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Automatisering af produktionen
kan generere milliarder
KEND DIT

NIVEAU

Der er mellem 31 og 42
mia. solide danske kroner
at hente, hvis virksomheder i Danmark automatiserer dele af produktionen.
Det viser en ny undersøgelse blandt medlemmer
af Ingeniørforeningens
industripanel, som netop
er afsluttet.

AUTOMATION. 821 respondenter, der alle er
beskæftiget i produktionsvirksomheder, vurderer, at
de kan øge produktiviteten
med mellem 18 og 25 %, hvis
de automatiserer. Det svarer
til et potentiale på mellem
31 og 42 mia. kr., da den årlige bruttotilvækst i industrien er på ca. 175 mia. kr.
Det fortæller en ny undersøgelse blandt medlemmerne af Ingeniørforeningens
industripanel, som netop
er afsluttet.
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Automatisk opdatering

MJK Chatters intelligente måleprincip gør det muligt
at forsyne målekreds og modem udelukkende fra et
enkelt batteri (levetid mere end 5 år).
Data overføres til e-mail, database eller SRO anlæg.
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Resultatet ikke nogen
overraskelse
- For os kommer undersøgelsens resultater ikke som
nogen stor overraskelse,
siger Kurt Nielsen, der er
centerchef på Center for
Robotteknologi.
- Vi er ude i danske virksomheder hver dag, hvor
vi hjælper med at produktionsoptimere, afdække
behovet for automation og
med at implementere robotløsninger. Vi har set rigtig
mange virksomheder i vores
berøringsfelt, for hvem det
har gjort en verden til for-

Foto fra Schneider Electrics fabrik i Ringsted.

skel for virksomhedens eksistensvilkår at automatisere
de rigtige steder i produktionsﬂowet, fortæller Kurt
Nielsen.
Manglende tid og kapital
bliver i undersøgelsen anført
som nogle af de største barrierer for at komme i gang med
automation. Derudover føler mange, at de mangler
indsigt på området.
Udover helt konkret at
hjælpe primært små og
mellemstore virksomheder
i gang med automation er en
af vores fornemste opgaver
på Teknologisk Institut naturligvis også at få formidlet
tilstrækkelig viden på området til, at virksomhederne
bliver i stand til at træffe de
rette afgørende beslutninger omkring produktions-

En sommerhilsen fra
– Siemens Service & Support. Vi sidder klar til at hjælpe dig.
Se hvordan og deltag samtidigt i vores konkurrence: www.siemens.dk/sommer

optimering, uddyber Kurt
Nielsen.

Samme antal ansatte
– men ﬂere højtuddannede
En af myterne omkring
automation af produktionen
handler om, at robotterne
tager menneskers arbejde.
Den myte er undersøgelsen ’Automatisering i industrien’ med til at afkræfte.
Det billede, der tegner sig
viser ganske rigtigt, at der i
mange tilfælde bliver færre
ufaglærte ansatte, men at
der omvendt kommer ﬂere
højtuddannede til.
I begyndelsen af april
kom det frem, at de helt
store danske virksomheder
vokser kraftigt og øger indtjeningen, men at væksten
ikke smitter af på antallet

af danske medarbejdere,
da virksomhederne har
lagt hele eller dele af deres
produktion under himmelstrøg, hvor arbejdskraften
er billigere. - Det er også et
signal om, at vejen til vækst
og arbejdspladser i Danmark faktisk går via automation, siger Kurt Nielsen.
Det baner nemlig vejen for
at kunne producere mere,
hvilket genererer ﬂere arbejdspladser i andre led af
organisationen. Det er faktisk en ren win-win.
De 23 største danske
virksomheder skaber sammenlagt et resultat på ca.
70 mia. kr. efter skat. Et
automationspotentiale på
op mod 42 mia. kr. er også
i den sammenligning rigtig
mange penge.
hassel.
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Danske virksomheder ﬂytter
deres produktion hjem igen
Hver femte danske produktionsvirksomheder
fortryder, at de har
outsourcet deres produktion til enten Polen eller
Kina, og vender nu hjem til
Danmark igen.

DANSK PRODUKTION. En
ny rapport ﬁ nansieret af
Kraks Fond og udarbejdet af
forskere fra Syddansk Universitet viser, at hver femte
virksomhed, der har valgt
at outsource produktionen

for de sidste 5 år. Samtidig
viser rapporten, at hele 10 %
af de resterende 800 overvejer ”i høj grad” eller ”meget
høj grad” at ﬂytte produktionen tilbage til Danmark.

Ringe kvalitet og
forsinkelser
Årsagen til de mange
hjemvendte produktionsvirksomheder skyldes primært ringe kvalitet samt
for mange forsinkelser ved
produktionen i udlandet.
Virksomhederne må nu
konstatere, at de får bedre
produktkvalitet samt større
overblik over deres produk-

”For ringe kvalitet og mange forsinkelser
ved produktion i udlandet”

til udlandet, nu ﬂytter deres produktion tilbage til
Danmark. Over 800 danske
virksomheder deltog i denne
undersøgelse, hvoraf de 200
af dem har outsourcet inden

tion i Danmark. De fordele,
der i første omgang var ved
at outsource produktionen,
overskyggede ganske enkelte ulemperne.
En af de hjemvendte dan-

ske produktionsvirksomheder, er Lysfabrikken Martin.
Martin er en virksomhed,
der producerer computerstyrede lyssystemer, hvis
produkter ofte bliver justeret og forbedret jævnligt. Peter Høy, der er fabrikschef
forklarer, at det vil være en
fordel for Martin at have
sin udviklingsafdeling tæt
på sin produktion. Omkostningerne ved at have disse
to afdelinger langt fra hinanden er ifølge Peter Høy
mange og skjulte.

Også dårlig ﬂeksibilitet
-En anden ting vi også har erfaret er, at der er langt større
omkostninger ved at have
en fabrik placeret i Kina
end man lige umiddelbart
regner med. Det er klart, at
hvis du har en kunde et sted
i Europa, og du kan nå den
kunde på en til tre dage fra
Frederikshavn, frem for at
du skal vente otte uger på
at der kommer noget hjem
fra Kina. Det giver en meget
dårlig ﬂeksibilitet i forhold
til de varer vi kan få lavet
i Kina frem for, hvis vi får
dem produceret her i Danmark, siger Peter Høy.
Allan Lyngsø Madsen,

Automation i Syd
Det overordnede formål
med ‚Automation i Syd‘
er, at genskabe styrken
i Region Syddanmarks
produktionsvirksomheder
gennem strategisk automatiseret produktion, som
en altafgørende forudsætning for opnåelse af en
konkurrencedygtig.
AUTOMATION. 3.1 mio. kroner til øget automatisering
skal forbedre produktivitet
og omsætning hos de syddanske industrivirksomheder. Midlerne bevilliges af
Syddansk Vækstforum, og
en række syddanske robotaktører hjælper frem mod
udgangen af 2014 syddanske
virksomheder på vej mod
øget konkurrencekraft ved
brug af automatisering og
robotteknologi.

10.000 arbejdspladser
mistet på to år
I årene 2009-2011 ﬂyttede
ikke færre end 10.000 danske arbejdspladser til udlandet. Det er en udvikling,
som rammer hårdt i Region

Syddanmark, hvor mere end
25 pct. af alle danske industrijobs har adresse.
Ifølge Kromann-analysen
kan vi øge produktiviteten
med 15 pct., hvis vi automatiserer som de bedre
indenfor alle brancher og
områder. Det er denne konkrete og langsigtede effekt
projektet ønsker at bidrage
til realiseringen af. I tillæg
hertil vil projektet arbejde

”Produktionen kan
øges med 15 pct. ved
automatisering”.

målrettet med at udvikle
automatiseringsgraden i
de klynger, der i forvejen
har eller kan forventes at få
betydelig styrke i den syddanske region.
Dette sikres gennem
samarbejde med klynger
og netværk indenfor robotteknologi og regionens
aluminiumsklynge, for på

den måde at få en dobbeltop gevinst i den regionale
erhvervsudviklings-indsats.
Der bliver således ikke
blot tale om et projekt,
som ‚alene‘ bidrager til at
øge den syddanske produktivitet gennem automatisering, men også et projekt,
som bidrager til yderligere
differentiering og forøgelse
af vigtige syddanske styrkepositioner.

Konkret handling
Automation i Syd er et konkret tilbud om støtte til de
syddanske produktionsvirksomheder, som forventer at
kunne hente gevinster ved
at indføre øget automatisering. Tilbuddene i projektet handler ikke blot om at
skære virksomhedernes produktionsomkostninger ned
ved hjælp af automatisering
og robotteknologi.
Et særligt ønske er nemlig
at skabe et syddansk produktionsgrundlag, som gennem
øget brug af automatisering
gør virksomhederne i stand
til at øge deres salg og markedsandele gennem fx ﬂere
og mere forskellige kvalitetsprodukter.
hassel.

cheføkonom i Dansk Metal,
konstaterer, at større antal
virksomheder enten er ﬂyttet tilbage til Danmark eller
er vej til det:
-Det der går igen i forhold
til virksomhedernes overvejelser, det har meget med
produktkvalitet at gøre.

veret til tiden. Det hænger
naturligvis sammen. Hvis
du får noget tilbage som du
troede skulle gå direkte ind
i produktionen i Danmark,
men det ikke har den ønskede kvalitet, så bliver det
om kosteligt, hvis du igen
skal have det på en container

Der er langt større omkostninger
ved outsourcing, end man lige
umiddelbart regner med”

Den kvalitet som du troede
du skulle have, den får du
simpelthen ikke. Og det er
den mangel på kvalitet, der
gør, at man vælger at ﬂytte
produktionen tilbage til
Danmark igen, siger Allan
Lyngsø Madsen og fortsætter.
-Den anden del, det
handler om leveringssikkerhed. Altså det at man
ikke bare får kvaliteten,
men også får kvaliteten le-

og have det fragtet til Kina,
eller have en ny bestilling
tilsendt fra Kina.

Beslutningen var ikke
gennemtænkt
Faktummet er derfor, at
ﬂere hjemvendte produktionsvirksomheder har erkendt, at deres beslutning
om at ﬂytte produktionen til
udlandet ikke var gennemtænkt. Så selvom lønomkostningerne er lave i enten

Polen eller Kina, så har det
ikke kunnet betale sig for
dem på længere sigt. Det er
gået op for produktionsvirksomhederne, at kunderne er
villige til at betale en højere
pris, når der er garanteret leveringssikkerhed samt produkter af høj kvalitet. I og
med produktionen beﬁ nder
sig i Danmark har virksomhederne mulighed for hurtig omstilling og reaktion
på markedet, som spiller
en central rolle i forhold til
ﬂeksibilitet og leveringsevne, hvilket mange kunder
efterspørger.

Både simple og
komplekse opgaver
Jan Stentoft Arlbjørn,
professor ved Syddansk
Universitet, har som forskningsleder stået i spidsen for
rapporten, og siger:
-Det er overraskende for
os, at så stor en del allerede
har gjort det eller overvejer at trække produktionen
tilbage til Danmark. Det
gælder både simple og mere
komplekse produktionsopgaver.

Aage Dam ny formand
for BIA
Aage Dam aﬂøser Elo
Kristiansen som formand
for BIA, Brancheforeningen for Industriel Automation.
BIA. På et nylig afholdt
bestyrelsesmøde har den
nyvalgte bestyrelse for
BIA, Brancheforeningen
for Industriel Automation,
konstitueret sig med Aage
Dam som formand.
Aage Dam har siden
2011 været administrerende direktør for Bürkert Contromatic A/S,
der er den danske afdeling af Christian Bürkert
GmbH & Co. KG, som på
globalt plan er leverandør
af produkter og løsninger
til automationsopgaver
i procesindustrien. Han
har været ansat i Bürkertkoncernen siden 1999,
og fra 2008 til 2011 var
han General Manager for

Aage
Dam,
formand for
BIA, Brancheforeningen
for Industriel
Automation.

Bürkert Contromatic BV
i Holland.
Sammen med den øvrige
bestyrelse i BIA skal Aage
Dam i den kommende tid
forberede BIA’s fusion
med brancheforeningerne

ATT, Brancheforeningen
for Automatik, Tryk og
Transmission og VOV,
Brancheforeningen Værktøj og Værktøjsmaskiner.
jsj

3

maj/juni 2014

Danpres A/S skruer op for
automatiseringen og fordobler kapaciteten
En anseelig udvidelse
af Danpres’ i forvejen
imponerende FMS-anlæg
(Flexible Manufacturing
System) gør Låsby-virksomheden til den eneste
danske underleverandør,
der kan stanse, vende og
bukke metalemner i én og
samme arbejdsgang. Med
investeringen positionerer Danpres A/S sig i den
absolutte superliga af underleverandører inden for
tyndpladebearbejdning.
AUTOMATISERING. Danpres
A/S indgik ved årsskiftet en
aftale med Salvagnini om en
væsentlig udvidelse af det
FMS-anlæg, der har tjent
Danpres A/S siden 2008.
Udvidelsen omfatter et
fuldautomatisk stanse- og
klippecenter, der integreres
med det eksisterende laser-,
lager- og bukkecenter. Anlægget, der samlet set bliver
det eneste af sin art i Danmark, fjerner så godt som al
manuel håndtering og sikrer
på den måde Danpres A/S
en fordobling af produktionskapaciteten.

Alt i én arbejdsgang
Det eksisterende Salvagnini
FMS-anlæg består af et stort
lager- og distributionssystem, en L2-højhastighedslaser og et P4-bukkecenter.
Når udvidelsen gennemføres hen over sommeren
2014, tilføjes et S4-stanseog klippecenter, der integreres med både lagersystemet

Danpres’ fuldautomatiske lager- og bearbejdningscenter fuldendes nu med
et fuldt integreret stanse- og klippeanlæg, der vil reducere omstillingstider
og fjerne manuel håndtering før, under og efter hver operation.

omstillingstiderne er reduceret til et minimum, bindes
der i fremtiden langt færre
arbejdstimer i hvert enkelt
emne. Det betyder, at vi bliver i stand til at konkurrere
direkte med især de europæiske lavtlønslande. Faktisk har vores eksisterende
FMS-løsning allerede trukket nogle udﬂagede operationer hjem til Danmark,
fortæller Søren O. Nielsen.
og bukkecentret. Det betyder, at Danpres A/S i fremtiden kan afvikle stanseordrer
med direkte adgang til lagersystemets råvarer og samtidig vælge mellem enten at
sende de færdigt stansede
pladedele tilbage i lageret eller bukke dem helt færdige i
én arbejdsgang.

Sender udﬂagning
til tælling
Investeringen er en af de
større i Danpres’ 18-årige
historie, men adm. direktør
Søren O. Nielsen, Danpres
A/S, ryster ikke på hånden.
Han ser investeringen som
en absolut nødvendighed i
forhold til presset fra konkurrenter inden for og i
særdeleshed uden for Danmarks grænser.
- Investeringen udgør
ikke kun en væsentlig procesmæssig forbedring, men
også en logistisk optimering
af vores operationsﬂow. På
almindeligt dansk betyder
det, at vi bliver i stand til
at eksekvere ordrer direkte
fra Navision og vores CAD
CAM-system helt uden

Doseringspumper

manuel håndtering. Anlægget ﬁ nder automatisk det
korrekte råmateriale, der
føres til den eller de operationer, der skal udføres.
Efterfølgende placeres evt.
restmateriale og de bearbejdede emner på lageret, med
mindre de palleteres direkte
af vores robot ved bukkecentret. Alt kan foregå i én
samlet arbejdsgang uden
manuel involvering. Udover at forbedre processen,
frigiver anlægget personale
til andre og mere lønsomme
opgaver end håndtering, fortæller Søren O. Nielsen, der

ser frem til, at anlægget kan
tages i brug.
I kraft af, at den manuelle håndtering er fjernet og

Lav omstillingstid
retfærdiggør små serier
De meget lave omstillings-

tider betyder, at Danpres
A/S bliver i stand til at
tilbyde selv små serier til
konkurrencedygtige priser.
Opgaver, der før krævede
ﬂere timers omstilling af
værktøjer, fremskaffelse
af råmateriale og intern
transport mellem processerne, vil fremover kunne
klares på ganske kort tid.
For Danpres A/S betyder
det en øget ﬂeksibilitet og
for kunderne en lavere pris
og en væsentlig sidegevinst
i form af hurtigere levering.
jsj

Komplet program
i magnetventiler
Specialopgaver
udføres på vores
eget værksted

En sommerhilsen fra
Siemens Service & Support

Deltag i vores konkurrence:
www.siemens.dk/sommer

Pålidelig
VW¡YP QJGH
måling!

To-, tre- og ﬁre-vejs magnetventiler
til trykluft, væsker, damp og gasser
˾1/8” - 3”
˾Ëâ˛ÎÓʥ˛̋ÞÜãÕ˝ÚÞÓÖ150 bar
˾ à̋àôÜÎÓ˝ÚÞÓÖ1430 l/min.
˾ÖÖÏÝÞËØÎËÜÎ̋ÝÚôØÎÓØÑÏÜ
˾
˾ôÞÒÏÎÝÑÜËÎ˝ÚÞÓÖ 67
˾ËÕØÓØÑÝ×ËÞÏÜÓËÖÏ˝˜˜
 ˜˜
˾ Ù×ÚÖÏÞÚÜÙÑÜË×ÓÕśÖÏàÏØÞÓÖÏÜ
˾ Ù×ÚÖÏÞÚÜÙÑÜË×ÓØË×ßÜàÏØÞÓÖÏÜ
˾5/2-vejs styreventilblokke
ÜÙʨÌßÝ̙̚
˾ËÑØÏÞÝÚÙÖÏÜ̙̚
˾ÖÖÏÝÓÕÜÓØÑÝÕÖËÝÝÏÜ̙̚
˾ÖÏÕÞÜÙØÓÝÕÞÜãÕÖßʰÜÏÑßÖËÞÙÜ

ISO 9001
certiﬁceret

Ejby Industrivej 26 · 2600 Glostrup · T: ͲͱͰͮͰʹͮͮ˾Helge Nielsens Allé 6C · 8723 Løsning
ÓØÐÙ̶ÑÜËØäÙá˛ÎÕ˾ááá˛ÑÜËØäÙá˛ÎÕ˾ááá˛ÞÜãÕÖßʰ˛Øß

Tlf. 59 43 64 69

www.peo-tech.dk

www.brj.dk

T:4541 3040

Ny hjemmeside
Plesner.as byder velkommen til en helt ny hjemmeside, hvor vi benytter
den sidste nye web teknologi for at kunne optimere brugervenligheden.
Sidens adaptive design tilpasser sig automatisk til din platform, og du får en
optimal oplevelse uanset om du bruger mobiltelefon, tablet eller computer.
www.plesner.as
Tryk Temperatur Niveau
Flow Ventiler Fittings

Carl A. Plesner A-S | Klintehøj Vænge 6 | DK-3460 Birkerød
Tlf.: 4581 9600 | www.plesner.as | carl@plesner.as

In-line måling af turbiditet,
farve og UV absorbans
In-line fotometre anvendes til procesoptimering
af mange procestrin som f.eks: faseadskillelse,
filterovervågning, koncentrationsmåling m.m.
Med Opteks fotometre har vi en løsning til
alle brancher og klarer opgaver, hvor også
høje temperaturer, specielle materialer
og ATEX er et krav.
Ring til vores analyseafdeling og hør om muligheder for en løsning til din proces.

Kenneth Rasmussen
Mobil 2085 6068
ker@insatech.com

Iben Kyndby
Mobil 2222 0694
ik@insatech.com

Sarah Omø Nielsen
Mobil 2761 4517
son@insatech.com

Heidi Herup
Mobil 2761 4525
hhe@insatech.com
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Robotteknologi skal øge
genanvendelse af affald

Luftdrevne membranpumper til
fødevarerproccesser
Verders nye serie af
hygiejniske luftdrevne
pumper komplementerer
det øvrige program.

Kendte teknologier skal
klædes på til at overtage
ensidigt, ubehageligt sorteringsarbejde.
ROBOTTER. Robotterne er
for længst rykket ind i produktionen. Og nu skal de
også sortere affald.
Det drejer sig om robotter, som med inspiration fra
allerede kendte teknologier
fra fremstillings- og fødevareindustrien, skal klædes
på til at overtage ensidigt,
ubehageligt sorteringsarbejde fra menneskehænder
på affaldsanlæg.

Grovsortering også med
robotter
- Affaldsanlæggene er i
vid udstrækning allerede
automatiserede, men det
er stadig manuel arbejdskraft, som grovsorterer på
forhånd, når ressourcerne i
affaldet skal genanvendes.
Det led vil vi gerne delvist
erstatte med robotter, fortæller Finn Tang Thomsen,
som er faglig leder på Teknologisk Institut.
Sigtet med at lade robotter varetage en del af
den manuelle sortering er
at kunne udnytte ressourcerne i affaldet langt bedre,
end man gør i dag. Derfor er
det nødvendigt at frasortere
de dele af affaldet, som er
problematiske. Det er f.eks.
plastdunke med motorolie,
plasttuber med silikone,
plastlegetøj med elektronik
og plast med sundhedsskadelige kemiske stoffer. Her
vil man kunne drage nytte

PUMPER. Verderair HICLEAN er en ny serie af
hygiejniske og fødevare
godkendte
luftdrevne
membranpumper, som
komplementerer det øvrige Verderair VA og Verderair Pure serien. Den nye

Den ensidige og ubehagelige sortering af affald skal automatiseres.

af forskellige sensorer, der
kan genkende farve, form og
kemiske stoffer.
Udviklingen af fremtidens automatiske sorteringsanlæg hører under
innovationskonsortiet INNOSORT. Konsortiet har
et samlet budget på over 40
millioner kroner. Det er et
vigtigt mål for projektet at
kunne erstatte ensidig, manuel sortering af affald med
robotteknologi og i stedet
skabe nye arbejdspladser i
dansk automatiseringsindustri. Der er et stort eksportpotentiale i at udnytte
robotteknologien til renere
affaldssortering.

Hastigheden er afgørende
To teknologiske udfordringer skal løses, før det giver
mening at erstatte manuel
arbejdskraft med automatiserede robotter:
For det første skal robotterne kunne genkende emner fra transportbåndet ved
hjælp af såkaldte sensorfusion-systemer, der får input
fra vision, spektralanalyser,

laserskanning og varmefølsomme kameraer. For det
andet skal robotterne kunne
sortere affaldet i et tempo,
der som minimum modsvarer en manuel arbejders
hastighed – typisk ét til to
emner i sekundet.
”En væsentlig faktor i
denne forbindelse er hele
gribeproblematikken, der er
rimeligt kompleks. For det
er meget svært genkendelige
geometrier og materialer, vi
har med at gøre”, siger Finn
Tang Thomsen.

Fremtidens automatiske
affaldssortering
INNOSORT har været i
gang siden oktober 2012.
Projektet skal løbe frem til
efteråret 2016 og har foruden Teknologisk Institut
deltagelse af Dansk Affald
A/S, Aarhus Kommune,
Puls Design A/S, Averhoff
A/S, Eldan A/S, Danbørs
A/S og en række underleverandører af automatiseringsog robotapplikationer.
Fra universitetsverdenen
deltager der tre universite-

ter, Syddansk Universitet
som især vil se på behandling af elektronik- og elektriske artikler (såkaldt WEEE)
der bliver til affald, samt
Københavns Universitet og
Danmarks Tekniske Universitet, som vil arbejde med
genkendelsesteknologier.
Der er stor fokus på affaldsbehandlingsanlæg i
Europa, og der er et stort
potentiale for eksport af
fremtidens hyldevare inden
for automatiske affaldssortering.
hassel.

HI-CLEAN er designet
for anvendelse i hygiejniske applikationer indenfor
fødevare eller beslægtede
sanitære processer, f.eks.
pumpning af ingredienser,
koncentrater, eller produkter til personlig pleje
herunder lotion, shampoo
eller vegetabilske olie produkter, tømning af palle
tanke og tromler etc.
www.verder.dk
hassel.
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DAu-konference:
Energi Management
DAu’s konference om
Energi Management
omhandler nye teknologier, nye metoder og
nye ﬁnansieringskilder,
hvilket tilsammen giver
bedre business cases.
KONFERENCE. Torsdag
den 19. juni 2014 afholder
DAu, Dansk Automatiseringsselskab, sin konference ’Energi Management’
hos Carlsberg Danmark
A/S i Fredericia. I forlængelse af konferencen er der
eksklusiv rundvisning på
Carlsberg bryggeriet.

Et rentabelt værktøj
Energi udgør en betydelig
andel af omkostningerne
for mange fremstillingsvirksomheder. Energi
management er derfor
ofte et rentabelt værktøj,
der kan reducere omkostningerne i virksomhedens
processer. Men teknologien, metoderne, energipriserne og ﬁ nansieringskilderne ændrer sig løbende.
Det energiprojekt, som
ikke var rentabelt for kort
tid siden, kan nu have en
tilbagebetalingstid på ganske få år.
Formålet med konfe-

Panel-PC med multitouchbetjening til indbygning
Beckhoff’s indbygningspanel-pc af typen CP22xx
er en kraftfuld enhed i
et ﬂeksibelt multitouchsystem.
PANEL-PC. Med sin enorme
vifte af kontrolpanel- og
panel-pc’er kan Beckhoff
tilbyde et optimalt modulsystem, der gør det
muligt at løse alle PLC-,
motion- og HMI-opgaver
til maskiner og anlæg - sammenhængende, ﬂeksibelt og
i ensartet „look-and-feel“.
Indbygningspanel-pc-serien
CP22xx forener fordelene
ved moderne multitouchbetjening med yderst effektive multicore-processorer.

rence er at vise forretningspotentialet ved at
have en sammenhængende strategi for energi
management. En strategi,
som understøttes med
nøje udvalgte KPI’er, der
er integreret i din virksomheds produktionsprocesser.

Mød erfarne eksperter
På konferencen vil man
møde erfarne eksperter,
som kan gøre rede for
de nyeste teknologier og
metoder for at opnå både
energibesparelser og højere produktivitet. Og man
vil høre om nye muligheder for offentlig støtte til

sine energiprojekter, samt
hvordan man bedst muligt kan risikostyre sine
projekter. Sidst men ikke
mindst vil man kunne få
masser af inspiration fra
førende danske virksomheder, der succesfuldt har
opnået store optimeringsgevinster ved systematisk
energi management.
Konferencen henvender sig til alle virksomheder, der har en interesse
i energibesparelser for
motorer, frekvensomformere, maskiner mv.
Yderligere oplysninger og
tilmelding på:
www.dau.dk
jsj

Maksimal computerydelse
Indbygningspanel-pc’er af
typen CP22xx er udstyret
med multicore-CPU´er,
Intel Celeron, Core i3, i5
(alle med 2 cores) og i7
(4 cores) fra 3. og 4. generation, der står for maksimal computerydelse. Det
giver mulighed for at løfte
selv de mest krævende styrings- og HMI-opgaver på en
meget ﬂeksibel måde, med
displaystørrelser på 12 til
24 tommer og med nøjagtig
tilpasning til de forskellige
applikationskrav.
Blandt CP22xx-seriens
karakteristiske træk kan
nævnes en mini-PCI-slot til
kort, der installeres på fabrikken, 2 GB DDR3-RAM

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

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

s
s
s
s

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

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

Med den nyeste generation af Intel-Core-i-processorer er indbygningspanel-pc’er i serien CP22xx også velegnet til applikationer,
hvor der stilles meget store krav til computerydelsen.

(kan udvides til 16 GB), en
harddisk, CFast-kort eller
SSD, en On-Board-DualEthernet-adapter
med
10/100/1000Base-T-tilslutning og en On-BoardSATA-RAID-1-controller
(Intel Rapid Storage Technology), desuden en seriel
RS232-grænseﬂade og ﬁ re
USB-2.0-porte med mulighed for op til ﬁ re yderligere
Ethernet-porte.

Multitouch til hele
maskinen eller anlægget
Den nye generation af indbygningspaneler til el-skabe
og betjeningspulte byder
på et skalérbart spektrum
af aktive og passive paneler, som giver et ensartet
udtryk på maskinen eller anlægget. Man kan få
multiﬁ nger-touchscreens
(PCT) med displaystørrelser på 7 til 24 tommer i formatet 16:9 (widescreen),
5:4 og 4:3 samt i landskabsog portrætmodus. Udover

CP22xx omfatter serien
desuden et bredt udvalg af
forskellige displaystørrelser
samt panel-pc’er fra forskellige ydelsesklasser:
s #0XX +OMPAKT PA
nel-pc-serie med ARM
Cortex-A8, 1 GHz
s #0XX 0ANEL PC SE
rie med Intel Celeron
ULV 827E, 1,4 GHz
(uden blæser)
s #0XX  +ON
trolpanel med DVI/
USB-Extended tilslutning (afstand til pc max.
50 m)
s #0XX  +ONTROL
panel med CP-Link 4 via
standard-CAT-7-kabel
(afstand til pc max.
100 m)
CP3xxx-serien (IP 65) tilbyder et lige så omfattende
spektrum af multitouchpaneler og panel-pc’er til
armmontering.
jsj

Pålidelig ﬂowmonitor til
detektering af væskeﬂow
FLOW. Paddel ﬂowmonitorerne PSR og PSE fra KOBOLD kan anvendes alle
steder, hvor der er behov for
en enkel, økonomisk og pålidelig ﬂowmåling. Afhængig
af ﬂowet vil ledepladen, der
er belastet af en bladfjeder,
dreje omkring et balancepunkt. Drejebevægelsen
overføres via en permanentmagnet til en reedkontakt,
der er monteret udenfor
procesﬂowet.
Hans Buch A/S er dansk
distributør.
Ved at ﬂytte kontakten
kan funktionsområdet og
skiftepunkter for kontakten
ændres. Paddel ﬂowmålere
er meget robuste og særligt
velegnet til kontinuerlig
overvågning af ﬂydende
væsker, hvor det primært
handler om at registrere et
ﬂow. Ledepladen, der kan
udskiftes, er af rustfrit stål
og tåler belastninger langt
ud over de nominelle ﬂowværdier.
PSR-serien fås i 7 forskellige størrelser med rør-

gevind fra ¼ til 1 ½ tomme
for direkte montering i rørføringen, og med måleområder fra 1,6 - 4,6 liter/min
op til 43,9 - 64,9 liter/min.
For større rørdimensioner
leveres PSE-serien med ½
tomme studs, der monteres
i et T-stykke på røret. Det
robuste hus fås i messing eller rustfrit stål for et maksimalt nominelt tryk på op
til PN250. Tæthedsklassen
er IP65, og for anvendelse i
eksplosionsfarlige områder
kan ﬂowmålerne leveres
med ATEX og IECEx godkendte kontakter.
KOBOLD paddel PSR og
PSE ﬂowmålerne er ideelle
i applikationer med maskiner og produktionsudstyr.
Typiske anvendelsesområder er tørløbssikring af
pumper, cirkulationsovervågning i sprinkleranlæg,
overvågning af rørbrud,
samt kontrol af ﬂow i køleog smøreanlæg.
www.hansbuch.dk
hassel.

Tid til at spare - endnu mere - tid!
Fra ordren modtages til produktet leveres
Selv som erfaren bruger vil du blive forbavset over, hvor meget ekstra tid du og dine
kolleger kan spare, når Automation er fuldt integreret i hele virksomheden. Derfor gør vi
nu en ekstra indsats for, at I får det maksimale ud af programmet.
Med vores nye ”Spar endnu mere tid” pakke, får I analyseret hvordan Automation kan udnyttes optimalt i hele virksomheden, samtidig med at vi bidrager til, at I får ryddet op i jeres
komponentdatabase samt får optimeret brugen af symboler, lister og deltegninger. Alle i
virksomheden kan derfor hurtigt og effektivt generere ensartet dokumentation, med maksimalt genbrug af eksisterende data.
Så sparer I tid i hele processen - lige fra I modtager en ordre, til I leverer produktet!

Læs mere på pcschematic.dk/spar-tid

PC I SCHEMATIC A/S

Bygaden 7

4040 Jyllinge

T: 4678 8244

www.pcschematic.dk

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR
Helt ud i det eXTReme

eXTRem temperaturbestandig fra −40 til +70°C
eXTRem immun over for transienter op til 5 kV
eXTRem vibrationssikker op til 5g
WAGO Danmark
Lejrvej 17
3500 Værløse
Tlf.: 44 35 77 77
info.dk@wago.com

www.wago.dk

eXTRem i højder op til 5.000 m
Understøtter bl.a. IEC 60870-5-101/-103/-104; IEC 61850; IEC 61400-25
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Frederikshavnerdreng
æresdoktor på Aalborg Universitet

Ny robotteknologisk
bacheloruddannelse
i Aalborg

- Det er noget helt specielt
at blive anerkendt af ”sine
egne”, så jeg er meget
taknemmelig over at blive
udnævnt til æresdoktor på
Aalborg Universitet, fortæller Henrik Iskov Christensen, der er direktør for
Institut for Robotteknologi
ved Georgia Tech, USA.

Den kommende uddannelse i Robotteknologi
på Aalborg Universitet vil
oplære de studerende i
centrale emner inden for
den robotteknologiske
verden samt sætte dem i
stand til at løse teknologiske udfordringer.

Rådgiver for præsident
Barack Obama
51-årige Henrik Iskov Christensen, der er direktør for

Institut for Robotteknologi på Georgia Institute of
Technology, er blandt andet
videnskabelig rådgiver for
præsident Barack Obama i
spørgsmål omkring robotteknologi, og han har stået i
spidsen for etablering af en
40 mand stor underkomité
til Kongressen, der arbejder
med en national amerikansk
strategi for brugen af robotteknologi og automatisering
til at skabe jobs, styrke ældresektoren for færre penge
– og skabe sikrere arbejdsvilkår for landets soldater og
civilforsvar.

Opgaver i Danmark
Og så har han nogle opgaver i Danmark, der jævnligt

sikrer ham en otte timers
ﬂyrejse hjem. Henrik Iskov
Christensen sidder eksempelvis i et underudvalg under
Det Strategiske Forskningsråd, og han er konsulent for
MADE, Manufacturing
Academy of Denmark, en
forening, der arbejder for at
fremme produktion i Danmark gennem forskning,
innovation og uddannelse,
og som har virksomheder
som Grundfos, Danfoss og
LEGO bag sig.

Rådgiver for
bacheloruddannelse
- Og så blev jeg sidste år tilknyttet som rådgiver til den
nye bacheloruddannelse på
Aalborg Universitet i robot-

teknologi, og det betyder, at
jeg jo har løbende kontakt
med AAU, fortæller Henrik
Iskov Christensen og fortsætter:
- At blive udnævnt til
æresdoktor – og så på det
universitet, hvor jeg selv
blev civilingeniør og siden
læste ph.d., det er altså noget
helt særligt. Jeg er stolt af
den anerkendelse, det er – og
meget taknemmelig!
Henrik lskov Christensen modtog æresdoktortitlen med en højtidelighed for
nylig på Aalborg Universitet.

UDDANNELSE. Til sommer starter en bacheloruddannelse
i
robottek nologi på Aalborg
Universitet, hvor man kan
lære om emner som mekanik
og produktion, elektronik
og it, computer-vision, medieteknologi og sundhedsteknologi, og uddannelsen

er hermed til dem, der er
interesseret i robotprogrammering, kontrolsystemer og software.
På uddannelsen vil der
være et særligt fokus på
udfordringer i fx virksomheder, samt hvordan disse
kan løses ved hjælp af robotteknologi. De studerende vil blive uddannet til
at være dem, der kan assistere ved sådanne udfordringer.
En efterspurgt kompetence hos mange arbejdsgivere er evnen til at kunne
samarbejde på tværs af både
akademiske og professionelle områder - og denne
kompetence vil de studerende opnå.
hassel.
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Brug for ﬂowmålere?
...vi ﬁnder den løsning der tjener dig bedst!
Flowløsninger kan vælges ud fra tryk, medie og temperatur eller skræddersyede
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V. Løwener A/S
Postboks 1330 0 Smedeland 2 0 2600 Glostrup
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HÆDER. Der er langt fra Frederikshavn til Aalborg. Det
måtte en ung Henrik Iskov
Christensen sande, da han
forlod det trygge hjem og
et job som teknisk assistent
ved MAN B&W Diesel for at
starte på Adgangskursus på
Aalborg Universitet i 1981.
Til gengæld er vejen fra
Atlanta i Georgia til Aalborg
kort, når man som professor
Henrik Iskov Christensen
tilbringer en stor del af sin
tid i ﬂy til møder og konferencer overalt på kloden.

Professor og æresdoktor Henrik Iskov
Christensen: Det er
noget specielt at bliver anerkendt af ”sine
egne”.
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Konﬁgurer PLC’er og
maskiner på afstand
Netbiter Remote Access
giver maskinbyggere, systemintegratorer, OEM´er
og slutbrugere øjeblikkelig
adgang til enheder, udstyr
eller maskiner fra hvilket
som helst sted.
KONFIGURERING. HMS Industrial Networks introdu-

Tørløb
med
motor

cerer nu Netbiter Remote
Access i Netbiter Remote
Management-løsningen.
Remote Access er en
teknologi, der øjeblikkeligt
giver en sikker kommunikationsvej til udstyr langt
væk som for eksempel
PLC’er og maskiner. Det
giver brugeren mulighed for
at anvende sin almindelige
PLC-software til konﬁguration såsom Rockwell RSlogix eller Siemens TIA Portal
- fuldstændig som hvis softwaren var tilsluttet direkte
til maskinen. På den måde
er det muligt at tage affære
med det samme i tilfælde af
problemer i produktionen
og minimerer behovet for
transport til fabrikken.
Netbiter Remote Access
giver maskinbyggere, systemintegratorer, OEM’er
og slutbrugere øjeblikkelig
adgang til enheder, ud-

Sådan virker det
Først forbinder brugeren en
Netbiter EasyConnectTM
300-serie gateway til deres
fjernbetjente enhed eller
maskine. Ved at køre sin
Netbiter QuickConnectTM
software på en computer, er

forbindelse, som kan sat op
i løbet af et par minutter.

Simpelhed og sikkerhed
-Simpelhed og sikkerhed
er de væsentligste træk ved
Netbiter Remote Access,
siger Henrik Arlevig, der

De nye kompakte og lavpris Industrial wireless-LAN produkter er ideelle
til anvendelse på bevægelige maskiner.

Industrial wireless LAN:
”Vil spare maskinbyggere, systemintegratorer og PLC-programmører en masse tid”

der skabt en sikker tunnel til
Netbiter gateway’en og
til den enhed eller maskine,
den er forbundet til. PLCprogrammører og maskinejere kan simpelthen åbne
deres almindelige konﬁgurationssoftware – som for
eksempel RSLogix eller

er produktchef hos HMS
Industrial Networks.
Når brugeren har forbundet Netbiter gateway’en til
en maskine har han adgang
til sine maskiner og være i
gang i løbet af få minutter fra
enhver lokation. Dette er en
meget efterspurgt funktion,

Konﬁgurering sker fuldstændig som hvis man var på fabrikken.

Nye innovative
produkter
Nye Scalance W access
points og client modules
i kompakt Simatic design
til forbindelse af wireless
maskiner og applikationer på feltniveau. To nye
produktlinjer: en billig150
Mbit/s løsning og en
robust og avanceret 300
Mbit/s løsning.
WIRELESS. Siemens lancerer nu adskillige nye
IEEE802.11n Industrial
wireless LAN (IWLAN)
produkter. Blandt andet to
helt nye produktlinjer bestående af de kompakte Scalance W761-1 RJ45 access
points og Scalance W721-1
RJ45 client modules, der er
udført i et ET 200SP design.
Kapslingsklassen er IP20, og
disse produkter supporterer
transmissionshastigheder
på op til 150 Mbit/s.

TIA Portal) og konﬁgurere
eller løse problemer fuldstændig som hvis de var på
fabrikken.
Den sikre forbindelse er
etableret ved hjælp af det
cloud-baserede Netbiter
Argos datacenter. Det betyder, at der ikke er behov
for at åbne indgående porte
i ﬁ rewalls eller at sætte
VPN-forbindelser op på
fabrikken.
Resultatet er en sikker

”garant for et sikkert valg
”
E som elektrisk:
smørefrie drylin® E lineære akser
monteringsklare med motor ... på
3-4 dage ... omkostningsbevidst
fra 1 stk. ... Alle dele leveres også
enkeltvist.

.dk/drylinE
Tlf. 86 60 33 73
Fax 86 60 32 73
info@igus.dk plastics for longer life

®

www.b-i-a.dk

styr eller maskiner fra
hvilket som helst sted. Løsningen er en sikker kommunikationsvej for PC-baseret
software-applikationer og
sørger for, at PLC-programmører og maskinejere kan
konﬁgurere, reprogrammere og ’aﬂuse’ maskineriet fra et hvilket som helst
sted, så man sparer både tid
og transportomkostninger,
mens man forbedrer kundeservice.

som vil spare maskinbyggere, systemintegratorer,
PLC-programmører og vedligeholdelsesfolk en masse
tid og kræfter, for ikke at tale
om væsentligt reducerede
rejseomkostninger.

Solid sikkerhed
Data er krypteret både til og
fra Netbiter Argos, og det
er altid muligt at vælge en
to-trins veriﬁceringsmetode
(ved at logge ind med et kodeord og få en sms for at veriﬁcere brugerens identitet).
Det giver sikker dataoverførsel til det fjernbetjente
udstyr. Siden forbindelsen
skabes via Netbiter Argos,
som fungerer som en portal for al kommunikation,
er der ikke brug for at bakse
med ﬁ xed IP-adresser eller
huller i brugerens ﬁ rewall
www.anybus.com
hassel.

Sikker og pålidelig drift
Den anden produktlinje
består af Scalance W774-1
RJ45 access point og Scalance W734-1 RJ45 client modules og er udført i et robust
Simatic S7-1500 design, i en
IP30 aluminiumskapsling.
Disse produkter understøtter transmissionshastigheder på helt op til 300 Mbit/s,
og de har et slot, hvor et KeyPlug W700 kan monteres og
derved åbne for anvendelsen
af iFeatures som eksempelvis Proﬁ net og Proﬁ safe

(realtidskommunikation,
overførsel af ”nødstopssignaler” m.m.) samt to RJ45
porte – hvoraf én port understøtter PoE. Med disse
to nye produktlinjer udvider
Siemens endnu en gang sit
meget omfattende Industrial wireless LAN sortiment,
der er specielt designet til
sikker og pålidelig drift.

IWLAN controller til større
områder
Udover access points og
client moduls kan Siemens
også tilbyde en IWLAN
Controller, med hvilken
man kan sikre radiodækning af større områder/en
hel fabrik, der kan håndtere
op til 96 controller-based
access points. Den controller-baserede løsning rummer en lang række fordele,
herunder dynamisk ændring
af kanaler/frekvenser og
signalstyrke samt skalerbar
redundans og ikke mindst
centraliseret management.
I en producerende virksomhed vil en controller-baseret
IWLAN løsning i mange tilfælde kunne bidrage til en
markant reduktion af udgifter i forbindelse med betjening og service. Endvidere
er der kommet endnu ﬂere
IWLAN antenner, herunder robuste IP67 MIMO antenner, hvor tre antenner er
indbygget i samme kapsling.
De overvældende mange
forskellige muligheder gør
det kompliceret at vælge den
helt rigtige løsning.
jsj

Et udsnit af den mange nye access points og client modules samt den
robuste IWLAN-controller, der rummer utroligt mange fordele.
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Dansk førerposition
i energiteknologier
Danmark er det land i EU,
hvor energiteknologier
udgør den største andel af
den samlede eksport. Men
for at holde fast i førerpositionen er det vigtigt
hele tiden at udvikle nye
energiteknologier, melder
DI Energi.
ENERGI. Den danske eksport
af energiteknologi er steget
46 procent fra 2005 til 2012.
Eksporten af energiteknologi fylder en betydelig del i
den samlede danske eksport.
Om denne stigende tendens
synes at fortsætte er endnu
uvist, men eksporten fra januar til oktober 2013 beløber sig til knap 51 milliarder
kroner, og konkurrencen er
hård på det globale marked
ifølge chefkonsulent Sune
Thorvildsen fra DI Energi.
- Derfor gælder det om
for danske virksomheder
løbende at satse på udviklingen af nye energiteknologier. For det er netop inden
for nye energiteknologier,
vi oplever en fortsat vækst
på det globale marked, siger
Sune Thorvildsen.

Systemerne skal tale
sammen
Et godt eksempel på et
udviklingsprojekt støttet
af EUDP er Smart City

Kalundborg. Her vil ﬂere
partnere med blandt andre energiselskabet SEASNVE demonstrere i praksis,
hvordan en by kan udnytte
energien bedst muligt. Det
skal ske ved at få systemerne,
der styrer el, vand, varme,
transport og bygninger til
at tale sammen. Det vil ske
på en åben platform, hvor en
række virksomheder stiller
deres teknologi og viden til
rådighed.
- Det er helt åbenlyst, at
der ligger et stort eksportpotentiale i sådant et projekt.
Det er også baggrunden
for, at EUDP er gået med
ind i det som partner, siger
projektleder Carsten Fosvang, Smart City Kalundborg. Han kommer fra en
af partnerne i projektet,
SEAS-NVE.

af el-forbrug. Der vil man
via platformen kunne melde
ud til de forbrugere, der er
med i samarbejdet, at de vil
blive økonomisk belønnet
for at slukke for elforbruget i
dele af døgnet, hvor det ikke
vil genere dem at slukke. Og
dermed vil byen kunne opnå
en mere ﬂeksibel kapacitet,
der også kan tage hensyn til
perioder, hvor der er mest
grøn energi at hente fra sol
og vind, siger Carsten Fosvang.

En sommerhilsen fra

Det gælder om at
holde fast
Og i DI Energi er Sune Thorvildsen ikke i tvivl om, at der
er store potentialer i at udvikle nye energiteknologier.
- Det gælder om, at holde
fast i eksport til udviklede
lande, hvor rige såvel som

– Siemens Service & Support. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Hos Service & Support i Siemens Industry sidder vi klar til at hjælpe dig.
Vi vil gerne ønske dig en god ferie og inviterer dig hermed til at deltage
i vores sommerkonkurrence.
Vind en power bank, så du kan oplade på farten
– på stranden, bjergvandringen eller på fisketuren.
Svar på spørgsmålene – og lær os samtidig bedre at kende.
Klik ind på www.siemens.dk/sommer og deltag.

”Det er netop inden for nye energiteknologier, der er en vækst på det globale marked”.

Mange feriehilsner
Siemens Industry
Melina, Amalie, Jesper, Martin, Steffen & Co

CO2-besparelser
Målet er at skabe en energidynamisk by, hvor der vil
være store muligheder for
at spare på udledningen af
CO2.
- Eksempelvis hvis der i et
bestemt område af byen er
en forholdsvis høj belastning

mindre rige storbyer fortsat vil stille massive krav til
energiforsyning, infrastruktur, vandforsyning og spildevandshåndtering. Her er
der et stort potentiale ikke
bare i EU, men også vækstlandene, siger Sune Thorvildsen.
hassel.

- imødekommer konstruktionskrav fra nutidens ingeniører

Der er et stort potentiale i at udvikle nye energiteknologier.

Med Multi-port ventilblok P600 opnås store fordele i
forhold til konventionelle ventil løsninger. Ventilblokkene er
kompakte, pladsbesparende og på grund af deres
individuelle designs, kan en række forskellige funktioner
kombineres, såsom:
Ʒ
Ʒ
Ʒ
Ʒ
Ʒ

blanding
·Ų»ºÄ¿Ä½
dræning
fodring
rengøring

Sikkerheds-og kontrolfunktioner samt integration af
É»ÄÉÅÈ»ÈƑŰÂÊÈ»Å½ÁÅÄÊÈ·Ì»ÄÊ¿Â»È»ÈÅ½ÉâÃËÂ¿½ÊƔÂÊ¿óÄ¸ÂÅÁƘ
Kontakt os for yderligere dialog omkring jeres muligheder,
på tlf. nr.: 70222516 eller på E-mail: info@gemue.dk
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Pumpestation i Vedbæk Havn:

Skræddersyet SCADA-styring
giver overblik over spildevand

myndighederne. Derfor
var det oplagt at undersøge
mulighederne for at binde
tingene sammen i en samlet løsning, siger Poul Erik
Christiansen.

Per Ghodt, afdelingschef
for Logimatic Engineering,
fortæller: - IGSS er i høj
grad udviklet med netop
spildevandshåndtering for
øje, så det er det helt oplagte valg. IGSS giver en
fælles brugergrænseﬂade,
som giver driftsansvarlige
et let og meget overskueligt
billede af driften, både i det
store billede og helt ned på
den enkelte pumpestations
niveau.
En anden fordel ved IGSS
er, at rapportering klares
nemt og hurtigt. IGSS er
nemt at tilpasse den enkelte
kundes individuelle behov
og genererer miljørapporter
hurtigt og i overensstemmelse med myndighedernes
krav. Hvad angår energioptimering har Forsyningen
Allerød Rudersdal A/S
sammen med Logimatic
valgt at installere Altivar
61-frekvensomformere fra
Schneider Electric på de
opgraderede pumpestationer. Fordelen her er, at energiforbruget kan reduceres
væsentligt, uden at det går
ud over ydelsen.

Den rigtige vej at gå
Forsyningen har gennem en
årrække samarbejdet med
Logimatic, som blandt sine
specialer har udvikling af
løsninger til spildevandshåndtering. Logimatic er
desuden Schneider Electric
Alliance Partner og har derfor dyb indsigt i produkter
og løsninger fra Schneider
Electric. For både Forsyningen Allerød Rudersdal
A/S og Logimatic stod det
hurtigt klart, at en løsning
med nye pumpestyringer
bundet sammen i SCADAsystemet IGSS fra Schneider Electric var den rigtige
vej at gå.

Rustet til fremtidens krav
Med nye pumpestyringer,
frekvensomformere
og
IGSS er Forsyningen Allerød Rudersdal A/S godt
rustet til at leve op til sine
egne og myndighedernes
krav, både nu og i fremtiden.
- Det er en stor fordel for
os, at hele vores anlæg er
bundet sammen på en fælles platform. IGSS er meget overskueligt og nemt at
bruge, både til overvågning
og styring, så vi kan gribe
hurtigt ind i tilfælde af fejl
og uregelmæssigheder, siger
Poul Erik Christiansen fra
Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.

Forsyningen Allerød
Rudersdal A/S sparer tid,
energi og penge med ny
pumpestyring, der er koblet sammen i en SCADAløsning fra Schneider
Electric, som samler data
på én brugerﬂade. Det
løfter både overblik, drift
og rapportering.
PUMPESTYRING. Det er
hverken få eller små udfordringer, spildevandssektoren står overfor. Landet
over er mindre renseanlæg,
som kan være bygget på
vidt forskellige teknologiske platforme, lagt sammen
efter kommunalreformen.
Ejerne stiller krav om stordrift, energioptimering og
kontante besparelser på
driften, og hertil kommer
skærpede krav fra myndigheder til kvalitet, kontrol og
dokumentation. Det kender
Forsyningen Allerød Rudersdal A/S alt til.
I

Afdelingschef Per Ghodt, Logimatic Engineering A/S, t.v., og driftsleder Poul Erik Christiansen, Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, t.h., ved pumpestationens SCADA-system IGSS, der er leveret af
Schneider Electric.

stiansen forklarer: - Vores
selskab er skabt ved, at to
kommuner er gået sammen
om at danne et forsyningsselskab, som også står for

syningen Allerød Rudersdals område var baseret på
et gammelt, nu udfaset,
SCADA-system. Flere af
pumpestationerne er ud-

Med IGSS kan driftsleder Poul Erik Christiansen, Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, med sin PC, tablet
eller smartphone logge på systemet uanset, hvor han opholder sig.

Vedbæk Havn kan man se
et skoleeksempel på, hvordan fremtidens pumpestationer kan bygges op for at
imødegå nutidens og fremtidens udfordringer. Løsningen er et skræddersyet
SCADA-system og en nøje
planlagt pumpestyring med
frekvensomformere.

Udtjente pumpestationer
og gammelt SCADAsystem
Pumpestationen i Vedbæk
Havn er en af mange stationer i Forsyningen Allerød
Rudersdal A/S’ netværk.
Driftsleder Poul Erik Chri-

spildevandshåndtering.
Derfor har vi nu ansvaret for driften af omkring
200 pumpestationer, der
pumper spildevand ind til

tjente og står overfor enten
en komplet udskiftning eller i det mindste en større
opgradering.
- Vi har et ønske om at

Ny pumpestyring koblet sammen
i en SCADA-løsning samler data på
én brugerﬂade.

tre forskellige renseanlæg,
og det har givet os en del
udfordringer. En stor del
af pumpestationerne i For-

energioptimere driften,
og vi er desuden underlagt
øgede krav til dokumentation og rapportering til

Med IGSS kan han og
kollegerne logge på systemet
uanset, hvor de opholder sig.
Der er nemlig nem adgang
fra PC, tablet og smartphone. Det sparer tid og øger
effektiviteten, når der er behov for at reagere og rette
fejl. Til Forsyningen Allerød
Rudersdal A/S har Logimatic tilpasset IGSS med specielt designede dashboards,
som giver et letforståeligt
overblik over hver enkelt
pumpes aktuelle ydelse
sammenholdt med energiforbruget i kilowatt-timer.
Dermed kan driftsansvarlige med et enkelt blik se,
om der er problemer, og har
dermed bedre mulighed for

Et skoleeksempel
på fremtidens
pumpestationer.

at planlægge service og eventuel udskiftning af udstyr,
før en mindre fejl udvikler
sig til en stor og dyr fejl.
- Vi sparer tid i det daglige
arbejde, vi har bedre overblik over driften og vi leverer
ensartede rapporter til myndighederne hurtigt og effektivt. Og ikke mindst har vi
en klar forventning om at
se nogle pæne besparelser
på energiforbruget, takket
være frekvensomformerne,
siger Poul Erik Christiansen.
jsj
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En kalibrering er ikke bedre
end den anvendte reference
Firmaet Hamilton har produceret nogle pH-buffere og
ledningsevnestandarder, som gør det muligt at lave en
god kalibrering. De kontrollerer nøje, at produktet lever
op til de speciﬁkationer, som det angiver.

KALIBRERING. Når man taler
om usikkerheder på en måling, er man også nødt til at
forholde sig til, hvor god en
kalibrering man kan udføre.
For at udføre en god kalibrering skal man have styr på
sine procedurer, og de referencer man anvender til at
udføre kalibreringen med.
Hvis man anvender en reference, som man kan stole
på, hvad enten det gælder
pH-buffer eller ledningsevnestandard, så har man
en god forudsætning for at
kunne lave en god kalibrering. Firmaet Hamilton har
fokuseret på at producere
nogle pH-buffere og ledningsevnestandarder, som
gør det muligt at lave en god

Fig. 3. Flasker og labels er designet således, at det er nemt at genkende den
enkelte ﬂaske.

bedste kalibrering, se ﬁg. 3.
Grunden til at disse buffere kan anvendes som stabil
reference er, at Hamilton
har en omfattende kontrolprocedure, hvor de får
veriﬁceret, at deres buffere
er i henhold til de angivne
værdier på ﬂaskerne. Dette
gøres af det uvildige kalibreringsinstitut DKD. De
modtager en prøve af hver
enkelt batch, som de holder
op imod NIST buffere, som
er primær reference. Man
kan også beskrive buffernes
kontrolforløb som beskrevet
i ﬁg. 4.

kalibrering og kontrollere, at
produktet lever op til sine
speciﬁkationer.

Certiﬁcerede pH-buffere
Produktsortimentet af pHbuffere fra Hamilton er
bredt nok til at dække hele
pH-området med buffere,
der har en god nøjagtighed,
og som har en holdbarhed på
helt op til 60 måneder. De
er certiﬁcerede til N.I.S.T.
(National Institute of Standard and Technology) og
buffere med pH-værdier
4,01, 7,00, 9,21 og 10,00
er krydstjekket med DKD
(Deutscher Kalibrierdienst). Den lange holdbarhed
skyldes, at man har lavet en
pH-buffer, der ikke er føl-

Ledningsevnestandarder
som pålidelig reference
Ud over pH-buffere har
Hamilton også en række
ledningsevnestandarder i
som overfor mikroorganismer, og ikke er påvirkelig af
CO2 fra luften, se ﬁg. 1.

Fig.1. pH-buffer, der ikke er følsom overfor mikroorganismer, og
ikke er påvirkelig af CO2 fra luften.

Flaske med indbygget
kalibreringskammer
Hamilton har udviklet en
ﬂaske, hvor der er indbygget
kalibreringskammer. Hermed sikres det, at resten af
bufferen ikke kontamineres
med eventuelle urenheder
fra processen. Derudover er
det nemt altid at have frisk
buffer til kalibrering, se ﬁg.
2. Vi vil dog stadig anbefale,
at hvis man anvender disse
buffere til applikationer
med særlig høj risiko for kontaminering, skal der anvendes samme procedure, som
man anvender til buffere
uden kalibreringskammer.
For at kunne anvende disse
buffere som pålidelige referencer, har Hamilton designet ﬂasker og label således,
at det er nemt at genkende
den enkelte ﬂaske, samtidig
med at den nemt kan spores tilbage. På labelen er det
muligt at aﬂæse udløbsdato
og den aktuelle bufferværdi ved kontrol. Derudover
er der angivet, fra hvilken
batch selve bufferen er, og
hvilken batch den er fyldt på
ﬂasker i. Der er selvfølgelig
også en temperaturtabel,
så det er muligt, at lave den

Fig. 2. Flaske med indbygget
kalibreringskammer sikrer, at
det altid er nemt at have frisk
buffer til kalibrering.

deres produktprogram. Og
ligesom med pH-bufferne
er der gjort meget ud af, at
man kan anvende disse ledningsevnestandarder som
en pålidelig reference til at
kontrollere målinger. Ledningsevnestandarderne er
stabile helt op til 3 år efter
produktionsdato, og de er
sporbare til DFM (Danmarks Nationale Metrologiinstitut) med samme
mængde af informationer
på ﬂaskens label, som der
er på pH-buffere, se ﬁg. 5.
Insatech tilbyder også
akkrediteret kalibrering af
ledningsevnesensorer på
akkrediteret ledningsevne
kalibreringslaboratorium.
Yderligere oplysninger på:
www.insatech.com
jsj

Fig. 4. pH-buffernes kontrolforløb.

Fig. 5. Ledningsevnestandarderne er stabile helt op til 3 år efter produktionsdato, og de er sporbare til
DFM3 med samme mængde af informationer på ﬂaskens label, som der er på pH-buffere.

Helt enestående våd damp detektion.
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AS-i teknologi i Züricher Prime Tower
torer for brugervenlighed,
infrastruktur, energi, materialer og livscyklus blev
evalueret. Ifølge systemintegratoren vil god bæredygtighed i stigende grad blive
betragtet som en merværdi
for bygninger.

I den 126 m høje kontorbygning Prime Tower i
Zürich er der installeret
et bygningsautomationssystem baseret på åbne
standarder. Ud over det
web-baserede bygningsmanagement-system
omfattede dette også et
AS-interface-system, som
var enkelt og let at installere.

AS-i teknologi overbeviste
systemintegratorerne
Bygningsautomation spiller en vigtig rolle for den
økonomiske drift af bygningen. Grundopbygningen af CTS-systemer bør
være uafhængigt af lejerens
eventuelle ombygninger og
indretninger og bidrage til
de forskellige anvendelser
af rummene. Et yderligere
krav er, at man med anvendelse af intelligent bygningsautomation opnår den bedst
mulige energieffektivitet
med et perfekt indemiljø
for lejerne. Også en hurtig
installation og idriftsættelse
er vigtig.

Af Ronald Heinze,
building & automation
AUTOMATISERING. Prime
Tower i Zürich er den højeste bygning i Schweiz, og det
blev af investeringsselskabet
Swiss Prime Site betragtet
som et bidrag til byudviklingen at den blev opført på en
grund, hvorpå der tidligere
havde været et større industribyggeri. Økonomien
i byggeriet blev optimeret
ved en effektiv udnyttelse
af grunden samt et rentabelt
byggeri. Ved anvendelse af
nye teknologier er der opnået en høj grad af komfort
for brugerne samtidig med
at anlægs- og driftsomkost-

AS-i modul BW2114 Bihl+Wiedemann til styring af persienner

Den højeste bygning i
Schweiz

Høj ﬂeksibilitet med AS-i
Oprindeligt var der planlagt
en bygningsautomationsløsning på basis af LON,
Local Operating Network.
Systemintegratoren Comsys Bärtsch AG, overbevist
imidlertid bygherren om, at
man skulle anvende en åben
teknologi med decentrale
PLC-enheder. I et sådant
system styres hele den in-

MP-Bus Gateway BW2406

dividuelle rumregulering
incl. sikkerhedsfunktioner.
De decentrale PLC-enheder
kommunikerer via AS-interface. Herved opnår man
en høj ﬂeksibilitet, når der
skal foretages nødvendige

Baseret på åbne
standarder

ændringer. Lav brandbelastning og energibesparelser er
lige så afgørende som hurtigt
idriftsættelse af anlægget.
Det af systemintegratorerne
Comsys Bärtsch AG udviklede bygningsautomationssystem integrerer varme-,

Individuel rumregulering med AS-i moduler

ningerne er minimeret. Det
36 etager høje kontortårn
har en bar i stueetagen, en
offentlig restaurant med bar
og lounge på øverste etage
og et konferencecenter i den
næstøverste etage. Resten af
den cirka 40.000 m2 store
bygning er primært udlejet
til kunder i de mere eksklusive servicesektorer.

Et energiteknisk
udstillingsvindue
For at øge energieffektiviteten anvendes blandt andet
grundvandsvarmepumper,
og spildvarmen fra bygningen og fra ventilationsanlæggets køleanlæg føres
tilbage til opvarmningssystemet. Det resterende
varmebehov dækkes af
fjernvarme. Integrationen
af vindues- og persiennestyring i automationssystemet
tillader naturlig ventilation.
Rumopvarmning og -ventilation er ligeledes integreret i automationssystemet.
Ifølge investeringschef Peter
Lehmann Swiss Prime Site
AG er der tale om et „energiteknisk udstillingsvindue“.
Dokumenteret
energieffektivitet
I dag forventer man høj
energieffektivitet i moderne
bygninger. Gennem miljø-

AS-i modul BW2375 for tilslutning af EnOcean trådløse sensorer

Energieffektivitet med perfekt indemiljø
certiﬁ kater bliver dette dokumenteret både overfor
brugerne og offentligheden.
Som „Green Building“ opfylder og overstiger Prime
Tower adskillige miljø- og
energisparemål.
LeedGoldzertiﬁ zierung Core
& Shell (70 point) omfatter økonomiske og sociale
kriterier. Bygningen er også
Minergie certiﬁceret. Dette

kvalitetsmærke for nye og
moderniserede bygninger er
et beskyttet kvalitetsmærke
for bæredygtigt byggeri i de
schweiziske kantoner Bern
og Zürich.
Desuden har Prime Tower modtaget kvalitetsmærket „greenproperty“, som
dækker både miljømæssige
og økonomiske og sociale
aspekter. Over 80 indika-

ventilations- og klimaanlæg
samt VVS og el, hvortil der
anvendes forskellige systemer. Ud over AS-i og AS-i
Safety anvendes forskellige
Modbus-forbindelser. Efter
behov er der også integreret
Dali-, DMX- og KNX- og
M-Bus-komponenter.

Anvendte klimaanlæg
Forsyningen med opvarmning, køling og ventilation
kræver opdeling af de enkelte medier i forskellige
trykniveauer. Til dette formål anvendes omkring 23
individuelt regulerede pladevarmevekslere, således
at også rum i 126 m højde
får den rigtige temperatur,
ventilation og air-condition.
For at mindske skaderne
i tilfælde af lækager, er der i
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hvert bygningsafsnit installeret hurtiglukkende ventiler, som i løbet af få sekunder
kan lukke for stigrørene.
De store rørdimensioner
kræver ﬂere pumper, der er
udstyret med frekvensomformere.
De integrerede ventilatorer kan også i tilfælde
af brand anvendes til udsugning af røg. Vinduer
og persienner styres af to
uafhængige controllere.
Driftstilstand og informationer om de enkelte motorer vises og visualiseres
i automationssystemet. I
tilfælde af brand og skift til
nødstrømforsyning er det
kun de sikkerhedsrelevante
controllere, der forsynes
med strøm. Disse styrer

den kan foretages intuitivt.
Brugerﬂaden til dette sker
via Ethernet TCP/IP på et
standard kontornetværk
med 100 Mbit/s. Styringen
kører centralt på en Linux
-server.
Brugergrænseﬂaden „CB
Visu“ har interfaces til Modbus/TCP, OPC, SNMP,
Bacnet, LON og EIB/KNX.
De forskellige alarmtyper
kan ﬁ ltreres for en mere detaljeret oversigt i henhold
til forskellige kriterier. En
viderestilling af en alarm
kan ske via SMS, e-mail,
personsøger eller telefax.
Yderligere er der integreret
et statistisk værktøj til energidata samt en backend software til styring af stationer,
trends, datasæt og alarmer.

Prime Tower i Zürich er
den højeste bygning i
Schweiz. i den 126 m
høje kontorbygning
skulle installeres et
bygningsautomations-system baseret
på åbne standarder.

Uafhængigt kompatible AS-i moduler
derefter autonomt alle de i
ventilationssystemet integrerede vinduer og persienner via sikkerhedsbussen
AS-i Safety og decentrale
PLC-enheder.

Visualisering via standard
browser
Alle bygningstekniske funktioner i Prime Tower styres
og betjenes web-baseret. Ligeledes kan hele kontrolsystemet betjenes via iPhone
eller iPad. Anlægsbetjeningen er således opbygget, at

Timerprogrammet er i Outlook-layout. Ved hjælp af
trendregistreringer kan anlægsdata vises overskueligt
og ﬁ ltreret og eksporteres
som en PDF- eller CSV-ﬁ l
til yderligere evaluering.
PLC’er og web-teknologi
er bundet sammen i et net,
hvorfor der kun anvendes
standardbrowser.

Strømforsyning via
AS-i kabel
Til de mange opgaver inden for bygningsautomati-

sering anvendes forskellige
AS-i komponenter fra Bihl
+ Wiedemann. Med de
aktive komponenter i den
anvendte AS-i serie er det
muligt at realisere mange
byggetekniske løsninger.
Takket være de uafhængigt
kompatible AS-i moduler,
er det muligt - kravspeciﬁ kt
og økonomisk attraktivt - at
trække de kortest mulige
buskabler til de forskellige
automationsenheder. 24 V

Are you ready for Industrial Communication?
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strømforsyningen af automationsenhederne sker via
4-leder buskablet. En undtagelse er persiennestyringerne, der kræver en 230
V strømforsyning. Takket
være den uafhængige føring
af buskablet, er det muligt at
placere de kompakte zoneskabe på nemt tilgængelige
steder eksempelvis på trappeafsatser, hvilket forøger
servicevenligheden.
Op til to persiennemo-

torer med to eller tre endeafbrydere kan styres med
modulet BW2114. Hver af
de to indgange kan bruges
til tilslutning af aktiveringsswitche.

Enheder er lydløse og lette
at installere
Typisk kan man via EnOcean-modtageren BW2375
betjene otte kontorer med
alle kontakter, sensorer og
alt udstyr til rumstyring.

MP-Bus Gateway BW2406
med integreret 230/24 Vtransformer er egnet til at
styre volumenkontrol og
ventiler. Enheden kan betjene op til otte MP-Bus-enheder, som er adresserbare
via RJ11-stik. De anvendte
I/O-slaver er monteret i
væghængte kabinetter med
udvendige monteringsbeslag og lader sig derfor let
installere over sænkede
lofter og under hævede
gulve. Enheden BW2536
har to digitale og to analoge
udgange i intervallet 0 V
til 10 V, der hver kan styre
ventilerne til to varme/køleﬂader. Slaven forhindrer, at
ventiler til varme og køling
åbner samtidigt og derved
blander de to vandkredsløb.
Modulet BW2137 har ﬁ re
indgange og ﬁ re elektronisk
potentialfrie udgange. For
lejere af de rum, der har disse moduler installeret, er det
en fordel, at de er lydløse og
ikke udsender støj fra klappende relæer.
De anvendte komponenter og dele lever op til
dokumenterede
industristandarder og har høj
langtidsstabilitet. På imponerende vis har Comsys
Bärtsch AG sammen med
Bihl + Wiedemann GmbH
bevist effektiviteten af åben
bygningsautomation med
AS-i.

Mitsubishi køber du
hos Hans Følsgaard A/S
- nu og i fremtiden

HMS sells the complete IXXAT product range

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

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

Sign up: www.hms.se/roadshow2014

Som teknikpartner tilbyder Hans Følsgaard dig
teknisk sparring og support, ved projektering og
idriftsættelse af dit Mitsubishi anlæg.

jsj
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Fleksibel switch med
indbyggede gadgets
Scalance XM-400 produktlinjen fra Siemens kan
med ﬂere switch-typer
og ﬂere port-extenders
tilbyde en ﬂeksible løsning på også avancerede
opgaver.

SWITCHE. Siemens har udvidet rækken af industrielle
Ethernet-switches med den
nye produktlinje Scalance
XM-400. Produktlinjen består af to switches, hvor man
har op til 16 porte (Scalance
XM416-4C) eller 8 porte
(Scalance XM408-8C) integreret.
Begge typer er udstyret
med elektriske RJ45 porte
og optiske SFP-slots, hvor
begge typer understøtter
1 Gbps. Derudover er det
også muligt at udvide antallet af porte via Port Extenders, der kan forbindes
uden brug af værktøj og
udvide switch’en med op
til 24 porte. Det betyder, at
switch’en kan tilpasses en
voksende applikation, hvor
pladsforbruget samt prisen
per port er minimal.

En switch, der kan
opgraderes til en router
Begge switches er født som
Layer-2 switches, men kan
opgraderes til Layer-3, hvis
der eventuelt opstår et behov senere. Via et såkaldt
Key Plug aktiveres Layer-3
funktionaliteter som blandt
andet - statisk og dynamisk
routing samt VRRP (Virtual Router Redundancy
Protocol).
Samtidig med en funktionsudvidelse fungerer Key
Plug’et også som lagermedie, hvor al konﬁguration
gemmes automatisk. Hvis

Begge switches er født som Layer-2 switches, men kan opgraderes
til Layer-3 via et såkaldt Key Plug.

switch’en fejler, kan Key
Plug’et monteres i en ny
switch, der således bliver
identisk konﬁgureret – uden
brug af en pc.

De to basis switches
kan udvides
Scalance XM416-4C basis
switch er udstyret med 16
RJ45 porte, hvoraf 4 porte
er Combo Ports, hvor man
kan vælge imellem RJ45
eller SFP slots, der kan anvendes til optiske transsivers. Scalance XM408-8C
er en mindre switch med
8 Combo Ports, hvor man
kan vælge imellem RJ45 eller SFP slots. Opstår der et
behov for yderligere porte,
kan man udvide de to switches til maksimalt 24 porte
ved hjælp af Port Extenders.
Port Extenders fås med 8
RJ45 porte eller 8 SFP slots.
Til SFP slots ﬁndes mange

forskellige SFP transsivers
- der kan forbinde afstande
fra 750 m til mere end 200
km. Port Extenders kan let
forbindes til basis switch’en
også under drift (hot-swappable), så det er ikke nødvendigt at slukke for basis
switch’en.

Siemens har udvidet rækken af industrielle Ethernet-switches
med den nye produktlinje Scalance XM-400.

Utrolig mange muligheder
Adgang til switch’ens konﬁgurations- og diagnoseinformationer kan blandet
andet ske via et webinterface. Adgang til webinterfacet er endvidere gjort
enklere og mere bekvemt,
da IP-adressen transmitters

trådløst til eksempelvis en
Smart Phone via NFC (Near
Field Communication).
Scalance XM-400 kan
også håndtere en lang række
redundansfunktioner såsom
RSTP (Rapid Spanning Tree
Protocol), MSTP (Multiple
Spanning Tree Protocol)

og ﬂere typer ringredundans og understøtter også
standby-funktionen, hvor
to HSR-ringe kobles sammen redundant. Endvidere
understøtter disse switches
op til 255 VLAN, både portbaseret eller dynamisk.
jsj

Scalance XM-400 switch’en er det
rette valg, hvis man skal opbygge
fabriksnetværk og/eller forbinde
det industrielle miljø med et ofﬁcenetværk.

Praksis nær undervisning i gasturbiner – nu på jetﬂy
De studerende på 5. semester, ﬁk lidt undervisning på parkeringspladsen om, hvordan
en gasturbine på et jetﬂy virker.
GASTURBINER. Lyden af et
jetﬂy, der varmer op på ppladsen ved Aarhus Maskinmesterskole, er måske en
science ﬁction ﬁlm værdig.
Og dog. For det var faktisk
det, der skete en dag for nylig, da lektor Lars Thomsen,
Aarhus Maskinmesterskole,
demonstrerede sin store passion: Jetﬂy i modelstørrelse,
drevet frem på gasturbiner.
Det var 5. semester, som
i kursusblokken om gasturbiner i termiske maskiner

ﬁk fornøjelsen af lidt praksis
nær undervisning på p-pladsen. Lars Thomsens jetﬂy
er nemlig udstyret med en
gasturbine, der trykker cirka
14 kilo, og som i luften kan
bringe den knapt to meter
lange maskine op på en fart
af cirka 300 km/t. For fuld
gas forbruger turbinen i
omegnen af 650 ml. fuel i
minuttet.
Modellen, som blev
fremvist og testet, er en
miniaturekopi af et tjekkisk

træningsﬂy fra 1980’erne –
en såkaldt AERO L39. Under testen havde Lars åbnet
dækslet ind til turbinen,
så de studerende kunne se
hvordan systemet fungerede
i praksis.
hassel.

Modellen, som blev testet, er en
miniaturekopi af et tjekkisk træningsﬂy fra 1980´erne.
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Renrumssikkerhed
uden kompromisser
Det er vigtigt, at overtrykket opretholdes, og at
dette kan dokumenteres
via pålidelige målinger.
RENRUMSTRYK. På den årlige ISH-messe i Frankfurt,
præsenterede HalstrupWalcher der i Danmark er
repræsenteret af Hans Buch
A/S i år et komplet produktsortiment for overvågning
og regulering af tryk i renrum. De kritiske forhold for
renrum består i, at rummet
konstant skal holdes på et
højere tryk end naboområderne, for derved at forhindre indtrængen af forurenet
luft fra omgivelserne. Dette
er vigtigt, ikke blot for at
overholde standarden ISO
14644-4, men alle eksperter indenfor området ved, at
luftkvaliteten hurtigt kan
forværres, hvis overtrykket
- selv kortvarigt - falder med
nogle få Pascal. Hvis det f.
eks. handler om halvlederproduktion, vil støvpartikler og andre forureninger
kunne kompromittere de
ultrarene færdige produkter, og i den farmaceutiske
sektor vil fremmede partikler kunne påvirke kritiske
medicinpræparater. Det er
derfor vigtigt, at overtryk-

ket opretholdes, og at dette
kan dokumenteres via pålidelige målinger.

Dækker alle
renrumsapplikationer
Halstrup-Walchers kernekompetence ligger i måling
af de lave tryk, der er karakteristisk for renrum, og ﬁrmaet tilbyder højpræcisions
tryksensorer, der er udviklet
og produceret på egne faciliteter. Sensorene anvendes
i tre produkter, der dækker
alle renrumsapplikationer.
P26 differenstryktransmitter monteres i et kontrolskab eller på væggen,
og har trykslanger der føres
til renrummet.
UC 28 er en panelversion, der monteres direkte på

væggen i renrummet, hvor
det også er muligt at aﬂæse
værdier for °C og % rF.
Endelig anvendes sensoren i KAL 200 som er en kalibreringsenhed. Den mobile
kalibrator, der forsynes fra
et genopladeligt batteri, anvendes til regelmæssig on-site kalibrering og justering af
trykmålingsinstallationer.
En indbygget trykpumpe
genererer det ønskede tryk,
og den indbyggede sensor
måler trykket nøjagtigt for
kalibreringsformål. Dette
er med til at sikre, at der aldrig opstår forureningsrisici
i renrummet.
www. hansbuch.dk
hassel.
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Løwener-jubilæum med fest og farver
V. Løwener A/S fejrede 6.
maj sit 125-års jubilæum
og adm. direktør Niels
Barfod Jakobsen kunne
samtidig fejre sine første
10 år i ﬁrmaet. 400- 500
gæster besøgte ’Åbent
hus’-arrangementet i
anledning af jubilæet.

Gæsterne blev fra formiddagen modtaget af adm. direktør
Nils Barfod Jakobsen og hans
festligt påklædte personale i
info-teltet ved indgangen.

Af John Steenfeldt-Jensen
JUBILÆUM. Den 6. maj fejrede V. Løwener A/S sit 125års jubilæum med et stort
’Åbent hus’ arrangement for
kunder, forretningspartnere
og venner af huset. Allerede
fra formiddagen strømmede
det ind med gæster, og heldigvis holdt vejret stort set
tørt, så det var muligt at se
den store udendørs udstilling, besøge festteltet og
nyde lækkerierne fra grillen
og baren uden at blive våd.

400 – 500 gæster
Arrangementet omfattede
store indendørs og udendørs udstillingsområder,
hvor man kunne opleve
hele Løweners produktpa-

10 års jubilæum for Niels
Barfod Jakobsen
Dagen var også jubilæumsdag for Niels Barfod
Jakobsen, som på ﬁrmaets
125-årsdag kunne fejre sit

går markedets behov i stigende omfang på tekniske
løsninger, som er ergonomisk korrekte, lette at bruge
og vedligeholde, kompakte
og minimalt pladskrævende
- og nærmest selvstændigt
tænkende.

Intelligent svejsemaskine
- Et eksempel herpå er vores
intelligente svejsemaskiner
fra svejseeksperten over alle, nemlig østrigske Fronius.
Den er ikke bare et arbejdsredskab, som opfører sig på
den måde, operatøren siger,
den skal. Den er snarere en
intelligent sparringspartner,
som i samarbejde med operatøren ﬁnder frem til den
bedst tænkelige kontrol over
lysbuen og den samlede svejseproces. Og sådan er det
hele vejen igennem. Tidligere blev der ikke tænkt
så meget over ergonomi,
effektivitet og produktivitet. For eksempel kunne en
svejsemaskine godt veje hele
500 kilo – solid og uopslidelig som en ﬂodhest, men
alligevel et tungt skrummel
at trække rundt med fra arbejdssted til arbejdssted,
sagde Nils Barfod Jakobsen.
Adm. direktør Nils Barfod Jakobsen og hans kone Lisa Barfod
Jakobsen var fælles om at fejre den store dag sammen med gæster
og personale.

lette, der dækker både industrien, autobranchen og
entreprenørsektoren. Alle
Løweners produktspecialister inden for alle husets
forretningsområder var på
plads og havde dagen igennem travlt med at demonstrere produkterne for de
400 - 500 gæster, der kom i
løbet af dagen.

10-års jubilæum som ejer og
administrerende direktør. I
sin jubilæumstale gennemgik han selvfølgelig ﬁrmaets
lange historie, og om den aktuelle situation, sagde han
blandt andet: - I dag, hvor
den industrielle revolution
har bevæget sig ind i den
fase, vi med rette kan kalde
den intelligente revolution,

Op og ned i takt med
tiderne
- Da jeg personligt trådte ind
i ’Løwehulen’ for præcist 10
år siden, var det ikke uden
en vis form for ydmyghed.
Et ﬁrma der skriver industrihistorie som Løwener, dét
forpligter, og jeg er da også
klar over, at min tid - så vidt
så godt - kun er en lille del
af denne fantastiske historie
og udvikling.
Løwener har i alle årene
bevæget sig op og ned i takt
med tiderne. I stormvejr og
når der var smult vande og
ikke mindst gennem en revolution og to verdenskrige.

Og vi står stadig med fødderne solidt plantet, både
her i Glostrup og i Stilling
ved Skanderborg.
Opskriften har været

ihærdige, viljestærke og
fremsynede medarbejdere
plus vores evne til at læse
markedet og være selektive
og kun indgå samarbejde

med kvalitetsproducenter.
Og så er der dét, at kvalitetsløsninger skal ledsages
af rådgivning, undervisning
og service på ekspertniveau.
Og netop dette helhedskoncept, er dét, Løwener står
for i dag. Vi vil nemlig gerne
sikre, at alle vore kunder får
det fulde udbytte af den tekniske løsning, de investerer
i, sluttede Nils Barfod Jakobsen.

Salgskonsulent Erik Evald Jørgensen, V. Løwener A/S, demonstrerede robotsvejsning med den intelligente svejsemaskine fra det østrigske ﬁrma Fronius.

Dagen igennem var der godt besøg på de forskellige specialudstillinger i hele Løwener-huset.
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News

Nyt Haraldskær Renseanlæg
- helt ude i skoven

Første spadestik til et nyt renseanlæg, der skal erstatte det nuværende Haraldskær Renseanlæg blev
taget tilbage i 2012 den 30. marts.
Den 1. juni 2013 idriftsatte Vejle
Spildevand A/S deres nye topmoderne renseanlæg, der er dimensioneret til at rense spildevand fra
24.000 personækvivalenter (PE).
Renseanlægget ligger placeret i
Bredstengård Skov, hvilket har
givet anledning til krav til byggeriets udformning så bygningerne
falder ind i omgivelserne.

Anlægget er fuld bestykket med
et IQ SENSOR NET onlinesystem
med målinger i både indløb, proces, efterklaring og udløb, hvor
der anvendes de nyeste sensorer
til kontinuerlig styring og overvågning af renseprocessen.
Der anvendes Proﬁbus til samlet
overførsel af alle måleværdier til
PLC’en og SRO. Alle onlinemålinger kan fjernbetjenes fra Vejle
Spildevand A/S via ethernetopkobling til intranettet.

Procestankene styres kontinuerligt ud fra NH4 og NO3 onlinemålinger med VARiON®
700 IQ og optisk iltmåling med
FDO® 700. Tørstof i procestankene måles og styres med optiske sensorer ViSolid® 700 IQ.
Slampejlet styres og overvåges
trådløst fra begge efterklaringstanke med den nye slamspejlssensor IFL 700 IQ monteret på
den kørende skraberbro.
Indløbet overvåges med pHmåler SensoLyt® 700 IQ og niveausensoren Klay Hydrobar.
Klay Hydrobar anvendes pga.
sin overlegne robusthed i ﬂere
tanke på anlægget.
Siden idriftsætningen sidste år har
anlægget fremvist fantastisk spildevandsrensning, samtidig med at
den nye teknik har medført besparelser på driftsomkostningerne.
I dag renser anlægget spildevand
fra Bredsten, Vandel, Randbøldal,
Nørup, Ødsted og Jerlev. Inden
for få år skal anlægget også rense
spildevand fra Jelling- og Egtvedområdet.

Kompakt elektrisk aktuator til forsyningskredse
Rotork RomPAK tilbyder et økonomisk, enkelt og kompakt produkt
til kvartdrejende opgaver til spjæld,
kugle- og butterﬂyventiler med mulighed for på aktuatoren at tilføje
styrings- og overvågningsmoduler.

Kapsling: Vandtæt IP 67 og indbygget varmelegeme
Temperaturklasse: -5...60 °C
Kommunikation og styring: Analog, Proﬁbus, Modbus, Foundation
Fieldbus osv.

Egenskaber:
Forsyning: 24 V DC, 1x230 V og
3x400 V AC
Mekanisk: Manuelt håndhjul, planetgear smurt for fuld levetid, komAnvendelse: Kvartdrejende op til pakt og let design.
650 Nm i 7 forskellige størrelser

Inlinemåling af COD
OPTIQUAD åbner op for helt nye muligheder!
OPTIQUAD kan bruges til afregningsformål, overvågning af utilsigtet spild i aﬂøb, besparelse til udvidelse af
renseanlæg, kontrol af renseproces og meget mere.
R Eliminerer behovet for daglige prøveudtag
og reducerer antallet af fejlkilder
R Berøringsfri inlinemåling
R Ingen omkostninger til kemikalier og rensevæske
R Automatisk optimering af kalibrering.
Installation af målestedet er en af de vigtigste faktorer
for succes, så ring til Fagerberg og få rådgivning omkring
optimal placering.
Her er Kim Ryberg Pedersen hos Arla
Foods Akafa i Aalborg i gang med at
udtage en spildevandsprøve til proceskontrol. OPTIQUAD måler her på
spildevandsaﬂøbet fra produktionen
hos Akafa for at give alarm ved utilsigtet spild.

Dampteknisk kursus
hos Fagerberg
Fagerberg har igennem en årrække forhandlet produkter
fra den verdenskendte producent Gestra, ligesom vi repræsenterer mange andre anerkendte produkter som er
aktuelle inden for damp- og energifremstilling. Vi synes
derfor at det nu er på sin plads at dele vores viden og ekspertise inden for specialområdet damp.
Vi vil derfor gerne invitere dig og dine kolleger til et dampteknisk kursus. Kurset vil ikke være en produktgennemgang, men et teknisk kursus der vil give en god indsigt i
hvad damp er, hvorfor man anvender damp, hvad et godt
anlægsdesign er, samt sikkerhed og økonomi i god og effektiv anvendelse af damp.
Kurset vil tage udgangspunkt i kedelhuset – hjertet i ethvert dampanlæg. Derefter vil vi se på hvorledes dampen
distribueres på den mest hensigtsmæssige måde under
hensyntagen til rørføring, dræn, udtag osv. Vi vil også se
på hvorledes kondensaten returneres, og hvorledes et godt
kondensatsystem konstrueres og optimeres så man får mest
muligt ud af den energi der er i kondensaten.
Næste kursus er d. 12. juni 2014 fra kl. 9.00 til 15.00.
Kontakt os for tilmelding på telefon 43 29 02 00.

NEWS
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Test af vandudladere
– spar energi og penge
Vidste du?
At utætte vandudladere udgør en
stor økonomisk faktor, så – udover
de tekniske konsekvenser det vil
indebære – vil det få driftsomkostningerne til dampanlægget
til at stige eksplosivt.
Erfaringerne viser at op til 30 %
af de installerede vandudladere
er defekte der hvor man ikke har
udført løbende vandudladertest
og efterfølgende vedligeholdelse.
Ved løbende vandudladertest og
vedligeholdelse kan man minimere de defekte vandudladere til
under 5 %.

IQ3 til din fordel
IQ3 multiturn aktuator anvendes til
isolations- og reguleringsopgaver alle
steder: På toppen af en kraftværkskedel med strålingsvarme, som termisk udfordring eller på Nordsøen
med salt og fugt som uundgåelige
udfordringer. Dette samt den helt
fundamentale forventning om at en
elektrisk aktuator i mange år uden
nedbrud skal løse den opgave den visseligt er rekvireret til, er en naturlig
overvejelse og en del af hverdagen
på udviklingsafdelingen i Bath hvor
Rotork holder til. Derfor arbejder
IQ3 kun med et design i kundetilpassede varianter, som kan opfylde de
forventninger en intelligent bruger
forventer mht.:
R Samlede levetidsomkostninger
R Udtræk af data, aktuel såvel som
historisk
R En ﬂeksibilitet og tilpasning til
kundens SRO & ESD instalR lation.

Egenskaber og fordele
Encoder: Ved spændingsudfald og efterfølgende manuel betjening vil enheden stadig vise og huske sin position.

Software: Insight 2 PC-software er
tilgængelig på Rotorks hjemmeside.
IP 68 indkapsling: Enheden er støvtæt, og
den kan fungere og overleve en midlertidig nedsænkning i vand ned til 7 m og
i 72 timer. Al kommunikation eller betjening via omskiftere og Bluetooth er uden
mekanisk udveksling til aktuatorhuset.
Signaler: Høj immunitet over for fremmede og forstyrrende signaler.

Håndholdt terminal VKP
40Ex til anvendelse i
eksplosionsfarlige områder
» BVS 04 ATEX E 149-godkendelse

Besparelse
Eksemplet herunder viser hvordan de ekstraomkostninger der
er ved defekte vandudladere, og
som fører til tab af kedeldamp,
kan løbe op i løbet af et år:

Denne oversigt tager ikke de
andre konsekvenser ved defekte
vandudladere i betragtning, f.eks.
for tidlig slitage af rørene, gensidige forstyrrelser mellem fungerende og defekte vandudladere
osv.

IFC 050 – den pålidelige
konverter til standardapplikationer inden for
vand og spildevand

Driftssikkerhed: Aktuatoren kan programmeres til periodevis at foretage en
5° drejning af ventil, og måle dens moment for at sikre dens funktionalitet.

Vand- og spildevandsmarkedet
har gennem længere tid efterspurgt en enkel og brugervenlig konverter med
nogle helt speciﬁkke funktioner – såsom Modbuskommunikation og en aktiv pulsudgang.
Det har den nye IFC 050 fra Krohne, som er speciﬁkt designet for applikationer til vand og spildevand. Konverteren kan kombineres med Optiﬂux
1000, 2000 og Waterﬂux 3000 – og benyttes til
applikationer inden for rå-vand, drikkevand, spildevand og havvand. Konverteren overholder alle
industrispeciﬁkke standarder og er endvidere beskyttet mod fugt med en dobbeltcoating, således at

den kan installeres i områder med høj fugtighed.
IFC 050 fås som kompakt model eller til vægmontage og med eller uden display – den kan altså
konﬁgureres helt efter kundens speciﬁkke behov.

Egenskaber og fordele
R Outputs: 4-20 mA (inkl. HART®), aktiv puls/
frekvens, status og RS485 Modbus
R Nem installation og enkel betjening
med touch-knapper
R Fremragende pris/ydelsesforhold
R Vibrations- og stødsikker
IFC 050 kan kombineres med
Optiﬂux 1000/2000 og Waterﬂux 3000.

Biogasbestemmelser med OxiTop®
bevares i 5 dage ved 20 °C (EPA-standard) og BOD/BI5 indholdet i prøven bestemmes hurtigt og sikkert med
OxiTop® håndterminal OC 110. WTW har nu udviklet et
nyt OxiTop® -hoved, OxiTop® -C/B, til biogasbestemmelser. Biogasbestemmelserne baseres ligeledes på OxiTop®
Control testsystemet med OC 110 håndterminal. Den
anaerobiske nedbrydningsproces forløber i fraværet af
oxygen. Via en membran på en prøveﬂaskestuds fyldes
den øverste del af en prøveﬂaske med inaktiv gas. Når
conductivity
den anaerobiske nedbrydningsproces har fundet sted,
electrode
kan den dannede CO2 fjernes med en CO2-absorber (se
ﬁguren til venstre). Den resulterende trykdifference er
proportional med CO2-koncentration, og det dannede
overtryk er proportional med metankoncentrationen
(biogaskoncentrationen). Nedbrydningsprocessen kan
nemt følges på håndterminalen OC 110 i “pressure”
mode.

OxiTop® Control testsystemet fra WTW har hidtil mest
været kendt som en hurtig og nem måde at lave BOD/
BI5 -bestemmelser på spildevand i laboratoriet. I en ”BOD/
BI5 selvtjektest” med et OxiTop® Control system vil en
reduktion i oxygen som følge af de anaerobiske/aerobiske
processer i en lukket ﬂaske med prøve give en bestemt
trykdifference som måles med en tryksensor. Prøven oppressure sensor

sample port
for
DOC sampler

CO2 trap
25mM KOH
stirrer

Tab pr. år
5.400 kr.
27.000 kr.
54.000 kr.

Brugervenlig kvalitetskonverter fra Krohne

Break moment: Aktuatoren kan programmeres til et stærkere brydemoment hvis sjældent betjente ventiler
kan sætte sig, og har brug for det.

Datalogger: Referencemoment for
ny ventil, start/stopproﬁl, historiske
begivenheder. Historik kan aﬂæses
lokalt eller udtages via “setting
tool” og diverse bussystemer.

Defekte
vandudladere
1 stk.
5 stk.
10 stk.

» CE 0158 Ex II 2G EEX ib IIC T4

Smøring: Aktuatorens gear er fyldt med
olie. Udskiftning er umiddelbart ikke
nødvendig. Skulle det alligevel foretages, kan det gøres lokalt uden nedtagning og adskillelse af enheden.

Display: Stor skærm med mange
visuelle muligheder. Driftsinformation, momentgraf for ventilens
tilstand og historik. Bagved et
kraftigt og brudsikkert glas er
displayet oplyst med god kontrast
og derigennem adgang til infrarød.

Omkostninger ved dampproduktion: 225 kr./ton
Driftstid: 8.000 timer/år
Tab af damp pr. vandudlader:
3 kg/time

Det nye OxiTop® -C/B hoved til biogasbestemmelser
R Lang levetid – resistent over for hydrogensulﬁd
R Præcis dokumentation – op til 360 datasæt
R Anvendelig til langtidstest – længere end 3 mdr.

En nyudviklet tryksensor (piezoresistiv) i OxiTop® -hovedet sikrer
mod korrosion fra H2S i biogasprøverne, og det er nemt at kende forskel. Det grønne hoved er designet
til biogas, mens det gule er de klassiske OxiTop® -C målehoveder. For
programmering og dataoverførsel
anvendes håndterminal OC 110.
Måleomr.: 500...1350 mbar. Maks.
tryk: 2000 mbar. Nøjagtighed:
±1 % af mV.
De nye OxiTop® -C/B hoveder ﬁndes også i komplette sæt bestående
af OxiTop® målesystem med 6 eller 12 prøveﬂasker inkl. hoveder,
håndterminal OC 110, magnetomrører og tilbehør.
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Flowserve GS-serien

Den økonomiske løsning til præcis regulering
Udstyr til procesindustrien skal være miljøvenligt, økonomisk og enkelt at installere. Det er nøjagtigt hvad Flowserve
leverer med deres nye reguleringsventil, GS-serien. Ventilen udmærker sig ved et enkelt design der er med til at
holde lageromkostningerne nede og minimere vedligehold.
GS-serien er en
kompakt, regulerende
og optimeret løsning
til den generelle ﬂowapplikation.
Flowværdierne for
denne ventil er ca.
25 % højere end
for konkurrerende produkter i
branchen. Dette
gør at man vil
kunne opnå højere ﬂow i samme
størrelse ventil uden
at man skal lave om på
rørsystemet.
Ventilens spindel, som
er dobbeltlejret, er
konstrueret
med større
diameter,
og herved
opnås et
større område for
ventilens
lejer, hvilket resulterer i mindre slid men
forbedret levetid og stabilitet. Ved
højere trykfald og “tight shut-off” vil
spindlens design nemt absorbere aktuatorens kraft og sikre ventilen placering i sædet. Det er også muligt at
få ventilen med indbygget trim for at
forhindre kavitation og lydproblemer.
Trimegenskaber for GS-serien leveres
som Equal Percentage, Linear eller
Quick Open.

HOFOR, Kalkbrænderihavnsgade, 2100 Kbh Ø

Karakteristisk for serien er:
R Højeste ﬂowværdier
for globe valve
R Trim og materialer til et
utal af applikationer
R Eckardt SRD991 positioner
monteres direkte på aktuator
R Standard TA-luft/ISO 15848-1
R Dobbeltlejret spindel
R Økonomisk
R Kort leveringstid.

Standarddata:
R Størrelse: DN 15...150
(ASME 0,5...6 in)
R Trykklasse: PN 16 og 40
(ASME Class 150 og 300)
R Flow Kv (Cv) : 0,4...355
(0,46...410)
R Temperatur: Standardområde -46...250 °C
R Temperatur: Udvidet
område -60...400 °C
R Kontrolområde: 50:1
R Lækage: Klasse IV standard;
klasse V, VI som option.
Godkendelser:
R ASME 16.34
R EN ISO 9001:2008
R PED 97/23/EC Module H
R TA-Luft (Clean Air
Act) / ISO 15848 -1
R ATEX 94/9/EC, maskindirektiv 2006/42/EC
R NAMUR
R SIL 3
R NACE MR-01-75.

Gammel kærlighed
ruster aldrig
Gør som mange af
vores kunder:
Vælg en OPTIFLUX
ﬂowmåler fra Krohne
og få en ven for livet.
» Stor nøjagtighed fra ± 0,15 %
» Hurtig opstart og nem betjening
» Velegnet til fødevarer såvel som spildevand
» DN 2,5...3000
» Kompakt eller adskilt konverter
» Valgfri ﬂowretning og tomrørsdetektion

Optimering af biogasproduktion med online VFA-analysator
Prøveforberedelse
Indløb

Biogas

Udløb
AnaSense®

Fjernstyring
4… 20 mA
Ethernet
MODBUS
RS232

Avanceret anaerobisk overvågnings- og reguleringsplan

Størstedelen af nutidens
driftsproblemer i anaerobisk
udrådning skyldes manglende online proceskontrol

og heraf uhensigtsmæssig
reguleringsstrategi. Anaerobisk udrådning overvåges
normalt ikke i særligt stort

Tilretning af tekniske detaljer ved AnaSense® sammen med NovoZymes.

NovoZymes ved FAT-test hos Applitek.

omfang, undtagen ved nogle
få parametre såsom pH og
gasﬂow. Dette betyder at
biogasproduktionen ofte
ikke er optimal, da en biogasreaktor ofte opereres
langt fra grænsen hvor en
overbelastning kan ﬁnde
sted. Dette er en uheldig
situation, da en biogasreaktors optimale omsætning af
biomasse ligger meget tæt på
grænsen for overbelastning.
Årsagen til at der ikke køres
tættere på overbelastningsgrænsen skyldes at det kan
tage måneder at genoprette

en biogasproduktion igen
hvis den først er overbelastet. Derfor holdes der ofte
en lav lastehastighed på rådnetanken. Som følge heraf
er utilstrækkelig metanproduktion på grund af forsigtig påfyldning den største
grund til kommercielt tab i
biogasproduktion.
Ved brug af en online VFAanalysator kan der køres
tættere på overbelastningsgrænsen, da man forbedrer
procesovervågningen og
kontrollen af anaerobisk

udrådning og herved opnår
en forøgelse i biogasproduktionen pga. bedre udnyttelse af biomassen og øget
kapacitet på bioreaktoren.
AnaSense® anaerobisk reguleringsanalysator er designet
speciﬁkt til onlineovervågning af anaerobisk udrådning
både i pilotskala og i industrien. Analysatorens standardkonﬁguration kan måle
alle kritiske procesparametre: ﬂygtige fedtsyrer (VFA),
alkalitet, bikarbonat, pH
og ammonium. Udbyttet

(return on investment,
ROI) ved implementering
af AnaSense® er markant:
kontinuerlig overvågning,
højere processetpunkt,
højere metanproduktion og
forebyggelse af dyre slamudskiftninger.
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Industriel ethernetkommunikation på rensea
Som det eneste på online-analysemarkedet understøtter det nye unikke IQ SENSOR NET controllermodul de
mest anvendte industrielle ethernetprotokoller på markedet.

IQ SENSOR NET bypass målinger på ﬁltre hos VandCenter Syd as

IQ SENSOR NET er et modulært multiparameter
målesystem for op til 20
intelligente sensorer i et
netværk. Med den ﬂeksible
modulære opbygning tilpasses det enkelte netværk
til den konkrete opgave,
f.eks. placeres fælles controllermodul og strømforsyningsmoduler decentralt
på anlægget eller centralt i
tavlerum ud fra hvor det er
mest praktisk.
Alle målinger og tilhørende
statusinformationer fra de
op til 20 sensorer der er
tilsluttet IQ SENSOR NETsystemet, overføres samlet

f.eks. med en ethernetforbindelse til PLC’en.
Fjernopkobling med IQ
“Connect” software til betjening og kalibrering af IQ
SENSOR NET-sensorer anvendes i dag hos rigtig mange
forsyningsselskaber, men
ofte på en separat ethernettilslutning. Nu er installationen endnu mere enkel
og driftssikker når ethernet
PLC-kommunikation kombineres med operatørens
fjernbetjening på samme
netværk.
Industriel ethernetkommunikation bliver anvendt
mellem PLC-enheder og

f.eks. frekvensomformere,
robotter og andre computerbasserede styreenheder,
hvor høj hastighed og driftsikkerhed er altafgørende.
Driftsikkerheden er en af de
primære årsager til at ﬂere
og ﬂere forsyningsselskaber
ønsker at anvende ethernet
på deres renseanlæg og
vandværker. De traditionelle buskommunikationer
er langsomme og kan være
mere sårbare over for støj og
fejl i datatransmissionen,
der kan forsage NODE-fejl
og i sidste ende nedbrud.
Der er penge at spare, da
ethernetkommunikation
ikke kræver ekstra tilkøb
af busmoduler til PLC og
IQ SENSOR NET , da den
nye controller MIQ/MC3
er født med ethernet som
standard.
Industriel ethernetkommunikation er konstrueret til
hurtig og sikker udveksling
af store mængder data mellem mange enheder. Hurtig diagnose og datakontrol
sikrer at midlertidige fejl i
transmitteret data hurtigt
erstattes af nye valide data,
så systemet kan holdes kørende uden nedbrud.
Efterspørgslen på ethernetløsninger til erstatning for
traditionel Proﬁbus® - og
Modbus RTU-kommunikation er derfor eksploderet de sidste par år. Dette er
årsagen til at WTW sidste år
implementerede de første
to protokoller: EtherNet/
IP™ (Industrial Protocol)
og Modbus TCP. Nu tager
WTW skridtet fuldt ud
med implementering af Proﬁnet ®, så de som de eneste
tilbyder en komplet løsning
der understøtter alle de største PLC’er på markedet:

Bestykning med IQ SENSOR NET på renoverede vandværker hos VandCenter Syd as

R Modbus TCP understøttes af bl.a. Schneider
Electric/Modicon PLC
R EtherNet/IP™ understøttes af bl.a. Rockwell/
Allen Bradley PLC og
OMRON PLC
R Proﬁnet ® understøttes af
bl.a. Siemens PLC

175000 PE store renseanlæg
og på de 10 mindre ubemandede renseanlæg.
De har også en mobil onlineløsning, der ﬂyttes rundet
efter behov til optimering
af mindre anlæg eller overvågning ved uventede belastningssituationer. Den

SENSOR NET-systemer på
de mindre renseanlæg, og
fra 2014 ligeledes på udvidelsen med to IQ SENSOR
NET-systemer på Herning
Renseanlæg.
Projektleder
Michael
Butzkowsky hos Herning

SRO-oversigt med IQ SENSOR NET målinger og fjernopkobling med IQ ”Connect” hos VandCenter Syd as

IQ SENSOR NET-systemet har
gennemgået den krævede
overensstemmelsescertiﬁceringer for EtherNet/IP™
og får nu også Proﬁnet ® kontrolrapport. Protokollerne
er løbende blevet taget i brug
med stor succes hos ﬂere af
de største forsyningsselskaber i Danmark:
VandCenter Syd as anvender Modbus TCP på deres
7 vandværker og på de ﬂeste
af deres 7 spildevandsrenseanlæg. De ﬂeste anlæg
har WTW IQ SENSOR NET
onlinemålesystemer, der
løbende er opgraderet fra
traditionel Modbus RTU
til Modbus TCP.
VandCenter Syd as har igennem 2013 renoveret vandværkerne Holmehaveværket
og Lindvedværket, hvor der
begge steder er installeret
nye ethernetbaserede IQ
SENSOR NET-systemer til
kontrol og overvågning af
ﬁltre og vandkvaliteten på
afgang værker.
Eltekniker og programmør
Morten Christian Jørgensen
hos VandCenter Syd as udtaler: “Vi foretrækker klart
ethernetopkobling til vores
PLC‘er, der sikrer os hurtig
og stabil drift på værkerne.
Samtidig kan vi online tilgå
og programmere systemerne her fra kontoret, hvilket
sparer os for megen kørsel.”
Herning Vand A/S anvender
også Modbus TCP til kommunikation med IQ SENSOR
NET-systemerne. Herning
Vand A/S har i dag onlinestyring med IQ SENSOR NET
-systemer på det centrale

mobile løsning implementeres lokalt ved hjælp
af ethernettilslutning og
tilpasning af IP-adressen,
hvorefter systemet er online
på det centrale SRO-anlæg
og fjernopkobling fra laboratoriet.
Laborant Tina Mousten
Hansen hos Herning Vand
A/S fremhæver: “Vi har stor
gavn af IQ “Connect” softwaren til fjernopkobling til
de mindre renseanlæg, så vi
har adgang til betjening og
justering af målingerne fra
laboratoriet her i Herning”.

Vand A/S udtaler: “Ethernetkommunikation er vores primære og foretrukne
kommunikationsprotokol,
da den er langt mere driftsikker, enkel og økonomisk
at implementere.”
Aalborg Forsyning, Kloak
A/S anvender EtherNet/
IP™ på deres to store renseanlæg Aalborg Renseanlæg
Øst og Aalborg Renseanlæg
Vest (i alt 225000 PE). De
har ﬂere WTW IQ SENSOR
NET-systemer for at dække
deres samlede behov for

IQ SENSOR NET inline målinger afgang værker hos VandCenter Syd as

Herning Vand A/S har installeret IQ SENSOR NET onlinemålinger for at sikre og
styre driften på de mindre
anlæg 24 timer i døgnet. Ud
over styring og øget driftsikkerhed er der opnået stor besparelse i både el og afgifter
ved optimering af de mindre
ubemandede renseanlæg.
Modbus TCP kommunikation anvendes også med
stor succes på de nyeste IQ

målepunkter til styring og
overvågning af den biologiske rensning.
Tidligere har man anvendt
konverteret Proﬁbus-kommunikation sammen med
deres Rockwell/Allen Bradley PLC’er, hvilket ikke er en
driftsikker standardløsning.
EtherNet/IP™ er derimod
en certiﬁceret protokol som
bl.a. understøttes af Rockwell/Allen Bradley. Det har
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anlæg og vandværker

Ny serie af præcisionshåndinstrumenter fra WTW
til feltmålinger
pH, redox, ilt og ledningsevne med IDS-elektroder

Standard bestykning med IQ SENSOR NET til overvågning og styring
af mindre renseanlæg hos Herning Vand A/S

derfor været en vigtig parameter at kunne anvende
EtherNet/IP™ til kommunikation med IQ SENSOR NET målesystemer hos
Aalborg Forsyning, Kloak
A/S.
Siden den sidste store IQ
SENSOR NET udvidelse på
Aalborg Renseanlæg Øst
og Aalborg Renseanlæg
Vest i starten af 2013,
har to af deres tre store
IQ SENSOR NET-systemer
med i alt 55 målepunkter
anvendt EtherNet/IP™kommunikation til både
PLC og fjernopkobling fra
laboratoriet til betjening og
kalibrering med stor succes.
Ethernetkommunikationen er taget i brug hos en
del ﬂere forsyningsselskaber i 2013, og i løbet af
2014 implementeres den
nyeste Proﬁnet ® -protokol
til Siemens PLC’er hos bl.a.

Kalundborg Forsyning a/s,
Sønderborg Forsyning A/S,
Hillerød Spildevand A/S og
NK-FORSYNING A/S.
Referencer:
Modbus TCP:
VandCenter Syd as og Herning
Vand A/S
EtherNet/IP™: Aalborg Forsyning,
Kloak A/S, Silkeborg Forsyning
A/S, Vejen Forsyning a-s og
Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s
Proﬁnet®: Kalundborg Forsyning A/S, Sønderborg Forsyning
A/S og NK-FORSYNING A/S
implementeres primo 2014

WTW lancerer nu en helt ny
serie af håndinstrumenter,
MonoLine, designet i den
velkendte WTW-kvalitet
tilpasset de krævende krav
til brug både i felten og på
laboratoriet. Serien udmærker sig ved at indeholde alle
de nyeste teknologier for
instrumenter. Øgede krav
til pålidelighed, præcision,
komplet dokumentation
af måledata sammenholdt
med stor brugervenlighed
og økonomisk i drift, har
gjort at WTW nu har udviklet denne nye serie af
håndinstrumenter. I MonoLine-serien har WTW
således kombinereret de
store fordele fra den velkendte
ProﬁLine-serie
med alle de teknologiske
fordele fra MultiLine ® serien. MonoLine serie
3310IDS til hhv. pH, redox,
ilt og ledningsevne ﬁndes i
3 varianter: Oxi 3310IDS
til måling af opløst ilt, pH
3310IDS til pH- og redoxmåling og Cond 3310IDS
til ledningsevnemåling. Alle
instrumenterne har det til
fælles at de har et IDS-stik.
De er baseret på brug sammen med WTW‘s IDSelektroder/sensorer med
alle de teknologiske fordele
som ligger heri – digital signalbehandling i elektroder/
sensorer, kalibreringsdata
gemt i elektroder/sensorer
og perfekt allokering af hhv.
sensordata og måleresultater. Instrumenterne er robuste, vandtætte (IP 67) og
i pålidelig WTW-kvalitet.

R Kalibreringsdata gemt,
også når elektroden udskiftes
R Adapter til pH specialelektroder
R Kabellængder op til 100
meter kan tilsluttes.
Instrumentet har et stort
let læseligt baggrundsbelyst
LCD-display til visning af
måleværdier samt datalogger (5000 GLP-kompatibelt
datasæt) med justerbar
loggefunktion indstillelig
mellem 1 sek. og op til 60
minutter. CMC-funktionen
understøtter kalibreringsdata og målinger, mens
QSC-funktionen viser elektrodens tilstand. USB-stik
giver nem overførelse af data
til pc.

industrien. De tekniske
speciﬁkationer dækker applikationer helt fra målinger
på ultra-rent vand og op til
meget høje ledningsevneværdier.

Ilt – Økonomisk optisk
iltmåling
MonoLine Oxi 3310IDS til
miljøkontrol og industriapplikationer.

Ledningsevne – Måling på
den nemme måde
MonoLine Cond 3310IDS
til krævende procesapplikationer.

R Robust, vandtæt felt- og
procesinstrument
R Optisk måleprincip med
ubetydeligt vedligehold.
Kan anvendes i alle vandapplikationer til måling
af opløst ilt, selv i traceapplikationer
R Kan justeres til t90 til
direkte tjek af onlinemålesystemer.

pH/mV – Målinger med Intelligente Digitale Sensorer
IDS
MonoLine pH 3310IDS til
professionelt brug i alle applikationer.
R Automatisk overføring
af cellekonstant, temperaturkompensering
og kalibreringsstatus
R Stort måleområde
R Kabellængder op til 100
meter kan tilsluttes.
Foruden et stort let læseligt
baggrundsbelyst graﬁsk display og brugervenlig menuopsætning, er det vandtætte
(IP 67) ledningsevneinstrument Cond 3310IDS udstyret med en stor datalogger
med plads til op til 5000
datasæt samt USB-stik til
dataoverførelse til pc. Instrumentet er lige velegnet
til brug i såvel den kemiske
industri, semiconductorindustrien, fødevareindustrien, den farmaceutiske
industri som i fjernvarme-

Instrumentet er kompakt
og handy, pålideligt og
med brugervenlig menustyret interface. Sammen
med den optiske iltsensor
model FDO® 925 kan det
med fordel anvendes til
såvel grundvandsmålinger
som til overﬂadevand/miljøkontrol. Oxi 3310IDS er
endvidere velegnet til brug
i industrien til f.eks. proceskontrol samt til fødevare/
drikkevarefremstilling.
Hele MonoLine 3310-serien kan bruges både med
alm. batterier, genopladelige batterier samt spændingsforsynes via USB-stik.
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OPTISONIC 7300

Nu måler Louis Landgreen på biogas
Åby Renseanlæg under Århus Vand har i 2014 fået installeret en Optisonic 7300 til ﬂowmåling af biogas.
Således måles nu både på kvaliteten (metanindhold) og mængden af biogas der forsyner gasmoteren.
Den fås også med integreret temperaturtransmitter,
således at standardvolumen
beregnes automatisk.
Derudover kan den også
bestemme metanindholdet.
Det gøres ved beregning af
molærmassen.

Biogasrådnetank – Åby Renseanlæg / Århus Vand.

Baggrund
Med den stigende interesse
for vedvarende energi opføres der ﬂere fabrikker
til gæring af biomasse til
fremstilling af biogas. Dette
foretages traditionelt med
slam fra renseanlæg og på affaldspladser. På det seneste
produceres biogas også i stor
målestok fra andre biologiske grundmaterialer som for
eksempel fra kvægfarme og
af landbrugsplanteaffald.
Biogassen anvendes normalt
i kraftvarmeanlæg til direkte at producere elektricitet
og varme via en gasmotor,
eller det forarbejdes til forsyningsnetskvalitet og ledes
ind i gasforsyningsnettet.
Ved fødning til gasforsyningsnettet kræves der en
CT-gasﬂowmåler. Alene i
Tyskland er der blevet bygget 1300 nye biogasanlæg,
hvilket har bragt det totale
antal anlæg op på 7215 ved
udgangen af 2011. Den totale producerede elektricitet er opgjort til 2904 MW,
hvilket svarer til omkring 3
% af det totale elforbrug i
Tyskland.

Løsning med Krohne
Optisonic 7300 til måling af
biogas på renseanlæg.
Krohne har allerede en del
erfaring med måling af biogas.
På et renseanlæg har adskillige FGM 700-målere været
i drift i mere end 10 år.
Med Optisonic 7300 er der
nu en forbedret løsning tilgængelig der er mere økonomisk:
R Dens
patenterede
transducer-design giver
et stærkere signal ind i
gassen
R Forstærket DSP giver en
bedre registrering af små
støjsignaler
R Dens transducer og
transducerlommedesignet gør den upåvirkelig
over for vand i gassen
R Transducere af Nancegodkendt Grade 20-titan giver en fortræffelig
korrosionsbestandighed
over for H2S.
Ved indtastning af temperatur og tryk i Optisonic
7300 kan standardvolumen
beregnes for at give sammenlignelige resultater mellem forskellige målinger.

Optisonic 7300 biogas
Optisonic 7300 fås nu også
i en speciel biogasversion,
som er tilpasset biogasapplikationer.
Det er en vedligeholdelsesfri fullbore ﬂowsensor uden
bevægelige dele. Målerøret
er fremstillet i rustfrit stål
1.4404/316L, og transducerne i NACE-godkendt
Grade 29-titanium for maksimal korrosionsbestandighed. Måleren er udstyret
med lap joint ﬂanger for at
reducere den samlede vægt.
Målenøjagtigheden er som
standard speciﬁceret til 1 %
af den aktuelle ﬂowmængde
ved luftkalibrering, begyndende ved en ﬂowhastighed
på 1 m/s. Hvis en unøjagtighed på 2 % er nok, kan
der som alternativ vælges
tørkalibrering.
Optisonic 7300 Biogas har
integreret temperatursensor og kan også udstyres med
tryksensor for omregning til
standard/normal ﬂow. Elektronikken indeholder diagnosticering til validering af
ﬂowmålerens funktioner og
processen. 4...20 mA- og
pulsudgang kan fås til udlæsning af måleværdierne.
HART og Modbus (option)
er inkluderet til feltkommunikation.

Måleren er certiﬁceret til
brug i eksplosive omgivelser
(zone 1) og fås i almindelige
størrelser DN 50, 80, 100,
150, 200 / 2, 3, 4, 6 og 8“.
Optisonic 7300 biogas fås til
yderst konkurrencedygtige
priser.

Kundefordele
R Fortræffelig langtidsstabilitet
R Flowmåling uafhængig
af gassammensætningen
R Full bore-design uden
at påvirke ﬂowet, f.eks.
intet tryktab
R Integreret beregning af
standardvolumen
R Integreret beregning af
metanindholdet
R Vedligeholdelsesfri løsning
R Upåvirkelig af vand.

Optisonic 7300 – Åby Renseanlæg / Århus Vand.

A Måling af våd
(mættet) gas
bestående af metan
og kuldioxid
A Uafhængig af
gasegenskaberne
A Full bore-sensor,
intet tryktab
A Vedligeholdelsesfri
A Onlinebestemmelse
af metanindhold.

Her ses Louis Landgreen med sin nye måler.

NAF-Setball og NAF-Trimsector
NAF-Setball
NAF-Setball er en kugleskalsventil der kan fås med metalsæde eller
“soft seated” med PTFE. Denne
ventil kombinerer de gode egenskaber der kan opnås ved brug af
kugle- og butterﬂyventil i en enhed.
Ventilen kan benyttes som både
afspærringsventil og som reguleringsventil.
Den gode reguleringskarakteristik
for NAF-Setball kommer specielt
til udtryk ved processer hvor mediet kan være ekstra krævende, f.eks
hvis det indeholder partikler, men
også hvor der er krav til kontrol af højt og lille ﬂow i samme
proces. Kontrollen af det lille ﬂow opnås ved en V-udskæring
i kugleskallen.
NAF-Setball fås som standard i rustfrit stål, men kan fås i mange
forskellige materialer såsom Titanium, Duplex, Hasstelloy C
eller andre eksotiske materialer.
Størrelserne er fra DN 25 til DN 500, både i wafer- og ﬂangeudgave. Trykklasserne er PN 10-40 og ANSI 150-300. “Soft
seated” ventiler har lækrate A(EN12266-1), og med metalsæde
kan opnås lækrate IV (IEC 534-4).

NAF-Trimsector
NAF-Trimsector er en kugleskalsventil med Z-trim. Denne
ventil med Z-trim kommer til sin ret hvor der er trykfald i
processen, så driftsituationer hvor man behøver at tage hensyn til kavitation og støjværdier fra ventilen, ikke overstiger
tilladelige arbejdsforhold. Udover Z-trimmet er denne ventil
også udstyret med V-udskæring i kugleskallen.
NAF-Trimsector er opbygget efter trunionprincippet, og ventilen er lejret i top og bund, hvilket giver et meget mindre behov
for moment til den aktuator der skal monteres på ventilen.
NAF-Trimsector fås som standard i rustfrit stål, men kan fås
i mange forskellige materialer.
Størrelserne er fra DN 40 til DN 500, både i wafer- og ﬂangeudgave. Trykklasserne er PN 10-40 og ANSI 150-300. “Soft
seated” ventiler har lækrate A(EN12266-1), og med metalsæde
kan opnås lækrate IV (IEC 534-4).

TEMA : FORSYNING
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Flowmåler til nedgravning
Gør som Henning fra Faxe Vandværk
og få rapporten direkte hjem i stuen.
Nem og prisvenlig
installation af distrikstmålere – intet krav til
ekstern strømforsyning,
eller datakommunikationskabel. Batteridrevet
med op til 15 års levetid.
En god forretning for selv
de mindste vandværker.

Med en Krohne Waterﬂux ﬂowmåler til nedgravning kræves
der ikke nogen målerbrønd.
R Speciel coating mod rust
R Vandtæt IP 68
R Ingen krav til ind-/udløbsstræk
R Høj nøjagtighed, godkendt
iht. MI-001/OIML R-49.

Derudover kommer der SMS
med alarm ved for højt eller for
lavt ﬂow.
R Intet behov for SRO-system, da målingerne vises
på internettet
R Kan aﬂæses på pc, telefon
eller tablet
R Trendkurver som indikerer
eventuelle ledningsbrud.

Hovby Tystrup kurver

Krohnes ﬂowmåler sender via
GPRS-signal dagsrapport direkte hjem i stuen.

Orbinox spadeventil type EB

Klay Hydrobar

En ideel ventil til væsker med højt
tørstoﬁndhold

Neddykkelig
tryktransmitter

Spadeventil type EB er designet til håndtering af spildevand
med et højt indhold af tørstof til brug i alle industrier. Ventilen udføres fra DN 50 til DN 1200 som standard, og større
ventiler kan specialfremstilles.
Denne spadeventil er designet således at den har afspærring
og lukker tæt i begge retninger.
Husets specielle udformning betyder at ventilen er ideel til
afspærring, selv ved medier med tørstof, da der ikke er noget
hulrum ved sædet hvor der kan ophobe sig medie som spærrer
for at skyderen kan lukkes.

Selve transmitteren er udført helt i rustfrit stål
316L, og med den specielle lasersvejste frontmembran garanteres en lang levetid og høj
langtidsstabilitet (<0,1 %/år).

Ventilens gummisæde er vulkaniseret på en jernkerne
som sørger for at dette bliver styret og holdt på plads.
R Ventilhuset som er støbt i et stykke, bliver maskinbearbejdet i sædeområdet efter støbning for at sikre optimale
tolerancer omkring sædet.
R Spindelpakningen er konstrueret således at den giver
optimal tætning ved lave
tilspændingsmomenter.
R Sædet i ventilen er konstrueret således at der er
glat gennemløb i ventilen
så der ikke samler sig medie i bunden af ventiler og
proﬁlen er optimal.
Full-port-design for større ﬂowkapacitet og minimalt
tryktab.
Ventilen er meget let at servicere: Selve sædet kan
skiftes uden at afmontere ventilen. Man tager blot
pakbrillen af, trækker spaden ovenud af ventilen, så
kan man trække sædet op af ventilen og skubbe et
nyt sæde ned. Dette sparer tid i den daglige vedligeholdelse.

Alle transmittere er fuldt temperaturkompenserede, og standardudgaven leveres i
faste måleområder med 2-wire 4-20 mA
udgang.

R

R
R

der er fremstillet til
niveaumåling – specielt
inden for vandbehandling

Orbinox spadeventil type EB leveres fra DN 50 til DN
1200 med ﬂere forskellige slags sædematerialer, pakning,
aktuatorer (bl.a. fail-safe-aktuatorer), spindelforlængelser osv.
Kontakt Fagerberg for yderligere information og teknisk afklaring.

Hydrobar kan også leveres med bl.a. HART, variabelt måleområde,
display med trykknapper samt alternative procestilslutninger og
materialer.

Særlige egenskaber
R Høj målenøjagtighed
(±0,2 % af justeret span/±0,1 % for I-version)
R Langtidsstabil (<0,1 %/år)
R Stærk frontmembran
R Aktiv temperaturkompensering
R Kan leveres i Ex-udførelse.
Typiske måleområder for standardudgaven
R 0…0,3 bar (0...3 mH2O)
R 0…0,5 bar (0...5 mH2O)
R 0…1,0 bar (0...10 mH2O).

NEWS
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Flowmåler til delvist fyldte rør
på Mølleåværket

UNA 45 og UNA 46

Gestra tager
føringen og introducerer
næste generation af
svømmervandudladere
– med fokus på driftsikkerhed, pålidelighed og øget ﬂeksibilitet
Termoelement:
Til automatisk udluftning ved opstart
og under drift (Duplexdesign)

Mølleåværket i Lundtofte har i foråret installeret en Krohne Tidalﬂux DN 1000
ﬂowmåler som kan måle ﬂow i delvist fyldte
rør. Flowmåleren er en kombination af en
almindelig magnetisk induktiv ﬂowmåler
og en indbygget kapacitiv niveaumåler. Signalerne fra målerne behandles i forstærkeren til en ﬂowmåling som er uafhængig af
fyldningsgraden i ﬂowmåleren og dermed
kan måle ﬂow i delvist fyldte rør.

Option:
Manuel udluftningsventil
Kompakt, let at betjene
ved hjælp af en topnøgle

Fastboltet dæksel
Monteret til vandudladerhuset med 4 bolte.
Kan repareres uden at skulle tages ud af
rørledningen

Reguleringsenhed:
“Simplex”-design, uden
termoelement,
“Duplex”-design, med
termoelement
Valgfrit: indre bypass,
eksternt justerbar

Flowmåleren er installeret i udløbet fra
renseanlægget for at kunne måle helt præcist hvor meget renset spildevand der ledes
tilbage til naturen, og det kan Krohne Tidalﬂux ﬂowmåleren med en unøjagtighed på
mindre end 1 %.
Alt afhængigt af hvor kraftigt belastningen
af renseanlægget er, kan ﬂowmåleren have
en fyldning på alt fra 10 % til 100 %. Da det
her drejer sig om spildevand, er det vigtigt
at ﬂowmåleren ikke har
nogen reduktioner eller
ting som stikker ind i røret, og disse krav opfylder ﬂowmåleren til fulde
– eller sagt på en anden
måde: er tilgangsrøret
DN 1000, så er ﬂowmåleren også en DN 1000.

Svømmer

Nedre drænprop
Drænprop til total
tømning af vandudladeren
Ventilhus:
“h” for horisontale og “v” for
vertikale rør
(kan ombygges
on site)

Tilslutninger:
Flanger,
gevindmuffer,
svejsemuffeender
eller
svejseender

Internt ﬁlter:
Valgfrit ekstraudstyr
Ventil med rullende kugle/“rolling ball”
Sikrer problemfri drift med lav lækage og
damptæt afspærring
Beskyttelsesbøsning:
Beskytter vandudladerens
hus og gør det let at installere
reguleringsenheden

Gestras nye svømmervandudlader har den gennemtestede rullende kugle/“rolling
ball”-ventil som sikrer en
langvarig problemfri drift
og tæt afspærring. Endvidere leveres den nye serie
med mange forskellige typer
tilslutninger – nu op til DN
65 (2 ½“).
UNA4-serien har et nyt,
slankere og mere kompakt
design og kan nemt når som
helst omstilles fra vandret
til lodret ﬂow ligesom ﬂowretningen kan ændres fra
“venstre mod højre” til “højre mod venstre” for at passe
til rørsystemets layout.
De mange forskellige installationsmuligheder for
UNA4 gør svømmervandudladeren unik og så ﬂeksibel at den kan tilpasses til
en lang række applikationer
og installationsforhold hvor
mange andre vandudladere
må give op.
Andre innovative valgfrie
egenskaber der gør UNA4
endnu mere alsidig og unik
er:

Ventillysning/oriﬁce:
Der kan fås forskellige størrelser af ventillysninger til
udledning af store kondensatﬂowmængder, selv ved
lave tryk

Mulighed for et justerbart
indre bypass, montering af et
internt ﬁlter samt mulighed
for at installere elektroder i
vandudladerens dæksel for
at overvåge vandudladerens
funktion og dermed hurtigt
opdage dyrt damptab eller
kondensatophobning.
Det nye design af bl.a.
reguleringsenheden og
vandudladerhuset, hvor en
beskyttelsesbøsning placeret ved vandudladerens udløb, designet til at centrere
reguleringsenheden, modiﬁcerer strømningsforløbet
efter ventilen, giver en betydelig reduktion i ﬂowhastigheden og, som positiv
konsekvens heraf, en bedre
beskyttelse af ventilhuset.
Mulige versioner:
9 Hus/dækselmaterialer:
1.0460 / 5.3103;
1.0460 / 1.0619;
1.4404 / 1.4408.
9 Dimensioner:
DN 15, 20, 25, 40, 50 og 65.

9

9

Rørtilslutninger:
Flanger iht. EN1092-1,
ﬂanger iht. ASME B 16.5
Class 150 RF, 300 RF,
gevindmuffer G og NPT,
svejsemuffeeder,
svejseender.
Differenstryk/oriﬁce:
2, 4, 8, 13, 22 og 32 bar.

Særlige egenskaber:
I Reguleringsenhed type
Simplex eller Duplex med
membrantermoelement.
I Specialdesign for særligt
store kondensatmængder – UNA4.MAX.
I Udluftnings- og
drænmulighed.
I Manuel udluftningsventil
og drænmulighed (Simplex).
I Flowretning – regulerbar:
vandret, venstre mod
højre eller højre mod
venstre lodret.
Valgfrit tilbehør:
I Manuel løfteanordning.
I Justerbar indre bypass.
I Dæksel med skueglas.
I Dæksel for elektroder/
overvågning af drift.
I Internt ﬁlter.

Ventil med DVGW-godkendelse

GODKENDT TIL GAS OG VAND
GEFA Processtechnik tilbyder nu butterﬂyventilen KG2/KG4 med
DVGW-godkendelse til gas- og vandanlæg fra DN 50 til DN 300.
R Huset er fuldstændig foret med gummi.
Multifunktionssædet, som er udformet
så det efter montage er ﬁkseret i huset, er
en ekstremt pålidelig tætning og sikrer
lang levetid samt let vedligehold. Udformning af sædet gør at der sikres optimal tætning mellem sædet og ﬂangerne.
Spjældets og sædets udformning sikrer
optimal og trykstabil spindeltætning,

For ventiler der bruges til gas er testen udført
i henhold til DIN EN 13774 i overensstemmelse med DVGW G260 for gasafspærringsventiler for produktkategorier ≤ PN
16. Denne test blev gennemført med succes.
For ventiler der skal monteres i vandforsyningssystemer blev den mekaniske test
KTW og mikrobiologisk kontrol udført
positivt, så ventilen er godkendt til montering centralt i installationer til drikkevandsforsyning.

Fordele ved butterﬂyventil type KG2/KG4:
R Blødtættende butterﬂyventil til rationel
og sikker anvendelse i industrien med
byggelængde i henhold til DIN EN 558-1
serie 20 (DIN 3202-K1).
R Økonomisk ventil med hus udformet i
ét stykke. Ventilhuset er forsynet med
centreringshuller for lettere montage.
Alternativt kan denne ventil leveres i
lug-udformning for montage som serviceventil.

R GEFA Multitop: Effektiv og sikker
automatisering med den udskiftelige
topﬂange i henhold til DIN 3337. Da
topﬂangen er udskiftelig, sikres det at
lige meget hvilken størrelse/type aktuator der skal monteres på ventilen, så
kan denne monteres direkte på ventilen
uden beslag imellem. Dette giver en væsentlig mere sikker drift og mindre fare
for lækage i ventilen.
Test i henhold til EN
12266-1, P10/P11/P12-A
(DIN 3230 T3 - BA/BO-1)
IN-HSE Gas
IN-DVGW vand
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Fotoceller uden overﬂødige funktioner
høje produktionstekniske
kvalitet, der kendetegner
typiske, amerikanske industriprodukter. Samlet giver
det et produkt, som man i
industriel sammenhæng har
råd til at indsætte utallige
steder i produktions- eller
procesanlæg.

8mm fotoceller uden overﬂødige ekstrafunktioner
og uden at gå på kompromis med kvaliteten.

FOTOCELLER. Banner Engineering Corp., som forhandles gennem Hans Følsgaard
A/S, har lanceret en serie
fotoelektriske sensorer,
S18-2, der giver brugeren
lige nøjagtig det nødvendige
og stadig med Banners sædvanlige, høje kvalitet.

Overﬂødige
ekstrafunktioner
Meget ofte er der en tendens
til, at producenter af komponenter til industrien leverer løsninger, der har rigeligt
med funktionalitet. Ud over
at give kunderne et væld af
valgmuligheder, bruges

De fotoelektriske sensorer, S18-2, fra Banner Engineering Corp. giver brugeren lige nøjagtig det nødvendige og stadig med Banners sædvanlige høje kvalitet.

denne høje grad af funktionalitet til at give produktet
en identitet på markedet.
Men i mange tilfælde kan
mindre gøre det, hvilket kan

være en fordel for kunderne.
Og i mange tilfælde kan en
konkret opgave løses uden
de overﬂødige ekstrafunktioner.

Dette er ﬁ losoﬁen bag Banners serien af /fotoceller,
S18-2, der er fremstillet
på en måde, så man ikke
går på kompromis med den

Høj kvalitet til en rimelig
pris
Banner understreger, at S182 serien ikke er godkendt
til personsikkerhedsfunktioner, men til detektering
af objekter af enhver tænkelig art er serien fremragende. Med sin diameter på
18mm leveres serien enten
i klassiske sender-/modtagerkonstellationer med en
rækkevidde op til 23 meter,
til reﬂeksapplikationer, hvor
rækkevidden er 6 meter og
endelig i diffus single-unit
placering, hvor emner de-

tekteres i en afstand op til
0,75 meter.
Der er et 250° potentiometer, der tillader en præcis justering af følsomhed
i forhold til den aktuelle
applikation. De tre forskellige typer leveres alle med
komplementære udgange
i enten NPN- eller PNParkitektur. Trods den prisbillige udformning, betyder
de store styktal, som S18-2
produceres i, at Banner har
kunnet udvikle en dedikeret
ASIC til serien, så sensorerne er yderst modstandsdygtige over for både optisk og
elektrisk støj.
S18-2 serien kan anvendes i temperaturer mellem
-40 °C og +70 °C.
Yderligere oplysninger på:
www.hf.net
jsj

Tekniske datablade med
omfattende informationer og tværsnitstegninger til over 1.100
chainﬂex-kabler fra igus
er lagt på nettet.

Smart sensor til
måling af vandkvalitet
Sensor kan tilsluttes en
smartphone eller tablet
via lydstikket, og fungere
som et instrument til måling af pH, ledningsevne
og temperatur.
SAM-1 – smart
sensor til måling
af vandkvalitet.

SENSOR. Den amerikanske
producent Sensorex, som i
Danmark repræsenteres af
Grønbech & Sønner A/S,
kan nu præsentere en ny
smart sensor, SAM-1, til
måling af vandkvalitet.

Kobles til smartphone
eller tablet
SAM-1 (Smart Aqua
Meter) kan tilsluttes en
smartphone eller tablet via
lydstikket, og så har man
et instrument til præcis
måling af pH, ORP eller
ledningsevne og temperatur. Sensortype og kalibreringsdata opdateres
automatisk.
Måledata kan deles via
e-mail
Oplysninger som tid, dato

Datablade til over 1.100
chain-ﬂexkabler nu på nettet
Nu kan man få omfattende
information om ﬂeksible
kabler.

og GPS-koordinater bliver
nemt og hurtigt registreret
sammen med stednavne
og kommentarer. Der kan
foretages målinger af prøver på laboratoriet, i marken
eller på et anlæg, hvorefter
disse data straks kan deles
med andre via e-mail. Det
er også muligt at udvælge

Lineære bevægelser
Ekstrem høj kvalitet „made in
Denmark“ er kendetegnet for
elektriske in-line aktuatorer fra
Concens.
Rustfaste-, støjsvage-, kulderesistente versioner.
Optioner: Med Hall sensor
og low noise-versioner, ATEX
zone 22.
Se mere på www.klee.dk.

data og eksportere dem til
et regneark for at analysere
eller opbevare dem. I nær
fremtid vil yderligere sensortyper blive understøttet med fuldt integrerede
softwareopdateringer.
Yderligere informationer
på: www.g-s.dk
jsj

KABLER. Den til dato mest
omfattende samling af
chainﬂex-datablade til kabler i e-kæder fra igus er gået
online. Dermed får brugere
af chainﬂex-kabler nu for
første gang mulighed for at
få detaljerede oplysninger
om over 1.100 kabler på i alt
over 790 sider.
De over 1.100 tværsnitstegninger til kablerne
hjælper kunderne med at

lokalisere de enkelte lederes
placering i forhold til hele
kablingen ned til mindste
detalje og sørger for optimal tildeling af PIN-belægningen til de enkelte stik. I
oversigten ﬁ nder man en
detaljeret beskrivelse af de
forskellige kappematerialer
og deres egenskaber, såsom
modstandsdygtigheden, for
at gøre det endnu nemmere
for kunderne at træffe det
rigtige valg.

omgivelsesforhold, vandring eller
bøjeradius hjælper brugerne i forbindelse med beregningen af det
overordnede system og øger dermed anlæggenes og maskinernes
levetid. Samlingen af chainﬂexdatablade, som man ﬁnder via
chainﬂex-programoversigten, er
intet mindre end en enorm database af typespeciﬁk viden, der
foreløbig ﬁndes i en tysk og engelsk
version. Yderligere sprogversioner
er under forberedelse.

www.igus.dk

Den rigtige løsning til
mange anvendelser
Detaljerede parametre som f.eks.

hassel.

Elektriske aktuatorer
til indbygning eller placering uden på konstruktion

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

www.klee.dk
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Lav-energi røntgenteknologi
til inspektion af fødevarepakninger
s !T FOLIEN ER KORREKT PLA
ceret indenfor den acceptable forseglingszone
s !T DER IKKE ER FOLDER ELLER
defekter i folien
s !T DER IKKE ER PRODUKT I
forseglingszonen
s !T DER IKKE ER PRODUKT
udenfor forseglingszonen
s !T PRODUKTET ER HOMO
gent

Lav-energi røntgensystemer sikrer pakningsintegritet, fødevaresikkerhed
og holdbarhed. Den nye
teknik tillader detaljeret
analyse af tynde og/eller
lette materialer.
Jørgen Rheinlænder og
Signe Lund Eriksen,
InnospeXion ApS
INSPEKTION. Lav-energi
røntgenteknologi er en ny
teknik der i modsætning til
konventionelle røntgensystemer tillader detaljeret
analyse af tynde og/eller lette materialer. Dette anvendes for eksempel til on-line
inspektion og kvantiﬁcering
af svejsninger imellem plastbakker og folie, særligt for
fødevarepakninger. Det er
i særdeleshed den ekstremt
gode billedkvalitet der betinger succesen via en meget mere præcis og nøjagtig
kvantiﬁcering af proces- og
produktparametre i on-line
applikationer. Teknikken
tillader styring og kvalitetskarakterisering af hele
fylde- og lukkeprocessen
således som denne afspejles
af afvigelser i det færdigpakkede produkt.

On-line proces kontrol
med lav-energi røntgen
Lav-energi røntgensystemerne er udviklede med
henblik på kvalitetskontrol
on-line af produkter og råmaterialer, såvel pakkede
som upakkede. Konceptet

200 g torskerogn med folie. Billedet viser en konstrueret fejl i
folien. Fejlen er påført af InnospeXion.

har derfor en væsentligt
forbedret detektionskapabilitet. Særligt er evnen
til at differentiere imellem
meget små tykkelses- og/
eller densitetsforskelle væsentlig forbedret. Det betyder at tykkelsesforskelle
i mikrometerområdet kan
adskilles, selv ved on-line
applikationer, og selv for
meget lette materialer, som
for eksempel plast. Andre
røntgenteknikker kan ikke
anvendes under 25 kV grundet for ringe følsomhed for
detektoren som optager
røntgenbillederne. InnospeXions system anvender
en helt anderledes teknologi

Sikrer pakningsintegritet, fødevaresikkerhed
og holdbarhed

er et brud på den traditionelle anvendelse af røntgensystemer som en slutkontrol.
Derfor er det ikke et simpelt
”go/no go” der er output fra
systemerne, men multivariable der med en stor
præcision karakteriserer
produktet i forhold til de
relevante speciﬁ kationer.
Anvendelsen af en central
PLC i systemerne sikrer en
hurtig, enkel og effektiv
kommunikation med andet
proceslinjeudstyr.

Afviger fra almindelige
røntgensystemer
Teknisk afviger lav-energisystemer betragteligt fra almindelige røntgensystemer.
Den lavere røntgenenergi
giver en markant bedre
kontrast og systemerne

hvorved lav-energi røntgenstråler opfanges af detektoren. Der er således ingen
andre røntgenløsninger som
eksempelvis tilbyder samtidig veriﬁ kation af eksempelvis svejsning af plastfolier
med mikrometerpræcision,
og veriﬁ kation af indhold i
pakninger, i on-line anvendelser.

Nye pakninger til kendte
produkter
Det er netop ovenstående
karakteristika, der gør teknologien interessant ved indførsel af nye pakkemetoder.
For ﬁ skekonservesfabrikken
Bornholms A/S har overgangen fra metalpakning
til plastemballage blandt
andet været begrundet i
miljø, sikkerhed, og effek-

tivisering. Men overgangen
fra velkendte emballerings
– og håndteringsteknikker
har også været ledsaget af
overvejelser omkring selve
lukningens følsomhed for
variationer, eksempelvis
i forhold til uregelmæssig
fyldning og andre afvigelser
i processen.

On-line kontrol af samtlige
lukninger
Bornholm A/S’s kvalitetskrav er meget store, og for
at garantere sikkerheden for
kunder og slutbrugere, anvendes lav-energirøntgen til
on-line kontrol af samtlige
lukninger på de nye emballagetyper. Det sker ved en
hastighed op til 150 dåser
per minut. Dermed afviger
det fuldstændigt fra andre
teknikker til lækkontrol af
forseglede produkter, som
er off-line metoder der næsten udelukkende kan udføres på stikprøver, og som
tager lang tid og dermed er
meget kostbare.
Vigtige produktkarakteristika sikres med
røntgenteknologi
Anvendelsen vedrører den
komplette kvantiﬁcering af
pakningsintegritet og ve-

Øvrige speciﬁ kationer som
det vil være muligt at sikre
ved brug af InnospeXions
lav-energi røntgensystemer
er eksempelvis:
s !T PLASTBGRET OVERHOL
der dimensioner (+/- 0.2
mm)
s !T PLASTBGRETS TYKKELSE
og densitet er acceptabel
og at variationen er minimal
s !T PRODUKTMNGDEN ER
korrekt og at fordelingen
i bægret er jævn
s !T DER IKKE FOREKOMMER
fremmedlegemer i produktet.

s

s

s

s

Afvigelser afslører ringe
styring og kan skade et
salg.
$EN KONKRETE VRDI
der bestemmes af om
en kunde kasserer eller
returnerer et vareparti
som følge af fejlemballering (evt. kun af enkelte
enheder).
$EN VRDI SOM EN REKLA
mation koster, afhængigt
af skadens omfang overfor slutkunden. Er f.eks.
en fødevare fordærvet
kan værdien skulle måles
i menneskeliv, i yderste
konsekvens.
6RDIEN AF AT KUNNE
afsløre uregelmæssigheder i pakkemaskiner
momentant.
6RDIEN AF AT KUNNE

150 dåser per minut

I realtid afbildes og behandles data således at sortering
i op til 16 forskellige klasser
er tilgængelig via I/O terminaler. Output i en bestemt
port resulterer således i
en frasortering via, for eksempel, en pneumatisk cylinder. For nogle fejltyper
gives samtidigt signal til en
central PLC således, at en
korrigerende handling kan
foretages når ﬂere efterfølgende produkter har samme
fejltype.

Lav-energi røntgenteknologi er økonomisk attraktiv
At kunne karakterisere og
måle den indre struktur i
produktet, og for eksempel
afgøre, hvorledes produktionsapparatet kan eller skal
justeres med henblik på at
opnå bedst mulig produkt-

On-line kvalitetskontrol af produkter og
råmaterialer
riﬁ kation af indhold i 200
g. plastikbægre påsvejst en
folie. Opgaven er at sikre at
det pakkede produkt overholder de opstillede speciﬁ kationer:
s !T PLASTBGRET IKKE ER
deformt eller beskadiget

produktionen, kan f.eks.
opgøres som:
s 6RDIEN AF AT MINDSKE
produktionsstop som
skyldes sen opdagelse af
fejltilstande for maskiner på produktionslinjen.
s 6RDIEN AF AT OPFANGE
fejlprodukter (råvarefejl, f.eks.), således at
produktionen stoppes
momentant når visse
fejltyper opstår for hyppigt.
s 6RDIEN AF AT STOPPE PRO
duktionen når der f.eks.
forekommer fremmedlegemer i produktet. Er
årsagen en maskine med
ødelagte sliddele?
s 6RDIEN AF AT KUNNE KLAS
siﬁcere produkter bedre.

kvalitet, -mængde, -udseende eller -pakning skaber
værdi og gør teknologien
økonomisk attraktiv.
Værdien af at kunne detektere afvigelser i produktet,
som en integreret del af

200 g muslinger med folie. Billedet viser produktrester i f
orseglingszonen samt fejl i forseglingen. Fejlene er påført af
InnospeXion.

s 6RDIEN AF AT KUNNE
sammenstille
visse
produktkarakteristika,
f.eks. huller i ost versus
vægt
s 6RDIEN AF AT KUNNE OP
fange pakkede produkter, hvor der er mangler
i pakningen (manglende
enheder).
s 6RDIEN AF AT KUNNE BE
stemme, hvorfra f.eks.
en kontamination stammer fra (leverandører af
råvarer, maskiner eller
internt).
Men det beror også på værdien af at kunne detektere
fejl i f.eks. emballage eller
lukning. Denne værdi afspejles f.eks. af:
s $EN SUBJEKTIVE VRDI
der ligger i hvorledes
produktet præsenterer
sig – er det indbydende?

ﬁ nde fejlene inden produktet forlader produktionsenheden.
s 6RDIEN I IKKE AT SKUL
le have større partier
opmagasineret før frigivelse fra eventuel
stikprøvekontrol ved
laboratorium.

Røntgen som
procesværktøj
Brugen af røntgenteknologi
som et procesværktøj er nyt.
Traditionelt er røntgen anvendt som en slutkontrol til
at detektere fejl og give signal til frasortering. Når røntgen i stedet integreres på et
tidligt stadie i fremstillingsprocessen giver det oftest en
mulighed for fejludbedring,
hurtigere fejlafhjælpning på
produktionslinjen, mindre
spild, og væsentligt mere
sikre produkter.

Potentials for savings
in safety technology
Safe Link over Ethernet

Safety Basic Monitor
with switchable AS-i
Master - the new cost
brake for 3 safe
signals or more

PROFIBUS
PROFINET
PROFIsafe
sercos
EtherNet/IP
Modbus
EtherCAT

 Safe Link over Ethernet: The simplest way of coupling
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Sikkerhedsendestop
IEC/EN 60947-5-1 og dækker driftskategori AC-15/
DC-13.

Sick A/S, der har et meget
bredt program inden for
sikkerhedsudstyr og leverer således også sikkerheds
endestop som type i10R,
der er med til at maskinbyggeren kan overholde de
gældende krav.
SIKKERHED. Med sikkerhedsudstyr forstår man i
henhold til maskindirektivet det udstyr, der placeres
på maskinen og som er med
til at højne maskinens sikkerhedsniveau, når den iboende sikkerhed ikke længere
rækker.
Sick’s sikkerhedsendestop bruges på mange typer
af elektrisk drevne maskiner og udstyr for at undgå
skader.

i10R sikkerheds endestop
I10R er et endesop med
stempelrulle og det er udført i et hus af glasforstærket thermoplast med tæthed
IP66. Og driftsomgivelsestemperaturen er -25 gr. til
+80 gr. C.
Sick oplyser at B10d værdien for i10R er 2 x 106 kob-

Robotten kan efterligne en
handling eller en arbejdsopgave.

Sick’s program i endestop
omfatter typer med aktivering af rulle, arm og stempelrulle. Fotoet viser type
i10R.

linger. Dette giver dermed
maskinbyggeren mulighed
for at beregne MTTFD-værdien der indgår i beregningen af sikkerhedskredsens
samlede MTTFD værdi i
henhold til IEC/EN ISO
13849-1.
Sikkerheds endestop
er fremstillet i henhold til

Generelt
Sikkerheds-endestop er
normalt justeret til en vifte
af bevægelse lige uden for
de normale endestop på
enheden.
Maskinen skal være forsynet med de nødvendige
signal- og overvågningsanordninger, som er nødvendige, for at maskinen kan
betjenes på betryggende vis.
Styresystemerne skal være konstrueret og fremstillet
således, at der ikke kan opstå
farlige situationer. Der skal
blandt andet tages særligt
hensyn til at maskinen ikke
må sætte i gang ved en fejltagelse.
Sikkerhedsendestop er
normalt forbundet i serie
med motoren, der driver
en bevægelig arm, hjulet
eller stativ, så hvis den normale programmering ikke
standser enheden inden for
de fastsatte fysiske grænser,
skal enheden enten stoppe
eller være trukket tilbage til
sin hvilestilling eller stopposition.
jsk

Positionscontroller
til drejeaktuatorer

Energieffektiv drift og
høj processikkerhed
Ud over en energieffektiv drift byder positionscontrolleren CMSX på
fordele som eksempelvis
et interessant forhold
mellem pris og ydeevne
samt en høj processikkerhed. Dette sikres via
dens analoge og digitale
feedback-signaler og deﬁnerbare positioner. Endepositionerne kan deﬁneres
ﬂeksibelt via frit konﬁgu-

Festos positionscontroller CMSX sørger for sikkerheden med
dobbeltvirkende drejeaktuatorer. Forud deﬁnerbare positioner
begrænser ellers uoverskuelige risici i produktionsprocessen
til et minimum.

rerbare analoge signaler.
I standardudgaven af positions controlleren viser
dens microcontroller kontinuerligt disse feedbacksignaler.

Procesrisici begrænses
I closed loop mode sammenligner CMSX kontinuerligt referencesignalet
med drejeaktuatorens

Kan være med til at sikre
arbejdspladser i dansk
industri.
ROBOT. Det er lykkedes forskere på Syddansk Universitet at skabe en robot, der
kan efterligne menneskers
handlinger. Og som kan lære
af egne erfaringer.
Robotten kan være med
til at sikre, at arbejdspladser i industrien bliver i Danmark

En robot med øjne af 3Dkameraer og gribearbejde,
der kan efterligne en handling eller en arbejdsopgave.
Og som oven i købet lærer
af sine egne erfaringer og bliver hurtigere og hurtigere til
at udføre opgaven.
Det er ikke science-ﬁction, men virkelighed på Det
Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet.
På Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet er
det nemlig lykkedes forskere

at skabe et robotsystem, der
kan efterabe menneskers
arbejde, og det er der perspektiv i blandt andet for
industrien.
Ifølge professor Norbert
Krüger kan robotsystemet
være med til at sikre, at industri-arbejdspladser bliver
i Danmark.
hassel.

Intelligent frekvensregulering
til centrifugalpumper
PumpDrive Eco er KSB’s
nye version af en ”motormonteret” frekvensregulering af centrifugalpumper i
varme- og airconditionapplikationer. Det betyder
blandt andet reducerede
energiomkostninger.

Præcise positionscontrollere for drejeaktuatorer sikrer effektiv
processikkerhed.
CONTROLLER. Økonomisk
og pålidelig – det er hvad
eksperterne siger om Festos positionscontroller
CMSX til dobbeltvirkende drejeaktuatorer. Fordelene er især markante
i områder, hvor der ikke
eksisterer eksplosionsfare. En unik egenskab ved
controlleren er evnen til at
fastsætte en forud deﬁnerbar sikkerhedsposition for
procesventilen.

Robot kan efterabe
menneskers arbejde

faktiske position. Enhver
afvigelse udløser prompte
en fejlmeddelelse og et
nødstop. Hvis strømforsyningen skulle svigte, kan
procesventilen bringes til
en forudindstillet sikkerhedsposition, hvorved
uoverskuelige procesrisici
begrænses.
jsj

PUMPESTYRING. KSB AG,
som i Danmark repræsenteres af Grønbech & Sønner A/S, kan nu præsentere
PumpDrive Eco. Den nyeste
version af den ”motor-monterede” frekvensregulering
til centrifugalpumper er
specielt designet til at passe
til varme- og airconditionapplikationer.
Systemet gør det muligt at reducere energiomkostninger ved at matche
pumpens output med det
speciﬁkke behov. PumpDrive Eco’s parametre indstilles
på fabrikken ud fra de speciﬁkke pumpe- og motordata.
Dette reducerer den tid, der
skal bruges til idriftsættelse.

Kan tilsluttes iPhone
Et indbygget trådløst modul
gør det muligt for brugeren
at tilslutte en iPhone via
Bluetooth, så man kan kommunikere med systemet og
konﬁgurere indstillinger
efter behov. Denne applikation gør det meget lettere
at planlægge vedligehold
og service og fremskynder
idriftsættelsen af pumpen,

KSB Etaline pumpe med den nye PumpDrive Eco.

ligesom den gør det muligt
at håndtere speciﬁkke data.
iPhone app’en kan downloades gratis fra iTunes.
En guide i app’en hjælper
brugeren med at opsætte og
konﬁgurere både en openloop regulering såvel som
trykregulering og differenstrykregulering. Et USB
interface, som er integreret
i service connectoren for
direkte forbindelse til en
PC, sørger for hurtig databehandling.

Kan monteres direkte
på en motor
Den intelligente PumpMeter, som er udviklet af KSB,
kan let tilsluttes ved hjælp af

det forhåndenværende BUS
system. Sensoren registrerer
både de aktuelle tilløbs-, afgangs- og differenstryk samt
løftehøjde, og med denne
information kan det afgøres,
om pumpen arbejder energioptimalt.
Udover PumpDrive Eco
til motorer op til 11 kW, tilbydes en variant med mange
ekstra funktioner for motorer op til 55 kW. PumpDrive
Eco kan monteres direkte på
en motor, på væggen eller i
et kabinet. Det er i øvrigt
den eneste frekvensomformer, som kan styre både
asynkrone motorer og reluktansmotorer.
jsj

33

maj/juni 2014

Dual-Use Eksport sikkerhed – Del-3
Denne tredje artikel i
serien om eksportsikkerhed omhandler klassiﬁkation ved hjælp af tabel
CCL samt kodesystem og
betegnelser.

såsom Australien-gruppen, Atomare leverandør
grup-pe eller Missilteknologi kontrolsystemet.

A: Systemer, udstyr og
komponenter
B: Test, inspektion og produktionsudstyr
C: Materialer
D: Software
E: Teknologi

EAR99 Items
Hvis et item ikke er listet på CCL
(Commerce Cont-rol List) betegnes
det som EAR99 (Export Administration Regulations). Dette er
normalt lavteknologi produkter.

Af Jørgen Sommer.
EKSPORT. ECCN klassiﬁ kation af ethvert speciﬁ kt
items bestemmes ved hjælp
af en tabel CCL (Commerce Control List), som er udsendt fra USA af ”Bu-reau
of Industry and Secu-rity”
og fra Europa efter standard
EN 428/2009.
Tabellen indeholder i
hundredvis af ECCN-koder
som er organiseret i henhold til de tekniske parametre og/eller hvem der
er slutbruger af hardware,
software eller teknologien,
der bliver eksporteret.

ECCN kodesystem
ECCN koden er en fem karakter alfanumerisk betegnelse som benyttes på CCL
listen til identiﬁ kation af
Dual-Use items I forbindelse med eksport kontrol.
Alle ECCN koder er
opdelt i 10 kategorier og
hver ka-tegori er yderligere
underopdelt i fem produkt
grupper:

Den første karakter i ECCN
koden identiﬁcerer kategorien som den hører til. Den
anden karakter identiﬁcerer
produktgrup-pen A-E.

Kategorier
Listen over indskrænkede
teknologier er vist i to dele:
”List of Dual-Use Goods
and Technologies” (Kendt
som basislisten) og ”Munitions List”. Dual-use listen
består af kategorier (1-9) af
stigende grad af kompleksitet:
1: Avancerede Materialer
2: Materiale forarbejdning
3: Elektronik
4: Computere
5: Part 1 Telekommunikation
5: Part 2 – Informationssikkerhed
6: Sensorer og lasere
7: Navigation og styresystemer til ﬂy
8: Marine
9: Luftfart og fremdrift

Den første karakter i ECCN koden identiﬁcerer kategorien som den hører til. Den anden karakter
identiﬁcerer produktgrup-pen A-E.

Listen med krigsmateriel
har 22 kategorier, men er
ikke forsynet med overskrifter.
Basislisten har to undersektioner: En ”Sensitive
List” og en ”Very Sensitive
List”.
Items i den meget følsomme list indeholder materialer for hemmelig teknologi,
udstyr som kan anvendes
til detektering af ubåde,
avancerede radarer og jet
maskine teknologier.

Optagelse på listen
For at et emne kan blive
optaget på listen skal med-

SAMMEN
SÆTTER
VI TRYK PÅ
SYSTEMET

Nogle items kræver licens

lemsstater tage højde for en
række forhold eller kriterier:
Fremmed tilgængelighed
udenfor de deltagende lande.
s -ULIGHEDEN FOR EFFEKTIVT

at kontrollere eksporten
af varen.
s -ULIGHEDEN FOR AT LAVE EN
klar og objektiv speciﬁkation af varen.
s /M VAREN KONTROLLERES I
en anden sammenhæng,

Hovedparten af sådanne
kommercielle produkter
bliver betegnet EAR99 og
normalt kræves ikke en licens for at kunne eksporteres eller geneksporteres.
Hvis man imidlertid har
planer om at eksportere
et EAR99 item til et land
un-der embargo eller sanktio-ner kræves en ECCN
li-cens.

NLR betegnelse
Mens en klassiﬁ kation beskriver et item kan autorisationen til forsendelse af
et sådant item ændres afhængig af transaktionen.
NLR (No License Required) er betegnelsen for en
transaktion som betyder at
der ikke kræves licens.
NLR kan benyttes for
en-ten EAR99 items eller
items på CCL listen, som
ikke kræver en licens for den
pågældende destination forudsat, der ikke er gene-relle
forbud. (EAR Part 736).

KEMI/PETROKEMI
PUMPESPECIALIST
API Normer
Sikkerhed
Materialevalg
Nøjagtighed
Driftsikkerhed
ATEX
Service
Specialopgaver

PFI Flowteknik A/S er en særdeles
kompetent samarbejdspartner, når det
gælder pumper og instrumenteringsudstyr. 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
S¿#S¿ÀRZWHNQLNGN·ZZZS¿ÀRZWHNQLNGN
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Haldor Topsøe A/S:

Klimastyring i el-skabe sparer energi
På Haldor Topsøes nye
produktionsanlæg i
Frederikssund spares cirka
50.000 kr. om året ved
at anvende Rittals LCP
industrikølere i el-skabe
med frekvensomformere.
Første LCP industrikølere
leveret til industribrug i
Danmark.

Elektroingeniør Lars J. Espersen,
Haldor Topsøe A/S, t.v., og projektingeniør Poul Erik Andersen,
Elogic A/S, t.h., ved el-skabene
med frekvensomformere og LCP
køleanlæg.

ENERGI. Haldor Topsøe A/S
er en af Danmarks største
industrivirksomheder og
internationalt førende inden for procesteknologi og
heterogen katalyse til olierafﬁ naderier, fremstilling af
kemiske produkter og miljørigtige energiprocesser.
Haldor Topsøes katalysatorer anvendes blandt andet
til fremstilling af kemiske
produkter som eksempelvis
metanol, svovlsyre, ammoniak og brint. Andre af ﬁ rmaets katalysatorer bruges
til at forbedre miljøet ved
at rense olie for svovl- og nitrogenforbindelser eller til
at rense røg fra kraftværker
og udstødningen fra store
dieselkøretøjer.

Kølingen foregår kun
hvor varmen udvikles.

LCP kølerne. Herved sparer
vi cirka 50.000 kr. om året
på energiregnskabet.

Specielt udviklet til køling
af skabe
LCP industrikølerne er
højtydende varmevekslere
med integreret kondensatstyring og meget ensartet
temperaturfordeling. Ved
anvendelse af høje fremløbstemperaturer på vandet
bliver andelen af indirekte
frikøling forøget, og driftsomkostningerne dermed
sænket. LCP kølerne har
en lang række overvågningsfunktioner og er specielt udviklet til indbygning i Rittals
TS 8 skabssystem.

Nyt produktionsanlæg
Siden 2012 har man været
i gang med opførelsen af
et nyt produktionsanlæg,
Produktionsanlæg P6, på
fabrikken i Frederikssund,
og er nu i den sidste fase,
hvor forskelligt produktionsudstyr bliver installeret.
Blandt andet er der in-

Første LCP
industrikøleanlæg
- Vi har gennem mange år
opbygget og leveret el-tavler
og skabe til Haldor Topsøe

Sparer cirka 50.000 kr.
om året.

stalleret tre rotationskompressorer af fabrikat Piller,
som skal levere mekanisk
rekompression af damp til
inddampere. Kompressorernes kapacitet tilpasses
det aktuelle behov ved hjælp
af tre Danfoss frekvensomformere type FC302 hver
på 250 kW.

Sparer 50.000 kr. om året
Frekvensomformerne er,
sammen med en mindre frekvensomformer, installeret
i Rittal-skabe. Til klimastyring af skabene er disse forsynet med Rittals nye LCP
industrikølere, som er de
første LCP industrikølere
leveret til industribrug i
Danmark.
- Hver frekvensomformer
har et varmetab på 5 kW ved
fuldlast, så det er meget

Fra venstre: Salgskonsulent Carsten Stern Hansen, Rittal A/S,
projektingeniør Poul Erik Andersen, Elogic A/S, salgsdirektør
Thomas Heilbuth, Elogic A/S og elektroingeniør Lars J. Espersen,
Haldor Topsøe A/S i tavlerummet på Produktionsanlæg P6, som
er under opbygning.

Første LCP industrikølere leveret til
industribrug i Danmark.

varme, der skal fjernes, fortæller elektroingeniør Lars
J. Espersen, Haldor Topsøe
A/S, der er ansvarlig for elinstallationerne i det nye
byggeri. - Derfor valgte vi
at installere LCP industrikølere i el-skabene i stedet
for at etablere et rumkølean-

læg med en kapacitet på 30
kW i tavlerummet. Det er en
stor fordel, at kølingen kun
foregår, der hvor varmen udvikles, så hele tavlerummet
ikke skal nedkøles. Da vi i
forvejen har et isvandsanlæg
i produktionen, har vi med
fordel koblet dette anlæg til

A/S, men det er første gang,
vi leverer skabe med LCP
køleanlæg til industribrug,
siger salgsdirektør Thomas
Heilbuth, Elogic A/S. Elogic A/S, hvis hovedafdeling
ligger i Løsning ved Hedensted, projekterer, producerer og servicerer el-tavler
og -skabe, der bruges både i
industrianlæg og bygninger.

LCP industrikølere i
el-skabene.

Godt samarbejde
med Rittal
- Til den aktuelle opgave
speciﬁcerede Haldor Top-

søe A/S, at der skulle anvendes Rittal el-skabe og
LCP køleanlæg til skabene
med Danfoss frekvensomformere. Vi véd, at Danfoss
og Rittal har et samarbejde
i Tyskland, men i Danmark
har Danfoss ikke tidligere
været med i en installation
med en kombination af Danfoss frekvensomformere og
Rittal LCP køleanlæg. Så
det er en installation med
et fremtidsperspektiv.
Vi er meget tilfredse
med Rittals produkter og
med samarbejdet med Rittals medarbejdere. Hvis der
opstår problemer - hvad der
sjældent gør - bliver de hurtigt løst, hvilket er meget
vigtigt for, at vi kan levere
et topprodukt til vore fælles kunder, slutter Thomas
Heilbuth.
jsj
LCP industrikøler
med køleeffekt på
10 kW.
Leveres
tilslutningsklar, passer på
alle 2000 mm. høje
TS8 skabe i 600 &
800 mm. i dybden
med samt bibeholder den høje kapslingsklasse på IP 54.
Mulighed for luftudløb i begge sider
med en kapacitet
på 5 kW eller på
den ene side 10 kW.

Beta Instruments
nu en del af

Den NYE Honeywell Smart Line Serie ST800 og ST700 er yderligere optimeret
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Højeste nøjagtighed (0.025% span)
Hurtigste opdatering (<80 ms) Turn Down 400:1
Avanceret graﬁsk display (32 character)
HART 7 protokol / FF / DE / 4-20 mA
Extern 0-punkt og område konﬁguration
Polaritet ufølsom (+ og ÷ uafhængig)
Modulopbygget
ATEX / SIL 2/3

Modular Design
Alle SmartLine ST800 og ST700 tryktransmittere er modulopbygget, hvilket gør det nemt at udskifte hardware,
tilføje indikatorer, ændre elektroniske moduler eller endda selve målehovedet, uden at det påvirker den samlede præstation eller obstruerer ATEX certificeringen.

Re-kalibrering er ikke
nødvendig. Derved
undgår man tidskrævende procedurer for
at fjerne en transmitter
fra en proces, hvilket er
vigtigt i stærkt kritiske
processer.
Bedst af alt; Honeywells enestående modularitet reducerer den samlede investering i udstyr og sænker de
samlede driftsomkostninger.

Det tager kun et par minutter at udskifte elektronikken, selv i marken med strøm på udstyret.

Tel 7665 2000

Honeywells SmartLine tryktransmittere ST800 og
ST700 er designet omkring en højtydende piezoresistiv sensor, som integrerer måling af procestryk med
måling af statisk tryk og omgivelsestemperatur. Disse
målinger kompenserer måleresultatet som følge af

temperatur eller statiske trykpåvirkninger. SmartLine
tryktransmittere kan erstatte af stort set enhver anden
transmitter, og giver samtidig en bedre “proces performance.”
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Heavy-duty LED-armatur
til aggressive miljøer
fødevareindustrien. Olie
og smuds fra selv de hårde
industrimiljøer er dog heller ikke noget problem for
WLC60-armaturerne.

Der ﬁndes efterhånden et
utal af LED-armaturer til
industriel brug. Få er dog
så modstandsdygtige over
for høje vandtryk og aggressive rensemidler som
WLC60-serien fra Banner,
der er repræsenteret af
Hans Følsgaard A/S.

Med metalstøbte moduler i ER-serien kan det decentrale EtherCATI/O-system også benyttes i meget krævende og barske omgivelser.

Kompakte I/O-moduler
i metalstøbt hus
EtherCAT-I/O-system
med IP-67-moduler til
meget krævende omgivelser

modulserien i ”Hygiejnisk
Design” med rustfrit stålhus og IP-klasse 69K er
beregnet til applikationer
inden for fødevare-, kemiog farmaindustrien.

I/O. Med den nye ER-serie
udvider Beckhoff anvendelsesmulighederne for
EtherCAT-Box-moduler.
De yderst robuste I/Omoduler, der er indkapslet
i et metalstøbt hus, er velegnede til meget krævende
og barske omgivelser. Sammen med modulserierne
EP og EQ dækker det decentrale EtherCAT-I/Osystem således et bredt
signalspektrum til industriel anvendelse.

Metalstøbte moduler
til et bredt spektrum af
signaler
Modulerne i ER-serien
er fuldt kompatible med
EP-serien og byder derfor
også på et meget bredt
I/O-spektrum, dvs. digitale indgange med forskellige ﬁltre, digitale udgange
med 0,5 A udgangsstrøm
samt kombi-moduler med
frit valgbare digitale indeller udgange. Desuden
tilbydes analoge indgangsmoduler til måling af
strøm/spænding. Spektret
omfatter desuden moduler til temperaturmåling,
serielle grænseﬂader, encoder-indgange og motionmoduler.

Til meget barske
industriomgivelser
Husets metalstøbning gør,
at IP-67-I/O-moduler i
ER-serien kan benyttes i
meget barske industriomgivelser. Helstøbningen
betyder, at modulerne kan
benyttes i alle de tilfælde,
hvor der kræves øget modstandsdygtighed og robusthed. Det kan typisk være
inden for sværindustrien,
eksempelvis presseanlæg,
metalstøberier, bilindustrien og robotteknikken,
hvor det eksempelvis kommer an på bestandighed
mod svejsestænk.
Supplement til plast og
stål
De nye EtherCAT-Boxmoduler er et perfekt
supplement til huse, der
er udført i plast eller stål.
Plastvarianten EP er udviklet til våde, snavsede
eller støvede omgivelser
inden for maskinbygning, monteringsteknik
og halvvleder- og logistikindustrien, mens EQ-

Kompakt konstruktion
Man kan få 30 mm smalle
eller 60 mm brede moduler i forskellige kanalvarianter, der er kendetegnet
ved deres kompakte konstruktion (126 mm højde og 26,5 mm dybde).
Signaltilslutningen sker
enten via M8- eller M12stikforbindelser. ER-modulerne har derimod en
EtherCAT-grænseﬂade,
spændingsforsyning samt
M8-stik eller -bøsninger til videreledning. Til
maksimalt strømudtag fås
moduler med 7/8“-spændingsforsyning og M12EtherCAT-bøsninger.
EtherCAT-Box-moduler
i metalstøbt udførelse er
godkendt til et udvidet
driftstemperaturområde
på -25…+60 °C (-40…+85
°C lagertemperatur). jsj

BELYSNING. LED-belysningen sniger sig ind i alle slags
applikationer, og i industriel
sammenhæng giver det rigtig god mening, at LEDteknologien åbner døren for
meget effektivt forseglede
”ﬁt-and-forget” løsninger på
grund af lysdiodernes meget
lange levetid. Udskiftning
af lyskilden er derfor ikke
længere et krav til mange
typer af applikationer, hvor
man i stedet lader armaturet
sidde og passe sig selv i 10 og
måske 20 år – og så kan man
udskifte hele armaturet, når
lysudbyttet falder til under
70 procent, der er den deﬁnerede levetidsgrænse for
LED-baserede lyskilder.

Gode egenskaber ved lave
temperaturer
Med WLC60-serien fra
Banner, der er repræsenteret
af Hans Følsgaard A/S, har
virksomheden netop fremstillet en løsning, der giver

LED-armaturerne fra Banner har høj brightness, en ekstremt høj
kapslingsklasse, lang levetid og kan anvendes ned til meget lave
driftstemperaturer.

kunderne de mest udtalte
fordele ved LED-teknologien. Det interessante i den
forbindelse er, at Banner slet
ikke nævner de energimæssige fordele, som mange andre slår på tromme for, men
i stedet koncentrerer sig om
de mere industrielt interessante faktorer, nemlig en høj
brightness, en ekstremt høj
kapslingsklasse, lang levetid
og kan anvendes ned til meget lave driftstemperaturer.
LED’er fungerer langt bedre
ved lave temperaturer end
eksempelvis ﬂourescerende

lyskilder, hvorfor lysdioder
eksempelvis er en bedre løsning til køle- og fryserum.

Olie- kemikalie- og
vandresistente
WLC60-serien fra Banner
leveres i to længder, 340mm
og 640mm, med angiveligt
klassens højeste brightness.
Armaturerne er olie- kemikalie- og vandresistente
i kapslingsklasserne IP67,
IP68 og IP69K. Armaturerne tåler derfor afrensning
efter de meget høje krav,
der gælder i eksempelvis

Robuste armaturer
Kombinationen af LED’ernes grundlæggende stødsikre konstruktion og et
gennemtænkt mekanisk design af såvel den forseglede
kapsling som polykarbonat-/BSG-fronten giver et
armaturdesign, der effektivt
modstår de vibrationer og
chok, der kan opstå i industrielle miljøer. Der er samtidigt mulighed for at vælge
ﬁre niveauer af lysstyrke i
armaturerne.
Man forsyner WLC60serien med en DC-spænding mellem 12 og 30 volt
gennem en 4-pin integreret
M12-konnektor med eurotype
quick-disconnect
funktion. Flere armaturer
kan sammenkobles i serier,
hvad der forenkler installationen af de robuste, industrielle LED-armaturer.
Så hvis forsyningen svarer
til kvaliteten i Banners belysningsprodukter, har man
en effektiv ﬁt-and-forget
industribelysning, som kan
passe sin opgave i både år og
årtier trods mekaniske udfordringer samt aggressive
rensemidler og omgivelser.
jsj

Tre faser og tre versioner
med ECO-strømforsyninger
I løbet af 2. kvartal 2014
vil EPSITRON-familien
sige velkommen til tre nye
versioner af de 3-fasede
ECO-strømforsyninger.
STRØMFORSYNING.
WAGO‘s ECO-strømforsyninger er en økonomisk løsning, når man har brug for
en pålidelig 24 V DC-spænding. WAGO‘s eksisterende
portefølje af 1-fasede forsyningsprodukter bliver nu
udvidet til at omfatte typer
til håndtering af både 2- og
3-fasede applikationer i løbet af 2. kvartal 2014. De tre
nye ECO-strømforsyninger
giver nominelle outputs på
6,25 A (787-738), 12,5 A
(787-740) eller 20 A (787742). Strømforsyningernes
udvidede temperaturområde spænder fra -25 til +70
°C, og derating optræder
først ved temperaturer over
+50 °C. Den nominelle effekt er konstant til rådighed
inden for de aktuelle temperaturområder og holdes i

Økonomiske og kompakte strømforsyninger. Med et output på
150 W har de nye 3-fasede ECO-strømforsyninger (787-738) en
fysisk bredde på kun 50 mm og en dybde på bare 92 mm. Alle
forsyningsklemmer er udstyret med WAGO‘s egen skrueløse CAGE
CLAMP-tilslutningsteknologi.

skak af strømforsyningernes
overbelastningsbeskyttelse.
Det gør disse strømforsyninger velegnede til mange
forskellige applikationer,

som eksempelvis forsyning
af informationskiosker og
automationssystemer, procesanlæg, bygningsautomation og industrielle løsninger.

Ligesom deres 1-fasede
familiemedlemmer kan
de 3-fasede ECO-strømforsyninger parallelkobles.
Udgangsspændingen kan
justeres mellem 22 og 28 V
DC gennem et helt almindeligt potentiometer på
forsyningsfronten, så man
eksakt kan matche strømforsyningerne til en aktuel
maskine eller et system.
De indbyggede forsyningsklemmer giver en nem og
tidsbesparende tilslutning
og er forsynet med en pal til
let håndtering uden brug af
værktøj. CAGE CLAMP
®-tilslutningsteknologien
sikrer, at klemmerne altid
bliver fuldt og helt korrekt
lukket, ligesom man altid
kan regne med, at klemmerne fastholder de tilsluttede
ledninger med det rigtige
kontakttryk.
Produkterne kan ses i onlinekataloget fra marts 2014
(787-738, 787-740) og april
2014 (787-742).
www.wago.dk
hassel.
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Der er blevet skruet meget kraftigt
ned for innovationen under krisen
signværktøjer og den måde,
vi arbejder sammen. Normalt starter vi med simple
kalkulationer, tegning og
simuleringsværktøjer. Herefter går vi over til at bruge
mere avancerede værktøjer,
men under arbejdet foretager vi forskellige tests for at
veriﬁcere simuleringen for
at være sikker på, at vi er på
det rette spor.

-Kun de mest afklarede og
koldblodige fastholdt eller
skruede op for innovationen, sagde formanden
for Mekatronisk Selskab,
professor Lars Hein på
Mekatronikdagen 2014.
Af Thomas Hasselriis.
MEKATRONIK. ”Mekatronik,
design og innovation – fra
teknologi til konkurrencekraft” var titlen på Mekatronikdagen 2014, der fandt
sted for nylig på Aalborg
Universitet, hvor over 50
universitetslærere og studerende samt deltagere fra
danske industrivirksomheder hørte på spændende
foredrag om mekatronik
– metoden hvor mekanik,
elektronik, software er bundet sammen i innovative
produkter.
-Hvor sidder konkurrencekraften i et produkt?
Hvordan står det med innovationsevnen? Hvor har
vi godt afsæt for produktinnovation? Hvor sidder vores
evne til at skabe konkurrencedygtige produkter. Det
var nogle af de spørgsmål,
som formanden for bestyrelsen i Mekatronisk Selskab,
adm. direktør, professor
Lars Hein, IPU, stillede, da
han indledte talerrækken.
Forinden havde medlem af
Mekatronisk Selskabs bestyrelse professor Torben
Ole Andersen, Aalborg Universitet, budt velkommen til
deltagerne.
Men hvordan skal kagen
skæres? Hvilke funktioner
skal med i produktet og hvor
sidder komkurrencekraften
i et produkt og mange andre spørgsmål kom fra Lars
Hein, og disse spørgsmål
blev besvaret hen ad vejen
af de andre taler.
-Mekatronik, design og
innovation hører sammen,
men der er blevet skruet meget kraftigt ned for innovation under krisen. Kun de
mest afklarede og koldblodige fastholdt eller skruede op
for innovationen, fortsatte
professoren.
-Vi har skilt os af med

”garant for et sikkert valg
”

www.b-i-a.dk

Den store forsamling af universitetslærere, studerende og repræsentanter for industrien lyttede med
stor interesse til de kloge ord om mekatronik.

ikke blot den operationelle
del af innovationsmaskineriet men også med de ledere,
der vidste hvad innovation
betyder for virksomheden
og hvordan den gribes an
ledelsesmæssigt. Hvis vi
ikke hurtigt kommer i gang
med innovation igen, har
vores ledere og medarbejdere glemt hvordan man gør,
fordi de har mistet træningen og er søgt andre steder
hen i virksomheden. Vi kan
komme i den situation, hvor
vi skal genlære innovation,
og hvor vi må vente på en
ny generation af innovationsbevidste ledere klatrer
til tops i organisationen og
bringer innovation tilbage
på dagsordenen, understregede Lars Hein.

Brug procesmodeller i
udviklingen
-Mange undersøgelser viser,
at integrationsproblemer er
en evig kilde til ofte kritiske
problemer i tværfaglig produktudvikling, som rammer
bundlinjen. To måder, hvorpå vi kan øge integrationen,
er ved at støtte os til procesmodeller, og ved at sikre
at vi forstår systemet og de
bindinger, der opstår i løbet
af udviklingen.
Det sagde Senior RD
Engineer Jonas M. TorrySmith, Novo Nordisk A/S,
da han beskæftigede sig med
”Procesmodeller og graﬁ sk
modellering af mekatroniske systemer i udviklingsarbejdet”.
-I slutproduktet har vi
løsninger, der er integreret
både fysisk og i virkemåde
af produktet. Det vil sige,
at vi, undervejs ved tilblivelsen, må være tvunget til
at håndtere integrationen på
fornuftig vis. Hvis ikke vi
har overblik over integrationen, og hvad der skal gøres,

vil problemerne langsomst
hobe sig op, sagde Jonas M.
Torry-Smith videre.
-Det, vi typisk ser, er
silotænkning i projekter.
Ingeniørerne sidder i enklaver og interagerer ikke med
hinanden. På enkelte områder kan man være heldig
at have opstillet en model,
der simulerer en nøgleparameter f. eks. ﬂow, som er
multi-disciplinært, men der
er et utal af områder i produktet, hvor integrationen
mangler. Noget så simpelt
om der er plads til ledninger,
om PBC kan udskiftes i en
servicesituation, eller om
man fysisk kan komme tril

ter mellem domæner for at
reducere vægt, øget performance etc.
Det negative er, hvis vi
øger kompleksiteten, og vi
får skabt nogle bindinger
i produktet og mellem de
teams, der samarbejder. Det
skal vi være meget opmærksomme på, da det kan være
alvorlige kilder til problemer i udviklingsprojekter..
Det er noget, der kan ses på
bundlinjen.
På trods af udfordringerne kan det ved at benytte mekatronik-speciﬁ kke
metoder opnå en bedre integration og dermed øget
komkurrencekraft.

”Vi kan komme i den situation,
hvor vi skal genlære innovation”.

målepunkter på PCB ved inline testing. Det kan være
EMC-forhold, der forbliver
uovervejede etc. Disse situationer skaber signiﬁ kante
problemer i udviklingen
og udskyder milepæle, gør
produktet dyrere og mindre
konkurrencedygtigt, fortsatte ingeniøren.
-Procesmodeller er en
måde at nedbringe kompleksiteten på, nemlig ved
at skabe veldeﬁ nerede ﬁ kspunkter, hvor vi kan dele
information, og ved at have
steps i den gradvise udvikling i stedet for en udvikling
i en lang køre.
Ved at øge innovationen
kan vi få en bedre integration, fordi vi kan udnytte
teknologier på ﬂere områder og ﬂytte funktionalite-

Starter med simple
kalkulationer
Grundfos bruger forskelligt
software og simuleringsværktøj til at udvikle en ny
generation af elektronikdrevne motorer, hvor elektronik, mekanik og motor
er integreret i et kompakt
mekatronik design.
Det fortalte senioringeniør Hans Stougaard, Grundfos Holding A/S.
-Vi benytter forskellige
værktøjer for de forskellige
tekniske discipliner. Ved at
bruge simulering forsøger vi
at minimere test og fejl og
komme frem til den rigtige
løsning første gang. Vi bruger også værktøj for statisk
analyser og en masse andre
designopgaver. Derfor forbedrer vi konstant vores de-

Unikke fordele ved den
magnetiske skrue
”Grundlæggende
optimering af den magnetiske
skrue” var emnet for lektor
Peter Omand Rasmussen,
Aalborg Universitet.
-Den magnetiske lederskrue har mange ligheder
med den mekaniske lederskrue, hvor der geares mellem roterende og lineære
bevægelser. Basalt set er
tænderne i gearingen udskiftet med permanente
magneter, hvorved der opnås unikke fordele så som
reduceret slid, ingen smøring og en form for overlastbeskyttelse, sagde Peter
Omand Rasmussen.
Han gennemgik en grundig optimering med forskellige hovedparametre,
ligesom han på skærm viste
en optimeret magnetisk lederskrue i visse design ville
kun give sammen kraft som
en hydraulisk cylinder drevet af et højt tryk på ﬂere
hundrede bar.
Tidlig modellering sparer
penge og tid
-For at designe og implementere et mekatronisk
system er der behov for
modeller, som understøtter beskrivelse og analyse
af systemer, der bl. a. har
inkoporeret kontrol af algoritmer., sagde professor Torben Ole Andersen,
Aalborg Universitet, hvis
indlæg var ”Modelbaseret
tilgang: En nødvendighed i
optimal design af mekatroniske systemer.
-- Den normale procedure i industriel design er
at opbygge og designe hvert
designkoncept. Mange penge og tid kan spares i at løse
problemer eller foretage
implemationsforbedringer,
hvis modellering blev udført
tidligt i designprocessen,
sagde professoren.
Han præsenterede på
skærm nogle af de matematiske modeleringsnalysefærdigheder, der er nødvendig
for at opnå et mere ”optimalt” design.
Mekatronikdagen bød på
mange andre spændende
indlæg, som vi vil bringe en
artikel om i næste nummer
af bladet.

Direktør og professor Lars
Hein: -Hvor sidder konkurrencekraften i et produkt?

Senior RD Engineer Jonas M.
Torry-Smith:-Ingeniørerne
sidder i enklaver og kommunikerer ikke med hinanden.

Senioringeniør
Hans
Stougaard:-Ved at bruge
simulering forsøger vi at
minimere test og fejl.

Lektor Peter Omand Rasmussen: -Med den magnetiske lederskrue reduceres
slid og overbelastning.

Professor Torben Ole
Andersen:-Modelbaseret
tilgang er en nødvendighed.
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Functional Safety med IEC 61508
To eksempler
1). Detektering af røg med
sensorer og efterfølgende
intelligente aktivering af
en brand undertrykkelses
system.
2). Aktivering af en niveauswitch i en tank, der indeholder en brandbar væske,
når et potentielt farligt niveau er nået.
Aktiveringen får en ventil
til at lukke for at forhindre
yderligere væske til tanken
og herved forhindres væskeoverﬂow.

Til de ﬂeste applikationer
udføres sikkerhedsfunktioner ved hjælp af systemer
bestående af elektriske
og/eller elektroniske og/
eller programmerbart
udstyr (E/E/PE). Artiklen
giver indsigt i standard IEC
61508 og hvad maskinfabrikanten normalt bør
gøre.
Af Jørgen Sommer.
SIKKERHED.
Computer
baserede systemer – kaldt
programmerbare elektroniske systemer – har været benyttet til styring af maskiner
mv. og mere og mere benyttes de også i forbindelse med
sikkerhedsfunktioner.
Functional Safety er et
koncept som er anvendeligt
på tværes af alle industrielle sektorer og er grundlæggende for at muliggøre
komplekse teknologier som
bruges til sikkerheds relaterede systemer.
Det sørger for at det sikkerheds relaterede system
giver den nødvendige risikonedsættelse, som kræves
for at opretholder det krævede sikkerhedsniveau for

Standarden IEC 6108 er relevant når der er tale om Functional Safety ved store komplekse anlæg.

et system. Functional Safety
benyttes meget, hvor man
skal kunne stole på at opnå

Risikovurder

den krævede sikkerhed til
det udstyr, der kan være
årsag til farlige situationer.
Eksempler på anvendel-

se: Olie og gas industrien,
nukleart anlæg, medicinal
fabrikation, kraner, vagt
interlock og nødstop systemer for maskiner, dynamisk
positionering (skibsbevægelser), jernbanesignal systemer osv.

Functional Safety
i henhold til IEC 61508
Lad os se på deﬁ nition af
sikkerhed: At være fri for
uacceptable risici med fysiske skader og kvæstelser,
skade på folks sundhed samt

enten direkte eller indirekte
skader på ejendom eller på
omgivelser.
Functional Safety er en
del af den overordnede sikkerhed som afhænger af om
et system eller udstyr reagerer korrekt på deres input.
Det er detektering af potentielt farlige tilstande, der
resulterer i aktivering af beskyttelsesforanstaltninger,
som skal forhindre farlige situationer i at opstå eller som
skal reducere konsekvensen
af en farlig hændelse.

Analyser farerne
Generelt bør en betydelig
fare og det tilhørende styresystem identiﬁceres af
fabrikanten via en analyse
af faren.
Analysen identiﬁcerer
om Functional Safety er
nødvendig for at opnå tilstrækkelig beskyttelse med
hver betydelig fare. Hvis
det er tilfældet skal der tages passende højde for ved
design af maskinen eller
udstyret.
Lidt om IEC 61508
Standarden IEC 61508 deﬁnerer passende midler til at
opnå Functional Safety for
systemer, som den dækker.
Den benyttes til sikkerheds-relaterede systemer,
når et eller ﬂere sådanne

systemer består af elektriske og/eller elektroniske og/
eller programmerbart elektronisk udstyr (E/E/PE).
Den beskriver mulige
farer forårsaget af svigt af
sikkerheds funktioner som
skal udføres med E/E/PE
sikkerheds relaterede systemer, som særskilt fra farer
der opstår fra selve E/E/
PE udstyret (For eksempel
elektrisk chok mv.).
Standarden er generelt
baseret på og anvendelig
til alle E/E/PE sikkerheds
relaterede systemer uanset
anvendelse.

Maskinfabrikanten
Som det fremgår af ovenstående er der tale om
komplekse E/E/PE sikkerhedssystemer. Derfor er der
normalt ikke brug for IEC
61508 til maskiner.
Maskinfabrikanten bør
koncentrere sig om standarden IEC ISO 12100 om
sikkerhedsprincipper og
risikovurdering samt IEC
ISO 13849-1 om sikkerheds
relaterede dele af maskinens
styresystem.
IEC ISO 13849-1 er skrevet for maskinbranchen.
Men der kan opstå situationer, hvor det kan være nyttigt at benytte IEC 61508,
hvis der skulle mangle noget
i IEC ISO 13849-1.

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

Hans Buch A/S
Roskildevej 8-10
2620 Albertslund

Telefon: 43 68 50 00
www.hansbuch.dk
info@hansbuch.dk
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Ny app til vandsektorens
foretrukne SCADA-software
Styring og overvågning
af vand- og spildevand
bliver nu nemmere, mere
ﬂeksibel og effektiv med
nye features i version 11 af
SCADA-softwaren IGSS.
En iPhone-app er en af de
centrale opgraderinger.

Embedded-PC´er af typen CX8030 og CX8050 supplerer ministyringsserien CX8000 med master-funktion.

Embedded-PC
med master-funktion
Beckhoffs nye embeddedPC-serie CX8000 har
master-grænseﬂader til
CANopen og Proﬁbus.
PC. Med de to embeddedPC´er CX8030 og CX8050
har Beckhoff udvidet sin
ministyringsserie CX8000
med henholdsvis en Proﬁbus- og en CANopenmaster. Indtil nu har man
kunnet realisere masterfunktionen med en embedded-PC fra CX8000-serien
med indbygget feltbus-slave
kombineret med en ekstra
EtherCAT-masterklemme.
Med CX8030 og CX8050
står den kompakte funktion, der er integreret i
embedded-PC´en, nu til
rådighed for henholdsvis
Proﬁbus og CANopen.

Et bredt
anvendelsesområde
Embedded-PC´er af typen
CX8030 og CX8050 er
dermed optimalt egnede

til at indlemme forskellige feltbus-slaver, lige fra
ventiløer til drev i små og
mellemstore maskinapplikationer. Herudover kan
de benyttes som gateway
mellem EtherCAT-slave enheder og enheder med traditionelle slave-grænseﬂader
som eksempelvis Proﬁbus
eller CAN, eller til tilkobling af maskinstyringen til
en overordnet Ethernetinfrastruktur.

To typer
I type CX8030 supporterer
Proﬁbus-masteren, udover
den normale dataudveksling, også DPV1-kommunikation, og efter behov
kan master-grænseﬂaden
desuden konﬁgureres til en
slave-grænseﬂade. I TwinCAT-systemmanageren
ﬁndes en enkel Proﬁbusmonitor, der kan benyttes
til diagnoseformål.
Type CX8050 kan operere som CANopen-master,
men også som normal CANmaster. I så fald supporteres

CAN 2.0A og CAN 2.0B,
dvs. 11 bit eller 29 bit identiﬁere. På den måde kan alle
gængse CAN-applikationer
og CAN-enheder kommunikere med eller tilsluttes
CX8050. En CAN-monitor
kan benyttes til diagnoseformål.

Tekniske egenskaber
De kun 65 x 100 x 80
mm store embedded-PC´er
opererer med Windows
CE 6.0, en centralenhed (400-MHz-ARM9CPU), 64 MB RAM samt
et 256-MB-MicroSD-kort,
der kan udvides til 4 GB.
Dertil kommer 1 x Ethernet 10/100 MBit/s samt
en USB-enhed (bag frontklappen). CX8030-PC´ens
Proﬁbus-grænseﬂade er
udført som 9-polet D-Substik med afskærmning,
mens
CX8050-PC´ens
CANopen-bus-grænseﬂade er udformet som 9-polet
D-Sub-stik iht. CANopenspeciﬁkation og har galvanisk afkobling.
jsj

SCADA. Schneider Electric fortsætter udviklingen
af det populære, graﬁske
SCADA-system IGSS, som
er udviklet med særligt fokus på vandsektoren. Med
IGSS version 11 får brugerne nu nye funktioner, som
gør overvågning og styring
af vandforsyning og renseanlæg endnu nemmere og
mere effektiv.

Nu på iPhonen
En væsentlig nyhed i IGSS

Den nye app til IGSS gør det muligt
for den driftsansvarlige at modtage og kvittere for aktive alarmer
fra SCADA-systemet direkte på
deres iPhone. Det er også muligt
at indstille og ændre forskellige
værdier og setpunkter i app‘en.

version 11 er integration til
iOS med en iPhone-applikation, som Schneider Electric
introducerer samtidig med
IGSS 11. Med den nye app
kan driftsansvarlige modtage og kvittere for aktive
alarmer fra SCADA-systemet direkte på deres iPhone.
Og ikke nok med det - de
kan også indstille og ændre
forskellige værdier og setpunkter i app‘en.

Sikret via dedikeret
gateway
Udvekslingen af data mellem IGSS og app‘en sker
via en dedikeret gateway, så
kunder ikke går på kompromis med sikkerheden. Schneider Electrics iOS-app til
IGSS 11 kræver nemlig
ikke, at SCADA-systemet
skal „åbnes“ for ekstern datatraﬁk.
IGSS 11 byder desuden
på nye fordele for systemintegratorer med en række nye
design-features, som optimerer den intuitive, graﬁske
brugerﬂade yderligere.
jsj

iX HMI-panel med lang levetid
Et godkendt til at modstå
vind, stærkt sollys, sne og
regn.
PANEL. Det robuste 15.4”
operatørpanel iX T15BR er
designet til lang og produktiv levetid, i meget krævende
miljøer. Det nye panel er
godkendt til at modstå vind,
stærkt sollys, sne og regn. Og
fungerer både i krævende
udendørsapplikationer, og
i offshore maskinrum, med
meget damp og vibrationer.

Veldokumenteret
til ekstremer
Det robuste panel, iX
T15BR, er certiﬁceret af store klassiﬁkationsselskaber
til farlige miljøer (UL, IECEx, ATEX) samt standard
marineklassiﬁkationerne
(ABS, DNV, GL, LR) til
brug på skibe og i off-shore
installationer. Det robuste
iX HMI-panel er designet

Den robuste iX T15BR er certiﬁceret større klassiﬁkationsselskaber
til farlige miljøer.

til en driftstemperatur på
-30 til 70 °C og i overensstemmelser med NEMA 4
og IP66-standarder.

Smart iX HMI software
iX HMI software giver unikke værktøjer til kommunikation. Det kombinerer
førsteklasses vektorgraﬁk
og smarte funktioner, der
giver intuitiv operation,
samt næsten ubegrænset
tilslutning af andet udstyr
via den omfattende liste af
drivere.
Features:
Lysstærkt 15.4” operatørpa-

nel, 1280× 800 pixel, 450
eller 1,000 cd/m2 læsbar i
sollys.
Driftstemperatur:
-30 til 70 °C.
Certiﬁceringer til farlige
områder: UL/cUL, ATEX,
IECEx.
Marine
certiﬁceringer:
DNV, GL, ABS, LR.
NEMA 4 / IP66 kapsling.
Konstrueret til drift i udfordrende miljøer.
2 × Ethernet, 2 × seriel, 3
× USB standard; 2 × CiX
CAN porte, valgfri.
iX HMI-software med universel tilslutningsmulighed.
www.beijer.dk
hassel.

HMI-paneler med stærkt forbedret ydelse
De nye 2. generations
Simatic HMI Basic-panelerne fra Siemens har høj
opløsning, 64.000 farver
samt en innovativ brugergrænseﬂade.
HMI. Med 2. generation af
Simatic HMI Basic-paneler
får kunderne nu en serie af
HMI-panel med stærkt
forbedret ydelse og høj brugeroplevelse. Widescreenskærmen med høj opløsning
og 64.000 farver samt en innovativ brugergrænseﬂade
giver kunderne et væld af
muligheder.

Skærmen er nu widescreen
i 16:9 format med 64.000
farver mod tidligere 4:3
format med 256 farver. I
første omgang blev 4”, 7”
og 9” paneler frigivet med
Proﬁnet-interface, og her i
andet kvartal af 2014 frigives et 12” panel samt 7” og
12” paneler med Proﬁbusinterface.

Integreret USB-interface
Panelerne, der kan anvendes såvel liggende som stående, har som supplement
til touch-skærmen et antal
funktionstaster, der kan
programmeres individuelt.
Panelerne har – ud over de

basale betjeningsfaciliteter
– integreret funktioner til
procesmeldinger, alarmhåndtering og recepthåndtering.
Log-funktion på en USBstick forenkler processen for
overvågning og opfølgning.
Som noget helt nyt er de
udvidet med et integreret
USB-interface, som kan
anvendes til fx mus, tastatur, scannere osv. eller til
dataarkivering på en USBnøgle. Dette gør Simatic
HMI Basic-panelerne til
det optimale valg til enkle
operatørpanelløsninger.
jsj

Simatic
HMI
Basic-panelerne
er det optimale
valg til enkle
operatørpanelløsninger.
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Anybus CompactCom udkommer i tre forskellige former, der giver forskellige niveauer
af hardware-integration til automationsudstyr

Hurtig og nem kommunikation
Anybus CompactCom 40-serien gør det muligt at
forbinde mange netværk til blandt andet krævende og
højtydende industrienheder.
KOMMUNIKATION. Paletten
af Anybus CoampactCom
indlejrede kommunikationsløsninger fra HMS Industriel Networks har givet
automationsudstyr forbindelse til enhver ﬁeldbus eller
industrielt Ethernet-netværk I mere end ti år. Med
den ny Anybus CompactCom 40-serie introducerer
HMS en ny generation af ny
teknologi.

Bygget på solid og
afprøvet erfaring
Den eksisterende Anybus CompactCom 30-serie (baseret på Anybus
NP30-netværksprocessor)

er installeret i millioner
af automationsenheder og
systemer i hele verden og
er bygget til en generel anvendelse af automation som
for eksempel AC-enheder,
vægte, stregkodescannere,
sensorer, HMI’er osv.
Den ny CompactCom
40-serie er baseret på
HMS’ Anybus NP40-netværksprocessor og er særligt
egnet til high-end industribrug, som kræver ﬁeldbus
eller real-time ethernetforbindelse. Med næsten
’nul forsinkelse’ mellem
enhederne og real-timenetværk er 40-serien ideel
til højtydende applikationer

som for eksempel servostyringssystemer, som kræver
hurtige netværkscykler og
synkroniseringsevner.
CompactCom 40-serien
understøtter alle større industrielle netværk, og den
første udgivelse i april 2014
inkluderer forbindelse til
EtherCAT, POWERLINK,
EtherNet/IP, PROFINET
og PROFIBUS.

Samme hardware til
alle ethernetnetværk
Som alle CompactComløsninger dækker 40-serien
alle typer industrinetværk –
fra traditionelle ﬁeldbus’er
til industrielt ethernet. Udstyrsproducenter, der vælger
at anvende CompactCom
får adgang til alle netværk
gennem ét udviklingsprojekt, hvor brugeren ganske

Bindende
Pålidelig.

enkelt integrerer den generiske Anybus interface (hardware/software). Derefter
kan et hvilket som helst af
CompactCom 40-seriens
produkter forbindes og give
øjeblikkelig forbindelse til
industrielle netværk.
CompactCom 40-serien
udvider niveauet af ﬂeksibilitet yderligere, eftersom
det anvender almindelig reprogrammerbar hardware
til at understøtte Ethernetnetværk. Det er for eksempel muligt at installere
CompactCom 40-seriens
ethernethardware til en
industriel enhed og downloade færdiglavet ﬁ rmware
og forbinde det til det ønskede netværk (for eksempel
POWERLINK, EtherNet/
IP, PROFINET IRT eller
EtherCAT).

Transmitter til måling
af tryk, niveau og ﬂow
transmittere i high-speed
applikationer.
Yderligere lever den nye
EJA også op til IEC´s standard for Functional Safety
for elektrisk udstyr, og den
kan anvendes til (SIL) sikkerhedsapplikationer i SIL2
”single use” og SIL3 ”dual
use”. For at understøtte dette medfølger som standard
uafhængige certiﬁ kater og
rapporter fra både TÜV og
exida.com. En feature, der
er unik for Yokogawa’s DPharp måleteknologi.

Yokogawa har lanceret en
ny version af DPharp EJAserien af tryk- og differenstryk transmittere. Den
digitale udvikling fortsætter dermed med frigivelsen
af den nye industristandard for trykmåling.
TRANSMITTER. Den nye serie af tryk- og differenstryktransmittere er den seneste
tilføjelse til Yokogawas palette af industrielle sensorprodukter baseret på
ﬁ rmaets unikke måleteknologi med DPharp resonanssensor. Målrettet de
krævende applikationer
i industrier, som kemisk,
petrokemisk, olie & gas,
kraftværker og rafﬁ naderier, tilbyder den nye EJA
en enestående ”cost of ownership” ved at tilføje nye dimensioner af funktionalitet
og ydeevne sammenlignet
med den oprindelige EJA.

Alt samlet i én transmitter
Nye features i den nye EJA-serie
inkluderer multi-sensing, hurtigere
responstid, SIL-godkendelse som
standard, og en mere brugervenlig
indikator – alt sammen samlet i

Niveautransmitter med ﬂangetilslutning.

en mere kompakt og lettere transmitter.

Multi-sensing betyder,
at en ny EJA differenstryktransmitter er i stand til
samtidig at måle differenstryk og det statiske tryk.
En enkelt EJA differenstryktransmitter vil derfor
være i stand til at måle både
væskeniveau og trykket i
tanken, hvilket traditionelt

altid har krævet to tryktransmittere. Responstiden
- tiden fra detektering af en
trykændring til et skifte i
output på det elektriske
signal - er nedbragt til 90
ms, hvilket er det
samme som i Yokogawas
premium serie type EJX.
Denne hurtigere responstid vil betyde, at man nu
kan anvende de nye EJA

Lav vægt
Vægten er reduceret betragteligt i den nye EJA, hvilket
betyder et mere kompakt design og 30 % lavere vægt end
tidligere modeller. Samtidig
er LCD indikatoren næsten
dobbelt så stor som på tidligere modeller, og giver detaljerede informationer om
procesvariabler, enheder og
alarmer. Den nye EJA-serie
omfatter modeller til måling
af både tryk og differenstryk samt et bredt program
af membranforsatse til applikationer med varme eller
aggressive medier.
Yderligere informationer
på: www.insatech.com.
jsj

Løsninger til kemisk industri
Kemiske produkter har brug for pålidelige teknologier. Gå ikke på kompromis, når det handler om
præcis og sikker måle- og reguleringsteknik til
kemibranchen. Tro på 60 års kvalitet, højt engagement og fremragende branchekendskab:

Velkomme til JUMO.

www.jumo.dk
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Det rette TOC-instrument
til opgaven

ikke får omdannet alt organisk til CO2, eller at der er
andre ioner til stede, som vil
bidrage til ledningsevnen.
Et andet måleprincip
er, at man fjerner CO2 fra
prøven ved at lede prøven
hen over en CO2-permeabel membran, så CO2
diffunderer ind i et adskilt
de-ioniseret vandloop. Her
måles ledningsevnen separat, så der ikke er risiko for
at måle på andre ioner, end
det bidrag som kommer
direkte fra CO2. Denne
metode kaldes Membrane
Conductometric eller MC.

Der ﬁndes mange forskellige instrumenter på
markedet til at måle Total
Organic Carbon (TOC),
og kravet til målingen er
afgørende for valget.
VANDANALYSE. TOC er en
forkortelse for Total Organic Carbon, eller på dansk
total organisk kulstof. Og
essentielt består alle mikroorganismer af kulstof, men
også forskellige alkoholer og
en del kemiske stoffer indeholder kulstof. Og hvorfor er
det så relevant at måle? Det
er det, hvis vandkvaliteten
er vigtig for det videre produkt eller i den proces, hvor
vandet skal bruges.

Kontamination
er ikke ønskelig
Som udgangspunkt kan man
ikke se en kontamination,
der indeholder TOC med
det blotte øje, og hvor den
kommer fra. De ﬂeste mennesker kender til eksemplet,
hvor man har fyldt badebassinet i haven, og efter lidt tid
kan man på de indvendige
sider mærke en belægning,
som føles lidt slimet eller
fedtet. Dette er mikroorganismer, der vokser i vandet.
Dette lag bliver også kaldt
bioﬁ lm. Det er ikke nødvendigvis skadeligt, men
det er ikke hensigtsmæssigt, hvis man skal bruge
vandet til fremstilling af
farmaceutiske produkter.
Men kontaminationen kan
selvfølgelig også komme fra
vandanlægget eller selve
processen, når man bevæger sig rundt i industrien. I
alle henseender er en kontamination ikke ønskelig, og
derfor er TOC en vigtig del
af vandkvalitetsmålingerne
især inden for den farmaceutiske industri.
USP<643> og EP<2.2.44>
udelukker ikke risiko
Da vandets kvalitet er vigtig
at kontrollere, er det selvfølgelig afgørende, at målingerne kan dokumenteres og

Test af måleprincipper
I 2006 udgav Jon S. Kauffman, Ph.d. hos Lancaster
Laboratories, testresultaterne for måling af forskel-

Fig. 1. Oversigt over den procentvise recovery (udbytte) af forskellige komponenter målt med forskellige måleprincipper.
Kilde: Validation On-line TOC Analyzers for Real-Time Release, af Jon S. Kauffman, PhD. Lancaster
Laboratories.

Fig. 2. Søjlediagram visende, at det er afhængigt af udstyret, hvilken måling man får af urea.
Kilde: Validation On-line TOC Analyzers for Real-Time Release, af Jon S. Kauffman, PhD. Lancaster
Laboratories.

vandkvaliteten. Der er ﬂere
forskellige instrumenter på
markedet til at måle TOC
on-line, men hverken USP
(United States Pharmacopoeia) eller EP (European
Pharmacopeia) henviser til
et speciﬁ kt måleprincip.
Både i USP <643> og EP
<2.2.44> foreslås det, at

Man kan ikke se en kontamination, der
indeholder TOC med det blotte øje.

veriﬁceres. Dette kan gøres
enten ved, at man tager prøver ud og kontrollerer dem
på laboratoriet, eller man
kan vælge at måle on-line,
så man hurtigt kan sætte
ind, hvis der sker ændringer i

man anvender en System
Suitability Test (SST) til
at kvaliﬁcere udstyret, der
anvendes til at måle on-line
TOC. Men selv om man
overholder USP <643> eller EP <2.244>, kan man

ikke udelukke risiko for
kontamination af vandet.
En SST er en simpel pass/
fail test og kun på givne
komponenter. Udgangspunktet er vel, at man ikke
kender kilden til en eventuel
kontamination, og derfor er
det vigtigt, at vælge udstyr
som vil kunne detektere
så mange kontaminationer
som muligt.

Forskellige målemetoder
Når man måler TOC i vand,
måles først det CO2, der er
i vandet (Inorganic carbon
eller IC), derefter oxideres
alt organisk kulstof til CO2,
for herefter at måle det totale CO2 (Total carbon eller
TC). TC - IC = TOC.
Der ﬁ ndes ﬂere udgaver
af TOC instrumenter på
markedet, og fælles for dem
alle er, at de bruger UV til
at oxidere det organiske kulstof. Hvordan TC måles herefter, er der stor forskel på,

afhængigt af udstyret. Det
oxiderede organiske materiale bliver til CO2, som
påvirker ledningsevne i prøven. Derfor kan man anvende ledningsevne-sensorer til

Det optimale valg af TOC instrument
afhænger af hvilken mulig kontaminering,
man har af sit vand.

lige organiske komponenter,
der kan være risiko for, vil
være til stede i farmaceutisk
industri, med de forskellige
on-line måleprincipper der
ﬁ ndes på markedet. Fig. 1 viser en oversigt over den procentvise recovery (udbytte)
af forskellige komponenter
målt med forskellige måleprincipper. Her kan man se,
at det ikke er alle måleprincipper, der er lige egnet til at
detektere alle komponenter,
der kan risikere at kontaminere vandet.
Især komponenter, der
indeholder klor, svovl, og
nitrogen, viser falsk positiv samt et for lavt resultat
i prøver, som indeholder
organiske syrer ved de måleprincipper, der anvender
DC.
Inden denne test er foretaget, er der udført en System
Suitability Test i henhold til
forskrifterne i USP<643>
og EP<2.2.44>, som i alle

TOC en vigtig del af
vandkvalitetsmålingerne især inden
for den farmaceutiske industri.

at måle ledningsevnen før og
efter oxidering og deraf have
en indikation for TOC. De
instrumenter, der anvender
denne type måling, bruger
måleprincippet Direct Conductometric eller DC. Her
vil der være risiko for falske
negative og positive TOC
resultater, da der kan være
kontaminationer, som enten
er svære at oxidere, så man

i Irland havde man længe
brugt DC måleprincippet,
til at kontrollere vandkvaliteten, og havde ikke detekteret nogen fejl. Man
oplevede pludselig en vinter
nogle mærkelige resultater
i laboratoriekontrollerne,
imens intet unormalt blev
målt af on-line målingerne.
Man havde længe haft en
stabil vandforsyning og en
streng oprensning, men noget var gået galt hos leverandøren af vandforsyningen.
Problemet var, at vandet
var overﬂadevand, og på
grund af vinterens forhold
var der kørt meget vejsalt
ud på vejene. Vejsaltet,
som man anvender i Irland
og i mange andre lande, er
behandlet med urea (urinstof). På ﬁgur 2 kan man

tilfælde er bestået. Og som
man kan se på resultaterne,
så er alle måleprincipper
stort set lige egnet til at måle
på 500 ppb C sucrose og 500
ppb C Benzoquinone, som
er de væsker, man tester med
i en SST.

Kontaminationen man ikke
regnede med
På en farmaceutisk fabrik

se, at det er afhængigt af
udstyret, hvilken måling
man får af urea. Dette blev
ikke oprenset godt nok af
leverandøren. Den farmaceutiske fabrik opdagede
lige pludselig dette, hvilket
desværre først var noget senere end ønsket, fordi online målingen ikke havde
registreret dette. Derfor har
man i dag valgt, at skifte til
et MC måleprincip på disse
on-line målinger, for at sikre
at dette ikke sker igen næste
år. Grunden til at det oprindelige måleprincip ikke opfangede urea-indholdet, er
at dette er en komponent,
der er svær at oxidere, hvilket kan give svingende resultater, når man anvender
DC måleprincippet.

Det rette valg?
Det optimale valg af TOC
instrument afhænger af
hvilken mulig kontaminering, man har af sit vand. Det
er dog som oftest problemet,
at kontamineringen ikke er
kendt på forhånd. Derfor
kan det være en fordel, at
vælge det måleprincip, som
har de mest stabile resultater, uanset hvilken kontamination, der er tale om.
Så hvilken en måler der er
bedst til den enkelte applikation, afhænger i høj grad
af krav og risikovillighed.
Yderligere oplysninger om
TOC og hvilket instrument, der er bedst til en
given applikation kan fås
på www.insatech.com, hvor
man også kan rekvirere
testen, udført på Lancaster
Laboratories.
jsj
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Monteringsredskaber
med tidsbesparelse
Tidsbesparelse på over
94 procent: Hjælpemidler
fra igus giver mulighed
for lynhurtig åbning af
e-kæder.
MONTERING. Ofte er de
mest enkle ting de bedste.
Dette gælder også for monteringsredskaber fra igus.
Specialisten i tribologisk
optimerede polymerer har
udviklet redskaber, der
udelukkende er beregnet til
åbning af energikæder. De
nedsætter monteringstiden
med ca. 94 procent og reducerer dermed maskinernes
nedetider til et minimum.
Der er tale om fem nye,
enkelt konstruerede kædeåbnere, der sparer tid f.eks.
i forbindelse med åbning
af forskellige energikædeserier som E4.21, E6.29 og
E61.29, isætning af skillevægge eller bunde eller
brug til åbningselementer.
Håndtag og elementer til
specialredskaberne kan bestilles enkeltvis og udskiftes
med et snuptag.

Åbnes på kun to sekunder
Man kan naturligvis også
vælge at åbne kæderne med
en almindelig skruetrækker,
men fordelen ved at benytte

et redskab udviklet specielt
til energikæder ligger lige
for, især når det gælder åbning og lukning af kædeled
på svært tilgængelige steder,
kæder med mange skilleelementer eller de store E4- og
E2/000-serier. Der skal
bruges færre kræfter og meget mindre tid på montering.
Med monteringsredskaberne fra igus går alting meget
hurtigere, uanset om det er
hele e-kæden eller enkelte
top- eller bundelementer,
der skal åbnes. Til sammenligning: Hvor det tager f.eks.
33 sekunder at åbne en kæde
manuelt, kan man med iguskædeåbneren klare det på
kun 2 sek.

Er hurtigt ude hos kunden
Hvis man som kunde har
brug for hjælp, er igus´
monteringsservice hurtigt
på plads og overtager alt lige
fra opmåling, dimensionering og konfektionering til
montering af et hvilket som
helst energikædesystem.
Herudover vejleder og rådgiver igus kunderne i forbindelse med projektering
af systemunderbygningens
grænseﬂader samt valg af
de rigtige arbejdsplatforme
eller løfteudstyr. Et stort
netværk af service- og monteringspartnere garanterer

hurtig og professionel service. Nærmere informationer om redskaberne:
www.igus.dk
hassel.

igus-redskaberne er et godt eksempel på de fordele, der er ved at
benytte redskaber, der er udviklet
specielt til energikæder.

&
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Automatik 2014

Kære udstiller
Automatik & proces er det ofﬁcielle messekatalog i forbindelse med
udstillingen Automatik 2014 i Brøndby Hallen den 9.-11. september.
Bladet uddeles som katalog ved indgangen fra vores stand.

HUSK! at booke annonce i denne messeudgave, redaktionelle omtaler er

også meget velkomne hertil, og vi vil ligeledes tage materiale fra MCH side.

Deadline 27. juni
Med monteringsredskaberne kan man lynhurtigt åbne igus´ ekæder. Det sparer både tid og penge.

Redaktionel adresse:
jb@folkebladet.dk

”garant for et sikkert valg
”

www.b-i-a.dk

Annonce book:
jb@folkebladet.dk eller telefon 20741127
Med venlig hilsen
John Steenfeldt-Jensen
Thomas Hasselriis
Jørgen Blangsted
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Maskindirektivet
… kommunikation
Maskine datasikkerhed del-1
Automatik bringer her
den første artikel i en serie
om maskinens datasikkerhed i forbindelse med
kommunikation til maskinens styringssystem via
netværk mv. Artikelserien
er baseret på maskindirektivet og standard IEC/EN
61784 serien om industrielle kommunikationsnetværk.

Med den kombinerede effekt af
bruger, teknologi
og standardkrav
bliver arkitekturer nu struktureret i ﬁre separate
niveauer forbundet i netværk. Illustrationen er
fra Schneider
Electric a/s.

Af Jørgen Sommer
DATA. Dele af maskiners
styresystemer, der er beregnet til at udføre sikkerhedsfunktioner, kaldes
sikkerhedsrelaterede dele
af styresystemer – SRP/
CS: Safety Related Parts of
Control Systems. Disse kan
bestå af hardware, software
og datakommunikation over
netværk. De kan enten være
adskilt fra eller være en integreret del af maskinens
styresystem.
Ud over sikkerhedsfunktioner kan sikkerheds
relaterede dele også udføre
driftsfunktioner For eksempel tohåndsbetjeninger
som et middel til igangsættelse af en proces. Eller ordre
sendt via netværk.

Maskinens styresystem
er et system, som reagerer
på indgangssignaler fra dele
af maskinelementer, operatører, ekstern styreudrustning eller en hvilken som
helst kombination af disse.
Styresystemet genererer et
udgangssignal, som får maskinen til at opføre sig på en
tilsigtet måde. Styresystemet kan bestå af en hvilken
som helst kombination af
ﬂere teknologier: Netværk,
Elektriske/elektroniske, hydrauliske, pneumatiske, og
eller mekaniske.
På grund af maskiner og
anlægs tiltagende kompleksitet stilles der konstant højere krav til I/O-systemerne.
For at kunne opfylde disse,
skal der være et optimalt
samspil mellem alle I/Okomponenter.
Kommunikation
Et andet krav til vores anlæg
og maskiner er datakommunikation. Der er ønsker
om eller behov for en øget
datakommunikation, noget
som de velkendte ﬁeldbussystemer er udviklet og designet til.
Automatiseringsvedenen

går hen imod øget kommunikation mellem ”sensoren
på maskinen” og ”skærmen
på den administrerende direktørs kontor” – kort sagt
ønskes det f.eks. ved serieproducerende maskiner at
kende antallet af færdigproducerede enheder, materialeforbrug, kasserede
enheder osv., når produktionen foregår.
Samtidig vil vi styre og
overvåge vores sensorer, vi
vil kommunikere med vores
sensorer, der skal være HMIterminaler og informations-

vendes Ethernet-teknologien i dag ofte, da Ethernets
styrker ligger i enkeltheden
og den universelle anvendelighed. Det er en gennemprøvet teknologi, der snart
har været i drift i et halvt
århundrede.
Efter den eksplosive
udvikling inden for IT- og
kontorområdet har Ethernet teknologien også gjort sit
indtog i automatiseringsverdenen. Ideen er at skabe en
gennemgående kommunikationsløsning gennem alle
niveauer i produktionen.

På grund af maskiner og anlægs tiltagende kompleksitet stilles
der konstant højere krav til I/O-systemerne.

display på anlæggene. Der
skal kunne kommunikeres
til SCADA- og andre overliggende systemer, og det
skal være muligt at programmere samt servicere
anlæg og maskiner hvor som
helst – og gerne trådløst.
Det stiller også krav til
vores applikation og kontrolsystem samt at overholde mindstekravene til
sikkerhed i henhold til maskindirektivet.
Datakommunikation har
simpelthen udviklet sig til
en nøgleteknologi inden for
alle områder. Den muliggør,
at alle nødvendige informationer og data straks er tilgængelige ”alle steder” på
jorden.
Til overførsel af data an-

På den måde er proces- og
produktionsdataene ikke
længere kun tilgængelige
på ﬁeldniveauet, men kan
også anvendes på tværs af
forskellige emneområder.
Ved kombination af
Ethernet og ﬁeldbus opnår
vi: Fieldbus på Ethernet.
Markedet går i den retning. Vi ser i dag bl.a. systemer såsom MODBUS TCP,
Ethernet-IP og PROFINET
på markedet. De er alle baseret på Ethernet-teknologi.

Buskobleren
De i periferien fordelte sensorer og aktuatorer tilsluttes til I/O-moduler. Som
med opbygning med traditionelle ﬁeldbussystemer
anvender vi her de samme

I/O-moduler og kun buskobleren er skiftet.
Foruden
procesdata
modtager buskobleren derudover diagnoseinformationer om både de tilsluttede
I/O-modulernes status samt
lokalbussens kvalitet og tilstand. Samtlige diagnosedata stiller buskobleren til
rådighed for kontroller eller
anden overvågningsenhed,
som beﬁnder sig i Ethernetnetværket.
Buskobleren til f.eks.
PROFINET, MODBUS
TCP, Ethernet TCP eller Ethernet-IP er bestykket med de nødvendige
diagnose-LED’er, der viser
drifts- eller fejlstatus på
det tilsluttede I/O-system
samt på det overliggende
Ethernet-ﬁeldbus-system.
Uanset hvilke af de ovennævnte systemer der vælges,
bliver stationsdiagnosen
præsenteret på samme måde, hvilket er en klar fordel
i f.eks. fejlﬁndingssituationer. Det er simpelthen de
samme ﬁeldbuskoblere, der
anvendes. Forskellen er kun
den interne kommunikations-protokol.

Interfaces
For leverandører af kompakte ﬁeldbuskomponenter,
der tidligere skulle udvikle
interface til en lang række
af de traditionelle ﬁeldbussystemer, giver det en
mulighed for en forenkling
af produktprogrammet.
De fysiske interfaces, som
oftest anvendes i dag, er
standard-RJ45 eller M12,
så langt hen af vejen er det
kun den softwaremæssige
del af kommunikationen
med ﬁeldbussystemet, der
kan være forskellig.
Ligesom på I/O-området, hvor koncepterne
udvikler sig hen imod kontrolsystemuafhængig periferi, vil vi i fremtiden se ﬂere
og ﬂere kontrolsystemer,
både PLC- og PC-baserede

systemer, der har indbygget
interface til Ethernet baserede ﬁeldbussystemer.

Fordele
Generelt vil udviklingen
gå hen imod at antallet af
de traditionelle ﬁeldbussystemer vil falde, men aldrig
vil forsvinde, og antallet af
Ethernetbaserede ﬁeldbussystemer vil stige.
Fordelen ved Ethernetbaserede løsninger er, at
det samme fysiske netværk,
evt. kontornetværket, kan
anvendes til I/O-kommunikation, datakommunikation
samt service og diagnosticering, ligesom de hardwarekomponenter, der skal
anvendes til opbygning af
et Ethernet, er ”hyldevarer”.
Infrastruktur
Proﬁnet-speciﬁkationen
har ikke fastlagt nogen
optimering på Ethernetoverførselsprotokollen, dvs.
at der til opbygning af den
ønskede topologi kan anvendes en vilkårlig Ethernetinfrastruktur. Der kræves
blot et netværk med switches eller buskoblere med
switch funktion.
Da Proﬁnet-strækninger
skal diagnosticeres, anbefales det at anvende en „managed“ infrastruktur, hvad
enten det er som klassisk
stjernekabling eller som
ﬁeldbuslignende linjestruktur.
Enkelte strækninger kan
udføres i lyslederteknologi.
Bevægelige deltagere kan
ligeledes integreres over
trådløs overførselsproces
som WLAN og Bluetooth
i automatiseringsløsningen.
Automatisk udstyr
Automatiseringsområdet
går i retning af IT-området,
men der er langt endnu.
For at operere automatisk
udstyr på maskinen kræves
elektriske links. Dette involverer ofte to kategorier:
s ,INKS DER TILSLUTTER EFfektkomponenter mellem strømforsyningen og
belastningen.
s ,INKS DER TILSLUTTER ALT
dataopsamling, dialoger,
processer og effekt styrings komponenter med
maskinen og proces omgivelser.
Fortrådning
Elektrisk udstyr og systemer
er traditionelt fortrådet.
Den internationale standard om elektrisk udstyr på
maskiner IEC/EN 602041 har præcise bestemmel-

ser opdelt i afsnit om alt
elektrisk udstyr, isolation,
forsyningsadskillelse, styrekomponenter, farvemærkning og ledningstværsnit
osv.
Digital dataudveksling
medfører link til kommunikationsnetværk, der kræver brug af stik og klargjorte
forbindelser.
Dette gør det meget mere
simpelt at designe elektrisk
udstyr, idet fejl i fortrådningen bliver reduceret og
vedligeholdelse bliver mere
enkel.

Lidt historie
I 1968 kom ﬁrmaet Modicon med et koncept af
programmerbar logisk styring/controller. Dette var
en enkelt enhed, der kunne
håndtere et bredt område af
behov. Den store ﬂeksibilitet i brugen af controller bød
på mange fordele i løbet af
enhver tilstand af en fabriks
levetid.
Netværk kom gradvist
med i starten som serielle
link. Udvekslinger var formaliseret af protokoller som
Modbus (1979, MODicon
Bus), der blev en standard.
I løbet af årende har mange applikationer adopteret
ﬁeldbus’en.
Denne rygrad i automatiseringens system-arkitektur er en ekstrem effektiv
betydning for udveksling,
synliggørelse og ﬂeksibilitet
i enhederne, som er tilsluttet sådanne systemer.
Fieldbus’en har gradvist
ført en del fordelagtige betydninger med sig:
s )NPUT/UTPUT LEDNINGER
er elimineret
s )NPUT/UTPUT INTERFACE
er erstattet eller decentraliseret
s )NTELLIGENS ER BLEVET DEcentraliseret og distribueret
s 4ILSLUTNING TIL INTERNETtet er gjort muligt
I 1996 præsenterede Schneider Electric industriel
Ethernet for tilslutning af
”management” og ”shop
ﬂoor” forretningssider med
PLC’ere og udvikling af
”Transparent Ready” koncept baseret på tilføjelsen
af industri-elle værktøjer og
protokoller, inklusive Modbus til eksisterende standard
Ethernet elementer.
Med den kombinerede
effekt af bruger, teknologi
og standardkrav bliver arkitekturer nu struktureret
i ﬁre separate niveauer forbundet i netværk.
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Beskatning af fri bil
– diverse problemstillinger
Fri bil, der benyttes en del af året

Økonomi & Marked

Ved beskatning af fri bil er
det rådigheden over bilen,
der beskattes. Beløbet, der
sker beskatning af sker uafhængigt af omfanget af den
private kørsel i bilen. Skal
man undgå beskatning af fri
bil, er det derfor en betingelse, at bilen ikke er stillet
til rådighed.
Beskatning af fri bil sker
på månedsbasis. Dette betyder, at selvom der blot er
rådighed over bilen i 1 dag
i en måned, skal der ske beskatning af fri bil for en hel
måned. Det er derfor ikke
uden betydning, hvilken periode bilen er stillet til rådighed. Er bilen f.eks. stillet til
rådighed fra den 15. januar
til den 15. april skal der ske
beskatning af fri bil for 4
måneder. Er bilen i stedet
stillet til rådighed fra den 1.
januar til den 31. marts skal
der ske beskatning af fri bil
for 3 måneder.
På baggrund af de afgørelser og bindende svar der har
været gennem de seneste år,
er konklusionen, at skal man
undgå beskatning af en bil,

der udelukkende anvendes
en del af året, skal nummerpladerne tages af bilen, og
bilen skal afregistreres hos
registreringsmyndighederne. Det er dermed ikke nok,
at bilen er opbevaret hos en
uafhængig tredjemand, eller
at der udelukkende er stilstandsforsikring på bilen i
den periode, hvor bilen ikke
anvendes.

Fri bil i
virksomhedsordningen
Skatterådet har i et bindende svar fastslået, at en
bil på hvide plader ikke kan
indgå i virksomhedsordningen, hvis den udelukkende
anvendes til privat kørsel.
Spørgeren ønskede at
købe en bil, der udelukkende ville blive anvendt
til erhvervsmæssig kørsel
til revisor og bank. Omfanget blev anslået til ca. 100
km årligt. Det ønskedes afklaret, om der skulle køres
erhvervsmæssigt i bilen, og
i givet fald, hvor mange km
der skulle køres erhvervsmæssigt for at reglerne om

beskatning af fri bil kunne
anvendes.
Kørsel til revisor med
henblik på udarbejdelse af
virksomhedens skatteregnskab til brug for selvangivelsen var af så underordnet
betydning, at kørslen ikke
kunne tillægges vægt ved afgørelsen af, om bilen kunne
anses for blandet benyttet.
Skatterådet kunne derfor ikke bekræfte, at bilen kunne
indgå i virksomhedsordningen. Kørsel til banken kunne
ikke anses for erhvervsmæssig, da det blev anset som en
formuedisposition, der ikke
vedrørte den løbende drift.
SKAT fandt, at bilen alene på den grund ikke kunne
anses for blandet benyttet,
da den erhvervsmæssige
kørsel var af så underordnet betydning. Bilen kunne
derfor ikke indgå i virksomhedsordningen som et blandet benyttet aktiv.

Gulpladebil ejet af selskab
og udlejet til en privat
virksomhed
Højesteret har taget stilling til, om en hovedaktionær skal beskattes af fri bil,
selv om bilen umiddelbart

kun benyttes erhvervsmæssigt. Den erhvervsmæssige
anvendelse skete dels i selskabsregi og dels i den personligt drevne virksomhed,
som hovedaktionæren var
indehaver af.
Selskabet havde leaset en
gulpladebil. Der var ikke betalt tillægsafgift for privat
anvendelse, og momsen af
leasingafgiften var fuldt ud
aﬂøftet. Bilen blev anvendt
til erhvervsmæssig kørsel for
selskabet. Bilen blev lejet ud
til hovedaktionærens personligt drevne virksomhed,
som betalte leje til selskabet
for anvendelse af bilen.
SKAT anså anvendelse af
bilen i den personligt drevne
virksomhed, som uvedkommende for selskabet, og det
derfor måtte betragtes som
privat kørsel. SKAT forhøjede derfor hovedaktionærens
indkomst med værdi af fri
bil. Endvidere blev selskabets fradrag for momsen
beskåret.
Højesteret fastslog at anvendelse af bilen i den personligt drevne virksomhed
var selskabet uvedkommende, og at bilen derfor
var stillet til rådighed for

Accountants & business advisers

Munkebo Vindelev
Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab

Tlf. 43 96 06 56
www.pkf.dk
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Line Bloch Møller
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Peter Krogsrud Eriksen
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Revisionsaktieselskab
Tlf. 43 96 06 56
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hovedaktionærens private
benyttelse. Det var derfor
med rette, at der var sket
beskatning af fri bil. Dog
blev den skattepligtige
værdi af fri bil nedsat med
den betalte leje. Endvidere
blev selskabets momstilsvar
forhøjet.

SIKA
Ny magnetisk Induktiv flowmåler
SIKA VMM er en magnetisk induktiv flowmåler i
InduQ serien, til måling af flow på væsker med
en elektrisk ledningsevne
Ɣ Høj målenøjagtighed i et stort måleområde
Ɣ Vedligeholdelsesfri måling uden
bevægelige dele
Ɣ Måling der er uafhængig af mediets
egenskaber
SIKA’ nye flowmåler er tilgængelig i både
separat og kompakt konstruktion og leveres
med 2 forskellige foringsmaterialer; nemlig
Hård gummi eller PTFE (Teflon).
Kombinationen sikrer at der kan findes en
attraktiv løsning til de fleste opgaver, såvel
ydelses- som prismæssigt.

Måleprincippet er baseret på
Faradays lov om magnetisk induktion,
som siger, at en elektrisk spænding vil
induceres, når en leder passerer et
magnetfelt.
I den magnetiske flowmåler er
væsken den elektriske leder, og den
inducerede spænding direkte
proportional med væskens hastighed.

”garant for et sikkert valg
”

www.b-i-a.dk

www.plesner.as
Tryk Temperatur Niveau
Flow Ventiler Fittings

Tlf.: 45819600
carl@plesner.as
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Virksomheder:

Nordisk seminar i certiﬁceret service
- agenturhaver for AUMA.
På grund af AUMA‘s høje
kvalitetskrav skal en kundeagent certiﬁceres, og
dette certiﬁ kat skal fornys
jævnligt. AUMA afholder
derfor løbende seminarer
for at holde sine agenturhavere opdateret på udviklingen - her deltager Grønbech
& Sønners servicepersonale,
som de eneste i Danmark.

Grønbech & Sønner A/S i
København har netop været omdrejningspunkt for
et stort, nordisk AUMA-seminar for serviceteknikere.
AKTUATORER. Tyske AUMA
Riester GmbH & Co. KG er
en af verdens førende producenter af elektriske aktuatorer til automatisering af
industriarmaturer. Firmaet
er repræsenteret i mange
lande, og i Danmark er det
Grønbech & Sønner A/S,
der repræsenterer AUMA
på 48. år.

Tre dage med mekanik og
elektronik
I april måned havde AUMA
bedt Grønbech & Sønner A/S i København om
at lægge faciliteter til et
nordisk 3-dages seminar
med servicepersonale fra
Grønbech & Sønner A/S
og yderligere serviceperso-

På Nordisk AUMA-SIPOS seminar hos Grønbech & Sønner A/S
blev aktuatorernes mekaniske og elektroniske dele gennemgået.

nale fra Norge, Sverige og
Finland. På seminaret, som
også omfattede aktuatorer
fra AUMAs datterselskab
Sipos, blev såvel de mekaniske som de elektroniske
dele gennemgået, og der
blev i sagens natur især lagt
vægt på gennemgang af nye
features. I alt var der 20 deltagere, der prøvede selv at
sammenbygge og indjustere

aktuatorer, så de nu er fuldt
uddannede og helt klar til
at servicere aktuatorer hos
kunderne.

Certiﬁkat skal fornys
jævnligt
Grunden til, at AUMA holdt
et nordisk seminar for serviceteknikere er, at det ikke
er helt enkelt at blive - eller
for den sags skyld at forblive

Træning på højt niveau
- Da ventil og aktuator tilsammen ofte er en kritisk
komponent, til tider også
i ex-områder, er det overordentligt vigtigt, at vore
montører er trænet på højt
niveau. Dette kan selvfølgelig bedst gøres af producentens egne medarbejdere,
og derfor er vores interne
træningsseminarer yderst
vigtige, forklarer divisionschef hos Grønbech & Sønner A/S, André Stokholm.
jsj

FLAIRMO overtager nu DÜRR
Technik´s svenske aktiviteter
DURR Technik har produkter til mange forskellige
segmenter.
PARTNER. DÜRR Technik
GmbH har valgt at lukke
deres datterselskab, DÜRR
Technik Sverige AB, beliggende i Nässjö i Sverige.
Samtlige
eksisterende
kunder i Sverige, Norge og
Finland som tidligere blev
betjent fra Nässjö, har modtaget et brev om at de fremadrettet vil blive betjent af
FLAIRMO ApS i stedet for.
Vi er meget stolte af, at de
fra fabrikken i Tyskland har
identiﬁceret, at FLAIRMO
fremadrettet vil være den
rigtige partner for DÜRR
Technik, ikke kun i Danmark, men i alle de nordiske
lande, udtaler salgschef og
medejer Morten V. Nielsen. Det er et resultat af det

Sådan bruges kompressorerne i togene.

store arbejde FLAIRMO
har gjort for at promovere
DÜRR Technik’s kompressorprodukter gennem de
sidste 4 år, som kulminerer
med at de lukker eget datterselskab i Sverige og giver
os endnu større beføjelser,
tilføjer Morten V. Nielsen.

Oliefrie DC-kompressorer
Kunderne spænder vidt
indenfor mange forskellige
segmenter, bl.a. indenfor
tog-industrien, hvor DÜRR
Technik er en godkendt
T E K N I S K

kompressorleverandør til
alle de store togfabrikker
og deres underleverandører. De oliefrie DC kompressorer bliver udsat for
ekstrem stor belastning
når de benyttes i toge bl.a.
til bremsesystemer, signalhorn, hjulﬂangesmøring,
dør automatik, vakuumtoiletter og til hævning af
pantografen.
DÜRR Technik er en af
verdens førende leverandører af oliefrie DC kompressorer til anvendelse i

tog-industrien. FLAIRMO ApS er Skandinavisk
distributør af kompressorer og vakuumpumper fra
DÜRR Technik, HIBLOW
lineær pumper samt EKOM
dental og medico kompressorer. FLAIRMO har ligeledes sin egen serie af
lydløse kompressorer og
er desuden forhandler for
Condor Pressure Control
samt adsorptionstørrer og
nitrogen-generatorer fra npsl. www.ﬂ airmo.dk
hassel.

U D V I K L I N G

Parker Hanniﬁn ringer
med ”The Closing Bell”
Virksomheden har fejret
50 års handel på New
York Stock Exchange.
BØRSJUBILÆUM. Parker
Hanniﬁ n Corporation en
førende virksomhed inden for motion & control
teknologier fejrede den 24.
april 50 års vækst og innovation siden virksomhedens børsintroduktion på
New York Stock Exchange
(NYSE). Donald E. Washkewicz, bestyrelsesformand, CEO og direktør
ringede med The Closing
Bell kl. 16.00, EST.
-Da Parker blev børsnoteret i 1964, var det midt
i et årti, der varslede store
forandringer med henblik
på at etablere vores position i dag som verdens førende virksomhed inden
for motion & control teknologier og systemer, sagde
Washkewicz.
-Parker teknologier, der
er forankret i vores grundlægger Art Parkers vision
om at levere innovativ teknik til gavn for kunder, og
som realiseres af 58.000
medarbejdere på verdensplan, ﬁ ndes i dag i næsten
alt, der kræver bevægelse
og kontrol – fra ﬂyindustri
til moderne sundhedspleje
til effektiv energiproduktion – og derved bidrager vi
positivt over hele verden,
samtidig med at vi leverer
langsigtet værdi til vores
aktionærer.

Grundlagt på et loft i
Cleveland
Siden grundlæggelsen i
1918 på et lille loft i Cleveland, USA, har Parker
næret denne tidlige opﬁ nderånd. Virksomheden har
opnået sin globale førerposition gennem teknisk
ekspertise og produkt- og
systemtilbud, der spænder over elektromekanik,
hydraulik og pneumatik,
væske- og gashåndtering,
ﬁ ltrering, pakning og af-

skærmning, klimastyring,
proceskontrol og ﬂyindustri.
Parker blev børsnoteret
den 9. december 1964.
Den dag åbnede Parkers
øverste ledelse NYSE med
en børsnoteringsceremoni
for at markere den første
handelsdag for Parkers
ordinære aktier på en offentlig børs. Blot to år senere kom Parker med på
Fortune 500 listen.

Bidrog til månelandingen
i 1969
Virksomheden opnåede en
vækst på næsten 400 procent i 1960erne fra USD
51 millioner i starten af årtiet til USD 197 millioner i
slutningen af 1969. Parker
komponenter bidragede
til gennemførelsen af den
historiske Apollo 11 månelandingsmission i 1969.
I 1970erne nåede omsætningen op på USD 500
millioner for første gang.
36 opkøb i 1980erne fokuserede på hydrauliske,
pneumatiske og elektromekaniske teknologier.
Parker revolutionerede
værdiskabende serviceydelser i 1990erne med
innovative koncepter som
f.eks. ParkerStore, der nu
udgør et globalt netværk af
uafhængigt ejede industriforhandlere med mere end
2.200 forretninger.
Win Strategy i 2000erne gav det overordnede
fokus for, hvordan virksomheden ville drive sin
forretning gennem engagerede og dedikerede
medarbejdere, førsteklasses kundeservice, konkurrencedygtige økonomiske
resultater samt proﬁtabel
vækst.
Parker er i dag og vil
fremover fortsat være
engageret i at levere banebrydende innovation, der
hjælper med at løse de største tekniske udfordringer
i verden.
www.parker.com
hassel.
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FAGERBERG LEVER AF AT LEVERE
KVALITET I FORM AF PRODUKTER,
RÅDGIVNING OG SERVICE
TIL VORE KUNDER
Vort arbejde bygger på mange års erfaring kombineret med
en evne til at tænke i nye og alternative løsninger, der kan
mærkes på bundlinjen hos vore kunder.
Kontakt Fagerberg for en snak om netop din proces.
Gustaf Fagerberg A/S - Kornmarksvej 8-10 - 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 29 02 00 - Fax: +45 43 29 02 02
e-mail: fagerberg@fagerberg.dk - www.fagerberg.dk

Genial løsning,
spar op til 80% energi

Præcis

Stigende energipriser, omkostningspres, strenge miljøkrav... Sytronix, pumpen med intelligens i drevet, er den geniale løsning til
din maskine. Med behovsbaseret styring via den elektriske motor, bruger du op til 80% mindre energi og reducerer støj med op til
20 dB (A). Sytronix anvender Rexroth’s unikke brede pumpeprogram og er resultatet af mange års erfaring kombineret med vores
know-how inden for integration af hydraulik og elektronik. Talrige forudkonﬁgurerede muligheder med omfattende hydrauliske funktioner hjælper dig med at strømline din konstruktion. Resultat: skræddersyede løsninger, som er nemme at installere.
Kontakt os og ﬁnd ud af, hvordan Sytronix vil være den helt rigtige løsning i din applikation.

Bosch Rexroth A/S
www.boschrexroth.com/sytronix

