregn 
stopafstande

Begræns farligt 
område
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Den 1. januar 2015 ændres 
reglerne for, i hvilket land 
der skal afregnes moms 
ved elektronisk levering af 
tjenesteydelser til privat-
personer. Der er tale om en 
implementering af regler 
vedtaget på EU-plan. Et lov-
forslag til implementering 
af de nye regler har været i 
høring, men er endnu ikke 
vedtaget.

Reglerne for momsaf-
regning ved elektronisk 
levering af ydelser til virk-
somheder ændres ikke.

Elektronisk leverede 
ydelser
Ved elektronisk leverede 
ydelser forstås bl.a. leve-
ring og hosting af webste-
der, fjernvedligeholdelse 
af software og hardware, 
levering og ajourføring af 
software, levering af bille-
der, tekster og information 
og tilrådighedsstillelse af 
databaser, levering af mu-
sik, fi lm og spil, herunder 
hasardspil og andre spil om 
penge, politiske, kulturelle, 
kunstneriske, sportslige og 

videnskabelige eller uddan-
nelsesmæssige udsende lser 
eller begivenheder og leve-
ring af fjernundervisning 
m.v.

De nugældende regler
I dag skal en virksomhed 
etableret i EU ved elek-
tronisk levering af ydelser 
til privatpersoner afregne 
moms i det EU-land, hvor 
virksomheden rent fysisk 
er etableret, medmindre 
virksomhedens kunder er 
etableret uden for EU.

Det betyder, at en virk-
somhed etableret i Dan-
mark, skal afregne dansk 
moms ved elektronisk 
levering af ydelser til pri-
vatpersoner bosat i andre 
EU-lande. Ved levering af 
elektroniske ydelser til pri-
vatpersoner bosat uden for 
EU skal der derimod ikke 
afregnes dansk moms, men 
eventuelt lokal moms i kun-
dens land.

Reglerne har den konse-
kvens, at en dansk virksom-
hed kan fl ytte sine aktiviteter 
til et andet EU-land, og 

afregne moms i dette EU-
land. Mange virksomheder 
har f.eks. fl yttet deres salg 
af e-bøger til Luxemburg, 
der har en momssats på 3 
pct. på e-bøger. Dermed kan 
en virksomhed helt lovligt 
sælge e-bøger til danske pri-
vatpersoner med kun 3 pct. 
moms.

Der fi ndes særlige regler 
for virksomheder etableret 
uden for EU med elektro-
nisk levering af ydelser til 
privatpersoner bosat i EU.

Ændrede regler
Med virkning fra den 1. 
januar 2015 skal en virk-
somhed ved elektronisk 
levering af tjenesteydelser 
til privatpersoner afregne 
moms i det EU-land, hvor 
virksomhedens kunder er 
etableret, uanset hvor selve 
virksomheden rent fysisk er 
etableret.

De ændrede regler med-
fører, at en dansk virksom-
hed kan være pligtig til at 
afregne moms i samtlige 
28 EU-lande, såfremt virk-
somheden har kunder i alle 
landene. Samtidig betyder 
de ændrede regler, at en 
virksomhed ikke længere 
kan fl ytte sine aktiviteter til 

et andet EU-land og alene 
afregne moms i dette EU-
land.

Der etableres en særord-
ning, således at virksom-
hederne alene skal være 
momsregistreret i et EU-
land, nemlig der, hvor virk-
somheden er etableret eller 
har sit faste forretningssted. 
I den forbindelse etableres 
der et elektronisk indberet-
ningssystem, der medfører, 
at virksomheden kun indbe-
retter moms i det land, hvor 
virksomheden er registeret, 
og hvor man kan vælge, 
hvilke lande, man skal ind-
berette moms i. Det er dog 
momssatsen og fakturakra-
vene i kundernes lande, som 
vil være gældende.

De nye regler kom-
mer også til at gælde for 
teleydelser og radio- og tv-
spredningstjenester, hvilket 
vil sige radio- og tv-pro-
grammer (broad casting).

Der vil fortsat være sær-
lige regler for virksomheder 
etableret uden for EU med 
elektronisk levering af ydel-
ser til privatpersoner bosat 
i EU.

Hvad skal virksomhederne 
foretage sig nu?
Danske virksomheder bør 

allerede nu forberede sig på 
ændringerne, idet de nye 
regler betyder store system-
mæssige ændringer med til-
pasning til nye momssatser 
og fakturakrav i samtlige de 
EU-lande, hvor virksomhe-
dens kunder er etableret.
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Manometre
WIKA er blandt verdens førende
producenter af udstyr til trykmåling, og
siden 1955 har PLESNER.AS leveret
WIKA's manometre til det danske
marked.

Programmet omfatter rør-, plade- og kapselfjeder
manometre, til såvel relativt tryk, som absolut og
differenstryk.

Varianterne er utallige, og sammen med WIKA's store
program/ekspertise omkring membranforsatse kan vi i dag
tilpasse manometrene til næsten alle eksisterende
måleopgaver.

Hos PLESNER.AS har vi et stort lager, som kan hjælpe
dig i langt de fleste situationer.
Fra vort mekaniske værksted kan vi tilbyde ombygninger
og tilpasninger, så du altid kan få det produkt som passer
til din opgave. Vi har endog mulighed for at eftermontere
membranforsatse, og påfylde kapillarrør med de ønskede
fyldolier.

Tlf.: 45819600
carl@plesner.as

Manometer

Direkte Kølehals Kapillarrør

Gevind Flange Sanitær

www.plesner.as
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Flow   Ventiler   Fittings

● Modeller til relativt-, absolut- og differenstryk
● Måleområder fra 0 … 0,5 mbar til 0 … 7.000 bar
● Nøjagtighedsklasse fra 0,1 til 2,5
● Levering fra lager

Munkebo Vindelev
Statsautoriseret 

Revisionsaktieselskab

Tlf. 43 96 06 56 
www.pkf.dk

Nye momsregler med  virkning fra 1. januar 2015
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KIM BREUM 
er blevet ansat hos kabelleverandø-
ren Lapp Danmark, hvor han skal 
arbejde som sælger i region Jylland. 
Hans hovedopgaver bliver at etab-
lere nye kundekontakter i distrik-
tet samt at udvikle virksomhedens 
eksisterende kunder. Kim Breum er 
uddannet som elektronikinstallatør 
og kommer senest fra en stilling som 
sælger hos teknik- og automationsgrossisten Sanistål, 
hvor han var ansat i godt syv år. Han har tidligere – fra 
1990 til 2002 – været ansat som sælger hos Lapp Dan-
mark.

JAN JØRGENSEN
er pr. 1. marts 2014 tiltrådt som 
salgsingeniør hos HenTechSoluti-
on A/S. Jan Jørgensen har tidligere 
været ansat hos bl.a. John Crane 
Danmark og A/S Gunnar Haagen-
sen (Flowserve), Jan Jørgensen vil 
hos HenTechSolution A/S, primært 
være beskæftiget med mekaniske 
akseltætninger til pumper og rø-
reværker.

JØRN TØNNES 
er blevet ansat som direktør for 
Region Syd i den landsdækkende 
installationsvirksomhed Bravida 
Danmark. Han kommer fra en 
tilsvarende stilling i Brøndum 
koncernen. Jørn Tønnes skal styre 
regionens aktiviteter fra Bravida 
Danmarks kontor i Odense. 

HENRIK ZIEGLER 
er blevet ansat som sales manager 
for instrumentering i forretnings-
enheden Process Automation (PA) 
hos ABB A/S. Henrik Ziegler skal 
varetage salget af ABB‘s instru-
menteringsprogram i Danmark i 
samarbejde med ABB‘ s kompe-
tencecenter i Esbjerg og Skovlunde. 
Han har tidligere være ansat som 
salgschef i Hans Buch A/S og salgsingeniør hos Emerson 
Process Management.

ANDERS R. JAKOBSEN
 er blevet ansat hos Buhl & Bønsøe 
A/S som kalibreringstekniker i virk-
somhedens Danak-akkrediterede 
kalibreringslaboratorium, hvor han 
skal varetage kalibreringsopgaver af 
måleudstyr både inhouse og onsite. 
Derudover vil han blive involveret i 
kalibreringsafdelingens nye forret-
ningsområde - validering. Anders R. 
Jakobsen har senest været ansat hos Lygas som service-
tekniker, og har før det været en del år som servicetek-
niker hos Bang & Olufsen Service Center. 

IGE+XAO-gruppen har overtaget 80 % af 
aktiekapitalen i Prosyst SAS, der udvikler 
software og services til design, simulering, 
fejlfi nding og afvikling af industrielle processer.

OPKØB. IGE+XAO-
gruppen har overtaget 
80 % af aktierne i Pro-
syst SAS, en virksom-
hed, der er specialiseret 
i udvikling af software 
og services til design, si-
mulering, fejlfi nding og 
afvikling af industrielle 
processer (produktions-
anlæg, -maskiner og -lin-
jer). 

Prosyst, der har kon-
torer i Lille, Valencien-
nes og Tanger, er især 
repræsenteret i automo-
bil-, transport-, stål- og 
energisektorerne, både i 
Frankrig og andre lande.

Mange kendte kunder
Prosyst, hvis indsats 
inden for R&D udgør 
mere end 30 % af om-
sætningen, er anerkendt 
for sine styrker inden for 
innovation og forskning. 
Virksomheden deltager 
i mange initiativer, især i 
i-TRANS klyngen og uni-
versitetet i Valenciennes.
I 2013 havde Prosyst med 
sine 18 ansatte en omsæt-
ning på 1,4 million EUR, 
hvoraf 20 % lå uden for 
Frankrig. Deres vigtigste 
kunder eller samarbejds-
partnere er PSA Peugeot 
Citroën, Renault-Nissan, 
Bombardier Transport, 
ArcelorMittal, Siemens 
og Schneider Electric.

Patrick Sudan, di-
rektør for Automation 
and Handling hos PSA 
Peugeot Citroën Group, 
byder handelen velkom-
men: - Den giver en 

komplet og højeffektiv 
løsning, der er synonym 
med betydelige gevin-
ster inden for tidsplaner, 
kvalitet og produktivitet i 
udviklingen af vores pro-
duktionsudstyr verden 
over, siger han.

Udvidet produktudbud
Med overtagelsen ud-
vider IGE+XAO sit 
produktudbud i de 
computer-integrerede 
fremstillingssektorer 
(automation, produkti-
onskæder og maskiner, 
etc.) og fastholder sin 
position i områderne med 
mest værditilvækst, som 
er fremtidens driver og 
den digitale fabrik. Grup-
pen som sådan kan nu til-
byde en fuldstændig og 
unik suite af PLM (Pro-
duct Lifecycle Manage-
ment) software, der går 
fra funktionelt design til 
vedligeholdelse af auto-
matiserede installationer 
til elektroteknisk design, 
automation, simulering 
og idriftsættelse. 

Denne handel er en del 
af IGE+XAO‘s eksterne 
vækstmålsætning. Virk-
somheden vil, samtidig 
med at den fastholder 
en høj lønsomhedsgrad, 
fortsætte sin proaktive 
udviklingsstrategi i hele 
2014 med åbningen af to 
nye salgskontorer i Me-
xico og Rusland.
 

jsj

IGE+XAO 
hovedaktionær
i Prosyst

FRANK CHRISTIANSEN 
er blevet ansat som servicemontør 
hos Grønbech & Sønner A/S, Ser-
vice Øst. 

NIELS KAARSLEV DAM 
er blevet ansat i Armatec A/S som 
markedschef, hvor han får ansvaret 
for den fortsatte udvikling af pum-
peafdelingen. Niels Kaarslev Dam 
har mange års erfaring fra branchen 
og kommer senest fra en stilling som 
projektingeniør hos Krüger A/S. 

JESPER WIND 
er blevet ansat hos Omron Electro-
nics A/S som Safety Sales Engineer, 
hvor han skal rådgive og sælge sik-
kerhedsløsninger til automations-
branchen. Jesper Wind har 15 års 
erfaring med salg og rådgivning 
indenfor maskinsikkerhed. 

HEIDI BUE MORTENSEN 
er blevet ansat hos Omron Electro-
nics A/S som Areal Sales Manager, 
hvor hun primært skal styre og sikre 
salget i Sydjylland, Fyn samt Sjæl-
land. Heidi Bue Mortensen har mere 
end 13 års erfaring fra branchen og 
har gennem årene bestridt stillin-
ger som Business Manager, Sales 
& Marketing Manager samt Sales 
Engineer. 

SALONI RAMPHUL-UDSEN 
er blevet ansat i Jimco A/S I en nyoprettet stilling som 
Export Supporter. Hun skal i stillingen sørge for at få 
lukket de ordrer, som fi rmaet har forhandlet rundt om 
i verden. Samtidig skal hun i det daglige varetage prak-
tiske opgaver for direktionen. Saloni Ramphul-Udsen 
har arbejdet med salg og marketing i 18 år.

HENNING CHRISTENSEN 
er blevet ansat som produktionsmedarbejder hos Jimco 
A/S.

NYNNE THEILL VOGN MADSEN 
er blevet ansat i Jimco A/S som tekniske tegner. Hun får 
ansvaret for de samlevejledninger, der følger med Jimcos 
produkter. Desuden får hun forskellige indkøbsopgaver. 
Blandt andet skal hun stå for fi rmaets stålindkøb. Nynne 
Madsen har tidligere arbejdet tre år som teknisk tegner.
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Gustaf Fagerberg A/S - Kornmarksvej 8-10 - 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 29 02 00 - Fax: +45 43 29 02 02
e-mail: fagerberg@fagerberg.dk - www.fagerberg.dk 

Fagerberg lever aF at levere 
kvalitet i Form aF produkter, 
rådgivning og service 
til vore kunder
Vort arbejde bygger på mange års erfaring kombineret med 
en evne til at tænke i nye og alternative løsninger, der kan 
mærkes på bundlinjen hos vore kunder.

Kontakt Fagerberg for en snak om netop din proces.

ANNONCER & ADRESSEÆNDRING
Jørgen Blangsted • Glostrup Torv 6 • 2600 Glostrup
jb@folkebladet.dk • telefon 43 46 67 00

&proces
www.automatik.nu

Bosch Rexroth A/S

Tlf.: 36 77 44 66

www.boschrexroth.dk

GoTo - Fokuseret leveringsprogram fra Rexroth 

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

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

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

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

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