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Sunde fødevarer fremstilles kun
gennem brug af ny avanceret teknologi.

Sunde fødevarer kan
kun produceres ved at
bruge ny avanceret teknologi
Sunde fødevarer er i fokus, fordi det giver en bedre
folkesundhed, men sunde fødevarer kan kun
fremstilles ved at benytte ny og avanceret teknologi.
Den bliver præsenteret i stor mængde på FoodTech´14

Styring og overvågning
Connect® og Mμ Connect® er avancerede
universal styre- og overvågningsenheder til f.eks.:
•
•
•
•
•
•

Pumpestationer
Sparebassiner
Små renseanlæg
Vandværker
Filterskylning
Vandboringer

Connect® anvendes alene i Danmark på mere end
1000 installationer i vand og spildevands anlæg.

mjk.dk
45 56 06 56

FOODTECH´14. Der er en
enorm fokus på sunde fødevarer i disse år. TV- og
radioprogrammer, aviserne, ugebladene fortæller
om vigtigheden af, at vi alle
spiser sundt. Og regering
og folketing taler hele tiden
om, hvor stor betydning det
har for folkesundheden, at
vi alle får muligheden for
at spise sundt, fordi det er
med til at holde alvorlige
sygdomme væk fra både
voksne og børn.. Sund mad
giver simpelthen en bedre
livskvalitet. Men for at kunne producere så sund mad
som overhovedet muligt, er

VENTILER OG
SENSORER
Enkle komponenter
og komplette løsninger
Scan koden og mød
os på LinkedIn eller kig
forbi www.burkert.dk

det nødvendigt at gøre brug
af den teknologi, der er til
rådighed På FoodTech´14,
der ﬁ nder sted 28.-30. oktober i MCH Messecenter
Herning, vil over 250 udstillere vise den nyeste og
mest avancerede teknologi
til fremstilling af sunde fødevarer.

40 helt nye
fremstillingsprodukter
FoodTech er Nordeuropas
største fagmesse for fødevareteknologi, og den byder på
masser af inspiration og ny
viden om fødevarerteknologi.

Her mødes ligeværdige
fagfolk med en professionel
tilgang til deres produkter
og virksomheder samt til
deres ambitioner om at samarbejde om udviklingen af
verdens bedste produkter.
Den positive udvikling, der
er i dansk fødevareindustri,
smitter i høj grad af på messen.
Der er sat mere fokus på
udstillernes produktnyheder, og der vil blive præsenteret ikke mindre end 40 af
dem. Nyhederne er blevet
tildelt henholdsvis en, to og
tre stjerner. Bedømmelsen
er givet ud fra forskellige
kriterier af et dommerpanel
af fagfolk. Ni af nyhederne
har tre stjerner og er herved
nomineret til FoodTech
Award, som tildeles den
udstiller, der præsenterer

messens mest innovative
og fornyende produkt.

Pres på fødevareindustrien
FoodTech 2014 byder også
på seminarer. Et af dem
handler om 3D print og nye
materialer til fødevareprocesudstyr. Et andet handler
om hygiejnisk design.
Der bliver pres på fødevareindustrien i de kommende
år. Med ni mia. mennesker i
verden i 2050 skal der produceres væsentligt ﬂere og
bedre fødevarer end i dag.
Det kræver nytænkning og
omstillingsevne, hvis fødevareindustrien skal være i
stand til at producere det,
som kunderne vil efterspørge i fremtiden. Og det
gøres kun ved, at bruge den
nyeste og mest avancerede
teknologi.
hassel.
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Nyt tiltag på FoodTech´14:

FoodTech Challenge en åben
konkurrence om innovation
Deltagerne, særligt udvalgte studerende, skal arbejde
med konkrete cases gennem en styret proces.
FOODTECH. Fødevareindustriens nordeuropæiske
messeﬂagskib FoodTech
2014, som fra 28.-30. oktober ﬁnder sted for tiende
gang i MCH Messecenter
Herning, præsenterer i år
en spændende nyskabelse
i form af FoodTech Challenge.
FoodTech Challenge er
en åben innovationskonkurrence, der gennemføres
som en tre-dages workshop
under fagmessen FoodTech
2014. Deltagerne er særligt
udvalgte studerende, som i
fem forskellige teams skal
arbejde med konkrete cases
gennem en styret proces.
Formålet med FoodTech
Challenge er at bringe erhvervsliv og vidensmiljøer
sammen på en ny måde, at

vise eksempler på konceptog produktudvikling og at
sætte dette ind i en forretningsmæssig sammenhæng
efter en ny model udviklet
af Aarhus Universitet. Samtidig inddrages messens udstillere, da de studerende
har mulighed for at opsøge
dem og trække på relevante
kompetencer og netværk.

Store udfordringer
for de studerende
De studerende rekrutteres af rekrutteringsﬁrmaet
foodjob.dk gennem en
særlig udvælgelsesproces,
som sikrer, at de fem teams
sammensættes med kompetencer, som modsvarer de
stillede opgaver. Innovationskonkurrencen er således
også et udtryk for, at de dan-

ske universiteter formår at
samarbejde på tværs.
Foreløbig er tre af de
fem cases på plads, og det
er tunge, veletablerede virksomheder, som hver især er
førende inden for deres område på det globale marked,
der stiller ressourcer, viden
og netværk til rådighed.
Virksomhederne bag de tre
cases er:
Arla Foods, som vil skabe
en global portefølje af sunde
mælkeprodukter og dette
giver udfordringer inden for
både udvikling, produktion/logistik og markedsføring, når fokus er på de fjerne
markeder.
Barry Callebaut, som
sætter fokus på produktudvikling, produktion og
markedsføring tilpasset det
skandinaviske marked.
DuPont Nutrition Bioscienses Aps med fokus på
intelligent anvendelse af in-

Formålet er at vise eksempler på koncept- og produktudvikling.

gredienser til at øge mængden og tilgængeligheden af
bæredygtige fødevarer på
globalt plan.

Damstahl som
hovedsponsor
- Med FoodTech Challenge
bakker FoodTech op om
en af de anbefalinger, som
Vækstteam for Fødevarer
fremhævede i sin rapport
sidste år. Her blev behovet
for en vækstorienteret fødevareforskning og –udvikling
netop fremhævet, siger pro-

jektleder Klaus Erichsen,
MCH og fortsætter:
- Initiativet har fået en
positiv modtagelse og opbakning fra branchen, som
både vi og vores samarbejdspartnere er glade for. Og vi
er meget taknemmelige
for, at Danmarks førende
leverandør af rustfrit stål,
Damstahl, har valgt at blive
hovedsponsor.

Fokus på tættere
samarbejde
- Vi har valgt at støtte Food-

Tech Challenge, fordi initiativet sætter fokus på behovet
for et tættere samarbejde
mellem fødevareindustrien
og forsknings- og uddannelsesinstitutionerne og således bidrager til at fastholde
viden og kompetencer – og
dermed arbejdspladser – i
Danmark. Samtidig falder
intentionerne med FoodTech Challenge rigtig godt
i tråd med de værdier, vores
virksomhed hviler på, siger
CEO Mikael Sthaalros,
Damstahl.
hassel.

Fødevarecenter indviet med robotter og ﬂæskesteg
Nyt forskningscenter for
fødevarer på Teknologisk
Institut indviet af
H.M. Dronningen.
FØDEVARER. Med et tryk på
startknappen til en robot
indviede H.M. Dronningen
den 23. september domicilet for Teknologisk Instituts
forskningscenter for kød og
slagteriteknologi, Danish
Meat Research Institute,
DMRI i Taastrup.
Verdens mest avancerede
værksteder og laboratorier
De 6.600 m2 nye forskningsfaciliteter indeholder nogle
af verdens mest avancerede
værksteder og laboratorier
samt en pilot plant inden for
fremstilling og forædling af
kødprodukter, udvikling af

slagteriteknologi og forskning i fødevaresikkerhed.
- Vi ser os selv som Danmarks innovationsinstitut nr. 1, og vi vil spille en
central rolle i den omstilling, der foregår i dansk erhvervsliv i disse år. Vi har
særlig fokus på produktion
i Danmark, og nøglen er
at kombinere avancerede
produktionssystemer med
unikke produktegenskaber,
så virksomhederne kan få
optimale priser for deres
varer, sagde adm. dir. Søren
Stjernqvist, Teknologisk Institut, ved indvielsen.

Sprød svær
på ﬂæskestegen
De inviterede gæster kunne
på dagen bl.a. se eksempler
på de produkter, som instituttet har udviklet til

Med et tryk på en robotknap
indviede H.M. Dronningen
Danish Meat Research Institute,
DMRI på Teknologisk Institut.

for højteknologisk bearbejdelse. DMRI er globalt førende, og vi har Danmarks
teknologiske førertrøje på.
Det skal vi være stolte af,
sagde DMRIs direktør, Lars
Hinrichsen.

fødevaresektoren, hvordan
instituttet forsker i at forbedre dyrevelfærd på slagtedagen, udvikling af sunde
kødprodukter samt en fuld-

Pilot plant på Danish Meat Research Institute, DMRI, Teknologisk Institut, der som
et af de eneste i verden er godkendt til produktudvikling af fødevarer under
hygiejnekrav, som lever op til verdens skrappeste standarder.

automatisk kamridser, som
garanterer ensartet og sprød
svær på ﬂæskestegen.
- Svinekød er et lavteknologisk produkt, og vi sørger

Sunde og velsmagende
produkter
I fremtiden vil Teknologisk
Institut bl.a. arbejde på bedre udnyttelse af nye, sunde
og velsmagende produkter,
samtidig med at instituttet
vil udvikle nye effektive og
bæredygtige produktionsmetoder med ny viden og

ny teknologi. Med klodens
stigende befolkning og udsyn til mangel på ernæringsrigtig protein er det vigtigt,
at råvarerne udnyttes optimalt. Også for at fastholde
Danmarks position som
verdens førende producent
af fødevarer.
Det er en indsats, som
blev anerkendt af uddannelses- og forskningsminister
Soﬁe Carsten Nielsen.
- DMRI er en af de parter,
der er med til at cementere
Danmarks position som
verdens førende fødevareproducent. Det er afgørende med forskning og
innovation, hvor de nyeste
forskningsresultater skal ud
og blive brugt. Tillykke med
det hele, sagde uddannelsesog forskningsministeren
bl.a.
jsj

H.M. Dronningen smagte bl.a. på sunde kødprodukter
under en rundgang på DMRI på
Teknologisk Institut.
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Erhvervsakademi Dania:

Robot gør
uddannelsen
af automationsteknologer realistisk
Et stykke 500 kg tung
virkelighed er rykket ind
på Erhvervsakademi
Dania i Hadsten, hvor
kommende automationsteknologer kan
arbejde med en stor
robot fra automationsproducenten Omron.
Fakta om uddannelsen
til automationsteknolog
Uddannelsen er en toårig
videregående uddannelse
Uddannelsen er opdelt i
1½ års teoretisk undervisning og tre måneders
praktik ved en selvvalgt
virksomhed, som danner
grundlag for den afsluttende hovedopgave, der
skrives i tre måneder
Målet med praktikopholdet er, at man
dygtiggør sig inden for et
speciale, som virksomheden råder over
Under uddannelsen
har man fag som teknisk
matematik, elektro-/
kredsløbsteknik, teknisk
dokumentation, entrepriseret, maskinsikkerhed,
robotteknik, 3D tegning
og vision systemer
Ingen arbejdsløshed:
Der er 100 % beskæftigelse for automationsteknologer fra Erhvervsakademi
Dania i Hadsten

ROBOT. De studerende på
den videregående uddannelse til automationsteknolog i Hadsten har fået nyt
PLC-legetøj. Det fristes
man i hvert fald til at sige,
når man ser de studerendes
entusiasme og glæde over
den nye robot fra Omron,
som i 14 dage står til de studerendes rådighed.

Realistisk at arbejde med
- Har I haft strøm til den?,
spørger tekniker Torben
Petersen fra Omron. - Nej,
det turde vi ikke. Tænk hvis
noget gik i stykker, griner
24-årige Rune Callesen.
Han er studerende på 3.
semester på automationsteknolog-uddannelsen og
er ligesom resten af holdet
begejstret for det nye udstyr:
- Det giver os noget realistisk
at arbejde med, og det er en
stor fordel, for en dag skal vi
selv rode med det. Hvis Dania selv købte udstyr, ville
det hurtigt blive forældet,
men på den her måde får vi
den nyeste teknik og viden,
og det er en kæmpe fordel,
siger Rune Callesen.
Robotten registrer og
tager emner fra et bånd og
ﬂytter det til et andet, som
man bruger ved eksempelvis
pakning af chokoladeæsker.
Nyeste teknik og udstyr
Det er en dyr og tung robot,
automationsteknologerne i
Hadsten har lånt. Uden udstyr, kamera og integration
koster robotten omkring ½

De studerende på automationsteknolog-uddannelsen er begejstrede for at have lånt robotten fra automationsproducenten Omron.

million kroner, og den vejer med sikkerhedskassen
omkring 500 kg. Men det
er især maskinstyringen
og softwaren, der er det
interessante for automationsteknologerne. Den er
ifølge producenten blandt
det nyeste nye, og det gør
den særligt interessant for
de studerende: - I en branche hvor det går stærkt med
den teknologiske udvikling,
er det som uddannelsesinstitution svært, konstant at
være opdateret på det nyeste
udstyr og teknik. Derfor
er det rigtig rart, at vi kan
låne udstyr og ekspertise,
som giver de studerende
den mest opdaterede viden
i branchen, forklarer koordinator og underviser for

automationsteknologerne,
Poul Erik Jakobsen.

Studerende er de
kommende
beslutningstagere
For Omron, der producerer automationsudstyr til
industrien, er det fordel at
låne den dyre maskine ud
til Erhvervsakademi Danias
studerende. De har fået et
demoprogram til robotten,
så de selv kan programmere
den. - Det er vigtigt for os
at investere ressourcer i uddannelse, selv om det ikke
giver et umiddelbart salg.
Hvis de studerende har den
nyeste viden, får vi også de
dygtigste medarbejdere, når
de er færdige. De studerende er også fremtidens ledere

i automationsbranchen, og
derfor er det en mulighed
for at markedsføre os selv,
siger salgskonsulent Ove
Holm, Omron, som sam-

men med tekniker Torben
Petersen var på Erhvervsakademi Dania i Hadsten for
at undervise i den nye robot.
jsj

Smørefrie
dry-tech lejer
®



Pålidelig
VW¡YP QJGH
måling!

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

Anmod om en gratis vareprøve ... plastics for longer life
Tlf. 86 60 33 73 Fax 86 60 32 73

Det optimale valg

®

Simatic HMI Basic paneler

.dk/dry-tech
®

Læs om dem på
www.siemens.dk/hmi-basic

Besøg os: FoodTech – Stand 7256

www.brj.dk

T:4541 3040

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

Tryktransmittere til alle opgaver
WIKA’s tryktransmittere kan leveres i mange udførelser, som dækker de fleste måleopgaver. Vi
opdeler typerne efter anvendelsesområde og de krav der stilles fra processen.
Som udgangspunkt vælger vi mellem 4 standardtyper, der alle udemærker sig alle ved at være
state of the art i deres segment.

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
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Ved at integrere transmitterfunktionen i selve sensoren, reduceres antallet af
signaltransmissioner, og kvaliteten og sikkerheden af de målte værdier stiger.
Den indbyggede transmitter minimerer ustabile signaler, som er forårsaget af eksempelvis
fugtige stikforbindelser, for lange kabler eller elektriske signalforstyrrelser fra omgivelserne.
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)Første løsning har direkte forbindelse til et styresystem via et 4-20 mA interface,
og repræsenterer den mest grundlæggende løsning.
)Anden løsning har analog tilslutning til styresystemet, og kommunikation til og fra
sensorerne foregår med en ARC VIEW håndterminal.
)Den teknisk mest optimale løsning – især for nye installationer – er løsningen hvor ARC sensorerne
kommunikerer digitalt med styresystemet via Modbus og/eller trådløst med en ARC VIEW håndterminal.

Vil du vide mere,
så kontakt
Sarah Nielsen
tlf. +45 2761 4517
son@insatech.com

Mennesker - Ideer - Løsninger
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Ny analyse undrer:

Små ﬁrmaer går glip
af kæmpe robotgevinst
Robotforskrækkelse i mindre virksomheder skyldes
en række myter forbundet
med automatisering.
ROBOTTER. En ny analyse
fra Dansk Metal afslører et
stort uudnyttet potentiale
for at installere robotter i
dansk industri. Især små og
mellemstore virksomheder
lader ikke til at have opdaget den potentielle gevinst
- og de er dermed i fare for
at blive hægtet af konkurrencetoget, advarer Dansk
Metal.
I 1990 havde Danmark
489 industrirobotter i aktion. I dag er det tal oppe
på 6.551, og det går kun én
vej: Op.

Næsen er begravet
i instrumentbrættet
Tallene afslører dog også,
at mindre virksomheder
tøver med at tilegne sig de
elektroniske kollegaer. Sektionsleder Jens Fynbo fra
Teknologisk Institut peger
på ﬂere faktorer som årsagen
- bl.a. manglende økonomi,
manglende kompetencer og
manglende viden.
- Samlet set er vores opfattelse, at små virksomheder har næsen så dybt nede
i driftsporet, at de glemmer
at kigge op. Men det vil på
den lange bane svare til at
køre i bil og kun kigge på
instrumenterne for at sikre,
at alt fungerer, som det skal,

Myter har skabt
robotforskrækkelse
Baggrunden for denne robotforskrækkelse i mindre
virksomheder kan også
spores tilbage til en række
myter forbundet med automatisering.
- Der hersker en forestilling om, at robotter er dyre,

komplekse og kræver, at der
bliver produceret lange serie
af ensartede emner, men sådan er det slet ikke længere,
udtaler robotspecialist Henrik Christensen fra ﬁ rmaet
KJV til politiken.dk.

Dansk netværk
arbejder på sagen
Netop ovenstående problematik er noget, som det danske vidensnetværk MADE
forsøger at komme til livs.
De samlede tirsdag den
2. september over 100 erhvervsfolk fra hele Danmark
til et Open Lab-arrangement om robotteknologi
hos Teknologisk Institut i
Odense.
Hvordan virker markedets nyeste robotter? Hvad
kan det give min virksom-

Mand og robot
For Klaus Hansen, værkfører
i Hans Jensen Lubricators,
har det været interessant at
se de nye teknologier. Han
forklarer dog, at automatisering i langt højere grad
handler om kultur i virksomheden.
- Der er ingen tvivl om, at
automatisering er vigtigt for
en produktionsvirksomhed.
Men det kan være svært at
forklare de ansatte, at en
robot ikke er ensbetydende
med en fyreseddel. Vi har
oplevet meget røre, når vi
har købt robotter. Det handler jo om følelser, og at folk

er bange for at miste deres
job. Men faktisk var det lige
omvendt hos os, efter vi ﬁ k
vores første maskine - vi ﬁ k
pludselig overskud til at ansætte ﬂere medarbejdere.

Teknologisk
Institut i MADE
Teknologisk Institut er medlem af MADE-foreningen,
der har til formål at fremme
dansk produktion via forskning, innovation og uddannelse. Teknologisk Institut
bidrager særligt til at gøre
nye teknologier og styringsværktøjer tilgængelige for
danske
virksomheder.
Open Lab-arrangementet
på Center for Robotteknologi i Odense var en del af
dette arbejde.
hassel.
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Små ﬁrmaer kan opnå gevinst ved at bruge robotter.

men glemmer at kigge op og
se lidt længere frem. Den
type bilister bliver ikke ret
gamle, siger Jens Fynbo.
Cheføkonom i Dansk
Metal Allan Lyngsø Madsen er enig.
- Konsekvenserne er store, hvis industrien tøver med
at installere robotter. Det
vil koste konkurrenceevne
og dermed arbejdspladser,
udtaler han til politiken.dk.

indføre robotteknologi og
automatisering i produktionshallen.

”Baggrunden for
robot forskrækkelse
kan spores tilbage til
myter forbundet med
automatisering”.
hed, hvis jeg automatiserer
dele af produktionen? Og
kan det overhovedet betale
sig at automatisere mindre
produktioner? Det - og meget mere - ﬁ k deltagerne svar
på, da de oplevede forskellig robotteknologi i aktion,
oplæg fra Teknologisk Instituts robot- og automatiseringseksperter samt private
virksomheder, der delte ud
af deres erfaringer med at

Niveau- & temperaturmåling
Kapacitive/konduktive niveaumålere

Robuste og pålidelige niveaumålere til industrielt brug:
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Godkendt til sanitære applikationer

/ERERZIRHIWM%8)<>SRI>SRI
IPPIV90(MZMWMSRIPPIV(MZMWMSR



Kapacitive niveaumålere til væsker & pulver



Procestemperatur op til 150 °C
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Sanitære procestilslutninger
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Særdeles robust PEEK sensormateriale
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Lad os hjælpe dig med din næste niveaumåling!
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FlowNyt
Klar til den næste monsterregn?
Som bekendt har de seneste
års klimaforandringer medført
mere og mere regn, og skybrud
er ikke længere et usædvanligt
vejrfænomen. Hvert tilfælde af
monsterregn medfører et stort
arbejde med tørlægning og
oprydning.

Pumper med GSM sender og alarm
Pumperne er monteret med GSM
sender, som kan alarmere ved f.eks.
høj vandstand eller lavt smøreolietryk, og en tyverialarm, som aktiYHUHVKYLVSXPSHUQHÀ\WWHVIUDRPrådet - de kan i øvrigt også spores
af GPS om nødvendigt.

SPP beredskabstrailerpumpe fra Grønbech
& Sønner A/S

Serien kan leveres fra 3” op til 8”.
Grønbech & Sønner A/S råder over
beredskabspumper til ethvert formål
- både dykkede og tørt opstillede i
alle størrelser.
SPP Beredskabspumper
Når det gælder beredskabspumper,
forhandler Grønbech & Sønner A/S
pumper fra engelske SPP Pumps,
som leverer mobile beredskabspumper, der kan bruges som en
transportabel pumpestation.
Kan bruges i bebygget område
Under drift er støjniveauet 65 DB,
og dermed kan pumperne bruges
i bebygget område, de er selvansugende, og de har en stor fri passage på 75 mm, som sikrer en tilstopningsfri drift.

SPP beredskabstrailerpumpe
i aktion

Dieseltank rummer 220 liter
En dieseltank er indbygget i traileren
og kan rumme hele 220 liter,
hvilket svarer til en driftstid på
34 timer. Pumperne kan via
et gashåndtag nemt reguleres trinløst, således at
ÀHUHGULIWVSXQNWHUNDQRSQnV
med samme pumpe.
Mange anvendelsesmuligheder
Q-serien fra SPP kan bruges til
andre formål end beredskab ved
monsterregn, bl.a. kan nævnes
grundvandssænkning, tømning af
tanke, som nødpumpestation ved
ombygning af eksisterende pumpestation og til alle typer afvandingsopgaver.
Udover Q-serien kan SPP også levere dykkede hydraulikpumper fra
2”-6” med en max. ydelse på 200
m3/time, transportabel power pack
til hydraulik og mobile højtrykspumper med et tryk op til 175 mVs.
Oddesse entreprenørpumper
For at udbygge det store udvalg
af pumper til beredskab og entreprenørbranchen, har Grønbech
& Sønner A/S og tyske Oddesse
Pumpen- und Motorenfabrik GmbH
indgået en aftale om, at Grønbech
& Sønner A/S distribuerer Oddesse
entreprenørpumper til det danske
marked.
Entreprenørpumperne er højkvalitetsprodukter med pumpehus i aluminium, som sikrer en lav vægt af

pumpen. Øvrige materialer som
f.eks. løbehjul, aksel og bundsi er
af rustfrit stål. Pumpeserien fås fra
1½”-6”, med en maks. ydelse på
P9VRJHWÀRZSnPWRJ
pumperne tåler tør kørsel.

Som tilbehør fås f.eks.:
Indbygget niveaustyring
Seriepumpning
Lav sugning
Flangekobling.

Pumperne fås i mange
forskellige materialeversioner, og kan opbygges
efter kundeønske.

Et udvalg af højkvalitetspumper fra Oddesse

Salg og udlejning
Grønbech & Sønner A/S tilbyder
forskellige løsninger inden for salg
og udlejning af beredskabspumper
og entreprenørpumper:

- Levering og montering
- Idriftsættelse
- 24 timers overvågning af pumperne
af professionelle servicemontører,
dvs. en færdig plug and play løsning.

Kontakt Grønbech & Sønner A/S - Tlf. 3326 6300 - gs@g-s.dk

Hurtig renovering af pumpestationer
Når det gælder renovering af
pumpestationer, er Grønbech &
Sønner A/S et godt bud på en
samarbejdspartner.

På billedet til venstre ses en
nyrenoveret pumpestation,
som er blevet udstyret med
nye rør i rustfrit AISI 316 stål
og KSB grinderpumpe.
.

Henvender man sig til spildevandsafdelingen hos Grønbech & Sønner
A/S har man adgang til både rådgivning, kvalitetsprodukter og service.
Nemt, hurtigt og effektivt
Da Energi Viborg Vand A/S skulle
have renoveret et par gamle pumpestationer, var det et krav, at opgaven
højst måtte tage én dag pr. station.
Grønbech & Sønner A/S foranledigede besigtigelse af de pågældende
pumpestationer, udarbejdede tilbud
på opgaven, og derefter gik renoveringsarbejdet i gang.

Herunder: Pumpestationen før
renovering

Ved renoveringen blev alt indvendigt
i pumpestationen fjernet, således at
nye rør kunne udføres i rustfrit AISI
316 stål – og der blev monteret nye
KSB Amarex NS32 grinderpumper.
Kravet om, at renovering højst måtte
tage én dag pr. station blev overholdt,

og de nye pumpestationer er i dag klar
til at modtage spildevand mange år ud
i fremtiden.

Ventiler til fremtidens
kraftværk
Nyudviklet skydeventil med kuglehus er testet med succes
Tyske KSB, som i Danmark er
repræsenteret af Grønbech & Sønner A/S, har med succes testet en
nyudviklet skydeventil med kuglehus.
Udviklet til fossile kraftværker
Ventilen er designet til den nye generation af fossile kraftværker med
forhøjet virkningsgrad ved brug af
damptemperaturer på over 700°C.
To prototyper af ZTS-serien har været
i kontinuerlig 2-årig drift ved 725°C.
Grundlæggende design brugt i årtier
Det grundlæggende design af denne
ventiltype har i årtier vist sin værdi i
talrige kraftværker. Den består af en
smedet blok, en svømmende kile og
selvtættende dækselpakning.

Konstruktionen er blevet tilpasset
driftsbetingelserne og ændret til
kuglehus for at reducere de termiske
spændinger, og opsatsen er forlænget for at beskytte mod overhedet
damp.
De vigtigste komponenter i ventilen
er fremstillet af en nikkel-baseret Alloy 617B legering.
Inden for de senere år har GrønEHFK  6¡QQHU $6 OHYHUHW ÀHUH
højtryksskydeventiler med kuglehus
P91 i Danmark.

På billedet ses en prototype af en af de to
ZTS-skydeventiler, der har været i kontinuerlig drift i to år ved 725°C

AUMA/SIPOS seminarer 2015
Igen i 2015 afholder Grønbech &
Sønner A/S seminarer om AUMA
og SIPOS aktuatorer.
På seminarerne bliver fokuseret
på såvel de mekaniske som de
elektroniske dele - meget bliver
gennemgået i detaljer, og deltagerne prøver selv at sammenbygge og indjustere aktuatorer.

For yderligere information om seminarerne kan du kontakte salgs- og
servicesupporter Jens Ulrik Jensen
på tlf. 2294 6613.
AUMA/SIPOS seminarerne er meget
populære og bliver hurtigt fuldt booket
- og hvis du ønsker at blive skrevet
på en venteliste til et seminar, kan du
sende en mail til llj@g-s.dk.

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

www.g-s.dk

FLEKSIBEL SIGNALKONVERTER
JUMPFLEX® – serie 2857 – igen en trendsætter

Kan laskes gennemgående (også med serie 857)
Kan konﬁgureres med WAGO‘s software JUMPFLEX® TO-GO
(også som app) eller via touchdisplay
Findes som strømforsyning til forsyning af 857- og 2857-moduler
Mange overskuelige opmærkningsmuligheder
www.wago.com/2857
WAGO Danmark 4Lejrvej 17 43500 Værløse
Tlf.: 44 35 77 77 4info.dk@wago.com
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DIRA Roadshow 2014:

Med robotterne
rundt i Danmark
på ﬁre dage
Fra den 24. til 27. november 2014 kommer DIRA
Roadshow 2014 rundt til ﬁre byer i Danmark:
København, Sønderborg, Aalborg og Aarhus,
hvor DIRAs medlemmer kan præsentere inden
for automatisering og robotteknologi.
ROBOTTER. Efter succesen
i 2013, er der store forventninger til DIRA Roadshow
2014, og ikke mindst de
steder showet skal besøge.
Det har ligget DIRA meget
på sinde, at de ﬁ re steder
er absolut top-branded, og
dermed danner de perfekte
rammer omkring DIRARoadshow. De ﬁ re steder
for årets show er:
24. november
København-Københavns
Hovedbanegård
25. november
Sønderborg - Alsion
26. november
Aalborg - Nordkraft
27. november
Aarhus - Navitas

Udstillerne på DIRA Roadshow 2013 ﬁk mange gode kontakter,
som de efterfølgende kunne følge op på.

Robotter sikrer
produktivitet
DIRA Roadshow giver mulighed for, at DIRAs medlemmer kan udstille deres
teknologier i udvalgte byer
rundt om i Danmark i løbet
af uge 48. Alle DIRA medlemmer har mulighed for
at udstille på DIRA Roadshow, hvad enten de ønsker
at udstille kørende robotter eller ideer og koncepter
på plancher og rool ups. De
medlemmer, der blot ønsker
at besøge DIRA Roadshow
som gæst er naturligvis meget velkommen til det. Det
vigtige er at komme ud i
landet og vise, hvad DIRAs
medlemmer står for, og kan
tilbyde inden for automati-

sering og robotteknologi,
herunder komponenter,
sikkerhed, ﬁ nansiering mm.
Af den vej kan vi skabe en
bedre forståelse for, hvordan
robotter er med til at sikre
den produktivitet, der skal
fastholde og øge Danmarks
konkurrenceevne.

Henvender sig til
den almene befolkning
Formålet med udstillingen er at skabe en bredere
bevidsthed i den almene
befolkning omkring, hvordan robotteknologi skaber
større konkurrenceevne,
ﬂere arbejdspladser, bredere
skattegrundlag, og dermed

Folk på Rådhuspladsen i København kunne blandt andet betragte
DIRA Roadshow 2013 gennem vinduerne i Industriens Hus.

sikrer, at vores høje velfærd
videregives til vores børn
og børnebørn. Udstillingen er således åben for offentligheden. Endvidere er
det hensigten bl.a. gennem
de lokale erhvervsråd, at
motivere danske industrivirksomheder til at besøge
udstillingen og af den vej
inspirere dem til, hvordan
de selv kan blive bedre til at
sikre øget produktivitet gennem indførelse af automatisering og robotteknologi.
Endelig er udstillingen åben
for studerende med interesse for robotteknologi fra
alle uddannelsesretninger
og niveauer.

’Robotter skaber
(for mange) Jobs?’
Årets motto er et spin på sidste års motto som var ’Robotter Skaber Jobs’. I år tager
vi den lidt videre og provokerer til dialog omkring, hvem
der skal betjene robotterne
med mottoet: ’Robotter
skaber (for mange) Jobs?’.
Flere industrivirksomheder oplever at det er svært
at rekruttere kvaliﬁcerede
operatører til deres robotanlæg. I øjeblikket oplever de
virksomheder, som vælger
at automatisere frem for at
outsource produktionen,
mangel på kvaliﬁceret arbejdskraft. Derfor vil DIRA

gerne formidle det budskab
til unge mennesker, politikere og den brede befolkning, at der er arbejde at få i
industrien, når man blot har
de rette kvaliﬁ kationer. Skal
vi have robotter fremover, er
vi også nødt til at sikre, at der
er nogle til at betjene dem,
og dét vil DIRA gerne være
med til at sprede budskabet
omkring.

Yderligere oplysninger om
DIRA Roadshow 2014 på:
www.dira.dk.
jsj

Løwen indtager FoodTech med nyheder
NYHED
Graco drum unloader

Kom og se vores pumper og instrumenter til
fødevareindustrien på FoodTech i Herning
den 28. - 30. oktober på stand nr. J7388
Densitets målere

V. Løwener A/S
Smedeland 2 / 2600 Glostrup
Tlf. +45 43 200 300 / Fax +45 43 430 359
E-mail: vl@loewener.dk /www.loewener.dk
ServiceCenter Stilling / #)&()!/

"%(&(/#   

Grün fadpumper

Flowmålere

Ruhedsmålere
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Solrød satser på vedvarende energi:

3

6. mio. m biogas årligt
fra tang, fedtemøg
og husdyrgødning
Solrød Kommunes nye biogasanlæg skal levere grøn
energi, forbedre vandmiljøet ved Køge Bugt, bidrage
til færre lugtgener og medvirke til at nå kommunens
ambitiøse klimamål.
BIOGAS. I september måned tog Solrød Kommune
det første spadestik til et nyt
biogasanlæg, Solrød Biogas
A/S, der skal omdanne biologiske restprodukter fra
virksomhederne CP Kelco
og Chr. Hansen, tang og
fedtemøg fra strandrensning i Køge Bugt samt husdyrgødning fra nærliggende
landbrug til cirka 6 mio. m3
metan om året. Biogassen
sendes til VEKS kraftvarmeanlæg på Solrød Fjernvarmeværk, hvormed der
årligt udvindes ca 23 GWh
el samt 28 GWh varme.

Inspiration for andre
Med det kommende biogasanlæg tager Solrød Kommune et væsentligt skridt i
forhold til at opfylde kommunens meget ambitiøse
klimamål, hvilket bl.a. indebærer en målsætning om at
reducere kommunens drivhusgasser med 55 procent
inden 2025. - Jeg håber, at
andre kommuner og private
aktører vil lade sig inspirere
og kopiere vores projekt, så
vi for alvor får omstillet til

vedvarende energi og dermed yder et reelt bidrag i
kampen mod klimaforandringerne, sagde formand
for Solrød Biogas A/S, borgmester Niels Hörup, Solrød
Kommune, under sin tale i
forbindelse med indvielse af
byggeprojektet.

Stort skridt mod opfyldelse
af ambitiøs klimapolitik
Spadestikket til biogasanlægget markerede en
milepæl i ﬂere års hårdt
planlægningsarbejde, og
borgmester Niels Hörup
udtrykte i sin tale håb om, at
andre kommuner kan hente
inspiration i Solrød Kommunes fremtidsinvestering.
- Det er helt afgørende, at vi
gør os fri af fossile brændsler,
hvis vi vil undgå de globale
klimaforandringer. Med
biogasanlægget reducerer vi
udledningen af drivhusgasser med 40.000 tons årligt,
og det bidrager dermed til
halvdelen af det mål, som vi
i Solrød Kommune har sat os
frem mod 2025, understregede Niels Hörup.
I praksis vil anlægget år-

ligt producere grøn varme
svarende til forbruget hos
ca. 1.700 husstande samt
grøn el svarende til omkring
3.800 husstande, hvormed
en stor del af kommunens
godt 21.000 borgere vil få
gavn af det grønne initiativ.

Flere end 80 teknikere, fagfolk og samarbejdspartnere var mødt op for at
overvære det første spadestik til etableringen af Solrød Biogas A/S.

Unikt anlæg omdanner
tang til biogas
Når anlægget er klar til drift
i 2015, vil det være det første biogasanlæg i Danmark,
der kan omdanne ildelugtende tang til grøn energi, til
stor glæde for kommunens
mange borgere. - Lokalt er
biogasanlægget på mange
læber, hvor der er store
forventninger til projektet.
Mange af kommunens borgere er således tilfredse med,
at stranden renses for tang
og efterfølgende nyttiggøres
til grøn energi i biogasanlægget, sagde Niels Hörup.

at komme af med deres gylle
på en effektiv og bæredygtig
måde, hvilket også gælder de
biologiske restprodukter fra
CP Kelco og Chr. Hansen.
Sammen med tang og fedtemøg udvikles det organiske
materiale til biogas, hvorefter gassen omdannes til bæredygtig energi på VEKS’
kraftvarmeanlæg, så Solrød
Kommunes borgere til sidst
kan nyde godt af grøn el og
varme. Og det affald, som er
tilbage vil kunne udbringes
på landbrugsjord, sluttede
Niels Hörup.

Stærkt offentlig-privat
samarbejde
Solrød Kommune er eneaktionær i Solrød Biogas
A/S, men etableringen af
biogasanlægget er sket i tæt
samarbejde med CP Kelco,
VEKS, Chr. Hansen, Bigadan, Roskilde Universitet
samt landbruget, og borgmesteren opfatter projektet
som et stærkt og overbevisende eksempel på et of-

Driftsklar i august 2015
Solrød Biogas A/S er støttet
af Den Europæiske Kommission, Region Sjælland
samt Vækstforum Sjælland.
Bigadan A/S, der har mere
end 30 års erfaring inden
for biogasindustrien, er totalentreprenør på entreprisen, der forventes at være
driftsklar allerede i august
2015.
jsj

Formand for Solrød Biogas A/S borgmester Niels Hörup, Solrød
Kommune, t.v., tog sammen med administrerende direktør Karsten
Buchhave, Bigadan A/S, de første spadestik til biogasanlægget.

fentlig-privat samarbejde,
der fungerer. - Netop det
stærke samarbejde spiller
en vigtig rolle for projektets realisering. Projektet

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

er skabt på baggrund af at
skabe fordele for alle parter
i projektet. Og det må man
sige er lykkedes. De lokale
landmænd har mulighed for

Kompakt
transmitter for
vandindhold i olie
Høj målenøjagtighed og
fremragende langtidsstabilitet.

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

s
s
s
s

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

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

TRANSMITTER. EE364
er en avanceret vand-iolie transmitter, som er
særligt velegnet til OEM
applikationer. Med høj
målenøjagtighed og fremragende langtidsstabilitet
er EE364 ideel til online
overvågning af vandindhold i transformer-, smøre- og hydraulikolie samt
dieselolie.
Med sit kompakte design
og robuste hus af rustfrit
stål er pladsbehovet i de
mest krævende applikationer særdeles begrænset. EE364 transmitteren
måler vandaktivitet (aw),
olietemperatur (t) og be-

regner absolut vandindhold (x) i ppm. De målte
værdier kan fås på to 4-20
mA udgange og en digital
udgang med MODBUS
RTU interface.
De analoge udgange kan
skaleres og konﬁgureres
individuelt med et konverterkabel (ekstraudstyr) og
den gratis EE-PCS konﬁgurationssoftware. Procestilslutning sker med ½”
ISO eller ½” NPT gevind.
Transmitteren er beregnet for tryk op til 20 bar.
www.hansbuch.dk
hassel.
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FoodTech´14:

Fødevaresikkerheden er sikret
Festo har udviklet
innovative automationskomponenter til brug
i miljøer, hvor hygiejnen
er afgørende
AUTOMATION. Forbrugere vil gerne kunne nyde
fødevarer uden risiko. Sikkerheden inden for fødevareproduktion er sikret af
internationale direktiver og
standarder som f.eks. EUs
maskindirektiv 2006/42/
EF eller EN ISO 14159. For
at hjælpe maskinbyggere og
fødevareproducenter med
at overholde disse krav så
nemt som muligt har Festo
udviklet innovative automationskomponenter til brug
i miljøer, hvor hygiejnen er
afgørende, og der kræves
intensiv rengøring.
Festos hygiejniske produktportefølje omfatter
komponenter og løsninger,
der spænder fra ventilterminaler til elektriske og pneumatiske cylindre. Alle disse
komponenter er fremstillet
udelukkende som Clean
Design-dele, der forbindes
med hygiejniske trykluftslanger og ﬁttings.

Ventilterminaler
der sætter ny standard
Ventilterminalen MPA-C i
Clean Design sætter en ny
standard. Den opfylder kravene til beskyttelsesklasse
IP69K og CRC4, klassen
med størst korrosionsbestandighed hos Festo. Når
disse produkter suppleres
med et redundant tætningssystem, kan der foretages
problemfri rengøring med
højtryksrensere eller skum,
og ventilterminalerne kan
installeres på steder med

Det optimale valg
Komplet operatørpanel-serie fra Siemens
En automationsløsning til brug
hvor hygiejnen er afgørende

strenge miljøforhold. De
er naturligvis fremstillet af
FDA-kompatible materialer
og smurt med NSF-H1-fedt.

Pneumatiske og
elektriske cylindre
Den elektriske cylinder
ESBF er en ægte kraftpakke
i Clean Look. Takket være
ekstrafunktionerne som
beskyttelsesklasse IP65,
bedre korrosionsbeskyttelse og FDA-certiﬁceret
smørefedt er den ideel til
brug i føde- og drikkevareindustrien. Den runde cylinder CRDSNU i rustfrit
stål fra Festo bidrager også
til at undgå infektionskilder,
da de ekstremt glatte ﬂader
gør den nem at rengøre. En
anden praktisk foranstaltning er den selvjusterende
endeslagsdæmpning (PPS),
hvor der ikke er behov for justeringsskruer, der kan være
potentielle smudssamlere.
Festo tilbyder også et modulært tætningssystem til
mange forskellige behov.
Eksempelvis sikrer tørløbspakningen, at cylinderen
fortsat vil fungere pålide-

ligt, selvom fabrikssmøringen skylles væk af intensiv
rengøring.

Pneumatisk
tilslutningsteknologi
Selv den mindste komponent kan have stor betydning, og derfor opfylder
ﬁttingen NPCK i rustfrit
stål alle kravene til Clean
Design. Omløbermøtrikkens specialdesign forhindrer snavsede kanter og
ophobning af mikroorganismer eller andre former
for forurening. Disse ﬁttings
kan kombineres med Festos
omfattende sortiment af
trykluftslanger.
Festo på FoodTech
Mød Festos industrieksperter på FoodTech og opdag
nye perspektiver på øget
produktivitet. Festo præsenterer hygiejniske automationsløsninger, elektrisk
automation samt eksempler
på high-speed håndteringssystemer målrettet fødevareindustrien.
Stand nr. J 7316.

FoodTech´14:

Ventilserie også til de mest
krævende applikationer
Ventilerne har huse i
anodiseret aluminium og
opererer i temperaturer
fra -15 til + 50° C.
VENTILER. Med Norgrens
NAMUR ventilserie 97300,
er programmet komplet og
kan omkostningssikkert anvendes overalt, lige fra standardapplikationer til selv de
mest krævende applikationer, hvor man ofte ﬁ nder serierne 97100, 97105, 24011,
98015 og 25003 fra det velkendte mærke Herion.
NAMUR 97300 ventilerne er pilotstyrede og fås
med G 1/4, 1/4 NPT og NAMUR interface og anvendes
for enkelt- og dobbeltvirkende aktuatorer med 3/2

NAMUR-ventilerne anvendes til enkel- og dobbeltvirkende aktuatorer.

eller 5/2 funktion i en ventil
med et trykområde mellem
2 og 8 bar.
Ventilerne, som er designet med huse i anodiseret
aluminium, opererer i temperaturer fra -15 til +50°C.
Og enhederne er naturligvis certiﬁceret i henhold til
ATEX, Ex ia og Ex m.
Norgren leverer også
Herion ventiler 26230,
26360, 80107 og 80207,
som er klassiske In-line magnetventiler med lang levetid
og mange anvendelsesmuligheder.

Stand nr. J 7211.
hassel.

Med 2. generation af Simatic HMI Basic har du det
optimale panel til enkle applikationer:
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5 7&+,(7.*%*#
5 

2% !.-!!*.'6-)!)! 

"-1!-

5 
 %*/!-"!0 1% !- !+,!-/%+*!((!)0(%#$! !-!'.!),!(1%.
)! /%(.(0/*%*#af!*./-!#'+ !.**!-!((!-!*)0.//.//0-USB
%*/!-"!/'*+#.8!*4//!./%(-'%1!-%*#af!* /(+# !-'*
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Gratis migrationsworkshops
!$1+- *!/!'.%./!-!* !,-+&!'/"-%*(!3%(!)%#-!-!./%(
 ,+-/(!*01%("8!*#-0* (6##!* !%*/-+ 0'/%+*/%(%*i
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Tilmeld dig på www.siemens.dk/tia-portal-workshops
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Smagfuld
Omhyggelig.

Påsætning af låg og
kapsel med servosystem
NTI AG – LinMot i Schweiz har udviklet et system til
blandt andet fødevare maskiner for påsætning af emner
som låg, kapsler og dæksler. Systemet forhandles af
Delta Elektronik A/S i Taastrup. Det består af lineærroterende aktuator/motor til multi hoved karruseller
og en modulær controller. Systemet installeres
med væsentligt færre kabler end normalt og
er nemt at renholde
Af Jørgen Sommer.

Temperatur

Regulering

Registrering

Indstikselektroder

Løsninger for
levnedsmiddelindustrien
Stor nydelse kræver pålidelig teknologi. Gå ikke
på kompromis når det handler om præcis og
sikker måle- og reguleringsteknik til levnedsmiddelsindustrien. Vælg 60 års erfaring med kvalitet,
højt engagement og en enestående brancheekspertise:
Velkommen hos JUMO.

www.jumo.dk

SERVO. LinMot’s linear motorer eller linear aktuatorer
kan udføre/realisere enhver
vilkårlig kombineret lineær
og roterende bevægelse.
Bevægelsesproﬁ ler, lineære
eller roterende hastigheder,
tryk kraft eller stramnings
moment (fastskruning) kan
styres fuldstændig uafhængig af hinanden. Det betyder
at et lågs, dæksels eller kapsels position kan overvåges
i slutningen af påsætningsproceduren med henblik
på at detektere disse emner
(låg mv.) som ikke nåede
den korrekte position eller emner som sidder skævt
på marmelade glasset eller
lignende.
Af ovennævnte grunde benyttes lineære-roterende
aktuatorer i ﬂeksible emnepåsætningsenheder, hvor
emne påsætnings processen
er fuldt ud programmerbar.

Kompakt karrusel
Sammen med LinMot’s modulære driver serie M8050
giver lineære motorer/aktuatorer en let og enkel opbygning af kompakt karrusel på
emnepåsætnings maskiner
med multi hoveder. Det er
kun motor, logik forsyning
og kommunikations bus, der
skal tilsluttes via slip-ringe
på karrusellen med fortrådning til de individuelle multi
hoved moduler.
Da motorkablerne er fast
monteret er der ikke brug
for bevægelige kabler eller
kabelføringer på karrusellen. Dette giver lang levetid
og meget længere tid mellem
service intervallerne.
Proceskvalitet
Lineære og roterende bevægelser og dermed den komplette påsætnings proces
kan fuldstændig frakobles
karrusel bevægelser.
Dette sikrer og garanterer
en konstant proces kvalitet
også når det gælder forskellige hastigheder eller opstart
og nedlukning af maskinen.
Flasker og spraydåser
Med slaglængder op til 300
mm er det nu også muligt
at benytte LinMot’s lineær-roterende motorer eller
aktuatorer til påsætning
på lidt større ﬂasker eller

spraydåser med pumpe eller spraylukning i hvilken
det lange sugerør er lodret
isat sammen med kapsling
eller låg.

Lineær
roterende motor
Til sådanne multi hoved
enheder og mange andre
formål kan LinMot’s lineærroterende motor serie PR01
anvendes.
De har op til 300 mm slaglængde og 7,5 Nm torque.
PR01 indeholder både en lineær og en roterende motor
som individuelt kan styres,
hver med sit eget drev, uafhængigt eller synkrone lineære og roterende bevægelser
kan realiseres i enhver tænkelig kombination via det
overordnede styresystem.
Den lineære position og
trykkraft såvel som den
roterende position og rotationskraft (stramning/skruning) kan styres uafhængigt
af hinanden.
Netop denne aktuator type
PR01 lineær-roterende motor kan med fordel benyttes
som beskrevet ovenfor til
emne påsætning til blandt
andet lidt voluminøse ﬂasker og spraydåser som angivet ovenfor.
Modulær
multi-akse driver
Til ovenstående emnepåsætnings servosystem kan
LinMot’s M8050 controller
anvendes.
Den kompakte udførelse
og den enkelte fortrådning
medfører en pladsbesparende installation såvel inden
for som udenfor controller
kabinettet.
M8050 serien kan leveres
med op til 8 lineære motorer eller op til ﬁ re lineære
roterende motorer.
Kommunikationen kan
udføres via Ethernet interface, EtherCAT, Powerlink,
Ethernet IP, Proﬁ net og
SERCOS III.
Enkel fortrådning
M8050 konceptet består af
et bus-modul og op til 8 driver moduler. I stedet for at
fortråde hvert af de 8 drivere
individuelt, fortrådes power
og bus tilslutningerne kun
en gang pr. modul.
I stedet for to separate kabler, som normalt bliver mon-

Lineære og roterende bevægelser og dermed den komplette påsætnings
proces kan frakobles karrusel bevægelser. Dette sikrer en konstant
proces kvalitet også når det gælder forskellige hastigheder, opstart og
nedlukning af maskinen.

LinMot aktuator PR01 indeholder en
lineær og en roterende motor som styres
individuelt uafhængigt eller synkrone lineære og roterende
bevægelser kan realiseres i enhver kombination. Den lineære
position og trykkraft såvel som den roterende position og rotationskraft (stramning/skruning) styres uafhængigt af hinanden.

Driveren M8050 i kompakt udførelse og enkelt fortrådning giver pladsbesparende installation. M8050 serien kan leveres
med op til 8 lineære motorer eller op til ﬁre lineære-roterende
motorer. Kommunikation udføres via Ethernet interface,
EtherCAT, Powerlink, Ethernet IP, Proﬁnet og SERCOS III.

teret til power og encoder,
skal der kun bruges et motorkabel, som forbinder den
lineære motor med et pushpull stik til modul driveren.
Det betyder at den totale
tid til fortrådning og in-

stallation bliver reduceret
med mere end 80 % og tilsvarende bliver omkostningerne reduceret.
Yderlig information
www.deltaelektronik.dk
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Deltaﬂow med klemringsforskruning, ventilblok samt transmitter til ﬂowmåling af biogas.

Flowrate ved kanterne på et Deltaﬂow pitotrør. Øget hastighed
giver stabilt slippunkt og øget præcision for målingen.

Kortlægning og optimering af energiforbruget
Certiﬁcering af energiledelse efter DS/EN ISO 50001 er et ’must’ for mange
virksomheder, som ønsker at optimere deres energiforbrug og -ressourcer.
Det kræver instrumentering, der kan måle, styre og kortlægge energiforbruget.
ENERGI. For mange virksomheder er DS/EN ISO
50001 certiﬁceringen nærmest obligatorisk. Det er et
energiledelsessystem, som
både giver bæredygtige forretningsgange og økonomisk
gevinst ved at sætte fokus på
at måle og styre virksomhedens energiforbrug. Selv om
en virksomhed ikke er ISO
50001 certiﬁceret, vil der
dog stadig være mange fordele ved at kende energiforbruget i virksomheden. Men
før man kan optimere det og
resultatet kan ses direkte på
bundlinjen, skal man kunne
måle det. Til dette har Insatech A/S i samarbejde
med en række af ﬁ rmaets
leverandører udviklet løsninger til energikortlægning
af forskellig art, eksempelvis
til systemer, der allerede er
i virksomhed.

Pitotrør
fra Systec
En af leverandørerne er Systec, der leverer midlende
pitotrørsmålere til ﬂowmåling af eksempelvis trykluft,
kølevand, varmtvandsapplikationer, damp eller na-

Komplet sortiment

turgas. Sådanne løsninger
er prisbillige, pålidelige og
præcise. Systecs pitotrør
har gennem tiden vist deres værd på verdensplan,
og er installeret i mere end
10.000 applikationer. Modellen Deltaﬂow DF25 er
ligeledes brugt i tusindvis af

Spool pieces
Systec producerer også
’spool pieces’ til indbygning,
hvor pitotrørsmålingen er
integreret. Dette sikrer at
installationsvilkårene med
længden af lige rør, før og
efter måleren, er overholdt.
Hermed sikres det, at der

dampmålinger, lige fra lavtryksdamp til mange hundrede bar højtryksdamp. I
kombination med en ﬂowcomputer, der tryk- og temperaturkompenserer, kan
der laves energimålinger
på damp fra mættet damp
til overhedet damp.

ikke kan foretages installationsfejl, som vil påvirke
nøjagtigheden på målingen.
Derudover fås disse ’spool
pieces’ med yderligere kalibrering, så man kan bruge
målingerne til afregning af
energiafgiften, hvis dette
ønskes.

Genererer det
mindste tryktab
Midlende pitotrør er det
dp-ﬂowmeter, der genererer det mindste tryktab over
målingen, hvilket gør det
til en meget energieffektiv
måleform. Sammenlignet
med andre dp-baserede
målemetoder sparer denne
målemetode årligt adskillige tusinde kroner, bare som
følge af det reducerede tryktab. Dette er medvirkende
til, at tilbagebetalingstiden

for instrumentet bliver
meget kort, og at resultatet på bundlinjen kommer
hurtigere.

Produktion af trykluft
For mange virksomheder er
produktionen af trykluft en
af de største energiforbrugere og er derfor værd at have
ekstra fokus på. Da det allerede er alment kendt, at
trykluft er en bekostelig
energiform, har mange virksomheder allerede en eller
anden form for måling af
dette.
Man skal dog passe på,
hvilket måleprincip, der anvendes til opgaven, da trykluft mange gange indeholder
olie- og vandpartikler. Benyttes der eksempelvis
målere, der fungerer efter
princippet med termisk
masseﬂow, er risikoen for
fejlaﬂæsninger potentielt
høj. Selv de mindste kontamineringer af trykluften
- med oliepartikler eller rust

Midlende pitotrør fra Systec til ﬂowmåling
af eksempelvis trykluft, kølevand, varmtvandsapplikationer, damp eller naturgas.

fra rørene - kan føre til markante afvigelser på målingerne. Problematikken er,
at målingerne ændrer sig
gradvist, og mange brugere
kan have 15 % afvigelse eller mere uden at vide, at
problemet er opstået. I
nogle tilfælde konstaterer
virksomhederne endda en
forbedring i kompressorens
registrerede effektivitet ved
installationen af pitotrørsløsning. Men i realiteten er
forbedringen på effektiviteten mere et udtryk for de
fejl, der har været med det
tidligere måleprincip.

Ingen negativ indﬂydelse
Olierester, partikler, rust
eller vandpartikler har ingen negativ indﬂydelse på
målekvaliteten af Systecs
Deltaﬂow. Sammenholdt
med at have en langtidsstabil måling med et meget lavt
tryktab og en hurtig tilbagebetalingstid, vil man med
Systecs midlende pitotrør
kunne løse mange speciﬁ kke
ﬂow- og energioptimeringsopgaver.
Insatech A/S rådgiver
virksomhederne med både
ISO 50001 certiﬁcering og
med en kortlægning og optimering af energiforbruget.
Yderligere oplysninger på:
www.insatech.com.
jsj

Fuldt tryk på? - Det er ikke bare varm luft!

Luftbehandling, ﬁltre,
regulatorer, ventiler mv.
Stort program af cylindre,
mini, kompakt, førings,
dobbeltkammer, gribere,
drejebord etc.
Se program på klee.dk
Standardcylinder ISO15552
BRD. KLEE A /S T 43 868 333 E klee@klee.dk

Standardcylinder ISO6432

Kompaktcylinder
www.klee.dk
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Ventiler i hygiejniske processer Føring til beskyttelse
af små kabler og rør
Robolux ventiler er nu
en del af Bürkert’s
ELEMENT-serie.

VENTILER. Robolux ﬂervejsventiler er en kompakt og
pladsbesparende procesløsning med en effektiv rengøringsprocedure, der øger
processikkerheden. Nu kan
Robolux ventiler også kombineres med styretoppe fra
Bürkert’s ELEMENT-serie,
og det betyder omfattende
muligheder for decentral
automation af hygiejniske
processer.
Der er specielle krav til
driftssikkerhed og rengøringsvenlighed for produktionsudstyr i de hygiejniske
processer. Disse krav er særligt høje i oprensningsprocesser, fermentering eller
under sterile driftsforhold
som ved blanding af forskellige medier til eksempelvis
fremstilling af næringsstoffer.

Hurtigere at sterilisere
Robolux er en membranventil i patenteret design, der
har to sæder og uafhængige
lukkefunktioner i et enkelt
ventilhus, én membran og
én aktuator. Den kompakt
designede ﬂervejs-ventil er
væsentlig mindre end tradi-

Let og ﬂeksibelt kunststofbånd til anvendelser
i millimeterområdet.
Robolux er driftsikker
og let at rengøre.

tionelle ventilblokløsninger,
og er også hurtigere at sterilisere. Eliminering af dødvolumen gør ventilen hurtig at
rengøre. Det forøger antallet af batches, og medfører
dermed større effektivitet i
processen og bedre produktøkonomi. Det kompakte
design reducerer omkostninger til installation og
vedligeholdelse.

Åbner for en
række nye muligheder
Robolux ﬂervejsventiler kan
fås i en tankventil-version
er eller mere funktionelt
og komplekst udformet i
en blokventilløsning, og
den kan sammenbygges med
normale membranventiler.
Disse ventilkonstruktioner
tager højde for de almindelige aseptiske udfordringer,
kendt som krav til glatte
overﬂader, er nemme at ren-

Robolux-ventiler
er en kompakt og pladsbesparende løsning.

gøre og uden død volumen
(Zero deadlegs), hvilket reducerer antallet af samlinger
og svejsninger
Baseret på et nyt aktuator-koncept kan Roboluxventiler nu kombineres
med Bürkerts styre-toppe i
ELEMENT-serien. Som et
nyt produkt i ELEMENTprogrammet, bliver Robolux integreret i den serie af
produkter, der kan kombineres til komplette procesløsninger.
Den intelligente kombination af Robolux ﬂervejsventiler og ELEMENT
styre-toppe åbner for en
række nye muligheder for
decentral automation af hygiejniske processer.

Stand nr. J 7236.
hassel.

SAMMEN
SÆTTER
VI TRYK PÅ
SYSTEMET

MIKROBÅND. I medicinalbranchen udgør afbøjede
kapillarslanger hyppigt et
stort problem. igus har nu
udviklet det såkaldte ecord mikrobånd, der med
sin ﬂeksibilitet og modulære opbygning gør det
muligt at føre selv ganske
små slanger både sikkert
og ﬂeksibelt.

Masser af frihed i
maskinudvikling
Små pladsforhold kan være
en stor udfordring, når der
skal tænkes energiføringsløsninger. Som eksempel
kan nævnes medicinalteknikken, hvor der til f.eks.
pipetteringsmaskiner kræves energi- og medieføringer til slanger og kapillarrør
med en diameter på blot
nogle få millimeter. Det
er til sådanne anvendelser
igus har udviklet det nye
e-cord mikrobånd. Under trange pladsforhold er
risikoen for, at kabler og
slanger afbøjes i forbin-

e-cord mikrobåndet består af friktionsoptimerede tribo-kunststoffer
med prædeﬁnerede bøjeradiusser til funktionssikker føring af kabler
og kapillarrør.

delse med applikationer
i bevægelse meget større
end den normalt ville være.
Prædeﬁ nerede radiusser,
der aldrig kommer under
et minimum på 45 mm,
forhindrer her, at e-cord
mikrobåndet bøjes udover
den kritiske bøjeradius.
Samtidigt giver materialets elasticitet både konstruktøren og montøren
masser af frihed, når det
gælder udvikling af maskiner til applikationer i
bevægelse på steder, hvor
pladsen er lidt trang.

Optimalt samspil
mellem maskiner
igus fremstiller e-cord
mikrobåndet ordreafhæn-

gigt for at sikre et optimalt
samspil med de forskellige
maskintyper. Båndets modulopbygning giver desuden mulighed for optimal
tilpasning til de forskellige
bevægelseskrav. Det betyder, at forskellige retninger
og længder i vandringer og
bevægelser kan realiseres
nemt og ﬂeksibelt i de pågældende maskiner. e-cord
mikrobåndet er et godt eksempel på igus´ koncept,
hvor der arbejdes tæt sammen med kunderne for at
ﬁ nde frem til individuelle
løsninger, der er udviklet
specielt til deres behov og
udfordringer.

Stand nr. J 7256.
hassel.

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

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

Baldersbuen 49 · DK-2640 Hedehusene
T: +45 44 600 300 · F: +45 44 600 301
S¿#S¿ÀRZWHNQLNGN·ZZZS¿ÀRZWHNQLNGN

since 1928
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Et holistisk syn på fremtidens produktion
del. Mennesker er i den
forbindelse meget ﬂeksible og kan håndtere en lang
række opgaver inden for en
kort tid. Over for dette er
maskiner i dag ofte statiske. Det er vigtigt at bringe
disse to verdener tættere
på hinanden. Fremtidens
robotter vil interagere med
mennesker og undgå at kollidere med dem ved hjælp af
intelligente sensorer. Takket være fremskridt inden
for intelligens udgør disse
maskiner en faldende risiko i forbindelse med deres
samspil med mennesker

På Festo’s internationale pressekonference i
Esslingen gav Festo’s
administrerende direktør
Eberhard Veit Festo’s bud
på fremtidens produktion.
Af John Steenfeldt-Jensen
PRODUKTION. Flere og ﬂere
individuelle produkter og
i stigende grad intelligente
og netværksbaserede komponenter i produktionssystemer: De ændringer af
produktionen, som for tiden
er i fokus under overskriften ’Industri 4.0’, kan allerede ses tydeligt i dag. Festo
indtager i den forbindelse
et holistisk syn på fremtidens produktion: Ud over
teknologien omfatter den
også operatørernes fremtidige rolle i produktionen
samt deres kvaliﬁ kationer
og uddannelse. Festo’s Bionics projekter og projektet
’Future Concepts’ giver et

Superlederteknologiens potentiale inden for automatisering
blev demonstreret i tre nye, unikke koncepter på Hannover Messen 2014.

indblik i, i hvilken retning
fremtidens produktion kan
udvikle sig, indledte Festo’s
administrerende direktør
Dr. Eberhard Veit sit indlæg
på Festo’s 13. internationale
pressekonference i Esslingen i september måned.
- Vi betragter ’Industri
4.0’ som et stærkt tværfagligt fremtidsprojekt, i hvilket vi løbende samarbejder
med partnere fra industrien
og den akademiske verden.
Blandt andet er Festo involveret i en række samarbejds-

Uddannelse og kvaliﬁkationer spiller en
afgørende rolle.
og hjælper i stedet med at
udføre trivielle og gentagne
arbejdsopgaver eksempelvis
i forbindelse med montage.
Den prisbelønnede Bionic
Handling Assistant eller
ExoHand, der begge er udviklet af Festo’s Bionic Learning Network, er allerede
i dag banebrydende i denne
udvikling, sagde Eberhard
Veit.

Stigende antal
intelligente produkter.

’Vægtløshed’ med
superledere
- Med projektet ’Future
Concepts’ demonstrerer
Festo, hvordan produktionen kan foregå i en lidt fjernere fremtid, eksempelvis
de forskningsprojekter, der
omhandler superledning.
Når superledende materialer nedkøles til en bestemt
- meget lav - temperatur kan
de ’fastfryse’ magnetfeltet
fra en permanent magnet,
der er placeret i tæt på og
holde den fastlåst i en bestemt afstand. Den stabile
luftspalte, der derved op-

står, tillader kontaktløs lagring og ﬂytning af objekter
uden friktionstab og uden
behov for styringsteknologi.
Festo har i ﬂere år forsket i
superlederteknologiens potentiale inden for automatisering og demonstrerede
dette i tre nye, unikke koncepter på Hannover Messen 2014, fortalte Eberhard
Veit.

På Festo’s nye Technology Plant, der netop nu er under opbygning i
Ostﬁldern-Scharnhausen, vil de første elementer af ’Industri 4.0’ blive
gennemført i produktionen.

projekter om forskellige
aspekter af fremtidens produktion.
Adm. Director Dr. Eberhard Veit, Festo AG, præsenterede ExoHand, der er
udviklet af Festo’s Bionic
Learning Network.

Ikke kun den tekniske udvikling er vigtigt, men også
hvilken plads mennesket vil
indtage i fremtidens produktion, og hvordan virksomhederne kan forberede
deres personale på dette,
fortsatte Eberhard Veit.

Løbende udvikling
af teknologier
- Set fra Festo’s synspunkt
vil ’automatiseringspyramiden’ undergå en udviklingsmæssig forandring:

produkter, som på grund
af deres øgede funktionalitet aktivt kan anvendes i
produktionsprocessen - fra
selvforsyning af energi til
tilstandsovervågning. Informationsteknologi spiller
her en stor rolle, fordi visionen om en fuldt netbaseret,
adaptiv produktion forudsætter, at komponenterne
i sig selv er intelligente og
kan forsynes med funktioner, så de kan netværke med
hinanden.

Intelligente og netværksbaserede
komponenter i produktionssystemer.
funktioner fra de højere
automationsniveauer vil
rykke nedad. Med andre
ord vil komponenter blive
i stand til at udføre ordrer
fra det oven over liggende
niveau. Denne digitale opgradering vil medføre et
stigende antal intelligente

Mennesker og teknologi
skal arbejde sammen
- I fremtiden vil mennesker og maskiner oftere og
tættere arbejde sammen.
Dette kræver i stigende grad
mere ﬂeksible, integrerede
systemer hvor mennesker
indgår som en integrerende

Når superledende materialer nedkøles til en bestemt - meget lav - temperatur kan de ’fastfryse’ magnetfeltet fra
en permanent magnet, der er placeret i tæt på og holde den
fastlåst i en bestemt afstand. Den stabile luftspalte, der derved opstår, tillader kontaktløs lagring og ﬂytning af objekter uden friktionstab og uden behov for styringsteknologi.

Udvikling af ’Industri 4.0’
- Ud over forskning og udvikling af nye teknologier
spiller uddannelse og kvaliﬁ kationer en afgørende
rolle for Festo med hensyn
til fremtidens produktion.
Der vil være stigende krav
til de ansattes know-how,
især inden for den avancerede informationsteknologi.
Målene for den tekniske
udvikling af ’Industri 4.0’
skal tilpasses til moderne
organisering af arbejdet
og nye uddannelsesbehov.
Festo Didactic lever op til
disse krav gennem udvikling og tilvejebringelse af
tilpassede undervisningsog udviklingsplatforme,
som eksempelvis undervisningsplatformen MPS
Transfer Factory.

Technology Plant
i Scharnhausen
- Festo tager yderligere et
skridt fremad mod fremtidens produktion med sin
nye Technology Plant, der
netop nu er under opbygning i Ostﬁ ldern-Scharnhausen. Når fabrikken er
færdig skal den producere
ventiler, ventilterminaler
og elektronikkomponenter.
Fabrikken er udformet som
en fremtidssikret og alsidig
fabrik: De første elementer af ’Industri 4.0’ vil allerede blive gennemført i
produktionen, og desuden
vil know-how fra forskellige
af vore forskningsprojekter
også blive implementeret og
testet i en pilotfabrik, sluttede Eberhard Veit.

Vi bruger SEE
Electrical i vores
konstruktionsarbejde, da
det er let at bruge og giver
gode muligheder for at
importere og eksportere
imellem ekstern data, til en
bedre integration imellem
dokumentation og programmering og derved minimere
risikoen for fejl.

* /:`Z[LT
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IGE+XAO Nordic A/S
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Vi bruger
SEE Electrical,
fordi supporten
og servicen omkring
programmet altid
fungerer optimalt.
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Direktør Søren
Lassen, Brdr. Jørgensen Components A/S, med et
af de store håndhjul, som virksomheden producerer
mange af, og som
bruges til at åbne
og lukke store ventiler.

Brdr. Jørgensen Components A/S:

Smart teknologi slår
kineserne i konkurrencen
Audi og BMW henter masser af metal-komponenter
hos Brdr. Jørgensen Components A/S i Holstebro,
der producerer så smart,
at de kan konkurrere med
Kina, og som også har
vækst i dansk design.
EKSPORT. Ved nytår var de
30 medarbejdere, nu er de
 &ABRIKKEN "RDR *RGENsen Components A/S i Holstebro er inde i en gevaldig
udvikling. Det skyldes ikke
mindst en stigende eksport
til Tyskland.

Servostyringspumper til
Audi og BMW
"RDR *RGENSEN #OMPOnents A/S fremstiller metalemner med forskellige
TEKNIKKER "LANDT DE STRRE
kunder er bilfabrikkerne
!UDI OG "-7 SOM FÍR DELE
til blandt andet deres servostyringspumper fra HolSTEBRO 6KSTEN HOS "RDR
Jørgensen Components A/S

er på 40-50 %. Omsætningen når i år op omkring 45
millioner kr.
Fremgangen kommer,
SELV OM "RDR *RGENSEN
Components A/S producerer komponenter, som en
række kinesiske fabrikker
også gerne vil sælge.

Lønudgiften betyder ikke
synderligt
Op til ﬁnanskrisen var det
vestjyske ﬁrma hårdt presset af Kina. - Men i dag har
vi vundet de ﬂeste kunder
tilbage fra kineserne, siger
DIREKTR 3REN ,ASSEN "RDR
Jørgensen Components
A/S. Det skyldes, at vi har
fundet frem til teknikker, så
vi kan fremstille vore produkter på en smart måde.
Dermed betyder lønudgiften ikke synderligt. Søren
Lassen tror så meget på sin
egen konkurrenceevne, at
han pønser på, om han snart
kan sende emner til Kina og
sælge dem derovre. Men der
mangler stadig det sidste
nøk, til at det bliver rentabelt. I Europa har han ingen
problemer med kineserne,

fordi de har større transportudgifter.

Voksende salg af dansk
design
"RDR *RGENSEN #OMPOnents A/S er grundlagt for
80 år siden på en produktion af håndhjul til at lukke
og åbne ventiler med. Dem
produceres og sælges der stadig titusindvis af. Senere er
andre produkter kommet
til: Eksempelvis akselkomponenter til understellet på
trailere og campingvogne
og ﬁlterhuse til blandt andet traktorer og maskiner
med hydraulikolie. Ud over
produkter til industrien har
"RDR *RGENSEN #OMPOnents A/S også et voksende
salg af varer designet af danske arkitekter. Ikke mindst
Kubus-lysestagen, der er
tegnet af direktør Søren
Lassens bedstefar, arkitekTEN -OGENS ,ASSEN "RDR
Jørgensen Components A/S
hjælper i øjeblikket andre
vestjyske virksomheder
med inspiration til, hvordan de kan øge deres salg til
tyskerne.
jsj

Kort og godt om ﬂow:

Nøjagtig blanding af gasser
FLOWMÅLING. I mange
industrielle processer benyttes blandingsgasser, der
blandes på stedet i et nøjagtigt blandingsforhold af
to eller ﬂere gasarter, for at
skabe de optimale betingelser til eksempelvis en forbrændingsproces, se ﬁg. 1.
Mange steder er de rene
gasser til rådighed, enten
i form af gasﬂasker eller i
større gaslagre på virksomheden. Selve blandeprocessen foregår da som en
kontinuerlig regulering af
ﬂowet, hvor forholdet mellem de forskellige gasarter
kontrolleres.

Termisk masseﬂowmåler
er den ideelle
Til denne opgave er en termisk masseﬂowmåler den
ideelle måler at vælge. Måleprincippet er uafhængigt
af mediets tryk- og temperatur, og princippet garanterer
derfor en høj nøjagtighed
uanset varierende omgivelsestemperaturer og forbrug.

Fig. 2. Blandingsforholdet kan stilles direkte på ﬂowmåleren.

Der ﬁndes endog termiske
masseﬂowmålere med indbygget regulator/ventil, så
hele blandingen kan etableres som et integreret system med en master-slave
regulering, hvor det ønskede
blandingsforhold indstilles
direkte på slave målerens
display, se ﬁg. 2.

Typiske opgaver
s "RNDER KONTROL
s +ALIBRERING AF INSTRUmenter
s "ESKYTTELSESGASSER FOR
laserudstyr
s "LANDING AF GASSER TIL MEdicinske formål
s 3AMMENSTNING AF TESTgasser
mbj

Kort og godt om ﬂow
I de kommende numre af AUTOMATIK & PROCES
vil vi under overskriften ’Kort og godt om ﬂow’ bringe
nogle korte artikler med tips og anvendelseseksempler
på ﬂowmåling. Artiklerne er skrevet af produktchef
-ORTEN " *ENSEN #ARL ! 0LESNER ! 3

Fig. 1. Blanding af gasser

Frekvensomformere er med til at halvere strømforbruget i Haslev
På Haslev Renseanlæg har man opnået en energibesparelse på 50 % efter renovering af renseanlægget og
installation af VLT Aqua Drive frekvensomformere.
FREKVENS. Det nyrenoverede renseanlæg i Haslev
skåner både miljøet og
medarbejderne. Renseanlægget i Haslev var plaget
af nedbrud og anlægget var
nedslidt og kemikalietungt,
så i maj 2011 begyndte man
at renovere anlægget.

Ny strukturplan og
totalrenovering
Formålet var at opnå bedre rensning, reduktion af
driftsomkostninger og at
skabe et bedre arbejdsmiljø.

For at beskytte og regulere
centrifugepumperne i anlægget monterede man 30
stk. VLTAQUA Drive FC
202 frekvensomformere.
Frekvensomformerne regulerer pumpernes ﬂow, som
har det bedst ved at ligge
på ca. 40Hz, da man her
skåner motoren mest muligt og samtidig er energibesparende. Driftschef for
Faxe Renseanlæg, Lars Erik
Hansen siger. Lars Erik
Hansen, mener at alt hvad
der kan reguleres, bør re-

guleres og overholde en vis
form for standard., ”Vores
elektriker har selv installeret frekvensomformerne,
og når han var i tvivl om
noget, blev der ydet god service og hjælp fra Danfoss’
teknikere”.

Udstyret med den nyeste
teknologi
Haslev renseanlæg er udstyret med det nyeste
teknologi, så det kan køre
ubemandet og overvåges
centralt fra Faxe Renseanlæg. I 2009 havde man et
elforbrug på 1.013.93 kWh
pr. år, men efter renoveringen er elforbruget kommet
ned på 621.443,00kWh i

2013, hvilket svarer til en
reducering på 40 %. I 2014
er elforbruget reduceret
ned til 50 % sammenlignet
med elforbruget i 2009
og samtidig er udledningen til Susåen også blevet
reduceret betydeligt på
grund af bedre rensning.
Ombygningen af Haslev
Renseanlæg er en del af den
overordnende strukturplan
for Faxe Forsyning.

Pumperne reguleres
automatisk
-Det skal være nemt for
dig og godt for miljøet, er
mottoet hos Faxe Forsyning. Driftsleder Lars Erik
Hansen, Faxe Renseanlæg,

og formand for spildevandsteknisk forening har siden
2009 haft fokus på energibesparelser og innovation.
Faxe Renseanlæg er bygget
til 110.000 PE og er samtidig et af de mest innovative
og besparende større renseanlæg i Danmark. Haribo
og Faxe bryggerierne er
de to største leverandører af spildevand til Faxe
Renseanlæg. I 2009 total
renoverede man styringen
af alle 150 pumpestationer
hos Faxe Forsyning A/S og
begyndte at regulere renseanlæggets pumper ved
hjælp af frekvensomformere. Der blev i alt købt
40 stk. VLT Aqua Drive

FC 202 frekvensomformere
til at hastighedsregulering
af pumperne, så de hele tiden kunne køre med optimal virkningsgrad. Udover
frekvensomformere valgte
Faxe Forsyning også at implementere pumpestyring
ved hjælp af MJK Automation måle- og reguleringsudstyr til pumper. Med
renoveringen bliver pumperne nu reguleret automatisk, så de hele tiden ligger
på deres optimale driftspunkt, hvilket resulterede
i energibesparelse på 25 %.
hassel.

MORE SPACE IN THE
SERVICE CABINET

OPTIMISE YOUR VALVE CONTROL
ONE GATEWAY
ONE POWER SUPPLY
TWO NETWORKS
+ Lower investment, lower installation

Design by M2AD

effort, more space in the service cabinet
+ Only one connection to each, the
power supply and the higher level bus
+ Separation of power supply
and AS-i network possible
+ No additional 24 V power supply
www.bihl-wiedemann.dk
Bihl+Wiedemann Nordic ApS I Phone: + 45 70 27 60 20
DK - 3450 Allerød I Fax: + 45 70 27 60 21
®
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Brugen af frekvensomformere breder sig
rierende efterspørgsel over
tid, sagde Lars Højer Ibsen.

Over 50 repræsentanter
for virksomheder deltog
i Mekatronisk Selskabs
temadag om frekvensomformere og ﬁk et grundigt
indblik i problematikken
omkring frekvensomformerne.
Af Thomas Hasselriis
TEMADAG. Frekvensomformere bruges i langt større
omfang end tidligere. Omkring halvdelen af alle solgte
motorer drives i dag med en
frekvensomformer. I produktudviklingen indgår
frekvensomformeren i et
unikt samspil med høj effektive elektronisk drevne
enheder. På denne baggrund
holdt Mekatronisk Selskab
en temadag i Grundfos Center, hvor man satte fokus på
frekvensomformeren.

De mange deltagere ﬁk mange nyttige informationer vedrørende brugen af frekvensomformere.

frekvensomformere, og der
blev stillet skarpt på fordele
og ulemper ved brugen af
frekvensomformere.
Hvert indlæg blev ledsaget af slides, som illustrerede forskellige situationer
for deltagerne.

forbundet til en centrifugalpumpe, falde betydeligt. De
ﬂeste pumper er konstrueret for spidslast design, og
kan derfor blive reduceret
i hastighed det meste af tiden, og det sparer energi.
Den anden hovedårsag er

Om at undgå
elektromagnetisk støj
Senior kvalitetsingeniør
Lars Højer Ibsen, Grundfos,
beskæftigede sig med den
elektromagnetiske støj fra
frekvensomformerne.
-Frekvensomformerne
frembringer elektromagnetisk støj (EMC) i større
eller mindre grad, som kan
være til gene for forskellige
elektroniske apparater (radio, TV, mobiltelefoner, måleudstyr m.v.) Det vil sige,
at den kan genere både selve

relser, der frembringes af
apparater, ikke være højere,
end at det ikke generer anvendelses af andet elektronisk udstyr. Til direktivet er
der knyttet nogle standarder, der sætter mere eksakte
værdier for støjudsendelse,
fortsatte han.
-For at undgå udsendelsen
af elektromagnetisk støj til
omgivelserne skal producenten af frekvensformerne
anbefalinger overholdes.
Sædvanligvis skal der være
et ubrudt skærmet kabel

”Omkring halvdelen af alle solgte motorer
drives i dag med frekvensomformere”.

Senioringeniør Torben Møller gav en introduktion til Grundfos-motorer.

Mere end 50 repræsentanter for danske virksomheder
deltog i temadagen, hvilket
vidner om, at emnet har stor
betydning i mange virksomheder.

Frekvensomformernes
mekatronik
Grundfos-ingeniører – de
dygtigste på deres felt – delte
ud af deres viden og erfaringer omkring frekvensomformere.
Først introduceredes
motoren som komponent
inklusiv det sidste skud på
stammen af energieffektive
permanentmagnet motorer.
Dernæst blev frekvensomformerens arkitektur med
de mekaniske, elektriske
og software-modul, det vil
sige det mekatroniske gennemgået. Næste punkt var
frekvensomformerens udfordringer i forbindelse med
EMC, ligesom de standarder, som udviklerne er oppe
imod, blev præsenteret.
Der var en kort præsentation af de Grundfosprodukter, som anvender

Energibesparelse og
anvendelsesbehov
Efter at formanden for
Mekatronisk Selskab, professor, direktør Lars Hein
havde fortalt om selskabet,
gav senior-ingeniør Torben
Møller, Grundfos, en introduktion til Grundfos-motorer, asynkron, permanent
magnet, synkron samt topolet versus ﬁ re eller ﬂerpolet.
Global produktchef,
Torben Silberg, Grundfos,
fortalte historien om hastighedskontrol på Grundfos.
Hvorfor bruge frekvensomformere kombineret
med pumper? Hvad er en
frekvensomformer? Hvorfor anvende en frekvensomformer? Det var nogle af de
spørgsmål, som produktchefen kom ind på.
-Der er to hovedårsager
til at bruge frekvensomformere, sagde Torben Silberg.
Den første er energibesparelse. Ved at reducere den
hastighed, som motoren kører med, vil energien, som
forbruges af motoren, der er

anvendelsesbehovet Der er
i en hel del tilfælde behov
for at kontrollere parametre
som tryk og strøm. Efterspørgslen vil typisk variere
over dagen eller produktionscyklus.
En frekvensomformer
konverterer netindgangsspænding med fast frekvens og spænding (f.eks.50
Hz/3x400V) i en varierende
udgangsspænding, hvor både frekvens og spændingen
skifter efter en kontrolordning. De ﬂeste frekvensomformere bruger det samme
grundlæggende skema. Men
er der forskel i de komponenter og dele, der anvendes, har det en indvirkning
på kvaliteten af produkter,
og den fokus på forskellige
applikationsområder, der
støttes af softwaren. En frekvensomformer anvendes i
applikationer til at passe
pumpeydelsen til det aktuelle behov over tid. Brugen
af frekvensomformeren giver mening (sparer energi)
hvis der er varieret krav over
en tid.

pumpestyringen såvel som
eventuelle naboers fjernsynssignal, hvis der ikke
tages forholdsregler imod,
sagde Lars Højer Ibsen.
-Det er først og fremmest motorkablet med den
frekvensregulerende strøm
imellem frekvensomformer
og pumpemotor, der virker
som antenne for denne støj.
Ifølge EMC-direktivet, som
pumperne er underlagt,
må maksimumniveauet for
elektromagnetiske forstyr-

imellem frekvensomformer og pumpemotor. Hvis
der ønskes afbryder eller adskillelsesmulighed
(CEE-stik) på kablet, skal
der drages omsorg for støj.
Dette kan være relevant,
hvis der er krav om at kunne
sikkerhedsafbryde i umiddelbar nærhed af pumpen.
Endvidere bør alle analoge
signalkabler skærmes over
tid. En frekvensomformer
giver mening, idet den sparer energi, hvis der er en va-

Sammenligning af motorer med og uden frekvensomformere
blev omtalt af global produktchef Torben Silberg.

Filter kan reducere den
akustiske støj
Produktsikkerhedsspecialist Niels Haahr Korshøj
beskæftigede sig med godkendelse af frekvensomformere. Han omtalte metode
til at fastslå bevis for sikkerhed og beslutning mellem
selvcertiﬁcation og 3. parts
godkendelse. Han sagde
husk at opbygge og vedligeholde tekniske ﬁ ler. Krav
om regionalt godkendelsesdirektiv/kode blev omtalt.
Find en passende standard,
ﬁ nd det bedste match eller lave egne, sagde han.
Andre råd var horisontale
standarder, isolering, dokumentation af software,
identiﬁ kation af farer, risikovurdering, redesign, test
og dokumentering.
Global
produktchef
Torben Silberg, Grundfos,
sluttede af med at omtale
akustisk støj.
-Frekvensomformeren
vil indføre højfrekvent støj
i motoren. I nogle tilfælde
kan den overføres til rørsystemet og skabe støjproblemer. Et sinusﬁ lter kan
tilføjes systemet, hvilket
reducerer støjen fra motoren, fordi noget af støjen vil
bliver overført til sinusﬁ lteret. Filteret kan sættes
ind i et kabinet og reducere
støjproblemet til et minimum. Frekvensomformeren
beskytter mod overbelastning og kortslutning. En
motorprotektor er ikke nødvendig, når man bruger en
frekvensomformer. En fre4kvensomformer kan ikke
bruges som en spændingskonverter. Et spændingsniveau til et andet niveau er
f. eks. 3x400V til 3x200V.
Standard frekvensomformere bruger altid 3-fasede
motorer. At bruge enkeltfasede motorer er ikke en
mulighed.
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fanfare
Norrköping Vatten investerer i
sikker teknologi

Nu er det endeligt muligt
at detektere vanddamp og
måle mængden af kondensat

)nHQVLNNHURJH̟HNWLYSURFHV
med Endress+Hauser
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fanfare

Mød os på Foodtech messe d. 28.-30. oktober 2014

'XNDQLJHQÀQGH(QGUHVV+DXVHUSn)RRGWHFKKYRU
vi har en 30 m2 stand, som summer af aktivitet. Du
vil her få et indblik i de nyeste produkter, vores
services samt få en god snak med vores erfarne

sælgere, der kan vejlede dig i valget af det rigtige
produkt eller i hvordan du følger lovgivningen. Der
vil også være mulighed for at deltage i vores
konkurrence.

'XÀQGHURVOLJHLQGHQIRUG¡UHQSnVWDQG-

Tak for en god automatik messe 2014
Der er altid god aktivitet på Automatikmessen i Brøndby og denne gang var ingen undtagelse.
Med særlig fokus på vores nye Vortex måler til detektion af våd damp og det hotte emne ”process Safety”, så summede standen af aktivitet. Vi vil gerne takke alle vores
gode kunder og besøgende for en god messe.

Nye medarbejdere hos Endress+Hauser A/S
Ny ordrehandler
pr. 1. september 2014

Ny Intern sælger
pr 1. oktober 2014

Ny Product Manager Services
pr 1. januar 2015

Det går stærkt hos Endress+Hauser og derfor har vi
valgt at ansætte en ordrehandler pr. 1. september
2014, Mathilde Sforzini.
Mathilde har arbejdet med salgssupport før og er
YDQWWLOHWK¡MWDNWLYLWHWVQLYHDXVnH͉HUHQLQWHQVLY
oplæring, vil Mathilde kunne yde vores kunder den
bedst mulige service.

Endress+Hauser har ansat Thomas Kromann Nielsen
som ny intern sælger indenfor fødevare- og den
farmaceutiske industri, for at kunne yde disse
kunder den bedst mulige rådgivning og service.
Thomas er uddannet civilingeniør og kommer fra en
lignende stilling, hvor han har opnået stor erfaring
med instrumentering.

Endress+Hauser tilbyder kunderne en høj kvalitet og
alle former for services. Dette vil vi gerne tydeliggøre
overfor vores kunder, samt gøre tilbuddet endnu
mere attraktivt. Derfor har vi valgt at ansætte vores
nuværende Product Manager niveau, Kasper
Adsersen, i denne nyoprettede stilling.

Kundeundersøgelse
Mange tak til alle jer, der besvarede vores kundeundersøgelse, som vi sendte ud i juni. Resultatet og alle kommentarer vil være meget nyttige for os i vores bestræbelser
på, at blive en bedre leverandør og samarbejdspartner.
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)RUEHGUHWGUL͉VVLNNHUKHGRJEHGUH¡NRQRPLPHG
JXLGHWUDGDU/HYHOÁH[)03
Det tekniske kontor i Kiruna, Sverige, havde tidligere løbende lækager på deres bypass-system med en
GL̟HUHQVWU\NVHQVRUVRPPnOWHQLYHDXHWLI¡GHYDQGVEHKROGHUHQ/¡VQLQJHQYDUDWLQYHVWHUHLHWKHOWQ\W
bypass-system med indbygget guidet radar, hvilket resulterede i større sikkerhed og pålidelighed, samt
ikke mindst en forbedring i økonomien takket være en minimeret vedligeholdelse.
Det tekniske kontor Kiruna AB i Sverige er ansvarlig
for sanitet, opvarmning, veje, drikkevand, kloakering
og parker i kommunen Kiruna. Varmeværket
producerer varme og elektricitet, og den årlige
energiproduktion beløber sig til 300 GWh. Gennem
12 millioner fjernvarmerør leverer selskabet
fjernvarme til en tredjedel af alle hjem, og 90% af
alle større bygninger i Kiruna.
0nOLQJDIY VNHQLYHDXHW
Per Björnström er system ingeniør på det tekniske
kontor i Kiruna.
”Vi bruger bypass-systemet på vores kedel, der
EU QGHUD̟DOGWLOHQHUJLSURGXNWLRQ9HGKM OSDI
bypass systemet, kan vi måle og kontrollere
vandniveauet i fødevandsbeholderen, der forsyner
kedlen med vand. Det er et krav at instrumentet skal
NXQQHPRGVWnEDUVRPNHGOHQHUNODVVLÀFHUHW
til. Vi anvender også andre systemer til at
kontrollere afbrændingen, men dette instrument, er
det vigtigste, da det anvendes til at måle
vandstanden”, forklarer Per Björnström.
3HUPDQHQWO NDJH
På det tekniske kontor i Kiruna blev niveauet i
PDQJHnUPnOWPHGGL̟HUHQVWU\NVHQVRUHURJHW
bypass-system med styring på ydersiden af tanken.
”Vi havde en masse problemer med udstyret. Der var
løbende lækage på bypass-anlægget og vi måtte
N¡EHUHVHUYHGHOHDOWIRUR͉H'HVXGHQÀNYLLNNH
pålidelige værdier, og det var svært at se
væskestanden på niveauindikatoren. Vi så os derfor
Q¡GVDJHWWLODWÀQGHHQQ\RJPHUHPRGHUQH
løsning”, forklarer Per Björnström.
.RPSOHWO¡VQLQJ
(͉HUDWKDYHXQGHUV¡JWPDUNHGHWEHVOXWWHGHGHVLJ
for at investere i Endress+Hauser’s bypass-system

9LVnRVQ¡GVDJHWWLODWÀQGHHQQ\RJPHUHPRGHUQHO¡VQLQJµ
IRUW OOHU3HU%M|UQVWU|PV\VWHPLQJHQL¡USnGHWWHNQLVNH
kontor i Kiruna

”Vi har fået en komplet løsning med
bedre og mere pålidelige værdier end
PHGGL̡HUHQVWU\NPnOHUHQKYLONHWKDU
EHW\GHWDWGULͥVLNNHUKHGHQDIYRUHV
anlæg er øget.”
PHGLQGE\JJHWJXLGHWUDGDU/HYHOÁH[)03RJHQ
niveauindikator.
µ9HGRSVWDUWHQDIYHJYRUHVPnOWHY UGLHUNUD͉LJWIUD
det oprindelige system”, udtaler Michael Sahlin,
3URMHFW(QJLQHHUKRV(QGUHVV+DXVHUµ(͉HU
omhyggelig kontrol og adskillige målinger, fandt vi
ud af, at vores system viste de rigtige værdier og at vi
dermed havde forbedret målingen væsentligt”.
”Vi leverede en komplet løsning med et bypasssystem med indbygget gaskompenserende guidet
UDGDUµIRUWV WWHU0LFKDHO0HG/HYHOÁH[)03InV
præcise og pålidelige målinger, og det kræver ikke så
mange målere som før, hvilket resulterer i øget
sikkerhed og bedre kontrol.
/HYHOÁH[)03HUGHVLJQHWWLODOOHW\SHUDIE\SDVV
målinger og bruges indenfor olie- og kemiindustrien samt elsektoren. Endress+Hauser’s
bypass-system kan anvendes til alle typer af
målinger; fra en simpel niveauindikator til store
komplekse anlæg. Systemet er også godkendt til
PnOLQJDIGDPSNHGOHU (1 'HQ
leveres med en komplet dokumentation bestående af
fx konstruktions- og CAD-tegninger,
NDOLEUHULQJVFHUWLÀNDWRJPDWHULDOHRJ
WU\NWHVWFHUWLÀNDW
”Vi har kørt med dette system i to år nu, og det
fungerer rigtigt godt. Vi har fået en komplet løsning
med bedre og mere pålidelige værdier end med

GL̟HUHQVWU\NPnOHUHQKYLONHWKDUEHW\GHWDW
GUL͉VLNNHUKHGHQDIYRUHVDQO JHU¡JHW'HUXGRYHU
HUGHWRJVnOHWWHUHDWDÁ VHY VNHQLYHDXHWEnGH
visuelt på fødevandsbeholderen og direkte i vores
system i kontrolrummet. Ved hjælp at vores
styresystem, kan vi nu nemt stille niveauet og
hurtigt afbryde forbrændingen, hvis noget skulle gå
JDOWKYLONHWRJVn¡JHUGUL͉VLNNHUKHGHQ6LGVWPHQ
ikke mindst slipper vi nu for de dyre
vedligeholdelsesomkostninger, som vi havde på det
gamle system”, afslutter Per Björnström.

MHGE\SDVV6\VWHPHWPnOHVYDQGVWDQGHQLNHGOHQVRPXQGHU
K¡MWWU\NDGVNLOOHUUHQGDPSWLOHQWXUELQH'HWHUYLJWLJWDWIn
PHVWPXOLJH̟HNWXGDIGDPWURPOHQPHQSnVDPPHWLGDW
KDYHIXOGNRQWURORYHUSURFHVVHQVnGHWLNNHRSVWnUIRUK¡MW
tryk eller lækage.

(͉HUDWLQYHVWHUHLHQKHOWQ\WE\SDVVV\VWHPPHGLQGE\JJHWJXLGHWUDGDUHUGHURSQnHWK¡MHUHVLNNHUKHGRJSnOLGHOLJKHGRJ
¡NRQRPLHQHUUHGXFHUHWWDNNHWY UHHWPLQLPXPDIYHGOLJHKROG
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%X̟HURSO¡VQLQJHUIUDYHUGHQVI¡UHQGH
producent af pH elektroder
$OOH(QGUHVV+DXVHU·VY VNHDQDO\VHSURGXNWHUEOLYHUSURGXFHUHWSn
IDEULNNHQ&RQGXFWDVRPHUYHUGHQVVW¡UVWHSURGXFHQWDIS+HOHNWURGHU
RJVRPDOWLGKDUY UHWDNWLYLXGYLNOLQJHQDIS+EX̟HURSO¡VQLQJHU
'DDOOHS+HOHNWURGHUKDUHQWHQGHQVWLODWDIYLJH
PHGWLGHQKDUEUXJHUQHEHKRYIRUEX̟HURSO¡VQLQJHU
for, at kalibrere dem med regelmæssige mellemrum.
Specielt indenfor den farmaceutiske industri, er der
UHJOHUIRUDWEX̟HURSO¡VQLQJHQNXQPnEHQ\WWHVpQ
JDQJRJGHUH͉HUVNDOKHOHRSO¡VQLQJHQERUWVND̟HV
'HWWHXQGHUVW¡WWHU(QGUHVV+DXVHU·V
EX̟HURSO¡VQLQJHURJVnLRJPHGDWGHUNDQN¡EHV
præcis den ønskede mængde til én kalibrering.
Der er lagt megen tankevirksomhed ind i alle
elementer, hvoraf der kan nævnes at
EX̟HURSO¡VQLQJHQEOLYHUOHYHUHWLVPnSODVWDPSXOOHU
hvori en elektrode kan indsættes – og ikke som
mange andre virksomheder i 20-ml poser kendt fra
kosmetikbranchen. Når man åbner disse poser
ULVLNHUHUPDQR͉HDWHQVWRUGHODIEX̟HURSO¡VQLQJHQ
bliver spildt.
Der er fuld sporbarhed i henhold til nationale
VWDQGDUGHUVnVRP37%RJ1,67VRPH͉HUVS¡UJHUVDI
hoveddelen af brugerne og denne sporbarhed er
JDUDQWHUHWYLDHWFHUWLÀNDW
%X̟HURSO¡VQLQJHQNDQOHYHUHVLVPnSODVWDPSXOOHUKYRULHQ
elektrode kan indsættes.

'HWWHFHUWLÀNDWLQGHKROGHUXGRYHUEHVNULYHOVHDI
produktet, detaljerede oplysninger om den nøjagtige

(QGUHVV+DXVHU·VS+EX̟HURSO¡VQLQJHUG NNHUKHOH
S+PnOHRPUnGHWRJHUSURGXFHUHWRJD͉DSSHWXQGHUV UGHOHV
hygiejniske forhold i et specielt udviklet anlæg

PnOWHS+Y UGLGDWRIRUSURGXNWLRQRJKROGEDUKHG
VDPWORWQXPUHRJQRPLQHOOHS+Y UGLHUDIGH
anvendte standarder. Derudover er der angivet en
detaljeret beskrivelse af sporbarhedsproceduren.
&HUWLÀNDWHWG NNHUDOOHYRUHVNXQGHUVNUDY²VHOYGH
mere strenge, som f.eks. indenfor den farmaceutiske
industri.
(QGUHVV+DXVHU·VS+EX̟HURSO¡VQLQJHUG NNHUKHOH
S+PnOHRPUnGHWRJHUSURGXFHUHWRJD͉DSSHWXQGHU
særdeles hygiejniske forhold i et specielt udviklet
anlæg. Disse produktionsforhold garanterer lang
KROGEDUKHGSnPnQHGHU$OOH
EX̟HURSO¡VQLQJHUQHNDQInVLWUHIRUVNHOOLJH
ÁDVNHVW¡UUHOVHUPOPORJPO
EHKROGHU'HR͉HVWDQYHQGWHEX̟HURSO¡VQLQJHUS+
RJS+InVGHVXGHQRJVnVRPHQJDQJV
SDNNHKHUXQGHUÁDVNHUDIPO
'HWHULNNHXGHQJUXQGDWEX̟HURSO¡VQLQJHUQHIUD
(QGUHVV+DXVHUHUSRSXO UH
/ VPHUHSnZZZGNHQGUHVVFRPEX̟HUH

Læn dig tilbage og stol trygt på vores
sensor-kalibreringssystem
0HG(QGUHVV+DXVHU0HPREDVH3OXVNDQGXInHWSDSLUO¡VWVHQVRUNDOLEUHULQJVV\VWHPGHUJ¡UDWGXKDU
fuld kontrol og dokumentation over alle dine Memosens sensorer. Med Memobase Plus
kalibreringsprogram skal du aldrig frygte for revisioner af dine sensorer, du har al dokumentation lige ved
hånden og fuld kontrol over ydeevnen samt nøjagtigheden af sensorerne – så nu kan du læne dig tilbage
og trygt stole på teknologien.
MemoBase Plus er et alt-i-ét styringsværktøj for
0HPRVHQVVHQVRUHU6R͉ZDUHQNDQEnGHNDOLEUHUH
sensorerne og levere kalibreringsdata, men
Memobase kan også give dig detaljerede rapporter
om sensor historik og status. På den måde har du
alle nødvendige data lige ved hånden.
0HG0HPREDVH3OXVNDQGX
&HQWUDOLVHUHYHGOLJHKROGHOVHQDI0HPRVHQV
DQDO\WLVNHVHQVRUHURJGHUPHGIRU¡JHH̟HNWLYLWHWHQ
)RUEHGUHNYDOLWHWHQDIGLQNDOLEUHULQJ
$XWRPDWLVHUHDOQ¡GYHQGLJVHQVRUGRNXPHQWDWLRQ
$OGHQGRNXPHQWDWLRQRJVSRUEDUKHGVRPGXKDU
EUXJIRU
MemoBase Plus tilbyder dig en styring og
sporbarhed, der gør det muligt at arbejde i henhold
til FDA 21CFR Del 11:
(QKYHUGDWD QGULQJGHWHNWHUHVRJDIP UNHV

0HPREDVH3OXVJHPPHUDXWRPDWLVNDOOHPnOLQJHU
kalibreringer og sensor-relaterede data i en lokal og
eller central database
0HGIXQNWLRQHQµDVIRXQG²DVOH͉µHUGHWPXOLJW
DWInHQNRPSOHWVHQVRUSURÀO
0HPREDVH3OXVKROGHUGLJRJVnRULHQWHUHWRP
hvilke test løsninger, du anvender. Det integrerede
overvågningssystem oplyser om, hvilken løsning du
brugte, da det blev startet og når den slutter.
På baggrund af ovenstående data, kan du udarbejde
rapporter om måling, kalibrering og sensor historie,
som opfylder alle krav til sporbarhed og dermed
være forberedt på enhver revision uden at gøre
nogen form for manuelt papirarbejde.
'XNDQÀQGH\GHUHOLJHUHLQIRUPDWLRQSn
ZZZGNHQGUHVVFRPPHPREDVHSOXV

0HGHQNRPSOHW0HPREDVH3OXVVWDWLRQKDUGXHWDOWLpW
VW\ULQJVY UNW¡MIRU0HPRVHQVVHQVRUHU





Norrköping Vatten investerer i sikker teknologi
”Vi er gået over til at bruge Endress+Hauser Memosens teknologien”, fortæller Jonas Ekström, styrings og
kontrol tekniker på Norrköping Vatten. ”Ved hjælp af teknologien, kan vi kalibrere vores pH-metre inde i
ODERUDWRULHWRJGHWHUKXUWLJWRJQHPWIRUGUL͉VWHNQLNHUQHDWJnXGRJXGVNL͉HHOHNWURGHQ'HVXGHQHU
teknologien baseret på digital transmission, der giver os præcise målinger.

µ9LHUPHJHWWLOIUHGVHPHGVDPDUEHMGHWPHG(QGUHVV+DXVHU'HUHVV\VWHPRSI\OGHUDOOHYRUHV
NUDYRJGHVXGHQJLYHUGHRVGHQUnGJLYQLQJYLKDUEUXJIRUµXGWDOHU-RQDV(NVWU|P6W\ULQJVRJ
kontrol tekniker

Norrköping Vatten har 10 renseanlæg omkring i
kommunen og for at opretholde en stabil
vandkvalitet, måles pH-værdien på renseanlæggene
kontinuerligt.
µ,GDJDQYHQGHUYL(QGUHVV+DXVHU·V/LTXLOLQH
pH-metre med Memosens teknologi på fem af vores
rensningsanlæg og lige nu er vi i gang med at
installere endnu én. Vi er meget tilfredse med denne
løsning og den bliver installeret på samtlige anlæg i
fremtiden, forklarer Jonas Ekström.
1HPPHUHRJVLNUHUHSU¡YHXGWDJQLQJ
Memosens forenkler håndteringen af væskeanalysen
og prøveudtagningen.
”Det er et åbent system, der gør det muligt at blande
sensorer og transmittere fra forskellige leverandører.
/LTXLOLQHSODWIRUPHQNDQOHWXGYLGHVRJRSJUDGHUHV
KYLONHWJ¡UV\VWHPHWPHJHWÁHNVLEHOWµIUHPI¡UHU
Tommy Eierholen, salgsingeniør hos
Endress+Hauser.
9HGKYHUWUHQVQLQJVDQO JVLGGHUGHUHQ/LTXLOLQH0
CM44x transmitter.
”I vores gamle system havde vi problemer med, at
ledninger og kontakter kunne oxidere eller blive
ødelagt på anden vis. Med Memosens er det digital
teknologi og induktiv transmissionssignal, som er

1LNODV)RUVHOOODERUDQWSn6ORWWVVNRJHQVUHQVHDQO J
NDOLEUHULQJHURJGRNXPHQWHUHUPHGVR͉ZDUHQ0HPRVHQV
3OXV)XOGVSRUEDUKHGDIDOGRNXPHQWDWLRQSnpWVWHG

SlottsHagens rensesanlæg anvender Memosens teknologien og Liquiline planformen i dag.
Fremover bliver det installeret på samtlige af Norrköping Vattens renseanlæg.

µ'HWIDNWXPDWYLNDQVWROHSnGH
Y UGLHUYLKDUQXWURUMHJHUGHQ
største fordel ved Memosens”.
-RQDV(NVWU|P6W\ULQJVRJNRQWUROWHNQLNHU

meget mindre følsom. Det kan ikke få en forkert
værdi - enten virker det, eller også virker det ikke.
Det faktum, at vi kan stole på de værdier, vi har nu,
tror jeg, er den største fordel ved Memosens”,
fastslår Jonas Ekström.

+¡MHUHNYDOLWHW
Med det tidligere system, kalibrede man pH-metrene
ude på stedet. Med Memosens bliver elektroderne
kalibreret på forhånd og teknikerne kan hurtigt og
QHPWVNL͉HS+HOHNWURGHUXGSnUHQVHDQO JJHQH
”Dette medfører en langt sikrere og mere ensartet
kvalitet hver gang arbejdet udføres. I mellemtiden er
det også mere praktisk at kalibrere inde i
laboratoriet. Så denne proces forenkler absolut vores
arbejde”, konstaterer Jonas Ekström.

.DOLEUHULQJDIS+HOHNWURGHQLODERUDWRULHWPHG0HPREDVH
Plus. Ukomfortable og besværlige kalibreringer på anlægget er
nu historie.

$OWHUGRNXPHQWHUHW
/DERUDWRULHSHUVRQDOHWSn1RUUN|SLQJ9DWWHQPnOHU
kalibrerer og dokumenterer kalibreringerne med
0HPREDVH3OXVVRPHU(QGUHVV+DXVHU·VVR͉ZDUH
WLOV\VWHPHW9HGEUXJDIVR͉ZDUHQGRNXPHQWHUHV
hele livscyklussen for sensorerne og målingerne
bliver lagret i én samlet database.
”Det er godt, at vi har let sporbarhed, så vi kan holde
styr på, hvad der er gjort og hvornår. Memobase Plus
RJ/LTXLOLQHSODWIRUPHQHUPHJHWÁHNVLEOHRJNDQ
YRNVHPHGV\VWHPHWDOWH͉HUYRUHVEHKRYµVLJHU
Jonas Ekström og fortsætter;
”Vi er meget tilfredse med samarbejdet med
Endress+Hauser. Deres system opfylder alle vores
krav, og desuden giver de os den rådgivning, vi har
brug for”.

-RQDV(NVWU|PVNL͉HUHQJDPPHOS+HOHNWURGHXGPHGHQ
Q\OLJWNDOLEUHUHWVDPPHQPHG7RPP\(LHUKROHQVDOJVLQ
JHQL¡UKRV(QGUHVV+DXVHU0HGHOHNWURGHUGHUHUNDOLEUHUHW
SnIRUKnQGJnUVNL͉HWKXUWLJHUHQHPPHUHVDPWVLNUHUH
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Nu er det endeligt muligt at detektere vanddamp
og måle mængden af kondensat
JVLNNHUKHGHQRJH̟HNWLYLWHWHQPHGEHGUHGDPSNYDOLWHW,GDJEHQ\WWHUQ VWHQDOOHSURFHVLQGXVWULHU
P WWHWGDPSWLORSYDUPQLQJ)RUGHOHQHHUDWYDUPHLQGKROGHWHUK¡MWRJDWWHPSHUDWXUHQOHWNDQ
reguleres ved at kontrollere trykket. Men anvendelsen er ikke helt uden problemer. Er dampen for “våd”
er en risiko for uønsket overførsel af kedelvand i dampsystemet, såkaldt Priming, hvilket kan føre til et
nødstop eller i værste fald eksplosion i kedlen.
Et andet problem er, at vanddamp ikke
kan give så meget energi som en tør
P WWHWGDPSHWH̟HNWLYLWHWVSUREOHP
som kan medføre store økonomiske
WDE)XJWLJGDPSNDQHQWHQY UHHW
resultat af priming eller et dårligt
IXQJHUHQGHNRQGHQVDWÀOWHULDQO JJHW

belastningen fra et eksternt tryk fra
overophedet eller mættet damp via et
4-20 mA input, som er unik på
markedet.

/ VPHUHRPGHQXQLNNH
3UROLQH3URZLUO)
ZZZGNHQGUHVVFRPSURZLUOB

Proline Prowirl 200
WLOE\GHURJVn

0nOLQJDIIXJWLJGDPSVRPDQJLYHWJHQQHPVNXHJODVVHW

Med adgang til oplysninger omkring
dampens tørhed, ville disse problemer
kunne undgås fuldstændigt. Imidlertid
har det ikke været at få oplysninger af
denne art - indtil nu!
I oktober lancerede Endress+Hauser
HQ9RUWH[ÁRZPnOHU3UROLQH3URZLUO
200 - den første måler i verden, der
kan detektere vanddamp og måle
mængden af kondensat. Dermed kan
du øge sikkerheden på dit anlæg og
IRUEHGUHH̟HNWLYLWHWHQYHGHQK¡MHUH
energiudnyttelse.
Måleren har en alarm, som aktiveres,
når dampen bliver fugtig og
DODUPJU QVHQNDQGXVHOYMXVWHUHH͉HU
hvad der passer til din proces.
Derudover kan man indtaste

9nGGDPSRSVWnUYHGNRQGHQVHULQJ'DPS
NYDOLWHWHQSnYLUNHVDIE¡MQLQJHUYHQWLOHU
YDUPHYHNVOHUHHWFLU¡UV\VWHPHW)¡UVW
VWU¡PPHUNRQGHQVDWHWODQJVEXQGHQRJGHU
Q VWODQJVU¡UY JJHQHRJGHQQHH̟HNWNDQ
anvendes til at bestemme dampkvaliteten med
YRUHV9RUWH[ÁRZPnOHU3URZLUO)'HWHU
GHUPHGPXOLJWDWNRUULJHUHRJRSWLPHUHQnUGHW
HUQ¡GYHQGLJWµ

W¡UKHG P WWHWGDPS[ 
W¡UKHG [  NRQGHQVDW
0HGE¡OJHWÁRZ
W¡UKHG [  NRQGHQVDW
ˆ$ODUP 0HGULQJIRUPHGH

!

 WUnGVWHNQRORJLPHGGHQ
bedste enhedsparametre for
HJHQVLNUHNDEHOI¡ULQJL([
PLOM¡HU
 Udgang til masse og energi
f.eks. til damp og kondensat i
henhold til standard
,$3:6,)
 Evne til at indtaste et ydre tryk
for overophedet eller mættet
damp gennem en
VWU¡PLQGJDQJ+$57
352),%863$HOOHU
)281'$7,21)LHOGEXV
 'HQPHVWUREXVWHPnOHUSn
PDUNHGHWRYHUIRUWHPSHUDWXU
WU\NVW¡GRJYLEUDWLRQHUWLOODQJ
levetid
 Livstids kalibrering af måleren

.RPKXUWLJWRJH̟HNWLYW
op at køre med
Endress+Hauser
Vores kunder vælger Endress+Hauser opstarter af
akkurat samme årsag som de køber vores teknologi
– på den måde er de sikret af en topkvalitet
RJHQRPNRVWQLQJVH̟HNWLYO¡VQLQJ
Når du køber en ny enhed, vil vi anbefale, at du også køber
en Endress+Hauser opstart. Dette betyder at din enhed vil
få yderligere 12 måneders garanti. Med de nuværende krav til teknik,
vedligeholdelse og optimering, så giver det rigtig god mening at benytte sig af
Endress+Hauser’s service teknikere på denne måde.
9LInUGLJRSDWN¡UHWLOWLGHQRJSnEXGJHW
Som led i vores opstart, vil vi udføre et komplet installations tjek, for at sikre, at
du kommer op at køre uden nogen form for problemer. Vi kan også undersøge
dine elektriske installationer og sikre at de er overensstemmende med vores
installations anbefalinger samt give alle brugere den nødvendige træning og
producere en rapport over de fremtidige krav til vedligeholdelse – alt sammen for
at din proces kører mest optimalt.
+YLVGXIRUHWU NNHUDWXGI¡UHLGUL͉V WWHOVHQVHOYVnNDQYLWLOE\GHGLJHQHQKHGV
kontrol indenfor de første seks måneder for at sikre, at alt er sat op til en optimal
GUL͉'XYLORJVnPRGWDJHHWFHUWLÀNDWSnDOOHGHLQVWUXPHQWHUGHUHUG NNHGHDI
den udvidede garanti.

1nUGXODGHUHQ(QGUHVV+DXVHUVHUYLFHWHNQLNHUODYHHQRSVWDUWYLOGLQHQKHGIn\GHUOLJHUH
12 måneders garanti

+YRUIRUY OJHHQRSVWDUWKRV(QGUHVV+DXVHU"

8GYLGHWJDUDQWL(NVWUDPnQHGHUVJDUDQWLWLODOOHQ\HLQGN¡EWHHQKHGHU
VnGXWU\JWNDQVWROHSnDWDOWN¡UHURSWLPDOWWLOHQKYHUWLG
,GUL͉V WWHOVHHOOHUHQKHGVLQWHJULWHWNRQWUROSikrer optimal ydelse fra
VWDUWHQRJNDQJLYHGLJHQJRGLQGVLJWRPNULQJHQRSWLPDOGUL͉
2PNRVWQLQJVRJWLGVEHVSDUHQGHIdet du anvender Endress+Hauser’s
HUIDUQHVHUYLFHWHNQLNHUHEHK¡YHUGLWHJHWSHUVRQDOHLNNHO VHDOOHPDQXDOHU
RJEUXJHWLGSnDWLQVWDOOHUHGHQ\HLQVWUXPHQWHU
/ VPHUHSnZZZGNHQGUHVVFRPRSVWDUWHU
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Sørg for din fødevaresikkerhed, kvalitet
og overholdelse af lovgivningen
Endress+Hauser hjælper dig med at opfylde industriens strenge krav
og regler og samtidig bevare produktets kvalitet
Mens industriens krav og regler i
levnedsmiddelindustrien til sikkerhed, kvalitet og
SnOLGHOLJKHGO¡EHQGHK¡MQHVEOLYHUFHUWLÀFHUHGH
teknologier og vedligeholdelse stadig mere
DIJ¡UHQGHIRUGLQGDJOLJHGUL͉)RUDWVLNUH
produkternes kvalitet og varetage dine revisioner,
skal du føre en fortegnelse over alle begivenheder
under produktion og vedligeholde dokumentation af
GLQHGUL͉VHQKHGHUVnVRPPnOHXGVW\UIRUDWHYDOXHUH
GLQHSURFHVVHU'HUIRUHUVSRUEDUKHGHQLGLQGUL͉DI
afgørende vigtighed.
Vi samarbejder med dig, så du kan levere den
ensartede kvalitet, som dine kunder forventer, ved at
forbedre dit anlægs produktivitet, sikre lovmæssig
overensstemmelse, spare på værdifulde ressourcer

og i sidste ende sænke omkostningerne. Vores
gennemtestede udvalg af topkvalitets og
FHUWLÀFHUHGHPnOHSURGXNWHUVXSSOHUHVDIHWQHWY UN
af service- og supportteknikere, der er klar til at
servicere dig.
.RPSOHWVRUWLPHQWDIK\JLHMQLVNHPnOLQJ
O¡VQLQJHU
Vores hygiejniske og robuste produkter samt
skræddersyede løsninger er gennemprøvet og
designet til at imødekomme krav og regler i
fødevareindustrien.

9LWLOE\GHUHWNRPSOHWVRUWLPHQWDI$)'$RJ(+('*JRGNHQGWH.
instrumenter

analytiske måleløsninger designet og fremstillet
specielt til alle globale krav til fødevaresikkerhed og
pålidelighed i levnedsmiddelindustrien.
%HVN\WGLQUHYLVLRQ
Oprethold din produktkvalitet og varetag din revision
med en sporbar og akkrediteret kalibrering enten
on-site, på dit anlæg eller i vores laboratorium. Al
dokumentation relateret til dit instrument - fra
fremstilling og gennem instrumentets livscyklus - er
til rådighed døgnet rundt og lige ved hånden.
.RQWDNWRVIRU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQ

+\JLHMQLVNGHVLJQHWRJFHUWLÀFHUHGHVHQVRUHU
9LWLOE\GHUHWNRPSOHWVRUWLPHQWDI$)'$RJ
(+('*JRGNHQGWHÁRZQLYHDXWHPSHUDWXUWU\NRJ

Vedligehold din produktkvalitet med en sporbar og akkrediteret kalibrering

Endress+Hauser kan hjælpe dig med at levere en ensartet kvalitet gennem stabile og godkendte
måleinstrumenter

2OLHRJJDVLQGXVWULHQEHVWU EHUVLJSnVLNNHUGUL͉
Olie- og gasindustrien stilles over for mange udfordringer, når det gælder imødekommelse af en øget
HQHUJLH͉HUVS¡UJVHO,QGXVWULHQVNDORSI\OGHH͉HUVS¡UJVHOHQPHGI UUHXGGDQQHGHRJIDJO UWHPHQQHVNHURJ
R͉HXQGHUPHUHYDQVNHOLJHSURFHVRJPLOM¡IRUKROG%HKRYHWIRUNYDOLÀFHUHGHOHYHUDQG¡UHUVRPIRUVWnUMHUHV
behov – ud over det grundlæggende – er afgørende for enhver olie- og gas-virksomheds succes og sikkerhed.
6LNNHUKHGSnIDUOLJHVWHGHU
I de seneste årtier har verden lært nogle dyre
OHNWLRQHUQnUGHWJ OGHUVLNNHUGUL͉9LVDPDUEHMGHU
med vores partnere, f.eks. Rockwell Automation, om
at levere reel værdi og omkostningsbesparende
løsningspakker, der forhindrer usikre forhold som
f.eks. overfyldning af tanke. Hele
sikkerhedskredsløbet er omfattet med en integreret
løsning, der opfylder de højeste sikkerheds
standarder.
6LNNHUKHGKRV(QGUHVV+DXVHULNNHHQ
WLOI OGLJKHG
Hos Endress+Hauser bliver der arbejdet struktureret
IRUDWRSQnGHQEHGVWHVLNNHUKHGYLWLOE\GHU
+¡MHUIDULQJPHGVLNNHUKHGVSURFHVVHU²PHUHHQG
10 millioner enheder installeret på verdensplan
2SI\OGHULQWHUQDWLRQDOWDQHUNHQGWHVWDQGDUGHURJ
DQEHIDOLQJHUVnVRP$3,2,0/6,/,312562.
1$&(
3URGXNWOLQMHUFHUWLÀFHUHWLRYHUHQVVWHPPHOVHPHG
VLNNHUKHGVVWDQGDUGHUVRP$7(;)07,,66DIHW\E\
design

%UXJDIPRGHUQHWHNQRORJL²,(&6,/RJ
RSWLO6,/IRUKRPRJHQUHGXQGDQV
(QVDUWHGHGUL͉VRJVLNNHUKHGVNRQFHSWHUPHG
KHQEOLNSnHQNHORJVLNNHUGUL͉
6HUYLFHVRJO¡VQLQJHUWLO¡JHWVLNNHUKHG
2PIDWWHQGHUnGJLYQLQJRJVXSSRUWY UNW¡MHUWLO
planlægning, design, indkøb, styring betjening
6WRUWXGYDOJDIVHPLQDUHURJ
informationsarrangementer
'HVLJQDIVLNNHUKHGVNUHGVO¡E ([RFK6,/
'RNXPHQWHUHWIXQNWLRQVWHVWQLQJRJ
sikkerhedsutstyr
.RPSOHWO¡VQLQJWLORYHUI\OGQLQJVEHVN\WWHOVH
Hvis du har brug for vejledning omkring din
sikkerhed, så tag kontakt til os via telefon og så kan
vi sammen gennemgå dine behov.

'HQ¡JHGHH͉HUVS¡UJVHOSnHQHUJLJLYHU2OLH *DVLQGXVWULHQ
mange udfordringer fremover.
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fanfare

(QGUHVV+DXVHUKDULHQODQJnUU NNHVW¡WWHWRSRPSULP UWGHWHNQLVNHXGGDQQHOVHU

Endress+Hauser støtter fremtiden
Endress+Hauser har i en lang årrække støttet op om primært de tekniske uddannelser i form af praktikpladser, projektskrivning, events samt sponsorater.
At have en tæt omgang med de
tekniske skoler og universiteter, giver
ikke kun de studerende mulighed for,
at få bygget lidt praktisk viden ovenpå
teorien. Det giver bestemt også
Endress+Hauser ligeså meget tilbage.
At have de studerende i praktik i
virksomheden, skaber noget dynamik
bare i form af deres tilstedeværelse,
men der bliver i form af deres
nysgerrighed også stillet spørgsmål til
fremgangsmåden i forskellige tiltag

samt projekter. Dette kan bryde et
særligt vanemønster og skabe nye
muligheder for virksomheden.
Som virksomhed og forretningsleder
giver det også en mulighed for, at
forstå uddannelsesstedernes fokus og
udvikling samt at give sit besyv med på
eventuelle læringsbehov. Hos
Endress+Hauser har vi generelt rigtig
gode erfaringer med, at komme i dialog
PHGXGGDQQHOVHVVWHGHUQHRJHUR͉H

'HWVNDEHUHQJRGG\QDPLNLYLUNVRPKHGHQDWKDYHHQVWXGHUHQGHLSUDNWLN
(QGUHVV+DXVHU$6
3RSSHOJnUGYHM
'.6¡ERUJ

7HOHIRQ 
)D[

info@dk.endress.com
ZZZGNHQGUHVVFRP

inviteret til at undervise de studerende,
hvor der har været et behov for dette.

komme ganske tankevækkende
resultater frem.

Når de studerende får lov til, at skrive
større projekter for virksomheden, får
man et blik på virksomheden med nye
øjne og en mulighed for, at gå i dybden
med emner, som der ellers ikke ville
blive sat de samme ressourcer af til.
Selv om de studerende skal udvise
GHUHVIRUVWnHOVHIRUWHRULHQKDUYLKD͉
stor glæde af projekterne. De kan
sagtens anvendes i praksis og der kan

Sidst men ikke mindst, er det en
kæmpe tilfredsstillelse at se en god
studerende blive færdig med sin
uddannelse og begynde deres færd
videre i forretningslivet. Hvis din
virksomhed ikke allerede er engageret
med uddannelsesstederne, kan vi klart
anbefale dette.

oktober/november 2014

Automatik SikkerhedsGuide

Sikker anvendelse af motorer
Enhver motor og dens
tilhørende koblinger skal
være således anbragt og
monteret, at de er tilstrækkeligt beskyttet og let tilgængelige for inspektion,
vedligeholdelse, justering,
opretning, smøring og
udskiftning.
Af Jørgen Sommer.
Termisk motorklassiﬁkation iht. IEC/EN60034-1. Isolationsklasser: A105 –H180. Max omgivelse 40
gr.C. Tilladt stigning 60-125 gr.C. Termisk margin: 5-15 gr.C.

MOTOR. Motorer skal være
monteret så man kan fjerne
fastgøringsmidler, tilslutningsdåser skal være tilgængelige og nødvendig køling
skal opnås. Motorens øvre
temperaturgrænse må ikke
overskrides.
Evt. temperaturstigninger på grund af overharmoniske strømme i motoren er
et kendt fænomen.

Fast eller
variabelt omløbstal
Udover driftsbehovet og
dermed driftsformen, skal
man i denne forbindelse
have undersøgt, om den
nødvendige afkøling kan

tilgodeses ved de laveste
omløbstal, eller om der
skal etableres supplerende
køling.
Variation i belastningsmoment som funktion af
tid og omløbstal skal bl.a.
ses som det fænomen man
kalder ventilatormoment,
dvs. at belastningsmomentet varierer kvadratisk med
omløbstallet (dobbelt omløbstal giver ﬁ re gange momentet).
Skal omløbstallet modsat
holdes konstant uafhængig
af variationer i belastningsmomentet, kræver det re-

gulering af motormomentet
fx ved slip- eller frekvensregulering.

Vibration
Mekanisk vibration kan give
anledning til forceret metaltræthed i maskindele og
det elektriske materiel, men
også og ikke mindst et stærkt
forringet arbejdsmiljø i omgivelserne.
Ubalance i aksler, overbelastede lejer, unøjagtigheder
i motorophæng og koblinger
samt utilstrækkelige eller
manglende vibrationsdæmpere kan undgås med en

indsats allerede i planlægningsfasen.

EMC krav
Skal der efter installation
af en maskine udføres en
række indgreb for at stabilisere strømforsyningen i
vort eget regi, er vi lovligt
sent ude med planlægningen
og kontrollen af, om maskinens elektriske materiel lever op til EMC-direktivets
krav, samt om vi overholder
Fællesregulativets krav til
belastninger tilsluttet det
offentlige forsyningsnet.
Inertiproblemer

Belastninger med stor inerti
giver gerne problemer med
for langvarende store startstrømme og opløbstider
samt modsvarende bremsetider.
Kan belastningen af
motoren opdeles i opstart
til maskintomgang med
efterfølgende indkobling
af maskinbelastningen, er
det måske løsningen på evt.
problemer med stor inerti.
Hvis opstarten skal forceres, kræver det megen
motorkraft kombineret
med regulering af kipmomentet, således at der hele
tiden under opstartsfasen
er den størst mulige forskel
mellem motormoment og
belastningsmoment (max.
accelerationsmoment) til
rådighed.
Drift med konstant drejningsmoment eller konstant
effekt - under ﬂere hastigheder – kontra varierende/
stigende modtryk (ventilator-moment) er bestemt af
omløbstallet.

Stjerne trekant
Konstant moment: Det vil
sige motorens mærkemoment er omtrent det samme
ved begge omdrejningstal.
Forholdet mellem mærkeeffekterne er ca. 3:2. Det
opnår man ved at koble
viklingen i dobbelt stjerne
ved det højere omdrejningstal og i trekant ved det lavere. Betegnes normalt med

29
YY/A.Ventilatormoment:
Dvs. et moment som varierer kvadratisk med omdrejningstallet.
Faldende moment og kvadratisk moment: Forholdet
mellem mærke effekterne
ved respektive omdrejningstal er omtrent 1:5. Det
opnår man ved at koble viklingen i dobbelt stjerne ved
det højere omdrejningstal
og i stjerne ved det lavere. I
kataloget betegnes koblingen YY/Y.
Motormoment afhænger
af koblingen afviklingerne.
Eksempler på opnåelse af
konstant ydet drejningsmoment, konstant ydet effekt eller variabelt moment
ved forskellige hastigheder.

Induktive reaktorer
Dette er ﬁ ltre som har til
formål at dæmpe generende overtoner til og/eller fra
strømforsyningen.
Beskyttelse for
mekaniske bremser
Hvis overstrømsbeskyttelsesudstyret (overbelastning
beskyttelsesudstyret) for
elektriske styreorganer til
mekaniske bremser træder
i funktion, således at disse
utidigt kobler i bremsefunktion, skal dette øjeblikkeligt forårsage energistop
(for eksempel afbrydelse af
elforsyningen) til de af opbremsningen berørte maskinstyre aktuatorer.

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

Hans Buch A/S
Roskildevej 8-10
2620 Albertslund

Telefon: 43 68 50 00
www.hansbuch.dk
info@hansbuch.dk
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Online analysesystem til vandbehandling
Nyt system fra Bürkert til
opgaver med styring og
analyse af vand har mange
muligheder og er samtidig
enkelt at anvende med nye
plug-in sensor cubes.
ANALYSER. Bürkert har udviklet en ny løsning, der kan
håndtere fem vigtige måleog analyseopgaver i processer med vand. Ved hjælp af
små smarte sensorer cubes,
kan det nye Online Analysesystem, type 8905, måle
og kontrollere pH, fri klor,
ledningsevne, ORP og tubiditet via en kompakt enhed.
Indstilling og aﬂæsning af
status foregår via display på
en 7” touch-screen, og USB
og Ehternet feltbus tilslutning giver nem integration
og ﬂeksible kommunikationsmuligheder.
Ved brug af standard
automationsudstyr kan måling, analyse og registrering
af vigtige parametre i processer med vandbehandling
nødvendiggøre komplicerede kontrolprocesser.

Procesventil og
-systemløsninger
Som førende leverandør af
udstyr til procesmåling og
-kontrol, forstår Bürkert
disse krav, både når det
drejer sig om opgaver med
at producere drikkevand,
vandbehandlingsanlæg eller
industrielle applikationer.
Denne forståelse har
ført til udvikling af et antal
af innovative procesventil
og – systemløsninger til
vandsegmentet, som kan
kombineres med Bürkerts
nye effektive integrations-

Systemet kan give nødvendige analysedata og
samtidig fungere som
datalogger.

platform (EDIP). Dette
koncept har en stor systemﬂeksibilitet, fordi konceptets hardware og software
er modulær. Det nye Online
Analysesystem type 8905
har også et ﬂeksibelt design
med sine innovative sensor cubes, der kan plugges
direkte på hovedenheden
uden yderligere kabling, I/O
eller program-integration.
Dette betyder ikke alene
hurtigere og nemmere installation, men også en forbedret proces-funktion, og
reduktion af eventuel downtid og de samlede omkostninger.

kommunikationsmolduler.
Disse moduler muliggør
yderligere udvidelse af enheden og har også ﬂere kommunikationsfaciliteter.
Unittens nedre halvdel
består af sensor cubes, plugget direkte på controllerens
backplane, der forbinder
sensor cubes og strømforsyningen, intern seriel bus
og ﬂowtilslutninger. De
enkelte sensor cubes har,
uanset sensorfunktion, de
samme dimensioner og tilslutninger og kan på- eller
afmonteres enheden under
drift, og giver altså mulighed for hot-swap.

Avanceret, kompakt og
modulær
Designet som en multikanals og multi-funktions
enhed, betyder, at type
8905 i én og samme unit
har kapacitet til at måle op
til 5 parametre og samtidig som option kan tilbyde
mulighed for tilslutning af
USB, LAN og feltbus. Den
kompakte kontrol-unit er
sammensat af to dele; den
øverste halvdel består af
elektroniske styringer, et
7” touch screen display og

Kunder kan starte med et
mindre sæt
Løsningen kan håndtere 5
sensor cubes, der kan måle
pH, ORP (Oxidation Reduction Potential), ledningsevne, fri klor og turbiditet.
Systemet er designet, således, at kunden har mulighed
for at starte med et mindre
sæt af måleparametre, og
disse kan så efterfølgende
udvides uden at påvirke det
eksisterende system. Når en
ny sensor cube tilsluttes via
et ledigt slot, bliver den re-

gistreret af systemet, der gør
dens funktioner tilgængelige for alle øvrige moduler
i systemet.
Hver sensor cube indeholder de nødvendige
data til menustyring, konﬁgurationer og dens egen
speciﬁ kke funktioner. Alt
dette er muligt på grund
af det micro-elektro-mekaniske-system (MEMS),
som gør, at de nødvendige
sensor-systemer er meget
kompakte. Dette betyder,
at den enkelte sensor cube er
et selvstændigt analyse-modul, som kan tilsluttes et allerede eksisterende system
på et hvilket som helst tidspunkt og gøre det muligt at
udvide funktionerne i f.eks.
et vandbehandlingsanlæg og
det til minimale omkostninger og tidsforbrug.

Analyse, registrering og
ﬂeksibel tilslutning
Det komplette system er designet til at kunne give alle
nødvendige analysedata,
og samtidig fungere som
en datalogger og levere den
nødvendige dokumentation
på, at gældende standarder
overholdes.
Til applikationer, hvor
mange ﬂow skal analyseres, er det allerede muligt
at linke op til 30 analysesensor cubes og tilslutte og
styre deres drift via en enkelt enhed med touch screen
display. Fremadrettet vil
Bürkert udvikle ﬂere analyse-cubes til måling af andre
parametre og med mulighed
for yderligere udvidelse af
systemets funktioner.
Stand nr. J 7236.

CIP Safety Gateway over Ethernet IP der kan integreres direkte
i en Rockwell GuardLogix Safety Controllerer er seneste nyhed
fra Bihl+Wiedemann.
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CIP Safety Gateway
over Ethernet IP
Bihl+Wiedemann er den
første producent, som
kan tilbyde en safety
løsning baseret på den
hurtige, enkle og omkostningseffektive ASi
system, der kan integreres direkte i en Rockwell
GuardLogix Safety
Controller.
SIKKERHED. På Foodtech 2014 præsenterer
Bihl+Wiedemann
det
nyeste skud på stammen af ASi Safety Gateways. Den nye CIP Safety
Gateway over Ethernet
IP type BWU2742 er
udviklet til at fungerer i
et CIP Safety netværk.

Bihl+Wiedemann er den
første producent, som kan
tilbyde en safety løsning
baseret på den hurtige,
enkle og omkostningseffektive ASi system, der
kan integreres direkte i en
Rockwell GuardLogix Safety Controller. BWU2742
understøtter ligesom alle
de andre Ethernet IP Gateways fra Bihl+Wiedemann
diagnose funktionen Device Level Ring (DLR).
Bihl+Wiedemann har i
ﬂere år været Rockwell Encompass Product Partner
og har derfor stor erfaring i
integration med Rockwells
PLCer. Tilsvarende løsninger kan leveres til Sercos III
og Proﬁ safe via Proﬁ net.

Stand nr. J 7278.
hassel.

hassel.
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Vedligeholdsfri printer der kan mærke på alle overﬂader
og derfor gnides den ikke ud,
når den kommer i berøring
med andre komponenter.

En ny banebrydende
teknologi betyder, at
printeren kan skrive med
MEK-blæk og der med
kan mærkes en række nye
materialer.
PRINTER. På FoodTech 2014
introducerer Schur den nye
termo inkjet printer, Videojet 8610. Printeren er den
første termo inkjet printer,
der kan printe på alle typer
emballage. Videojet 8610
mærker med høj printkvalitet, og den kræver ingen
vedligehold. Den er derfor
ideel til fødevareindustrien.

Permanent vedhæftning på
alle materialer
Videojet 8610 er den første termo inkjet printer,
der printer med ægte MEK
blæk. Tidligere har det kun

Den første termo inkjet printer, som bruger ægte MEK-blæk.

været muligt at printe med
almindeligt vandopløseligt
eller semisolvent blæk. Med
den nye banebrydende teknologi, der betyder, at printeren kan skrive med MEK
blæk, er det nu muligt at
mærke en række nye materi-

aler. Den nye Videojet 8610
kan printe tekst, stregkoder
og graﬁ k i høj opløsning på
ikke sugende materialer
som plast, folie, glas, metal
og coatede overﬂader. Vedhæftningen er permanent;
blækket er hurtigtørrende,

Høj oppetid
– ingen vedligehold
Videojet 8610 er designet
med henblik på at øge effektiviteten i din produktion.
Det nyudviklede kassettesystem sikrer nemt og
hurtigt kassetteskift. Det
kan gøres på 15 sekunder,
og Videojet 8610 printeren
har således en oppetid på
99,9 %. Systemet indeholder ingen sliddele, som kræver periodisk udskiftning.
Driftsomkostningerne er
lave. Der er kun omkostninger til blæk, som anvendes
til print, ingen solvent, ingen
ﬁ ltre etc.
Høj printkvalitet
fra første print
Det nyudviklede Cartridge

Readiness System (CRS)
sikrer, at printeren skriver
tydeligt allerede ved første
print - selv efter lange pauser. I enhver produktion vil
der opstå pauser i ny og næ,
og tidligere har det været
et problem at opnå et pænt
print efter en sådan pause,
men takket være det unikke
CRS, bliver blækudgangen
nu forseglet med en klap,
hver gang der opstår en pause, således at blækket ikke
udtørrer og blokerer for et
tydeligt print. Med Videojet 8610 er printet klart og
tydeligt fra første print. Den
lukkede kassette sikrer endvidere mod lugtgener, hvorved MEK blækket ikke giver
miljøudfordringer.

Korrekt mærkning
Printeren består af en touch
screen med ikoner, og brugerﬂaden er overskuelig og

nem at navigere rundt i. Enkelt jobvalg og let indtastning af data gør det hurtigt
og nemt at få den rigtige
mærkning på det rigtige sted
på det rigtige produkt hver
gang. Herved sikres korrekt
mærkning.
Videojet 8610 er den
mest enkle af sin slags på
markedet. Printeren er
designet til emballage- og
komponentmærkning. Den
er kompakt og derfor nem at
integrere i et eksisterende
anlæg. Ethernet port og web
server giver let kommunikation mellem printer og
produktionssystem.

Stand nr. K8148.
hassel.
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Banebrydende cylinder med indbyggede
ventiler, ﬂowkontrol og sensorer
Den er udviklet i et indgående samarbejde med
kunder, der ønskede en
række forbedringer.
CYLINDRE. Igennem et tæt
samarbejde med kunder i
Norgrens fokussektorer indenfor industrien, har udviklingsafdelingen fået en
bred forståelse for, hvilke
forbedringer af de pneumatiske komponenter, der ville
gøre en stor forskel.
Dette samarbejde signalerede et udbredt ønske om
bedre energieffektivitet,
reduceret nedetid, kortere
installationstid og et bedre
og mere rent design.
IVAC cylinderen fra Norgren er svaret

Energiforbruget kan
reduceres med 50%
Denne
produktfamilie
er baseret på kendte og
gennemprøvede Norgren
teknologier. Den vægtoptimerede cylinder med
integreret ventil og magnetkontakt giver fuld kontrol og
den kan nemt eftermonteres

Cylinderen er blevet gennemtestet
under forskellige driftsbetingelser
hos kunder.

eller installeres i både nye og
ældre applikationer.
Sammenlignet med konventionelle pneumatiske
applikationer, kan energiforbruget reduceres med op
til 50%, hvilket giver begrebet ”Energioptimering” en
helt ny dimension.
IVAC er naturligvis
blevet gennemtestet og
afprøvet under forskellige
driftsbetingelser hos kunder
i en bred vifte af forskellige

industrier. Tilbagemeldingerne fra disse kunder har
været enestående.

En række fordele
IVAC’s unikke og patenterede design giver betydelige
fordele:
Mindre energiforbrug.
Nedsatte installations- og
logistikomkostninger.
Reduceret nedetid.
Lavere driftsomkostninger.
Hurtigere reaktionstid.

Optimeret
udnyttelse af plads (overholder
ISO15552/VDMA24562).
CleanLine versioner for
hurtig afspuling/rengøring.
Hurtig og enkel bestilling.
Renere design og bedre visuelt arbejdsmiljø.
ISO VDMA footprint.
Findes i IP65 og IP67 udgaver.

Stand nr. J 7211.

Én platform til hele dit maskinprojekt

Spar tid og penge
med SoMachine
SoMachine er softwareløsningen til at programmere alle dine
maskinprojekter nemt og hurtigt.

> Én software til hele dit projekt
> Intuitivt og nemt at bruge
> Stort bibliotek med standard funktionsblokke
> Testet, valideret og dokumenteret
> Understøtter mobil adgang fra laptops, smartphones og tablets
> Sparer dig for tid, penge og fejl

Få adgang til kundecasen med
danske Unimec og læs hele historien om
– hvorfor de har valgt denne SoMachine
software fra Schneider Electric
Gå til www. SEreply.com og tast kampagnekoden 47513p

hassel.
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ASi digitale moduler
Med en ny teknologi fra Bihl+Wiedemann er det muligt at benytte forskellige ID1-proﬁler for ASi digital
moduler. Denne teknologi betyder at der ikke vil opstå
problemer med ASi moduler som anvender 2xAB
slave adresser i forhold til dobbelt adresse problemer i
forbindelse med adressering af ASi modulet.
ASI. På Foodtech 2014 præsenterer Bihl+Wiedemann
et stort progran af ASi digitale moduler i IP20/IP67
udførelse. ASi digital modulerne har en lang række
af tekniske speciﬁ kationer
og kan på den måde indgå
i mange forskellige applikationer.
Med en ny teknologi
fra
Bihl+Wiedemann
er det muligt at benytte
forskellige ID1-proﬁ ler
for ASi digital moduler.
Denne teknologi betyder
at der ikke vil opstå problemer med ASi moduler
som anvender 2xAB slave
adresser i forhold til dobbelt adresse problemer i
forbindelse med adressering af ASi modulet.

i kombinationerne 4DI,
8DI, 4DI/4DO eller
8DI/8DO og med galvanisk adskillelse af ind- &
udgange. Det betyder at
der kan benyttes lange kabler mellem sensor/aktuator og ASi digital modulet.
Ligeledes sikre den galvaniske adskillelse at der
kan tilsluttes udefrakommende 24VDC signaler
og en større modstandsdygtighed overfor EMC
forstyrrelser. IP67 udførelsen leveres i kombinationerne 4DI, 4DO, 8DI,
8DO, 4DI/4O, 8DI/8DO
samt speciel version med
4DI/4DO+2Pt100. Alle
ASi digital modulerne har
synlig LED status for ind& udgange, ASi & Aux forsyning samt fejlindikering.

Ingen EMC-forstyrrelser
IP20 udførelsen leveres
bla. I et 22,5mm design

Stand nr. J 7278.
hassel.
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DAu-konference:

Operationel teknologi
vs. administrativ IT
Dansk Automationsselskab, DAu, sætter på
konferencen ’OT v. IT’ fokus
på sammensmeltning
mellem administrativ IT og
operationel teknologi (OT).
Cirka 80 kunder fra automationsbranchen deltog i Beckhoff Automation’s ’Automation UpDate 2014’ i Kolding.

’Automation UpDate 2014’:

Aktuelle trends og
udviklinger inden for
automationsteknologien
Beckhoff Automation havde indbudt cirka 80 kunder
fra automationsbranchen
til ’Automation UpDate
2014’, hvor de blev opdateret om de nyeste trends
inden for automation.
AUTOMATION. Den 22.
september havde Beckhoff
!UTOMATION !P3 INDBUDT
deres kunder til et spændende seminar, ’Automation
5P$ATE PÍ 3CANDIC (OTEL
i Kolding. Dagen bød på en
enestående mulighed for
at høre om aktuelle trends
og udviklingen inden for
automationsteknologien,
samt udveksling af optimale
løsninger og ’best practice’
med Beckhoff’s produktprogram.

Automation og IT
Dagens tema var: ”Automation meets IT” og programmet omfattede emnerne:
Produktnyheder, Applikationer, Diagnose. Overskrifterne dækkede emner som:
opdatering inden for drives,
multitouch kontrolpaneler

AUTOMATION. De ﬂeste produktionsvirksomheder oplever en sammensmeltning
mellem administrativ IT
og operationel teknologi
(OT). Lad os være ærlige; det der sker, er at administrativt it vinder indpas i
produktionen, hvilket skaber en række tekniske og organisatoriske udfordringer.
Den 26. november 2014
sætter Dansk Automati-

MED TILHRENDE (-) DE NYeste processorer til industri
0#ER OG EMBEDDEDE 0#ER
effektiv- og øget programmeringsperformance med
4WIN#!4  SAMT DET NYESTE
INDEN FOR %THER#!4 DET
mest udbredte og hurtigtvoksende industribus-system.

Applikationer og
erfaringsudveksling
En række applikationseksempler blev gennemgået,
OG HER VISTE "ECKHOFFS 8&#
E8TREME &AST #ONTROLSY-

stem) et eksempel på øget
maskinkapacitet med et
lavere energiforbrug. Det
sidste punkt på agendaen
var en demo af Google Glass
– vision og realitet inden for
industriautomation.
Ud over medarbejdere fra
Beckhoff’s danske afdeling
deltog fem produktchefer
fra Beckhoff’s hovedkontor
i Verl. Arrangementets form
var en åben dialog med deltagerne, så der var rig mulighed for at udveksle ideer og
erfaringer i løbet af dagen.
jsj

Konferencen vil fokusere
på:
s (AR AUTOMATIONSBISserne tabt kampen
mod it-drengene, og
hvad betyder det for
produktionen?
s (VORDAN FÍR VI OPTIMERET
det organisatoriske samspil mellem IT og OT?
s (VORDAN
HÍNDTEres patch-politik bedst
muligt?
s (VORDAN ORGANISERES CYber security i produktionsmiljøet?

s 4OPOLOGI HVORFOR ER DER
forskelle på netværk og
infrastruktur mellem IT
og OT?
s #LOUDVIRTUALISERING
hvordan høster du stordriftsfordelene
ved
konsolidering af OTsystemer?
s 3AMLEDE
/4 SERviceaftaler på vegne
af integratorer, systemleverandører og hosting
leverandører?
s /4 OG SERVICE SUPPORT
- er det realistisk med
 OPPPETIDER
Yderligere oplysninger på
www.dau.dk.
jsj

Micro elektrisk aktuator
Den kompakte og lille
elektriske aktuator fra IAI
forhandlet af Delta Elektronik A/S gør den i stand
til at erstatte kompakte
luft cylindre.

Fem produktchefer fra Beckhoff’s hovedkontor i Verl fortalte om de
nyeste produkter og applikationer.

onsselskab, DAu, fokus på
denne problematik på konferencen ’OT v. IT’, der afholdes hos Novo Nordisk i
Bagsværd.

AKTUATOR. Micro aktuatoren kan erstatte en luftcylinder. Dermed spares energi
og man opnår alle fordelene
med den elektriske aktuator.
2#$ AKTUATOREN FRA )!)
er kun 12 mm tyk og har en
længde på 60 mm.
Den er velegnet til applikationer hvor små luftcylindre skal erstattes og til
opgaver som for eksempel
tryk, træk og positionering
af emner. Dette klarer denne lille sag med max. acceleration eller deceleration på
 ' VED MAX  MMSEK
Micro aktuatoren er forsynet med en nyudviklet
BRSTELS $# MOTOR DER
genererer den tilstrækkelige
kraft på trods af den kompakte størrelse.

Den kompakte high-speed micro aktuator fra IAI kan indstilles på
en given position. Baseret på indstilling af en numerisk værdi kan
RCD aktuatoren for eksempel benyttes til præcis ﬁlm spænding.

Tre punkt positionering
2#$ AKTUATOREN KAN INDSTILLES TIL AT ARBEJDE MED 
positioner og acceleration
eller deceleration værdier
kan ligeledes justeres. Det
er blandt andet disse egenskaber, der er vanskeligt at
opnå med luftcylindre. Det
er naturligvis også muligt
med push-motion operationer som luftcylindere, men
det er væsentligt at være
OPMRKSOM PÍ AT 2#$
aktuatorens kraft i løbet af
push-motion kan justeres.
RCD til mange
forskellige opgaver
(IGH SPEED EGENSKABERNE
gør aktuatoren effektiv

med reduceret cyklustid
i forskellige systemer og
opgaver. Blandt de mange
muligheder kan nævnes:
Udstødning af dele, ﬂere
aktuatorer kan anvendes
til præcist at positionere et
emne ved at skubbe det fra
begge sider, præcis justering
AF SPNDING PÍ TYNDE BÍND
ﬁlm, nøjagtig positionering
af emner med forskellig
størrelse og tre punkt positioneringen giver mulighed
for håndtering af emner med
variabel højde og dimensioner.
Yderlig information
www.deltaelektronik.dk
jsk

Drum Unloaders til fødevarer
Et produkt, der kan tømme
200 liters tønder er et nyt
produkt hos V. Løwener.

opnås tømning af op til 99 %
af tøndens indhold. Denne
gummislange er meget nem
at aftage ved rengøring.

UNLOADER.
3ANI&ORCE
Drum Unloaders fra Graco er et nyt produkt hos V.
Løwener.
Drum Unloader er den
engelske betegnelse for et
apparat til at tømme 200
liters tønder.
Til væsker eller pasta
med høj viskositet, presser
et luftstyret stempel ned på
væskeoverﬂaden således at
væsken bliver trykket ind i

Hurtig adskillelse
til rengøring
Gummislangen tætner også
ved anvendelse af tønder,
der ikke har lige sider.
(ELE STEMPLET KAN NEMT
aftages ved hjælp af kvikkoblinger for hurtig adskillelse og rengøring.
3TEMPLET ER UDSTYRET
med en anordning, der
forhindrer posen indeni
tønden i at blive suget ind

Drum Unloader er til væsker og pasta med høj viskositet.

pumpen, der er monteret
ovenpå stemplet.

Rundt om stemplet er en
oppustelig gummislange,

der tætner helt tæt imod
tøndens sider og der kan

i pumpen. Udstyret kan
leveres med både trykluftdrevne stempelpumper og
dobbeltmembranpumper
MED KAPACITETER FRA  n  ,
MIN OP TIL  n  ,MIN OG
TRYK OP TIL  BAR FOR STEMpelpumperne og 8,4 bar for
membranpumperne. Disse
pumper kræver ingen oliesmøring i trykluften.
Eksempler på applikationer er marmelade, gele,
chokolade, tomat pasta og
mayonnaise.
www.loewener.dk
hassel.

Beta Instruments
nu en del af

Multinode

XYR 6000 Family

Flexline radar

Honeywell’s OneWireless Network
OneWireless R200 er 100% kompatibelt med den

Honeywell Enraf er den første leverandør på markedet

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

med en ISA100.11a compatible radar til monitoring af

geren masser af muligheder for at udbygge sit trådløse

niveau i lagertanke. FLEXLINE wireless radar er én af

netværk med forskellige typer af instrumenter og fabri-

mange nye instrumenter i “OneWireless” familien.

Tel 7665 2000

kater.
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Offshore-industrien giver medvind i Nordjylland
Opskriften på succes og
mange fremtidige arbejdspladser inden for offshore
er en blanding af den rette
geograﬁ og de rette kompetencer – Nordjylland har
begge dele.

Boreriggen Maersk Guardian kom i
forsommeren 2011 til Hirtshals for
en større renovering, hvilket samtidig
markerede en start på et nyt forretningsområde for byen.

OFFSHORE. Da boreriggen
Maersk Guardian i forsommeren 2011 kom til Hirtshals for en større renovering,
markerede det samtidig for
alvor en start på et nyt forretningsområde for byen. Offshore er afgjort ét af de
ben, som Hirtshals skal stå
på i fremtiden. Udvikling inden for det område sætter
desuden et positivt aftryk på
hele Nordjylland, siger administrerende direktør, Jens
Kirketerp Jensen, Hirtshals
Havn.

Stor effekt på
beskæftigelsen
Dengang gav boreriggens 94
dages lange ophold i havnen
ikke mindre end 250 arbejdspladser og 37, 5 millioner mere i indkomst i Region

250 nye
arbejdspladser.
Nordjylland. Samtidig gav
det 11 millioner ekstra skattekroner til kommunerne i
regionen, viser en opgørelse
over de økonomiske, skatte- og beskæftigelsesmæssige effekter, som Hirtshals
Havn har fået foretaget.

Service for maritim- og
offshore-sektoren
Og selv om Maersk Guardian atter har lagt fra land,

Godt håndværk i
Nordjylland.

Manager Thomas Nielsen
og administrerende direktør
Chris Durhuus, har formået
at skabe en blomstrende forretning ved at trække på deres lange erfaring, viden om
og netværk inden for værftsog oliebranchen og overføre
den på service inden for den
generelle offshore-branche
og vindenergiindustri på havet. Siden opstarten i 2012
er antallet af ansatte vokset
fra tre til 80. 50 af dem er
rekrutteret i Nordjylland.

Godt håndværk med
certiﬁkater
- Vi er kendt for godt håndværk i Nordjylland. Desuden giver vi de ansatte de
fornødne certiﬁ kater inden
for sikkerhed, som er ekstra
vigtigt, når vi sender folk ud
på offshore-opgaver. Certiﬁ kater og uddannelse, som
eksempelvis lavtlønnede
typisk ikke har. Det gør, at

Stilladsarbejdere fra Safe Ocean Service ApS på transformatorstationen Helwin i tysk farvand.

De to ejere af Safe Ocean Service ApS, Business Development
Manager Thomas Nielsen, t.h., og administrerende direktør Chris
Durhuus, t.v., har formået at skabe en blomstrende forretning ved
at trække på deres lange erfaring, viden om og netværk inden for
værfts- og oliebranchen.

så fortsætter eventyret
i Hirtshals Havn. Ikke
mindst i kraft af service- og
ingeniørﬁ rmaet Safe Ocean
Service ApS, der arbejder
inden for maritim- og offshore-sektoren. De to ejere,
Business
Development

vi ikke behøver at konkurrere på lønnen med den billige, ufaglærte arbejdskraft,
siger Thomas Nielsen, Safe
Ocean Service ApS.
Han påpeger desuden,
at Safe Ocean Service ApS
bruger de roligere perio-

der på at videreuddanne
holdet af maskinmestre,
elektrikere, skibsmontører,
hydraulikere, elektro- og
rigmekanikere. Ejerne har
hele tiden haft en politik
om primært at hyre erfarne
folk, så virksomheden har
en unik vidensbank til gavn
for nye medarbejdere og for
konkurrencesituationen. Noget, der nok skal blive
brug for fremadrettet, mener Thomas Nielsen.

vindmøllegiganten Siemens
Wind Power A/S. Den første ordre bestod af et større
projekt med stilladsopbygninger på transformatorsta-

Flere ordrer fra Siemens
Wind Power
Medarbejderantallet eskalerede i marts i år, da virksomheden ﬁ k en ordre på
et tocifret millionbeløb fra

tionen Helwin i tysk farvand.
Herefter fulgte ﬂere ordrer
fra Siemens. Thomas Nielsen satser desuden på at ﬂere
borerigge vil blive renoveret
i Hirtshals, da byen ligger

godt i forhold til især norske rederiers aktiviteter. Og
i forhold til norske lønninger, så kan danskerne sagtens være med. Lønniveauet

Et nyt forretningsområde for byen.

på værfter og inden for offshore i Norge er presset op
på et astronomisk niveau,
og mange ufaglærte har søgt
lykken inden for området. I
Nordjylland kan vi tilbyde

folk med den rette håndværksmæssige erfaring og de
rette sikkerhedscertiﬁ kater
til en mere rimelig pris.

Store muligheder inden for
offshore
Safe Ocean Service er
medlem hos interesseorganisation for nordjyske virksomheder, der arbejder med
vindenergi, Hub North. Her
ser man generelt store muligheder for medlemmerne
på offshore-området. Det
er helt klart et forretningsområde med et enormt
fremtidspotentiale, siger
projektleder Henrik Wadmann, Hub North.
jsj
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Med det enkle design
er sikret hurtigt skift
af farvebånd og etiketrulle.

Send og modtag
sikre informationer
Bihl+Wiedemanns gateways med safety controller har fået indbygget
SafeLink.
SIKKERHED. På Foodtech 2014 præsenterer
Bihl+Wiedemann en innovativ løsning, hvor det
er muligt at sende og modtage safety informationer
via det nye safety koncept
SafeLink.
Gateways med indbygget safety controller har fået
indbygget SafeLink og kan
således overfører safety informationer via en Ethernet
port eller via eksempelvis
Proﬁnet. Et SafeLink system kan består af optil 31
Gateways, som vil kunne
håndtere maksimum 1922

FoodTech´14:
SafeLink er en innovativ løsning fra Bihl+Wiedemann.

safety komponenter. Der
kan overføres maksimum
31 safety informationer fra
hver Gateway i SafeLink
netværket, hvilket giver et
maksimum på 961 safety
kombinationer.
SafeLink er allerede i
drift i ﬂere forskellige ap-

plikationer og har hurtigt
bevist sit værd i komplekse
safety applikationer. Selv i
applikationer hvor der anvendes PLC’er fra forskellige
leverandører vil den nye innovative SafeLink fungere
optimalt. Stand nr. J 7278.
hassel.
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Ventiler til intern sammenkobling
i føde- & drikkevareindustrien
Stort set vedligeholdelsesfri og ikke påvirket af
kalkdannelser.
VENTILER. Norgrens brand
- Buschjost - har udviklet
plastik ventiler med mulighed for sammenkobling til
brug i føde- & drikkevareindustrien.
Denne kompakte ventilserie giver en række fordele
ved anvendelse i f.eks. fuldautomatiske professionelle
kaffemaskiner:
„Plug and Use“ koncept.
Hurtig installation af moduler (op til 7 ventiler kan
forbindes).
Nem montering og vedligeholdelse.
Forøget levetid.
Kompakt konstruktion, robust design.
Permanent pålidelige samlinger.
Lavt elforbrug.
Stort set vedligeholdelsesfri.
Materialer af høj kvalitet.

Denne kompakte
ventilserie giver en
række fordele.

God modstand mod korrosion.
Ikke påvirket af kalkdannelser.
Glødetrådsresistent i forhold til IEC/EN 60695.
Godkendelser:
Fugtige
materialer NSF, FDA og
WRAS.
Mulighed for løsninger til
applikationer til vand med
høje koncentrationer af klorat.
Opfylder den nye EU-lovgivning, der kommer i 2013,
med hensyn til fremføring af
drikkevand.

En række tekniske fordele
De tekniske fordele ved
ventilmodulet er: Arbejdstryk op til 16 bar, medietemperatur fra 0 til +125
°C, omgivelsestemperatur
fra 0 til + 50 °C, nominel
diameter på 2,2 mm, tilslutningsstørrelse på 6 mm, hus
af PPSU materiale, EPDM
tætningssæde, indvendige
dele af rustfrit stål.
Stand nr. J 7211.

hassel.

Største fornyelse af
etiketprinter i årtier
Højere oppetid og øget
effektivitet i produktionen.
PRINTER. Schur præsenterer
en nyhed ud over det sædvanlige; et etiketteringssystem fra amerikanske
Videojet, verdens førende
leverandør af mærkningsløsninger. Videojet 9550
giver dig mere oppetid og
øger effektiviteten i din produktion i forhold til andre
etiketteringssystemer.

Ny epokegørende teknologi
Det unikke ved Videojet
9550 er den nyudviklede Intelligent Motion teknologi,
som systemet er opbygget
omkring. Intelligent Motion giver Videojet 9550 en
række tekniske funktioner
som andre print & apply systemer ikke har:
Etikethastighed og -position styres uden kobling,
valser eller manuel indstilling ved hjælp af et direkte
træk.
En elektronisk afviklerspole sørger for automatisk
at justere og stramme etiketrullen, uanset hvilken hastighed, båndet kører med,
og hvilken etiketstørrelse,
der bliver brugt.
Trykket i printhovedet
reguleres automatisk, således at dets levetid forlænges,
og printkvaliteten sikres.
Præcis og nøjagtig farvebåndskontrol muliggør

koblingsfri farvebåndsfremførsel og virker farvebåndssparende, idet man kun
bruger det farvebånd, som
svarer til det printede.
Med Intelligent Motion
er hele systemet præcist og
elektronisk styret, og derved
elimineres ikkeplanlagte afbrydelser på produktionslinjen.
Faktisk er Videojet 9550
så nyskabende, at printeren
har opnået hele 14 patenter.

Alt overﬂødigt er fjernet
Opbygningen af Videojet
9550 er meget enkel. Man
har simpelthen fjernet alt
overﬂødigt, og tilbage har
man et etiketteringssystem med kun de nødvendige dele. De mekanismer,
som ellers ofte er skyld i
operationelle problemer er
blevet fjernet. Med det nye
system slipper du for etiket
jam, sprunget bagpapir og
farvebånd, som ellers hidtil
har været et stort problem
ved etikettering.
Med det enkle design er
man sikret hurtigt skift af
farvebånd og etiketrulle.
Skift af etiketrulle er nemt
og tager mindre end et minut, så produktionsstop
begrænses til et minimum.
Stor etiketrulle bevirker, at
der går længere tid mellem
etiketrulleskift.
Du opnår altså højere oppetid med Videojet 9550 og
dermed en større effektivitet i din produktion.

FoodTech ´14

Analyse-transmitter til mange forskellige applikationer
Bürkert udvider ELEMENT-serien med ledningsevne-transmitter type 8228. Transmitteren udmærker sig ved ﬂeksibilitet og kan tilpasses mange forskellige applikationer.
TRANSMITTERE.
ELEMENT-seriens analysetransmittere bliver nu
udvidet med en ny induktiv
ledningsevne-transmitter,
der kan tilpasses de indivi-

duelle krav i forskellige applikationer.
Type 8228 har en eller to
4-20mA analoge udgange,
en transistorudgang, og
en sensorﬁnger, der som

option kan fås i PP, PVDF
eller PEEK. Brugeren kan
betjene transmitteren med
eller uden display. Displaymodulet har mulighed for at
overføre parametre til ﬂere
enheder.

Spoler og sensor integreret
i sensorﬁngeren
På grund af det induktive

måleprincip, er der ingen
sensorelementer i mediet.
Ledningsevne-sensorens
spoler og temperatursensor er komplet integreret i
sensorﬁngeren. Transmitteren er derfor ideel både
til brug til opgaver med
aggressive medier og under
vanskelige procesforhold
og til anvendelse ved me-

dier med et stort spænd i
ledningsevnen. Transmitteren kan således bruges
til en bred række applikationer, og dette begrænser
behovet for lagerføring af
forskellige instrumenter
og reservedele. Udgifter til
vedligehold, drift og styring
af måleinstrumenter kan
dermed reduceres.

Driftsomkostninger
reduceres
Farvebåndsforbruget reduceres i forhold til tidligere
print & apply systemer. Tidligere brugte man - ved print
af en etiket – farvebånd, der
svarede til etikettens størrelse. Det bevirkede, at
store mængder af ubrugt
farvebånd blev rullet op
og kasseret. Videojet 9550
har farvebåndsstyring, der
sikrer, at man kun bruger
farvebånd, når man printer. Oprulleren kan køre i
begge retninger, og ubrugt
farvebånd bliver genoprullet og genbrugt efter hvert
print. Man bruger altså kun
det farvebånd, der svarer til
det printede.
Høj printkvalitet
og nøjagtig placering
Selvom man har forenklet
designet, går man ikke på
kompromis med printkvaliteten eller korrekt placering
af etiket. Konstruktionen af
printhoved sikrer, at printkvaliteten er i top. Etiketten
placeres direkte på emballagen uden brug af tamp
eller blow applikator. Herved mindskes risikoen for
etiketstop, og det sikres at
etiketten placeres korrekt.
Det er muligt at printe og
påføre helt op til 150 etiketter per minut.
Stand nr. K 8248.
hassel.

Konvertering af
ledningsevneværdier
Den indbyggede temperatursensor giver mulighed for
temperaturkompensation,
dvs. konvertering af ledningsevneværdier baseret
på referencetemperatur.
Visning af temperatur er
mulig som en procesvariabel
i tilslutning til ledningsevne
og kan også være en udgang
som et 4-20mA signal. Det
er således muligt at få analogt signal, både af ledningsevne- og temperaturværdi.
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Nyt overvågningscenter
for vindmøller i Brande
Den 24. september 2014
var der ofﬁciel åbning af
Siemens Wind Powers nye
overvågningscenter for
vindmøller, der er verdens
mest avancerede af sin
slags. Herfra skal driften af
mere end 8.000 Siemens
møller overvåges og sikre
stabil drift.
VINDENERGI. Siemens’ nye
overvågningscenter
for
vindmøller i Brande, der
blev indviet den 24. september 2014, er det mest avancerede af sin slags i verden.
Herfra skal 130 eksperter
overvåge i første omgang
omkring 8.000 Siemens
vindmøller. Overvågningen skal sikre, at de mange
vindmøller hele tiden kører
optimalt, og at alle potentielle problemer med møllerne bliver opdaget hurtigt
– ofte for at blive korrigeret
direkte fra computerne eller
ingeniørerne i centret.

Overvåger cirka 8.000
vindmøller
Siemens har i arbejdet med
at designe overvågningscentret trukket på de mere end
15 års erfaring fra at opbygge
og servicere store vindmølleparker. Siden 1998 har
Siemens fjernovervåget et
stadigt stigende antal vindmøller. I dag bliver dagligt
mere end 200 GB data samlet sammen fra de 8.000
vindmøller verden over. 24
millioner parametre fra tur-

binerne bliver samlet sammen og analyseret i mere
end 300 millioner kalkulationer om ugen for at sikre
den optimale drift.

Sikrer den mest
effektive drift
- Vores nye overvågningscenter understøtter yderligere vores anstrengelser for
at give kunderne det bedste produkt på markedet.
Overvågning af møllernes
drift er i den forbindelse
et centralt element. Vi har
større erfaring i relation til
maskinovervågning og diagnose på hovedkomponenter
end nogen andre i branchen
og har samlet gode erfaringer sammen i forhold til,
hvordan man sikrer den
mest effektive drift, siger
Ken Sørensen, der er Senior
Vice President i Siemens
Wind Power Service organisationen.

lave statistik på de respektive mølletyper, på de lokationer, hvor de er opstillede,
og det giver begge dele vigtig
evidens i arbejdet med hele
tiden at optimere mølleparkerne.
jsj

Sådan overvåger man
vindmøller
Siden 1998 har eksperter i Brande arbejdet på
at skabe og videreudvikle
teknologier til overvågning af møller.
Softwaren ’Automatic
Root Cause Identiﬁer’ er
et af de vigtige redskaber.
Den konstaterer eventuelle uregelmæssigheder
og foreslår samtidig den
mest sandsynlige diagnose for dem.
’Automated Surveillance’
er et andet program, der
ved hjælp af dynamiske
lineære modeller løbende
sammenligner en mølles
drift med de historisk
baserede forventninger,
man har om, hvordan den
ideelt set burde opføre sig.
Med vibrationsovervågning kan Siemens konstatere selv de mindste
uregelmæssigheder og
proaktivt udbedre dem
før de sætter sig som problemer ved møllen.

Færre servicebesøg og
større energiudbytte
Ved at overvåge møllerne
centralt fra et center er det
erfaringsmæssigt muligt at
afhjælpe 85 % af uregelmæssighederne uden at sende en
tekniker on site. Det reducerer driftsstop, betyder færre
servicebesøg ved selve møllen og giver samlet set større
energiudbytte fra møllerne.
Ligeledes vil det nye overvågningscenter kunne detektere 98 % af fejlene der
opstår på større komponenterne, inden fejlen medfører
møllestop.
De mange indsamlede
data kan også bruges til at

Dette er blot tre eksempler på den patenterede
Siemens teknologi, der
kommer i spil i det nye
center.
jsj

High-end, hygiejnisk
tryktransmitter
Det hollandske ﬁrma Klay
har introduceret en ny serie high-end tryktransmittere i hygiejnisk udførelse.
TRYK. Den hollandske producent Klay, der i Danmark
repræsenteres af Gustaf
Fagerberg A/S, har netop
frigivet en ny serie 4000
high-end tryktransmittere
med plan membran, specielt
velegnet til bl.a. Food/Pharma- og drikkevarebranchen.

Høj målenøjagtighed
Med Serie 4000 har Klay
opnået en meget høj målenøjagtighed: 0,075 % af justeret span, samtidig med at
transmitteren har et bredt
måleområde: Fra 0-30 mbar
til 0-100 bar, turndown
20:1. Til transmitterne kan

Serie 4000 har et stort
graﬁsk display med baggrundsbelysning og trykknap til programmering.

der leveres ﬂere end 50 forskellige procesforbindelser,
deriblandt en lang række hygiejniske forbindelser, hvoraf de ﬂeste er EHEDG- og
3A-certiﬁcerede.

Helt i rustfrit stål
4000-SAN-serien er udført
helt i rustfrit stål og forbe-

redt for CIP- og SIP-rengøring, samt med mulighed for
“adskilt transmitter”, dvs.
transmitterhuset kan monteres et stykke væk fra målepunktet, f.eks. pga. høje
temperaturer, vibrationer,
besværlig adgang eller meget
vådt miljø.
jsj
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Cloud-baseret temperatur- og fugtovervågning
Saveris 2 er udviklet med
det formål at måle temperatur og fugtighed når som
helst, hvor som helst.
OVERVÅGNING. Med nyheden Saveris 2 har Testo i den
grad forenklet den automatiske overvågning af temperatur- og fugtforhold. Som
en af de første producenter
af måleudstyr udnytter
Testo muligheden for, at
hverdagsting nu også kan
udveksle information med
hinanden over internettet.
Buhl & Bønsøe er dansk
distributør.

Markant forenkling
Overvågning af temperatur
og fugt er vigtig på steder,
hvor ukorrekte klimatiske
forhold kan have alvorlige konsekvenser. For lave
temperaturer i apotekskøleskabe kan have negativ
indﬂydelse på effekten af
vacciner, for høj luftfugtighed på museer kan angribe
overﬂaden på kostbare malerier og inden for fødevareproduktion kan for høje
temperaturer fremskynde
fordærvelsesprocessen.
Indtil nu har man hovedsagligt haft valget mellem

traditionelle dataloggere og
dataovervågningssystemer
til overvågning af temperatur- og/eller fugtfølsomme
produkter. Mens dataloggere ikke leverer data automatisk til brugeren, men
kræver manuel aﬂæsning,
er en ulempe ved dataovervågningssystemer ofte deres kompleksitet og pris. De
ulemper kommer Saveris 2
nu til livs.

marketingdirektør hos Buhl
& Bønsøe A/S.
-Det er en måde at håndtere data på, som mange af
vores kunder vil kende i forvejen. Bruger du eksempelvis dropbox kan du netop
også tilgå dine dokumenter og billeder alle steder
fra, blot du har en PC eller
smartphone Det samme
princip bygger Saveris 2 på,
fortsætter han.

Altid tilgængelig på enhver
platform
Saveris 2 er udviklet af Testo
med det formål at overvåge
temperatur og fugtighed,
hvor som helst, når som
helst. Det er i al sin enkelhed et system, hvor sikkerheden er i top samtidig
med, at brugeren ikke skal
besværes med tidskrævende
software eller komplicerede instruktionsmanualer.
Hvor det tidligere blot var
computeren, som konstant
var forbundet til internettet, ser man efterhånden
ﬂere og ﬂere hverdagsting
såsom telefoner, biler, husholdningsapparater og nu
også dataloggere, som via
en trådløs forbindelse til
internettet kan indsamle
og videregive oplysninger.
Når hverdagstingene således

Måledata bliver sikker
opbevaret i skyen
Loggeren registrerer temperatur og fugt via følere, og
sender dem via wiﬁ i skyen.
Måledataene bliver sikkert
opbevaret i skyen, og brugeren har den ﬂeksibilitet,
at der er adgang til måledatene overalt i verden via en
smartphone, PC eller tablet.
Denne løsning øger ﬂeksibiliteten enormt, idet man
ikke længere behøver fysisk
opholde sig på arbejdspladsen for at holde målepunkterne under kontrol. Data
kan nu overvåges fra den
anden side af jordkloden.
Data fra loggeren udtrækkes og gemmes trådløst, og
kan tilgås ved blot at logge på
den sikre placering i skyen.
Der anvendes en standard
internetbrowser, så ingen

Lagring af data i skyen er en af de helt store fordele.

bliver ”intelligente”, kan de
udveksle information med
hinanden over nettet, og det
er denne teknologi, der er
omdrejningspunktet i Testos nye dataloggerserie.
Hos Buhl & Bønsøe A/S,
som forhandler det nye Sa-

veris 2 system i Danmark,
ser man stort potentiale i det
nye system.
-En af de helt store fordele, og der hvor det nye system skiller sig ud, er afgjort
lagringen af data i skyen, fortæller Lars Bøgely, salgs- og

Ny SCADA-software fra Wonderware
Wonderware HMI-software til maskiner og indlejrede systemer forbedrer
produktionsresultater for
maskinbyggere, OEM‘er
og slutbrugere. Wonderware InTouch Machine
Edition kommer med nye
funktioner som fjernadgang og enkel integration
til overordnede systemer.

waren InTouch Machine
Edition er speciﬁkt designet til at kunne køre med
beskedne hardwarekrav,
og den kan derfor bruges
på indlejrede versioner af
Microsoft Windows-operativsystemer. Softwaren er
skræddersyet til at imødekomme de stigende krav til
funktionalitet fra maskinbyggere, OEM‘er og slutbrugere, som ofte ikke kan
honoreres af traditionelle
operatørpaneler.

SCADA. Schneider Electric
lancerer nu et nyt, kraftfuldt HMI-softwareprodukt, der er en udvidelse
af softwareporteføljen fra
Wonderware, der i januar
blev en del af Schneider
Electric. SCADA-soft-

SCADA-funktionalitet på
et operatørpanel
InTouch Machine Editionsoftware indeholder en lang
række funktioner, der gør
det lettere for kunderne at
integrere deres informations- og automationssyste-

mer. For eksempel er det
nu muligt at erstatte et traditionelt operatørpanel og
samtidig levere den funktionalitet, som normalt
ﬁndes i større PC-baserede
SCADA-systemer.
Softwaren leveres med
mere end 240 kommunikationsdrivere, der passer til
stort set alle PLC-fabrikater
og andre former for styringshardware. Dertil kan
InTouch Machine Edition
sende data til Wonderwares Historian Online, som
er et cloudbaseret datalager for historiske data.
Softwarens omfattende
visualiserings-, scripting-,
sikkerheds-, alarmeringsog receptfunktionalitet gør
det nu muligt for anlægs-

operatørerne at træffe
bedre forretningsmæssige
beslutninger. Derudover
vil kunder i regulerede
industrier drage fordel af
de indbyggede funktioner,
som understøtter en FDA
21 CFR Part 11 Compliantløsning.

Fjernadgang giver
ﬂeksibilitet
Der er penge at spare ved at
kunne servicere sin maskine
ved hjælp af en fjernadgang.
Med indbyggede remote-værktøjer kan Wonderware-softwaren
og
applikationen opdateres
samt diagnosticeres på afstand. Fjernadgangen til
InTouch Machine Edition’s
billeder er en indbygget feature, og det er nemt at be-

HMI-paneler i rustfrit stål
specielt udviklet til brug i
brancher inden for fødevarer, drikkevarer, farmaceutiske, kosmetik og kemisk
industri, såvel som i andre
industri med høje krav til
hygiejne. De har de samme
fysiske mål og funktioner

som de tilsvarende standard
Comfort Paneler.

Nemme at rengøre og
desinﬁcere
De høje krav og standarder
i fødevareindustrien til renhed kræver at alle maskiner

Integration til overordnede
systemer
Wonderware InTouch Machine Edition kan sende
historiske data til softwareløsningen Wonderware Historian, så dataene bliver
sikkert og pålideligt lagret,
hentet frem og analyseret
med henblik på at opnå større indsigt i produktionen.
Wonderware Historian kan
eksempelvis placeres lokalt
på kundens egen fabrik,
hos OEM’ens hovedkvarter eller i ’skyen’ ved brug
af online-versionen. En
smart ﬁnesse er, at InTouch
Machine Edition har indbygget funktionen ’store &
forward’, som gemmer data
lokalt, hvis forbindelsen
afbrydes og efterfølgende

Siemens’ nye Simatic TP700
Comfort INOX med rustfrit
stålfronter er nemme at rengøre og desinﬁcere.

Siemens nye HMI-paneler i rustfrit stål er beregnet til brug i brancher inden for fødevarer, drikkevarer, farmaceutiske, kosmetik og kemisk industri samt i andre industri
med høje krav til hygiejne.
HMI. Siemens’ nye Simatic
Comfort INOX HMI paneler med rustfrit stålfronter
erstatter de gamle Touch
Panels TP177, MP277
10 „Touch og MP377 15“
Touch med rustfrit stålfronter. Enhederne er

tjene paneler parallelt med
operatøren fra Microsoft
Internet Explorer eller Secure Client Windows.

og komponenter er nemme
at rengøre og desinﬁcere, så
krydskontaminering af fødevarer kan undgås. Panelerne med front i rustfrit stål
har en passende glat overﬂade så rengøring kan udføres
på betrykkende vis. Folien

der omslutter skærmen er
blevet testet med hensyn
til kemisk stabilitet, det
minimerer riller og huller,
hvor mikroorganismer kan
indlejres. Den medfølgende
montageramme, der skal
sættes på bagsiden af tavlen,

speciel software eller konﬁguration er nødvendig. Blot
der er en internetforbindelse kan brugeren altså logge
på og se sine data overalt i
verden via PC, tablet eller
smartphone.
Med Saveris 2 vil der,
hvis en grænseværdi bliver
overskredet, blive sendt en
alarm via SMS eller e-mail,
og man kan straks tage aktion og således forhindre
ofte værdifulde tab.
Fleksibelt, sikkert og
fremtidssikret
Virksomheders behov
ændrer sig over tid. Det er
der taget højde for med Saveris 2, som er designet med
ﬂeksible udvidelsesmuligheder. Derfor er det nemt
for kunderne at starte med
et simpelt setup, som nemt
kan udvides i takt med at
deres forretning vokser.
Fra efteråret 2014 vil
Testo Saveris 2 være tilgængelig i forskellige udgaver
hos Buhl & Bønsøe A/S, som
er forhandler i Danmark.
Der er fem forskellige temperatur- og fugtloggere samt
ﬁre forskellige licenspakker,
som giver sikker adgang til
brug af skyen.
www.buhl-bonsoe.dk
hassel.
videresendes data, når forbindelsen igen er genoprettet. På denne måde bliver
maskindata sikkert leveret
til Historian ved selv ustabile dataforbindelser.
Realtidsdata kan kommunikeres til desktopversioner af Wonderware
InTouch, Wonderware System Platform og Wonderware InBatch-softwaren.
Dataene kan bruges i scripts,
alarmer, historik, recepter
og graﬁk og muliggøre overvågning af maskinens status
og ydelsesinformation såsom OMAC PackML-data
og samlet udstyrseffektivitet (OEE).
Dette niveau af integration med Wonderware-softwarens portefølje gør det
nemmere end nogensinde
før at integrere information
på maskinniveau i løsninger
på produktionslinje- og anlægsniveau.
jsj
sikrer høj tætningsgrad. De
nye rustfrie paneler - TP700
Comfort INOX og TP1200
Comfort INOX - er frigivet
til salg og levering. Det er de
to første i 7” og 12”. Sidst på
året følger også et 19” panel. De nye INOX paneler
med rustfrit stål rammer
erstatter TP177, MP277 10
„Touch og MP377 15“ Touch
med rustfrit stål fronter. Det
er med disse nye paneler nu
muligt at migrere fra de
gamle paneler - også hvis
kravet er rustfrie rammer
på HMI panelet.
jsj
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Membranovervågning på trykmåleudstyr
Brugen af membranforsatse isolerer målecellen fra
processen, så man kan tilpasse sin trykmåler til stort set
alle måleopgaver. Trykket overføres hydraulisk fra membran til målecelle, men membranen kan tage skade og
transmissionsvæsken komme i kontakt med processen.
Wika tilbyder et dobbelt-membran design, hvor proces
og målesystem forbliver adskilt, og risici for mennesker
og miljø minimeres.
Af Morten B. Jensen,
Carl A. Plesner A-S
TRYKMÅLING. Et af de vigtigste mål for Den Europæiske
Union, EU, er forbrugerbeskyttelse og sikring af borgernes velfærd. Aﬂedt af
dette mål, er der opstillet
et omfattende regelsæt for
producenter af forbrugsgoder. I det daglige arbejdes der efter GMP (Good
Manufacturing Practice)
retningslinjerne, der især
gælder for farmaceutisk
produktion. Good Manufacturing Practice betyder
i det væsentlige, at alle foranstaltninger, som garanterer, at lægemidlet har den

materiale som kan modstå
mediet. Se ﬁg.1. Det indre
rum - mellem membran og
trykmåler - er væskefyldt.
Der benyttes en transmissionsvæske med lav kompressibilitet, som sikrer at
trykket kan overføres uden
tab fra det målte medium
via den elastiske membran
til måleelementet. Ved
udvælgelsen af væsken er
faktorer som kompatibilitet, temperatur- og trykforhold i mediet, af afgørende
betydning, ligesom væsken
ikke må have dæmpende
virkning, så transmitterens
responstid nedsættes.
Man skal være opmærksom på, at en utæt membran

Fig. 1. Opbygning af trykmålesystem med membranforsats.

ønskede kvalitet til den påtænkte anvendelse, er truffet. Dette gælder både for
de ingredienser, der indgår i
produktet, og for det udstyr,
hvormed produktet bliver
fremstillet – og hermed også
de måleinstrumenter, der
benyttes i anlægget.
Måleinstrumenterne
skal, udover at levere et
præcis og pålideligt målesignal, også være nemme
at rengøre. Det betyder
også, at trykmålesystemer
skal leveres med membranforsatse, der sikrer en glat
overgang mellem målested
og instrument.

Målesystem med
membranforsats
Et målesystem med membranforsats er mod processen tætnet med en ﬂeksibel
membran, der er udført i et

vil medføre, at transmissionsvæsken kommer i kontakt med processen/mediet.
Der arbejdes derfor med
forskellige væsker afhængig
af opgaven. De forskellige
leverandører har derfor en

Fig. 2. Wika’ patenterede membranovervågning med dobbeltmembran.
A – Tilslutning til måleinstrument
B – Instrument til overvågning af utæt
membran
C – Membranforsats, vist som ﬂange
D – Indvendig membran
E – Udvendig membran

kan luftlommer i forbindelsen mellem proces og transmitter virke forstyrrende
på målingen, idet luftens
kompressibilitet gør at luftlommen først skal presses
sammen, hvorved noget af
kraften ikke overføres korrekt til målecellen. Derfor
udgør membranforsats, kapillarrør og måleinstrument
et lukket system, og påfyldning af transmissionsvæske
foregår i et særligt apparat,
der sikrer at forbindelsen er
100 % fri for luft/gas. Forbindelsen forsegles normalt
efter påfyldning, så ethvert
udslip af fyldevæske undgås.

Membranovervågning
Selv om der tages alle forholdsregler, er der dog forsat en risiko for, at meget
vanskelige driftsforhold
kan forårsage en uforudset procesforstyrrelse, som
kan føre til beskadigelse
eller endda ødelæggelse af
den følsomme membran. I
sådanne tilfælde kan transmissionsvæsken ﬁ nde vej
ind i processen, og man må
derfor sikre, at den anvendte
fyldevæske er egnet til kontakt med det pågældende
medie. Dette kan eksempelvis dokumenteres gennem en erklæring, der viser
at den anvendte væske er
i overensstemmelse med
bestemmelserne fra den
amerikanske Food and Drug
Administration (FDA). For
overholdelse af GMP kan
yderligere dokumentation

Membranforsatse sikrer en glat overgang
mellem målested og instrument.

række transmissionsvæsker
til rådighed. Disse dækker
varianter leveret med godkendelser og certiﬁ kater
for anvendelser, der gør det
muligt at måle tryk fra ca. 10
mbar op til 1.600 bar i temperaturområdet -90 °C til
+400 °C. I væskesystemer

være påkrævet, eksempelvis med henvisning til landespeciﬁ kke lister som EP
(European Pharmacopeia)
eller USP (US Pharmacopeia).
Men alligevel er der en
række processer i den farmaceutiske industri, hvor en-

hver form for kontaminering
skal forhindres. I sådanne
processer kan det selvfølgelig ikke tillades at fyldevæske fra et måleinstrument
kommer ind i produktet og
forurener det farmaceutisk
materiale. Dette gælder for

Se ﬁg. 2. Det patenterede
system består af to tætliggende membraner, hvor
mellemrummet er evakueret. Vakuumet mellem de
to membraner benyttes til
at overvåge eventuelle brud
på membranen, idet en lækage på én af membranerne
øjeblikkeligt vil betyde, at
vakuumet forsvinder.
Ved at sætte en separat
trykmåler til at overvåge
vakuumet kan det løbende
kontrolleres, om den medieberørte membran blive
beskadiget. Hvis uheldet
skulle være ude, så danner
den bagvedliggende membran en pålidelig tætning til

Luftlommer virker
forstyrrende på
målingen.

trykmåleudstyr, såvel manometre som tryktransmittere, ligesom selve
overvågningen også vil afhænge af de krav, der stilles
i selve procesanlægget.
Er der eksempelvis regelmæssig inspektion på
stedet, kan et manometer
med grøn-rød skærm være
tilstrækkelig, mens det i
andre tilfælde er påkrævet
at få en visuel eller akustisk
alarm i kontrolrummet. Er
det anlæg, hvor der bruges
medier, hvor udslip betyder
høj potentiel risiko, kan en
pressostat selvfølgelig også
benyttes til straks at standse
processen.

Overvågning kan
sammenbygges med:
s !LLE FORMER FOR SANITRE
membranforsatse.
s &LANGEFORSATSE
MED
membrandiameter op
til 124 mm
s &ORSATSEN KAN ENTEN
monteres direkte på
måleinstrumentet, eller
det kan kombineres med
kølehals eller kapillarrør, hvor det måtte være
nødvendigt.
Fig. 3. Instrumenter med sanitær tilslutning (Clamp) og membranovervågning.

Konklusion
Investering i sikkerhed er,
specielt indenfor farmaceutiske processer, en uundgåelig opgave, og særligt i
applikationer, hvor der skal
tages hensyn til de alvorlige
konsekvenser, en fejl under
produktionen kan medføre.
En af måderne til beskyttelse af produkt og miljø
er at benytte den specielle

Enhver form for
kontaminering skal
forhindres.

Fig. 4. Membranovervågning leveres også til andre tilslutninger
end de sanitære.

eksempel ved fremstilling af
vacciner med levende virus
eller genetisk modiﬁcerede
organismer.
Til denne slags processer
har Wika udviklet en mere
avanceret membranforsats
med en dobbelt membran,
der løbende overvåges.

processen, samtidig med at
overvågningen af procestrykket er intakt, indtil
skaden er udbedret.

Instrumenter med
membranovervågning
Membranovervågning kan
monteres på alle typer af

membranovervågning, som
er beskrevet ovenstående.
At kunne tilpasse målingen til de enkelte procesmiljøer indebærer ekstra
planlægning, men i det lange
løb vil den forenklede processtyring, mindre vente- og
nedetid, samt den minimerede risiko, udligne de økonomiske omkostninger ved
brug af membranteknologi,
da forbedret effektivitet betyder reduktion i omkostninger og optimering af den
normale drift.
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Eneforhandling
af sensorer
Brdr. Jørgensen Instruments A/S er blevet
eneforhandler i Danmark
af sensorer fra Sontec
Sensorbau GmbH.
SENSORER. Pr. 1. august
2014 er Brdr. Jørgensen
Instruments A/S blevet ofﬁciel eneforhandler i Danmark for Sontec Sensorbau,
og kan derfor tilbyde og
servicere hele Sontec’s pro-

duktprogram. Produkterne
i Sontec’s produktsortiment
giver et naturligt samspil
med de øvrige produkter,
som Brdr. Jørgensen Instruments tilbyder inden for
temperatur, niveau, ﬂow og
proces.
Sontec udvikler alle typer
af sensorer (temperatur, induktiv, konduktiv og kapacitiv) til forskellige industrier,
såsom fødevareindustrien,
farmaceutisk industri, lifescience, varme- og solenergi

Sikker, præcis test og
kalibrering af måleinstrumenter, transmittere og
pressostater
I industrien generelt og
indenfor mobilhydraulik er
nøjagtigheden af trykmålinger og indstillinger af
afgørende betydning.
TEST. Parker Hanniﬁn lancerer nu ServiceJunior Test
Kit, som er et praktisk, robust, mobilt udstyr designet til test og kalibrering af
manometre, tryksensorer,
pressostater og sikkerhedsventiler. Test kittene fås
både i hydrauliske og pneumatiske versioner.
I industrien generelt samt
indenfor mobilhydraulik er
nøjagtigheden af trykmålinger og indstillinger af afgørende betydning. Årsagen til
dette er, at forkerte værdier
ikke blot har en direkte negativ indvirkning på udførelsen af anlæg og maskiner,
men også på kvaliteten af de
fremstillede produkter.

Kræver ikke ekstra
strømforsyning
Den pneumatiske variant
af ServiceJunior Test Kit er
for 0,95 til 60 bar trykom-

råde, mens den hydrauliske
version er for 0 til 700 bar.
Begge leveres komplet med
en bæretaske, et omfattende
sæt af adaptere, og kræver
ikke nogen ekstra strømforsyning.
Måling med ServiceJunior Test Kit er enkel og
sikker. Et kit består af en
håndpumpe, med hvilket
det deﬁnerede proof pressure bliver genereret. Den
indeholder også en højpræcisions ServiceJunior som
reference enhed. Luft, vand
eller olie anvendes som trykmiddel.
Den måleanordning, der
skal testes, er ganske enkelt
forbundet med håndpumpen via en slange og adapter.
Det krævede proof pressure
genereres derefter ved hjælp
af pumpen og kan indstilles
præcist ved hjælp af kontrolventilen. Den målte værdi
af testen / prøveemnet kan
derefter sammenlignes med
ServiceJunior tryk display
og justeres, hvis det er nødvendigt.
www.parker.com
hassel.

industrien samt øvrig industri. Som følge af Sontec’s
egenproduktion af sensorer,
kan der tilbydes fuldstændig individuelle løsninger i
henhold til speciﬁkke kundekrav.
Yderligere informationer på
www.brj.dk.
På AUTOMATIK 2014 præsenterede
salgsingeniør Jan Olsen, t.v., og direktør Elo Kristiansen, t.h. Sontec’s store
produktprogram.

Hvorfor gøre det
svært når det kan
gøres så enkelt?
Du kan reducere de mange drevvarianter med op til 70 % med Lenzes
Smart Motor, som er vores nyeste løsning til specielt horisontale
conveyor applikationer. Lenze Smart Motor opsættes nemt med f.eks.
en smartphone, hvor hastighedsændring foregår med almindelige
digitale signaler. En motor til et utal af applikationer. Så enkelt er det.
Læs mere på www.lenze.com.

Praktisk, robust mobilt udstyr
til test og kalibrering af måleinstrumenter, transmittere og
pressostater.

As easy as that.
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Ny generation af logikmoduler
Den nye generation af
logikmoduler fra Siemens,
Logo! 8, erstatter de to
nuværende serier 6 og 7.
Kendetegnet er forenklet
håndtering, reducerede
pladskrav samt ﬂere digitale og analoge udgange. LOGO! 8 kan afvikle
programmer fra alle ældre
LOGO! moduler fra 0 til 7.
LOGIK. Siemens’ nye serie
af logikmoduler LOGO!

8 er en helt ny generation
af logikmoduler bestående
af otte nye basisenheder og
diverse nye add-on moduler. Kendetegnet for serien
er forenklet håndtering,
reducerede pladsbehov,
ﬂere udgange, Ethernetinterface, Integreret webserver, Data log samt at de
kan sende og modtage SMS
via CMR2020. Endvidere
kan LOGO! 8 logikmodul
via Ethernet kommunikation tilbyde nye ekstra funktioner til fjernbetjening og
fjernadgang, samt enklere
konﬁgurering af kommunikationsfunktioner.

Nyt farvedisplay
LOGO! 8-serien i det reviderede design omfatter otte
nye basisenheder, der er udstyret med Ethernet-interface og webserver. Fire af de
nye LOGO! 8 logikmoduler
til forskellige spændingsniveauer har et display med
tre justerbare baggrundsfarver og seks linjer af 16 tegn
hver. Takket være skærmens
forskellige signalfarver, kan
man give klar information
til operatøren - med færre
forkortelser i tekster og statusoplysninger, der er mere
synlige og lettere at læse end
før. Alle de nye moduler er

i samme kompakte design
som serie 6, 4TE (72 mm.).

Nye add-on moduler
I/O signal og kommunikationsmoduler - syv digitale moduler, tre analoge
moduler - er også blevet
re-designet og supplerer de
grundlæggende enheder af
LOGO! 8-serien. Det løse
display LOGO! TD er også
opdateret og omfatter et
seks-linje tekstdisplay med
20 tegn til hver linje og ﬁre
funktionstaster og er nu
Ethernet-baseret med to
porte.
LOGO!
CSM12/24

Siemens’ nye serie af logikmoduler LOGO! 8 er en helt ny generation
af logikmoduler bestående af otte nye basisenheder og diverse
nye add-on moduler.

Ethernet switch 12/24 V
DC er et modul som 4-port
Ethernet switch, og LOGO!
CMR2020 er et nyt GSM
modem der kan sende og

modtage SMS, som kan
styre en LOGO! samt sende
alarmer og procesværdier.
jsj

Kompakt termisk masseﬂowmåler

Transmitter til både CO2 og temperaturmåling.

CO2 transmittere med
forureningsresistent
infrarød måling
De målte værdier kan fås
som analoge strøm- eller
spændingssignaler.
TRANSMITTERE.
De
nye CO2 transmittere
i EE850 og EE820 serierne fra E+E Elektronik,
som Hans Buch A/S forhandler, muliggør stabile
målinger af CO2 koncentrationer på op til 10.000
ppm med høj nøjagtighed.
Der anvendes et infrarødt måleprincip (dobbelt bølgelængde NDIR
– ikke-gennemtrængende
infrarød teknologi), som
er særligt resistent overfor
forureninger.
Transmitterne leveres
med en multipunkt CO2
justering i forhold til temperatur, hvilket giver en
meget præcis målenøjagtighed over hele driftstemperaturområdet. De
målte værdier kan fås som
analoge strøm- eller spændingssignaler. Af ekstraudstyr kan bl.a. leveres et kit
for nem konﬁgurering og
justering af transmitterne,
der også har automatisk
ældningskompensation.

Både CO2 og
temperaturtransmitter
EE850 er en kombineret
CO2 og temperaturtrans-

fra 2 Nml/min op til 450 Nl/
min luft – og som for alle
termiske masseﬂowmålere
gælder det at målingen er
uafhængig af variationer i
tryk og temperatur, i anvendelsesområdet fra 0,2…11
barA/0…50oC!

Red-y kompakt serien af
termiske masseﬂowmålere
fra Vögtlin Instruments
AG har samme fordele
som en VA ﬂowmåler, men
derudover giver enheden
en yderst præcis og hurtig
måling.

mitter, der er særligt velegnet til applikationer for
bygningsstyring eller proceskontrol. Med en monteringsﬂange er det nemt
at installere målesensoren
direkte i en ventilationskanal, og selve CO2 sensorelementet med integreret
temperatursensor er godt
beskyttet inde i transmitteren. Målingen sker ved
at en lille del af luftﬂowet
passerer gennem den splittede måleprobe, ind gennem transmitterhuset og
tilbage til kanalen. Med
EE850 er der mulighed
for en passiv temperaturudgang via en to-tråds
forbindelse.

Også til særligt krævende
anvendelser
EE820 transmitteren er
designet til særligt krævende anvendelser. Det robuste hus med et specielt,
integreret ﬁlter gør det
muligt at anvende EE820
i forurenede miljøer som
f.eks. landbrug, stalde, kuvøser eller drivhuse. Med
en avanceret temperaturkompensation kan EE820
også anvendes udendørs.
www.hansbuch.dk

hassel.

FLOW. VA ﬂowmålere
anvendes i stort antal på
industrielle anlæg til overvågning og regulering af
gasser. Måleprincippet giver
mange fordele, bl.a. er VA
ﬂowmålere lette at installere og betjene, samtidig med
at de kan betragtes som værende vedligeholdelsesfrit.

Større målenøjagtighed
med termiske
masseﬂowmålere
Målerne leveres med indbygget nåleventil for indstilling enkel justering af
ﬂowmængden, men i visse
anvendelser stilles der krav
til målenøjagtigheden, som

Den kompakte termiske masseﬂowmåler i Red-y kompakt serien fra
Vögtlin Instruments AG har de samme fordele som en VA ﬂowmåler,
men derudover giver enheden en yderst præcis og hurtig måling
takket være brugen af digitale CMOS-sensorer.

gør at der skal tages hensyn
til mediets tryk og temperatur. Dette er krav en volumenmåler, som VA-måleren
ikke kan tage højde for, og
det er her, den kompakte
termiske masseﬂowmåler
fra Vögtlin Instruments
AG kommer til deres ret.
Vögtlin Instruments AG
forhandles i Danmark af
Carl A. Plesner A-S.

Anvender digitale
CMOS-sensorer
Red-y kompakt serien giver de samme fordele som
en VA ﬂowmåler, men derudover giver enheden en
yderst præcis og hurtig måling (nøjagtighed bedre end
1 % FS, i et dynamikområde
på 1:50) takket være brugen
af digitale CMOS-sensorer.
Måleområder strækker sig

2 års driftstid med batteri
Som for en VA-måler kan
Red-y kompakt fås med en
manuel ventil og alarmfunktioner. Der hvor brugeren vil
opleve den egentlige forskel
er LCD-displayet, som kan
vise både aktuelt ﬂow og opsummeret måleværdi. Som
supplement til den digitale
visning er displayet også forsynet med et søjlediagram,
der viser placeringen af den
„digitale“ kugle i måleren.
Enheden leveres enten
batteridrevet eller med 24V
DC strømforsyning. Vælges
den batteridrevne enhed
kan forventes en kontinuerlig driftstid på mere end 2 år
før batteriet skal udskiftes.
jsj

HVAC-frekvensomformer bringer
energibesparelser til nyt niveau
Den tredje generation af
Beijer Electronics’ HVAC
frekvensomformere, H3,
går et skridt videre når det
gælder energibesparelser.
FREKVENS. Den nye H3serie i frekvensomformere
fra Beijer Electronics øger
driveseffektiviteten til mere
end 98%, hvilket fører til
energibesparelser og reducerede levetidsomkostninger. Den dokumenterede
energibesparelse giver forbrugerne betydelige besparelser, år efter år. Samtidig
reduceres harmonisk forvrængning, der er forbundet med elektronisk udstyr
og traditionelle frekvens-

omformere til under 30 %
iTHD (total harmonic distortion).

Ny teknologi giver bedre
effekt
HVAC frekvensomformeren, H3, er tilgængelig fra
0,75 kW til 45 kW. Den nye
teknologi giver en bedre effektfaktor på indgangssiden,
der reducerer strømforbrug,
hvilket giver mindre kabelstørrelse, afbrydere og kontaktorer. H3-serien styrer
den nyeste generation af
asynkronmotorer og permanente magnet vekselstrømsmotorer, børsteløse
DC-motorer og synkrone
reluktansmotorer. Ud over
dette, er H3-serien identisk
med den eksisterende H2-

serie, når det gælder funktionalitet og IP-beskyttelse.

HVAC Inverter H3 features:
0,75 kW - 45 kW effektområde; 3-faset indgang 400
VAC, IP55 / IP66.
Virkningsgrad frekvensomformere > 98%.
Opfylder EN61000-3-12
Lavere strømforbrug - reduceret kabel-, sikring og
transformerstørrelse.
Forbedret effektfaktor – ingen ekstraafgift fra el-leverandør, takket være vores
lave effekfaktor.
Forbedret effektivitet – reducerede levetidsomkostninger. F.eks. med 37 kW der
kører 10 timer per dag, fem
dage i ugen, 50 uger per år
– er strømforbruget 92.500

HVAC Inverter H3 med 98
% driveseffektivitet og lav
input harmonisk forvrængning i overensstemmelse
med EN 61000 3 12.

kWh - 1,1 % reduktion, en
besparelse på 100 kWh.
www.beijer.dk
hassel.
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Danske virksomheder skal
beskytte sig mod spionage
Danske virksomheder
skal øge indsatsen for
at beskytte deres forretningshemmeligheder
mod industrispionage via
internettet fra blandt andet fremmede stater. Det
mener Dansk Industri.
SPIONAGE. - Det er helt afgørende, at virksomhederne
sørger for at beskytte deres
forretningshemmeligheder
bedst muligt. Det kan i sidste
ende koste arbejdspladser,
hvis den slags oplysninger
falder i de forkerte hænder,
siger branchedirektør Adam
Lebech, DI ITEK, som er
Dansk Industris branchefællesskab for cirka 300
virksomheder inden for it-,
tele-, elektronik- og kommunikationsbranchen.

Sikkerheden skal
matche risici
- På stadig ﬂere områder
er digital forretning blevet
standard, fordi det giver

værdi i hverdagen. Men jo
større rolle it spiller i vores
forretninger, jo vigtigere er
det, at sikkerheden matcher
de risici, virksomheden står
over for, siger Adam Lebech.
DI ITEK holdt for nylig
årsdag i København, hvor
160 branchefolk, politikere
embedsmænd og eksperter
deltager, og her fremlagde
Adam Lebech branchefællesskabets nye strategi, hvor
informationssikkerhed og
privacy er en af mærkesagerne. Samtidig har DI og DI
ITEK tidligere udsendt en
ny vejledning til virksomhederne om, hvordan de bedst
muligt beskytter sig mod
statssponseret elektronisk
spionage og it-kriminalitet.

Få foretaget en
risikovurdering
- Der er ingen tvivl om, at
it-sikkerhed bliver en stadig
mere central dagsorden i de
kommende år. Det første og
vigtigste, som virksomhederne skal gøre, er hurtigst
muligt at foretage en risikovurdering og klassiﬁcering
af data, siger Adam Lebech.
- Det er vigtigt at vi bruger
og får det fulde udbytte af
de nye teknologiske muligheder. Tryghed er afgørende
for, at borgere, virksomheder og myndigheder vil
bruge nye digitale services
og produkter fremover, siger
branchedirektøren.
hassel.

Energikæde til renrum
Efterspørgslen efter
renrumsanvendelser stiger
samtidig med, at der stilles
større og større tekniske
krav til komponenterne.
KÆDER. igus har netop introduceret en energikæde
udviklet specielt til renrum,
der giver meget høj slidbeskyttelse og mulighed for
fuldstændig tætning af
systemet. Energikæden er
certiﬁceret til den højeste
renrumsklasse ISO 1.
Inden for mange brancher stiger efterspørgslen
efter renrumsanvendelser
samtidigt med at der stilles større og større tekniske
krav til de pågældende komponenter. En slidstærk energi- og medietilførsel udgør
en væsentlig del af enhver
renrumsløsning. Til dette
formål har igus udviklet den
nye CRC-kæde til renrum
(CleanRoomChain), der
opsamler potentielle slidpartikler i en bølgeslange
og på den måde forhindrer
snavs i at opstå. Denne ”indkapsling“ af den egentlige
energikæde plus kablerne er
i sig selv utrolig slidstærk.
Samtlige komponenter,
også trækaﬂastningen og
tilslutningselementerne,
er udviklet med henblik på
hermetisk tætning af det
indvendige rum. På den
måde er renrumsegnetheden garanteret selv under
høj belastning.

Høj vandringshastighed
Yderkappens ﬂeksibilitet

CRC-renrumskædens opbygning: (1) Slidstærk yderkappe, (2) ekæder leveres i forskellige bredder, (3) Tætte tilslutningselementer,
der forhindrer enhver kontaminering af renrummet.

giver ikke kun mulighed
for variabilitet i forbindelse med bygning, montering
og drift af energiføringen,
men sikrer tillige nem vedligeholdelse og inspektion
af kablerne takket være en
genlukkelig åbningsmekanisme. Herudover er der
skabt mulighed for høj
vandringshastighed og acceleration, der f.eks. er påkrævet i forbindelse med
pick-and-place anvendelser.
Hele energikædesystemet
samt chainﬂex kablerne i de
slidstærke materialer afpasses løbende efter hinanden,
hvilket også bidrager til levetidsoptimering.

Energiføring i den højeste
kategori
På grund af dens egenskaber
er CRC-renrumsenergikæden af IPA Fraunhofer instituttet blevet klassiﬁceret

efter DIN ISO Class 1 uden
nogen som helst begrænsninger. Med andre ord:
Energikæden opfylder alle
de krav, der f.eks. stilles inden for medicinteknik samt
halvleder- og automobilindustrien. Kæden tilbydes
seriemæssigt med to forskellige inderbredder (hhv. 38
og 103 mm). Den indvendige højde udgør 24 mm og
den udvendige 59 mm. Der
kan bestilles varianter med
en prædeﬁneret bøjeradius
på hhv. 150, 175, 200, 225
og 250 mm. Ligesom ved de
øvrige e-kæde typer tilbyder
igus et gratis online-redskab
med 3D-CAD simulation
til hele konﬁgurationen med
henblik på at udvikle et optimalt produkt til og ikke
mindst i samarbejde med
kunden.
www.igus.dk
hassel.

Bast & Co A/S overtog i 2012 alle aktiviteter fra Jakobsen Surface Grinders og har siden udviklet en helt ny
udgave af den traditionelle slibemaskine. Fra venstre ses direktør Jens Hansen, Hans Erik Misser og partner
Simon Bast, der er ansvarlig for Jakobsen-maskinerne.

Maskinserviceﬁrma
opkøber konkurrent
Bast & Co A/S i Vejle, der
reparerer og vedligeholder
industrimaskiner, er med
opkøbet af Hans Erik Misser ApS i Korsør nu ene om
at servicere slibemaskiner
fra den kendte, danske
producent Jakobsen.
SERVICE.
Producenten
Svend Jakobsen Maskinfabrik har en særdeles vigtig
plads i den danske industrihistorie. Virksomheden blev
grundlagt i 1942 og har siden leveret omkring 13.000
slibemaskiner til værksteder
overalt i verden, hvoraf de
ﬂeste stadig er i brug og kræver vedligeholdelse.

To specialﬁrmaer bliver ét
Mekanikspecialisterne Bast
& Co A/S, der er eksperter
i service og reparation af
disse maskiners mekaniske
dele, overtog for et år siden
alle Jakobsens aktiviteter.
Nu har Vejle-virksomheden
gjort rent bord i branchen og
opkøbt den eneste konkurrent inden for servicering af
de pålidelige slibemaskiner.
Der er tale om forretningen
Hans Erik Misser ApS, der
i næsten en menneskealder
har specialiseret sig i den
elektroniske styring af maskinerne. Indehaver Hans
Erik Misser drosler gradvist ned for at kunne nyde
sit otium og vil gerne overlevere sin unikke, tekniske
viden, så den ikke går tabt.
Han oplærer derfor den erfarne elektronikmekaniker
Simon Bast fra Bast & Co
A/S, som ser stor nytte af
den nye fagkundskab.

Erfaringerne føres videre
- Hans Erik Misser har mange års erfaring og er virkelig
en specialist på det elektroniske i Jakobsen planslibemaskiner. Vi kan lære rigtig
meget af ham. Nu, hvor
Hans Erik Misser ansat hos
os, kan vi tilbyde kunderne
en komplet vedligeholdelse
og reparation af Jakobsenmaskinerne. Det betyder
meget for vores kunder, at
de kun skal ét sted hen for
at få den komplette service,
forklarer Simon Bast, der sammen med andre medarbejdere - har overtaget Bast
& Co A/S efter faderen,
Helge Bast, som grundlagde
virksomheden i 1993.
Optimal løsning for alle
68-årige Hans Erik Misser
har længe overvejet mulighederne for at trække sig tilbage. Men hvad gør man, når
man er den eneste i verden
med en helt speciﬁk viden,
som kunder i Danmark og
hele Europa fortsat efterspørger? Løsningen for Hans
Erik Misser blev altså at lade
sig opkøbe af Bast & Co A/S
og lære alle sine hemmeligheder fra sig, hvilket passer
den sjællandske maskinveteran glimrende.
- For mig at se er dette
den optimale løsning. Både for mig, for Bast & Co
A/S og for alle kunderne.
Og det går heldigvis rigtig
godt. Simon Bast er en god
elev, der véd en masse i forvejen. I begyndelsen var jeg
på værkstedet næsten hver
dag, men nu kan han klare
meget selv. Problemet med
Jakobsen-maskinerne er,
at mange komponenter er
specialfremstillet og ikke

længere fabrikeres. Så det
er enormt vigtigt, at mekanikeren ved, hvad han laver,
fortæller læremesteren, der
typisk drager fra Korsør til
Vejle to eller tre dage ugentligt.

En guldgrube af viden
Jens Hansen, der er adm. direktør for Bast & Co A/S, er
glad for nu at have samlet al
tilgængelig Jakobsen-viden
under ét tag, så kunderne
kan blive endnu bedre hjulpet. Samtidig er han sikker
på, at opkøbet vil betyde
ﬂere ordrer, og direktøren
ser også nye forretningsmuligheder i virksomhedsovertagelsen.
- Vi vil gerne ind på markedet for totalrenovering af
ældre maskiner. Altså en
gennemgang fra A til Å, hvor
vi skiller alt ad, smører og justerer og samler det igen, så
både mekanik og elektronik
fungerer optimalt mange år
frem. Det ved jeg, mange af
vores kunder efterspørger,
og med vores nye ekspertviden om den elektroniske
del, kan vi levere totalløsninger, siger Jens Hansen,
som er imponeret over det
skatkammer af vigtig viden,
Bast og Co A/S nu har fået
adgang til. Direktøren anser
det således ’ikke for usandsynligt’, at medarbejderstaben vil blive udvidet på
baggrund af opkøbet.
jsj
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Maskine datasikkerhed del-5
Artikel 5 i serien om kommunikation og datasikkerhed omhandler foruden
lag protokol også orientering om Functional Safety
samt sikkerhedsrelaterede
systemer efter standard
IEC/EN 61508.

er påkrævet for at udføre
en bestemt funktion eller
funktioner med henblik på
at sikre, at risikoen er holdt
på et acceptabelt niveau.
Sådanne funktioner er
per deﬁ nition sikkerhedsfunktioner. To typer krav
er nødvendige for at opnå
Functional Safety:
I ﬁeldbus-standarder refererer termen service til OSI lag modellen.

Af Jørgen Sommer.
NETVÆRK. Data-Link servicen er tilvejebragt af datalink protokollen ved brug af
service, der er tilgængelig fra
det fysiske lag.
System management er
en lokal mekanisme til styring af lag protokollen.
I ﬁeldbus standarderne
refererer termen service til
den abstrakte evne skaffet
af et lag i OSI grund reference modellen til laget
umiddelbart over. Således er data-link service en
koncept-arkitektur-service,
der er uafhængig af administrative og implementeringsmæssige opdelinger.

Applikation lag protokol
Denne protokol sørger for
applikations service ved
brug af de services, der er
tilgængelige fra data-link lag
eller andre umiddelbare lavere lag.
System management er
en lokal mekanisme til styring af lager protokollen.
En applikation proces benytter ﬁeldbus applikations
lag service til udveksling af
information med andre applikationsprocesser.
Servicen deﬁ nerer den
abstrakte interface mellem
applikationsprocessen og
applikations laget.
Protokollen er sættet af
regler, som styrer format
og betydning af information udvekslingen mellem
applikations lag i forskellige
enheder. Applikations lag
bruger protokollen til implementering af deﬁ nitioner
på applikations lag service.
Om protokol maskinen
Protokol maskinen deﬁ nerer
de forskellige tilstande for
et applikations lag og den
gyldige overførsel mellem
tilstandene. Den kan betragtes som en begrænset
tilstandsmaskine.
Protokol-maskinen beskrives ved brug af tilstands
tabeller. Informationen
bliver udvekslet mellem
applikations processen og
protokol maskinen gennem

applikations service data enheder.
Protokol maskinen udveksler information med
andre protokol maskiner
gennem applikation protokol data enheder (APDU).

Lidt om
standard IEC/EN 61508
Standard IEC/EN 61508 serien nævnes ofte lidt i ﬂæng
i forskellige sammenhænge.
Den er overvejende skrevet
for komponentfabrikanter
af sikkerhedskomponenter
og til brugere, der arbejder
med sikkerhed i komplicerede større elektroniske og
softwaremæssige sikkerhedskredse.
Der er tale om en Basisvejledning til Functional
Safety.
Formålet med denne vejledning er at introducere
Functional Safety-konceptet og give en oversigt over
den internationale standard
IEC/EN 61508.
Man bør læse vejledningen,
hvis man:
s ER I TVIVL OM HVORVIDT
IEC/EN 61508 gælder
for dig
s ER INVOLVERET I UDVIKLING
af elektriske, elektroniske eller programmerbare elektroniske systemer,
der
s KAN HAVE INDmYDELSE PÍ
sikkerheden
s UDARBEJDER ANDRE STAN
darder, hvor Functional
Safety indgår som en relevant faktor.
Punkt 2 i denne vejledning
giver en uformel deﬁ nition
af Functional Safety, beskriver relationerne mellem sikkerhedsfunktioner,
sikkerhedsintegritet og sikkerhedsrelaterede systemer,
giver et eksempel på, hvordan sikkerhedskrav er udledt, og opstiller en liste over
nogle af de udfordringer, der
ligger i at opnå Functional
Safety i elektriske, elektroniske og programmerbare
elektroniske systemer.
Punkt 3 i vejledningen
viser nogle af de detaljer

fra IEC/EN 61508, der kan
hjælpe med at opnå Functional Safety. Dette punkt beskriver standardens formål,
tekniske fremgangsmåde og
struktur.

Functional Safety
Functional Safety er en del
af den samlede sikkerhed,
som afhænger af et system
eller apparat, der fungerer
korrekt i henhold til dets
input.
Et eksempel på Functional Safety kan være en
beskyttelse mod overophedning ved hjælp af en
termosensor indbygget i en
elektrisk motors vindinger
til at standse motoren, før
den bliver overophedet.
Men anvendelse af en speciel isolering til at modstå
høje temperaturer er ikke
et eksempel på Functional
Safety (selvom det er en sikkerhedsforanstaltning, der
kan sikre mod nøjagtig det
samme faremoment).
Sikkerhedsfunktioner
og sikkerhedsrelaterede
systemer
Generelt kan man sige, at
markante faremomenter
for et udstyr og ethvert
tilhørende styringssystem
skal identiﬁceres af den, der
speciﬁcerer eller udvikler
systemet gennem en risikoanalyse.
Analysen
fastsætter,
hvorvidt Functional Safety
er nødvendigt for at sikre en
passende beskyttelse mod
hvert enkelt faremoment.
Hvis det er tilfældet, skal
der tages hensyn til det på
en passende måde under
udviklingen.
Functional Safety er bare
en metode til at håndtere faremomenter. Det er
først og fremmest vigtigt
at eliminere eller reducere faremomenter såsom
indbygget sikkerhed i konstruktionsfasen.
Udtrykket „sikkerhedsrelateret“ er anvendt til
at beskrive systemer, der

s KRAV TIL SELVE SIKKERHEDS
funktionen (hvad funktionen udfører)
s KRAV TIL SIKKERHEDSINTE
griteten (sandsynligheden for at funktionen
bliver udført tilfredsstillende).
Kravene til sikkerhedsfunktionen er udledt af risikoanalysen, og kravene
til sikkerhedsintegriteten
er udledt af risikovurderingen. Jo højere niveau af
sikkerhedsintegritet, desto
mindre sandsynlighed for
farlige fejl.

Sikkerhedsrelateret system
Ethvert system, implementeret med en hvilken
som helst teknologi og som
udfører sikkerhedsfunktioner, er et sikkerhedsrelateret
system.
Det sikkerhedsrelaterede
system kan være adskilt fra
styringssystemet eller være
en del af det. Højere niveau
af sikkerhedsintegritet stiller nødvendigvis strengere
krav til udviklingen af det
sikkerhedsrelaterede system.
Eksempel på Functional
Safety
Et eksempel, hvor Functional Safety ville være
anvendelig, kunne være en
maskine med en roterende
klinge, der er beskyttet af
et hængslet dæksel uden
huller.
Klingen skal jævnligt rengøres ved at løfte dækslet.
Dækslet holdes låst på en
måde, så det, så snart det
løftes, slukker for motoren
og tilkobler en bremse.
På den måde stopper klingen, før operatøren kommer
til skade.
For at være sikker på, at
der er opnået sikkerhed, er
det nødvendigt med både en
risikoanalyse og en risikovurdering:
1) Risikoanalysen identiﬁcerer den fare, der er forbundet med rengøringen af
klingen.
For denne maskine kan
den vise, at det ikke må være
muligt at løfte dækslet mere

end 5 mm, før bremsen aktiveres og stopper klingen.
En yderlig analyse kunne
afsløre, at den tid, det må
tage klingen at stoppe, skal
være et sekund eller mindre.
Tilsammen beskriver dette
sikkerhedsfunktionen.
2) Risikovurderingen afgør
kravene til sikkerhedsfunktionens egenskaber.
Målet er at sikre, at sikkerhedsfunktionens integritet er tilstrækkelig til at
sikre, at ingen bliver udsat
for en uacceptabel risiko i
forbindelse med denne farlige handling og eventuel
datatransmission.
Skaden, der er resultatet
af en fejl i sikkerhedsfunktionen, kunne være amputering af operatørens hånd,
men kunne også blot være
et sår.
Risikoen afhænger af,
hvor ofte dækslet skal løftes,
og det kunne være mange
gange dagligt eller måske
blot mindre end en gang om
måneden. Det krævede niveau af sikkerhedsintegritet
øges med skadens voldsomhed, og hvor ofte vedkommende udsættes for faren.
Sikkerhedsfunktionens
integritet vil afhænge af
det samlede udstyr, der er
nødvendigt til at udføre sikkerhedsfunktionen korrekt.
I dette tilfælde vil udstyret
bestå af låsemekanismen,
det tilhørende elektriske
kredsløb, motoren og bremsesystemet.
Risikoanalysen identiﬁcerer altså, hvad der skal
gøres for at undgå en farlig hændelse eller farlige
hændelser forbundet med
klingen. Risikovurderingen
opstiller kravene til tvangskoblingens sikkerhedsintegritet, for at den pågældende
risiko er acceptabel. Disse to
elementer:
1). hvilken sikkerhedsfunktion der skal udføres - altså
kravene til sikkerhedsfunktionen
2). hvilken grad af sikkerhed
der er nødvendig, for at sikkerhedsfunktionen bliver
udført - altså kravene til
sikkerhedsintegriteten er
fundamentet i Functional
Safety.

Udfordringer under opnåelse af Functional Safety
Sikkerhedsfunktioner bliver i højere og højere grad
udført af elektriske, elektroniske eller programmerbare
elektroniske systemer.
Disse systemer er for det
meste komplekse, hvilket
gør det umuligt i praksis
fuldstændig at fastlægge alle
fejlmuligheder eller at teste
alle de måder, systemerne
kan opføre sig på.

Det er svært at forudsige
sikkerhedsegenskaberne,
selvom test stadig er en vigtig faktor.
Udfordringen består i at
konstruere systemet på en
sådan måde, at man forebygger farlige fejl i at opstå.
Visse krav i standardserien er relateret til udviklingsaktiviteter, hvor
teknologien til implementeringen endnu ikke er helt
besluttet. Dette indbefatter beskrivelse af samtlige
sikkerhedskrav (koncept,
deﬁ nition af rammer, risikoanalyse og risikovurdering).
Hvis der er mulighed
for, at E/E/PE teknologi
kan bruges, skal standardserien anvendes, så Functional Safety-kravene for
sikkerhedsrelaterede E/E/
PE-systemer opstilles på en
metodisk og risikobaseret
måde.

Sikkerhedsrelaterede E/E/
PE systemer:
s NEDLUKNING AF EN FARLIG
kemifabrik
s INDIKATOR FOR SIKKER LAST
til en kran
s TVANGSKOBLING AF SKRME
og nødstopfunktion på
en maskine
s FREKVENSOMFORMERE TIL
begrænsning af motorhastighed som en del af
en beskyttelsesanordning
s BILERS INDIKATORLYS !"3
bremser og motorstyringer
s FJERNAmSNING STYRING
og programmering af en
processtyring koblet til
et netværk
s ET )4 BASERET HJLPE
værktøj, hvor fejlresultater påvirker sikkerheden.
Et sikkerhedsrelateret E/E/
PE-system dækker alle dele
af det system, der er nødvendigt for at udføre sikkerhedsfunktionen.
Idet deﬁ nitionen af sikkerhedsrelaterede E/E/
PE-systemer er aﬂedt af
deﬁ nitionen af sikkerhed,
omfatter den også det at
være fri for uacceptabel
risiko for såvel kvæstelser
som skade på folks helbred.
Skaden kan opstå indirekte
som følge af en skade på
ejendom eller omgivelser.
Men nogle systemer vil blive
konstrueret primært til at
beskytte mod fejl, der kan
få voldsomme økonomiske
følgevirkninger.
IEC/EN 61508 kan anvendes ved udvikling af et
hvilket som helst E/E/PEsystem, der udfører kritiske
funktioner såsom at beskytte udstyr og produkter.
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Hvornår er man på rejse?

Økonomi & Marked

Byretten har truffet afgørelse i en sag om opfyldelse af
rejsereglerne i skattelovgivningen. I sagen lod den ene af
to idrætskvinder sin „bedre
halvdel“ blive hjemme, medens den anden medbragte
kæresten til Danmark. Den
sædvanlige bopæl var efter
byrettens opfattelse i udlandet for ”alenepigen”, mens
lejligheden i Danmark måtte anses for den sædvanlige
bopæl for kæresteparret.

Påstanden for byretten
Sagen drejede sig om to
personer, der blev ansat i
en dansk idrætsklub på en
2-årig kontrakt dækkende
perioden medio 2003 til medio 2005. Der var udbetalt
skattefri rejsegodtgørelse
(kost og småfornødenheder) for 2005. Disse godtgørelser var af SKAT anset
for skattepligtige, allerede
fordi skattefri dækning af
kostudgifter efter rejsereg-

lerne maksimalt kan ske i 12
måneder.
Idrætsfolkenes påstand
var derfor, at de i stedet
kunne få fradrag enten efter Skatterådets standardsatser eller med de faktiske
udgifter.

Rejsereglerne
Arbejdsgiverens udbetaling
af godtgørelse til dækning af
rejseudgifter (kost og småfornødenheder) med Skatterådets standardsatser er
skattefri, når lønmodtageren, på grund af afstanden
mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted, ikke har
mulighed for at overnatte på
sin sædvanlige bopæl.
Der kan kun opnås fradrag efter rejsereglernes
standardsatser, hvis betingelserne for udbetaling af
skattefri rejsegodtgørelse
er opfyldt. Der kan maksimalt udbetales skattefri
kostgodtgørelse i 12 måne-

der, men er rejsereglerne opfyldte, kan der efter udløbet
af 12-måneders-perioden
foretages fradrag for faktiske udgifter (dog maksimal
25.000 kr. i 2014).

Byrettens dom
Parterne var enige om, at der
for begge idrætsfolk var tale
om et midlertidigt arbejdssted. Men længere strakte
enigheden sig heller ikke.
Byretten fandt, at den ene
idrætskvinde opfyldte rejsereglerne, da den sædvanlige
bopæl var i udlandet, hvor
kæresten boede, og hvor
hun havde boet indtil hun
ﬁk arbejde i Danmark, og
i øvrigt ﬂyttede tilbage til
efter udløbet af den 2-årige
kontrakt. Under arbejdsopholdet i Danmark havde
hun cirka én gang om måneden været hjemme hos
kæresten i udlandet. Da der
ikke kunne udbetales skattefri kostgodtgørelse, fordi

den gældende grænse på 12
måneder var overskredet,
kunne der heller ikke opnås
standardfradrag, men alene
fradrag for de faktiske udgifter, der blev fastsat skønsmæssigt til 15.000 kr. for 5
måneder.
Den anden idrætskvindes sædvanlige bopæl var
efter byrettens dom lejligheden i Danmark, da både
hun og kæresten boede her,
og da kærestens lejlighed i
udlandet var udlejet. Da
rejsereglerne hermed ikke
var opfyldt, kunne der ikke
indrømmes fradrag for kostudgifter.
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Tryktransmittere til alle opgaver
WIKA’s tryktransmittere kan leveres i mange
udførelser, som dækker de fleste måleopgaver. Vi
opdeler typerne efter anvendelsesområde og de
krav der stilles fra processen.
Som udgangspunkt vælger vi mellem 4
standardtyper, der alle udemærker sig alle ved at
være state of the art i deres segment.
Vælger du en af disse typer, så får du en
tryktransmitter der giver det bedste forhold mellem
pris og ydelse, leveret med den korteste
leveringstid, til din næste måleopgave.
Kontakt Plesner.as for at høre mere om de mange muligheder.

”garant for et sikkert valg
”
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Ekstreme
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www.plesner.as
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Virksomheder:

Nyt vindmølletestcenter
indviet på Lindø
Vind og vejr kan simuleres
på en realistisk måde.
TEST. En ny testbænk for
havvindmøller er nu indviet
på det tidligere skibsværft
Lindø. Testbænken står på
LORC, Lindoe Offshore

Renewables Center, der er
ﬂyttet ind i A.P. Møllers
tidligere værftsbygninger,
og det var da også bestyrelsesformand Ane Mærsk McKineny Uggla, der indviede
testbænken.
I testbænken kan man
simulere vind og vejr og

dermed teste vindmøllens
nacelle – selve motorhuset
– indendørs på en realistisk
måde. Dermed kan man
sikre, at møllerne kan holde
til de ekstreme belastninger,
der er i en havvindmøllepark
på åbent hav.
Bag LORC står blandt an-

dre DONG Energy, Vestas
Wind Systems, Siemens
Wind Power, og DTU driver i samarbejde med LORC
den nyindviede testbænk.
hassel.

Selve motorhuset kan
testes på en realistisk
måde.

Leif Verner Veng, t.v., ﬁk overrakt sin Kongelige Belønningsmedalje
af divisionschef Poul Fussing, Hans Buch A/S.

Kongelig Belønningsmedalje til Leif Verner Veng
MEDALJE. Efter 42 års tro
tjeneste hos Hans Buch A/S
gik salgsingeniør Leif Verner Veng på pension den 30.
september 2014.
Hans Buch A/S havde
derfor indstillet ham til
Den Kongelige Belønningsmedalje, som kan tildeles
efter 50 års fortjenstfuld
ansættelse i samme private
virksomhed eller i forbindelse med fratræden efter
mindst 40 års ansættelse.
Leif Verner Veng blev i sin

Schneider Electric har købt Invensys
Schneider Electric har opkøbt det britiske ﬁrma Invensys,
der står bag en række stærke brands inden for automation, energistyring og software til real time-styring og
overvågning i bl.a. procesindustrien. Opkøbet skaber
store forventninger i Danmark, hvor det primært er
Invensys’ softwarebrand Wonderware, der er til stede.
OPKØB. Schneider Electric
Danmark har siden det globale opkøb i januar budt 15
medarbejdere fra Invensys
i Danmark velkommen. De
dækker stillinger i Danmark
såvel som i internationale
funktioner. I Danmark er
det Wonderware Scandinavia med kontor i Herlev,
som fylder mest i forhold til
Invensys aktiviteter. Wonderware tilbyder en avanceret software-platform til
styring og overvågning af
alt fra større produktioner,
distributionsnet og andre
organisationer, der er spredt
over store afstande. Won-

derware-løsningerne passer
godt til Schneider Electrics
globale strategi, og opkøbet
skaber glæde i den danske
organisation.

Passer godt sammen
- Vi er meget glade for at
byde Invensys velkommen
i Schneider Electric-familien, og i Danmark ser vi meget frem til at få skabt et godt
samarbejde og udnytte hinandens styrker til at skabe de
bedste løsninger for vores
samarbejdspartnere. Her
i landet har Wonderware
Scandinavia en velfungerende salgsorganisation,
T E K N I S K

CEO Thomas Träger og resten
af Schneider Electric Danmark
har budt 15 medarbejdere velkomne efter den franske koncern i januar købte det britiske
selskab Invensys.

som kommer med nogle
spændende løsninger, der
passer godt sammen med
store dele af vores nuværende portefølje og fremtidige strategi, siger Thomas
Träger, CEO i Schneider
Electric Danmark.

Stor forretningsmæssig
synergi
Hos Wonderware Scandinavia har det nye, globale
ejerskab åbnet op for nye
muligheder. - Det er en
spændende tid, og jeg er slet
ikke i tvivl om, at vi får skabt
stor forretningsmæssig sy-

nergi i takt med, at samarbejdet vokser. Det er klart,
at der er mange områder,
hvor vi kan komplimentere
og løfte hinanden, siger Rune Høgild, der er salgschef
for Wonderware Scandinavia i Danmark. Til februar
ﬂytter de danske Invensysmedarbejdere med resten
af Schneider Electric ind i
et nyt, energirigtigt hovedkvarter i Ballerup.
Foruden Wonderware
dækker Invensys også over
kendte brands som Foxboro
og Eurotherm.
jsj

U D V I K L I N G

tid ansat hos AEG Dansk
Elektricitets Aktieselskab
(i dag Hans Buch A/S), og
har gennem alle årene haft
sit virke inden for el-motorer. Det var således med stor
fornøjelse at divisionschef
Poul Fussing tirsdag den
30. september 2014 kunne
overrække Leif Verner Veng
Den Kongelige Belønningsmedalje med krone på vegne
af Hendes Majestæt Dronningen.
jsj

Navne:
Jan Boye Knudsen
er pr. 1. august 2014 blevet ansat som kalibreringstekniker hos Buhl & Bønsøe A/S. Jan Boye Knudsen skal medvirke til at styrke virksomhedens kalibreringsafdeling,
og skal varetage kalibreringsopgaver af måleudstyr både
inhouse og onsite samt kalibreringsafdelingens andet
forretningsområde – validering. Han kommer senest
fra en stilling som teknisk ansvarlig hos Netavent A/S.

Bo Bøgwald
er ligeledes pr. 1. september 2014 blevet ansat som kalibreringstekniker hos Buhl & Bønsøe A/S. Bo Bøgwald
skal medvirke til at styrke virksomhedens kalibreringsafdeling, og skal varetage kalibreringsopgaver af måleudstyr både inhouse og onsite samt kalibreringsafdelingens
andet forretningsområde – validering. Han er uddannet
radiomekaniker og har tidligere været ansat hos blandt
andet Danvægt A/S og GN Resound.

Christian Jonasson
er startet som lagerelev i service- og lagerfunktionen
hos Buhl & Bønsøe A/S.
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FAGERBERG LEVER AF AT LEVERE
KVALITET I FORM AF PRODUKTER,
RÅDGIVNING OG SERVICE
TIL VORE KUNDER
Vort arbejde bygger på mange års erfaring kombineret med
en evne til at tænke i nye og alternative løsninger, der kan
mærkes på bundlinjen hos vore kunder.
Kontakt Fagerberg for en snak om netop din proces.
Gustaf Fagerberg A/S - Kornmarksvej 8-10 - 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 29 02 00 - Fax: +45 43 29 02 02
e-mail: fagerberg@fagerberg.dk - www.fagerberg.dk

Sammen kan vi sikre,
at du får præcis de
automationsløsninger,
du har behov for...

Uanset om du skal styre en gantry robot, en griber eller armen på en malkerobot, ﬂytte en cylinder eller blot forsyne en blæsepistol med luft,
så er Parker Hanniﬁn med hele vejen - lige fra bearbejdning af føde- og drikkevarer til den endelige pakning. Hos Parker besidder vi en
teknisk viden og forståelse, der gør, at vi kan rådgive om og levere high-end løsninger tilpasset dine speciﬁkationer. Og fordi produkterne er
udviklet specielt til føde- og drikkevarer, er produkternes tolerance høj. For dig betyder det, at du får meget pålidelige automationsløsninger,
der lever op til branchens skrappeste krav og standarder.
Med over 1 mio. produkter og 9 teknologier er Parker Hanniﬁn din globale partner med det mest omfattende sortiment indenfor motion &
control teknologier.

www.parker.dk
tel. 4356 0400

