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Shuttle til ultralydsniveaumåling

•  Måleområde op til 25 m 
• Sensor der tåler drukning
• Spredning på kun 3°
•  4-20 mA udgang samt 2 relæer   til  
 styring og alarm.
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KEND DIT
NIVEAU

Sammen kan vi drive 
fremtiden med skrue, 
tandrem og lineær motor...

Parker Hannifin Danmark 
www.parker.dk

AUTOMATIK 2014 i Brøndby Hallen og Idrættens Hus, 
der afholdes fra den 9. til 11. september vil med 
foreløbig 154 udstillere sætte ny rekord.

AUTOMATIK. Onsdag den 
21. maj havde MCH, Mes-
secenter Herning, indkaldt 
udstillerne på AUTOMA-
TIK 2014 til det traditionel-
le kick-off møde i Idrættens 
Hus i Brøndby. Cirka 100 re-
præsentanter for de udstil-
lende virksomheder havde 
valgt at deltage og blive in-
spireret til messedeltagelsen 
af et par gode foredragshol-
dere og selvfølgelig også få 
de nyeste informationer fra 
arrangørerne. 

Rekordstort antal udstillere
MCH, Messecenter Her-
ning, har sat alle sejl til med 
hensyn til markedsføringen 
af messen, og desuden frem-
stillet en del materiale, som 
udstillerne kan anvende i 

deres egen markedsføring 
af AUTOMATIK 2014. 
Eksempelvis tilbyder MCH 
at stille gratis bustransport 
til rådighed for de første ti 
udstillere, der melder sig 
til, samlet at få kørt deres 
kunder til Brøndby Hallen.

- Foreløbig er alle 154 
stande på messen reserve-
ret, men vi forsøger med en 
udvidelse af balkon-arealet 
at få plads til de interessere-
de virksomheder, der står på 
ventelisten, sagde projektle-
der Mona Jakobsen, MCH. 

Succesfuld 
forretningsudvikling 
i praksis 
Efter gennemgangen af de 
mange praktiske detaljer 
omkring messedeltagel-

sen, var det tid til det første 
faglige indlæg: ’Succesfuld 
forretningsudvikling i prak-
sis’. Seniorkonsulent Jacob 
Høj Jørgensen, Delendorff 
Advisory, tog udgangspunkt 
i, at succesfulde vækstvirk-
somheder samarbejder tæt 
med kunder og leverandører 
i udviklingen af deres pro-
dukter og deres virksomhed. 
Det øger træfsikkerheden 
for nye produkter, skaber 
merværdi hos kunderne 
og kan ses i årsregnskabet. 
Jacob Høj Jørgensen gav 
eksempler på, hvordan man 
kommer i gang, og hvad man 
kan man gøre i praksis. Han 
gav også best-practice ek-
sempler og fortalte om den 
nyeste internationale forsk-
ning på området.

Gode råd om 
strategisk networking
Efter en ’Netværkspause’ 
var det supernetværkeren 
Soulaima Gourani’s tur til 

at give deltagerne et par go-
de råd til, hvordan man bli-
ver en strategisk netværker. 
Soulaima Gourani fi k med 
sin meget direkte og levende 
fremtræden hurtigt sat gang 
i forsamlingen, og lagde ikke 
skjul på, at hun ser netværk 
som en måde, hvorpå virk-
somheden får kortere vej til 
information, inspiration og 
indfl ydelse.

 - At netværke strategisk 
betyder målrettet at skabe 
gensidig forretningsværdi. I 
dag er den vigtigste ressour-
ce det enkelte menneskes 
viden og kompetencer, der 
samtidig udgør den vigtigste 
handelsvare og økonomi. Ef-
tersom viden bedst udveks-
les mellem mennesker, der 
har tillid til hinanden, bliver 
netværkskompetencer cen-
trale i forhold til at “handle” 
med viden, sagde Soulaima 
Gourani - blandt andet.  
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Kick-off for Automatik 2014:

Udsigt til
rekordmesse

Cirka 100 repræsentanter 
for de udstillende virksomheder 

havde valgt at deltage i kick-
off mødet i Idrættens Hus i 

Brøndby, og blive inspireret af 
blandt andre supernetwork-

eren Soulaima Gourani. 
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Mekatronikdagen berørte 
mange områder indenfor 
mekatronik. Potentialet er 
ekstra funktionalitet, øko-
nomisk optimering og øget 
differentiering i forhold til 
konkurrerende produkter.

MEKATRONIK. Mange tidli-
gere mekaniske produkter 
er i dag mekatroniske, idet 
de udnytter et samspil mel-
lem mekanik, elektronik 
og software til realisering 
af funktionalitet. Anven-
delsen af fl ere teknologier 
åbner muligheder for sy-
nergi. Potentialet er ekstra 
funktionalitet, økonomisk 
optimering og øget dif-
ferentiering i forhold til 
konkurrerende produkter. 
Virksomheder i fødevare-, 
medico- og maskinindu-
strien udvikler i dag appa-
rattekniske produkter, der 
indeholder mekanik, elek-
tronik og software.

På Mekatronikdagen 
2014, der for nylig fandt 
sted på Aalborg Universi-
tet, var der en række ind-
læg om mekatronik, hvoraf 
vi bragte en artikel om nogle 
af dem i sidste nummer af 
Automatik. Der foregik så 
mange spændende ting, at 
også junibladet skulle inde-
holde en artikel om Meka-
tronikdagen.

Over 50 universitetslæ-
rere, studerende og repræ-
sentanter fore virksomheder 
hørte dagen igennem på 
interessante og spændende 
indlæg om mekatronik.

”Et-trins-værktøj” for at 
forbedre design
-Otimering som en teknisk 
disciplin er formulering af et 
designproblem i form af en 
matematisk foranstaltning, 
der kan anvendes som et mål 
for, hvordan man kan forbe-
rede en given konstruktion, 
sagde lektor Henrik C. Pe-
dersen, Aalborg Universitet, 
da han introducerede opti-
mering som et fundament 
for tilgangen til et mekatro-
nisk design.

-De fl este komplekse sy-

stemer har typisk udviklet 
sig over en lang periode og 
en række gentagelser. Det 
betyder, at forbedringer er 
ofte resultatet af en række 
designgentagelser baseret 
på opfi ndsomhed fra desig-
neren og typisk involverer 
et element af forsøg og fejl. 
Numeriske optimerings-
metoder kan her være et 
”et-trins-værktøj” for at 
forbedre design og hermed 
reducere udviklingstiden og 
omkostningerne. Fokus på 

den aktuelle præsentation er 
en introduktion til optime-
ring som et teknisk værktøj, 
der kan anvendes i udform-
ningen af mekatroniske pro-
dukter og systemer.

Lektorens præsenta-
tion på skærmen viste 
hvordan man formulerer 
et designproblem som et 
optimeringsproblem. Der 
blev vist forskellige opti-
meringsmetoder, herunder 
hældningsbaserede og ikke 
hældningsbaserede metoder 

og deres muligheder samt 
begrænsninger. 

Et multidisciplinær 
problem
-I modsætning til de fl este 
andre ingeniørdiscipliner 
vedrører mekatronik som 
teknisk disciplin ikke et 
specifi kt teknisk område, 
men er et multidisciplinær 
teknisk problem, der kræver 
indsigt i, hvor man synergi-
stisk kombinerer teknolo-
gier optimalt.

Det sagde lektor Henrik C. 
Pedersen, Aalborg Univer-
sitet, som fortsatte med et 
indlæg om multi-niveau sy-
stem design - tilgangen til 
mekatronik design.

-Synergien og integra-
tionen i designprocessen 
er hvad der er forskellen i 
et mekatronisk system i 
forhold til et traditionelt, 
tværfaglig system. Den typi-
ske designtilgang har været 
at opdele designproblemer 
i undergrupper for hvert 
teknologiområde(mekanik, 

elektronik og kontrol) og be-
skrive grænsefl aden mellem 
teknologi, mens manglen på 
veletablerede, systematiske 
ingeniørmæssige metoder 
til at danne den grundlæg-
gende set-off analyse og 
design af komplette meka-
troniske systemer har været 
indlysende. Fokus for den 
aktuelle præsentation må 
derfor være at diskutere 
disse problemer og præsen-
tere en integreret tilgang til 
design. 

På skærmen præsen-
terede taleren forskellige 
tilgange til at nedbryde et 
designproblem.

Transmission til vindmøller
Phd-studerende Daniel 
Beck Rømer, Aarhus Uni-
versitet, gav i sin præsenta-
tion en kort oversigt over en 
hydrostatisk transmission 
egnet til vindmøller. Det 
drejede sig om et mekatro-
nisk system med en række 
komponenter, der i sig selv 
er mekatroniske delsyste-

mer. Det var et overblik, 
hvor der blev fokuseret på 
design af hurtigt skiftende 
ventiler, som bliver en cen-
tral komponent i transmis-
sionen, hvor effektiv design 
er nødvendigt for effektivt 
transmissionsdrift.

David Beck Rømer 
præsenterede en komplet 
designmetode til sådanne 
ventiler, hvor de betydelige 
designaspekter blev be-
handlet i detaljer. Denne 
designmetode viste en måde 
at angribe en mekatronisk 

designopgave, og derved 
vise vejen for gode designs 
i komplekse mekatroniske 
systemer.

Et PTO-system til 
bølgeenergi
Udviklingsingeniør Rico 
Hjerm Hansen, Wave Star 
A/S præsenterede et me-
katronisk design af et digi-
talt PTO-system til Wave 
Star, Præsentationen gav et 
indblik i udformningen af 
et digitalt Power Take Off-
system (PTO) til Wave Stars 
bølgeenergikonverter. PTO 
er det system, der konverte-
rer den optagne bølgebevæ-
gelse til elektricitet og er et 
klassisk eksempel på et me-
katronisk designproblem. 
Ingeniøren demonstrerede, 
hvordan projektet har bevæ-
get sig fra et punkt, hvor alle 
mulige teknologier i første 
omgang holdes åbne for ind-
snævring til et bestemt de-
sign ved hjælp af forskellige 
niveauer for modelbaseret 
optimering.                hassel.

Mekatronik er et samspil mellem 
mekanik, elektronik og software

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

Lamelpumper til vakuum, tryk eller kombinationTil pick and place

Kapacitet 4,1-129 m3 ved 50 Hz.
Kapacitet 4,9-160 m3 ved 60 Hz.

Type KBV til vakuum
Type KBP til tryk
Type KBC til tryk og vakuum

Download katalog og se program 
på klee.dk

 klee@klee.dk

Phd-studerende Daniel Beck Rømer fortalte om transmission til vindmøller.

Udviklingsingeniør Rico Hjerm Hansen gennemgik et PTO-system 
til en bølgeenergikonverter.

Der havde meldt sig mange studerende til Mekatronikdagen 2014.

”Anvendelsen af fl ere teknologier åbner 
muligheder for synergi”.



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

 

Ejby Industrivej 26 · 2600 Glostrup · T:     • Helge Nielsens Allé 6C · 8723 Løsning
info@granzow.dk • www.granzow.dk • www.trykluft .nu

Komplet program i magnetventiler

Specialopgaver 
udføres på vores 

eget værksted

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

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

Profi bus DP (EEX)
• Magnetspoler (EEX)
• Alle sikringsklasser (ATEX)
• Elektronisk trykluft  regulator

ISO 9001
certifi ceret

Simatic S7-1500-serien udvides

Nye kraftfulde, 
fail-safe CPU’er 
på markedet

Læs om dem på 
www.siemens.dk/F-CPU

Flowmåling 

Tlf. 59 43 64 69
www.peo-tech.dk www.brj.dk   T:4541 3040

Pålidelig 
støvmængde

måling!
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Kranbranchen uddanner 
nu både sælgere og mon-
tører for at styrke sikker-
heden omkring alle former 
for løftegrej.

SIKKERHED. De senere års 
krise i erhvervslivet har fjer-
net en del af fokuseringen på 
arbejdsmiljø og sikkerhed. 
Det er sket ud fra et stadigt 
stigende krav om en mere og 
mere effektiv produktion. 
Ikke alle har taget det lige 
højtideligt, om krankrogen 
har haft den nødvendige sik-
kerhedspal – emnet skulle jo 
kun løftes nogle få meter, så 
det går nok…

-Sikkerheden har des-
værre ikke været i centrum 
alle steder, men heldigvis 
har vi været forskånet for 

alvorlige ulykker. Det er den 
positive side af sagen, siger 
formanden for Kranbran-
chen, adm. direktør Car-
sten Duus. Kranbranchen 
er en forening under Dansk 
Industri, og repræsenterer 
godt 60 pct. af de virksom-
heder, der producerer og 
forhandler alle former for 
løfteudstyr.

Tag ikke let på sikkerheden
-Kraner og løfteudstyr 

skal virke, når du har brug 
for det. Nedbrud og ulyk-
ker har store konsekvenser 
både for medarbejdere og i 
sidste ende for virksomhe-
dernes bundlinje. Derfor 
er det vigtigt, at udstyret er 
lovligt og bliver serviceret 
med jævne mellemrum. Vi 
har jo at gøre med udstyr, 
der dagligt er udsat for en 
hård belastning. Derfor er 
sikkerhed ikke noget som 
hverken vi eller samfundet 

kan tage let på, fastslår Car-
sten Duus.

Det er baggrunden for, at 
Kranbranchen har etable-
ret en uddannelse, hvor alle 
medlemmernes montører 
skal gennemgå en kursus-
række, som afsluttes med 
en eksamen. Ved at besvare 
100 spørgsmål med kun få 
fejl, opnår montørerne en 
certifi cering, og udstyres 
med et identitetskort. Det 
skal bæres synligt, når de er 
på kundebesøg. Hvert tred-
je år skal montørerne have 
fornyet certifi ceringen – så 
hurtigt og ofte ændres sik-
kerhedsbestemmelserne.

-Vi er også begyndt at 
uddanne vores salgskon-
sulenter, så de har samme 
eksamen som montørerne. 
De skal jo kunne rådgive og 
vejlede kunderne, når der 
skal bygges nyt eller værk-
stedet skal renoveres, siger 
Carsten Duus. 

Jævnlig dialog med 
Arbejdstilsynet
Kranbranchen har de senere 
år gennemgået en rivende 
udvikling og er i dag i jævnlig 
dialog med Arbejdstilsynet 
for at drøfte nye regler og 
bestemmelser. Via med-
lemskabet af Dansk Industri 
har medlemmerne samtidig 
adgang til viden om forhol-
dene på det internationale 
marked.

Blandt Kranbranchens 
nye medlemmer er Værk-
sted Danmark. Det er en 
del af Forsvaret og fører 
kontrol med det udstyr, 
som Hæren, Søværnet og 
Flyvevåbnet anvender til 
løft, træk og surring - lige 
fra Station Nord i Grønland 

til de udsendte styrker i Af-
ghanistan. Med medlem-
skabet i Kranbranchen har 
man hele tiden adgang til 
de nyeste regler og bestem-
melser, samtidig med at man 
deltager i foreningens ud-
dannelsesprogram.

Branchens image skal 
styrkes
-Uddannelsesprogram-
met skal styrke branchens 
generelle image, og give 
industrien tryghed. Det er 
jo ikke ligegyldigt, hvilken 
viden og baggrund den mon-
tør har, der kommer ud i en 
virksomhed. Det handler 
jo om sikkerhed, både når 
det gælder arbejdsmiljøet, 
medarbejdernes tryghed 
og virksomhedens drift. Et 
produktionsstop på grund 
af fejl i løfteudstyret kan jo 
koste store summer, siger 
Carsten Duus.

hassel.

Krisen har fjernet fokus på sikkerhed

Formand for Kranbranchen, adm. 
direktør Carsten Duus: -Heldigvis 
har vi været forskånet for alvorlige 
ulykker.

Det er professionelle personer som Claus Frøstrup Hansen, der 
kontrollerer og servicerer løftegrejet. Det sikrer den certifi cerede 
uddannelse, som Kranbranchens montører og salgskonsulenter 
gennemgår.

”Nedbrud og ulykker har store 
konsekvenser for både medarbejdere 

og virksomhederne”.

   

3juni/juli 2014



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

Mennesker - Ideer - Løsninger

Vi udvider vores løsningssortiment med 
regulerings- og sikkerhedsventiler fra GE

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

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

Masoneilan &
Consolidated

Reguleringsventiler
fra Insatech 



Den næste transducer generation 
DM5S er en ny generation af programmérbare universelle instrumenter 

til stærkstrøms systemer indenfor energidistribution og industri 
Transducer med høj præcision: 

•  System state-overvågning i klasse 0,2%    

•  Energimåling (0.5S) med op til 16 tariffer 

• Velegnet til ethvert el-system 

• Uafbrudt måling af indgangssignaler 

• Konfiguration via USB uden strømforsyning 

• Op til 4 analoge udgange ± 20 mA 

• Modbus / RTU-interface 

Scan koden med din mobil 
og få flere oplysninger omkring DM5S 

Lad os hjælpe dig med den næste stærkstrøms opgave!

FORØGET
SIKKERHED

Pepperl+Fuchs A/S
Telefon: 70 10 42 10 
Mail: info@dk.pepperl-fuchs.com · www.pepperl-fuchs.dk

www.pepperl-fuchs.com/tjb

Vigtige punkter:

Exe Junction Bokse og Styretavler
Pepperl+Fuchs har et stort udvalg i Atex Exe 
godkendte JunctionBokse og Decentrale Sty-
retavler til brug i alle zoner. De leveres i både 
Rustfrit stål og i Glasfiberforstærket Polyester.
Alle bokse designes, produceres og monteres 
på egen fabrik i England af medarbejdere der 
har specialviden inden for Ex-beskyttelse. 
Teknisk support, leverer den lokale afdeling 
af Pepperl+Fuchs.

Forøget sikkerhed iht. EN-60079-7 med 
Ex e, Ex eU eller Ex ia godkendelser
Stort udvalg af både ”standard” og 
”Kunde Design” bokse
Også løsninger med sammenkoblede 
Ex e og Ex d bokse
Kundespecifikke løsninger på decentrale 
Styretavler i alle Atex zoner
Stort tilbehørsprogram til alle løsninger

Yderligere information:

Konference-program en 
væsentlig del af landets 
største elektronikmesse 
E-14 i Odense

MESSE. Når hjulene snurrer 
lystigt af sted i erhvervslivet, 
er der ingen, der har tid til 
at tage på konferencer eller 
efteruddannelsesophold. 
Arbejdet skal jo passes.

Når erhvervslivet er ramt 
af afmatning, er der masser 
af tid til at hente ny viden 
og lærdom. Men så har virk-
somhederne ikke penge på 
den konto længere. Den er 

lukket. For man sparer, hvor 
man kan.

Det er et velkendt scena-
rie overalt i erhvervslivet, 
men det er meget uheldigt, 
fastslår formanden for Bran-
cheforeningen Professionel 
Elektronik, adm. direktør 
Flemming Jensen. Det sker i 
forbindelse med præsentati-
onen af konferenceprogram-
met, der er en væsentlig del 
af Danmarks største elek-
tronikmesse E-14 i Odense 
Congress Center.

Gratis konferencer på 
Elektronikmessen 14
-Det er et paradoks, at der 

tilsyneladende aldrig er 
hverken tid eller råd til at bli-
ve opdateret med ny viden. 
På lang sigt kan det hindre 
virksomhedernes udvikling, 
for det har stor betydning 
for både virksomheden og 
for den enkelte at få både ny 
teoretisk og praktisk viden 
samt inspiration fra samta-
ler med kolleger fra andre 
virksomheder. Har man 
ikke den mulighed, risikerer 
vi at hænge bagefter, siger 
Flemming Jensen.

For at imødekomme 
behovet for ny viden kan 
et besøg på elektronikmes-
sen E-14 både bidrage med 

åbne og gratis konferencer 
og kollegiale samtaler ved at 
besøge de knap 150 stande 
for at se udstillernes mange 
nyheder.

Det foreløbige konferen-
ceprogram, der især henven-
der sig systemudviklere og 
medarbejdere med test-
funktioner, beskæftiger sig 
bl.a. med lavenergi blueto-
oth løsninger, med applika-
tionsudvikling og hvordan 
det er muligt at benytte 
den samme sourcekode og 
generere en native kode, 
der kan anvendes på mobi-
leplatforme som Windows, 
MacOS, iOS og Android. 

Test af software er et andet 
væsentligt emne, og det 
samme er information om 
nødvendigheden og udvik-
lingen af sikkerhedskritiske 
systemer. Også robotterne 
holder deres indtog på E-14, 
hvor det er elektronikken i 
robotterne, der er omdrej-
ningspunktet.

Det er muligt at deltage i 
konferenceprogrammet på 
E-14, der holdes fra tirsdag 
den 2. september til og med 
torsdag den 4. september.

Bag E-14 står Odense 
Congress Center, Bran-
cheforeningen Professionel 
Elektronik og DI’s ITEK-
sektion.                         hassel.

Hvornår får vi tid og råd? Adm. direktør Flemming Jen-
sen: -Viden er af stor betydning 
for virksomhederne.

”Den lille blå om industriel 
Procesventilation” er et 
lettilgængeligt opslags-
værk for alle, der arbejder 
med at realisere ener-
gibesparelser på nye og 
eksisterende industriventi-
lationsanlæg.    

HÅNDBOG. Dansk Energi 
har udgivet en lille håndbog, 
der især henvender sig til 
energirådgivere, rådgivende 
ingeniører, entreprenører, 
montører, installatører, 
teknisk ansvarlige i indu-
strivirksomheder og andre, 
der arbejder med energief-
fektivisering af industrielle 
ventilationsanlæg. Endvi-
dere kan bogen indgå som 
undervisningsmateriale 

vedrørende procesventila-
tion.    

Vigtigt for arbejdsmiljøet
Arbejdsmiljøets kvalitet 
i produktionslokaler har 

stor betydning for vores ge-
nerelle sundhed og velbe-
fi ndende, hvorfor korrekt 
udformning af ventilation 
i produktionslokaler er vig-
tigt. Både sundhedsmæssigt 

og i forhold til driftsudgif-
terne. En ventilationsløs-
ning, der ikke er udformet 
optimalt, kan give både dår-
ligt arbejdsmiljø og unødigt 
store driftsudgifter. 

Bogen bygger på re-
sultaterne fra et EL-
FORSK-projekt: 343-019 
Energioptimering af pro-
cesventilation og udvikling 
af fl eksible procesudsug til 
store industrielle emner.    

Gratis som trykt og e-bog
Bogen kan downloades gra-
tis på: 
http://www.elforsk.dk/
Den%20lille%20blaa.aspx 

Man kan også bestille et 
gratis fysisk eksemplar af 
bogen i Dansk Energis bu-
tik mod at betale et ekspe-
ditionsgebyr på kr. 62,50.: 
www.danskenergi.dk jsj

Den lille blå om 
industriel Procesventilation

5juni/juli 2014
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Tlf. 43 71 80 88
Fax 43 71 80 38
www.deltaelektronik.dk

Bevægelse 160 mm  5 gange pr. sek !!!

LinMot Lineær servosystem

•	 Stand-alone funktion: Reducer total cyklustid
•	 Indeholder 99 forskellige kurveprofiler
•	 Ubegrænset antal positioner
•	 Højere dynamik - 3-5 Hz
•	 Levetid > 500 mio. Cyklus
•	 Kontrollerede ramp’er og hastighed
•	 Ingen sliddele
•	 Simpel konfigurering
•	 Profibus, DeviceNet, EtherCat, CANopen
•	 Gratis programmerings-software
 
Erstat luftcylinderen med LinMot’s 
højdynamiske aktuator, reducer 
energiforbruget til 1/3 og få 
frit programmerbart 
kuveforløb.

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

Erstat luftcylinderen med LinMot’s 
højdynamiske aktuator, reducer 
energiforbruget til 1/3 og få 
frit programmerbart 
kuveforløb.

Dymax har lanceret en 
guide til Smart Device-
industrien, som skal 
gøre det nemmere at 
vælge den korrekte UV-
hærdende lim, lak eller 
indstøbningsmateriale til 
enhver applikation.

 Smart Device-industrien 
er i hastig udvikling, og nu-
tidens komplekse design, 
innovative materialer og 
et øget fokus på miljøet 
kan være udfordrende for 
mange producenter.

Dymax, som er en af 
verdens førende produ-
center af UV-hærdende 
materialer til industri-
elle applikationer inden 
for områderne medicin, 
elektronik, bilindustrien, 
rumfart, solenergi, te-

lekommunikation, hus-
holdningsapparater og 
glasindustrien, har derfor 
udviklet en guide, der skal 
gøre det nemmere for pro-
ducenter af smartphones, 
tablets og bærbare compu-
tere at fi nde det korrekte 
UV-materiale.

Guiden, Smart Device 
Materiale Selector Guide, 
vejleder om valg af mate-
riale på baggrund af anven-
delsesområde - f.eks. om 
det UV-hærdende mate-
riale skal anvendes til at 
fastsætte et printkort, en 
kameramodul eller en mi-
krohøjtaler i smartphonen.

Derudover inkluderer 
guiden tekniske data for 
alle produkterne, såsom 
materialeviskositet og 
hårdhed.
www.dymax.com

hassel.

Guide til 
UV-hærdende materialer

Siemens Innovation Tour 
2014 handlede meget om 
den nye version V13 af 
Siemens automations-
platform, TIA-portalen, 
der netop er blevet frigivet. 
Sammen med Simatic 
S7-1200 og S7-1500 
PLC’erne danner TIA-por-
talen udgangspunktet for 
fremtidens automations-
platform.

Af John Steenfeldt-Jensen

 
INNOVATION. Siemens’ år-
lige Innovation Tour strakte 
sig over fi re dage, 19. til 22. 
maj, fordelt med to dage i fi r-
maets hovedsæde i Ballerup, 
én dag i Kolding og én dag i 
Randers. Omkring 400 fag-
folk deltog i de fi re semina-
rer, hvor der var fokus på den 
nye version V13 af Siemens’ 
automationsplatform, TIA-
portalen, der foruden PLC 
og HMI nu også omfatter 
opsætning af drev.

Industrial Internet of 
Things 
Dagen startede med en in-
troduktion til ’Industry 4.0’ 
kaldet den 4. industrielle 
revolution, som Siemens er 
en aktiv del af.  ’Industry 
4.0’ betyder blandt andet 
øget kommunikation, krav 
om security og indførelse af 

begrebet Internet of Things, 
som Siemens dog har modi-
fi ceret til Industrial Internet 
of Things.

Et bredt program
Under overskriften ’Oplev 
de nye muligheder’ omfatte-
de dagens program derefter 
emner som: ’Mere integra-
tion af frekvensomformere’, 
’IT-sikkerhed er en fast be-
standdel af TIA-portalen’, 
’Maskinsikkerhed med 
Simatic S7-1500 PLC’er’, 
’Løsninger med den nye ge-
neration af Basic Line ope-
ratørpaneler’, ’Konvertering 
af bestående projekter med 
TIA-portalen’ og ’Samar-

bejde omkring projekter på 
tværs af softwareversioner, 
systemer og enheder med 

Team Engineering’. I forbin-
delse med foredragene blev 
der demonstreret fl ere nye 
faciliteter i TIA-portalen, 
der skal gøre det nemmere 
for programmørerne at 
konfi gurere og parametrere 
systemerne med hensyn til 
kommunikation, diagno-
stisering, safety og tilgæn-
gelighed. Tilsammen giver 
dette en højere effektivitet 
under programmering og 
idriftsætning. 

Security er et ’must’
Security i industrielle syste-
mer - ikke at forveksle med 
Safety - var også et af de vig-
tige programpunkter. Som 
følge af den stærkt forøgede 
brug af internet i produkti-
onsmiljøer er datasikkerhed 
i dag en nødvendighed i alle 
produktionsvirksomheden. 

For at sikre mod indtræng-
ning i produktionssystemer 
som PLC og SCADA med 
henblik på at ødelægge eller 
ændre data eller for at ud-
føre industrispionage, har en 
stor del af Siemens switches 
nu indbygget fi rewall, og 
de er de eneste industrielle 
switches, der er Achilles-
certifi ceret på level 2. 

Minimesse med nyheder
Sideløbende med konferen-
cerne var der på alle konfe-
rencesteder også etableret 
en minimesse, hvor Sie-
mens’ produktspecialister 
demonstrerede de aktuelle 
produktnyheder og i øvrigt 
stod til konferencedeltager-
nes rådighed med gode råd, 
og hvor de kunne fordybe sig 
i de emner, som var af særlig 
interesse.

Siemens Innovation Tour 2014:

Fokus på TIA-portalen V13

Konferencen blev indledt af salgsdirektør Frank Faurholt, Siemens A/S, der gav en introduktion til 
’Industry 4.0’ og Industrial Internet of Things.

I forbindelse med konferencerne 
var der etableret en minimesse, 
hvor Siemens’ produktspeciali-
ster demonstrerede de aktuelle 
produktnyheder. Specielt i pau-
serne var der godt besøgt på mi-
nimessen – her i Ballerup.



Proline Prowirl 200
Prowirl 200 er ikke mindre end en verdensnyhed og den første flowmåler, der er i stand til at måle dampkvaliteten 
(masse og energi) og som er i stand til at advare i tilfælde af dårlig dampkvalitet. 
Med den nye Prowirl 200 kan du dermed ikke blot sætte en stopper for energitab men også højne sikkerheden i din 
proces.

• Effektiv drift af dit dampanlæg på grund af en unik våd damp detektion
• Præcis beregning af energistrømme takket være multivariable målinger
• Gennemprøvet teknologi – over 300.000 installerede sensorer på verdensplan
• Langsigtet stabilitet - livstidskalibreringsfaktor
• Upåvirket af vibrationer, temperatur, stød og vandhammer 
• Uniform to-tråds koncept til flow og niveau

www.dk.endress.com/prowirl200

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12
DK-2860 Søborg

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

Helt enestående våd damp detektion.
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www.wago.dk

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

Effektmålemoduler Signalkonvertere Rogowski coils Strømtransformere

WIKA’s nye termolomme 
til sanitære applikationer 
giver mulighed for måling 
af temperatur med et 
minimum af døde rum, og 
samtidig er den selvtøm-
mende i alle monterings-
positioner. 

TEMPERATUR. Den tyske 
producent WIKA, der i 
Danmark er repræsente-
ret af Carl A. Plesner A-S, 
har udviklet en helt ny ter-
molomme til sanitære ap-
plikationer, der ikke blot 
giver mulighed for måling 
af temperatur med et mi-
nimum af døde rum, men 
samtidig er selvtømmende 
i alle monteringspositioner. 
Lommens specielle design 
gør, at der ikke er den sæd-
vanlige hals i rørsektionen 
for montering af målein-

strumentet da selve tilslut-
ningen til processen sker via 
en orbital svejsning.

Høje hygiejniske krav
I sterile processer stilles 
der meget høje krav til det 
hygiejnisk design af de ter-
mometre, der anvendes i 
processen. Helt grundlæg-
gende gælder det selvfølgelig 
at måleinstrumenterne skal 
kunne registrere de målte 

værdier så nøjagtigt som 
muligt, men på samme tid 
skal deres design opfylde 
alle væsentlige krav til steril 
produktion.

Dette omfatter bl.a. let ren-
gøring af alle komponenter, 
der er i kontakt med produk-
terne. Et centralt aspekt er, 
at instrumenterne/tilslut-
ningerne skal være selv-
tømmende, så eventuelle 
produktrester let kan tøm-
mes ud af rørsystemet. Hvor 
det er muligt, bør sensorer-
ne derfor integreres uden 
nogen form for døde rum 
eller sprækker, for at undgå 

muligheden for afl ejringer 
eller dannelse af biofi lm der 
vanskelligt lader sig fjerne.

Enkel kalibrering
Når der skal måles tem-
peratur i processen opnås 
kravene til hygiejnisk de-
sign lettest ved hjælp af 
termolommer, der forhin-
dre kontakt mellem senso-
ren og det medium, der skal 
måles i. Lommerne svejses 
som regel ind i anlægget, og 
sensorerne eftermonteres i 
disse. Fremgangsmåden gi-
ver endnu en fordel, nemlig 
at instrumenterne kan kali-
breres uden at åbne proces-
sen. I mange anlæg stilles der 
krav til gennemførelsen af 
regelmæssige kalibreringer 
og det at kunne gennemføre 
en kalibreringsproces, uden 
at skulle sterilisere anlægget 
bagefter, er en væsentlig ef-
fektivisering, der samtidig 
medfører besparelser som 
langt overstiger værdien af 
??måleinstrumenterne.

Elektriske termometre til 
sanitære opgaver
For at kunne opfylde alle 
disse krav, har WIKA ud-
viklet en dedikeret serie af 
elektriske termometre til sa-
nitære opgaver. Hjørneste-
nen i den nye serie er en helt 
nyudviklet termolomme, 
der er optimeret til de krav 
der gælder for bioteknolo-
giske processer. Termolom-
men integreres i rørsystemet 
ved orbital svejsning, en 

metode som udmærker sig 
ved at være hurtig og billig, 
samtidig med at den giver 
en defi neret, ren svejsesøm. 
At benytte denne form for 
samling betyder samtidig, 
at der ikke længere skal be-
nyttes pakninger i forbin-
delse med målepunktet. 
Afskaffelsen af pakninger 
minimerer risikoen for for-
urening af processen, sam-
tidig med at vedligeholdet 
af målepunktet reduceres 
til et minimum. 

Selve termolommen er 
således integreret i et rør-
stykke, der er presset en lille 
smule sammen omkring 
montagestedet for selve 
sensoren. Herved opstår 
en selvrensende effekt, der 
optimerer de hygiejniske 
egenskaber på termolom-
men. Udformningen, som 
er helt unik, og derfor er 
blevet patenteret, forhin-
drer eventuelle afl ejringer 
af produktrester og ren-
sevæske, samtidig med at 
tømning og rengøring er lige 
så let som på ethvert andet 
rørstykke, hvilket er med 
til at gøre renseprocessen 
meget sikrere. Kort sagt er 

de hygiejniske risici, der kan 
hidrøre fra en temperatur-
føler, minimeret.

Indbygning med 
begrænset plads
Da termolommen er en del 
af rørstykket, giver det an-
lægsdesigneren et betydeligt 
spillerum med hensyn til 
montagen. Det hygiejniske 
design sikrer nemlig dræ-
ning og rengøring i enhver 
position, hvilket selvfølgelig 
er en væsentlig fordel, som 
især værdsættes til opgaver, 
hvor pladsen er begrænset. 

De nye termolommer er 
standardiseret fra fabrikken. 
Således er indbygningslæng-
den altid den samme uanset 
rørdiameteren. Rørstykket 
kan altid forlænges/tilpas-
ses den aktuelle installation, 
det betyder igen, at et even-
tuelt reservedelslager kan 
reduceres til nogle få typer. 

Termolommen sikrer at 
sensoren kan være installe-
ret i midten af røret eller det 
strømmende medie. Hvis vi 
tager et kig på fl owet inde i 
et rør - og dermed på tempe-
raturfordelingen i væsken, 
selv i tilfælde af turbulent 
strømning - ses det, at tem-
peraturen er væsentligt hø-
jere i kernen af strømningen 
end ved rørvæggen. Afhæn-
gigt af strømningsforhold, 
samt temperaturforskelle 
mellem omgivelses- og me-
dietemperatur er afvigelser 
på op til 5 kelvin ikke ual-

mindelige i et helt alminde-
ligt DN25 rør. Derfor er det 
også vigtigt at temperaturen 
måles i kernen af produkt-
strømmen, for at sikre nøj-
agtige målinger.

Brug fjederbelastet sensor
Det anbefales at benytte 
termolommerne sammen 

med en fjederbelastet sen-
sor. Fjederen vil sørge for at 
presse sensorens spids mod 
termolommen, så der opnås 
en optimal termisk ledning 
mellem de to enheder. Der 
kan selvfølgelig anvendes 
termopasta, men i sterile 
omgivelser er brugen af pa-
sta uønsket – specielt hvis 
det er sensorer der ofte fjer-
nes ud for rekalibrering – for 
termolommens hygiejniske 
egenskaber er det dog uden 
betydning hvordan - og hvil-
ken - sensor, der monteres. 
 jsj

Termolomme til 
sanitære opgaver

WIKA har en særlig serie af temperaturmålere til sanitære opgaver.

En patenteret udformning af termolommen optimerer brugen i 
biotekniske anlæg.

Til venstre ses en normal installation, hvor der vil være døde rum 
omkring sensoren. WIKA’s patent, til højre, giver sikrer optimalt 
fl ow omkring sensoren 

Termolommen kan kombineres med forskellige sensorer/transmittere i forskellig udformning - og stadig 
bevare de hygiejniske egenskaber.



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

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

V. Løwener A/S
Postboks 1330 • Smedeland 2 • 2600 Glostrup 
Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359 
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk
ServiceCenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg • Tlf. +45 86 982 288
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WAGO udvider sit program 
af skrueløse effektklem-
mer med POWER CAGE 
CLAMP til ledertværsnit 
op til 185 mm².

EFFEKTKLEMMER. Tidsbe-
sparende, vedligeholdel-
sesfri- og vibrationssikker. 
Med effektklemmen (285-
1185) kan man nu skrue-
løst montere ledere med 
tværsnit mellem 50 og 185 
mm². Den nye POWER 
CAGE CLAMP-klemme 
i serie 285 er forberedt til 
nominelle strømme op til 
353 A og driftsspændinger 
op til 1.000 V AC/DC eller 
1.500 VDC. Dermed egner 
serie 285 sig fremragende 
til energitunge formål inden 
for eksempelvis maskin- og 
anlægsbyggeri eller i ener-
gisektoren.

Nem håndtering og 
maksimal pålidelighed
Med sideværts indføring af 
ledninger i serie 285-pro-
dukterne er det let at til-
slutte selv ledere, der er 
svære at bøje. Tilslutnings-

stederne åbnes med et be-
tjeningsværktøj og låses 
ved aktivering af den oran-
gefarvede låseknap. Man 
behøver ikke at forberede 
tilslutning af den afi solerede 
ledning med terminalrør el-
ler ringkabelsko. WAGO‘s 
fjederteknologi gør, at for-
bindelsen mellem klemme 
og leder vil være konstant 
uanset tværsnit og uafhæn-
gigt af, hvem der installerer. 
Effektklemmen opfylder de 
strengeste krav fra blandt 
andet jernbane- og skibs-
trafi kken og garanterer en 
vibrationssikker montering 

selv ved høje belastninger, 
ligesom høje eller lave tem-
peraturer heller ikke mind-
sker pålideligheden.

Laskning og opmærkning
Man kan laske, fordele 
og potentialudligne sine 
forbindelser gennem en 
laskeskakt på hver side af 
klemmen. På den måde kan 
man uden brug af yderligere 
klemmer forgrene spændin-
gen til eksempelvis lys- og 
serviceudtagsdåser. Af hen-
syn til overskueligheden i 
styreskabet kan de nye pro-
dukter i serie 285 forsynes 

med SmartMarking-strips 
og WMB-opmærkninger.

Effektklemmer til 35, 50, 
95 og 185 mm²
Med lanceringen af de nye 
effektklemmer cemente-
rer WAGO sin rolle som 
den producent af ræk-
keklemmer, der har det 
største udbud af produk-
ter til skrueløse elektriske 
forbindelsesprodukter. 
Produkterne i POWER 
CAGE CLAMP-familien 
omfatter rækkeklemmer 
til ledertværsnit på 35, 50, 
95 og 185 mm². En ideel 

komplettering af effekt-
klemmeprogrammet er 
de nye skrueløse endestop 
(249-197) med 66,5 mm‘s 
højde og 14 mm‘s bredde. 
De hjælper til at holde de 
store klemmer fast i deres 
position selv ved stærke vi-
brationer eller lodret skin-
nemontering.

-Med sin første effekt-
klemme til ledertværsnit op 
til 185 mm² sætter WAGO 
en ny teknologisk standard. 
Men vejen til det nye pro-
dukt var lang og hård. For 
at kunne fastholde de store 
ledertværsnit skulle vi først 
kunne styre fjerderkræfter 

på op til 1.000 N, hvilket 
kun var muligt gennem ud-
viklingen af en ny fjedertil-
spænding. Læg dertil, at de 
høje nominelle strømme på 
353 A og dermed også mu-
lige kortslutningsstrømme 
på op til 22.200 A skulle 
kunne håndteres af de nye 
effektklemmer, konklu-
derer Karsten Stoll, chef 
for Electrical Interconnec-
tions hos WAGO Kontakt-
technik i forbindelse med de 
udfordringer, som udviklin-
gen af den nye serie 285 har 
krævet.
www.wago.dk

hassel.

Første effektklemme med 
ledertværsnit op til 185 mm²

Den nye serie 285 i POWER CAGE CLAMP-familien er udviklet til 
nominelle strømme op til 353 A og til driftsspændinger på op til 
1.000 V AC/DC eller 1.500 VDC.

Med effektklemmerne 
(285-1185) kan man nu for 
første gang tilslutte leder-
tværsnit mellem 50 og 185 
mm² skrueløst.

9juni/juli 2014
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Den tyske virksomhed Sangel har designet og  
fremstillet et bredt program i LED Maskinbelysning  
til mange forskellige formål på og ved maskinen.

LED-LYS. Programmet for-
handles af Delta Elektronik 
A/S i Taastrup og består af 
6 lampeserier eller pro-
duktgrupper med typer, 
der egner sig til forskellige 
formål, forskellige place-
rings og størrelseskrav på 
eller ved maskinen. 

LED lamperne kan 
blandt andet benyttes i for-
bindelse med faremomen-
ter, der kan opstå som følge 
af for lidt eller dårligt lys 
visse steder på maskinen. 

Farligt med  
dårlig belysning
Ifølge maskindirektivet skal 
maskinbyggeren gennem-
føre en risikovurdering af 
alle faremomenter som fin-

des på eller ved maskinen. 
Resultatet af risikovurde-
ringen vil så vise om der skal 
udføres risikonedsættelse 
for de faremomenter, hvor 
der er risiko for at der kan 
opstå en farlig situation 
som følge af manglende el-
ler dårlig belysning. 

Tæthed IP67
LED lamperne er designet 
og fremstillet i et holdbart 
hus af anodiseret alumini-
um og er udført med tæthe-
den IP67, beskyttelsesklase 
III. LED lamperne er derfor 
modstandsdygtige overfor 
vandsprøjt og støv. 

Varianter
Der findes typer med dif-

fust plexiglas med farve-
temperatur 4000 K. Dette 
giver et lidt varmt hvidt lys. 
Eller med sikkerhedsglas og 
farvetemperatur 5.500 K, 
der svarer til hvidt dagslys. 

Ved hjælp af ekstra optik 
kan lysvinklen fokuseres til 
30 grader eller den vinkel, 
der kræves i det enkelte ak-
tuelle tilfælde.

LED-Serierne leveres 
med typer, der har et for-
brug fra 4 – 28 Watt ved 
24 VDC og de leveres med 
3 m tilslutningskabel eller 
for tilslutning med M8 eller 
M12 stik.

Programmet er designet 
med en række typer i for-
skellige størrelser, længder 
og bredder mv. som passer 
til mange forskellige formål 
og placeringer på maskinen. 
Der findes typer, som kan 
vippes og typer som kan 
monteres og efterjusteres 
til nøjagtig placering.

www.deltaelektronik.dk

jsk

Farligt med for lidt maskinlys

På Hannover messen 2014 introducerede Beckhoff et 
nyt koncept for maskinoperatører som anvender Google 
Glass. Med Googles web-baserede briller, bliver status 
og dialog projekteret direkte i operatørens synsfelt. 

HMI. Google Glass er for-
synet med et display i øjen-
højde, kamera, mikrofon og 
højttaler samt en vibrator og 
touchpad integreret i bril-
lestellet. Med disse funktio-
ner er Google Glass velegnet 
til HMI visualisering, diag-
nosticering, serviceopgaver 
samt tekniske analyser og til 
person-til-person kommu-
nikation. Google Glass har 
i dag samme funktionalitet 
som en moderne smartpho-
ne og tilbyder desuden 
håndfri betjening.

Kommunikerer  
via webserver 
Google Glass kan let in-
tegreres med Beckhoff’s 
moderne automationstek-
nologi ved brug af TwinCAT 
software. Brillen kommuni-
kerer via en webserver, der 
leverer status for maskinen 
via TwinCAT. Brillen mod-
tager statusinformationer 
og viser dem som værdier 

og alarmer og der er også 
mulighed for at vise, hvor 
i maskinen problemet er. 
Kvittering og reset af ma-
skinstatus kan også udføres 
on-site.

Alle informationer  
i synsfeltet
Ved store maskiner og pro-
duktionslinjer, kan opera-
tøren bevæge sig rundt om 
maskinen og kontrollere 
processtatus ved specielle 
kritiske værdier, samtidig 
med at han overvåger hele 
maskinen. Operatøren 
kan også udføre manuelle 
aktioner, da han har begge 
hænder fri. Indirekte har 
han også muligheder for at 
få oplysninger, som ikke er 
relateret til at maskinen er 
i drift. Disse muligheder 
inkluderer eksempelvis at 
læse leverandørens manual 
omkring specielle maskin-
komponenter, finde infor-
mationer på internettet, 

starte interaktion med an-
dre personer, vise e-mails, 
chats eller videosupport. 
Imidlertid er en kombi-
nation mellem direkte og 
indirekte kommunikation 
også mulig mens maskinen 
er i drift, operatøren kan 
kontakte en ekspert for at 
få råd omkring et specifikt 
problem ved at bruge bril-
len til at sende en video af 
maskinen i aktion. Eksper-
ten kan så give operatøren 
den nødvendige support, så 
de korrekte justeringer kan 
blive foretaget.

Startes ved et nik
Google Glass vil i fremtiden 
ikke erstatte multi-touch 
kontrolpaneler, men være 
et attraktivt supplement 
til operatørens hverdag og 
øge hans effektivitet. Det 
effektive ligger i den håndfri 
betjening, der startes ved et 
simpelt nik og styres med 
stemmen. Selvfølgelig skal 
billeder designes ergono-
misk til operatørens syns-
felt.

Let at integrere den nye 
teknologi 
- Beckhoff forventer at 
Google Glass og lignende 

teknologier vil gennemgå 
en hurtig udvikling i stil 
med udviklingen inden for 
smartphones, som vil give 
flere muligheder og højere 
processor-performance. 
Dette er baggrunden for, 
at Beckhoff har startet et 
studie i samarbejde med 
vore kunder. Imidlertid er 
det let at integrere den nye 
teknologi i Beckhoff indu-
stri PC’er og TwinCAT soft-
ware, idet denne udvikling 
er supporteret af det ny-
este inden for Industri 4.0 
og Beckhoff Smart Factory 
koncept. Google Glass øger 
operatørens muligheder in-
den for Smart Factory, for 
at få informationer om sta-
tus og performance for alle 
komponenter og resultater i 
produktionen til en hver tid 
og sted, siger administreren-
de direktør Claus Clausen, 
Beckhoff Automation.
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Google Glass til 
industriel automation

Hvis der kommer en fejlalarm vibrerer Google Glass og drager operatørens opmærksomhed på alarmen. Reset 
af alarmer sker direkte via brillen ved berøring af brillen eller via tale.

Administrerende direk-
tør Claus Clausen, Beckhoff 
Automation, tester Google 
Glass på Hannover messen.

Smørefrie
dry-tech® lejer

Anmod om en gratis vareprøve ... plastics for longer life®

Tlf. 86 60 33 73    Fax 86 60 32 73

Navnene "igus, dry-tech, plastics for longer life" er varemærkebeskyttet i Tyskland og resten af verden.

Forbedre teknologien og reducer omkostningerne:
smørefrie polymerlejer fra igus® til vippende, drejelige,
oscillerende og lineare bevægelser. Levering fra 24 timer.

.dk/dry-tech®

Besøg os: AUTOMATIK – Stand U / 0004

DK-987-LogiMAT BRG 90x131M2_DK-987-LogiMAT BRG 90x131M2  30.05.14     

Sangel’s LED maskinbelysnings-
program består af 6 produkt-
grupper med tæthedsgrad IP67. 
LED lamperne er produceret i 
Tyskland af firmaet Sangel Sy-
stemtechnik GmbH.
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Simatic S7-1500-serien udvides

Nye kraftfulde, fail-safe 
CPU’er på markedet

Simatic S7-1516 og S7-1518

•  Velegnede til standard- og sikkerhedsrelaterede applikationer,  
fra medium til high end

•  Programmeres efter samme teknik som et standard styreprogram, 
hvilket gør det nemt at komme igang 

•  Forsynet med store tydelige displays, hvor systemstatus og anden  
diagnoseinformation nemt kan aflæses

•  Det er muligt at genanvende programkode, så udgifter til validering 
undgås

•  De er som de første fail-safe CPU’er udviklet efter – og opfylder  
– EN 61508 (2010)

•  Den største CPU, S7-1518, er den mest kraftfulde fail-safe CPU  
på markedet

Læs om dem på www.siemens.dk/F-CPU 

Endress+Hauser er en fø-
rende producent af Vortex 
fl owmålere. Med Prowirl 
200 har man lanceret den 
eneste Vortex måler på 
markedet, der kan måle 
dampkvalitet.

FLOWMÅLER. Prowirl 200 
er ikke mindre end en ver-
densnyhed og er den første 
fl owmåler, der er i stand til 
at måle dampkvaliteten, 
(masse og energi) og som er 
i stand til at advare i tilfælde 
af dårlig dampkvalitet. Med 
den nye Prowirl 200 kan du 
dermed ikke blot sætte en 
stopper for energitab men 
også højne sikkerheden i din 
proces.
Mange industrier anvender 
store mængder af damp, 
enten til opvarmning, ren-
gøring, sterilisering, eller 
som en energikilde. Om-
kostningerne til generering 
af damp er ekstremt høje. 
Våd damp i processen er 
hyppigt, da udsving i tryk 
og temperatur forårsager 
vand til at kondensere ud, 
eller der kommer vand ind 
i dampledningerne. 

Konsekvenserne er som re-
gel alvorlige:
Lav effektivitet for trans-
mission af energien.
Kraftig korrosion fra salte 
overført med vandet.

Reducerede 
driftsomkostninger 
Den nye Prowirl 200 er mar-
kedets bedste løsning til at 
måle på damp og er en genial 
løsning, hvis man ønsker at 
begrænse sit energiforbrug.

De unikke nyheder for 

Prowirl 200 Vortex må-
lerne er:
Forbedret målenøjagtighed 
på ±0,65 pct. i væsker og ± 
0,9 pct. på gas/ damp.
Reducerede krav til lige-
rørstrækninger før og efter 
målingen.
Alarm til fugtig damp.
Måling af damptørhed.
Måling af væskemængden 
i rørene.

www.dk.endress.com
hassel.

Robust fl owmåler til 
væsker, gasser og damp

 Den er udstyret med inte-
greret trykafbryder, fl ow-
sensor og kontraventil.

PUMPE. Tyske KSB, som i 
Danmark repræsenteres af 
Grønbech & Sønner A/S, 
har netop lanceret en fuldt 
automatisk, dykket pumpe 
kaldet Ixo-Pro. Pumpen 
er meget nem at montere 
og dermed er den en ideel 
løsning i forbindelse med 
regnvandsindsamling og 
trykforøgning. Da pumpen 
er udstyret med en integre-
ret trykafbryder, fl owsen-
sor og kontraventil, behøves 
hverken automatisk kontrol-
enhed eller trykbeholder.

Hvis f.eks. en vandhane 
bliver åbnet, vil trykket i sy-
stemet falde, og så startes 
Ixo-Pro automatisk op ved 
hjælp af den integrerede sty-
ring. Den vil forblive i drift, 
så længe der tappes vand, og 
derefter stopper pumpen 
igen. For at beskytte mod 
tørløb vil pumpen stoppe, 
når niveauet i vandtanken 
når et fastsat minimum. Al-
le disse funktioner er fuldt 
automatiske.

Ingen generende støj
Pumpen leveres med et 15 
meter kabel, så den kan in-

stalleres i regnvandsbehol-
dere et stykke fra huset. Den 
medfølgende 230 volts stik-
prop gør den nem at tilslutte, 
selv for ikke-professionelle. 
Det nye system henvender 
sig mest til husstande, hvor 
det ikke er muligt at installe-
re en selvansugende pumpe, 
fordi regnvandsbeholderen 
er placeret for langt fra hu-
set. Systemet er velegnet 
til brug tæt på beboelse, da 
pumpen er placeret inden 
i regnvandsbeholderen og 
ikke afgiver generende støj.

For vandindtag lige un-
der vandoverfl aden er det 
muligt at få en pumpefod 
for at sikre, at pumpen står 
stabilt i regnvandsbeholde-
ren. På den ene side af pum-
pefoden er der monteret en 
tilslutning til den fl eksible 
sugeslange med plastikfl y-

der og indløbsfi lter, således 
at vandindløbet er fri for 
fremmedlegemer.

Kan genere tryk 
op til 6 bar
Ixo-Pro er designet med et 
fl ertrins hydraulisk system, 
som kan generere tryk op til 
6 bar, således at vaske-, skyl-
le- eller vandingssystemer 
kan forsynes direkte med 
det nødvendige vandværks-
tryk. Alle væskeberørte dele 
er fremstillet af rustfrit stål.

Den maximale fl owrate 
er 3.900 l/h. Pumpen fås i 
to størrelser med vandkø-
lede motorer med ydelser på 
0,8 eller 1,2 kW. En dobbelt, 
mekanisk tætning mellem 
motoren og pumpens hy-
drauliske system beskytter 
de elektriske komponenter 
mod fugt, og sikrer dermed 
lang levetid.

Hvis enheden installeres 
permanent, anbefales det at 
benytte den valgfrie ekspan-
sionstank. Denne vil forhin-
dre, at pumpen bliver startet 
og stoppet i tide og utide på 
grund af utætte vandhaner. 
Den reducerer også væske-
slag, som kan forårsages af 
vandhane eller vandslange 
o.lign.
www.g-s.dk

hassel.

Automatisk, dykket pumpe
til indsamling af regnvand

Første fl owmåler, der kan måle dampkvaliteten.

Ixo-Pro; den fuldautoma-
tiske, dykkede pumpe til 
indsamling af regnvand.
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Armatec A/S · Mjølnersvej 4-8 · DK-2600 Glostrup · Telefon 4696 0000 · Fax 4696 0001· www.armatec.dk

solutions for flow technology

Problem:
Hvor finder jeg el-aktuatorer til mine afspærrings- og  
reguleringsventiler?

Løsning:
Armatec har i mere end 45 år leveret Bernard el-aktuatorer 
til alle typer ventiler og spjæld. Bernard Controls har netop 
lanceret en opdeling af deres program. Således leveres  
serie         type EZ for den enkle styring op til 10.000 Nm 
og den velkendte serie            type SQ med programmerbar 
intelligent styring op til 50.000 Nm.



Hans Buch A/S
Roskildevej 8-10
2620 Albertslund

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

Ny generation af switche 
– sikrer data ved nedbrud
Ved en ring med flere switche - f.eks. på et kraftværk eller en anden kritisk applikation, vil det i tilfælde af 
nedbrud og med de nuværende redundansprotokoller tage tid inden ringen bliver genoprettet - med tab af 
data til følge. 

Med Hirschmanns nye switche, RSP og MSP, er dette ikke længere tilfældet. Med de 2 nye protokoller er 
konvergenstiden 0 sek. ved nedbrud og tab af data undgås dermed.

• PRP og HSR sikrer 0 sek switch overtid, som garanterer høj produktivitet for dine maskiner og systemer
• SSHv2, HTTPS og SFTP garanterer all-round beskyttelse mod netværksbårne angreb og operatørfejl
• IEEE1588v2 giver præcis synkronisering så applikationer lever op til stringente real-time krav

Ring til Karl-Erik Mathiesen for flere oplysninger: tlf 4368 5316

Maj 2014 hirschmann_266x180_2.indd   1 22-05-2014   08:24:41

ECCN klassifi kation af 
ethvert specifi kt items 
bestemmes ved hjælp af en 
tabel som er udsendt fra 
USA af ”Bureau of Indu-
stry and Security” og fra 
Europa efter standard EN 
428/2009. Denne artikel 
omhandler fastsættelse af 
en ECCN kode.

Af Jørgen Sommer.

EKSPORT. Tabellen (CCL) 
fra BIS indeholder i hund-
redvis 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 eks-
porteret.

Fremgangsmåder
Der er fl ere fremgangsmå-
der til fastsættelse af et gi-
vent items ECCN kode:

•  Kontakt Erhvervsstyrel-
sen

•  Kontakt producenten
•  Fastsæt selv koden
•  Kontakt BIS

Kontakt Erhvervsstyrelsen
Hvis man er ny eksportør 

eller skal eksportere et pro-
dukt eller en teknologi for 
første gang, så kan man med 
fordel kontakte Erhvervs-
styrelsen. Det kan nemlig 

være svært at få overblik 
over, om man er omfattet af 
reglerne for eksportkontrol. 

Hovedregel
Som hovedregel gælder det, 
at en virksomhed skal søge 

om tilladelse til at eksporte-
re produkter og teknologier 
ud af EU, hvis et produkt 
står på EU‘s kontrolliste. 

Andre produkter kan dog 
også kræve en udførselstil-
ladelse, hvis de er omfattet 
af de såkaldte ”catch-all” 
bestemmelser.

Hvis man er i tvivl om 
virksomheden er omfattet 
af reglerne for eksportkon-
trol, kan man benytte:

Slutbrugertjek
Erhvervsstyrelsen kan 
hjælpe eksportører med at 
tjekke om konkrete købere, 

agenter og slutbrugere er kri-
tiske. Sådan en undersøgelse 
kaldes et slutbrugertjek. 

Der kræves tilladelse til 
at eksportere en række for-
skellige produkter og tek-
nologier. Især hvis man skal 
eksportere ud af EU.

Man kan ansøge om ud-
førselstilladelse med Er-
hvervsstyrelsens digitale 
ansøgningsskema. 
Se www.eksportkontrol.
erhvervsstyrelsen.dk

Kontakt producenten
Tag kontakt til fabrikanten, 
producenten eller udvikle-
ren for at vide om de har en 
gældende ECCN kode for 
det aktuelle produkt eller 
item.

Vær opmærksom på at 
ECCN koder kan ændres 

med tiden så det er vigtigt 
at kontrollere.

Fastsæt selv ECCN koden
For at kunne fastsætte ko-
den er det nødvendigt at 
have en teknisk forståelse 
af det givne item (Materiale 
eller produkt).

Det er nødvendigt at 
have forståelse for brugen 
af CCL listen, kategorier og 
produktgruppe opdeling.

For at klassifi cere et item 
mod CCL listen begynd da 
med en bedømmelse af de 
generelle kendetegn og data 
for det givne item.

CCL er opdelt i 10 kate-
gorier. Den første karakter i 
ECCN koden repræsenterer 
kategorien.

Hver af de 10 kategorier 
er opdelt i fem produkt-
grupper repræsenteret ved 
den anden karakter i ECCN 
koden.

Når den tilhørende ka-
tegori og produktgruppe 
er identifi ceret undersøg 
da hvilken specifi k ECCN 
kode i CCL listen, der mat-
cher det pågældende items 
egenskaber, funktioner og 
data.

Hvis ECCN’en indehol-
der en liste under overskrif-
ten hvor det aktuelle item 
hører til bør man bedømme 
listen for at bestemme inden 

for hvilket afsnit det aktu-
elle items er identifi ceret. 

Hvis det aktuelle item 
ikke har en specifi k ECCN 
kode i nogen af kategorierne 
i CCL listen, så betegnes det 
aktuelle item som EAR99.

Kontakt BIS
Man kan henvende sig til BIS 
(Bureau of Industry and Se-
curity) for at få en offi cial 
klassifi kation ved at benytte 
det elektroniske licens sy-
stem SNAP-R.

Man skal dog være op-
mærksom på at få et person-
ligt identifi kations nummer 
(PIN) og et fi rma identifi ka-
tions nummer (CIN) for at 
få adgang til online systemet 
SNAP-R.

SNAP-R adgang giver 
brugeren mulighed for at 
indsende eksport licens 
ansøgninger, råvare klas-
sifi kation henvendelse, 
krypterings registrering og 
reeksport licens ansøgning.
Yderligere oplysninger ses 
på: www.bis.doc.gov

Dual-Use Eksport sikkerhed - Del-4
Den første karakter 
i ECCN koden iden-
tifi cerer kategorien 
som den hører til. 
Den anden karak-
ter identifi cerer 
produktgrup-pen 
A-E.

Erhvervsstyrelsens Quick-
guide - Et godt sted at be-
gynde.

Udførselstilladelse

Kontroller ECCN koden
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Jimco har udviklet et 
anlæg til desinfektion ba-
seret på UV-C-teknologi, 
der kan forlænge frugters 
holdbarhed, og ifølge 
producenten vil maskinen 
være med til at revolutio-
nere den måde, man i dag 
opbevarer frugter på.  

DESINFEKTION. Fødevarers 
holdbarhed har altid spillet 
en vigtig rolle, og eksempel-
vis skimmel og gær forkor-
ter den tid, hvor fødevarer 
er friske. Inden for blandt 
andet frugtindustrien har 
skimmel- og gærvækst altid 
været en hård modstander, 
når det kommer til holdbar-
hed. Men det vil virksomhe-
den Jimco i Rudkøbing lave 
om på med desinfektions-

anlægget FLO-D (Foto Lyse 
Oxidation – Desinfektion). 
– FLO-D vil være med til 
at revolutionere den måde, 
man i dag opbevarer frugt 
på, forklarer Mikael Funk 

Andersen, der er Area Sales 
Manager hos Jimco.   

Dræber skimmel og gær
I mange år har man i frugtin-
dustrien brugt store ressour-
cer på at rengøre kølerum 
meget omhyggeligt, så man 

undgik mest muligt af den 
skimmel og gær, der starter 
frugters forrådnelsesproces. 
Men den arbejdsgang vil 
FLO-D nu lave om på. Ma-
skinen bruger UV-C-tekno-

logi til at dræbe bakterier og 
skimmelsvampe i kølerum-
met, og på den måde holder 
frugterne længere tid.

 – Vi har lavet tests og 
analyser, der viser markant 
mindre koncentration af 
både skimmel og gær, når 

vi bruger maskinen. Re-
sultaterne dokumenterer 
UV-C-produceret ozons 
gode egenskaber i vores 
produktionsmiljø. I praksis 
betyder det, at vi kan holde 

vores eksotiske frugter fri-
ske i to uger længere, fortæl-
ler produktionschef Morten 
Tønder fra Danfrugt, der er 
en af de kunder, som har op-
stillet, afprøvet og nu købt 
Jimcos nye teknologi.
Danfrugt har i øvrigt i for-
vejen gode erfaringer med 
Jimcos teknologi. I 2011 im-
plementerede virksomhe-
den anlægget Jimco MWC 
3000, som benyttes til 
ozonering og recirkulering 
af vandet i et vaskebassin i 
forbindelse med rensning af 
frugt og grøntsager. Det be-
tyder, at det samme vand kan 
benyttes i 12 timer i stedet 
for at skifte tusindvis af liter 
ud flere gange i døgnet. Det 
har reduceret vandforbruget 
til denne proces med 75 pct. 

Blander pærer og æbler
Ud over den minimerede 
skimmel- og gærvækst er 
der også andre fordele ved 
anlægget. Det renser nemlig 
også luften for den ethylen, 
som æbler normalt udskil-
ler. Derved åbner det op for 
muligheden for at blande 
forskellige frugttyper. 

– Normalt kan æbler ik-
ke være i samme kølerum 
som en række andre frug-
ter. Ethylenen, som får ek-
sempelvis pærer til at rådne 
hurtigere, minimeres med 
UV-C-teknologien, og det 
giver nogle nye muligheder 
for opbevaring af forskellige 
frugter i samme kølerum. 
Det er en fordel, da vi kan 
lukke nogle kølerum helt 
ned og samle forskellige 
frugter, når sæsonen lakker 
mod enden, forklarer Mor-
ten Tønder.

Renser på få timer
En FLO-D kan rense luften 

i et kølerum, der er 250-
300 kvadratmeter stort, og 
det tager ganske få timer at 
klare et rum. Mikael Funk 
Andersen vurderer, at det 
for de fleste er nok at køre 
processen med FLO-D en 
gang om ugen. Derfor kan 
én maskine sagtens dække 
flere kølerum. 

Jimco anbefaler, at an-
lægget bliver efterset to til 
fire gange om året, men el-
lers er der ikke umiddelbar 
vedligeholdelse forbundet 
med maskinen. Mikael 
Funk Andersen påpeger 
dog, at det til en hver tid er 
vigtigt, at ozonindholdet 
er tilstrækkeligt. Ellers vil 

rensningen ikke have nogen 
effekt. Mikael Funk Ander-
sen har store forventninger 
til, at den nye FLO-D bli-
ver en forretningsmæssig 
succes, da den også kan 
benyttes andre steder i fø-
devareindustrien – eksem-
pelvis i slagteribranchen – til 
at rense rørsystemer samt 
desinficere overflader uden 
brug af hårde kemikalier. – 
Du får en renere produkti-
onsplads, samtidig med at 
du sparer mandetimer og 
vand plus skåner miljøet for 
kemikalier, forklarer han.    
www.jimco.dk

hassel.

Desinfektionsanlæg forlænger 
frugters holdbarhed

Ny produktserie inden for 
robotteknik understøtter 
smidig automation.

AUTOMATION. Med “robo-
link D“ har igus udviklet 
en ledarm af kunststof og 
aluminium med direkte 
drev til smidig automation. 
De såkaldte robolink D-
led er bygget op omkring 
smørefrie PRT-polymer-
rundbordslejer fra igus og 
leveres i tre forskellige stør-
relser. På basis af disse kan 
man konfigurere ledarme 
med 1 til 6 frihedsgrader. 
Det nye robotik-system er 
udpræget modulært i sin 

opbygning og desuden om-
kostningsbesparende.

robolink-ledarm til lean 
automation
Det nye robolink D-system 
adskiller sig fra igus´ tidlige-
re robotteknik ved at det er 
forsynet med motor. I stedet 
for at placere stepmotorerne 
i selve armen, anbringes de 
i en separat drivenhed og 
kobles til denne ved hjælp 
af tovtræk. Det har den 
fordel, at ledarmene vejer 
mindre, og det letter inter-
aktionen mellem menneske 
og maskine. Desuden gør 
det direkte drev robolink 
D-ledarmen mere robust og 

holdbar. Dermed er vejen 
banet for nye muligheder 

inden for lean automation, 
og med modulprincippet 

som bærende element er 
grunden lagt for høj fleksi-

bilitet, uanset om det drejer 
sig om enkeltkomponenter 
eller kompletsystemer. På 
den måde kan producen-
terne reagere individuelt 
på tilpasninger og spare en 
del udgifter.

Modulært  
robolink-ledsystem 
robolink D leveres i tre for-
skellige størrelser og kan frit 
kombineres med forbindel-
seselementer af kunststof 
eller aluminium til ledar-
me med en til seks akser. 
Dermed viderefører igus 
det modulære ledsystem, 
der allerede praktiseres 
for robolink-ledarme med 
tovtræk, til de individuelle 
robottekniksystemer, og 
på sigt er målet at forbinde 
begge robolink-systemers 
led og komponenter frit med 
hinanden.
www.igus.dk

hassel.

Robolink til led 
med direkte drev

Ved det nye omkostningsbesparende modulsystem fra igus forsynes ledarmen af kunststof/aluminium 
med en motor på selve aksen. Det gør systemet mere fleksibelt.

Mikael Funk Andersen fra Jimco har store forventninger til, at 
den nye FLO-D bliver en forretningsmæssig succes, da den også 
kan benyttes andre steder i fødevareindustrien – eksempelvis 
i slagteribranchen – til at rense rørsystemer samt desinficere 
overflader uden brug af hårde kemikalier.

FLO-D bruger UV-C-teknologi til at dræbe bakterier og skimmel-
svampe i kølerummet, og på den måde holder frugterne længere.

FLO-D kan rense luften i et 
kølerum, der er 250-300 
kvadratmeter stort, og det 
tager ganske få timer at 
klare et rum.



sammen 
sætter 
vi tryk på 
systemet

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

Baldersbuen 49 · DK2640 Hedehusene
T: +45 44 600 300 · F: +45 44 600 301 
pfi@pfiflowteknik.dk · www.pfiflowteknik.dk

generel industri
pumpespecialist

• Transport af medie fra A–B 
• OEM Industri
• Materialevalg
• Økonomi
• Leveringssikkerhed
• Korrekt valg af pumpetype
• ATEX
• Service
• Specialopgaver
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Fra messeforretning til 
oplevelsesunivers.

 MCH rundede tirsdag 20. 
maj 60 år – med mod på 
mere! A/S Herning-Hallen 
begyndte som én hal til det 
hele – 60 år senere er virk-
somheden MCH A/S i en 
position som et af Skandina-
viens største oplevelsescen-
tre med messer, kongresser, 
koncerter og internationale 
sportsbegivenheder.

- Målet med vores arbejde 

i dag er som udgangspunkt 
det samme, som det var i 
1954, siger administrerende 
direktør Georg Sørensen, 
MCH.

Uanset motivet for besø-

get skal det være både turen 
og tiden værd, fortsætter 
han.

Være dem andre 
kigger efter
MCH’s vision i dag er at være 
dem, de andre kigger efter. 
MCH vil fortsætte med at 
skabe unikke oplevelser, 
hvor mennesker mødes. I 
løbet af de seneste 60 år har 
det betydet, at fl ere end 36 
mio. gæster har haft mulig-
hed for at møde hinanden.

- Vi skal have de rigtige 

rammer, og derfor har vi 
løbende gennem de 60 år 
konstant investeret i de 
faciliteter, der har været 
behov for – i nyere tid på 
baggrund af Masterplanen 

Vision 2025, siger Georg 
Sørensen:

- Og så skal vi levere 
værtsskab med hjertet! Det 
skal være til at føle, mærke 
og se, at man er i Herning. 
Vi har i dag 215 fastansatte 
medarbejdere og mange 
løst tilknyttede samt fl ere 
hundrede foreningsfrivil-
lige. Alle med samme am-
bition om at gøre sig umage 
med, at kunder, gæster og 
samarbejdspartnere også i 
fremtiden vil vise os tillid, 
siger direktøren.

hassel.

Tiden værd 
i 60 år

Den første 
Herninghal stod 
færdig i 1954 
og var placeret i 
Østergade, hvor 
Kongrescentret 
nu ligger. Foto: 
Hugo E. Madsen.

”-Vi lever af vores faciliteter og det indhold, 
vi kan præstere: Messer, møder, musik og 

mesterskaber. Men det er det femte M, der 
er med til at gøre forskellen: Medarbejderne”. 

Administrerende direktør Georg Sørensen, MCH

FAKTA:

Tidslinje – Fra Herning-Hal til MCH

1944: Stiftelse af aktieselskabet Herning-Hallen.
1954: Indvielse af 1.600 m2 hal i Herning Kongrescenter.
1963: Der udvides med et messecenter lidt uden for byen - fem nye haller på i alt 
10.000 m².
1974: Den runde hal på 5.000 m2 opføres som den største af sin art i Europa.
1986: Kongrescenter ombygges for 100 mio. kroner.
2004: Hal M bygges som Danmarks største søjlefri multihal på 14.000 m².
2004: MCH Arena med en kapacitet på 11.700 tilskuere opføres. 
2010: Indvielse af Jyske Bank Boxen på 30.000 etagekvadratmeter med en publikum-
kapacitet på op til 15.000.

15juni/juli 2014
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Danmark nyder stor 
anerkendelse for sin pio-
nervirksomhed inden for 
energiteknologi.

ENERGITEKNOLOGI. En ind-
fl ydelsesrig professor i USA 
og hans talentfulde protegé 
på Aalborg Universitet har 
startet et globalt reklame-
fremstød for fremtidens 
danske energimodel, som 
udelukkende bliver baseret 
på vedvarende energi.

 Initiativet kommer fra 
professor Jakob Stoustrup 
og hans ph.d.-studerende 
Benjamin Biegel. I forvejen 
har Jakob Stoustrup orlov 
fra professorjobbet på Insti-
tut for Elektroniske Syste-
mer på Aalborg Universitet 
for at lede en 20 millioner 
dollar stor årlig satsning 
på smart grid-forskning på 
Pacifi c Northwest National 
Laboratory i USA for virk-
somheden Batelle og det 
amerikanske energimini-
sterium.

En banebrydende model
- Danmark nyder stor 
anerkendelse for sin pio-
nervirksomhed inden for 
energiteknologi. Blandt 
andet i form af det intel-
ligente elnet eller „smart 
grid“, hvor et at målene er 
at integrere en meget stor 
andel af vedvarende energi. 
Nu tegner konturerne sig 

af en banebrydende model 
for, hvordan det kan rulles 
ud i Danmark i fuld skala, 
hvilket vil være enestående 
i verden. Derfor har Benja-
min og jeg i meget lang tid ar-
bejdet på at starte et massivt 
„reklamefremstød“ for den 
danske smart grid-model 
over hele verden, fortæller 
Jakob Stoustrup.

Aalborg Universitet og den 
strategiske danske iPower-
platform støtter oplysnings-
kampagnen, og samtidig har 
et stort antal private fonde 
valgt at bidrage, fordi de kan 
se potentialet i det stort an-
lagte formidlingsprojekt.

- I begyndelsen havde vi 
en forventning om at, det 
skulle dække Europa, og vi 
håbede på at udvide ambi-

tionsniveauet til USA. Inte-
ressen for at støtte projektet 
viste sig imidlertid at være 
helt overvældende, så vi har 
nu opnået opbakning til, at 
formidlingsturen dækker 
forskningsinstitutioner og 
virksomheder i Europa, 
USA og Asien, siger Jakob 
Stoustrup, som selv får be-
søg i det nationale energi-

laboratorium i Richland i 
delstaten Washington.

Dansk verdensrekord 
skaber tryghed
I praksis er det ph.d.-stipen-
diat Benjamin Biegel, der fa-
rer verden rundt og leverer 
budskabet. Via sit ph.d.-
projekt har han samarbej-
det tæt med Dong Energy, 
Danfoss, Dansk Energi og 
andre aktører, som er invol-
verede i den danske smart 
grid-vision. Han har været 
nødt til at skynde sig at få 
ph.d.-projektet afsluttet tre 
måneder før tid for at drage 
ud på præsentationsturen. 
Alligevel har han undervejs 
publiceret ikke færre end 19 
videnskabelige artikler, og 
det har givet ham et solidt 
overblik og nogle meget 
konkrete erfaringer at dele 
ud af:

- Det danske elsystem 
satte verdensrekord i de-
cember 2013, hvor mere 
end 50 procent af elforbru-
get i en hel måned kom fra 

vind. Jeg fortæller om den 
udvikling, der har gjort det 
muligt at håndtere så stor 
en andel vindenergi, og jeg 
forklarer, hvordan systemet 
bliver endnu mere udfordret 
i fremtiden, når andelen af 
vedvarende energi i vores 
system skal stige yderligere.

På turen præsenterer 
Benjamin Biegel en mo-
del for, hvordan det dan-
ske elektricitetssystem 
kan være skruet sammen 
i 2035 med 100 procent 
vedvarende energi i elsek-
toren. Uforudsigeligheden 
ved vindenergiproduktion 
er en kilde til bekymring, 
men netop derfor er der en 
mission i at forklare, hvor-
dan den kan tackles. Det kan 
både gavne danske erhvervs- 
og forskningsinteresser:

- Flere systemoperatører 
i USA er ikke trygge, hvis 
der er en stor mængde vind 
i systemet, men de er me-
get imponerede over, at vi 
i Danmark nogle gange har 
over 100 procent vind. Det 
er derfor interessant f. eks. 
for Vestas, at USA lærer, at 
man godt kan designe et el-
system, som kan håndtere 
store mængder vind. Ame-
rikanske virksomheder har 
også givet udtryk for, at de 
gerne vil indgå i projekter 
med danske universiteter 
om styring af forbruget, 
så det afbalanceres efter 
den omskiftelige vindpro-
duktion og derved sikrer 
stabilitet i systemet. Ek-
sempelvis var Honeywell 
meget interesserede i sam-
arbejde vedrørende styring 
af bygningers forbrug. Det 
er der lavet mange forsøg 
med i Danmark, så det er 
også interessant for de dan-
ske universiteter, vurderer 
Benjamin Biegel.

Almengyldig inspiration
Den danske model kan ikke 
uden videre adopteres over-
alt, men den rummer ele-
menter, der som minimum 
kan bruges som inspiration.

- Det danske og det tyske 
system er meget tæt forbun-
det, og der vil helt sikkert 

være meget læring, der kan 
bruges i det tyske system, 
som også er kendetegnet ved 
meget vind. Tilsvarende er 
der mange stater i USA, 
hvor der er meget vind, og 
de er også interesserede i at 
høre om danske erfaringer 
med vind. Nogle af meto-
derne skal dog lige vendes 
på hovedet i USA i forhold 
til Danmark. F. eks. arbejder 

vi i Danmark med styring af 
varmepumper som en kilde 
til fl eksibilitet, der kan hjæl-
pe med at stabilisere syste-
met. I USA er det derimod 
ofte aircondition, som ud-
gør en stor belastning. Men 
metoderne og tankerne bag 
kan sagtens anvendes, me-
ner Benjamin Biegel.

De tilhørere, han hidtil 
har mødt ved præsentatio-
nerne, har på forhånd været 
klar over, at Danmark har 
gang i noget specielt på ener-
gi- og smart grid-området.

- Folk synes især, det er 
spændende at se egentlige 
real-life forsøgsresultater, 
i stedet for at det bare er 
simuleringer eller koncep-
ter. Fx resultater, som vi-
ser, hvordan man kan styre 

vindmøller, så de leverer sy-
stemstabiliserende ydelser, 
og derved er med til at løse 
de problemer, de selv skaber. 
Mange er også interesserede 
i at høre, hvordan vindstrøm 
håndteres og handles i mar-
kederne, og at vind efter 
nogle år handles på mar-
kedsvilkår. Jeg får typisk 
spørgsmål, der drejer sig 
om måder at gemme strøm 

på, hvilket er et helt essen-
tielt punkt. Her er de meget 
interesserede i at høre om 
danske virksomheder, som 
samler store enheder i form 
af fx kraftvarmeværker og 
udnytter deres fl eksibilitet 
som stabiliserende reserve, 
siger Benjamin Biegel.

Blandt de steder, som 
får besøg i løbet af rekla-
mefremstødet, er General 
Electric i München, Honey-
well i Prag, MIT i Boston 
og University of California 
i Berkeley. Desuden er det 
lykkedes at sætte et møde 
op med departementsche-
fen for en ny energipolitisk 
styrelse, som den amerikan-
ske energiminister Ernest 
Moniz har nedsat.

hassel.

Forskerduo vil ud i verden 

Fremgang i omsætningen 
og mere gang i investe-
ringerne i år. Sådan ser 
handelsbranchen lyst på 
den nærmeste fremtid, 
viser rundspørge fra DI 
Handel. 

OPSVING. Næsten halvdelen 
af handelsvirksomhederne 
tror på en vækst i omsæt-
ningen på enten 10 procent 

eller mellem 2 og 10 procent 
i andet kvartal af 2014. Det 
viser en rundspørge blandt 
402 handelsvirksomheder 

lavet af Jysk Analyse for DI 
Handel. 

- Det er ikke mindst 
fra industrien, som mange 
handelsvirksomheder er un-
derleverandører til, at op-
timismen breder sig, siger 
Lars William Wesch, bran-
chedirektør i DI Handel. 

Eksporten skaber 
fremgangen
Undersøgelsen viser, at 36 
procent af virksomhederne 
i rundspørgen forventer, at 
de samlede investeringer vil 
stige i 2014, mens 51 pro-
cent af handelsvirksomhe-
derne forventer et uændret 
investeringsniveau. Kun 12 
procent forventer, at virk-
somhedens samlede inve-
steringer vil falde i år. 

- Vi har over en årrække 
set en kraftig stigning på 
eksportområdet. På grund 

af kriseårene i Danmark har 
mange virksomheder uden 
egen produktion sat gang i at 
eksportere. Og det er dem, 
der oplever en fremgang, 
siger Lars William Wesch. 

Jobløst i første ombæring
Det bekræfter tal fra Dan-
marks Statistik. Over de 
seneste fi re år er handels-
branchens eksport steget 
med ca. 50 procent, mens 
stigningen i det indenland-
ske salg har været væsentlig 
mere beskedent. 

Optimismen i handels-
branchen betyder ikke 
nødvendigvis fremgang 
i beskæftigelsen, som er 
skåret ned med 20.000 
ansatte siden 2008. Ifølge 
Danmarks Statistik er der 
i dag omkring 140.000 an-
satte i handelsbranchen

i Danmark, der tæller 
14.000 virksomheder og har 
en samlet årlig omsætning 
på 860 milliarder kroner. 

hassel.

Handelsvirksomheder tror på opsving
Branchedirektør Lars William 
Wesch: -Optimismen har bredt 
sig fra industrien til handelsvirk-
somhederne.

Professor Jakob Stoustrup: -Nu tegner konturerne sig for en ba-
nebrydende model.

ph.d.-stipendiat Benjamin Biegel har arbejdet tæt sammen med 
Dong Eneregy, Danfoss, Dansk Energi og andre aktører.

”Det er ikke mindst fra industrien, som 
mange handels-virksomheder er under-

leverandører til, at optimismen breder sig”. 

”Dansk verdensrekord i december 2013, 
hvor mere end 50 pct. af elforbruget 

kom fra vind”.



PERFORMANCE
MADE

SMARTER
Analog i dag,
digital i morgen
Den nye aftagelige 4511-kommunikationsenhed giver  
mulighed for digital kommunikation på alle eksisterende  
og fremtidige 4000- og 9000-moduler.

Nu kan du føje Modbus-kommunikation til dine allerede installerede PR electronics-enheder – du monterer bare et 4511- 

kommunikationsinterface på hver enhed. Det oprindelige analoge udgangssignal bevares for at sikre redundans, mens den nye  

4511 giver mulighed for lokal og fjernprogrammering, signalsimule ring og monitorering. 4511 kan tilgås gennem Modbus, via  

Ethernet gennem vores nye gateway eller, hvis man ønsker fjernadgang, via vores Portable Plant Supervisor-app (PPS), som fås  

til en række forskellige platforme, herunder iOS, Windows og Android. Når du opgraderer dine system 4000/9000 enheder med  

4511 og PPS, får du et mere intelligent, enkelt og omkostningseffektivt alternativ til Asset Management Systemer (AMS).  

Samtidig får du mulighed for at implementere fremtidige kommunikationsprotokoller i dine allerede installerede system  

4000 og 9000 produkter.

Besøg prelectronics.com, og oplev mulighederne i den digitale verden.
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Brancheforeningen  
Automatik, Tryk og Transmission

Brancheforeningen for 
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Foreningen af Fabrikanter, Grossister 
og Importører i El-branchen

Brancheforeningernes
mediepartner

Dansk Robot Netbærk

DIRA

2014

Dit bedste argument
– er vores udstillere  
A
ABB A/S
Aplica ApS
Armatec A/S
Askalon
Atek
Automatic Syd A/S
Automatik & Proces
AVN Teknik A/S
AxFlow A/S

B
B&R Industriautomatisering
Balluff ApS
Baumer A/S
BB Data Teknik A/S
Beckhoff Automation ApS
Beijer Electronics A/S
Bihl + Wiedemann Nordic ApS
Bosch Rexroth A/S
Bosch Rexroth Pneumatics
Brd. Klee A/S
Brdr. Jørgensen Instruments A/S
Brevini Danmark A/S
Brodersen Controls A/S
BS Specialslanger A/S
Busck & Co. ApS
Bürkert-Contromatic A/S

C
Camozzi ApS
Carl A. Plesner A/S
Carlo Gavazzi Handel A/S
Compower A/S
Coromatic A/S

D
Dani-Tech A/S
Danova ApS
Dansk RobotTeknik ApS
Delta Elektronik A/S

Denso Robotics
DJ Stork Drives ApS
Duelco A/S

E
E K Industriværktøj ApS
E. Eberhardt ApS
Eaton
Eegholm a/s
Ege Elektronik ApS
Eilersen Electric A/S
el-kas Automation
Eltech A/S
Emerson Industrial Automation
Emerson Process Management
Endress+Hauser A/S

F
FANUC Nordic AB
Festo A/S
Fritz Schur Teknik A/S

G
GasDetect
GCM A/S
GEMÜ ApS
Granzow A/S
Grønbech & Sønner A/S
Gustaf Fagerberg A/S

H
H. Sindby & Co. A/S
Hans Buch A/S
Hans Følsgaard A/S
HARTING ApS
Hellermanntyton AB Danmark
HNC Group A/S
Hydac A/S
Hydra-Grene A/S
Høier & Vendelbo A/S

I
IFM Electronic a/s
IGE+XAO Danmark A/S
Igus
ILME Nordic AB
Image House A/S
Incom DK ApS
INS Scandinavia ApS
Insatech A/S

J
Jens S. Transmissioner A/S
JLI vision A/S
Jokab Safety
JoR AB
Jumo Måle- & Reguleringsteknik A/S

K
KH-Technic ApS
KJV/Universal Robots
Klinger Danmarks as

L
Leine & Linde
Lenze A/S
Leuze electronic Scandinavia ApS
LinearModul A/S
Lisco Analytical ApS
Lund & Sørensen A/S

M
Maskinsikkerhed ApS
Max Fodgaard A/S
Mengel Engineering
Metal Work Danmark A/S
Metronic Aps
Mettler - Toledo A/S

N
Nohau Danmark A/S
Nomo Transmissioner

Nord Tech Industrisystemer
Norgren A/S
Novotek A/S

O
ODU Gmbh & Co. KG
OEM Automatic Klitsø A/S
Omron Electronics A/S

P
Parameter ApS
Parker Hannifin Danmark ApS
Parlock A-S
PC|SCHEMATIC A/S
PCH Engineering
PEO-TECH A/S
Pepperl + Fuchs A/S
PFI Flowteknik A/S
Phoenix Contact
Pilz Skandinavien
Poul Johansen Trading A/S
Power Technic ApS
PR electronics A/S
Pro-face
Profibus Danmark
Præcisions Teknik A/S
Pumpegruppen A/S

R
R. Frimodt Pedersen A/S
Regal A/S
Rittal A/S
ROBOTECH A/S
Rockwell Automation A/S
Rollco A/S
Roxtec Danmark ApS

S
Samson Reguleringsteknik A/S
Scanpocon A/S
Schmersal Danmark

Schneider Electric Danmark A/S
SCHUNK Intec AB
SEC Datacom A/S
Secomea A/S
Sentek
Serman & Tipsmark
SEW-EURODRIVE A/S
Sick A/S
Siemens A/S
Smart Automation Aps
SMC Pneumatik A/S
Solar A/S
Stäubli Tec-Systems GmbH
Summit Electronics ApS
Synflex A/S

T
TechMedia A/S
TechnoFlex
Tenex Automation ApS
Thiim A/S

V
V. Løwener A/S
Vacon drives A/S
Valtor Industri A/S
Varo Specialmaskiner A/S
Verder A/S

W
WAGO Danmark
Watson-Marlow Flexicon A/S
Weidmüller Danmark
Wonderware Scandinavia

Z
ZF Danmark ApS

Å
ÅF A/S

Messe  Konferencer  Networking  Produktdemonstrationer

Se den opdaterede udstillerliste og læs mere på automatik14.dk
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Når du tager automatisering 
til ekstremerne ...

industrial.omron.dk/s8vkpriser

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

Så kan vi hjælpe!

Check det store udvalg af S8VK 
strømforsyninger, som sikrer dig:  
• det perfekte match
• med de rette specifi kationer
• til den rigtige pris

Nysgerrig efter mere information? 

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR er temperaturbestandig 
fra -40 til +70 °C, spændingsbestandig med en  
stødspænding op til 5 kV, støjimmun og  
vibrationssikker op til 5g.

AUTOMATION. WAGO-
I/O-SYSTEM 750 XTR 
forener de positive egen-
skaber ved det velkendte 
WAGO-I/O-SYSTEM 
med stor robusthed over 
for barske omgivelser: eks-
trem vejrbestandighed, 
støjimmunitet samt spæn-
dings- og vibrationsstyrke er 
centrale kendetegn for 750 
XTR. Systemet kræver kun 
lidt plads og udmærker sig 
ved lave energi- og vedli-
geholdelsesomkostninger. 
Dette kombineret med opti-
merede driftstider bevirker 
en øget produktivitet. Ho-
vedanvendelsesområderne 
er krævende applikationer, 
som f.eks. skibsbygning, 
on-/offshoreindustrien, 
anlæg til vedvarende 
energi (vind- og solenergi-
anlæg samt biogasanlæg), 
transformerstationer og 
energiforsyningsanlæg, 
den petrokemiske industri, 

vand- og spildevandsindu-
strien eller specialmaskin-
byggeri.

Temperatur påvirker  
komponenterne
Automatiseringssystemer 
anvendes i stigende grad i 
applikationer, hvor stærkt 
svingende udvendige tem-
peraturer mere eller mindre 
direkte påvirker kompo-
nenterne. Takket være et 
udvidet omgivelsestempe-
raturområde kan man regne 
med XTR-serien i WAGO-
I/O-SYSTEM 750 selv ved 
temperaturer fra -40 til 
+70 °C. Stor driftssikker-
hed er ligeledes en selv-
følge både under opstart 
og selve processen. Der er 
ikke brug for ekstra venti-
lationskomponenter i form 
af opvarmning og afkøling. 
Kombineret med moduler-
nes lille størrelse er der kun 
brug for begrænset plads, og 

da der ikke er nogen 
separat ventilation, 
giver det desuden 
lavere energi- og 
vedligeholdelses-
omkostninger.

WAGO-
I/O-SYSTEM 
750 XTR kan 
anvendes i op til 
5.000 m‘s højde 
og giver en på-
lidelig drift 
med en høj 
grad af ydelse 
og rådighed, 
selv i tynde luft-
lag på eksempelvis 
en bjergstation. Foruden 
klassiske automatiserings-
applikationer kan der 
også realiseres telekon-
trolløsninger ved hjælp  
af WAGO-I/O-SYSTEM 
750 XTR. Telecontrolleren 
i serie 750 XTR understøt-
ter telekontrolprotokoller i 
henhold til IEC 60870-5-
101/-103/-104, IEC 61850 
og IEC 61400-25 samt 
MODBUS.

Immun over  
for støjimpulser
De strengere krav, hvad   angår 

spændingsstyrke i henhold 
til EN 60870-2-1 – herun-
der stødspændinger op til 
1 kV for moduler <60 V 
og 5 kV for moduler ≤60V 
– er opfyldt. WAGO-I/O-
SYSTEM 750 XTR er også 
immun over for støjimpul-
ser. En mindre EMC-
støjudsendelse og en større 
immunitet over for støj fra 
eksterne kompo-nenter 
gør det muligt at skabe en 
vedligeholdelses-fri drift for 

produktions-anlæg og der-
med en øget produktivitet. 
Der er der-med garanteret 
en pålidelig kommunika-
tion med alle områder.

Den øgede mekaniske be-
lastningsevne for WAGO-
I/O-SYSTEM 750 XTR er 
en anden vigtig fordel. Tak-
ket være den ekstraordinære 
vibrationsstyrke på 5g i hen-
hold til DIN EN 60068-2-
6 (acceleration 50 m/s²) og 
en chokmodstand på 15g 

(150 m/s²) i henhold til 
IEC 60068-2-27 eller 25g 
(250 m/s²) i henhold til 
IEC 60068-2-29 kan auto-
matiseringssystemet endda 
anvendes i umiddelbar nær-
hed af stærkt svingende eller 
chokfremkaldende anlægs-
dele, som f.eks. meget effek-
tive motorer, elektroniske 
kredsløbsafbrydere eller i en 
tunnelboremaskine.
www.wago.dk

hassel.

Automatiseringssystem 
til de barske omgivelser

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR er 
WAGO‘s automatiseringssystem til 

ekstreme omgivelsesbetingelser.
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Med ALiSENSOR Shaft-
Laser fra GLOi bliver det 
muligt at oprette aksler 
trådløst direkte fra iPad 
eller iPhone, inklusive 
fotodokumentation og 
arbejdsrapport.

OPRETNING. Tid er penge, 
og derfor er det guld værd 
at eliminere tidskrævende 
arbejdsgange til for ek-
sempel dokumentation og 
håndtering af værktøjer. Set 
i det lys, kan ALiSENSOR 
ShaftLaser fra GLOi blive 
en rigtig god investering, 
for den overfl ødiggør fl ere 
af de rutiner, der tidligere 
har kostet tid, penge og be-
svær. Hemmeligheden lig-
ger i trådløs teknologi, der 
gør opretningsprocessen 
nemmere og hurtigere.

Akselopretningen 
styres via 
Bluetooth
- Løsningen bygger på en 
app, som man henter til 
sin iPhone, iPad eller iPod, 
forklarer Kim Henningsen, 
direktør i HenTech Solution 
A/S, som lancerer nyheden 
på det danske marked. - 
Man forbinder sin enhed til 

lasermålerne trådløst via 
Bluetooth, og så kan man 
styre akselopretningen via 
enheden. Man bruger med 
andre ord det arbejdsred-
skab, man allerede har med 
i lommen, og det er med til 
at gøre løsningen særdeles 
attraktiv.

 Kim Henningsen tilføjer, 
at tidsbesparelsen er mar-

kant, når man ser på de mu-
ligheder man får i forhold til 
at løse samme opgave før i 
tiden. Tidligere måtte man 
nemlig bruge en speciel, 
håndholdt enhed, som man 
bagefter skulle forbinde til 
computeren via USB. Det 
indebar meget efterbear-
bejdning, men sådan er det 
ikke længere.

Rapport med 
fotodokumentation 
- Med den nye ALiSEN-
SOR ShaftLaser har man 
kun brug for lasermålerne 
og en mobil enhed. Det hele 
foregår trådløst, og man får 
udarbejdet en rapport i PDF 
format over opretningen på 
stedet, med fotodokumen-
tation, som kan signeres 

og e-mailes til kunden på 
stedet. Man kan sågar til-
føje eget eller kundens logo. 
Der er også den mulighed, 
at man under arbejdet sen-
der rapporten til sin mester, 
som kan godkende først eller 
komme med nyttige råd.

Hele denne proces sker 
nu på stedet, hvad der over-
fl ødiggør de tidligere, ar-
bejdskrævende rutiner. Der 
er endda instruktionsfi lm og 
brugermanual integreret i 
app‘en, hvis man er i tvivl 
om noget.
 
Gratis app
- Vi har store forventninger 
til nyheden og kan kun op-
fordre alle med en iPhone 
eller iPad til at hente app‘en 
GLOi Shaft Alignm som 
ligger gratis i Apples App 
Store. Man kan bruge den 
som en demo, selv om man 
ikke har det tilhørende la-
serudstyr, slutter direktør 
Kim Henningsen, HenTech 
Solutions A/S.
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Opretning af aksler med iPad og iPhone

Lasermålerne monteres på akslerne og forbindes 
trådløst til iPhone, iPad eller iPod via Bluetooth.

Akselopretningen styres via skærmbilledet 
på iPhone, iPad eller iPod.

Insatech introducerer nu 
den nyeste serie af TOC 
analysatorer fra den føre-
nde producent GE Sievers.

ANALYSATOR. Den nye M9 
analysator optimerer pro-
duktiviteten ved at kunne 
TOC resultat på blot to 
minutter. Det er dobbelt så 
hurtigt som dens forgænger.
M9 serien er nyeste skud på 
stammen af instrumenter 
fra GE Sievers til at måle 
TOC (Total Organic Car-
bon) i en bred vifte af vand-
typer: TOC er en generel 
vigtig måleparameter, når 
vi taler kvalitetskontrol af 
vand, især ultrarent vand 
og vand til farmaceutisk 
produktion. TOC niveauet 
kan med fordel også over-

våges med henblik på kva-
litetsstyringen af drikke- og 
procesvand samt i forsy-
ningssektoren. 

Insatech er den danske 
distributør.

Innovativ serie 
af analysatorer
For at kunne imødekomme 
de stigende krav fra bru-
gerne om højere produktivi-
tet, hurtigere analysetid og 
bedre mulighed for automa-
tion har GE Sievers udvik-
let denne innovative serie af 
analysatorer; dog uden at gå 
på kompromis med den vel-
kendte og højtrespekterede 
kvalitet og præcision.
GE tilbyder Sievers M9 
TOC analysatoren i tre ver-
sioner: En bærbar model, en 
online model samt en model 
til laboratoriet. Med disse 

tre forskellige modeller 
tilgodeses brugernes for-
skellige behov i den farma-
ceutiske -, bioteknologiske 
– og i mikroelektroniske 
industri såvel som i energi-
sektoren. Alle tre versioner 
er udstyrede med Sievers 
patenterede membran 
selektive ledningsevne-
teknologi der sikrer meget 
præcise målinger, selv ned i 
lave TOC koncentrationer.
M9 TOC analysatoren op-
fylder alle relevante lovkrav 
der stilles til TOC måling 
i farmaceutisk produktion 
herunder US Pharmacopeia 
(USP), European Pharma-
copeia (EP) og Japanese 
Pharmacopeia 16 (JP16).

Simpel betjening 
– højere produktivitet
Da målet med udviklingen 

af M9 har været at kunne 
tilbyde brugeren en højere 
produktivitet er vægten lagt 
på simpel betjening og 
maksimal udnyt-
telse af data. Som 
en videreudvik-
ling af GE Sievers 
TOC 900 serien er 
M9 serien ligeledes 
i stand til at kunne 
måle ledningsevne 
i manuelt udtagne prø-
ver eller prøver direkte fra 
autosampleren. M9 serien 
er i stand til at måle TOC 
og ledningsevne samtidigt 
og betjeningen af den er 
meget simpel, hvilket giver 
præcise resultater på kun to 
minutter. 
GE Sievers er kendt for kva-
litet og høj præcision
GE har via brandnavnet 
Sievers leveret analytiske 

instrumenter til kvalitets-
kontrol af vand i fl ere årtier, 
og er kendt for deres gode 
kvalitet og høje præcision. 
M9 serien er, som beskrevet, 
resultatet af kontinuerlig 
udvikling af deres instru-
menter til TOC måling. En 
udvikling GE Sievers bru-

ger mange ressourcer på for 
hele tiden at kunne matche 
branchens udvikling. Det 
afspejles i mere end 30 pa-
tenter, alle registrerede på 
analytiske instrumenter.
 
www.insatech.dk

hassel.

TOC-analysator giver resultat på to minutter

TOC-analysatoren fås i tre modeller.

på simpel betjening og 
maksimal udnyt-

HMS Industrial Networks introducerer en 
ny version af Anybus X-gateways.

NETVÆRK. Anybus X-gate-
ways bliver brugt i tusindvis 
af industrielle applikatio-
ner over hele verden for at 
få forskellige industrielle 
netværk (fi eldbus eller in-
dustriel ethernet) til at tale 
sammen. Disse populære 
’netværksoversættere’ er 
nu blev moderniseret idet 
HMS Industrial Networks 
introducerer en ny version af 
Anybus X-gateways, der er 
designet til at møde fremti-
den inden for automations-

industrien. Den ny version 
indeholder fl ere nye features 
men er fuldt ud kompatibel 
baglæns. Det vil sige, at nu-
værende brugere nemt kan 
opgradere til den ny version 
uden problemer. 

USB-interface og ny 
konfi gurationssoftware 
Den ny X-gateway bliver 
leveret med USB-interface, 
der gør brugeren i stand til 
nemt at forbinde gateway-
en til en pc og konfi gurere 

netværkskommunikationen 
via det Windows-baserede 
værktøj ’Anybus 

Confi guration Manager”. 
Det er slet ikke nødvendigt 
med programmering.

Nyt design til 
nem installation 
Det ny opretstående hus 
kræver mindre plads og gør 
det nemmere at installere 
i styreskabet. Det fl eksible 
design gør det også muligt at 
montere gatewayen på siden 
ligesom den foregående ver-
sion af X-gatewayen. 
Desuden har X-gateway nu 
et endnu lavere strømfor-
brug.

Som del af den ny lan-
cering introducerer HMS 
forbindelse til CC-Link IE 
Field i X-gateway-familien. 
Desuden inkluderer fl ere 
af de industrielle ethernet-
versioner nu integreret dob-
beltport ethernet-interface 

med en integreret kontakt, 
som fjerner behovet for eks-
terne kontakter.

Gør systemintegration 
nemmere 
-Denne ny version af Any-
bus X-gateway vil give 

maskinbyggere, systeminte-
gratorer, underleverandører 
og slutbrugere en moderne 
kommunikationsgateway, 
der er meget nem at an-
vende, når det kommer til 
konfi gurering og integre-
ring, siger Markus Bladh, 
produktchef hos HMS.
-X-gateway produktfami-
lien er en afprøvet og be-
troet løsning i tusindvis af 
industrielle automations-
fabrikker. For disse nuvæ-
rende brugere sikrer HMS 
kompatibilitet bagudrettet 
i deres industrielle automa-
tionssystemer – mens den 
opretholder sammen høje 
ydeevne og pålidelighed og 
korte forsinkelse, slutter 
produktchefen.

www.anybus.com
hassel.

Nemmere at forbinde 
netværk i industrien

Den nye version indeholder fl ere nye features, men er 
fuldt ud kompatibel baglæns.
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Honeywell’s OneWireless Network
OneWireless R200 er 100% kompatibelt med den 

internationale ISA standard ISA100.11a, og giver bru-

geren masser af muligheder for at udbygge sit trådløse 

netværk med forskellige typer af instrumenter og fabri-

kater.

Honeywell Enraf er den første leverandør på markedet 

med en ISA100.11a compatible radar til monitoring af 

niveau i lagertanke. FLEXLINE wireless radar er én af 

mange nye instrumenter i “OneWireless” familien.

Flexline radar

Multinode XYR 6000 Family
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Af Morten Lund

KRANRENOVERING. Et reno-
veringsarbejde, der død og 
pine skulle færdiggøres på 
højst seks uger og ikke en 
dag mere. Montering af 300 

kilo tunge komponenter på 
meget lidt plads. Og udskift-
ning af kobberledninger til 
lysledere i 40 meters højde - i 
minusgrader.

På visse områder har re-
novering af Kran 93 på Kø-

benhavns Nordhavn været 
en opgave, som alle andre. 
Udskiftning af drev, eltav-
ler og PLC lyder grangive-
ligt som noget, Siemens har 
prøvet før.

- At få en kran til at køre 
op og ned er da dybest set 
heller ikke så svært. Det er 
alt det uden om, og samspil-
let mellem de forskellige 
aktører, der gør det til en 
udfordring, fortæller pro-
jektchef Ken Rene Hansen, 
Siemens A/S..

Kranrenovering er såle-
des en ganske speciel disci-
plin, hvor der skal favnes 
meget bredt - både hvad 
angår teknik og projektle-
derkompetencer.

Alt i en kran
- Du har alt i en kran. Du 

har PLC, sikkerhed, AC/ 
DC-drev og meget andet. 
Samtidig skal du lytte til 
kranførerne, det skal være 
driftssikkert, det skal gå 
hurtigt, kranen skal være 
sikker, kunden vil have 
det billigst muligt, du skal 
undgå dårligt vejr og meget 
andet, opsummerer Ken 
Rene Hansen.

Desuden kræver det 
usædvanlig god planlæg-
ning at renovere en con-
tainerkran. Copenhagen 
Malmö Port AB (CMP), 
som havnene i København 
og Malmö kalder sig under 
ét, er et vigtigt knudepunkt 
for skibstrafikken i Øster-
søen med 10-18 anløb om 
måneden.

- Sådan en renovering 
skal laves, mens kranen er 

ude af drift. Men vi kan ikke 
sige en uge før, om kranen er 
ledig. Det ved vi som regel 
først måske to dage før. Så 
intenst er det nogle gange. 
Derfor skal sådan en reno-
vering kommunikeres ud 
til vores kunder lang, lang 
tid i forvejen - og tidsfristen 
skal bare overholdes, lyder 
det fra driftstekniker Bent 
Jensen, CMP.

Fra biler til bananer
Skulle der være nogen, der 
har glemt, hvor vigtig con-
tainertrafikken er for vores 
dagligdag i det 21. århund-
rede, følger her en reminder: 
En mellemstor feederhavn 
som CMP håndterer 14 mil-
lioner ton containergods om 
året. Fra asfalten i vores veje 
til brændstoffet i vores biler, 
fra bananerne i vores frugt-
skål til smartphones i vo-
res elektroniksamling. Fra 
træpiller til vores pillefyr 
til Metrocityringens kæm-
pemæssige boremaskiner, 
som ankom til Nordhav-
nen ad søvejen tidligere på 
foråret. Samt biler - ikke 
mindst. CMP er Nordeuro-
pas største kontinentalhavn 
for biler, og hvert år ankom-
mer der 40.000 personbiler, 
der ekspederes videre ud til 
forhandlere i hele Østersø-
regionen.

Det er her, at Kran 93 
kommer ind i billedet. Som 

en af CMP’s tre container-
kraner er den i drift 24/7 og 
hjælper til at føre de store 
mængder gods fra sø til land. 
Op til 70 ton kan Kran 93 
løfte, på krog vel at mærke. 
Er der tale om containere, 
er maksimalvægten 40 ton.

Specialist i kranrenovering
På dette kranprojekt har Sie-
mens Danmark selv stået for 
hele projektansvaret, men 
valgte tidligt i forløbet at 
inddrage Solution Partner 
FH Automation A/S som 
underleverandør.
El- og softwarespecialisten 
FH Automation A/S fra 
Horsens og Ringsted har 
specialiseret sig i renovering 
af kraner ved blandt andet 
at sende udvalgte medar-
bejdere på træningskurser 
i Holland på et af Siemens‘ 
worldwide kompetencecen-
tre inden for kranområdet.

Projektet har været et tæt 
samarbejde mellem CMP, 
Siemens A/S og FH Auto-
mation A/S fra start til slut, 
fortæller Ken Rene Hansen: 
- Gennem hele forløbet har 
vi fastholdt et tæt samarbej-
de og været et stærkt sam-
mentømret hold. Desuden 
har vi inddraget de daglige 
brugere af kranen, så de har 
kunnet komme med input 

Fremtidssikring 
af containerkran
Containerkran 93, placeret på Copenhagen Malmö Port’s (CMP) område i Københavns Nordhavn,  
har siden 1996 løftet rigtig mange tons og trængte til at blive fremtidssikret. Al el-udrustningen  
er blevet skiftet, og det har blandt andet resulteret i, at man nu sparer op imod 25 %  
om året på bremseenergi, der tidligere blev brændt af til ingen verdens nytte. 

Copenhagen Malmö Port håndterer 
omkring 14 mio. ton gods om året. 
CMP er Nordeuropas største bilhavn.

FAktA

FH Automation A/S er producent og leverandør af soft-
ware, eltavler og systemløsninger til danske industri.

FH Automation A/S har specialiseret sig inden for 
kran-renoveringer, motion/servo-teknik, robotteknik, 
automation til dele af vindmølleindustrien, SRO-anlæg 
til varme- og vandværker samt spildevandsanlæg.

Kunderne tæller blandt andre: Siemens Wind Power, 
Copenhagen Malmö Port (CMP), ADP Associated Da-
nish Port AB, DB-Schenker, Aqua d‘or, West Pharma-
ceutical Services, AH Industries og Daka Denmark.

FH Automation A/S har udført syv kranrenoveringer, 
som strækker sig fra STS-containerkraner til portal/
vippekraner.

Da containerkran 93 blev bygget i 1996, blev  
den fra starten udstyretmed Siemens  
S5-udrustning. 2013 var året, hvor  
det omsider blev tid til at  
opgradere eludrustningen.
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til virkemåde, køremøn-
ster osv. Dette har gjort, at 
vi i sidste ende har leveret 
en kran som aftalt, til den 
rigtige tid, og som brugerne 
også er tilfredse med.

Hvor svært kan det være?
FH Automation A/S, som 
har stået for al engineering 
på projektet, har eget tav-
leværksted og kunne derfor 
bygge tavlerne hjemmefra. 
Det gjorde blandt andet, at 
CMP ikke behøvede at tage 
Kran 93 ud af drift, før alle 
komponenter var ankom-
met til Nordhavnen, og 
man var sikker på at kunne 
påbegynde udskiftningsar-
bejdet.

- Selve styringen er på sin 
vis ikke anderledes end den, 
der sidder i enhver fabrik, 
men at renovere en contai-
nerkran er alligevel noget 
helt, helt andet end at få ek-
sempelvis en standardmotor 
på en rullebane til at fun-
gere, fortæller salgsdirektør 
Leif Rasmussen, FH Auto-
mation A/S, som suppleres 
af applikationsingeniør Lars 
Høberg, FH Automation 
A/S: - Folk tænker måske: 
Hvor svært kan det være? 
Men med kraner er det ge-
nerelt en udfordring at få nye 
komponenter ind i eksiste-
rende kraner. Du vælter ikke 
lige en væg for at få plads til 
nyt udstyr. Som tavlebygger 
er det ofte en udfordring at 
arbejde i kraner, da pladsen 
for det meste er meget be-
grænset. Men det er sådan 
noget, man løser hjemme 
ved skrivebordet, inden 
projektet går i gang.
- Ydermere skal der holdes 
mange bolde i luften, tilføjer 
Leif Rasmussen. - Specielt i 
forhold til at tilpasse de æl-
dre komponenter og instal-
lationer til nye komponenter 
og nye teknologier, men 
også i forhold til at sikre, at 
kranen rent mekanisk ikke 
belastes mere end før reno-
veringen.

Sparer en tredjedel energi
Selve renoveringsarbejdet 
fandt sted i marts 2013. I 
dag råder CMP nu over en 
fremtidssikret kran, som er 
spækket med standardpro-
dukter fra den absolut øvre 

hylde. En drevløsning be-
stående af Simatic S7-PLC, 
Sinamics S120 drev med 
Active Line Modul, fælles 
DC-bus og motormoduler 
til de enkelte bevægelser på 
kranen er med til at redu-
cere kranens energiforbrug 
betragteligt.

Når en kran bremser, 
brændes der traditionelt en 
masse energi af i bremse-
modstanden. Med Active 
Line Modul sendes denne 
bremseenergi i stedet tilba-
ge på nettet. Logdata fra en 
nyinstalleret elmåler har do-
kumenteret, at kranen årligt 
sender 25 til 30 % energi til-
bage på nettet. Energi, som 
CMP så ikke skal betale for 
i den anden ende.

- Det var jo også et godt 
argument for os, da direktio-
nen skulle bevilge pengene 
til renoveringen. For CMP 
kigger meget på miljø og vil 
gerne fremstå som et godt, 
grønt foregangseksempel, 
siger Bent Jensen.
Af andre energibesparende 
tiltag kan nævnes, at kran-
motorens varmelegeme 
først tændes, når motoren 
er kommet under en vis 
temperatur. Når kranen 
ikke har været brugt i et vist 
antal minutter, går motoren 
desuden i dvaletilstand for 
ikke at stå og brænde unø-
dig energi af. Alt sammen 
forbedringer, der er med 
til at holde energiforbruget 
i kort snor. Ikke mindst er 

det blevet en ekstra genvist 
for de havnearbejdere, der 
arbejder nær kranen, da de 
nu slipper for en konstant 
larm fra motoren.

Andre forbedringer er 
touch-skærme i såvel ka-
bine som kranførerhus, så 
kranens operatører konstant 
kan monitere driftsdata. 
Endvidere er det et vedlige-
holdsværktøj, som gør det 
muligt for Bent Jensen og 
hans kolleger selv at udføre 
dele af vedligeholdsarbejdet 
uden at skulle ringe til Sie-
mens eller FH Automation.

Det letteste projekt
Medvirkende til projektets 
succes - som oven i købet 
blev udført på under den 
planlagte tid - var, at Sie-
mens leverede alt udstyret.
Bent Jensen har på et tidlige-
re, lignende projekt oplevet, 
at udstyret kom fra to for-
skellige leverandører, hvil-
ket gjorde det vanskeligt at 
placere det endelige ansvar, 
hvis udstyret fejlede. Den 
slags situationer har der ikke 
været nogen af i forbindelse 
med Kran 93-projektet.
- Det er nok det projekt, jeg 
har været med til, der har 
været lettest at gennemføre. 
Ofte oplever man, at der 
måske går et år efter færdig-
gørelsen, hvor kranførerne 
kommer og brokker sig over 
et eller andet. Men ikke på 
dette projekt, fortæller Bent 
Jensen.

Fakta

Copenhagen Malmö Port AB (CMP) blev oprettet i 2001, da havnene i København og 
Malmö fusionerede i kølvandet på etableringen af Øresundsbroen. Det var første gang 
i verdenshistorien, at konkurrerende havne fra to forskellige lande slog sig sammen.

CMP håndterer ca. 14 mio. ton gods om året. I 2010 byggede man en ny container-
terminal i København.
Maj 2014 indviedes en ny krydstogtskaj i København til at modtage det stigende antal 
krydstogtskibe, der besøger byen.

Med næsten 500.000 ekspederede biler i 2012 er CMP Nordeuropas største bilhavn.

Et tæt og godt samarbejde blandt CMP, Siemens A/S og FH Automation A/S har bidraget til det gode 
resultat. Fra venstre: salgsdirektør Leif Rasmussen, FH Automation A/S, driftstekniker Bent Jensen, CMP, 

projektleder Ken Rene Hansen, Siemens A/S og applikationsingeniør Lars Høberg, FH Automation A/S.

Med den nye PLC-styring kan Bent Jensen og hans kolleger blandt andet 
kalibrere kranens vejeceller direkte i PLC‘en. Tilsvarende foretages justering 
af de fire hejsewirer nu på en touch-skærm.

PLC og drev befinder sig noget højere til vejrs end vanligt. Helt 
præcist i små 45 meters højde. Man har valgt at bibeholde de 
eksisterende skabe, men der er væsentligt mere plads nu. 

Via en ny touch-skærm i kranførerkabinen, 35 meter over jorden, kan kranføreren holde sig ajour med 
kranens driftsdata, herunder antal containere i timen, ibrugtagne motorer og eventuelle fejlmeldinger. 

Det samme kan reparatørerne via lignende skærme i E-huset, hvor hovedtavlerne er placeret.
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I denne artikel om maskine og datasikkerhed gennemgås 
kort forskellige netværks teknologier. Artikelserien er 
baseret på standarder om maskindata sikkerhed.

Af Jørgen Sommer

NETVÆRK. Dette er en kort 
beskrivelse af en omfangs-
rig teknologi, som man kan 
skrive utroligt meget om i 
dag med den udvikling, der 
har fundet sted. 

Et industrielt netværk be-
står som regel af PLC’ere, 
HMI-interface, computere 
og I/O enheder, som er 
linket sammen af kommu-
nikationslink bestående af 
elektriske kabler, optiske 
fi bre, radio links og inter-
face elementer i form af 
netværkskort og gateway. 
Det fysiske netværk layout 
er hardware topologien eller 
netværksarkitekturen. 
Termen for den cirkula-
tionen af information, der 
bruges er software toplogi. 
Topologier er normalt op-
delt i følgende: Bus, stjerne, 
træ, ring og hub.

Bus topologi
Dette er et af de simpleste 
layouts. Alle elementer/en-
heder er fortrådet sammen 
på den samme transmissi-
onslinje. Ordet ’bus’ refe-
rerer til den fysiske linje/
ledning. 

Denne topologi er nem 
at implementere og en fejl 
i en node eller en enhed 
forhindrer ikke de andre i 
at arbejde. 

Maskine og sensor niveau 
netværk, kendt som fi eld-
bus, benytter dette system. 
Bus topologien bliver im-
plementeret ved at linke 
enheder sammen i en kæde 
eller til hovedkablet via en 
tilslutningsboks.

Stjerne topologi
Dette er Ethernet topolo-

gien, som er den mest almin-
delige på management og 
‘shop fl oor’ niveau. Se net-
værkets fi re niveauer på for-
rige side. 

Stjerne topologien har 
den fordel at den er meget 
fl eksibel at holde i drift og 
vedligeholde/reparere. Slut 
stationerne er linket sam-
men via en mellemlig-gende 
enhed (Repeater, switch). 
En fejl på en node forhindrer 
ikke netværket som helhed i 
at fungere selv om linkning 
af noderne via en mellemlig-
gende enhed er et svagheds-
punkt i denne topologi.

Andre topologier
Ring topologien benytter 
det same hardware layout 
som stjerne topologien men 
sikrer store netværks tilgæn-
gelighed.

Hub topologien er ikke 
så udbredt i industrien og 
har ulempen med et stort 
antal links.

Mand-maskine 
interface setup
Operatørerne spiller en 
vigtig rolle i dialogen med 
maskinen. De skal bruge 
den information, som de har 
for at udføre visse aktioner 
som skal sikre at maskine og 
installationer fungerer kor-
rekt uden, der opstår farlige 
situationer. Det er derfor 
vigtigt at interface og dia-
logfunktioner er designet til 
at sikre at operationer kan 
blive udført pålideligt under 
alle forhold og betingelser.
Informationsfl ow i mand-
maskine interface bruger to 
fl ow i to retninger:

• Maskine --> Mand
• Mand     --> Maskine

Disse to fl ow er uafhængig 
linket. Uafhængig fordi 
deres indhold kan være på 
forskellige niveau. Niveau 
bliver defi neret af designe-
ren af automatiksystemet 

i overensstemmelse med 
kravene til processen og 
hvad brugeren ønsker, så 
som diskrete signaler fra 
operatøren til maskinen, 
alfanormerisk eller anime-
rede diagram meddelelser 
fra maskinen til operatøren.

De er linket fordi auto-
matiksystemet forklarer 
en operatøraktion på en 
styrings interface som en 
specifi k defi neret aktion og 
til gengæld udsende infor-
mation, som afhænger af 
om aktionen var ordentligt 
udført eller ej.

Operatøren kan enten 
operere ud fra sin egen be-
slutning (stop produktion, 
modifi cere data osv.) eller 
som svar på en besked fra 
maskinen (alarm, cyklus 
afslutning osv.).

Automatisering
Fremskridt i den industrielle 
automatisering har hjulpet 
industrien til produktivitets 
forøgelser og reduktion af 
omkostningerne. 

Den omfattende brug af 
elektronik og effektiv, fl ek-
sibelt software har givet 
mulighed for mere effek-
tive modulære design og ny 
vedligeholdelses værktøjer. 
Kundekrav har også ud-
viklet sig betydeligt. Kon-
kurrence produktivitet og 
kvalitetskrav tvinger til at 
adoptere en procesbaseret 
fremgangsmåde. 
Dataopsamling
Det er obligatorisk at sende 
feedback til controlleren el-
ler PLC’en. Grundet denne 
teknologiske proces kan de 
fl este fysiske værdier detek-
teres eller måles. Udstyret 
skal tilfredsstille de eks-
terne begrænsninger:

For at sikre sikkerheden 
for mennesker og produkti-
onsværktøjer

For at respektere krave-
ne fra omgivelserne så som 
temperatur, rystelser, støv 
eller noget miljø aggressivt.

Lidt historie
Automatiserede funktioner 
blev implementeret så tæt 
som muligt til processen. 
Udviklingen af web pro-
cesser baseret på Ethernet 
og TCP/IP protokollen 
begyndte at komme ind i 
komplekse automatiserede 
systemer. 

Gradvist blev funktioner 
opsplittet og integreret i an-
dre funktioner, som banede 
vejen for smarte enheder og 

udstyr. Denne arkitektur 
gjorde det muligt at have 
transparent indbyrdes for-
bindelser mellem styresy-
stemet og IT management 
værktøjer (MES, ERP).

På samme tid udvikledes 
gradvist komponenterne 

(aktuatorer, hastighedscon-
troller, sensorer, input/out-
put enheder osv.) til smart 
enheder ved at integrere 
programmering og kom-
munikations egenskaber og 
funktioner. Dette inklude-
rer nano automatiserede en-
heder, automatiserede celler 
(som Power Logic, Sepam, 
Dialpact osv.) samt kompo-
nenter med en regulerende 
funktion, som hastigheds 
controllere. 

Disse produkter er smar-
te nok til at administrere 
proces funktioner lokalt 
og til at fungere indbyrdes 
sammen. Produktpaletten 
af smarte enheder er plug-
and-play for power control-
lere, styre bus og sensorer. 
Det betyder at udstyr kan 
erstattes hurtigt og let i til-
fælde af fejl.

Udviklingen har ført til 
defi nitionen af fi eldbus, der 
benyttes til kommunika-
tion mellem komponenter 
og automatiserede enheder 
som Modbus, CANopen, 
AS-Interface, DeviceNet, 
Interbus S, Profi bus, Fip 
osv. Programmeringsværk-
tøjer er udvidet betyde-
ligt fra software afhængig 
på hardware platforme til 
rene funktionelle software 
downloadet til en variation 
af hardware konfi guratio-
ner. 

Kommunikationen mel- 
lem komponenter bliver 
automatisk genereret. Ad-
gang til informationen, som 
programmerne giver, opnås 
med unikke værktøjer og 
deler en fælles distribueret 
database, som betydeligt 
reducerer tiden det tager 
at fange informationen 
(Parametre, variable osv.). 
Programmerings sprog er 
fortsat baseret på standar-
den IEC/EN 61131-3 og har 
ikke ændret sig nævnevær-
digt.

Maskine datasikkerhed del-2

Bus toplogi. Maskine og sensor niveau netværk, 
kendt som fi eldbus, benytter dette system.

Stjerne topologi. Dette er Ethernet 
topologien, som er den mest almindelige 
på management og ‘shop fl oor’ niveau.

Ring topologien benytter det same hardware layout som stjerne 
topologien men sikrer store netværks tilgængelighed.
Hub topologien er ikke så ud-bredt i industri-
en og har ulem-pen med et stort antal links.

Operatørerne spiller en vigtig 
rolle i dialogen med maskinen. 
De skal bruge den information, 
som de har for at udføre visse 
aktioner som skal sikre at 
maskine og installationer 
fungerer korrekt.

Sikre 
kommunikation

Sikre 
personer
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Handel med byggegrunde 
og nye bygninger

Når en momsregistreret 
virksomhed sælger aktiver 
som maskiner, inventar 
og driftsmidler, skal virk-
somheden som hovedregel 
afregne udgående moms af 
salgssummen. Det samme 
er som udgangspunkt til-
fældet, når en virksomhed 
sælger aktiver i form af fast 
ejendom, dog kun for så vidt 
angår salg af byggegrunde og 
nye bygninger. 

Forudsætninger for  
momsfri virksomheds-
overdragelse
Såfremt der er tale om salg af 
aktiver som led i en overdra-
gelse af virksomheden eller 
af en del af denne, og købe-
ren er momsregistreret, må 
der dog ikke afregnes moms 
i forbindelse med handlen. I 
så fald foreligger der i stedet 
en momsfri virksomheds-
overdragelse. 

For at der foreligger en 
momsfri virksomheds-
overdragelse, skal der i al-
mindelighed være tale om, 
at sælgeren ophører med at 
drive den overdragne del af 
virksomheden. Når man 
vurderer, om der er tale om 
en „overdragelse af virksom-

heden eller en del af denne“, 
lægges der derfor vægt på, at 
sælger ophører med driften 
af den overdragne økonomi-
ske enhed samtidig med, at 
der lægges vægt på købers 
hensigt med overtagelsen 
af den økonomiske enhed. 

I praksis foretages der 
altid en helhedsvurdering 
af de nærmere omstæn-
digheder i forbindelse med 
virksomhedens salg af ak-
tiver. Der sondres mellem 
handler, der har karakter 
af ordinære køb og salg af 
aktiver, og handler, der har 
karakter af en hel eller delvis 
virksomhedsoverdragelse. 

Når der foreligger en 
momsfri virksomhedsover-
dragelse, skal man inden 8 
dage meddele SKAT, at 
handelen har fundet sted, 
og hvem køberen er. Det 
skal bemærkes, at ved salg 
af aktiver, der er omfat-
tet af reglerne om regule-
ringsforpligtelser, er det en 
forudsætning, at køberen 
samtidig skriftligt erklærer, 
at vedkommende overtager 
den resterende regulerings-
forpligtelse. Hvis denne 
erklæring ikke foreligger, 
er sælgeren forpligtet til 
at afregne den resterende 
momsforpligtelse. 

Afregnes der fejlagtigt 
udgående moms af salgs-

summen i forbindelse med 
overdragelse af en virksom-
hed eller af en del af denne, 
kan SKAT nægte fradrags-
ret for indgående moms hos 
køberen. 

Byggegrunde og  
nye bygninger
Ved salg af aktiver i form af 
byggegrunde og nye bygnin-
ger har Landsskatteretten 
og Skatterådet i flere tilfæl-
de behandlet spørgsmålet 
om, hvorvidt der i konkrete 
tilfælde er tale om en moms-
fri virksomhedsoverdra-
gelse eller et momspligtigt 
salg af byggegrunde og nye 
bygninger. 

Skatterådet har eksem-
pelvis afgjort, at der er tale 
om en momsfri virksom-
hedsoverdragelse, når der 
overdrages en byggegrund 
med tilhørende aftaler om 
opførelse og udlejning af bu-
tiksarealer. I den konkrete 
sag overdrages der en grund 
med tilhørende butiksloka-
ler samt en lejeaftale. Bu-
tikslokalerne er opført, når 
køber overtager ejendom-
men, idet overtagelsesdagen 
er sammenfaldende med le-
jers tiltrædelse af lejemålet. 

Overdragelse af en ube-
bygget grund med tilhøren-
de byggetilladelse, der dog 
var udløbet, anses derimod 

ifølge Landsskatteretten for 
et momspligtigt salg. Der 
var i sagen tale om overdra-
gelse af en ubebygget grund 
med en tilhørende tilladelse 
til nedrivning af den davæ-
rende ejendom på grunden 
samt opførelsen af en bebo-
elsesbygning med kælder, 10 
beboelseslejligheder samt 
butikslokaler i stueetagen. 
Denne byggetilladelse var 
dog som nævnt allerede 
udløbet på overdragelses-
tidspunktet, hvilket var en 
medvirkende årsag til, at der 
var tale om et momspligtigt 
salg og ikke en momsfri virk-
somhedsoverdragelse. 

Herudover kan salg af 
flere byggegrunde til sam-
me køber efter omstændig-
hederne blive anset for en 
momsfri virksomhedsover-
dragelse, og ikke momsplig-
tigt af salg af byggegrunde, 
uanset at der ikke overdra-
ges andet end selve bygge-
grundene. 

Salg af en nyopført ud-
lejningsejendom eller en 
udlejningsejendom under 
opførelse/ombygning, kan 
også anses for en momsfri 
virksomhedsoverdragelse i 
stedet for et momspligtigt 
salg af en ny bygning. Dette 
kræver som minimum, at 
sælger og køber begge er fri-
villigt momsregistreret for 

udlejning af fast ejendom, 
samt at der er indgået aftale 
om udlejning af minimum 
et momspligtigt lejemål. 

Uanset ovenstående ek-
sempler vil det altid være 
en konkret vurdering, om 
der i det enkelte tilfælde er 
tale om en momsfri virk-
somhedsoverdragelse eller 
et momspligtigt salg af byg-
gegrunde og nye bygninger.
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Niveaumåling
Bypass systemer til måling af
niveau fra markedets førende
leverandør.

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

Skræddersyede løsninger til opgaver
indenfor de fleste brancher.

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

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

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

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

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

www.plesner.as
Tryk Temperatur Niveau

Flow Ventiler Fittings

Tlf.: 45819600
carl@plesner.as
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Sebastian van Wonterghem 
er blevet ansat som intern pro-
jektansvarlig på WAGO Danmarks 
hovedkontor i Værløse og beskæf-
tiger sig med WAGO‘s WINSTA-
installationsstikforbindelser samt 
projektering heraf. Desuden vare-
tager han supporten på områderne 
interconnections, bygningsinstal-
lation, WINSTA, interface og opmærkning. Sebastian 
van Wonterghem har for nylig afsluttet uddannelsen til 
elinstallatør og arbejdede forinden tre år som elektriker. 

Jakob Sloth Nielsen
er blevet ansat i Prevas A/S’s afde-
ling i København som udvikler af 
embedded software. Jakob Sloth 
Nielsen er uddannet som civilinge-
niør fra Aalborg Universitet inden 
for datateknik med speciale i trådløs 
kommunikation. Jakob Sloth Niel-
sen skal servicere Prevas’ mange 
kunder inden for embedded software samt supplere 
afdelingens kompetencer inden for en række teknologier, 
herunder DECT og trådløs kommunikation.

Omron fl ytter til nyt, 
historisk domicil

Mikkel Carlsen 
er tiltrådt som projektingeniør hos 
WAGO Danmark med ansvar for 
salg af WAGO‘s WINSTA-instal-
lationsstikforbindelser i distrikt 
Jylland og Fyn. Mikkel Carlsen er 
uddannet elektriker og kommer se-
nest fra en stilling hos Esylux, hvor 
han var ansat som Area Account 
Manager for salg af belysningsautomatik i Jylland.

Omron Electronics A/S renoverer Codan Gummi A/S’s tidligere varmecentral 
i Køge til et moderne kontorhus. 
DOMICIL. Omron Electro-
nics A/S fl ytter i løbet af 
sommeren fra sin nuværende 
adresse til helt nyindrettede 
lokaler i Codan Gummi A/S 
tidligere varmecentral i den 
såkaldte ’Hvide By’ i Køge. 

Ældre fabriksbygninger
Ombygningen fra nedlagt 
varmecentral til moderne 
kontorhus begyndte i star-
ten af 2014. Matriklen som 
bygningen er beliggende på 
stammer helt tilbage fra Kø-

ges tidlige industrialisering 
og har huset en papirfabrik 
indtil Albert Theilgaard i 
1908 købte de gamle Lim 
og Gelantine fabriksbyg-
ninger for 40.000 kr. og 
etablerede Dansk Afvul-
kaniserings Anstalt, senere 
Codan Gummi A/S.

Skorsten og 
varmekedler 
skulle fjernes
For at byggeprocessen kun-
ne komme i gang, skulle in-

stallationerne og inventaret 
fra varmecentralen fjernes. 
Den kæmpestore skorsten 
blev lagt ned og de enorme 
varmekedler skulle skæres 
ned, før etableringen af 
etager og niveauer kunne 
udføres.

Indfl ytning henover 
sommeren
- Der er fl yttet mange mur-
sten og meget tungt metal 
før skabelsen af et moderne 
kontorhus er kommet til 

live. I skrivende stund er 
malingen stadig ikke tør og 
møblerne ikke fl yttet end-
nu, men det kommer til at 
ske henover sommeren, og 
det færdige projekt vil kun-
ne præsenteres efter som-
merferien, siger Omron.
 

jsj

Codan Gummi A/S tidligere varmecentral 
trængte til en ’kærlig hånd’, før den kunne 
forvandles til et moderne kontorhus.

Ombygningen startede i 
starten af 2014, og mange 

mursten er blevet fjernet i den 
mellemliggende periode.

Før byggeprocessen kunne komme i gang, skulle blandt andet de enorme varmekedler skæres i stykker og fjernes.
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Gustaf Fagerberg A/S - Kornmarksvej 8-10 - 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 29 02 00 - Fax: +45 43 29 02 02
e-mail: fagerberg@fagerberg.dk - www.fagerberg.dk 

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

Kontakt Fagerberg for en snak om netop din proces.

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

&proces
www.automatik.nu

Bosch Rexroth A/S

Tlf.: 36 77 44 66

www.boschrexroth.dk

GoTo - Fokuseret leveringsprogram fra Rexroth 

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

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

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

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

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