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Elektromagnetisk fl owmåler

MagFlux® fl owmålere er udviklet til måling i alle 
typer af ledende væsker, herunder måling af fl ow i 
drikkevand, spildevand, slam og procesvand.

•  0.25% nøjagtighed
• DN15 til DN1400
• Stort tydeligt display
• IP67 eller IP68 montering
• Valgbar fl owretning
• Netværks mulighed

Leveres med eller uden displayenhed, hvor én dis-
playenhed kan betjene op til 4 MagFlux® målere.
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Det er styrken bag Siemens instrumenter til forskellige typer af målinger www.siemens.com/sensor-systems

…er pålidelighed og troværdighed kritisk!

Når målinger er vigtige…

proces&

SPS IPS Drives 2014 blev en stor succes og bekræfter 
dermed sin position som Europas førende messe inden 
for industriel automatisering. Messen, der i år havde 25 
års jubilæum, bliver hvert år ved med at overgå sig selv, 
så med over 1.600 udstillere og over 60.000 besøgende 
var der godt besøg på standene og trængsel på gangene.

FAGMESSE. SPS IPS Dri-
ves 2014, der blev afholdt i 
Nürnberg fra den 25. til 27. 
november 2014, satte endnu 
en gang rekord. Ikke blot 
kom der over 60.000 fag-
ligt dedikerede besøgende i 
de tre messedage, også med 
hensyn til udstillere - 1.602 
- og standareal - 117.800 
m2 i 14 messehaller - var 
det en rekordmesse. Også 
med hensyn til antallet af 
udenlandske udstillere var 
der rekord, idet 508 udstil-
lere - 32 % - var fra udlandet.

Premiere på ny messehal
For første gang tog fagmes-
sen SPS IPC Drives 2014 
den nybyggede hal 3A på 

Nürnberg Messen i brug, 
således at messen næsten 
fyldte alle messens 14 haller. 
I den nye hal havde man pla-
ceret udstillingsområderne 
drevteknologi og sensorer, 
således at der blev skabt en 
sammenhæng mellem de 
eksisterende haller 3 og 4A. 
Da messen i de senere år er 
fortsat med at ekspandere, 
er udstillingsområderne i de 
forskellige haller løbende 
blevet ændret. Industriel 
software er således blevet 
integreret i Hal 6 sammen 
med mekanisk infrastruk-
tur. Industriel kommunika-
tion var nu udstillet i hal 2, 
hvor emner som industriel 
Ethernet og bussystemer 

var placeret. Hal 11 var for 
første gang helt fyldt af Sie-
mens, som satser kraftigt på 
at præsentere sine nyheder 
på SPS IPC Drives.

Samarbejde med 
brancheforeninger
De tyske fabrikantfor-
eninger Zentralverband 
Elektrotechnik- und Elek-
tronikindustrie e.V.  (ZVEI) 
og Verband Deutscher Ma-
schinen- und Anlagenbau 
e.V. (VDMA) havde sam-
men med messens arran-
gører arrangeret en række 
konferencer og paneldiskus-
sioner om centrale emner 
for industrien, og på fæl-
lestandene ”AMA Centers 
for Sensors and Measure-
ment” og “Wireless in auto-
mation” i hallerne 4A og 10, 
kunne de besøgende få en 
bred vifte af oplysninger 
om specifi kke aspekter af 
forskellige emner. Der var 
også mulighed for person-
lige konsultationer for at 

fi nde løsninger på konkrete 
automationsopgaver.

Aktuelt 
konferenceprogram
Årets konferenceprogram 
bestod af en række konfe-
rencer om meget aktuelle 
emner. Eksempelvis emner 
som “Big data” og “Uncon-
ventional drives with smart 
materials” var to af konfe-
rencernes højdepunkter. I 
alt var der 48 konferencer, to 
foredrag og en paneldiskus-
sion om “Opportunities and 
limitations of Industry 4.0”, 
der havde fokus på en prak-
tisk og leverandøruafhængig 
dialog mellem udvikling og 
anvendelse.

Den næste SPS IPC Dri-
ves 2015 afholdes i perioden 
24. til 26. november 2015.

Læs mere om SPS 
IPC Drives 2014 
i næste nummer af 
AUTOMATIK & Proces.
 jsj

SPS IPC Drives 2014:

Stor succes i 
jubilæumsåret For maskinbyggerne var SPS IPC Drives 2014 et rent 

’Slaraffenland’ med alt fra de mindste sensorer til 
de største motorer og avancerede styringer. 
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Der var både diplom, en stor check og kongeligt 
håndtryk til de to vindere af FoodTech 
Award 2014 i MCH Messecenter Herning.

AWARD. Der var to vindere 
af FoodTech Award 2014, 
nemlig Bürkert Controma-
tic A/S og SSI Diagnostica, 
Statens Serums Institut. 
Bürkert Contromatic fi k 
prisen for en ny fl owmå-
ler og SSI Diagnostica for 
et nyt instrument til brug 
ved hygiejnekontrol. Begge 
produkter var også af Be-
dømmelseskomiteen for 
FoodTech Product News & 
Award tildelt tre stjerner.
Vinderne blev afsløret af 
H.K.H. Prins Joachim, der 
overrakte hver vinder et di-
plom og en præmiecheck 
på 25.000 kr. Awarden blev 
for Bürkerts vedkommende 
modtaget af adm. direktør 
Aage Dam og for SSI Diano-
sticas vedkommende af bio-
analytiker Mette Bendixen.

En stor udfordring
Der var på forhånd lagt op 
til, at der kun skulle udpeges 
én vinder, men ved præsen-
tationen af vinderne sagde 
professor, dr. techn. Jens 
Adler-Nissen, DTU, at det 
havde været en udfordring 
at udpege én vinder.

-Vi har spottet de vin-
dere, som kan forene ny 
teknologi med en god for-
retning. Det er jo det, det 
drejer sig om. Men det har 
været som at sammenligne 
æbler og bananer. Derfor 
har vi i dommerkomiteen 
benyttet os af vores ret til 
at udpege to vindere, sagde 
professoren.

Der var indsendt 43 pro-
duktnyheder til bedømmel-
se, hvoraf ni blev nomineret. 
DE ni var AVN Teknik 

A/S, Bürkert Contromatic 
A/S, Ceramic Speed Bear-
ing A/S, Endress+Hauser 
A/S, Festo A/S, JVL In-
dustri Elektronik A/S, Red 
Arrow Handels GmbH, 
Schur Technology A/S og 
SSI Diagnostrica..

Flowmåle baseret 
på ny teknologi
Bürkert Contromatics pris-
belønnede fl owmåler FLO-
Wave er banebrydende, idet 
den anvender en ny tekno-
logi, der er baseret på Sur-
face Acoustic Waves (SAW) 

til at levere meget præcise 
malinger – selv I turbulente 
eller laminare fl ow.

Hovedprincippet er ba-
seret på trykbølger i lighed 
med seismiske bølger, der 
har et udgangspunkt og 
spreder sig langs overfl aden 
på et fast materiale. FLO-
Wave bruger mindst fi re 
transducere, som er placeret 
på ydersiden af målerøret, 
og derfor ikke kommer i di-
rekte kontakt med væsken. 
Hver enkelt transducer kan 
fungere som en transmitter 
eller en receiver.

Den største og mest klare 
fordel ved denne teknologi 
er, at komponenterne ikke 
kommer i kontakt med væ-
sken, og at der ikke er nogen 
fl owbegrænsninger indeni 
målerøret. Desuden kan 
målerørets interne overfl a-
de fremstilles med samme 
overfl ade-fi nish som det 
øvrige rørsystem.

Kun brug for et 
instrument til 
hygiejnekontrol
SSI Diagnosticas vindende 
produkt MVP ICON er et 
multifunktionelt system 
til måling af parametre 

i HACCP-programmet. 
Med MVP ICON er der 
kun brug for et instru-
ment til hygiejnekontrol. 
Det lille instrument måler 
nemlig alle de nødvendige 
parametre: ATP, konduk-
tivitet, koncentration, pH 
samt temperatur. Ved hjælp 
af den unikke software er 
det overfl ødigt at registrere 
og overføre data fra forskel-
lige papirkilder, og samtidig 
forøges nøjagtighed og pro-
duktivitet.

Med instrumentet er 
virksomheden udstyret med 
et værktøj, som kan detek-
tere, hvor i virksomheden 
der kan være fare for fødeva-
resikkerheden, og hvad der 
skal til for at forebygge, at 
det går galt.

Instrumentet er baseret 
på avancerede teknologier 
og innovative funktioner. 
Det er enkelt at bruge, al-
sidigt og nøjagtigt.

hassel.

Bürkert og SSI Dianostric 
delte FoodTech Award 2014

Et velassorteret messeprogram med aktiviteter som 
blandt andet FoodTech Challenge, prisuddelinger, 
tre dages netværk mellem fagfolk og royalt besøg af 
messens protektor H.K.H. Prins Joachim. Det var 
nogle af højdepunkterne på FoodTech 2014 
i MCH Messecenter Herning.

FOODTECH. Nordeuropas 
største fagmesse for fødeva-
reteknologi sluttede torsdag 
med et samlet besøgstal på 
8.288. Forud var gået tre 
travle dage med networking 
blandt de 284 udstillere og 
besøgende, prisuddelinger 
og et rekord stort antal ak-
tiviteter med konferencer, 
seminarer, Karrieredag og 
FoodTech Challenge.

Tre dage var umagen værd
Blandt udstillerne er der ge-
nerelt stor tilfredshed med 

de tre dages fagmesse, og i 
den kommende tid skal der 
følges op på mange nye af-
taler og kontakter. 
- Jeg har fået konkrete afta-
ler, som jeg nu skal følge op 
på, og jeg er sikker på, at de 
tre dage på FoodTech 2014 
har været umagen værd, si-
ger produktspecialist Jonas 
Laursen, Strenometer ApS, 
som er et specialfi rma i kon-
trolinstrumenter.
- Vi har tidligere været med 
på FoodTech, og vi er helt 
sikkert med igen næste 

gang om to år. Det er de 
helt rigtige besøgende, der 
kommer her på messen. Det 
er fagfolk, som er oprigtigt 
interesserede, og som også er 
klar til at investere, fortsæt-
ter Jonas Laursen.

Teknikere og 
beslutningstagere 
på højt niveau
Arrangøren kan se tilbage på 
et veloverstået messeforløb:
- Generelt har der været 
stor tilfredshed blandt ud-
stillerne, som glæder sig 
over besøg fra teknikere og 
beslutningstagere på højt ni-
veau, lyder det fra projektle-
der Klaus Erichsen, MCH. 
Næste FoodTech fi nder sted 
i dagene fra 1.-3. november 
2016. 

hassel.

8.288 fagfolk på FoodTech 2014

På standene var der travlhed med at betjene de besøgende. Foto Tony Brøchner.

H.K.H. Prins Joachim overrakte diplom og præmiecheck på 25.000 
kr. til adm. direktør Aage Dam og bioanalytiker Mette Bendixen.

Adm. direktør Aage Dam med 
Bürkerts nye fl owmåler.

Bioanalytiker Mette Bendixen 
med SSI Diagnostigas nye 
multiinstrument til hygiejnekontrol.



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

Omhyggeligt udvalg
af kabler ...

Nettet:
Levetid
QuickPin
Butiksfinder

Nem energiføring: readycable®

Verdens største udvalg af færdigsamlede drevkabler –
konfektioneret, leveringstid fra 24 timer. Find, konfigurere
og bestil hurtigt online af standarden fra 20 producenter:
igus.dk/readycable-finder

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

chainflex® garantiklub:
18, 24 eller 36 måneder
plastics for longer life®

Gratis vareprøve: Tlf. 86 60 33 73    Solar A/S  Tlf. 76 96 12 00

20 standarder fra 24 timer!

www.brj.dk   T:4541 3040

Pålidelig

måling!
Omrører / Mixere

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

Når målinger er vigtige…

…har Siemens løsningen! 
siemens.com/sensor-systems 

En hel produktionslinje til at fylde og pakke små 
bægre kunne ses i fuld drift på FoodTech 2014 
i MCH Messecenter Herning.

Det 35 meter lange demo-
anlæg trak mange nysger-
rige hen for at se, hvordan 
de små yoghurtbægre kører 
gennem anlægget og til sidst 
blive pakket i folie og senere 
i kasser klar til at blive læsset 
på lastbiler.

- Der er stor interesse for 
at se anlægget i drift, og vi 
har først og fremmest taget 
det med for at vise, at vi kan 
levere hele produktionslin-
jer til fødevareindustrien. 
Som vi har sat det op, vil 
det kunne indgå direkte på 

for eksempel et mejeri, si-
ger teknisk direktør, Jacob 
Knudsen, Trepko A/S.

Han havde forventet, at 
de interesserede mest ville 
være mejerimedarbejdere.

Fire mand til at opsætte, 
justere og indkøre
- Men vi har haft fornøjel-

sen af at modtage gæster fra 
fl ere andre grene inden for 
fødevareproduktionen, som 
kan se muligheder i vores 
anlæg. Gæsterne er ikke kun 
fra Danmark, for vi har haft 
mange besøgende fra Norge, 
Sverige og Island, siger Jacob 
Knudsen.

Der ligger et stort forar-

bejde i at gøre demolinjen 
køreklar.

- I ugen op til messen 
har vi haft fi re mand til at 
opsætte, justere og indkøre 
maskinerne, fortæller Jacob 
Knudsen.

Trepko er en dansk virk-
somhed med produktion i 
Danmark, Sverige, Polen, 
USA og England. Ekspor-

ten udgør 80-90 procent.
Foruden Trepko har Schur 
Marking og EME etikette-
ringsmaskiner også leveret 
hardware til demolinjen. 
Schur leverer anlægget, 
der skriver batchnummer 
og produktionsdata på bæg-
rene, mens EME sørger for 
etiketter på toppen af bæg-
rene.                               hassel.

FoodTech 2014 
viste 35 meter 
fylde- og pakke-
linje i fuld drift

Så stram er dagsordenen ikke. Vi skal blot tage et skridt 
mod fremtiden og gøre det, vi ser særligt gode til i 
Danmark, sagde direktør Lone Ryg Olsen, Danish Food 
Cluster, da hun åbnede FoodTech´14.

FOODTECH´14: -At føde-
vareteknologi er vigtig for 
Danmark, er ingen her i tvivl 
om. Tallene taler for sig selv. 
En årlig omsætning på 67 
mia. kr.. En eksport af den 
store omsætning på 80 pct. 
En førende position globalt 
på en række områder fra ap-
parater til analyse af fødeva-
resikkerhed til maskiner til 
opskæring af kød.

Det sagde direktør Lone 
Ryg Olsen, Danish Food 

Cluster, da hun åbnede 
FoodTech´14 i MCH Mes-
secenter Herning, der med 
mere end 275 udstillere vi-
ste alt, hvad dansk fødeva-
reteknologi formår.

FoodTech giver 
ofte globale løsninger
-Danmark er i dag nr. 1 
inden for fødevareinnno-
vation i Europa. Det viser 
fl ere undersøgelser, først 
fra vore kolleger i Holland 

og senest fra den irske Agri 
Food sektor. I det resultat 
spiller fødevareteknologien 
en hovedrolle. Samtidig er 
det ofte FoodTech, vi kigger 
i retning af, når vi skal fi nde 
løsninger på den globale 
fødevareudfordring. Food-
Tech er en vigtig del af den 
danske fødevarteklynge, og 
hvis jeg i dagens anledning 
må have lov til at bruge store 
ord, kommer sektoren også 
til at blive en vigtig brik i at 
brødføde verden, fortsatte 
Lone Ryg Olsen.

FoodTech tager 
skridt mod fremtiden
Hvad betyder det for os, der 

er samlet til 10. udgave af 
FoodTech? Vi er mere end 
275 udstillere, tusindvis af 
besøgende og 9 nominerede 
til Food Tech Award. Skal vi 
redde verden på tre dage? Så 
stram er dagsordenen ikke. 
Vi skal blot tage et par skridt 
mere mod fremtidens Food-
Tech ved at gøre det, vi er 
særligt gode til i Danmark 
ifølge innovationsundersø-
gelserne: At netværke. At 
samarbejde. At bruge hin-
andens viden. At lade 1+1 
give 3. Det er godt for for-
retningen – og det er godt for 
udviklingen, sagde direktø-
ren for Danish Food Cluster.
-Skandinaviens fagmesse 
for fødevareteknologi er et 
vigtigt vindue for branchen 
udbydere3, sagde direktør 
Georg Sørensen, MCH 
Messecenter Herning, der 
glædede sig over stor op-
bakning til udstillingen og 
rekord mange aktiviteter på 
messen.H Messecenter  

hassel.

FoodTech:

Vi skal ikke redde 
verden på tre dage

Direktør Lone Ryg Olsen: 
-Fødevareteknologien spiller en 

hovedrolle i Danmarks første-
plads i fødevareinnovation.

Fylde og pakkeanlægget påFoodTech´14.

3november/december 2014
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Vil du vide mere,
så kontakt
Morten Olsen
tlf. +45 2085 6064
mol@insatech.com
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Ny radarsensor til faststoffer



2D-LED Scanner

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

Yderligere information:

R2100
Verdens første 
2D-LED scanner 

www.pepperl-fuchs.dk/r2100

Ingen bevægelige dele
Måler med 11 IR-stråler
Synsvinkel 88°
Rækkevidde 8 meter

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

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

Specielt egnet til fødevare- og farmaceutisk industri 

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

Veriteq ViewLinc Web baseret styresystem til Windows 

Mulighed for komplet løsning med instrumentering 

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

Nøjagtig – sikker – dataopsamling lagret på 3 niveauer 

Eventlog leverer præcise informationer om alle interaktioner 

ViewLinc – nemt, modulbaseret og brugervenligt 

Akkrediteret kalibrering iht. ISO 17025 

 

 

 

XTS –eXtended  Transport 
System fra  Beckhoff er en 
nytænkning i drevteknik.

DREVSYSTEM. Det nye 
drevsystem XTS (eXten-
ded Transport System) fra 
Beckhoff giver helt nye fri-
heder til maskinbygning. 
XTS kombinerer fordelene 
ved to gennemprøvede 
drevprincipper: Rotations- 
og linearsystemer. Resul-
tatet er et nyt drevsystem, 
der vender det hidtidige 
linearmotor-princip om. 
Motoren er fuldt integreret 
med power elektronik og 
positionsmåling. En eller 
fl ere trådløse ”mover” kan 
på stort set alle afstande fl yt-
tes dynamisk med op til 4 
m/s. Således revolutionerer 
XTS drevteknikken i kom-
pakt form og muliggør helt 
nye maskinkoncepter.
XTS er et mekatronisk sy-
stem, der indeholder alle 
nødvendige funktioner til 
drev:

En modulær fuldin-
tegreret linearmotor 
med power elektronik 
og positionsmåling i et 
apparat.
En eller fl ere mover/-s 
som bevægelige dele.
En mekanisk styre-
skinne.
En industri-pc med sty-
ringssoftwaren Twin-
CAT.

De ønskede geometrier, 
længder og radier dannes 
ved antallet og udvalget 
af komponenter. Kostbar 
kabling og slæbekæder er 
ikke nødvendige. Desuden 
er positioneringssystemet 

allerede integreret. Ma-
skinens volumen udnyttes 
maksimalt, da frem- og til-
bagevejen og kurverne for 
transporten kan anvendes. 
På denne måde spares ikke 
kun hardware, men også 
dyrt produktionsareal. Ha-
stigheder på op til 4 m/s kan 
opnås med XTS ved den 
højeste positioneringsnøj-
agtighed.

Det nye 
linearmotorprincip
Mulighederne med XTS 
har faktisk ingen begræns-
ninger: Moverne – trådløse, 
bevægelige bærermoduler 
- kan accelerere, bremse, po-
sitionere og synkroniseres. 
De kan påtage sig absolutte 
og relative positioner til hin-
anden; de kan grupperes og 
ophobes; de kan generere 
klemkraft i bevægelse, kø-
re gennem kurver som lige, 
tilbagevinde energi ved 
regenerativ bremsning og 
bruge frem- og tilbageveje 
til transportformål.

Med dette nye linearmotor-
princip viser sig helt nye mu-
ligheder for drevteknikken:

Linearmotoregenska-
ber på en endeløs stræk-
ning.
Efter behov mange mo-
vere på en fælles infra-
struktur.
Modulær opbygning, 
enkel tilpasning til an-
vendelsen.
Lille plads- og energi-
behov.
Nem implementering 
af krævende transport-
opgaver.
Lave projekterings- og 
installationsomkost-
ninger.

Materialestrøm i 
emballage- og 
montage industrien
XTS kan anvendes mange 
steder i forskellige brancher. 
Det er forudbestemt til 
highspeed-materieltrans-
port:

Skub produktet, tilpas 
produktafstanden, for-

mindsk eller forøg pro-
dukthastigheden.
Fastgør og fl yt produk-
tet.
Transporter og skub 
produktet ud.
Manipuler produktet: 
stød ud, lås, drej, skru 
låsen til.

En uregelmæssig produkt-
strøm forenkles og afgives til 
den næste bearbejdningssta-
tion med konstant afstand 
og hastighed. Produkter 
tages op og transporteres 
fra en arbejdsstation til 
den næste. Derved køres 
med høj hastighed mel-
lem strækningerne, når 
banen er fri, eller når pro-
dukterne bevæger sig mod 
målet i en kørende buffer. 
Produkterne kan bearbej-
des parallelt i grupper ved 
langsomme bearbejdnings-
stationer. Hurtige stationer 
bearbejder kun et produkt 
ad gangen. Tilbagevejen kan 
også altid udnyttes aktivt.
www.beckhoff.dk

hassel.

Set på FoodTech´14:

Linearmotoren der kører i ring

Direktør Claus Clausen, forklarer her H.K.. HHH. Prins 
Joachim hvordan Beckhoff´s nye drevsystem vir-

ker. Der kom mange spørgsmål fra Prinsen.

Det lineare transportsystem XTS fra Beckhoff muliggør individuel produkttrans-
port med en kontinuerlig materialestrøm. Med den lave volumen i opbygning kan 
energieffektiviteten øges og maskinens størrelse reduceres betydeligt.

5november/december 2014
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EMCO Controls er en Danskejet anerkendt leverandør 
i ind- og udland af mekanisk instrumentering indenfor 
flow-, niveau- og temperaturmåling. 

  FLOWMÅLING

EMCO klassisk venturirør
Venturirøret er en alsidig flowmåler - både til meget lave og meget høje 
tryk og til meget lave og meget høje temperaturer.
Venturirør leveres i alle størrelser. Det mindste venturirør, vi har leveret, er 
DN 25, fremstillet i PTFE for fugtigt klor.
Det største er DN 4100, fremstillet i syrefast stål for lavtryksgasmåling.
EMCO venturirør leveres i henhold til ISO standard.

      EMCOWEDGE

EMCO wedge meter er en uovertruffen flowmåler til vanskelige medier,
hvor andre flowmålere giver op.
EMCOWEDGE leveres til meget tyktflydende (viskose) medier, til klistrende 
medier f. eks rå-gas, til medier, der krystalliserer eller størkner i døde rum.
EMCOWEDGE kan leveres indvendigt hærdet med hårdbelægning (Stellite) 
eller termisk hærdet.

          M-CONE

EMCO cone meter anvendes, 
hvor kravet til lige rørstræk ikke 
kan opfyldes af andre måleprin-
cipper. Konussen, der er centreret i 
midten af røret sikrer en fremragende 
forbedring af flowprofil. Desuden er 
M-CONE ufølsom overfor kondensat i 
gasmålinger og gas i væskemålinger.
Anvendes bl. a til dampflowmåling, lift gas, fødevand.

DOKUMENTATION og KVALITET
En vigtig del af produktet i dag er dokumentation. Vi lægger stor vægt på at 
leve op til vore kunders krav. Vi modtager ofte ros for vores dokumentation.

EMCO Controls er kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001:2008 og 
PED modul H. Vi er ligeledes certificeret i henhold til svejsekvalitetsstand-
arden ISO 3834-2. Herudover har vi Achilles og Sellihca kvalitetscertifikater.

Bl.a. en ny Eco Twin 
pumpe, der fås i fl ere 
størrelser i rustfrit stål 
med få sliddele.

PUMPER. På Verder A/S´ 
stand på foodtech´14 var der 
sat fokus på fi rmaets brede 
program af rustfrie pumper 
til fødevare- og procesindu-
strien. Bl. a. præsenteredes 
den nye Wangen Twin Screw 
skruespindelpumpe samt 
hele programmet af sani-
tære pumper fra Alfa-Laval 
og SSP. Desuden kunne man 
se den nye HI CLEAN Ver-

derair membranpumpe og 
naturligvis en del af Verders 
øvrige program.

Den nye Eco Twin, som 

præsenteredes, er en nyud-
viklet fortrængningspumpe 
i super hygiejnisk design, der 
opfylder alle gældende føde-
varekrav, herunder EHEDG 
og EU 1935/2004.
Eco Twin pumpen fås i fl ere 
størrelser i rustfrit stål med 
få sliddele. Den er specielt 
til brug i mejeri, bryggeri og 
frugtsaftsegmentet, hvor 
shear sensitive pumpning 
er meget vigtigt.
www.verder.dk        hassel.

Set på FoodTech:

Verder viste hele ”butikken”

Endress+Hausers nye 
utrækningsarmatur 
Cleanfi t CPA875 var på 
FoodTech´14 blandt de 
nominerede til FoodTech 
Award 1014.

ARMATURER. Som noget 
helt nyt i den farmaceuti-
ske- og fødevareindustrien 
kan man nu fl ytte, fjerne, 
rense, sterilisere, eller ka-
librere sine sensorer, mens 
processen kører. Dette kan 
spare virksomheden for me-
get tid og mange penge.
I samarbejde med kunder 
indenfor den farmaceutiske 
industri og fødevareindu-
strien, har Endress+Hauser 
udviklet det nye patente-
rede design, der garanterer 
at processen holdes steril 
uanset hvad brugeren fore-
tager sig.

Lever op til de 
høje industrikrav
Som det første udtræks-
ningsarmatur kan Cleanfi t 
CPA875 nu ikke bare steri-
liseres, men også rengøres 
på en måde, der efterlader 
det fuldstændigt fri for re-
ster. Takket være designet, 
kan medier der ellers kunne 
forurene processen, fjernes 
fuldstændigt. Endvidere har 
armaturet gennemgået alle 
tests i overensstemmelse 
med den europæiske Hy-
gienic Equipment Design 
Group (EHEDG). Det er 
derfor yderst velegnet til 
brug i processer, som kræver 
de strengeste hygiejnestan-
darder.

Helt sterilt og sikkert
Der er ingen chance for 
kontaminering med Clea-
nfi t CPA875, Armaturet 
har ingen samlinger, hvor 
der kan samle sig reststoffer, 
mikroorganismer eller ren-
gøringsmidler. Alle forseg-

linger er specielt designet og 
fuldstøbte uden huller (ikke 
som traditionelle o-ringe), 
som har vist sig at være en 
succes i hygiejniske rørled-
ninger i mange år. Udform-
ningen af kammeret tillader 
fl ydende medier at løbe frit 
og ubesværet også ved ren-
seprocessen og dermed er 
der ingen risiko for rester 
af rengøringsmiddel eller 
forurening af processen. 
Udformningen af indløb og 
udløb, samt strømningskon-
fi gurationen sikrer at alle 
eventuelle afl ejringer kan 
løsnes og fjernes ved ren-
gøring – overfl ade ruheden 
<0,78 / 0,38 um bidrager 
også til dette. Desuden er 
det også muligt at rense og 
sterilisere forseglingernes 
kontaktfl ader. Dette sik-
rer derfor, at når sensoren 
genindsættes i processen, er 
den fri for enhver form for 
forurening.

Modulær opbygning
Kunden har mulighed for at 
vælge præcis det armatur, 
der passer til hans applika-
tion.

Modul opbygningen 
betyder at man kan vælge 
mellem mange forskellige 
proces-tilslutninger, samt 
sensorer længder. Man kan 
også vælge versionen med 
dobbelt kammer for særlig 
krævende applikationer. 
Modulerne kan altid udskif-

tes og opgraderes. Dette gør 
den nye Cleanfi t generation 
mere fl eksibel og velegnet til 
stort set alle applikationer 
og der kan bare monteres 
Cleanfi t CPA875 direkte 
på rør og tanke. 

Hvis kunden allerede 
har glæde af Memosens 
teknologien, kan han ro-
ligt fortsætte med Cleanfi t 
CPA875. Alle Memosens 
sensorer passer selvfølgelig 
til armaturet.

Den nyudviklede manu-
elle anordning er selvlåsende 
og takket være et redukti-
onsgear er Cleanfi t egnet til 
proces-tryk på op til 8 bar. 
I den pneumatiske version 
kan CPA875 anvendes ved 
tryk op til 16 bar, og har også 
et sikkerhedssystem til de-
tektering af positionen på 
armaturet. 

Særlig egnede 
applikationer
Cleanfi t CPA875 er særligt 
velegnet til fødevareindu-
strien og den farmaceutiske 
industri, for eksempel ved 
fremstilling af mayonnaise, 
ketchup, gær, eller yoghurt 
kulturer og også til alle 
forme for drikkevarer eller 
for svær steril farmaceutisk 
produktion af medicin, men 
også i bryggeri og mejeriin-
dustrien, er pH-målingspro-
blemer løst med succes.
www.dk.endress.com

hassel.

Set på FoodTech´14:

Unikt udtrækningsarmatur 
gør brugeren mere effektiv

Direktør Hans Kragh 
præsenterer her en af 
Verders pumpenyheder.

Salgsingeniørerne Torben Krogh og Henrik Jensen præsen-
terer her det nye udtrækningsarmatur på FoodTech´14.



Verdensnyhed: HART 7
i en 6 mm-enhed

PERFORMANCE
MADE

SMARTER

Temperaturtransmittere og konvertere har været vores kerneforretning siden 1974, og vores ekspertise  

på området omfatter nu også den kompakte 6 mm brede 3000-serie. Udvalgte enheder i serien er udstyret med  

HART 7-teknologi, og hele serien udmærker sig på samtlige parametre – høj nøjagtighed, hurtig responstid og  

lav temperaturdrift – uden at gå på kompromis.

Få fordel af PERFORMANCE MADE SMARTER allerede i dag.

Besøg prelectronics.dk, kontakt os på 8637 2677 eller via e-mail på sales-dk@prelectronics.com

3000-serien 
Et bredt udvalg af højtydende 

temperatur transmittere og konvertere 
med unik patenteret teknologi 

TEMPER ATUR  |   EX-BARRIERER  |   KOMMUNIK ATIONSINTERFACES  |   MULTIFUNK TIONEL  |   ISOL ATION  |   DISPL AYS
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www.wago.dk

WAGO JUMPFLEX® – mange muligheder for skalerbar energiovervågning

Effektmålemoduler Signalkonvertere Rogowski coils Strømtransformere

Højteknologisk udstyr, topmoderne faciliteter og 
stærke lærerkvalifi kationer er nu realiteten for 
elever, lærlinge og kursister i et 7.000 m2 stort 
El- og AutomationsCenter på TEC.

Af John Steenfeldt-Jensen

UDDANNELSE. Over alt i 
Danmark er kvalifi ceret ar-
bejdskraft efterspurgt som 
følge af kraftig vækst i auto-
matiseringsbehovet i indu-
strien og i bygningsmassen. 
På industriens område er 
øget automatisering og ener-
gieffektivisering løsningen 
på fastholdelse af industri-
produktionen i Danmark. 
Det er denne udvikling det 
nyåbnede El- og Automati-
onsCenter på Teknisk Er-
hvervsskole Center, TEC, 
skal understøtte og fremme. 
Det nye El- og Automati-
onsCenter er beliggende i 

et nyindrettet, syv-etagers 
bygningskompleks på Fre-
deriksberg, og er det største 
af sin art på en erhvervsskole 
i Danmark.

Både grund- og 
efteruddannelser
El- og AutomationsCentret 
udbyder både de grundlæg-
gende erhvervsuddannelser, 
som eksempelvis automa-
tik- og procestekniker og 
elektriker med speciale i 
styrings- og regulerings-
teknik, samt videre- og 
efteruddannelser rettet 
mod branchens virksom-
heder. De grundlæggende 
erhvervsuddannelser, der 
er en blanding af praktik i 
en virksomhed og undervis-
ning på skolen, varer typisk 
3-4 år og er opdelt på grund- 
og hovedforløb. Videre- og 
efteruddannelseskurserne 
omfatter mange emner 
fra personlig udvikling og 
kompetenceudvikling til 
højt specialiserede faglige 
efteruddannelseskurser. 
Det kan eksempelvis være 
grundlæggende kurser i 
anvendelsen af Profi bus, 
PLC’er, fejlfi nding, instru-

mentering og kalibrering, 
styring af robotter etc. el-
ler specielle brancherettede 
kurser. 

Elever og lærlinge træner 
innovative kompetencer
- Vi vil gerne være med til 
at præge og understøtte 
kompetenceudviklingen i 
virksomhederne, og vore 
virksomhedskonsulenter 
rådgiver meget gerne virk-
somheder om uddannelse 
og efteruddannelse, og vi 
afholder også gerne ekster-
ne, skræddersyede kurser 
ude i virksomheder eller 
brancheforeninger, siger 
uddannelseschef Kristian 

Stagis, Teknisk Erhvervs-
skole Center.

- Innovativ tilgang til 
løsninger og arbejdsmeto-
der er gennemgående tema 
i El- og Automationscente-
ret. Både udstyr og det fy-
siske miljø understøtter at 
elever, lærlinge og kursister 
kan arbejde med kreative, 
energieffektive og holdbare 
løsninger. Men en innovativ 
tilgang er ikke blot at være 
kreativ. TEC har derfor i 
samarbejde med en række 
virksomheder beskrevet 
og sat de kompetencer i 
spil, som medarbejdere bør 
have for at kunne handle 
innovativt. Det er kompe-
tencer inden for samarbejde, 
kreativitet, opsøge viden, 
kommunikation samt det at 
kunne handle i komplekse 
situationer. Kompetencer, 
der også gør elever og lær-
linge fagligt stærkere og sær-
deles attraktive, fortsætter 
Kristian Stagis.

Moderne og fl eksibelt 
læringsmiljø og udstyr
- På TEC’s El- og Automati-
onsCenter har vi lærere med 
stærke kvalifi kationer, men 

dette kan ikke stå alene, når 
vi ønsker at udvikle elever, 
lærlinge og kursisters kom-
petencer bedst muligt. Det 
er nødvendigt, at udstyret 
afspejler den virkelighed, 
som vi uddanner til. Vi har 
således et samarbejde med 
forskellige fi rmaer omkring 
levering af det nyeste ud-

styr til undervisningen. Vi 
har eksempelvis indkøbt 
robotter og automatiske 
produktionsanlæg fra Fe-
sto samt opgraderet udstyr 
til undervisningen i fejlfi n-
ding, pneumatik, hydraulik 
og med mere. Desuden har 
vi et godt samarbejde med 
forskellige fi rmaer omkring 

levering af det nyeste udstyr 
til undervisningen. Eksem-
pelvis TIA-portalen og S7 
PLC’er fra Siemens, Festo’s 
uddannelsessystem Didac-
tic, robotter fra Universal 
Robots etc. Sammenholdt 
med, at de fysiske faciliteter 
er totalrenoveret, er der nu 
på TEC skabt lyse, imøde-
kommende og fl eksible læ-
ringsmiljøer, siger Kristian 
Stagis.

Profi bus Centret fl yttet 
til Frederiksberg
- Det er også vigtigt at frem-
hæve, at ’Profi bus centret’, 
som hidtil har ligget i Balle-
rup, nu blevet en integreret 
del af det nye El- og Auto-
mationsCenter, supplerer 
inspektør Gitte Clemmen-
sen, Teknisk Erhvervsskole 
Center. - Profi bus Danmark 
er en af de leverandører, 
som TEC i mange år har 
et haft tæt og værdifuldt 
samarbejde med. Profi bus 
Danmark har bl.a. bidraget 
med kompetenceudvikling, 
markedsføring og kontak-
ter til virksomheder, og 
medlemmerne af Profi bus 
Danmark har, ved at stille 
en lang række komponenter 
til rådighed, sikret at El- og 
AutomationsCentret kan 
tilbyde kurser og forløb af 
høj kvalitet. 

Øget søgning til 
uddannelse og 
kompetenceudvikling 
- Siden etablering af El- og 
AutomationsCentret har vi 
set en fordobling af søgning 
til uddannelserne som auto-
matiktekniker og elektriker 
med speciale i styrings- og 
reguleringsteknik. På efter-
uddannelsesområdet ser vi 
tillige en mærkbar stigning. 
Vi tror, at den positive re-
spons, som vi får fra både 
lærlinge, kursister og virk-
somheder betyder, at vi har 
set rigtigt i satsningen på 
El- og AutomationsCentret, 
slutter Kristian Stagis.

Teknisk Erhvervsskole Center, TEC:

Nyt center for el og automation sikrer uddannelse 
af kvalifi ceret arbejdskraft til industrien

Uddannelseschef Kristian Stagis, t.v., inspektør Gitte Clemmensen, t.h., i Profi bus Centret på TEC.

Tre elever lægger sidste hånd på et projekt omkring en farvesorteringsmaskine.
Fra venstre: Henrik Sundwell Stævngaard, Tony Vammen Sørensen og Jesper Henrik Hansen. 

’Profi bus Centret’ er 
en integreret del af El- og 

AutomationsCentret.

Innovativ tilgang 
til løsninger og 

arbejdsmetoder.

7.000 m2 stort El- og 
AutomationsCenter.



Saml dit procesindkøb ét sted - hos Løwener
Flowmålere DisplayNiveaumålere UV systemer Filtre

Pumper BlæsereVakuumteknik Tætninger Aspirationsanlæg

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 

LinMot har udvidet programmet med en servo control-
ler serien E1400 med 3x340 - 480 VAC forsyning, med 
interface for industrielle Ethernet baseret netværk. 

CONTROLLER. E1400 serien 
udmærker sig ved at kunne 
leveres med de mest almin-
delige Ethernet protokoller:
Profi Net IP, Powerlink, 

EtherCAT og Sercos III mv.
Disse netværk muligheder 
giver den maksimale fl eksi-
bilitet med hensyn til inte-
gration med PLC- systemer. 

Controller serie E1400 er 
udviklet til styring af Lin-
Mot lineære motorer serie 
P10-70 såvel som roterende 
servo motorer. 

Controllerne leveres med 
fl eksibelt effekt trin for tre 
fase forsyning 3x340 ... 480 
VAC fra AC hovedforsynin-
gen. 

Kommunikation med 
maskine og udstyr
LinMot controller serier-
ne E1200, E1100 og serie 
E1400 dækker tilsammen 
den totale række af indu-
strielle fi eld bus‘er til kom-
munikation med de fl est 
almindelige maskinstyrin-
ger. Dette giver fabrikanter 
af maskiner og systemer 
mulighed for at integrere 
LinMot‘s lineære aktuatorer 
i ethvert styringskoncept. 

Servo controllerne 
kommunikerer ganske en-
kelt med PLC‘ere og IPC 
controllere fra Siemens, 
Allan-Bradley/Rockwell, 
Schneider/Elau, AMK, 
TRIO, Omrom, Mitsubishi 
og mange andre fabrikater.

Dynamisk erstatning af 
pneumatisk cylinder
I ovennævnte styringskon-
ceptmuligheder indgår in-
dustrielle lineære motorer, 
der er elektriske aktuatorer 
for højdynamiske bevægel-
ser. 

Da LinMot’s lineære ak-
tuatorer er udformet som 
pneumatiske cylindre og 
designet med fri positione-
ring samt højere dynamik, 
kan de benyttes, hvor som 
helst, til erstatning af pneu-

matiske cylindre og dermed 
forøge dynamik samt fl ek-
sibilitet.

LinMot’s fordele
Så snart en opgave har be-
hov for mere end to positio-
ner eller positionerne skal 
kunne modifi ceres fra en 
PLC/HMI eller dynamik-
ken og/eller levetiden på en 
pneumatisk cylinder ikke er 
tilstrækkelig, så kan man 
med fordel benytte LinMot 
aktuatorer. 
Hermed opnår man des-
uden, præcist, at kunne de-
fi nere hastighed, kraft og 
acceleration som gør opstart 
lettere og som øger proces 
stabiliteten.

Integration 
med PLC systemer
LinMot lineære aktuator gi-
ver mulighed for nyskabning 
af løsninger og nye design, 
til højdynamiske løsninger 
i maskiner hvor det tidligere 
var umuligt at benytte tradi-
tionelle løsninger, der ikke 
havde tilstrækkelig perfor-
mance. 
Det høje integrations niveau 
og evnen til at integrere Lin-
Mot systemer i en række af 
PLC systemer, med et bib-
liotek af standard funktions 

blokke afkorter udviklings-
tiden betydeligt.

Motorer til lineære 
roterende bevægelser
LinMot har udviklet serien 
LinRod som er en sammen-
bygning af den roterende 
motor og en lineær motor. 
Sammenbygningen af en li-
neær motor og et roterende 
direkte drev i et kompakt 
hus resulterer i en, kompakt 
enhed, der er nyskabende 
for maskinbyggere. 
Da hver aktuator er styret 
af sin egen servo controller, 
som f.eks. ovenfor nævnte 
type E1400, kan følgende 
realiseres på en enkel måde: 
Højdynamiske lineære 
bevægelser samtidig med 
roterende bevægelses se-
kvenser; enten synkronise-
rede til hinanden eller som 
uafhængige bevægelser.

LinRod er udviklet til 
komplekse bevægelses op-
gaver således som skruning, 
tapning, lukning, stakning, 
justere på linje og meget me-
re. Hvor der på samme tid 
kan holdes styr på tilspæn-
ding hastigheder og tilspæn-
ding momenter. Denne serie 
kan leveres med op til 1.000 
N i lineær kraft og op til 9 
Nm roterende moment. 
LinRod kan leveres i fem 
forskellige versioner.

Yderlig oplysninger:
www.deltaelektronik.dk

jsk

Lineær motor 
controller til alle formål

LinMot’s brede program af lineære motorer og controllere fra Delta Elek-
tronik A/S giver fabrikanter af maskiner, anlæg og systemer gode design 
muligheder i ethvert styringskoncept. Servo controllere kommunikerer 
med PLC‘ere og IPC controllere fra Siemens, Allan-Bradley/Rockwell, 
Schneider/Elau, AMK, TRIO, Omrom, Mitsubishi og mange andre fabrikater.
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SAMMEN 
SÆTTER 
VI TRYK PÅ 
SYSTEMET

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

Baldersbuen 49 · DK-2640 Hedehusene
T: +45 44 600 300 · F: +45 44 600 301 

·

GENEREL INDUSTRI
PUMPESPECIALIST

Transport af medie fra A–B 
OEM Industri
Materialevalg
Økonomi
Leveringssikkerhed
Korrekt valg af pumpetype
ATEX
Service
Specialopgaver

 

since 1928

TRYK. WIKA har introdu-
ceret en ny tryktransmit-
ter til procesindustrien, 
navnet på den kompakte 
transmitter er UPT-20. 
Transmitteren er beregnet 
til måling af tryk i området 
fra 0 ... 400 mbar op til 0 ... 
1.000 bar. Den intelligente 
sensor gør det muligt frit 
at skalere måleområdet in-
den for det anbefalede turn 
down på 20:1. Sensoren 
har indbygget temperatur-
kompensation, der sikrer 
at temperaturdriften er 
mindre end 0,05 % i det 
kompenserede område. 
Transmitteren er som stan-
dard forsynet med HART 
(v7) protokol, og kan 
derfor konfi gureres 
med allerede eksiste-
rende værktøjer.

bar til 1.000 bar 

Rustfrit syrefast stål

0,1 % af måleområde

mA m. HART

det nye justerbare display, 
der kan tilpasses til næsten 
enhver montageform. Tak-
ket være det store 60 mm 
display er værdierne altid 
let læselige – også på lang 
afstand.
Yderligere oplysninger på: 
www.plesner.as
 jsj

Tryktransmitter til 
procesindustrien

WIKA’s tryktransmit-
ter UPT-20 har et stort, 
justerbart display.

Dermed bliver Bürkert en 
del af Danmarks nye cen-
trum for teknologi, energi, 
innovation, forskning og 
uddannelse i international 
klasse.

FREMTID. Primo oktober 
etablerede Bürkert en base 
i det spændende nye miljø 

Aarhus, hvor forskere, stu-
derende, virksomheder og 
iværksætttere bor under 
samme tag. 

Bürkert bliver dermed en 

marks nye centrum for tek-
nologi, energi, innovation, 
forskning og uddannelse i 
international klasse. Bag 

Ingeniørhøjskolen Aarhus 

der har til formål at støtte 
virksomheders vækst og in-
novation, blandt andet ved 
at skabe de bedst mulige 
rammer via faciliteter, net-
værk, sparring og kontakt til 
vidensinstitutioner.

Fokus på udvikling og 
nytænkning
-Som en førende teknolo-

gisk virksomhed indenfor 
udstyr til procesautomation 
har vi fokus på udvikling og 
nytænkning, og ved at blive 

kommer vi tæt på det in-
novative uddannelses- og 

Det ser vi meget frem til. 
Vi har som virksomhed stor 
praktisk erfaring og viden, 
og at arbejde tæt på uddan-
nelsesmiljøets nytænkning 
og dynamik og andre tekno-
logiske virksomheder skaber 
nogle enestående mulighe-

der for synergi og network-
ing. Det giver virksomheder 
og uddannelsesmiljøet på 

ser for fortsat udvikling og 
vækst, siger Aage Dam, ad-
ministrerende direktør hos 
Bürkert i Danmark.

2000 studerende og 
300 forskere

2.000 maskinmesterstude-
rende og ingeniørstuderen-
de på bachelor-, kandidat- og 
ph.d.-niveau. Hertil kom-

mer 300 undervisere og 

forventer at huse 4-600 
ansatte i mange forskellige 
virksomheder, der alle har 
innovation som en vigtig del 
af deres strategi.

for Bürkerts eksterne tekni-

Bürkert har fortsat hoved-
kontor, montage og lager i 
Herlev. 

hassel.

Bürkert starter aktiviteter i forskerparken 
INCUBA på Navitas i Aarhus 

INCUBA på Navitas har til formål at støtte virksomhedernes vækst og innovation.



PROFIBUS/PROFINET

PROFIBUS Danmark
Krogestykket 30 - 2730 Herlev

Tlf.: 44 53 12 93 - www.profibus.com

E-mail: jacob.hagen@profibus.dk

Blive medlem af 

PROFIBUS Danmark 

– det betaler sig!
 

 

 

Vi taler med alle – alle taler med os!   Test os!

& proces
Automatik & proces   

ønsker alle vore kunder, læsere og samarbejdspartnere 
en rigtig GOD JUL og et GODT NYTÅR

SAMARBEJDE. De lange for-
hold er nu engang de bedste. 
Hvor mange virksomheder i 
dag løber efter guldet med 
en meget kort horisont, så er 
der fortsat handels-, tekno-
logi- og distributionshuse, 
som har en betydeligt mere 
langsigtet holdning til såvel 
kunder som leverandører. 
Med tiden slibes der kanter 
af i samarbejdet, og tilsva-
rende opstår der en uud-
talt kommunikation, som 
får både den teknologiske 
udvikling og den effektive 
samhandel til at forløbe 
gnidningsfrit.

Langvarige samarbejder
En virksomhed som Hans 
Følsgaard A/S har traditio-
nelt haft nogle meget lang-
varige samarbejder med alle 
sine partnere på markedet. 
For nyligt har Hans Følsga-
ard A/S kunnet konstatere, 
at virksomheden nu har 
samarbejdet med Panduit 
i 50 år og hele 60 år med 
Schlegel GmbH. Hvis man 
holder det op mod en ver-
den, hvor produktnavne og 
virksomheder kommer og 
går, så giver disse alliancer 
en soliditet og stabilitet, 

som gavner alle parter i for-
syningskæden.

Gensidig forståelse af 
behov
Ifølge Hans Følsgaard A/S’ 
administrerende direktør, 
Jørgen Stenberg, drejer 
handel, distribution og 
teknologisk udvikling sig 
om at skabe relationer. Di-
stributørens vigtigste rolle 
er at være bindeled mellem 
producent og kunde, og gen-
nem langvarige samarbejder 
på begge sider opstår der en 
forståelse for parternes gen-
sidige behov og egenskaber.

Man må efter Jørgen 
Stenbergs mening ikke for-
veksle solid og stabil med 
statisk, for de langvarige for-
hold har sin helt egen dyna-
mik, hvor udviklingen sker 
uden bulder og brag, men 
med en iterativ anvendelse 
af innovation, så kunde, di-
stributør og producent føl-
ges ad i markedsudviklingen 
og med en indbyrdes accept 
af de muligheder, både ek-
sisterende og nye markeder 
byder på.

Nye produkter fra Panduit
Panduit er et glimrende ek-

sempel på dette parløb hen 
over årene. De fl este kender 
Panduit for virksomhedens 
kabelmærknings-, førings- 
og support-produkter til 
især installations- og eltek-
nikmarkedet, men på det 
seneste har Panduit også 
udviklet en fi n portefølje af 
datainstallations- og rack-
produkter, som har givet 
helt nye markedsmulighe-
der for Hans Følsgaard A/S’ 
kunder.

Hans Følsgaard A/S ud-
vider med andre ord efter 
50 år fortsat Panduit-pro-
grammet og følger udvik-
lingen tæt – helt ind på det 
personlige plan. Selv om 
Panduits grundlægger, Jack 
Caveney, ikke lever mere, 
så har han fl ere gange mødt 
Jørgen Stenberg i USA, og 
det tætte personlige for-
hold har blåstemplet Hans 
Følsgaard A/S som Panduits 
foretrukne distributør. Det 
kommer fortsat Hans Føls-
gaards og Panduits kunder 
til gode, hvad enten deres 
behov er inden for el- eller 
datainstallation.
 

jsj

Hans Følsgaard A/S:

50 år med Panduit

IWAKI’s nye, elektromag-
netiske membrandose-
ringspumper til nøjagtig 
dosering er støjsvage og 
har et kompakt design.

DOSERING. IWAKI Nordic 
A/S har introduceret to nye 
IWAKI elektromagnetiske 
membrandoseringspumper 
i EJ-serien. Doseringspum-
peserien fi ndes i to ver-
sioner, hvor der kan vælges 
mellem manuel styring og / 
eller EXT m. pulser. Pum-
perne i EJ-serien arbejder 
med op til 360 slag i mi-
nuttet, hvilket giver stort 

reguleringsområde og nøj-
agtig dosering. Samtidig er 
de ganske støjsvage - 65dB 
ved 1 meter - og er med et 
kompakt design også veleg-
nede til indbygning. 

Af tekniske data kan 
nævnes, at de kan præstere 
et fl ow på 1,8 til 4,8 l/time 
ved et tryk på maksimalt 
1,0 Mpa. Pumperne er 
fremstillet af materialerne 
PVC, PVDF, HC276, EP-
DM, FKM og PTFE, som 
betyder, at pumperne kan 
anvendes til omgivelses- og 
væsketemperaturer fra 0 - 
40 °C. Tæthedgraden svarer 
til IP65. 

Yderligere oplysninger på: 
www.iwaki.dk                jsj

Nøjagtig dosering

IWAKI Nordic A/S har introduceret to nye IWAKI elektromagnetiske 
membrandoseringspumper: EJ-R serien og EJ-S serien.  

Det er kendetegnende for Hans Følsgaard A/S, at virksomheden indgår nogle meget 
langvarige samarbejder med både kunder og leverandører. Det giver en række fordele, 
hvor især kommunikationen og den gensidige forståelse sikrer effektiv handel og 
teknologisk udvikling.

Når målinger er vigtige…

…er pålidelighed og troværdighed kritisk. Det er netop styrken bag 
Siemens instrumenter til forskellige typer af målinger, herunder: 

Med en enorm portefølje af instrumenter og samme brugerflade bag, 
bliver måling med Siemens en af de nemmere arbejdsopgaver. 

Læs om de mange muligheder på  
www.siemens.dk/sensor-systems 

 Tryk
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Pumpestation i Næstved 
får nyt liv med ny PLC-sty-
ring og øget visualisering, 
der giver fuldt overblik 
over indpumpning af vand 
fra en nedlagt losseplads 
til Næstveds centrale 
renseanlæg.

PLC. Spildevand er ikke 
kun vand fra kloakker. Det 
er også regnvand, der siver 
ned gennem en nedlagt los-
seplads, som det er tilfældet 
i Næstved. Her sørger det 
fælleskommunale affalds-
selskab, AffaldPlus, for at 
pumpe det nedsivende vand 
ind til Næstveds centrale 
renseanlæg fra en pumpe-

station 20 meter under 
jorden. Pumpestationen er 
gennem en årrække blevet 
serviceret af el-installatør 
Torben Hedegaard, inde-
haver af Torben Hedegaard 
ApS i Næstved. I samarbej-
de med AffaldPlus beslut-
tede han for nylig at udskifte 
pumpestationens mere end 
20 år gamle relæstyring.

- En af udfordringerne 
med den gamle styring var, 
at den ikke gav mange mu-
ligheder for fjernovervåg-
ning. Hver gang vi fi k en 
fejlmelding, måtte vi sende 
en medarbejder ud til pum-
pestationen for at undersø-
ge, hvad der var galt, siger 
Torben Hedegaard.

Den helt rigtige løsning
Da Torben Hedegaard gen-
nem grossisten Solar hørte 
om den nye Modicon M241 
PLC fra Schneider Electric, 
var han ikke i tvivl om, at 

M241 er den helt rigtige løs-
ning til opgaven.

- Det helt unikke ved 
den er, at den indbyggede 
webserver gør det muligt 
at få visualisering og fjern-
styring af installationen via 
internet, alt sammen i én 
enkelt enhed, siger Torben 
Hedegaard.

Modicon M241 er en 
del af MachineStruxure, 
Schneider Electrics inte-
grerede platform til styring 
og automation. Platformen 
omfatter både hardware 

og software og letter pro-
grammering og opsætning 
markant.

- Med M241 kan man 
gøre mere med en enkelt 
enhed og dermed spare 
penge. Dertil kommer, at 

softwaren gør programme-
ringen meget nemmere, så 
man også sparer en del ar-
bejdstid til programmering, 
siger segmentchef Christian 
Balle, der er ansvarlig for lan-
ceringen af MachineStruxu-
re-platformen i Schneider 
Electric Danmark.

For at yde optimal støtte 
til el-installatører, maskin-
byggere og andre fagfolk har 
Schneider Electric indgået 
et strategisk samarbejde 
med Solar om salg og sup-
port til MachineStruxure. 

Færdige funktioner og 
funktionsblokke
Programmering af Modicon 
M241 sker i softwaren So-
Machine 4.1, som indehol-
der en lang række færdige 
funktionsblokke og færdige 
funktioner til design af bru-
gerfl aden uden brug af HT-
ML. Desuden understøtter 
SoMachine 4.1 de seks an-
erkendte programmerings-
sprog ifølge IEC 61131-3. 
Det har lettet arbejdet for 
Torben Hedegaard og hans 
kollega, el-montør Donny 
Brix, som også arbejder med 
programmering af den nye 
PLC-styring:

- SoMachine 4.1 er helt 
klart nemt at arbejde med. 
Det er let at programmere 
og tilpasse funktionerne, 
og skabelonerne til design 
af brugerfl aden gør, at vi kan 
designe en fl ot og funktionel 
brugerfl ade uden at skulle 
rode med HTML-program-
mering, siger Donny Brix.

De bedste kort på hånden
Med den nye PLC-styring 
på den gamle pumpestation 
bliver det markant nemmere 
for Torben Hedegaard og 
hans medarbejdere at ved-
ligeholde og servicere an-

lægget. Når PLC‘en sender 
en alarm, kan den driftsan-
svarlige gå online fra sin pc, 
tablet eller smartphone og 
se i visualiseringen, hvilken 
type fejl, der er tale om, hvor 
den er og hvor alvorlig den 
er.

Det giver markante fordele 
i den daglige drift.

- Der er ingen tvivl om, 
at vi får de bedste kort på 
hånden til at servicere an-
lægget optimalt. Vi kan 
reagere hurtigt og præcist 

på hændelser, vi undgår at 
spilde ressourcer på de ikke-
kritiske alarmer, og vi får ge-
nerelt en bedre drift af hele 
anlægget. Der er fordele 
hele vejen rundt, både for 
vores kunde og for os, siger 
installatøren.

Hos slutkunden, Affald-
Plus, kan man også følge 
med i driften i realtid. Vel 
at mærke uden risiko for, 
at en medarbejder ved et 
uheld kommer til at klikke 
på noget, som er forbeholdt 
specialisterne. Webserveren 
i M241 understøtter nemlig 
tildeling af differentierede 
rettigheder til brugere.

Torben Hedegaards er-
faringer med den nye PLC 
har i øvrigt ført til, at han 
allerede har købt endnu en 
M241. Den skal bruges til at 
samle og optimere styringen 
af en HVAC-installation 
med fl ere forskellige bus-
systemer. 

Torben Hedegaard ApS 
er en del af TS-gruppen - en 
landsdækkende sammen-
slutning af el-installatører 
med 54 afdelinger og 600 
medarbejdere.                  jsj

PLC med indbygget webserver optimerer 
styringen af pumpestation

En vindeltrappe fører ned til pumpe-
stationen under den nedlagte losse-
plads i Næstved, hvor en ny PLC med 
fjernovervågning nu gør arbejdet 
nemmere ved fejlmeldinger. 

Torben Hedegaard (tv.) og Donny Brix er godt tilfreds med løsnin-
gen. Den tilhørende SoMachine-software er både brugervenlig 
og giver rig mulighed for enkel programmering og opsætning 
af funktioner. Den integrerede webserver sikrer hurtig og nem 
visualisering og fjernstyring af pumpestationens installation.

Der er langt ned til hjertet af pumpestationen i Næstved, der sikrer at regnvand 
bliver pumpet væk fra en gammel, nedlagt losseplads. Nu gør en ny PLC-styring 
arbejdet lettere for el-montør Donny Brix fra Torben Hedegaard Aps.

Nemmere at vedligeholde og servicere 
anlægget. 

SoMachine 4.1 med færdige funktionsblokke 
og færdige funktioner. 

20 år gamle 
relæstyring udskiftet.

Pumpestation 20 
meter under jorden. 



IGE+XAO Nordic A/S

Vi bruger SEE Electrical,
fordi det er overskueligt,

nemt at rette tegninger
og via de indbyggede
funktioner, er det nemt at 

hvilket samlet set sparer 

   Vi bruger SEE Electrical, 
 fordi det er det bedste
  program på markedet 

 til at dokumentere 
    el-anlæg, og samtidig
   er det hurtigt og nemt 

at anvende for både  
ingeniører og tekniske



14 november/december 2014

Året startede med en vinter, 
der var den femtevarmeste 
siden 1874 og blev fulgt op 
af et forår, som blev den 
næstvarmeste siden 1874. 
Sommeren bød på lands-
dækkende varmebølge ved 
tre lejligheder, hvoraf den 
sidste varede 14 dage i træk. 
Så hvis du har haft sved på 
panden i 2014 kan det mu-
ligvis være derfor. 

Det kan naturligvis også væ-
re fordi, at din virksomhed, 
ligesom rigtig mange andre 
virksomheder, har fået øget 
deres aktivitetsniveau på 
grund af den positive udvik-
ling. Vi begynder at se, at der 
igen er investeringslyst, og at 
nye projekter ser dagens lys. 

2014 blev også et travlt og 
historisk år i vores branche-
forening. På generalforsam-
lingen i marts blev vi, efter 
en spændende debat, enige 
om at søge mod en fusion 
sammen med de to andre 
brancheforeninger ATT og 
VOV. Formålet med dette 
er at samle branchen og 
dermed få større gennem-
slagskraft, mere indfl ydelse 
og fl ere ressourcer.  Sam-
menlægningen vil komme 
til, at skabe større værdi for 
medlemmerne og vil bl.a. 
betyde følgende:

vendte aktiviteter som 
fælles uddannelsesdage, 
messedeltagelse osv.

dannelsestilbud til med-
lemmerne.

i forhold til myndigheder 
og organisationer.

i forhold til fagpressen og 
andre medier.

ker, analyser og mere 
værdifuld viden.

både eksisterende og 
potentielle medlemmer.

holde spændende med-
lemsarrangementer.

Siden vedtagelsen på ge-
neralforsamlingen, har 
der været travlt, med at få 

de praktiske ting på plads 
i den nye forening, som 

dustri Teknik, Værktøj og 
Automation. Ud over de 
praktiske ting som vedtæg-
ter, hjemmeside, brochure 
etc. er der også brugt en del 
energi på at diskutere visio-
ner og mission for den nye 
forening. Det har været en 
rigtig spændende proces, og 
der har været et rigtig godt 
og konstruktivt samarbejde 
mellem de tre branchefor-
eninger og sekretariatet hos 
Dansk Erhverv.

Det er med et vist vemod, 
at vi tage afsked med bran-

mange har været glade og til-
fredse med det arbejde, der 
i årenes løb er blevet lavet 
i dette regi. Der er mange, 
som har ydet et meget stort 
stykke arbejde i foreningen, 
og uden denne indsats ville 
vi ikke have haft den succes, 

vi gennem årene har haft. 
Det er derfor på sin plads 
at sige tak til alle for deres 
bidrag.

Jeg mener dog ikke, at det 
er tid til at græde over, at 

men at vi i stedet skal se 
fremad og glæde os over en 
ny større og mere dynamisk 
brancheforening.

VA kan få succes er, at med-
lemsvirksomhederne fortsat 
bakker op om medlemsmø-
derne og ikke mindst, at de 
giver deres mening til kende, 
når de synes, der er noget, 
vi som brancheforening bør 

virksomheder er derfor al-
tid velkomne til at kontakte 
bestyrelsen for en dialog om 
aktuelle emner. 

På bestyrelsens og bran-
cheforeningens vegne, vil 
jeg ønske alle en rigtig glæ-
delig jul og et godt nytår med 
et ønske om alt det bedste 
for alle såvel erhvervsmæs-
sigt som privat.

Aage Dam
Formand for Brancheforenin-
gen for Industriel Automati-
on, BIA

Den sidste jule- og nytårshilsen fra 
Brancheforeningen for Industriel Automation, BIA

Aage Dam
Formand for Brancheforeningen for 
Industriel Automation, BIA

garant for et sikkert valg”
”

www.b-i-a.dk

Movitec - højtryks in-line pumpe

  Energieffektiv
   Driftsikker
    Fleksibel

Movitec-pumpen fra KSB
kan bruges til mange formål,
herunder:
- Trykforøgning af vandforsyning
- Vandbehandling
- Vaskeanlæg

Pumpen har samme indbygningsmål, som de kendte
produkter på markedet, og den udmærker sig i øvrigt 
med en af markedets højeste virkningsgrader.

Pumpen kan bl.a. leveres med den energirigtige IE4 motor
og frekvensomformer - og til den helt rigtige pris.

Tlf. 33 26 63 00
www.g-s.dk
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Arbejder 
præcist.

Ekstremt nøjagtig:  
Den nye procesregulator 
JUMO DICON touch. 
Uanset om du har brug for en nøjagtig  

processtyring med pålidelig selvoptime-

ring eller en nøjagtig måling – den nye 

JUMO DICON touch, kan du stole på. Og 

bedst af alt: Takket være dens innovative 

touch skærm er drift nemmere end nogen-

sinde før.

• To-kanals proces- og programregulator

• Fire galvanisk adskilte universelle 

analogindgange og integreret datalogger

• Gennemprøvede reguleringsalgoritmer 

med to optimeringsformer

JUMO DICON touch –  
intuitiv betjening, præcis regulering.

www.dicon-touch.net
www.jumo.dk

Kunststofeksperten igus 
har lanceret sin nye tribo-
tape og andre nyheder til 
værktøjsmaskinbranchen.

RUNDBORDSLEJER. Inden 
for maskinbygning stiger 
pristrykket støt i kampen 
om at klare sig i den inter-
nationale konkurrence. På 
den baggrund er det vig-
tigt for producenterne at 
få stillet komponenter til 
rådighed, der sikrer et lavt 
omkostningsniveau uden, 
at der slækkes på sikkerhed 
eller kvalitet. igus tilbyder 
produkter til værkstøjsma-
skiner, der står for høj kva-
litet og rentabilitet. Blandt 
disse produkter fi nder man 
bl.a. det såkaldte tribo-tape 
af et helt nyt materiale, det 
smørefrie polymer-rund-
bordsleje med individuel 
justerbar drejevinkel samt 
det nye spåntætte energirør 
R2.75.

Tåler temperaturer op til 
200° C
“Save money – safe quality“: 
Med dette motto vil igus 
gerne tilsikre sine kunder 
den fornødne produktsik-
kerhed og samtidigt hjælpe 
dem med at spare udgifter. 
Producenter af værktøjs-
maskiner kan se frem til en 
reduktion af produkt- og 
procesomkostninger uden, 
at dette vil gå ud over kvalite-
ten. Og det er bl.a. her, at tri-
bo-tape af materialet iglidur 
V400 kommer ind i billedet. 
Glidefolien fås nu i et endnu 
mere slidstærkt materiale, 
der tåler temperaturer op 
til 200° C. Desuden er det 
ekstremt mediebestandigt 
og kan nemt fastklæbes. 
Den nemme montage med 
iglidur tribo-tape, bl.a. i 
maskinbunde, giver meget 
større frihed i forbindelse 
med konstruktion af glide-
fl ader.

Beskytter mod spåner, støv 
og snavs 
Det spåntætte energirør 
R2.75 med låg, der kan åb-
nes til begge sider

Energirøret fra R2-serien 
er konstrueret på basis af 
det udgiftsbesparende E2-
princip (to dele pr. kædeled) 
og fremstillet af tribologisk 
optimerede kunststoffer. 
Ud over at være smørings- 
og vedligeholdelsesfrit giver 
det også god beskyttelse 
mod snavs og spåner. Lå-
gene har glatte konturer, og 
deres hvælving og små pro-
duktionstolerancer sikrer, at 
der ikke hober sig spåner op 
mellem anslagene. Herud-
over spares der montagetid 
med lågene, der kan åbnes 
til begge sider og ikke be-
høver at blive taget helt af, 
når energirøret skal fyldes 
med ledninger. På grund af 
dobbelte anslag kan ener-
girøret R2.75 optage me-
get høje tillægslaster, og 
det klarer også meget store 
fritbærende længder uden 
problemer. Den indbyg-
gede låseanordning sørger 
desuden for, at den indven-
dige inddeling bliver på sin 

plads, også i tilfælde af appli-
kationer, der ligger på siden. 
Samtlige kabler beskyttes 
effektivt mod slid takket 
være de glatte indvendige 
rum og de modulære opde-
lingssystemer med låsbare 
skillevægge.

 Individuelt justerbar 
drejevinkel
De monteringsklare iglidur 
PRT-rundbordslejer, der 
ofte ses benyttet i sving-
arme til betjeningspaneler 
og –skærme til værktøjs-
maskiner, fås nu med et 
individuelt justerbart vin-
kelanslag. Vinkelområdet 
kan frit vælges og indstilles 
i 2°-skridt. Hvis det bliver 
nødvendigt at tilpasse vink-
len til driftsforholdene på et 
senere tidspunkt, kan dette 
nemt foretages af kunden 
selv ved hjælp af anslag, 
der tilpasses med et snup-
tag. Omstillingen af den 
variable drejebegrænsning 
sker ved at løsne og fl ytte 
anslag og stifter manuelt. 
Mere skal der ikke til. Til 
rundbordslejerne benyt-
tes plastglideelementer af 
det gennemprøvede igus-

materiale iglidur J, hvilket 
betyder, at der kan gives 
fuldstændig afkald på eks-
tern smøring og vedlige-
holdelse, så man slipper for 
maskinstilstand. På samme 
måde øges uimodtagelighe-
den for spåner, snavs og støv, 
da der ikke er noget, der kan 
sætte sig fast. Polymer-gli-
deelementernes modløbs-
fl ader er hårdanodiseret 
for at sikre så lidt friktion 
som muligt. Udover de 
monteringsklare standard 
rundbordslejer kan man 
også tænke sig en universel 
opbygning af rundbordslejer 
ved hjælp af specielle uni-
versal-glidelejeelementer af 
iglidur J. Ved at sammenføje 
enkeltdele kan man realise-
re rundbordssystemer med 
en indvendig diameter fra 
500 mm og til nærmest 
uendelig. Et rundbords-
leje, der opbygges på basis 
af disse glideelementer og 
har en diameter på 1 m, kan 
belastes med op til 10 tons 
afhængigt af udførelsen.
www.igus.dk

hassel.

Polymerer sørger for stor maskin-
sikkerhed og lave omkostninger

Det spåntætte energirør R2.75 er udstyret med låg, der kan åbnes til 
begge sider, hvilket er med til at spare monteringstid. (Kilde: igus)

iglidur tribo-tape til 
maskiner er fremstillet 
af iglidur V400. Det er 
yderst slidstærkt og tåler 
en vedvarende tempera-
tur på op til 200° C. 

De monteringsklare iglidur PRT-rundbordslejer fås nu med individuelt justerbare vinkelanslag. (Kilde: igus)
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Driftschef Lars Erik Hansen, Faxe Renseanlæg, ved nogle af Haslev Renseanlægs 30 VLT AQUA Drive FC 202 
frekvensomformere.

På Haslev Renseanlæg har 
man opnået en energi-
besparelse på 50 % efter 
renovering af renseanlæg-
get og installation af VLT 
AQUA Drive frekvensom-
formere.

ENERGI. Renseanlægget i 
Haslev var plaget af nedbrud 
og anlægget var nedslidt og 
kemikalietungt, så i maj 
2011 begyndte man at re-
novere anlægget. Formålet 
var at opnå bedre rensning, 
reduktion af driftsomkost-
ninger og at skabe et bedre 
arbejdsmiljø.

Skåner både miljøet og 
medarbejderne
For at beskytte og regulere 
centrifugepumperne i an-
lægget monterede man 30 
stk. VLT AQUA Drive FC 
202 frekvensomformere. 
Frekvensomformerne regu-
lerer pumpernes flow, som 
har det bedste arbejdspunkt 
ved ca. 40 Hz, da man her 
beskytter motoren og pum-
pen bedst muligt og samti-
dig opnår energibesparelser. 
Driftschef for Faxe Rense-
anlæg, Lars Erik Hansen si-
ger: - Vi valgte Danfoss VLT 
frekvensomformere, fordi 
de har en høj kvalitet, de er 
dansk produceret og så un-
derstøtter de Profibus. Det 
nye display på VLT AQUA 
Drive FC 202 frekvensom-

formere er på dansk og er 
brugervenligt, så det er også 
nemmere at aflæse og holde 
styr på anlægget for medar-
bejderne.

Lars Erik Hansen mener, 
at alt hvad der kan reguleres, 
bør reguleres og overholde 
en vis form for standard: 
- Vores elektriker har selv 
installeret frekvensomfor-
merne, og når han var i tvivl 
om noget, blev der ydet god 
service og hjælp fra Danfoss’ 
teknikere, fortæller han.

Store besparelser på  
el-forbruget
Haslev Renseanlæg er 
udstyret med den nyeste 
teknologi, så det kan køre 
ubemandet og overvåges 
centralt fra Faxe Rense-
anlæg. I 2009 havde man 
et elforbrug på 1.013.931 
kWh pr. år, men efter re-
noveringen er elforbruget 
kommet ned på 621.443 
kWh i 2013, hvilket svarer 
til en reduktion på 40 %. I 
2014 er elforbruget reduce-
ret med 50 % sammenlignet 
med elforbruget i 2009 og 
samtidig er udledningen til 
Susåen blevet reduceret be-
tydeligt på grund af bedre 
rensning. Ombygningen af 
Haslev Renseanlæg er en del 
af den overordnende struk-
turplan for Faxe Forsyning.

Totalrenovering giver  
markante besparelser
- Det skal være nemt for 
dig og godt for miljøet, er 

mottoet hos Faxe Forsy-
ning. Driftsleder Lars Erik 
Hansen, Faxe Renseanlæg 
har siden 2009 haft fokus 
på energibesparelser og in-
novation. Faxe Renseanlæg 
er bygget til 110.000 PE og 
er samtidig et af de mest in-
novative og besparende stør-
re renseanlæg i Danmark. 
Haribo Lakrids A/S og Faxe 
Bryggeri er de to største le-
verandører af spildevand til 
Faxe Renseanlæg.

I 2009 totalrenoverede 
man styringen af alle 150 
pumpestationer hos Faxe 
Forsyning og begyndte at 
regulere renseanlæggets 
pumper ved hjælp af fre-
kvensomformere. Der blev 
i alt købt 40 stk. VLT AQUA 
Drive FC 202 frekvensom-
formere til at hastighedsre-
gulering af pumperne, så de 
hele tiden kunne køre med 
optimal virkningsgrad.

Automatisk  
pumperegulering
Ud over frekvensomformere 
valgte Faxe Forsyning også 
at implementere komplet-
te pumpestyringer, som 
regulerer hastigheden på 
pumpen efter den bedste 
virkningsgrad. Med reno-
veringen bliver pumperne 
nu reguleret automatisk, så 
de hele tiden ligger på deres 
optimale driftspunkt, hvil-
ket resulterede i energibe-
sparelse på 25 %.
 jsj

Halvering af energiforbruget 
på Haslev Renseanlæg

PLC-kontrol og en ener-
gisparefunktion i Norgrens 
adsorptionstørrer, sikrer 
lavest forbrug af renseluft.

TØRRING. Norgren lancerer 
nu den nye Hydra-D Ad-
sorptionstørrer, der bruger 
trykændringsadsorption 
princippet til effektivt at 
tørre trykluft. Den uopvar-
mede Twin Tower-konfigu-
ration er indbygget i et hus i 
modulært design. Hver søjle 
indeholder en unik patron 
med tørremiddel, der om-
fatter filtrering på indløb og 
udløb.

Der er tænkt på  
slutbrugerne
Hydra-D er designet med 
slutbrugeren i tankerne. 
Ved hjælp af moderne ma-
terialer og nye patenterede 
funktioner, leverer Hydra-
D trykluft af høj kvalitet 
med øget driftssikkerhed, 
lavere driftsomkostninger 
og enklere vedligeholdelse.

Ikke bare fjerner Hydra-
D fugten effektivt, den har 
også integreret filtrering af 
indløb og udløb, en pålide-

lig PLC kontrol og en ener-
gisparefunktion, som ved 
hjælp af en sensor for dug-
punkt sikrer lavest mulige 
forbrug af renseluft. Indstil-
lingen for dugpunktet kan 
naturligvis justeres.

Vedligeholdelsen er hur-
tig og nem og sker blot ved 
udskiftning af dehydreren-
de patroner.

Forurening med vand og 
snavs i afgangsluften inden 
for ISO 8573-1 klasse 2: -40 
°C PDP til vand, klasse 1: 1 
mikron partikulært og ISO 
8573-1 (2010): 1.2.1 når der 
forinden anvendes anbefa-
lede forfiltre.
www.norgren.com

hassel.

Effektiv tørring af trykluft 

Bosch Rexroth A/S og 
Lemvigh-Müller A/S har 
indgået et partnerskab 
om salg af hydrauliske 
komponenter til kunder i 
Danmark. 

HYDRAULIK. Et nyt sam-
arbejde mellem Bosch 
Rexroth A/S og Lemvigh-
Müller A/S betyder, at 
Lemvigh-Müller A/S vil 
sælge, markedsføre og lager-
føre Rexroth Hydraulik A/S 
produkter og i fremtiden 
være den eneste officielle 
partner i Danmark for Bosch 
Rexroth A/S.

Hydraulik på  
e-handelsportal
- Partnerskabet indebærer, 
at Bosch Rexroths hydrau-
lik-komponenter bliver 
tilgængelige på Lemvigh-
Müllers e-handelsportal 
’LMe-partner’, og at en 
stor del af sortimentet vil 
blive tilgængeligt direkte 
fra Lemvigh-Müllers lager. 
Samarbejdet med Bosch 
Rexroth A/S betyder sam-
tidig, at vi i Lemvigh-Müller 
A/S udbygger vores hy-
draulik-produktportefølje 
fra at omhandle hydrau-
likslanger og -fittings til nu 
også at fokusere på aktive 
hydraulik-komponenter. 
Vi vil ligeledes intensivere 
markedsbearbejdningen 
betydeligt, fortæller salgs-
chef Henrik Lykke Lilleholt, 
Lemvigh-Müller A/S. 

Endnu stærkere  
markedsposition
Samarbejdet omfatter 
blandt andet cylindre, pum-
per, motorer, proportio-
nalventiler, on/off ventiler, 
diverse tryk- og flowventi-
ler samt filtre. Salgschef Per 
Rossen, Bosch Rexroth A/S, 
ser frem til det nye strategi-
ske samarbejde: - Lemvigh-
Müllers markedstilgang til 
de danske industrivirksom-
heder, og herunder maskin-
byggere, er betydelig og vil 
give os en endnu stærkere 
position på det danske mar-

ked. Vi er allerede i gang 
med fælles markedstiltag, og 
de første erfaringer tegner 
godt. Vi forventer, at vores 
markedstilgængelighed vil 
øges betydeligt, og samar-
bejdet vil give os en endnu 
stærkere markedsposition. 
Samarbejdet med Lemvigh-
Müller vil ligeledes styrke 
Rexroths strategi om ak-
tiviteter hos vores kunder, 
både hvad angår komplette 
systemløsninger samt leve-
rance af komponenter.  
 jsj

Samarbejde om 
hydraulik-komponenter

Salgschef Henrik Lykke Lilleholt, Lemvigh-Müller A/S, t.h., og 
salgschef Per Rossen, Bosch Rexroth A/S, t.v., ser frem til det nye 
samarbejde, der vil styrke begge parter i Danmark.

Hydra-D leverer 
trykluft af høj 
kvalitet.
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Så er der gået endnu et år, 
hvor vi forgæves har ventet 
på, at den økonomiske ud-
vikling igen skulle komme 
ind på vækstsporet, og ty-
pisk har der været rundt reg-
net lige mange økonomer og 
politikere, der har ment, at 
nu kommer opsvinget, som 
der er økonomer og politi-
kere, der har ment det mod-
satte. 

Danmark er i stigende 
grad afhængig af, hvad der 
sker ude i den store verden 
– ikke bare på det økono-
miske område. Alt, lige fra 
naturkatastrofer, sygdomse-
pedemier, klimaændringer 
og arbejdsløshed til terror-
trusler og krige med deraf 
følgende fl ygtningestrøm-
me, ændrer bestandigt vo-
res dagligdag og de vilkår, 
hvorunder dansk industri 

må indrette sig. Det er mere 
vanskeligt end nogensinde 
at lægge holdbare planer for 
bare nogle få år ud i frem-
tiden. 

Virksomhederne skal i 
dag være meget mere foku-
serede på, hvad der sker her 
og nu, og være parate til hur-
tigt at kunne omstille sig. 
Vi skal forholde os til den 
øjeblikkelige virkelighed 
i stedet for til forventnin-
ger, prognoser og gætterier. 
Hver dag håber vi, at nu be-
gynder det igen at gå fremad, 
både med beskæftigelsen, 
med produktiviteten, med 
omsætningen, med ekspor-
ten osv. Men ikke så snart, 
der er kommet en rapport 
med positive nøgletal, før 
der kommer en anden, der 
siger det modsatte. Vi skal 
nok ikke vente på miraklet. 

Det er lige så sikkert som 
at vinde den store gevinst i 
Lotto. Det er de virksomhe-
der, der er bedst til at ’læse’ 
udviklingen og hele tiden 
holder deres viden opdate-
ret, som vil få succes.

Som brancheforenin-
gernes mediepartner føler 
vi os på AUTOMATIK & 
PROCES forpligtede til, 
sammen med vore læsere 
og annoncører, at yde vores 
bidrag til at beskrive, i hvil-
ken retning udviklingen går: 
gennem beskrivelse af nye 
produkter, nye metoder, re-
portager fra messer og kon-
ferencer, cases fra succesrige 
virksomheder etc. Og som 
mediepartner for fagmessen 
AUTOMATIK 2014 kan vi 
med tilfredshed konstatere, 
at interessen for at informere 
og at blive informeret er sti-

gende fra år til år, og at bran-
chens aktører ser positivt 
på fremtiden. På den bag-
grund ser vi frem til hi[15] 
i Messecenter Herning, hvor 
fagområdet Automation er 
messens største område, og 
hvor der for første gang er et 
separat udstillingsområde 
for maskinbyggere.

På det organisationsmæs-
sige område var 2014 året, 
hvor de tre branchefor-
eninger VOV, ATT og BIA 
besluttede at fusionere i en 
ny stor brancheforening: 
BITVA, Brancheforenin-
gen for Industri Teknik, 
Værktøj og Automation. 
For den nye forening er det 
ikke kun et spørgsmål om at 
være mange. Alle skal trods 
forskellige udgangspunkter 
arbejde i den samme ret-
ning. Ellers bliver det ikke 

nogen succes. Vi håber, at 
det frugtbare samarbejde vi 
har haft med BIA, må fort-
sætte i den nye forening. Vi 
vil i AUTOMATIK & PRO-
CES stadig have fokus på in-
dustriel automatisering og 
procesautomatisering. Der 
er ikke én branche eller én 
industrivirksomhed, hvor 
dette ikke er aktuelt.

I AUTOMATIK & PRO-
CES’s spalter har vi i årets 
løb skrevet om nye tekno-
logier og nye produkter, 
der er kommet på marke-
det, eksempelvis inden for 
industriel automatisering, 
procesautomatisering, 
hydraulik og pneumatik, 
maskinbygning, robottek-
nologi m.v. På de følgende 
sider bringer vi resumeer 
af nogle af nyhederne. Hvis 
dette skærper interessen for 

at gå tilbage og se nærmere på 
artiklerne, kan alle numre af 
AUTOMATIK & PROCES 
i deres fulde udstrækning 
læses på vor hjemmeside 
www.automatik.nu.

Vi ønsker alle vore læsere, 
annoncører og samarbejds-
partnere en glædelig jul og 
et godt nytår - og ser frem til 
endnu et godt AUTOMA-
TIK & PROCES - år i 2015.

jsj
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Papyro-Tex A/S, der 
produceret avancerede 
plastfolier, har fået en 
ny AS-i Master styring 
med indbygget safety 
controller til sine mixere 
og ekstrudere. Et problem 
med ekstrem elektromag-
netisk støj blev løst med 
High Power Repeatere fra 
Bihl+Wiedemann.

AUTOMATISERING. Papyro-
Tex A/S i Herlev har specia-
liseret sig i kundetilpassede 
folier til medicoindustrien 
og emballageindustrien 
samt tekniske folier til 
automobilindustrien. Det 
drejer sig både om et-lags og 
fl erlagsfolie - sidstnævnte 
ofte som multilagsfolie til 
fødevareindustrien og me-
dicoindustrien. 

Avancerede 
kvalitetsfolier 
I modsætning til de tyn-
dere og simplere former for 
plastfolie, der fremstilles 
ved blæsning, fremstilles de 
avancerede kvalitetsfolier 
på Papyro-Tex på en kalan-
der-valse, hvor den tyktfl y-
dende, varme plastmasse 
valses ud i meget nøjagtige 
tykkelser og i store bredder 
op til 1650 mm. 

Ny AS-i Master styring
- Kalanderen, der efterhån-
den har nogle år på bagen, 
har nu fået et nyt styrings-
system. Systemet er de-
signet og udført af Picca 
Automation A/S, som 
foreslog, at man valgte en 
AS-i Master styring med 
indbygget safety controller 
fra Bihl+Wiedemann. AS-i 
Master styringen, der er kob-
let til vort SCADA-system 
via Profi bus og fungerer 
som en decentral I/O-sta-
tion, styrer og overvåger de 
forskellige signaler fra sen-
sorer på maskinen samt sik-
kerhedsinstallationer som 
lågekontakter, nødstop etc. 
på hele systemet bestående 
af hurtigmixere, kølemix-
ere, tragte og ekstrudere, 
fortæller El-manager og 
Network administrator 

Henrik Flemming Peetz, 
Papyro-Tex A/S.

Ekstremt megen, 
elektromagnetisk støj 
De forskellige komponenter 
i AS-i Master styringen er 
selvfølgelig forbundet med 
de karakteristiske, gule AS-i 
kabler, som normalt er ret 
ufølsomme overfor elek-
tromagnetisk støj - EMI. 
Imidlertid er ekstruderne 
forsynet med en store, ældre 
DC-motorer, som udsen-
der ekstremt megen, elek-
tromagnetisk støj. Derfor 
måtte man foretage noget 
for at sikre kommunikatio-
nen i netværket.

High Power 
Repeatere løste 
støjproblem
- Problemet blev løst ved 

at installere High Power 
Repeatere type BW2384 
fra Bihl+Wiedemann på de 
AS-i kabler, der løber igen-
nem støjzonerne, fortæller 
Senior projekt ingeniør An-
ders Dolling, Picca Automa-
tion A/S. - AS-i High Power 
Repeaterne fungerer på den 
måde, at signalet forstærkes 
mellem de to repeatere på 
hver side af området med 
elektromagnetisk støj. Re-
peaterne har hver en AS-i 
I/O og en højsignal I/O. 
Når repeateren modtager 
et standard AS-i signal for-
stærkes dette og sendes til 
repeateren på den anden 
side af støjområdet. Her 
omsættes det tilbage til et 
standard AS-i signal, som 
sendes videre ud på AS-i 
nettet.

Siemens præsenterede på SPS/IPC/DRIVES 2013 
i Nürnberg sit nye, decentrale servosystem 
SINAMICS S120M.

SERVO. Med sit nye, decentrale servosystem SINAMICS 
S120M har Siemens fl yttet power-delen fra styretav-
len og ud på servomotoren. Dette giver fl ere åbenlyse 
fordele:

Styrtavlen kan gøres mindre, da power-delen ikke 
optager plads, ventilation eller køling af tavlen kan redu-
ceres eller helt undgås og kabelføringen fra forsynings-
tavlen til motorerne bliver betragtelig mindre og enklere.

Januar 2014:

Maskinbetjening 
fra multi-touch 
til no-touch

Januar 2014:
Decentralt 
servosystem

Omron præsenterede på SPS/IPC/DRIVES 2013 sit 
nye program af berøringsløse operatørpaneler med 
ansigts- og bevægelsesgenkendelse. 
Maskiner kan nu selv genkende 
og godkende operatører.

HMI. På fagmessen SPS/IPC/DRIVES 2013 præsente-
rede Omron en teknologi, der giver brugerne helt nye 
måder for interaktion med maskiner. Via et kamera og 
et visionsystem registreres og evalueres maskinopera-
tørernes ansigter, tegn og fagter. På denne måde kan 
maskinoperatørerne identifi ceres automatisk og få ad-
gang til maskiner og anlæg i det omfang, de har fået 
adgangsrettigheder. Adgangen til styring af maskiner 
og anlæg er således under central kontrol. Teknologien 
vil i fremtiden fi ndes i den nye generation af NA HMI 
enheder, som blev præsenteret af Omron på SPS/IPC/
DRIVES 2013.

Omron introducerer på SPS/IPC/ DRIVES 2013 en ny teknologi for 
ansigtsgenkendelse i kombination med en ny HMI-generation 
- NA -serien.

Produktchef Ulf Lindhard, Siemens A/S, præsenterede det 
nye, decentrale servosystem SINAMICS S120M, der med 
ét hybridkabel kan forsyne og styre op til 12 motorer.

Funktionsdiagram visende 
funktionen af High Power Repeatere 

i et AS-i Master styringssystem.

ÅF har i de senere år løst 
fl ere offshore-opgaver for 
en operatør i Nordsøen, 
og fi k derfor til opgave at 
optimere en del af proces-
styringen på en produkti-
onsplatform. 

PROCES. - Det primære pro-
blem der skulle løses, var at 
processen før og efter tre 
eksportpumper svingede for 
meget hvilket gav kavitati-
onsskader i pumperne med 
øget vedligehold og forkor-
tet levetid til følge. På et op-
startsmøde blev vi enige om 
at stabilisere pumpedriften 
ved en gennemgribende 
optimering af styringen på 
platformen, primært med 
henblik på stabilisering af 
olie- og vandfl ow, fortæller 
senior engineer Ole Hors-

bøl fra ÅF A/S der har været 
projektleder på opgaven. 

Separationen 
bestemmer fl owet
Råmaterialet fra produkti-
onsbrøndene består af olie, 
gas og vand. Det gennemlø-
ber et separatortog med fl ere 

trin. Variationer i fl owet fra 
første separator som følge af 
ændring af mængde, tryk og 
blandingsforhold i råmate-
rialet medfører nemt usta-
bilitet i den næste separator 
og så fremdeles helt frem til 
eksportpumperne. 

- Efter eksportpumperne 
følger en 16 km lang pipeline 
til et transitfelt, og dette rør 
indeholder en oliemasse af 
samme størrelsesorden som 
et fuldt lastet godstog. Det 
betyder at der er en enorm 

bevægelsesinerti i olieled-
ningen, og at fl owhastig-
heden ikke kan ændres 
momentant, og netop det 
er forklaringen på at eks-
portpumperne skal have en 
jævn belastning, forklarer 
Ole Horsbøl. 

Specialisterne udtænkte 
nyt reguleringsdesign
- En gruppe af vores egne 
reguleringsingeniører 
analyserede problemerne 
og kom frem til et regule-
ringsdesign hvor en af hjør-
nestenene blev, at der skulle 
bygges en adaptiv niveaure-
gulering ind i ABB Advant 
proceskontrolsystemet hvor 
udsvingene på olie- og vand-
ventilerne på separatorerne 
skulle indsnævres ved hjælp 
af begrænsninger af styre-
signalerne til ventilerne, 
fortæller Ole Horsbøl om 
den gennemførte løsning.

Januar 2014:

Procesoptimering giver øget 
olieproduktion i Nordsøen

En produktionsplatform er 
en kompakt enhed hvor det 
er vanskeligt at lave fysiske 
ændringer, og derfor var målet 
at klare hele opgaven som en 
softwaremæssig løsning.

Januar 2014:

AS-i Master styring løser problem 
med elektromagnetisk støj



 

Ejby Industrivej 26 · 2600 Glostrup · T: Helge Nielsens Allé 6C · 8723 Løsning

Komplet program 
i magnetventiler

Specialopgaver 
udføres på vores 

eget værksted

To-, tre- og fi re-vejs magnetventiler 

til trykluft , væsker, damp og gasser

1/8” - 3”

150 bar

1430 l/min.

67

5/2-vejs styreventilblokke 

ISO 9001
certifi ceret

ÅRSREVY 2014

PROCES. Igen i år afhol-
der Insatech A/S sin egen 
udstilling og konference 
Proces Dage’14 i Odense 
Congress Center i dagene 
18.-19. marts 2014. På ud-
stillingen vil der være rig 
lejlighed til at tale med 
Insatech’s teknikere fra 
salgs-, service- og system-
afdelingerne, ligesom der 
er mulighed for en direkte 

dialog med fi rmaets leve-
randører, der har ekspertise 
inden for deres respektive 
områder. 

Brancherettet 
konferenceprogram
Konferenceprogrammet 
er hver dag målrettet spe-
cielle industrigrene. Den 
18. marts er det således den 
farmaceutiske industri, 

biotek, føde- og drikke-
varer, korn og foderstoffer 
samt ingredienser, der er 
på programmet. Den 19. 
marts retter programmet 
sig imod energiproduk-
tion, forbrændingsanlæg, 
biobrændsel, biogas, olie- 
og gasindustrien samt den 
kemiske industri. 

Februar 2014:

Proces Dage’14 i Odense

På udstillingen vil der være rig lejlighed til at tale med Insatech’s teknikere fra 
salgs-, service- og systemafdelingerne.

Maskinbyggeren Unimec 
A/S har valgt Lexium 
linear-føringer fra 
Schneider Electric til 
deres nye generation 
af maskiner, som bliver 
bygget på en standard-
platform. Det sparer tid og 
minimerer risikoen for fejl. 

MASKINBYGNING. Maskin-
fabrikken Unimec A/S i 
Randers har truffet et stra-
tegisk valg om at udvikle en 
standardplatform for maski-
ner til højt specialiserede 
applikationer. 

Satser på standardplatform
- Der, hvor vi som udvikler 
tilfører den største værdi, er 
i den meget kundespecifi kke 
del af hver enkelt maskine. 
Men mange maskiner er i 
bund og grund ret ens, når 
det gælder de mere basale 
dele af mekanikken og tek-
nologien bag.
Derfor har vi udviklet en 
standardplatform, så vi kan 
bygger nye maskiner til be-
stemte formål på en mere 

lønsom måde, forklarer di-
rektør Henrik Lund Ander-
sen, Unimec A/S.

Føringer en del 
af konceptet
Føringerne er nu en del af 
maskinfabrikkens koncept 
med en standardplatform, 
og via Schneider Electric-
partneren United Compo-
nents har Unimec A/S fået 
øjnene op for Lexium-sorti-
mentet, som omfatter alt fra 
enkelte akser til komplette 
portalsystemer med X-, Y- 
og Z-akser, servodrev og 
-motorer. 

Præcision og pålidelighed
Lexium-føringer og portal-
systemer leveres færdigsam-
let og korrekt dimensioneret 
ud fra maskinbyggerens spe-
cifi kationer, og der medføl-
ger tegninger i både 3D og 
2D. Det giver Unimec en 
række fordele, fortæller di-
rektøren: - Tiden er selvføl-
gelig en vigtig faktor. Fordi 
føringerne leveres samlet, 
sparer vi en masse tid. Sam-
tidig minimerer vi risikoen 
for fejl, som igen kan koste 
os tid og dermed penge. 

Februar 2014:

Standardplatform til 
specialiserede maskiner

Beta Instruments ApS er 
pr. 1. januar 2014 blevet 
fusioneret med Klinger 
Danmark A/S. 

FUSION. Pr. 1. januar 2014 
er Klinger Danmark A/S 
blevet fusioneret med Beta 
Instruments ApS, og over-
tager dermed alle Beta In-
struments’ forpligtelser, 
agenturer og medarbejdere. 
Beta Instruments’ hidtidige 
ejer og administrerende di-
rektør John Sørensen fort-
sætter i Klinger Danmark 
A/S som produktspecialist 
inden for procesinstrumen-
tering. Som et led i fusionen 
fl yttede Beta Instruments’ 
medarbejdere, lager m.v. til 
Klinger Danmarks adresse i 
Brøndby.  

Altid den optimale løsning
- Klinger har fokus på de fi re 
produktområder ventiler, 
instrumentering, tætninger 
og pakninger, og det er Klin-
ger-koncernens overordne-
de strategi globalt at kunne 
levere både fi rmaets egen-
producerede produkter og 
handelsprodukter fra andre 
producenter. 60 % af Klin-
ger Danmarks omsætning 

er i dag handelsprodukter, 
men denne andelen falder, 
fordi Klinger globalt har en 
aggressiv opkøbsstrategi, 
fortæller administrerende 
direktør Klavs Knutzen, 
Klinger Danmark A/S.

Førende på 
vandstandsarmaturer
- Det eneste område, hvor 
vi i Danmark hidtil ikke har 
rådgivet og leveret handels-
produkter, er inden for in-
strumentering. Nu udvider 
vi det marked, som vi gerne 

vil agere på, og derfor har 
vi været på udkig efter et 
fi rma, der er specialist in-
den for tryk, temperatur og 
fl owmåling. Vi var heldige 
at komme i kontakt med 
Beta Instruments, som 
forhandler produkter, der 
henvender sig til de samme 
kundesegmenter som Klin-
ger produkterne. Inden for 
niveaumåling, hvor vi hid-
til hovedsageligt har leve-
ret vandstandsarmaturer, 
får vi nu fl ere produkter på 
hylderne, idet vi fra Beta In-
struments blandt andre får 
agenturet for Honeywell 
Enraf, siger Klavs Knutzen.

Udvidet 
instrumentafdeling
- Det er vigtigt for os at sikre, 
at de kunder, som Beta In-
struments allerede har, op-
lever sammenlægningen af 
Beta Instruments og Klinger 
Danmark som noget posi-
tivt. 

Derfor er vi nødt til at 
forstærke vor organisation 
inden for instrumentering, 
og vil så hurtigt som muligt 
udvide vores instrument-
afdeling med yderligere to 
medarbejdere, slutter Klavs 
Knutzen. 
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Klinger Danmark A/S har 
overtaget Beta Instruments ApS

Maskinbyggeren Unimec A/S har valgt Lexium linearføringer fra Schneider 
Electric til deres nye generation af maskiner. Det sparer tid og minimerer 
risikoen for fejl. 

Adm. direktør Klavs Knutzen, Klin-
ger Danmark A/S, t.v., og produkt-
specialist John Sørensen, tidligere 
adm. direktør for Beta Instruments 
ApS, t.h., ved Klinger Danmarks 
store lager af instrumenterings-
produkter.
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Schneider Electrics’ fabrik i Benløse ved Ringsted 
producerer ud over LK afbrydere og stikkontakter 
også over 11 millioner datakonnektorer om året 
til det meste af verden. 

AUTOMATION. På Schne-
ider Electric’s fabrik i 
Benløse ved Ringsted 
produceres, ud over LK-
produkter til det danske 
marked, også datakon-
nektorer til markeder i re-
sten af Europa, Asien og 
Australien. 

Høj automatiseringsgrad
- Vi har forsøgt at automa-
tisere så meget som muligt, 
fortæller fabriksdirektør 
Jane Aarup, og fortsæt-
ter: - Produktionen af 
Fuga-produkter og data-
konnektorer kører auto-
matiseret, og samtidig har 
vi en mindre produktion af 
specialprodukter inden for 
installationsmateriel, der 
bliver udført manuelt. En 
af vore kernekompetencer 
er plaststøbning, hvor vi er 
rigtig gode til at producere 
komplekse produkter i små 
serier. Derfor holder vi fast 
ved at holde denne del af 
produktionen internt og 
ikke benytte os af under-
leverandører, siger Jane 
Aarup. 

Schneider-afdeling 
med størst vækst
- Vi producerede sidste år 
11 millioner datakonnek-
torer her på fabrikken, og 
regner med at forøge pro-
duktionen til 12 millioner 
i indeværende år, tilføjer 
produktionsleder Flem-
ming Jensen. 

Det er ikke kun pro-
duktionen, der er effektiv 
på Schneider-fabrikken. 
Schneider har i fl ere år 
satset kraftigt på systemer 
og produkter til energiop-
timering, og på fabrikken 
i Benløse har man for al-

vor taget sin egen medicin. 
Med en målrettet indsats, 
og ved at bruge Schne-
ider Electric produkter og 
energioptimeringsløsnin-
ger, er det lykkedes virk-
somheden at nedbringe 
energiforbruget og dermed 
udgifterne til el, vand og 
varme med over 10 % sam-
let set. 

Fælles styring
giver overblik
- Til at sikre, at vi i fremti-
den kan monitorere og ud-
bygge den god trend med 
energibesparelser, har vi 
startet et projekt, hvor vi 
anvender ’StruxureWare’ 
Schneider Electrics nye 
platform for bygningsauto-
matisering. Med Struxu-
reWare fokuserer vi på de 
store energislugere: belys-
ning, varme, ventilation 
og trykluft. Vi investerer 
cirka 3,5 mio. kroner i 
dette projekt, og med de 
besparelser vi opnår, har 
vi en tilbagebetalingstid på 
kun tre år, fortæller sikker-
heds-, miljø- og ejendoms-
chef Claus Lindorff.

Fastholder produktion 
i Danmark
- Overordnet er de bespa-
relser vi opnår ved at spare 
på energien og ved at auto-
matisere og optimere vor 
produktion noget, der kan 
mærkes på bundlinjen og 
som er en helt naturlig del 
af Schneider Electrics lø-
bende fokus på energiopti-
mering og effektivisering. 
Samtidig er det med til at 
sikre, at der fortsat er god 
økonomi i at have fabrik 
og produktion i Danmark, 
slutter Jane Aarup.
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Datakonnektorer 
til hele verden 
fra energirigtig 
fabrik i Ringsted

Produktionen af datakonnektorer foregår på højt 
automatiserede og mekanisk avancerede maskiner.

Scandlines-færgen M/F Prinsesse Benedikte, der sejler 
på ruten Rødby-Puttgarden er blevet bygget om til 
hybriddrift, hvor overskydende energi fra motorerne 
lagres i batterier om bord på færgen for senere at 
kunne anvendes til fremdrift eller anden 
el-forsyning ombord.

ENERGI. Scandlines og Sie-
mens har præsenteret et 
banebrydende hybridsy-
stem til Rødby-Puttgar-
den-færgen M/F Prinsesse 
Benedikte. Hybridsyste-
met gør det muligt at lagre 
overskydende energi fra fær-
gens motorer i batterier og 
senere genanvende den til 
fremdrivning eller andet el-
forbrug. Herved optimeres 
driften og det forventes, at 
den mindre energiudlad-

ning vil reducere CO2 ud-
ledningen ved færgedriften 
med op til 15 %. 

Optimeret drift
Færgens energiforbrug af-
hænger af skibets ønskede 
fart samt vind og vejr, hvil-
ket gør, at energiforbruget 
hele tiden ændrer sig. Under 
normal sejlads er 2-3 genera-
torsæt i drift ved en belast-
ning på 40-55 %. Når færgen 
er i havn falder belastningen 

til 8-10 %. Da generator-
sættene har deres optimale 
virkningsgrad ved en belast-
ning på 85-90 % er der store 
besparelser at hente ved at 
køre generatorsættene ved 
optimal belastning og lagre 
den overskydende strøm til 
brug ved spidsbelastninger, 
eksempelvis når færgen sej-
ler med fuld kraft. 

Motor udskiftet 
med batterier
Siemens har via deres nye 
fremdrivningskoncept kal-
det BlueDrive PlusC mulig-
gjort integrering af batterier 
i det eksisterende el-net om-
bord på færgen. 
Hidtil har færgen været for-
synet med fem dieseldrevne 
generatorsæt. I forbindelse 

med omlægningen til hy-
briddrift, har man fjernet 
ét dieselgeneratorsæt og i 
stedet installeret et energi-
lagringssystem bestående af 
batterier, vekselrettere og 
transformatorer. 

Første i verden
Det er første gang i verden, 
det er muligt at benytte 
denne teknologi i større må-
lestok i skibsdrift, og hybrid-
systemet er blot det første 
i en række af miljøvenlige 
investeringer, Scandlines i 
løbet af de næste par år vil 
foretage på Rødby-Puttgar-
den færgerne. Scandlines 
vil således ombygge de tre 
øvrige passagerfærger på ru-
ten til hybridfærger i løbet 
af foråret 2014.

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

Marts 2014:

Rødby-Puttgarden færge 
sejler delvis på batterier  
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Siemens har nu lanceret TIA-portalen V13. Det 
betyder blandt andet, at både Step7 Basic, Step7 
Professional, WinCC- Comfort, Advanced og 
Professional samt StartDrive nu leveres i V13.

TIA. Alle versioner af TIA-
portalen kan installeres på 
samme PC og V13-licensen 
dækker alle versionerne af 
TIA-portalen. Samtidigt vil 
det med V13 være muligt at 
gemme i V12 struktur. Det 
betyder, at man kan instal-
lere V13 og stadig servicere 
anlæg, der er baseret på V12 
(alle software versioner der 
installeres skal have samme 
version). For al software er 

der sket optimeringer, især 
i forhold til performance. 

Mulighed for 
”Team Engineering”
Med hensyn til Step7 Basic 
V13 har man nu understøt-
telse af FW. Version 4.0 
samt bestående S7-1200 
PLC’er, herunder den nye 
CPU 1217. Benytter Win7 
eller Win8.1 som operativ-
system, understøtter også 

Home og Home Premium.
Der er nu mulighed for 

at benytte ”Team Engine-
ering” - herved kan fl ere ar-
bejde på det samme projekt, 
dette gælder både for pro-
jekter lavet i den klassiske 
verden med fx T-CPUer, 
H-systemer samt alminde-
lige projekter, der er lavet i 
Step7 Classic. Man kan også 
benytte Team Engineering 
mellem HMI-enheder og 
PLC-systemer. 

Maskinnære løsninger
For WinCC V13 er det en 
nyhed, at der for de maskin-
nære løsninger er kommet 
en ny generation af Basic 

line paneler, fra 4” og op til 
12”. Hertil er der kommet en 
række nye controller samt 
nye funktioner. Diagnose-
funktionen, som kendes fra 
ComfortLine og S7-1500, er 
blevet standard. Biblioteks-
funktionerne er blevet ud-
videt, og der vil selvfølgelig 
også være mulighed for at 
understøtte ”team engine-
ering”. 

StartDrive V13 fås nu 
med understøttelse af HSP 
(Hardware Support Pack-
age), herved vil det altså 
blive muligt at opdatere 
CU-modulerne for G120-
familien. 
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Automations-
baseret, ekstern 
datalogning 
i hårde 
industrimiljøer
DTU Byg og fi rmaet Connovate har sammen udvik-
let et automationsbaseret målesystem med ekstern 
datalogning baseret på Beckhoff’s produkter. 

DATALOGGING. Arkitekt-
fi rmaet Arkitema KS og 
Ambercon A/S, der er 
Danmarks førende pro-
ducent af betonelementer 
har sammen skabt fi rmaet 
Connovate, der har ud-
viklet et patentanmeldt 
byggesystem, udført i 
højstyrkebeton. 

Testhus til 
forskningsbrug
Som et led i projektet er 
der på DTU’s arealer i 
Lyngby blevet opført et 
testhus, som blev indviet 
i september 2013. Huset 
er forsynet med et stort 
antal sensorer og målere 
samt et datalogging-sy-
stem, der døgnet rundt 
logger og transmitterer 
data til relevante personer 
som eksempelvis forskere, 
projektansvarlige etc. 

Automationsbaseret 
målesystem
Systemet til opsamling og 
logning af data er sponse-
ret af Beckhoff Danmark 
ApS og programmeringen 
og driften af systemet fore-
stås af Ingeniørassistent 
Jonathan Zober Schwartz, 
DTU Byg.

- Der er tale om et 
automationsbaseret måle-
system med ekstern data-

logning, beregnet til hårde 
industrimiljøer. Vor del af 
projektet går ud på at ud-
vikle et industrielt system, 
der ikke er så følsomt som 
et laboratoriesystem, men 
som stadigvæk skal være 
hurtigt. En traditionel 
PLC vil ikke kunne leve op 
til denne hastighed, men 
med et PC-baseret system 
suppleret med embeddede 
controllere fra Beckhoff, 
som vi har valgt, kan det 
lade sig gøre, forklarer Jo-
nathan Zober Schwartz.

Et projekt med 
store perspektiver
- De store perspektiver i 
projektet er, at Beckhoff 
CX5010 kan bruges til alle 
eksterne opgaver. Man kan 
eksempelvis logge data i re-
altid i Afrika eller Grøn-
land, som transmitteres 
hvorhen i verden, man 
ønsker det. Med denne 
nyudviklede dataopsam-
lingsplatform, baseret 
på Beckhoff’s TwinCAT 
Soft-PLC software og 
SCADA-softwaren Indu-
Soft, får vi nu mulighed 
for også at kunne overvåge 
andre store bygge- og an-
lægsopgaver, hvilket bliver 
aktuelt i den kommende 
tid, siger Jonathan Zober 
Schwartz. 

Ingeniørassistent Jonathan Zober Schwartz, 
DTU Byg, ved styreskab i testhus.

Siemens har nu lanceret TIA-portalen V13. Det betyder blandt andet, at både Step7 Basic, Step7 Profes-
sional, WinCC- Comfort, Advanced og Professional samt StartDrive nu leveres i V13. 

Marts 2014:

TIA-portalen nu i version 13
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Bürkerts multiCELL 
transmitter/controller 
type 8619 er ideel til en 
lang række applika-
tioner inden for vand-
behandling, idet den 
kan anvendes med pH-, 
ledningsevne- og fl ow-
sensorer og til ORP og 
temperaturmålinger. 

VAND. Drikkevand bliver 
i Danmark fremstillet af 
grundvand, som i princip-
pet er drikkeklart efter 
en ”normal behandling af 

grundvand”. En normal 
vandbehandling består af 
en iltning eller luftning 
samt en fi ltrering. Spil-
devandsrensning består 
af fl ere forskellige trin, 
herunder for-fi ltrering, 
bundfældning, biologisk 
rensning og fi ltrering. 

Alsidig og 
enkel controller
Et velegnet produkt til pro-
ceskontrol inden for vand-
behandling er Bürkerts 
multiCELL transmitter/
controller type 8619, der 
er ideel til en bred række 
applikationer, fordi den 
både kan anvendes med 

pH-, ledningsevne- og 
fl owsensorer og til ORP 
og temperaturmålinger. 

Kan klare ethvert 
signalbehov 
Hver controller kan kon-
fi gureres til en række sen-
sorer, og har op til seks 
præ-konfi gurerede I/O-
kort og kan dermed klare 
ethvert signalbehov. Den 
kan endvidere konfi gure-
res som en datalogger ved 
brug af det indbyggede 
SD-kort til datalagring. 

Intuitivt brugerinterface
multiCELL er en fl erka-
nals-controller, der er de-
signet med tanke på både 
montøren og operatøren. 
De mange funktioner, og 
det modulære design gør, 
at systemet kan tilpasses 
præcis til kundens behov, 
og det nemme intuitive 
brugerinterface kan kon-
fi gureres til fi re forskellige 
visninger. 

Fjernovervågning, 
dataopsamling og 
alarmer
Såfremt der er behov for 
overvågning af et fjernt 
beliggende site, kan man 
anvende Bürkerts mySITE 
løsning. Her anvendes De-
vice Cloud og integreret 
software i én og samme 
pakke. mySITE giver 
mulighed for, altid via en 
internet-browser at have 
procesdata ved hånden 
på en computer, mobil-
telefon, tablet eller smart 
phone. 

Den 1. april er der 
vagtskifte i Grønbech 
& Sønner A/S, idet Axel 
Bang-Berthelsen går på 
pension og bliver afl øst 
af Jeppe Rasmussen som 
administrerende direktør.
 
LEDELSE. Siden 1988 har 
den administrerende di-
rektør for Grønbech & 
Sønner A/S heddet Axel 
Bang-Berthelsen. Det er 
slut nu, idet han den 1. 
april, i en alder af 64 år, 
går på pension og overla-
der ledelsen af Grønbech 
& Sønner A/S til Jeppe 
Rasmussen, der fra denne 
dato er administrerende 
direktør. 

Planlagt i lang tid
Selve generationsskiftet 
har været planlagt i læn-
gere tid. - Tilbage i okto-
ber 2012 meddelte jeg min 
bestyrelsesformand, at jeg 

ønskede at gå på pension 
når jeg rundede 64 år – og 
det gør jeg i april i år, siger 
Axel Bang-Berthelsen. 

Axel Bang-Berthelsen 
mister dog ikke helt kon-
takten med Grønbech & 
Sønner A/S, idet han træ-
der ind i bestyrelsen for 
Grønbech & Sønner A/S 
og bibeholder sine poster 
som bestyrelsesmedlem i 
A/S Bevola og A/S Bevola 
Norge.

Skibsingeniør med 
ledelsesmæssige 
kompetencer
Den nye administrerende 
direktør Jeppe Rasmussen 
er 52 år og uddannet som 
civilingeniør og licentiat i 
skibsbygning. Han kom-
mer fra en stilling som 
administrerende direk-
tør for Schneider Electric 
Buildings A/S. 

Marts 2014:
Generationsskifte i 
Grønbech & Sønner A/S

Hver controller kan konfi gureres til en række sensorer, og har op til 
seks præ-konfi gurerede I/O-kort og kan dermed klare en lang række 
applikationer.

Marts 2014:

Alsidig controller 
til vandbehandling

Jeppe Rasmussen, t.v., afl øste den 17. marts Axel Bang-Berthelsen, 
t.h., som administrerende direktør for Grønbech & Sønner A/S. Axel 
Bang-Berthelsen gik på pension, men indtræder i bestyrelsen for 
Grønbech & Sønner A/S og bibeholder sine poster som bestyrelses-
medlem i A/S Bevola og A/S Bevola Norge. 

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

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

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

I sin åbningstale roste 
prinsesse Benedikte sam-
arbejdet mellem Dansk 
Industri, DI, og Danmarks 
Ambassade i Berlin, som har 

resulteret i fællesstanden, 
og fremhævede messens be-
tydning for dansk industri: 
- Det er ikke tilfældigt, at vi 
har en dansk fællesstand på 
Hannover Messen, for Tysk-
land er vort største eksport-
marked, og dansk industri er 
anerkendt i Tyskland. Dan-
ske virksomheder har ry for 
at være meget innovative og 
gode til at indgå i samarbej-
de med tyske fi rmaer. Men 
Hannover Messen henven-
der sig ikke kun til det tyske 
marked, her får udstillerne 
kontakt med hele verden, 
sagde prinsesse Benedikte 
blandt andet.

Fokus på en stærk 
fælles identitet
På fællesstanden udstillede 
21 små og mellemstore virk-
somheder, som repræsente-
rede en bred vifte af danske 
underleverandører inden for 
eksempelvis automation, 
støbning, drejning og fræs-

ning. - Vi har fra Ambassa-
dens side haft særlig fokus 
på at skabe en stærk fælles 
identitet, som hver enkelt 
virksomhed kunne bidrage 
til med deres individuelle 
produkter og derigennem 
vise, at danske underleve-
randører sammen kan levere 
dele til et færdigproduceret 
produkt som eksempelvis 
en robot, en rumraket eller 
en vindmølle, siger sekto-
rekspert Jan Larsen, Dan-
marks Ambassade i Berlin.

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

April 2014:

Royalt besøg og tilfredse, 
danske udstillere

H.K.H. Prinsesse Benedikte foretog den offi cielle åbning af den danske fællesstand, og efterfølgende 
besøgte hun sammen med direktør Andreas Gruchow, Deutche Messe AG, de danske udstillere.
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Når talen falder på flowmålere til afreg-
ning af olie- og gasoverførsler til og fra ter-
minaler og tankskibe, er Krohnes Optimass 
2300 coriolisflowmåler absolut blandt de 
førende i verden, både hvad angår ydeevne 
og nøjagtighed. Optimass 2300 kan således 
måle præcist på både væsker og gas.

Optimass 2300 er en lige dob-
beltrørscoriolismasseflowmåler 
udviklet specielt til store flow i 
olie- og gasindustrien og benyttes 

f.eks. i forbindelse med terminaler 
og transportrørledninger. Optimass 

2300 er let at installere, og målingen er 
uafhængig af tryk og temperatur, hvilket 
resulterer i en nøjagtig måling af volumen 
og masse over et meget bredt måleområde. 
Måleren fås som kompakt model eller som 
adskilt model hvor konverteren MFC300 
kan placeres op til 50 meter fra Optimass 
2000 flowsensoren. 

Optimass 2300 er godkendt til afreg-
ning iht. MID 2004/22/EC MI-005 og fås 
også med ATEX-godkendelse. Størrelses- 

 

mæssigt fås måleren i DN100, DN150 og 
DN250 og kan klare tryk op til 180 barg. 
Mulighederne for kommunikation er mange 
og dækker bl.a. over Basic IO (4…20 mA 
+ puls + 2 x status), Foundation Fieldbus, 
Profibus PA/DP og RS485 Modbus.

Typiske anvendelsesområder for Optimass 
2300 er:
 Olie og gas
 Spildevand
 Bulk-læsning/aflæsning
 Afregning af volumen og masse

News

Basisfunktionen for et turbinebypasssy-
stem, uden hensyn til styringen for dette, er 
at reducere dampens tryk til et niveau der er 
acceptabelt for det videre rørsystem og sam-
tidig at sænke temperaturen for dampen 
til det accepterede niveau. Copes Vulcans 
DSCV-SA benyttes til denne applikation 
på grund af ventilens exceptionelle kvali-
fikationer. 

DSCV-SA reguleringsventilen lukker tæt 
med lækageklasse V iht. ANSI FCI 70-2 
Denne lækageklasse opnås ved brug af en 
pilotstyret kegle, hvilket betyder at venti-
lens hovedkegle i lukket position vil være 
ubalanceret med dampens fulde tryk og 
kraft på oversiden af keglen. Kombineret 
med den kraft der bliver påført fra ventilens 
aktuator, resulterer det i meget højt tryk på 
sædekanten og derved en meget tæt ventil.

En tæt ventil er ikke kun krævet for at kunne 
opnå god termisk virkningsgrad, men også 
for at forhindre linjeskæringer i sædet som 
vil forekomme med høje trykfald med ikke-
tæt ventil, og som ydermere vil resultere i 
hyppigere vedligehold, reparation og endda 
udskiftning af sæde.

DSCV-SA kan leveres med 
forskellige trim. 

HUSH-trim er enkelt eller flere trin og er 
cage guided som sikrer sikker kontrol af 
kompressive og ikke-kompressive medier. 
Ved at styre flowet gennem flere trin eli-
mineres kavitation for væsker, og for gasser 
dæmpes det lydniveau der skabes ved større 
trykfald.

Raven-Trim er til de ekstra krævende drifts-
situationer. For væske er trimmets funktion 
begrænsning af hastigheden i ventilen. Ra-
ven-trim er opbygget af en serie disks som af 
design modvirker de problemer der opstår 
ved høje hastigheder, såsom erosion, lyd-
vibration og dårlig kontrol. Ethvert Raven-
Trim er designet specielt til at imødekomme 
de sværeste applikationer for væske, damp 
og gas der findes inden for kraftværks- og 
procesindustrien.

De to typer trim har inden for disse indu-
strier bevist deres værd for aktivt at kunne 
dæmpe lyd til det fornødne krav, der nor-
malt vil være 82-85 Dba for en regulerings-
ventil uden isolering.

Kølevandet introduceres til processen 
gennem DSCV-SA’s dampdysehoved, og 
øjeblikkelig bringes vandet i dråbeform. 
Herfra bevæger det sig så til den indbyggede 
venturi hvor dampen og disse fine vanddrå-
ber mister hastighed og ekspanderer fordi 
varmeenergien fra omgrænsende damp 
bliver absorberet i vanddråberne.

DSCV-SA er designet specielt til håndte-
ring af store arbejdsområder, såsom store 
trykfald med små mængder og små trykfald 
med store mængder, men DVCV-SA gør 
det nu bare muligt at have disse funktioner 
i én ventil.

Det er sjældent nødvendigt at vedligeholde 
denne ventil, men alligevel er den specielt 
designet så eventuel inspektion eller ud-
skiftning af dele kan udføres uden større 
besvær.
Ventilen er opbygget efter “Quick-change”-
design, hvilket betyder at ventilens indre 
dele ikke er svejst eller monteret med ge-
vind. Hele trimmet er holdt på plads af 
ventilens overdel eller kompressionsring, 
og med disse fjernet er det muligt at de-
montere ventilens trim ud gennem toppen 
af ventilen.

Fagerberg præsenterer 
turbinebypassventil 
Copes Vulcan DSCV-SA

Optimass 2300 til bunkering

Baseret på Archimedes lov om statisk 
opdrift (buoyancy), er disse transmit-
tere designet til at måle væskeniveau, 
interface og densitet i svære applika-
tioner. Især brugt inden for kemisk og 
petrokemisk industri i hårde miljøer 
med høje temperaturer og tryk.

Kommunikationsprotokoller:
 4-20 mA + HART
 Foundation Fieldbus
 Profibus

Materiale:
 Rustfrit stål 316
 Hastelloy C
 Monel 
 Tantalum og flere  

andre materialer

Yderligere egenskaber:
 Det eneste instrument uden be-

vægelige dele – stort set vedlige-
holdelsesfrit

 Robust og langtidsstabil
 Nøjagtighed  ±0,2% 
 Temperaturer fra -196 °C til 

+400 °C
 Tryk op til 550 bar
 Forskellige monteringskits
 ATEX
 SIL 2
 GOST

244LD LevelStar

Måler niveau, interface og densitet i ekstreme applikationer
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Persta højtryksventil til kraftværker

Det betyder at det 
installerede udstyr 
skal kunne modstå 
højere tryk og tempe-
raturer. Det er ikke 
ualmindeligt at kra-
vene til ventilerne spe-
cificerer temperaturer 
mellem 650 °C og 700 
°C. Standardmateria-
let til ventilhus, dæks-
ler og afspærringsdele 
skal være designet til 
at kunne modstå høje 
temperaturer og tryk. 
Specialmateriale 
X10CrMoVNb9-1 
(1.4903, P91) og, 
i stigende omfang, 
X10CrWMoVNb9-2  
(1.4901, P92) er de 
foretrukne løsnin-
ger. Af omkostnings-
hensyn anvendes det 
nikkelbaserede mate-
riale NiCr23Co12Mo 
(2.4663, legering 617) 
kun sjældent.

Den pakdåsepakning 
der anvendes til at tætne 
spindlen, udgør en væsent-
lig udfordring. Der anven-
des normalt grafitpakninger, 
men desværre oxiderer gra-
fit ved temperaturer over 
550 °C. Den deraf følgende 
vægtreduktion fører i sidste 
ende til lækage til atmosfæ-
ren ved spindlen. Stahl-Ar-
maturen PERSTA GmbH 
har i samarbejde med Eagle-
Burgmann udviklet højtem-
peratur pakdåsepakninger 
der er designet til at modstå 
temperaturer op til 650 °C 
(maks. 700 °C).

De indledende forsøg i 
den omfattende serie af test 
blev udført på HD 2000 – 
PN500/DN50-ventilserien 
der ikke har noget dæksel. 
Pakdåsepakningen er den 
eneste tætning mod atmos-
færen. Ventilen anvendes til 
at afspærre eller begrænse 

vand- eller dampflowet i 
kraftværksapplikationer. 
Medietemperaturen er 650 
°C og trykket er 219 bar.  Ud-
gangsmaterialet anvendt på 
ventilen er P91.

EagleBurgmann 9650/70 
højtemperaturpakning blev 
anvendt på højtryksventil 
HD 2000
Højpræcisionspakningen 
gav optimal tætning kom-
bineret med en usædvanlig 
lang levetid og minimal sli-
tage ved spindeltætningsfla-
derne.

For at forsinke oxida-
tionsprocessen på ap-
plikationer  over 550 
°C, blev der udviklet 
top- og bundbeskyt-
telsesringe i Rota-
therm® grafit, der er 
mindre følsom over 
for oxidering.

Pakdåsepakning fremstil-
let af Burgmann Rota-
therm® tætningsringe og 
de særlige top- og bundbe-
skyttelsesringe har en høj 
tværsnitsmassefylde der 
sikrer optimal sikkerhed 
og tætning.

Test med HD 2000 med 
pakningssæt 9650/70 mon-
teret gav rigtigt gode resul-
tater. Efter et stort antal 
aktiveringer ved 650 °C blev 
der udført lækagetest efter 
ventilen var kølet ned. Ven-

tilen lækkede ikke ved 750 
bar, og der var ingen tegn på 
grafitaflejringer eller slitage-
mærker på spindlen.

Ventilerne blev anvendt 
for første gang under vir-
kelige driftsbetingelser på 
et kraftværk i Kina i slut-
ningen af 2007. EagleBurg-
mann 9650/70 pakningssæt 
har siden april 2008 været 
standard i alle Persta HD-
ventiler til applikationer 
over 570 °C.

Perstas HD 2000 højtryksventil med 

EagleBurgmann  9650/70 pakning 

efter varmetest ved 650 °C.

EagleBurgmann 

9650/70 pakningssæt 

efter varmetest ved 650 °C 

og tæthedstest ved 750 bar.

Adskilt spindel med pakningssæt 

efter vellykket varmetest ved 

650 °C.

Den konstante fremgang i teknologien inden for elproduktion 
fortsætter med at booste kraftværkernes effektivitet. 

CONTOIL – Aquametro

Verdens mest anvendte 
olieforbrugsmåler

Orbinox spadeventil type XC 
– ideel til siloudløb

Inden for flowmåling af mineralske olier til varmeapparater og 
faste installationer er schweiziske Aquametro blandt de førende 
på markedet og med god grund! CONTOIL-serien fra Aquame-
tro har et meget robust design og er designet til at fungere uden 
problemer år efter år efter år.
CONTOIL-serien fås både med mekanisk tæller og med elek-
tronisk display, ligesom der er mulighed for at udstyre måleren 
med analog- eller pulsudgang.

Fordele ved CONTOIL-serien:
 Robust og driftsikker måler
 Kan monteres på tryk- eller sugesiden af en pumpe
 Ingen krav til lige indløb/udløb
 Uafhængig af viskositet og temperatur
 Modstandsdygtig over for vibrationer

Tekniske data:
 Flowområde: 10 l/h…30.000 l/h
 Nøjagtighed: 0,5 %...1 %
 Mekanisk tæller eller elektronisk display
 Temperatur op til 180 °C
 Tryktrin PN16 (gevind), PN25 (flange) - 

 (PN40 på forespørgsel)
 Flange DN15…DN50 (DIN, ANSI, JIS) eller gevind ½”…2”

Spadeventil type XC er desig-
net til håndtering af industriel 
bulk (pulver og granulært 
materiale) i industrier såsom 
kraftværker, kemisk produk-
tion, fødevarer osv.  

Husets specielle udformning 
betyder, at ventilen er ideel 
til afspærring for siloudløb, 
big bags og lign. Dette skyldes 
bl.a.:

 Interne støbte spade-
kiler og guides der sik-
rer en tættere afspærring 

 Interne flush-hjørner der 
forebygger ophobning af tør-
stof, så spaden kan lukkes helt i 

 Støbte spadestøtter der 
beskytter sædet når venti-
len monteres under en silo 
eller lign. i vandret position 

 Full-port-design for større 
flowkapacitet og minimalt 
tryktab.

Ventilen leveres desuden standard med skylleporte, 
der muliggør rensning af husets hulrum. Spaden er 
poleret på begge sider for at undgå blokering og at 
sædet beskadiges. Derudover er bunden af spaden 
faset, så den kan skære gennem tørstof for at opnå en 
større tætning i lukket position. Pakningen består af 
adskillige lag af flettede syntetiske fibre samt PTFE 
og en EPDM-O-ring med let adgang til pakbrillen. 
Ventilen kan leveres fra DN50 til DN600 med flere 
forskellige slags sædematerialer, pakning, aktuatorer 
(bl.a. fail-safe-aktuatorer), spindelforlængelser osv.

Betegnelse Støbejern Rustfrit stål

1. Hus CJL 250 (GG25) CF8M

2. Spade AISI304 AISI316

3. Sæde Metal eller EPDM

4. Pakning
Flettede syntetiske fibre samt  

PTFE (inkl. EPDM-O-ring)

5. Pakbrille

Aluminium 

(DN50-DN300)

Sejjern 

DN350-DN600)

CF8M

6. Sædeholdering AISI304 AISI316

7. Spindel AISI430

8. Spindemøtrik Messing

9. Gaffel Epoxy-coated kulstofstål

10. Skylleport Kulstofstål

11. Manchet Nylon

12. Friktionpakskive Messing

13. Håndhjul Ø≤310: Sejjern // Ø ≥ 410: GJL (GG25)

14. Hætte Plast

15. Spindelbeskytter Epoxy-coated kulstofstål
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Dampen skal holdes inde i anlægget indtil den har afgivet 
al energi, hvorefter kondensaten som dannes, skal udle-
des. Det samme gælder for den kondensat som dannes i 
en transmissionsledning.  Det er vandudladerens opgave 
at danne denne grænseflade mellem damp og kondensat.
Da damp er dyrt, er det vigtigt at vandudladerne fungerer 
optimalt, og det er derfor vigtigt at vælge den rigtige vand-
udlader til den aktuelle applikation og  det aktuelle behov. 
Gestra har et komplet sortiment af kvalitetsvandudladere, 

også specielt målrettet energi- og kraftværkssektoren 
med særlige store krav i forb. med meget høje tryk og 
temperaturer. 

Gestras vandudladere er alle designet ud fra målsætnin-
gen om stabil drift og lang levetid, og ikke mindst med 
målsætningen om at der ikke må forekomme damptab 
i forb. med vandudladerens funktion.

Gestra termostatisk vandudlader 

type BK med bi-metalsregulator for 

særligt høje tryk og temperaturer

BK-vandudladere kan leveres for tryk op til 800 bar og 
maks. temperatur på 650 °C. Maks. differenstryk 275 
bar.

Gestra svømmervandudlader type UNA til applikationer 
der både er behov for høje tryk og temperaturer samt ud-
ledning af store mængder kondensat.

UNA vandudladere kan leveres for tryk op til 160 bar og 
maks. temperatur på 550 °C. Maks. differenstryk 140 bar, 
maks. kapacitet 6.000 kg/h.

 
 

Kontakt os for en god snak 
om kondensat og vandudladere
 – vi assisterer gerne ved valg af 
den rigtige vandudlader og vurdering 
af om det er den rigtige vandudlader 
som sidder på en aktuel applikation.

Det har altid været et tilbagevendende problem at tjekke fjernvarmevand og kedelvand for saltind-
hold og pH-værdier. Kontrol af disse parametre er til stadighed vigtigt så korrosion og aflejringer 
i rørene undgås. WTW lancerer nu et helt nyt håndinstrument til deres gennemtestede serie af 
ProfiLine laboratorie- og feltinstrumenter. Det nye ProfiLine feltinstrument, model pH/Cond 3320, 
er, som de øvrige modeller i serien, vandtæt (IP67) og udemærker sig ved at kunne håndtere dels 
specielle ledningsevneelektroder til brug nede i de lave måleområder som findes i kedelvand, og 
dels til brug med allround 2-tråds og 4-tråds ledningsevneelektroder. Ydermere kan instrumentet 
anvendes sammen med alle specielle pH-elektroder med DIN-stik, med og uden temperaturkom-
pensering. Samtidig visning af alle måleparametre på både pH og ledningsevne inkl. temperatur 
er standard. Herudover kan der let skiftes imellem ledningsevne, saltkoncentration og TDS ved 
et enkelt tryk på tastaturet. pH/Cond 3320 har indbygget datalogger med plads til op til 5000 
datasæt samt USB-stik til nem overførelse af loggede data til pc. 

Flowserves Valtek Mark One reguleringsventil er til de krævende 
opgaver hvor nøjagtig kontrol af væsker og gasser er det eneste re-
sultat der gælder. Ventilens design er udført så vedligehold  – hvis 
påkrævet – kan udføres nemt, hurtigt og økonomisk fornuftigt. 
Valtek Mark One i standardudførelse er normalt udstyret med 
Flowserves Cylinderaktuator der sikrer og opretholder høj nøjag-
tighed, kontrolleret høj hastighed samt pålidelig regulering. Denne 

aktuator kan håndtere lufttryk op til 10,3 barg, hvilket gør at 
den er i stand til at opretholde en meget stor kraft til at lukke 
af mod høje tryk i processen. Denne type aktuator er også 
lettere, mindre og nemmere at håndtere sammenlignet med 

membranaktuatorer.
 
Valtek Mark One-ventilen er typisk dobbeltstem-
lejret og undgår derved fuldstændig berøring 
mellem keglen og sædeholderen. Problemer med 
mange reguleringsventiler kan spores tilbage til 
hvor keglen er trimstyret. Den tætte kontakt mel-
lem kegle og trimstyret kan resultere i slidtage 
skabt ved gnidninger og at keglen sætter sig fast. 
Standardkegle og -sædering er lavet af rustfrit stål 

AISI 316 med undtagelse af ventilhuse der 
er i specielle legeringsudførelser, for her 

vil ventilens trim være lavet af samme 
materiale som ventilens hus. Mange 
applikationer kan med stor succes 
klares med trimmet i rustfri udfø-
relse. Materialet Alloy 6 lagerføres 
til processer hvor temperaturen 
overstiger 316 °C,  og dette gør 
sig gældende for de mange forskel-

lige trimkomponenter. Dette mate-
riale giver en god kombination mellem 

hårdhed og modstandsdygtighed over for 
korrosion. Mere specielle legeringer som 
Alloy 20, Hastelloy C og Monel er også 
muligheder der kan tilbydes. 
Flowserves Valtek Mark One er in-
dustriens valg af en simple, stabil og 
hårdfør reguleringsventil!

Gestra vandudladere – specielt til energisektoren

Få styr på dit kedelvandIndustriens 
førstevalg

Model pH/Cond 3320 kan 

f.eks. anvendes med specialelektroderne 

LR 325/01 (omr. 0,001-200 μS/cm / 0-100 °C) 

og SenTix® 81 (omr. 0-14 pH / 0-100 °C).

MultiLine 3000-instrumentserien

 kan på tilsvarende vis leveres med 

digitale IDS-specialelektroder 

i samme områder.
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Med over 100 års erfaring i instrumentering befinder Fox-
boro sig helt i front når det gælder høj kvalitet og målenøj-
agtighed. Bl.a. opfandt de den første differenstrykcelle i 
1948, og siden da er deres differenstryktransmittere blevet 
industristandard.
Foxboros tryktransmittere er installeret over hele verden 
og benyttes på alt lige fra simple applikationer såsom åbne 
eller tryksatte tanke, til offshore olie/gas og kemisk industri. 
Ja selv på nukleare anlæg kan Foxboro levere godkendte 
tryktransmittere. Samtidig har Foxboro servicekontorer 
i hele verden, hvilket giver ekstra tryghed til dem som 
arbejder med internationale projekter.

Fagerberg er derfor stolte af at kunne tilbyde hele Foxboros 
program inden for tryktransmittere, bl.a.:

Differenstryk
 IDP10 – Standard differens- 

 tryktransmitter til de fleste  
 opgaver
 IDP50 – Premium differens- 

 tryktransmitter med ekstra høj  
 nøjagtighed og 17 års garanti
 IDP25 – Multirange differens- 

 tryktransmitter med ekstra 
 stort måleområde, turndown 
 400:1

Overtryk 
 GP10 – Standard overtryks 

 transmitter til de fleste opgaver
 IGP10S – Verdensnyhed –  

 overtrykstransmitter med  
 ekstra stort måleområde, 400:1 
 og 11 kalibreringskurver 
 IGP50 – Premium overtryks- 

 transmitter med ekstra høj  
 nøjagtighed og 17 års garanti

Absolut tryk
 IAP10 – Standard absolut tryktransmitter til de fleste 

opgaver
 IAP10S – Verdensnyhed –absolut tryktransmitter 

med ekstra stort måleområde, 400:1 og 11 kalibre-
ringskurver 

 IAP50 – Premium absolut tryktransmitter med ekstra 
høj nøjagtighed og 17 års garanti

Multivariabel måling (absolut tryk, differenstryk og 
temperatur)
 IMV25 – Måler absolut tryk, differenstryk og tempe-

ratur – i samme instrument.
 IMV30 – Måler flow via primær element, f.eks. må-

leblænde. Fuld kompensering for densitetsændringer 

i kendte medier pga. ændringer i tryk og temperatur.
 IMV31 – Måler niveau, med fuld kompensering for 

densitetsændringer i kendte medier.

Diverse membranforsatser og ”Remote seals”
 Mange forskellige procestilslutninger og materialer 

En nøjagtighed på hele 0,025 % af span og en standard-
garanti på 5-17 år vidner om usædvanlig robusthed og en 
gennemtænkt konstruktion.

Tryktransmitterne kan leveres i mange forskellige ma-
terialer, f.eks. rustfrit stål 316L, Hastelloy C, Monel og 
Tantalum, og med en lang række godkendelser, bl.a. ATEX, 
FM, IECEx, SIL2, Materiale 3.1, PMI, NACE osv.

Fagerberg er lagerførende med de mest populære modeller, 
og derudover er det ofte muligt at få tilsendt transmitterne 
fra fabrikken samme dag de bestilles.

Energi er dyrt! 

Pålidelig energiberegningsløsning til varme- og 

Som følge af at jordens ener-
gireserver til stadighed bli-
ver mere og mere knappe, 
stiger energipriserne verden 
over. Det har i de sidste år-
tier fået flere og flere virk-
somheder til at fokusere på 
at reducere energiforbruget. 
Endvidere er der også øget 
fokus på CO2-udledning, 
udledning af drivhusgasser 
og de heraf afledte klimafor-
andringer.
Det henleder naturligt nok 
opmærksomheden på det 

allervigtigste aspekt inden 
for energiforbrug, nemlig 
på den energi som vi ikke 
bruger. Man kan vel med 
en vis rimelighed sige at den 
energi vi ikke bruger, er den 
bedste energi! Når vi sparer 
på energien medvirker dette 
til bedre økonomi, mindre 
forurening og et reduce-
ret behov for at opføre nye 
kraftværker.
I dag findes og måles energi i 
mange forskellige applikati-
oner – såvel i varmesystemer 

som i kølesystemer – f.eks. 
fjernvarme, solvarme, air-
condition på hoteller eller i 
storcentre osv.
For at spare mest muligt på 
energien og få det optimale 
ud af den energi vi bruger, 
er vi nødt til at benytte og 
kombinere flere af de tek-
nologiske muligheder vi har 
til rådighed. Det kræver 
således at vi implemente-
rer effektive og pålidelige 
energiberegningsløsninger 
for at reducere energiforbru-
get mest muligt.
En sådan energiberegnings-
løsning består som regel af 
følgende udstyr: en flow-
måler til at måle flowet i 
systemet, to parrede tem-
peraturfølere – en til at måle 

fremløbstemperaturen og 
en til at måle returløbstem-
peraturen – og en energibe-
regner, f.eks. Calec ST eller 
Calec Energy Master fra 
schweiziske Aquametro.

Energien beregnes ved 
hjælp af nedenstående 
formel:

P  =  Q x ΔT x k

Hvor:
P  =  Power (kW)
Q  =  flow (m3/h)
ΔT  = temperaturforskel 
  (tvarm-tkold)
k  =  specifikke 
  varmefaktor

Flowmåleren kan enten 
være en magnetisk induktiv 
flowmåler eller en ultralyds-
flowmåler; valget afhænger 
af mediet, ledningsevnen og 
temperaturen i systemet. I 
begge tilfælde måler flow-
måleren flowet i systemet og 
sender et puls- eller analogt 
signal til energiberegneren 
som opfanger signalet.
Samtidig måler tempera-
turføleren i fremløbet (i 
nedenstående tilfælde – 
den varme side – rød) me-
diets fremløbstemperatur, 

hvorefter den overføres til 
energiberegneren (PT100-
indgang).
Det samme sker med tem-
peraturen i returløbet (i ne-
denstående tilfælde – den 
kolde side – blå).
Til større rørdimensio-
ner kan der benyttes flere 
temperaturfølere i samme 
punkt i stedet for kun 1. 
Begrundelsen for at benytte 
flere følere i samme rør er at 
temperaturen ikke er den 
samme i midten af røret som 
ude i siderne af røret. Med 

flere temperaturfølere er 
der således mulighed for at 
lave en gennemsnitsværdi, 
som så kan overføres til 
energiberegneren.
Med disse 3 input (flow, 
fremløbstemperatur og 
returløbstemperatur) kan 
energiforbruget beregnes 
i energiberegneren Calec 
ST eller Calec Energy Ma-
ster. Den aktuelle energi, 
forbrugt energi, fremløbs-
temperatur m.m., kan nemt 
aflæses i displayet på energi-
beregneren og kan samtidig 

Energiberegningsløsning til varme

Temperaturføler Energiberegningsløsning til kombineret varme/kølesystem

Behov for pålidelig 
og nøjagtig trykmåling?
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køleapplikationer

sendes til kundens kontrol-
system. Denne kommu-
nikation kan ske via f.eks. 
4…20 mA, puls, M-bus eller 
LON.
Med en Calec energibereg-
ner fra Aquametro er det 
muligt at måle på mange 
forskellige kølemedier, som 
f.eks. ethylenglykol, propy-
lenglykol mfl.
Det er muligt at tilpasse den 
enkelte energiberegnings-
løsning til kundens speci-
fikke behov, f.eks. i form af 
flere outputmoduler til eks-

terne systemer eller eksem-
pelvis kombineret varme/
køleløsning i ét samlet sy-
stem. Det kan være tilfældet 
i systemer hvor der ønskes 
varme i kolde perioder og 
køl i varme perioder. Det 
er således muligt at afregne 
varme og køl separat, lige-
som der også er mulighed 
for at programmere Calec 
Energy Master med op til 
12 forskellige tariffer, f.eks. 
i relation til temperaturen 
eller afkølingen ΔT.

Afhængig af mediet, 
kundens ønskede opsæt-
ning, valget af flowmå-
ler, temperaturfølere og 
energiberegner kan energi-
beregningsløsningen leveres 
iht. MID og godkendt til af-
regning.
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Kombineret varme/kølesystem

CTR vekslerstation ISW: Teknikskab med Aquametro Calec Energy Master 

energiberegner. Til venstre UFC030F flowkonverter til ultralydsflowmåler 

UFS3000.

CTR vekslerstation ISW: Ultralydsflowmåler UFS3000 med connection 

box til UFC030F konverter.

CTR vekslerstation ISW: Aquametro Calec Energy Master energiberegner.

GEFA - Præcision gennem årtierHurtig service hos DONG, 
Svanemølleværket 

 Før- og efterbilleder af installation af Foxboro d/p  
transmitter som blev installeret samme dag som  
kunden bestilte service!  
 
Fagerbergs servicetekniker Jens Madsen tog den  
med i kufferten, i tilfælde af at den eksisterende  
differenstryktransmitter ikke kunne repareres  
= hurtig service!

FØR EFTER

GEFA Processtechnik GmbH i Dortmund er en 
anerkendt producent af ventiler til industrien. 
GEFA er faktisk en forkortelse af GERMANY 
FAGERBERG, da firmaet oprindeligt blev 
grundlagt i 1964 som et tysk handelskontor 
for svenske Gustaf Fagerberg AB (Fagerberg 
Danmarks svenske søsterselskab).
I de 50 år firmaet har eksisteret, har deres pro-
duktion altid stået for høj kvalitet. Med deres 
“beskedne” ca. 85 medarbejdere er GEFA ikke 

en af de største producenter i Tyskland, men 
måske er netop det en af deres styrker. GEFA 
begrunder selv deres succes med 3 faktorer; 
erfaring, en græsrodstilgang til tingene og high-
tech design og produktionsudstyr. 
Disse styrker, kombineret med en stærk kva-
litetskontrol og sikker lagerstyring resulterer i 
tryghed, sikkerhed og pålidelighed for GEFAs 
kunder.
GEFAs produktdesignafdeling lever efter mot-
toet: Hurtigere, bedre men stadigvæk billigt. 
Deres mål er at møde markedets stigene krav 
til kvalitet og funktionalitet og stadigvæk holde 

en høj grad af value for money. Det gælder både 
med hensyn til videreudviklingen af deres stan-
dardprogram samt for deres kundespecifikke 
løsninger.
GEFA er selvfølgelig ISO9001-certificeret, 
og deres kvalitetskontrolsystem overlader 
ikke noget til tilfældighederne. Et system der 
kontinuerligt kontrollerer og optimerer såvel 
produkter som procedurer. 

Siden begyndelsen har butterfly- og 3-delte 
kugleventiler været GEFAs hovedforretnings-
område, og disse produktgrupper har siden væ-
ret en vigtig del af Fagerbergs produktprogram. 

GEFA er en del af den svenske koncern Indutra-
de, og er dermed stadigvæk i samme familie 
som Fagerberg. 
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MaxFlo 3 sender niveauet 
for stabilitet til tops
Flowserves højtydende reguleringsventil MaxFlo 3 med 
excentrisk roterende kegle bruges i applikationer med lavt 
tryk og behov for stor Kv-værdi. MaxFlo har et temperatur- 
arbejdsområde fra -100 til +400 °C. Ved at bruge den 
roterende kegle kan der opnås rangeability på op til 160:1, 
hvor det normalt er 50:1 for typiske reguleringsventiler og 
20:1 for butterflyventiler.
MaxFlo 3 er konstrueret uden gennemgående aksel i ven-
tilhuset, hvilket resulterer i meget stor flowkapacitet samt 
forhindrer skader på akslen fra errosive medier.
Ventilens konstruktion er baseret på dobbelt excentrisk 

design, som betyder at keglen roterer vink-
let ind i sædet, hvilket reducerer sliddet på 
sædet betydeligt og holder omkostningerne 
til vedligehold nede. Det er også muligt at 
opnå leakage-designklasse VI ved brug af 
blødtættende sæde.

MaxFlo 3 kan fås i størrelser fra DN25 til 
DN300 og i trykklasser PN16-40 eller ANSI. 
For hver af størrelserne kan der monteres 
forskellige trim som gør at driften optimeres, 
så det rigtige arbejdsområde for processen 
opnås. Ventilens design gør også at det mo-
ment der skal til for at keglen slipper sædet 
er minimeret, og som følge af dette kan der 
benyttes mindre aktuatorer med mindre moment, hvilket 
vil være en mere økonomisk løsning.
MaxFlo 3 kan leveres med pneumatisk aktuator eller el-
aktuator og er godkendt i henhold til NACE og ATEX.

Øget sikkerhed 
Designet for MaxFlo 3 er også med til at øge sikkerheden. 
ANSI B16.34 Section 6.5.1 indikerer at det ikke må være 
muligt at kunne fjerne ventilens spindel mens ventilen 
er under tryk. Dette opnås med en krave der er en del af 
akslen, som gør at akslen kun kan demonteres hvis ventilens 
overdel bliver demonteret først.

Akslen for MaxFlo 3 er en smule overdimensioneret for 
at forhindre fejl på akslen, men den har derved også en 
større lejeoverflade som giver mindre lejeslid, forbedret 
stabilitet og længere levetid for ventilen. Den typiske ved-
ligeholdscyklus for en MaxFlo 3 overstiger 5 år, og den har 
mere end 20 års forventet levetid.
MaxFlo 3 kan leveres med specielle akseltætninger såsom 
Sureguard der gør at ventilen lever op til kravene for flyg-
tige medier, EPA (Environmental Protection Agency) og 
ISO:15848 del 1 og 2.

ZK 29: Ventilkegle i lukket stilling

ZK 29: Ventilkegle ikke i lukket position; kontrolkanten
er endnu ikke åbnet så meget, at der er en åbning

ZK 29: Ventilkegle i reguleringsposition

Ventilkegle

Option for specielle applikationer:   
Justerbar begrænsning i løft i
lukkeretning

Kontrolkant

Tætningsflade

Sæde

ZK radial trindyse ®

Reguleringsventil type ZK fra Gestra 
– specielt for store differenstryk

Reguleringsventil type ZK 29
PN160 og klasse 900
pmax 100 bar (1450 psi)
kvs 0,7-130 m3/h

ZK-ventilen fra Gestra er specielt udviklet til 
kraftværkssektoren med fokus på lang levetid, 
præcis regulering og tæthed.

Med et differenstryk på 100 bar og derover, 
dækker f.eks. type ZK 29 mange kvs-værdier. 
En reguleringsventils ventilkegle og sæde er som 
regel udsat for meget høje flowhastigheder un-
der åbnings- og lukkeprocessen. For at reducere 
denne effekt, er ventilkeglen i reguleringsventil 
type ZK udstyret med en speciel kontrolkant 
over tætningsfladen.
I starten af åbningsprocessen løftes keglen ud 
af sædet, men alligevel er det flow der lukkes 
ind, meget lille.
Først når keglen er løftet 2-3 mm, vil der blive 
åbnet for flow igennem ventilen, hvorefter ven-
tilen kan regulere.
Under lukkeprocessen reduceres flowet først 
meget, og derefter når keglen sædet og lukker 
ventilen helt.
Type ZK 29 giver mulighed for at justere for 
forskellige kvs-værdier og egenskaber på et se-
nere tidspunkt ved at dreje trindysen.
Denne serie af ventiler kan fås i byggelængder 
i henhold til EN og ISA.

Tilslutninger

Aktuatorer

Svejseender, svejsemuffeender, endeflanger (EN, ASME)

Elektrisk (roterende, lineær eller niveauaktuator), pneumatisk, håndhjul

ZK-ventiler har lækageklasse 6 iht. 

FCI 70-2-2003 eller klasse A iht. 

EN 12266-1.

ZK-serien leveres til 

differenstryk op til 

560 bar og DN400
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 Foxboros unikke og patenterede multikalibrering elimi-
nerer behovet for en specifik kalibrering til hver enkelt 
måleopgave- og område.

 FoxCal er en multikalibrering bestående af 11 kalibre-
ringer som til sammen dækker det fulde måleområde. 
Alle fabrikskalibreringer gemmes i tryktransmitterens 
hukommelse og hentes frem efterhånden som den ak-
tuelle måling ændrer sig.

 Konklusionen er at du nu kan nøjes med at lægge én 
tryktransmitter på lager i stedet for en række tryktrans-
mittere med hvert sit måleområde.

 Med et turndown på 400:1 indtager Foxboro fører-
positionen på markedet. En tryktransmitter fra Fox-
boros S-serie giver dermed bedre nøjagtighed end to 
tryktransmittere der er designet til at dække samme 
turndownområde.

 Foxboros S-serie har en nøjagtighed på 0,05 % af span, 
og i modsætning til konkurrenterne, gælder denne høje 
nøjagtighed helt fra 3 % til 100 % af det fulde måleom-
råde. (Se graf over nøjagtighed.) 

 I stil med kilometertælleren på en bil, tæller tryktrans-
mitteren automatisk antallet af dage den har været i 
drift. 

 Der findes i alt to tællere: den ene tæller viser det totale
 antal dage i drift og kan ikke nulstilles, mens den anden
 tæller kan nulstilles af brugeren, f.eks. efter service 

eller ændring i processen.

 – med mulighed for helt op til 17 års garanti

          

     

Sammenligning af målenøjagtighed:

Nyhed: Foxboro tryktransmitter med 
11 kalibreringskurver og 5 års garanti
Hold lageromkostningerne nede og spar besværet med forskellige 
måleområder – nu får du det hele i én og samme tryktransmitter, 
med klassens højeste nøjagtighed.

GESTRA

Kedelovervågning 
Det er livsvigtigt at sikkerheden omkring  
kedelanlæg og dampproduktion er helt i top! 
Og i de seneste år er kravene til sikkerhed også steget – senest med krav om minimum 
SIL2-godkendelse på kedlernes sikkerhedsudstyr – og det er forventeligt at dette krav 
også på et eller andet tidspunkt vil blive skærpet og udvidet.
Fagerberg kan som repræsentant for GESTRA i Danmark levere alt udstyr som kræves 
til overvågning af kedler, både til kedler under konstant overvågning, og til kedler som 
skal godkendes til 72 timers overvågningsfri drift for tryk op til PN320.
Fagerberg kan udover sikkerhedsudstyret, som naturligvis opfylder alle krav – herunder 
SIL2/3, også levere udstyr til kontrol og regulering af ledningsevne, dvs. både sensorer, 
blow down og afsaltningsventiler der er specielt udviklet til formålet. Endvidere kan 
Fagerberg levere godkendt udstyr til kontrol af returkondensaten for syrer/baser og olie/
fedt mv.
Fagerberg kan derfor levere den hele og komplette løsning til overvågning af din kedel, 
og vi kan også hjælpe dig med energioptimering, f.eks. i forbindelse med udnyttelse af 
energien i kondensat og blow down-systemet.
Kontakt os for en uforpligtende snak om overvågning af din kedel, så vi sammen kan finde 
ud af hvad der vil være hensigtsmæssigt at gøre for at sikre at dit anlæg har maksimal 
sikkerhed og optimal drift, både nu og i tiden fremover. 

Reparationssæt til vandudladere, højtryksdamp/kraftværker til kampagnepris
Fagerberg vil gerne være med til at spare på energien og tilbyder derfor i øjeblikket både 
Gestra reservedele og vandudladere til kraftværkssektoren til særligt fordelagtige priser.

Kontakt os og få et rigtigt godt tilbud på Gestra originale reservedele og/eller vandudladere 
til dit anlæg.

Vi kan evt. også hjælpe dig med at vurdere om det er den helt rigtige vandudlader der er 
valgt til den aktuelle applikation – det er vigtigt for driftsøkonomien at vandudladeren – 
type og kapacitet mv. –  er den helt rigtige til formålet.

Vi glæder os til at høre fra jer – der er rigtigt gode rabatter at hente!

Højtryksdamp på 
kraftværker er særligt dyrt, 
så derfor er det vigtigt at 
vedligeholde sine 
vandudladere således at 
de kun slipper kondensat 
ud og ikke dyr damp. 
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Rotork udspringer fra vand-
forsyningen, oliebranchen 
’on’ og ’off’ shore, hvor på-
lidelighed, sikkerhed og 
holdbarhed er de altover-
skyggende parametre.
De er i dag verdens største 
fabrikant af aktuatorer, 
elektriske, pneumatiske 
og hydrauliske drev.
Det er et engelsk baseret 
firma og er på London Stock 
Exchange i top 250 (svarer 
til den danske  C20).

Dertil kan nævnes føl-
gende:

Encoder: 
Ved spændingsudfald, og i 
den forbindelse manuel be-
tjening, vil enheden stadig 
vise og huske sin position.

Display: 
Stor skærm med mange vi-
suelle muligheder. Drifts-
information, momentgraf 
for ventilens tilstand og 
historik. Bag et kraftigt og 
brudsikkert glas er display-
et oplyst med god kontrast 
og derigennem adgang til 
infrarød kommunikation.

Datalogger: 
Referencemoment for ny 
ventil, start/stopprofil, 
historiske begivenheder. 
Historik kan aflæses lokalt 
eller udtages via pc, tablet, 
“håndbetjening” og bussy-
stemer.

Software: 
Insight 2 PC-software 
er tilgængelig på Rotorks 
hjemmeside.

Vandtæt: 
IP68. Kan klare oversvøm-
ning af 7 m vand op til 72 
timer. Omskiftere er kon-
strueret således at de ikke 
har mekanisk gennemgang 
i aktuatorhuset. 

Signaler: 
Høj immunitet overfor 
fremmede støj og forstyr-
rende signaler.

Vedligeholdelse: 
Aktuatoren er vedlige-
holdelsesfri. Aktuatorens 
gear er på livstid fyldt med 
olie. Udskiftning er ikke 
nødvendig. Skulle det dog 
alligevel foretages, kan det 
gøres lokalt uden nedtag-
ning og adskillelse af en-
heden.

Hammer blow: 
Aktuatoren har ved start et 
friløb på 90°, og er derfor 
i fart når den griber ind i 
koblingen og trækker ven-
tilen med. Denne effekt 
har positiv virkning mht. 
løsrivelse fra ventilsæde. 
Derudover findes en boost- 
funktion hvor man udnyt-
ter at aktuatoren kan tåle 
at blive fastholdt uden at 
brænde af for at få ekstra 
kraft til løsrivelse af venti-
len, som måtte sidde rigtigt 
fast.

Driftssikkerhed: 
Aktuatoren kan periode-
vis lave en 5° drejning (part 
turn stroke) af ventilen og 
sikre dens funktionalitet.

Ny vortexflowmåler til energimåling
 Optiswirl 4200 vortexflowmåler til overvågning af energi 

for mættet og overhedet damp eller varmt vand
 Brutto- og nettovarmemængdeberegning til damp og varmt 

vand
 Energimåling til at understøtte energistyringssystemer – i 

forb. med ISO 50001
 SIL 2 (IEC 61508:2010 - Edition 2) godkendelse i meget 

nær fremtid
 Sandwichversion med indbygningsmål 65 mm – kan erstatte 

måleblænde.

Optiswirl 4200 vortexflowmåleren er sidste skud på stammen 
af vortexflowmålere fra Krohne. Optiswirl 4200 kan benyttes 
til måling af ledende og ikke-ledende væsker, gasser og damp. 
Optiswirl 4200 er primært målrettet applikationer som intern 
overvågning af energiflow i mættet og overhedet damp eller 
varmt vand, og varmemåler-applikationer. Anvendelsesområ-
derne dækker også dampkedelovervågning, måling af brænder-
forbrug eller overvågning af trykluftsnetværk, herunder FAD 
(Free Air Delivery) applikationer.

Stigende priser på energi betyder at flere og flere virksomheder 
får øjnene op for mulige besparelser inden for energiledelse.
Her er Optiswirl 4200 med integreret tryk- og temperaturkom-

pensation en effektiv måde at reducere energiforbruget på og 
sikre en bæredygtig økonomisk energipolitik i virksomheden.

Baseret på erfaringerne med forgængeren, Optiswirl 4070, 
tilfører Optiswirl 4200 nogle nye avancerede funktioner: ud 
over bruttovarmeberegning til damp, fås Optiswirl 4200 med 
nettovarmeberegning til damp og kondensat (varmt vand). Med 
én temperaturføler integreret i flowmåleren som standard, kan 
Optiswirl 4200 monteres som varmemåler i fødelinjen og blot 
forbindes direkte med en ekstern temperaturføler i returled-
ningen. Brutto- og nettovarmeberegningerne kan videresendes 
til en DCS til brug i kundens energiledelsessystem. 

Optiswirl 4200 fås som ovenfor beskrevet med temperatur- og 
trykkompensering, hvilket muliggør beregning af standard 
flowvolumen under svingende tryk og temperatur (online den-
sitetskompensering). Kompenseringen er baseret på standar-
derne for NIST (for gas) og IAPWS (til damp). En anden fordel 
er at ved at kombinere tre målinger (flow, temperatur og tryk) 
i Optiswirl 4200 er det kun nødvendigt at åbne rørsystemet ét 
sted i forbindelse med installationen. 

Energi er dyrt!

Optiswirl 4200 vortexflowmåler til energimåling

Eksempel på besparelse ved brug af Optiswirl 4200
Mættet damp Overhedet damp

Tryk (barg) 5 bar 17 bar 1,7 bar 2,8 bar 4,4 bar

Temperatur 158,9 °C 207,1 °C 180 °C 170 °C 180 °C

Fejlmåling ved trykafvigelse på ±1 bar 16 % 5 % 37 % 27 % 19 %

Fejlmåling ved temperaturafvigelse på ±10 °C 22 % 18 % 2 % 3 % 3 %

Uidentificeret energiforbrug* ved trykafvigelse på ±1 bar per år i DKK 1.609.200 1.251.600 1.601.750 1.624.100 1.653.900

Uidentificeret energiforbrug* ved temperaturafvigelse på ±10 °C per år i DKK 2.227.550 4.231.600 105.045 159.430 232.440

* Rørdiameter DN100, 50 % kapacitet, energipris DKK 477,-/MWh

Egenskaber og 
fordele ved IQ3

Vildt tilbud resten af 2014: 
33 % rabat på Foxboro 
tryktransmittere

Foxboro standard tryktransmitter
Måleområde: 0-21 bar
Normalpris: 7.065 kr.

Pris med 33 % rabat: 4.734 kr.

Foxboros nyeste S-serie
Måleområde: 0-138 bar
Span turndown: 400:1
Normalpris: 7.720 kr. (uden display)

Pris med 33 % rabat: 5.172 kr. 

Priseksempler

Foxboro differenstryktransmitter
Måleområde: 0-500 mbar
Normalpris: 8.670 kr. (uden display)

Pris med 33 % rabat: 5.809 kr. 



FÅ MERE UD AF DRIFTEN
MED ET ENERGITJEK
- det kan godt betale sig

Energianalyse og Flowmåling

Optimeringstest

Rapport

Optimal udnyttelse af energi der anvendes 
til trykluftproduktion.

Omfattende gennemgang der bl.a. kan indeholde:
lækagetest, kvalitetstest og lejetest m.m.

Energirapport med visning af energiforbrug 
kontra trykluftproduktion. Måling af op til 
8 kompressorer over 7-14 dage.

Ring 47 33 77 77

Nedbrud kan være utrolig dyrt  
og kan med fordel forebygges 
med en gennemgående test.

www.topptrykluft.dk
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En anseelig udvidelse 
af Danpres’ i forvejen 
imponerende FMS-anlæg 
(Flexible Manufacturing 
System) gør virksomhe-
den til den eneste danske 
underleverandør, der kan 
stanse, vende og bukke 
metalemner i én og 
samme arbejdsgang. 

AUTOMATISERING. Danpres 
A/S indgik ved årsskiftet en 
aftale med Salvagnini om en 
væsentlig udvidelse af det 
FMS-anlæg, der har tjent 
Danpres A/S siden 2008. 
Udvidelsen omfatter et 
fuldautomatisk stanse- og 
klippecenter, der integreres 
med det eksisterende laser-, 
lager- og bukkecenter. 

Alt i én arbejdsgang 
Det eksisterende Salvagnini 
FMS-anlæg består af et stort 
lager- og distributionssy-
stem, en L2-højhastigheds-

laser og et P4-bukkecenter. 
Når udvidelsen gennem-
føres hen over sommeren 
2014, tilføjes et S4-stanse- 
og klippecenter, der integre-
res med både lagersystemet 
og bukkecentret. Det bety-
der, at Danpres A/S i fremti-
den kan afvikle stanseordrer 
med direkte adgang til lager-
systemets råvarer og samti-
dig vælge mellem enten at 
sende de færdigt stansede 
pladedele tilbage i lageret el-
ler bukke dem helt færdige i 
én arbejdsgang.  

Sender udfl agning 
til tælling
I kraft af, at den manuelle 

håndtering er fjernet og om-
stillingstiderne er reduce-
ret til et minimum, bindes 
der i fremtiden langt færre 
arbejdstimer i hvert enkelt 
emne. Det betyder, at vi bli-
ver i stand til at konkurrere 
direkte med især de euro-
pæiske lavtlønslande. Fak-
tisk har vores eksisterende 
FMS-løsning allerede truk-
ket nogle udfl agede opera-
tioner hjem til Danmark. 
For Danpres A/S betyder 
det en øget fl eksibilitet og 
for kunderne en lavere pris 
og en væsentlig sidegevinst 
i form af hurtigere levering, 
fortæller direktør Søren O. 
Nielsen, Danpres A/S.

Brancheforeningen for Industriel Automation, BIA, 
havde en velbesøgt generalforsamling. Debatten 
var præget af bestyrelsens forslag om fusion med 
ATT, Brancheforeningen for Automatik, Tryk og 
Transmission og VOV, Brancheforeningen Værktøj 
og Værktøjsmaskiner.

BIA.  Den 24. marts 2014 af-
viklede Brancheforeningen 
for Industriel Automation, 
BIA, sin ordinære gene-
ralforsamling på Børsen i 
København. Formanden, 
Elo Kristiansen, Brdr. Jør-
gensen Instruments A/S, 
kunne byde velkommen 
til repræsentanter for 40 
af foreningens medlems-
virksomheder. 

Nye krav og 
udfordringer til BIA
- Vi stiller andre krav og 
har andre forventninger til 
udbyttet af at være med i 
foreninger, branchesamar-
bejder o.lign. Det er ikke 
længere nok, at det er so-
cialt og hyggeligt. Der skal 
også være mere direkte og 
kontante fordele. Derfor 
må vi tilpasse og ændre 
BIA til de krav og ønsker, 

medlemsvirksomhederne 
stiller i dag, sagde Elo Kri-
stiansen. 

Oplæg til fusion
- Det er nogle af de udfor-
dringer, vi i bestyrelsen 
har arbejdet med i det 
forgangne år, og som nu 
har resulteret i det oplæg, 
bestyrelsen har fremlagt 
til fusion med vore søster-
foreninger ATT, Branche-
foreningen for Automatik, 
Tryk og Transmission og 
VOV, Brancheforeningen 
Værktøj og Værktøjsma-
skiner.

En stærk 
brancheforening
- Ønsket hos alle tre for-
eninger er at skabe en 
brancheforening, som kan 
tilbyde sine medlemmer 
hele paletten med den 

bedste service, spændende 
medlemsarrangementer, 
relevante uddannelsestil-
bud og endnu større gen-
nemslagskraft over for 
fagpressen og myndighe-
derne. Og sidst, men ikke 
mindst lægges der i alle 
foreningerne stor vægt på 
en brancheforening med 
et klart fokus på de mange 
stærke faggrupper, der al-
lerede fungerer effektivt i 
ATT, BIA og VOV, sagde 
Elo Kristiansen i sin beret-
ning.

Forslag om fusion med 
ATT og VOV
Til behandling på gene-
ralforsamlingen var der 
indkommet et forslag fra 
bestyrelsen om fusion med 
ATT og VOV. 

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

April 2014:

Historisk general-
forsamling i BIA

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

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

Maj 2014:
Danpres A/S skruer op for 
automatiseringen og fordobler 
kapaciteten



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

Lamelpumper til vakuum, tryk eller kombinationTil pick and place

Kapacitet 4,1-129 m3 ved 50 Hz.

Kapacitet 4,9-160 m3 ved 60 Hz.

Type KBV til vakuum

Type KBP til tryk

Type KBC til tryk og vakuum

Download katalog og se program 

på klee.dk

T  E  K  N  I  S  K    U  D  V  I  K  L  I  N  G

www.automatik.nu
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SC-SYSTEMET

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

Yderligere information:

Markedsledende 
teknologi 
i nyt design!

www.pepperl-fuchs.dk/sc-sy

Signalbehandling i høj kvalitet
6mm smal og 97mm høj
Temp. fra -25°C til +70°C
Stort udvalg til 
standardapplikationer

- Det er noget helt specielt at blive anerkendt af ”sine 
egne”, så jeg er meget taknemmelig over at blive 
udnævnt til æresdoktor på Aalborg Universitet, 
fortæller Henrik Iskov Christensen.

HÆDER. Henrik Iskov Chri-
stensen, der er professor 
og direktør for Institut for 
Robotteknologi på Georgia 
Institute of Technology, er 
blevet udnævnt til æresdok-
tor på Aalborg Universitet. 

Rådgiver for præsident 
Barack Obama
Han er blandt andet vi-
denskabelig rådgiver for 
præsident Barack Obama 
i spørgsmål omkring ro-
botteknologi, og har også 
nogle opgaver i Danmark, 
der jævnligt sikrer ham en 
otte timers fl yrejse hjem. 
Henrik Iskov Christensen 
sidder eksempelvis i et un-
derudvalg under Det Stra-

tegiske Forskningsråd, og 
han er konsulent for MADE, 
Manufacturing Academy of 
Denmark.

Rådgiver for
bacheloruddannelse
- Og så blev jeg sidste år til-
knyttet som rådgiver til den 
nye bacheloruddannelse på 
Aalborg Universitet i robot-
teknologi, fortæller Henrik 
Iskov Christensen og fort-
sætter: - At blive udnævnt 
til æresdoktor – og så på det 
universitet, hvor jeg selv 
blev civilingeniør og siden 
læste ph.d., det er altså noget 
helt særligt. Jeg er stolt af-
den anerkendelse, det er – og
meget taknemmelig.

Maj 2014:

Frederiks-
havnerdreng 
æresdoktor 
på Aalborg 
Universitet

Professor og æresdoktor Henrik Iskov Christensen: - Det er noget specielt 
at bliver anerkendt af ”sine egne”.

HMI. Google Glass er 
forsynet med et display 
i øjenhøjde, kamera, mi-
krofon og højttaler samt 
en vibrator og touchpad 
integreret i brillestellet. 
Med disse funktioner er 
Google Glass velegnet til 
HMI visualisering, diag-
nosticering, serviceopga-
ver samt tekniske analyser 
og til person-til-person 
kommunikation. Google 
Glass har i dag samme 
funktionalitet som en 
moderne smartphone og 
tilbyder desuden håndfri 
betjening.

DOMICIL. Omron Electro-
nics A/S fl ytter i løbet af 
sommeren fra sin nuvæ-
rende adresse til helt ny-
indrettede lokaler i Codan 
Gummi A/S tidligere var-
mecentral i den såkaldte 
’Hvide By’ i Køge. 

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

på stammer helt tilbage fra 
Køges tidlige industriali-
sering og har huset en pa-
pirfabrik og senere Codan 
Gummi A/S.

- Der er fl yttet mange 
mursten og meget tungt 
metal før skabelsen af 
et moderne kontorhus 
er kommet til live. Det 
færdige projekt vil kunne 
præsenteres efter som-
merferien, siger Omron.
 

jsj

Juni 2014:

Google Glass 
til industriel
automation

Juni 2014:

Omron fl ytter 
til nyt, historisk 
domicil

Administrerende direktør Claus 
Clausen, Beckhoff Automation, 
tester Google Glass på Hannover 
messen.

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



Kompetent teknisk 
rådgivning og 
gennemtænkte 
løsningsforslag

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

Leverandør af geniale løsninger siden 1922

ÅRSREVY 2014

Bürkert Fluid Control Systems har for nylig 
præsenteret et nyt, modulært opbygget 
analysesystem til vandanalyse. Systemet 
kan tilpasses den aktuelle opgave ved hjælp 
af plug-in sensor cubes.  
ANALYSE. Bürkert Fluid 
Control Systems har ud-
viklet en ny løsning, der kan 
håndtere fem vigtige måle- 
og analyseopgaver i proces-
ser med vand.  Ved hjælp af 
små smarte sensorer cubes, 
kan det nye online analy-
sesystem, type 8905, måle 
og kontrollere pH, fri klor, 
ledningsevne, ORP og turbi-
ditet via en kompakt enhed. 
Indstilling og afl æsning af 
status foregår via display på 
en 7” touch-screen, og USB- 
og Ehternet-tilslutning giver 
nem integration og fl eksible 
kommunikationsmulighe-
der.

Fleksible 
udvidelsesmuligheder
Det komplette system er de-
signet til at kunne give alle 
nødvendige analysedata, 

og samtidig 
fungere som 
en datalogger 
og levere den 
nødvendige 
dokumen-
tation på, 
at gældende 
standarder 
overholdes.

Til appli-
kationer, hvor 
mange fl ow skal 
analyseres, er det 
allerede muligt at linke 
op til 30 analyse-sensor cu-
bes og tilslutte og styre de-
res drift via en enkelt enhed 
med touch screen display. 
Fremadrettet vil Bürkert 
udvikle fl ere analyse-cubes 
til måling af andre parame-
tre og med mulighed for 
yderligere udvidelse af sy-
stemets funktioner.

August 2014:

Modulært online-system 
til vandanalyse

Ved hjælp af små 
smarte sensorer 

cubes, kan Bürkerts nye 
online analysesystem, type 

8905, måle og kontrollere pH, 
fri klor, ledningsevne, ORP 

og turbiditet via en kompakt 
enhed. Indstilling og afl æsning 

af status foregår via display 
på en 7” touch-screen.

LEDELSE. Den 1. juni 2014 
var der vagtskifte i MJK 
Automation ApS, der er en 
af Skandinaviens førende 
leverandører af udstyr til 
renseanlæg, vandværker 
og industrier, idet Car-
sten Sønder afl øste Janicke 
Schultz-Petersen som ny 
administrerende direktør. 
Carsten Sønder, der er ud-
dannet som produktions-
ingeniør, kommer fra en 
stilling som direktør for 
operations hos Novenco 
A/S. En stilling, som han 
besatte i to år. 

Overtaget af 
Xylem Inc. i 2012
MJK Automation A/S 
blev grundlagt i 1977 af 
Jens Kruse. I 1985 blev Ja-
nicke Schultz-Petersen og 
teknisk direktør Ivan Gri-

ese optaget som medejere.  
For to år siden - i 2012 - 
valgte de daværende, tre 
ejere af MJK Automation 
A/S: Jens Kruse, Janicke 
Schultz-Petersen og Ivan 
Griese at sælge alle deres 

aktier til fi rmaet Xylem 
Inc. Alle tre fratræder de-
res stillinger i MJK Auto-
mation, men fortsætter 
med at arbejde i fi rmaet 
på konsulentbasis.

Ifølge udstillerne var 
det hele investeringen 
værd at deltage på 
AUTOMATIK 2014, som 
blev besøgt af 3.399 
interesserede fagfolk.

AUTOMATIK. Årets store 
begivenhed for auto-
matiseringsbranchen er 
AUTOMATIK-messen, 
der hver andet år afhol-
des i Brøndby Hallen og 
Idrættens Hus i Brøndby. 
På årets messe var der 
167 udstillere, hvilket er 
alt, hvad der er plads til i 
Brøndby Hallen. I løbet af 
de tre messedage blev der 
registreret 3.399 besøgen-
de, hvilket er en fremgang 
på cirka 5 % i forhold til 
den tidligere messe i 2012. 

Tilfredse udstillere
Selvfølgelig er besøgstallet 
en indikator af, om messen 
har været en succes, men 
endnu vigtigere er de be-
søgendes og udstillernes 
tilfredshed med messen. 

- Vi har haft en rigtig 
god messe, og allerede ons-

dag havde vi fået så mange 
kontakter at arbejde videre 
med, at jeg kunne konsta-
tere, at det havde været 
hele investeringen værd 
at deltage på messen, siger 
direktør Elo Kristiansen, 
Brdr. Jørgensen Instru-
ments A/S. 

Hos Jens S. Transmis-
sioner A/S lyder der også 
tilfredshed med de tre 
udstillingsdage i Brøndby 
Hallen: - Vi har haft nogle 
meget seriøse besøgende, 
og herunder nogle nye 
kontakter, som det bliver 
spændende at følge op 
på, siger salgskonsulent 

Preben Jørgensen, Jens S. 
Transmissioner A/S.

Det personlige 
møde i centrum
Også messens praktiske 
arrangører MCH Messe-
center Herning er tilfredse 
med forløbet: - Der har væ-
ret en rigtig god stemning 
på messen, hvor netværk 
og det personlige møde har 
været i centrum, siger pro-
jektchef Mona Jakobsen, 
MCH Messecenter Her-
ning, der i samarbejde med 
en række brancheorgani-
sationer har arrangeret 
messen.

August 2014: 

Vagtskifte i MJK 
Automation ApS 

September 2014:

Rekordmesse med 
167 udstillere og 
3.399 besøgende

Administrerende direktør Carsten Sønder, MJK Automation ApS, 
t.v., tager over fra Janicke Schultz-Petersen, m.f., og Jens Kruse, t.h.

3.399 fagfolk besøgte de 167 udstillere på fagmessen 
AUTOMATIK 2014 i Brøndby Hallen.
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FLOW. På en internatio-
nal pressekonference på 
fi rmaets fabrik i Triem-
bach-au-Val i Frankrig 
præsenterede Bürkert for 
nylig sin nye serie af fl ow-
målere, FLOWave, der er 
baseret på anvendelsen af 
Surface Acoustic Wave 
(SAW) teknologien, som 
giver meget præcise målin-
ger såvel i turbulente som 
i laminare fl ow. 

Bürkert er den første 
producent af fl owmålere, 
der anvender mikroaku-
stiske lydbølger til måling 
af strømningshastighed og 
temperatur i rørledninger. 

Teknologi, der 
kombinerer mange 
fordele
 - En væsentlig fordel ved 
in-line fl owmåling i væ-
sker ved hjælp af SAW-
teknologi er, at der ikke 
er indvendige komponen-
ter eller indsnævringer i 
målerøret. Der er ingen 
trykfald og ingen effekter 
af væsker på sensorerne. 
De eneste specifi kationer, 
der sætter begrænsninger 
er sensorens størrelse og 
nødvendige stikforbindel-
ser, hvilket taler til FLO-
Waves fordel, når der skal 
vælges fl owmåler. 

Uafhængigheden af 
mediets ledningsevne 

udvider anvendelsesom-
råderne væsentligt. Ef-
fekter såsom de, der opstår 
som følge af gasbobler el-
ler faste stoffer, der kan 
fi ndes i væsker, påvirker 
kun i mindre grad SAW-
teknologien og kan tilmed 
påvises mere pålideligt ved 
hjælp af denne teknologi. 
SAW-teknologien er også 
den eneste målemetode, 
der kan skelne mellem 
laminare og turbulente 
strømme, sagde Volker 
Erbe. 

FLOWave i brug
 - Flowmålerne i FLOWave 
serien er hidtil mest ble-
vet anvendt til hygiejniske 
applikationer og til fl ow-
måling af vand med lav led-
ningsevne. Omfattende 
feltforsøg, der har været 
foretaget i nogen tid, har 
demonstreret potentialet 
i den nye SAW teknologi. 
I det videre udviklingsfor-
løb vil den nye teknologi 
blive udvidet til alle andre, 
relevante anvendelsesom-
råder. 

OVERTAGELSE. Pr. 15/8 
2014 har Carl A. Plesner 
AS overtaget aktiviteterne 
fra Zimsen Proces-instru-
mentering ApS, der i mere 
end 40 år har leveret løs-
ninger, primært inden for 
fl owmåling, til den danske 
industri.

Medarbejdere følger med
- Med overtagelsen af Zim-
sen Proces-instrumente-
ring ApS får vi udbygget 
vort produktprogram og 
vor viden inden for fl ow-
måling, og for stadig at 
kunne yde vores kunder 
den gode support på de 
produkter, som tidligere 
er blevet leveret gennem 
Zimsen Proces-instru-
mentering, har vi sikret os, 
at Zimsens tidligere med-
arbejdere følger med over 

hos os. Thomas Zimsen, 
der tidligere var indehaver 
af Zimsen Proces-instru-
mentering ApS, er således 
blevet ansat som produkt-
specialist, og skal primært 
tage sig af Zimsens tidlige-
re agenturer samt en række 
nye agenturer inden for 

fl owmåling og - overvåg-
ning. Anders Bentsen skal 
primært tage sig af salg og 
kundeservice af trykregu-
latorer fra Tescom og WI-
KA’s store program inden 
for instrumenter, udtaler 
adm. direktør Erik Plesner, 
Carl A. Plesner AS.

August 2014:

Nyt måleprincip 
til fl owmåling

September 2014:

Plesner.AS overtager Zimsen 
Procesinstrumentering ApS

De kompakte FLOWave målere er fremstillet udelukkende af rustfrit 
stål og tilbydes i rørdiametrerne DN15, DN25, DN40 og DN50 med 
clamp tilslutninger i overensstemmelse med forskellige standarder.

Adm. direktør Erik Plesner, t.v., og Thomas Zimsen, t.h., præsente-
rede Plesners nye, udvidede produktprogram på AUTOMATIK 2014 
i Brøndby Hallen.

MEKATRONIK. Mekatronik 
er en teknisk disciplin, som 
kombinerer mekanisk tek-
nologi med elektronik og 
computerteknologi. Ofte i 
samspil med en eller fl ere 
fysiske effekter, og ofte i et 
tæt samspil med mennesker. 
Mekatroniske produkter 
kaldes ofte for apparater. 
For mange virksomheder 
er det udviklingen af de 
helt rigtige apparater, der 
er afgørende for konkur-
renceevne og overlevelse. 
Det kan eksempelvis være 
robotter, pick-and-place-
enheder og proces- / monta-
geautomater, som alle spiller 
en væsentlig rolle i automa-
tiseret produktion. I den for-
bindelse spiller styring og 
regulering ofte en central 
rolle. Derfor regnes området 
styrings- og reguleringstek-
nik også som hørende med 
til mekatronik.

Et naturligt 
samarbejde
- Mekatronisk Selskab 
er foreningen for profes-
sionelle aktører inden for 

mekatronik, eksempelvis 
innovatører og produktud-
viklere, fagspecialister og 
driftsansvarlige, underleve-
randører og maskinbyggere, 
forskere og undervisere, så 
det er naturligt, at vi som 
branchens fagblad indgår i 
et samarbejde med Meka-
tronisk Selskab, siger for-
lagschef Jørgen Blangsted i 
forbindelse med indgåelse 
af aftalen.

For medlemmerne af Me-
katronisk Selskab betyder 
aftalen, at de i fremtiden vil 
modtage Automatik & Pro-
ces - hvis ikke de allerede 
gør det – og at foreningen 
kan benytte bladet til at an-
noncere deres temamøder, 
konferencer etc. Endvidere 
er det begge parters ønske, 
at bringe endnu fl ere artikler 
med mekatronisk indhold i 
Automatik & Proces.

September 2014:

Mekatronisk Selskab og 
Automatik & Proces i samarbejde

Aftalen mellem Mekatronisk Selskab og Automatik & Proces blev beseglet 
under fagmessen AUTOMATIK 2014, af forlagschef Jørgen Blangsted, 
Automatik & Proces, t.v.,  og formand for Mekatronisk Selskab professor, 
CEO, Lars Hein, IPU, t.h., der også var den offi cielle åbner af AUTOMATIK 
2014.

AUTOMATISERING. Der var 
både pris og mange fl otte 
ord med på vejen til Trel-
leborg Sealing Solutions 
ved åbningen af fagmes-
sen AUTOMATIK 2014 i 
Brøndby Hallen. Her over-
rakte professor CEO Lars 
Hein, IPU, DIRA Automa-
tiseringsprisen 2014, inden 
han foretog den offi cielle 
åbning af messen. Trelle-
borg Sealing Solutions fi k 
overrakt DIRA Automa-
tiseringsprisen 2014 for 
deres gennemgribende op-
timering af produktionen og 
indførelse af robotter. 

To ildsjæle
For tre år siden fi k de to 
ildsjæle, produktionschef 
Jesper Riis og procesteknisk 
chef Henrik Tørnes, gennem 
ihærdigt arbejde overbevist 
ledelsen om at kaste sig ud 
i et omfattende automa-
tiseringsprojekt. I første 
omgang blev der købt seks 
robotter. De blev hurtigt til 
fl ere, og i dag er der 35 robot-
ter kørende i produktionen. 
Robotterne hos Trelleborg 
Sealing Solutions løser ma-
terialefødning på CNC-ma-
skiner samt enkelte andre 
fødeopgaver. Resultatet af 

robotterne i produktionen 
er, at én operatør kan passe 
mange maskiner.

Simpel robot er 
som et værktøj
I begrundelsen for pristil-
delingen hedder det blandt 
andet, at Trelleborg Sealing 
Solutions, som en af de før-
ste virksomheder i verden 
har vist, hvordan en relativ 
simpel robot kan indgå i en 

produktion som et værktøj. 
Trelleborgs løsninger kan 

vise sig at blive en mental 
murbrækker for andre dan-
ske industrivirksomheder, 
da de har vist, at man ikke 
behøver at investere i meget 
komplicerede robotløsnin-
ger. Trelleborg har med sine 
løsninger ændret opfattel-
sen af, hvad en robot er, og 
hvad den kan, fremhæves 
det.

September 2014:

Trelleborg Sealing Solutions fi k 
DIRA Automatiseringsprisen 2014

Henrik Tørnæs, t.v., og Jesper Riis, t.h., fra Trelleborg Sealing Solutions, 
fi k DIRA Automatiseringsprisen 2014 tildelt af professor CEO Lars Hein, 
IPU, ved den offi cielle åbning af fagmessen AUTOMATIK 2014.
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Spar 67% på driften  med IAI servo-aktuator

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

IAIs servo-aktuator har standfunktioner: 

 

muligheder:

Spar op til 67% energi og opnå 
servo-fleksibilitet… 
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Over 50 repræsentanter for virksomheder deltog
i Mekatronisk Selskabs temadag om frekvensomformere 
og fi k et grundigt indblik i problematikken 
omkring frekvensom-formerne.

TEMADAG. Frekvensomfor-
mere bruges i langt større 
omfang end tidligere. Om-
kring halvdelen af alle solgte 
motorer drives i dag med en 
frekvensomformer. I pro-
duktudviklingen indgår 
frekvensomformeren i et 
unikt samspil med høj ef-
fektive elektronisk drevne 
enheder. På denne baggrund 

holdt Mekatronisk Selskab 
en temadag i Grundfos Cen-
ter, hvor man satte fokus på 
frekvensomformeren.

Mere end 50 repræsen-
tanter for danske virksom-
heder 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 erfarin-
ger omkring frekvensomfor-
mere. 

Først introduceredes 
motoren som komponent 
inklusiv det sidste skud på 
stammen af energieffektive 
permanentmagnet motorer. 
Dernæst blev frekvensom-
formerens arkitektur med 
de mekaniske, elektriske 
og software-modul, det vil 
sige det mekatroniske gen-

nemgået. Næste punkt var 
frekvensomformerens ud-
fordringer i forbindelse med 
EMC, ligesom de standar-
der, som udviklerne er oppe 
imod, blev præsenteret.

Der var en kort præ-
sentation af de Grundfos-
produkter, som anvender 
frekvensomformere, og der 
blev stillet skarpt på fordele 
og ulemper ved brugen af 
frekvensomformere. 

Oktober 2014:

Brugen af frekvensomformere 
breder sig

De mange deltagere fi  k mange nyttige informationer vedrørende brugen af frekvensomformere.

Vejeceller benyttet til at analysere kræfter i 
forbindelse med støbning af beton under vand.
SENSORER. For at analysere 
de kræfter, der optræder 
i forbindelse med under-
vandsstøbning af beton-
fundamenter til vindmøller, 
blev der i forsommeren fore-
taget en række forsøg i Es-
bjerg havn. Hos fi rmaet Carl 
A. Plesner A-S var man ble-
vet bedt om at varetage data-
opsamlingen af de kræfter, 
der ville påvirke låget på en 
støbekasse under processen. 
De opsamlede data skulle 
senere benyttes af en række 
eksperter til at vurdere den 
risiko, der vil være ved at be-
nytte denne støbeproces til 
fundamenterne for en helt 
ny vindmøllepark i havet.

Til forsøgsrækken an-
vendtes nogle støbekasser 
i mindre skala, som skulle 
nedsænkes i havvand på ca. 
5 m’s dybde. 

Vandtætte vejeceller og 
tryktransmittere
Det oprindelige ønske var 
at måle det tryk, som på-
virkede låget på nogle re-
præsentative steder. Efter 
at have diskuteret opgaven 
igennem, og vurderet hvor-
dan der bedst kunne etable-
res en række repræsentative 
målepunkter, valgte man en 
løsning baseret på vejeceller 
produceret af Carl A. Ple-
sner A-S’s tyske leverandør 
SIKA. 

Vejecellerne kunne fæ-
stes på de gennemgående 
stænger, der benyttedes til 

at holde kassen samlet, og 
herved måle trækket, som 
ville optræde i stængerne. 
Som ekstra indikation sup-
pleredes med nogle tryk-
transmittere placeret på 
midten af låget.

Alt i alt etableredes et 
system med 13 målepunk-
ter, 10 vejeceller og 3 tryk-
transmittere. Alle sensorer 
skulle neddykkes i havvand 
og blev derfor leveret i IP68 
udførelse med 30 meter 
formonteret kabel. Sidst-
nævnte var nødvendigt, for 
at en midlertidig opstilling 
med transmittere og data-
opsamlingsudstyr hurtigt 
kunne etableres i en dertil 
opstillet skurvogn på kajen.

Stor tilfredshed med 
testresultaterne
- SIKA havde tidligere gode 
erfaringer med at bruge lig-
nende systemer i forbindelse 
med kalibrering af kranvæg-
te, men kombinationen af 
permanent montage og mo-
bilitet gjorde opgaven helt 
speciel, og som leverandør 
af måleudstyret kunne vi 
glæde os over udstyrets 
industrielle kvalitet. En 
kvalitet der sikrede, at det, 
selv under de noget specielle 
forhold, lykkedes at skabe en 
række stabile målinger, der 
viste sig at være reproducer-
bare gennem to på hinanden 
følgende tests, siger Morten 
B. Jensen, Carl A. Plesner 
A-S.

Oktober 2014:

Vi løfter også de 
tunge opgaver

Støbekasse med måleudstyr monteret, klar til test.
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Honeywell’s OneWireless Network
OneWireless R200 er 100% kompatibelt med den 

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

geren masser af muligheder for at udbygge sit trådløse 

netværk med forskellige typer af instrumenter og fabri-

kater.

Honeywell Enraf er den første leverandør på markedet 

med en ISA100.11a compatible radar til monitoring af 

niveau i lagertanke. FLEXLINE wireless radar er én af 

mange nye instrumenter i “OneWireless” familien.

Flexline radar

Multinode XYR 6000 Family
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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.

As easy as that.

Sysmac fra Omron inte-
grerer, motion, sekvenser, 
netværk og visionsinspek-
tion.

AUTOMATION. Sysmac er 
den nyeste maskinautomati-
seringsplatform fra Omron 
med gennemført integration 
fra controller til software. 
Principperne bag Sysmac er: 
Én styring til hele maskinen 
eller produktionscellen. 
Harmoni mellem maskine 
og mennesker. Åben kom-

munikation og åbne pro-
grammeringsstandarder.

Resultatet er en stærk 
og robust automatiserings-
platform med en ny maski-
nautomatiseringscontroller 
(Sysmac NJ), som integrerer 
motion, sekvenser, netværk 
og visionsinspektion, en ny 
software (Sysmasc Studio), 
som inkluderer konfigura-
tion, programmering, simu-
lering og overvågning samt 
et hurtigt maskinnetværk 
(EtherCAT) til at styre 
motion, vision, aftastere og 
udløsere.

Det hurtigste  
maskinnetværk
For at opnå den præcision 
og pålidelighed, som kræ-
ves af moderne maskiner, 
valgte Omron EtherCAT, 
det hurtigste maskinnet-
værk. Dette gælder ikke 
kun for motion, men også 
for I/O, sikkerhed og vision. 
Det giver en kæmpe fordel 
for kunden ved at forenkle 
kabelføringen og levere en 
forbløffende ydeevne.

Sysmac bruger en In-
tel ATOM-processor og 
RTOS (Real Time Opera-

tion Sysmac) til at forkorte 
udviklingstiden og accellere 
evnen til at opfylde nye krav. 
Ydeevnen kan nemt skale-
res, så den passer til maski-
nen, uden at ændre designet
www.industrial.omron.dk

hassel.

Set på FoodTech´14:

En stærk og robust automatiseringsplatform
Omfanget af Sysmac-platformen 
fra data til maskine.

FLOWMÅLING. Dosering af 
væske er en af de hyppigst 
forekomme opgaver i dagens 
produktion. Opgaver som 
omfatter kemikaliedosering 
eksempelvis i forbindelse 
med industrielle vaskema-
skiner. Kemikalierne leveres 
ofte af maskinleverandøren, 
der samtidig står for leveran-
cen af flowmåleren, der står 
for korrekt dosering samt 
måling af totalforbruget. 

Den magnetiske flowmåler 
giver mange fordele
Den magnetiske flowmå-
ler er det foretrukne må-
leprincip til alle elektrisk 
ledende væsker, grundet 
det minimale vedligehold 
og en attraktiv pris. Til do-
seringsopgaver skal syste-
mets responstid dog tages 
i ed, idet en standardmåler 

med maks. 10 Hz excitati-
onsfrekvens ikke vil have en 
opløsning, der er høj nok til 
korte doseringsforløb. 

Til kemikaliedosering, 
der ofte foregår via små rør, 
vælges derfor en specielt 
udviklet model med en fre-
kvens, der er højere end 50 
Hz. De små dimensioner gør 
det lettere at få et kraftigt 
målesignal, som dermed er 
lettere at filtrere fra almin-
delig netstøj. 

Doseringsmålere frem-
stilles ofte med el-stik og 
snapkoblinger, så de hurtigt 
kan udskiftes under drift 
uden at forsinke processen 
unødigt.

Typiske opgaver 
Måleprincippet kan benyt-
tes til alle elektrisk ledende 
væsker. Typiske doserings-
opgaver er:

(forudbestemte mæng-
der)

i neutraliseringsproces-
ser

eksempelvis beton
-

dicin i husdyrhold
mbj

Kort og godt om flow:

Kemikaliedosering 

Kort og godt om flow

I de kommende numre af 
AUTOMATIK & PRO-
CES vil vi under over-
skriften ’Kort og godt om 
flow’ bringe nogle korte 
artikler med tips og an-
vendelseseksempler på 
flowmåling. Artiklerne 
er skrevet af produktchef 
Morten B. Jensen, Carl A. 
Plesner A-S.

Testopstilling med kontrol-
vægt til dosering af væsker.

Kompakt flowmåler forsy-
net med stikforbindelser for 
hurtig tilslutning.

39november/december 2014
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Rittal ønsker alle vore kunder og 
samarbejdspartnere en glædelig  
jul og et godt nytår. 

Glædelig jul

Rittal støtter:

Det er altid en stor fornøjel-
se at få lov at skrive en Jule og 
Nytårshilsen til læserne af 
AUTOMATIK & PROCES, 
på vegne af Dansk Automa-
tionsselskab (DAu). DAu 
har jo haft et tæt samar-
bejde med AUTOMATIK 
& PROCES igennem mange 
år, vi adresserer nemlig den 
samme målgruppe, og vi 
supplerer hinanden rigtig 
godt. I den forbindelse vil jeg 
endnu engang takke redak-
tionen på AUTOMATIK 
& PROCES for deres støtte 
til DAu. Både i forhold til 
den løbende og generelle 
information om DAu som 
forening, men også for om-
talerne af vores DAu konfe-
rencer og andre aktiviteter.

Vores fi re årlige DAu 
konferencer
I 2014 har DAu fortsat haft 
fokus på at kunne tilbyde 
vores medlemmer og andre 
med interesse for automa-
tion og industriel it tilbud af 
stor relevans og høj kvalitet. 
Vi véd, at tiden er en knap 
ressource for alle, og at der 
er kamp om den enkeltes 
opmærksomhed. 

Med respekt for dette 
faktum, gør vi en dyd ud 
af at arrangere vores fi re 
årlige DAu-konferencer så-
ledes, at den enkelte får et 
så stort udbytte som muligt. 
Evalueringerne fra vores 
DAu-konferencer er meget 
positive, men vi arbejder 

selvfølgeligt fortsat målret-
tet på at videreudvikle både 
form og indhold.

I 2014 har vi afholdt fi re 
spændende DAu konferen-
cer:

marts hos Chr. Hansen i 
Hørsholm

19. juni hos Carlsberg i 
Fredericia

dustrier d. 2. oktober hos 
Biogen Idec i Hillerød

logy (OT) vs. Informa-
tion Technology (IT) d. 
26. november hos Novo 
Nordisk i Bagsværd

Vi forsøger at komme vidt 
omkring indholdsmæssigt 
og samtidig at besøge spæn-
dende virksomheder i Dan-
mark. Du kan læse mere om 
disse konferencer på vores 
hjemmeside: http://www.

cer. Vi er allerede godt i 
gang med forberedelserne 
til DAu-konferencerne for 
2015. Disse vil bl.a. blive an-
nonceret via AUTOMATIK 
& PROCES.

Har du noget på hjertet?
Vi er i DAu’s bestyrelse 
bredt repræsenteret inden 
for automation og industriel 
it, men vi véd selvfølgelig ik-
ke det hele selv. Derfor gør vi 
en meget ud af, altid at fi nde 
de bedste internationale og 

danske kompetenceperso-
ner til at holde indlæg på vo-
res DAu-konferencer samt 
at skrive artikler til vores 
DAu-blad. DAu er en med-
lemsdreven forening, så det 
er vigtigt, at vi fokuserer på 
de temaer, der er relevante 
og interessante. Kontakt os, 
hvis du har noget på hjertet.

RoboCluster
DAu er nu partner i Robo-

Cluster, hvilket er et udtryk 
for, at teknologierne ændrer 
sig i disse år. 

Hvor vi tidligere skelnen-
de mellem robotteknologi 
på den ene side, og automa-
tion & industriel it på den 
anden side, er trenden helt 
klart, at disse discipliner nu 
skal ses i en sammenhæng.

Samtidig er vores part-
nerskab i RoboCluster et be-
vis på vores forenings stærke 

position i Danmark, og part-
nerskabet giver samtidigt 
DAu’s medlemmer adgang 
til en række nye muligheder. 

Du kan læse mere om Ro-
boCluster på http://www.
robocluster.dk/

Glædelig jul og godt nytår 
Med disse ord ønsker jeg 
læserne af AUTOMATIK 

& PROCES en glædelig jul 
og et godt nytår.

Ligeledes endnu engang 
en stor opfordring til at 
støtte op omkring DAu og 
vores aktiviteter.

Hilsen

Frank Faurholt
Formand for DAu

Dansk Automations Selskab (DAu):

Jule- og nytårshilsen til læserne 
af AUTOMATIK & PROCES

Frank Faurholt, Formand for DAu

automation – herunder produktionsvirksomheder, 
leverandører, maskinbyggere, systemintegratorer og 
rådgivere.

uafhængige tidsskrift for automation fi re gange årligt, 
og som har et oplag på over 2.000 eksemplarer pr. 
udgivelse.

deltagere pr. konference.

Læs mere om DAu på www.dau.dk

Følg også DAu og DAu’s aktiviteter via DAu’s gruppe 
på LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/DAu-

1.000 medlemmer.

Husk at tilmelde dig DAu’s nyhedsmail http://dau.dk/
nyhedsbrev som allerede har over 1.600 modtagere.
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Prøv et gratis medlemskab 
af DAu i 2015 
 
Hvad er TRYOUT 2015?
Det er navnet på en ny DAu-kampagne, som løber af 
stablen i 2015. For nye medlemmer bliver medlemskab 
af DAu helt gratis i 2015. Der er ingen bindinger, og med-
lemskabet udløber automatisk ved udgangen af 2015.
Tilbuddet gælder alle virksomheder - også de som ikke 
er medlem af DI.
 
Hvorfor TRYOUT 2015?
DAu har siden 2012 fået godt 15 pct. fl ere medlemmer, 
og foreningens økonomi er sund efter fl ere år med sorte 
tal på bundlinjen. Det er således ikke et økonomisk 
pres, der ligger bag kampagnen. Målet er selvfølgelig, 
at få betydeligt fl ere medlemmer. Det vil styrke DAu’s 
arbejde som en videndelings- og netværksorganisation. 

Hvad gør DAu?
DAu arbejder på at fremme vilkårene for automation i 
Danmark. Det gør vi ved at understøtte erfaringsudveks-
ling om nye teknologier og forretningsmodeller, samt at 
give inspiration til nye automationsløsninger.
DAu bruges endvidere som strategisk samarbejdspartner 
for en række uddannelsesinstitutioner. DAu’s medlem-
mer dækker hele værdikæden inden for automation 
- herunder produktionsvirksomheder, leverandører, 
maskinbyggere, systemintegratorer og rådgivere. 

Synergier med DI
DAu er en selvstændig forening under DI og trækker 
løbende på DI’s store ekspertise og forretningsnetværk. 
Sammen med DI forsøger DAu politisk at forbedre vilkå-
rene for at drive produktion i Danmark. Virksomheder 
kan godt tilknyttes DAu, selvom de ikke er medlem af DI.

Hvad får du personligt ud af DAu?

muligheder. 

dau.dk

attraktive priser 

somheder inden for automation

Kontakt
Kontakt Sekretariatsleder Søren Cajus tlf. 28 51 19 69 
eller dau@dau.dk. Gratis tilmelding til DAu kan også 

Burmeister & Wain Energy 
A/S skal levere kedlen til 
Danmarks største halm-
fyrede kraftvarmeværk, 
der kan producere 37 
MW el-effekt og 80 MW 
fjernvarme.

ENERGI. Burmeister & Wain 

vet kontrakt med Aarhus 
Kommune AffaldVarme og 
skal levere kedlen til et af 
Danmarks største halmfy-
rede kraftvarmeværker, som 
ligger i Lisbjerg, en forstad 
til Aarhus.

Fyres med halm 
og biomasse
Anlægget, som bygges ved 
siden af det eksisterende af-
faldsforbrændingsanlæg, er 
designet til at kunne produ-
cere 37 MW el-effekt og 80 
MW fjernvarme, svarende 
til en femtedel af fjernvar-
mekapaciteten i Aarhus by. 
Værket forsynes årligt med 

også anvende andre typer 
biomasse.

Miljømæssigt bæredygtigt 
anlæg

komplet røggasrensnings-
anlæg og vandrensningssy-
stem, der sikrer en minimal 
miljøbelastning og en 100 
% udnyttelse af energien i 

brændslet. Burmeister & 

måde med til at realisere 
Aarhus Kommunes klima-
varmeplan, der fra efteråret 
2016 vil give grønnere fjern-
varme til århusianerne, og 
da hovedbrændslet er lokalt 
produceret halm, er der tale 

om et miljømæssigt bære-
dygtigt anlæg.

Avancerede 
dampkedelanlæg

ret en del af den italienske 
STF Group, er højtspeciali-

seret inden for udvikling og 
design af avancerede damp-
kedelanlæg til offentlige of 
private forsyningsværker 
som f.eks. Avedøre 2 (585 
MWth) Amager 1 (350 
MWth) og for nylig Sleaford 

 jsj

Danmarks største halmfyrede 
kraftvarmeværk

Danmarks største halmfyrede kraftvarmeværk ligger i Lisbjerg, en forstad til Aarhus.
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Produkter

DIN ONLINE BUTIK 
INDENFOR LIM, DOSERING 
OG DISPENSERINGSUDSTYR
HOS APLICA FINDER DU ET BREDT SORTIMENT AF LIM OG UDSTYR TIL DOSERING 
OG DISPENSERING - ALTID MED FOKUS PÅ DEN HØJE KVALITET. 

Loctite 3090 
hurtiglim 
10g. 

UVEX Superfit 
UV brille

Dispenseringsnåle
50 stk.

Loctite 2700, 
gevindsikring
50 ml.

Smeltelim 
12mm stænger 
Fra

Statiske mixere
Ø6 32 elementer 
10 stk.

KR 115,00

KR 268,00

KR 135,00

KR 328,00

KR 100,00

KR 180,00

FAST LAV PRIS!

Pålidelig niveaumåling til 
et bredt spektrum af ap-
plikationer præsenteret af 
Insatech A/S.

SENSOR. I næsten 20 år 
har VEGA været markeds-
ledende inden for radar 
niveaumåling. Nu præsen-
terer fi rmaet beliggende i 
Schiltach VEGAPULS 69, 
en sensor som tager et stort 
skridt tættere på det ideelle 
allround radarniveaumåle-
instrument til faststoffer. 
Niveautransmitteren fun-
gerer med en frekvens på 
79 GHz, hvilket giver en 
betydelig bedre fokusering 
af det transmitterede signal. 
I beholdere og siloer med 
mange interne forhindrin-
ger hjælper denne forbedret 
fokusering med at reducere 

indfl ydelsen af baggrunds 
”støj”. Dette betyder, at 
en pålidelig måling også er 
mulig, selv ved komplekse 
interne konstruktioner.

Insatech A/S præsen-
terede sensoren på Food-
Tech´14.

Også produkter der er 
svært at måle
Nye mikrobølgekompo-
nenter tillader sensoren at 
detektere selv de mindste 
refl ekterede signaler. Selv 
produkter, som hidtil har 
været meget svære at måle, 

på grund af deres dårlige re-
fl ektive egenskaber (såsom 
plastikpulver eller træfl is), 
kan nu måles med meget høj 
pålidelighed. Dette udvider 
applikationsområderne be-
tydeligt for radarteknologi 
i faststof industrierne og 
åbner også op for nye appli-
kationsområder.

Måleområde op til 120 
meter og nøjagtighed 
Med måleområde op til 120 
meter og en nøjagtighed på 
+-5 mm har sensoren til-
strækkelig ydeevne kapaci-
tet, selv til de opgaver der 
er ud over det sædvanlige, 
såsom niveaumåling i mine-
skakte eller afstandsmåling 
på conveyor systemer. På 
trods af dens lange måle-
område, er sensoren også en 
ideel løsning til små tragte 
eller beholdere; de forskel-
lige antennedesigns mulig-
gør den optimale løsning til 
at imødekomme applikatio-
nens behov.

App til nem opsætning og 
idriftsættelse
Fuldstændig upåvirket af 
snavs og opbygning, garan-
terer den innovative linse-
antenne vedligeholdelsesfri 
drift selv i barske miljøer.

For at gøre opsætning og 
idriftsættelse nemmere, 
er der udviklet en App til 
smartphones. Denne gør 
det nemt at justere sensoren 
ved hjælp af det indbyggede 
kugleled.

Den nye VEGAPULS 69 
er tilgængelig i to versioner, 
en med en enkel, let plastik-
antenne og en med linsean-
tenne integreret i en fl ange. 
Flangeversionen har et kug-
leled der er lavet af rustfrit 
stål i høj kvalitet, hvorved 
antennen kan justeres be-
kvemt. www.insatech.com

hassel.

Set på FoodTech´14:

Radarsensor 
til faststoffer

VEGAPULS 69 er tæt på at 
være det ideelle radarniveu-
måleinstrument til faststof-
fer.

Gustaf Fagerberg A/S 
præsenterede en række 
nye produkter.

VENTILER. Gustaf Fagerberg 
A/S præsenterede fl ere pro-
dukter på FoodTech´14, der 
alle er særdeles anvendelige 
i fødevareindustrien.

Et af produkterne var en 
sanitær reguleringsventil fra 
Flowserve, Kämmer. Denne 
ventil sidder som standard 
på Krones tappeanlæg til 
bryggerier.

Reguleringsventilen kan 
benyttes til en lang række 
industrier inden for fødeva-
rer, drikkevarer, biotek og 

medicinal samt alle områ-
der, hvor der kræves total 
renlighed og sterile ventiler.

Et andet produkt var de 
unikke prøveudtagnings-
poser fra Keofi tt, som kan 
anvendes sammen med 
Keofi tt´s prøveudtagnings-
ventil.

Flovmåler speciel til 
fødevarer
Keofi tt har udviklet et om-
fattende sortiment af sterile 
éngangs-posesystemer, der 
netop sigter mod at elimi-
nere kontamineringsrisici 
på en enkel måde.

Specielt om Keofi tt´s 
prøveudtagningsventil kan 

nævnes, at de er EHDGH 
godkendt til både CIP og 
SIP.

En ny massefl owmåler 
fra Krone adskiller sig fra 
andre massefl owmålere på 
markedet ved, at den kan 
måle, selv om der er Gas/
luft i målemediet.

Flowmåleren er en vide-
reudvikling af den gennem-
prøvede og meget pålidelige 
fuld-metal H250 fl owmåler 
fra Krone. Den er specielt 
designet til fødevare- og 
medicinalindustrien. Må-
leren kan benyttes til at 
måle væsker, gasser og mæt-
tet damp. Den er udstyret 
med en hygiejnisk overfl ade 

med en overfl adefi nish på 
RA <0,8 μm samt et design, 
der er fuldstændigt frit for 
døde huller, således at man 
undgår bakterier, der sætter 
sig fast.

On-line måling af fedt, 
protein og laktose
Endelig viste Fagerberg også 
Optiquad fra Krone til brug 
for ”rigtig” on-line måling 
af fedt, protein og laktose. 
Der er ingen forbrug af ke-
mikalier og ingen dødtid. 
Endvidere er måleren nem 
at indkøre,således, at den 
kort tid efter installation 
leverer brugbare resultater.

Optiquad åbner op for 

helt nye muligheder for kon-
tinuerlig procesoptimering.

Ved effektivisering i 
mælke- og osteproduktio-
nen kan Optiquad på kort 
tid optimere den enkelte 
produktion. Der gives en 
utrolig præcis måling i lø-

bet af få sekunder. Erfaring 
viser, at procesoptimerin-
gen er så god, at der nogle 
steder har været tale om en 
tilbagebetalingstid på under 
et halvt år.
www.fagerberg.dk

hassel.

Set på FoodTech´14:

Ventiler med mere til fødevareindustrien

Salgsingeniør Tommy Dalgaard præsenterer den sanitære regu-
leringsventil fra Flowserve, Kämmer.



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

Læs mere på pcschematic.dk/flyvende-start

Tid til at spare tid?
Vis os jeres behov - og få en flyvende start

Du kender det sikkert: I køber et nyt program, som kan spare dig og dine kolleger rigtig 

meget tid. Men I har ikke tid til at lære programmet. Så tager I på kursus. Men får ikke tid til 

at omsætte jeres nye viden, så I kan bruge det i hverdagen...

Vores ”Flyvende start” pakke får jer på vingerne på ingen tid: I fortæller os om jeres 

udfordringer - vi sørger for at alt er flyvefærdigt. Vi laver jeres tegningshoveder og projekt-

skabeloner, tegner de deltegninger I har brug for, tilpasser jeres komponentdatabase, og 

installerer det hele korrekt. Og så giver vi dig og dine kolleger netop den specialtilpassede 

undervisning, som I har brug for. 

Få en flyvende start. Så får I tid til at spare tid.
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SAER Elettropompe
- Komplet program til ethvert formål

Hans Buch A/S
Roskildevej 8-10
2620 Albertslund

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

Ring til Hans Buch A/S og hør mere om pumpeprogrammet fra SAER: Tlf. 4368 5016

Hans Buch A/S er nu forhandler af SAER Elettropompes store pumpeprogram, der anvendes til alle brancher: 

Olie & Gas  -  Marine  -  Kedler  -  Varme  -  Køling  -  Vandforsyning  -  Vandbehandling  -  Brandbekæmpelse  -   
Vanding  -  Byggeri  -  Renseanlæg  -  Minedrift  -  Ventilation  -  Fjernvarme  -  Radiatorstyring  -  Vand og damp

Efter maskindirektivet og 
standard IEC/EN 60204-1 
skal det elektriske mate-
riel skal være så sikkert at 
personer er beskyttet mod 
elektrisk stød ved direkte 
eller indirekte berøring.

Af Jørgen Sommer.

ELSIKKERHED. Forslag til 
opnåelse af beskyttelser er 
i standard IEC/EN 60204-
1: Beskyttelse mod direkte 
og mod indirekte berøring 
samt imod både direkte og 
indirekte PELV.

Disse tre afsnit refererer 
til beskyttelsesmetoderne 

beskrevet i IEC/EN 60364-
4-41 (SB afsnit 6 kap 41), 
der også angiver andre be-
skyttelsesmetoder, som kan 
anvendes, hvis det i praksis 
viser sig at være uhensigts-

mæssigt at anvende meto-
derne, som de er beskrevet 
i afsnit 6.

Direkte berøring
Til beskyttelse mod direkte 
berøring skal der anvendes 
en eller fl ere af følgende me-
toder:

on af spændingsførende 
dele.

spændinger.
Eller:

erer.

ring uden for rækkevidde 
eller ved forhindring.

Når alle har adgang til en 
maskine, skal kapslingen 
have en tæthed (kapslings-
klasse) på min. IP 4X eller 
lP XXD efter standarden 
IEC/EN 60529 - Også be-
skrevet i SB afsnit 6 kap 803.

IP tillægsbogstaver
Med hensyn til anvendelse 
af tillægsbogstaver i lP-be-

tegnelser skal det forstås så-
ledes, at et stykke materiel, 
der er kapslet „normaltæt“ 
IP 2X (fi ngertæt), ved hjælp 
af nogle indbyggede skærme 
(barrierer) rent berørings-
beskyttelsesmæssigt kan 
opnå at blive „skruetræk-
kertæt“ IP 2XC. Kontrol 
af kapslingers „tæthed“ er 
beskrevet i IEC/EN 60529.

Af hensyn til berørings-
beskyttelse skal den mini-
male kapslingsklasse være 
IP 2X eller IP XXB. 

Indirekte berøring
Beskyttelse mod indirekte 
berøring handler om at 
undgå farlige situationer i 
tilfælde af en isolationsfejl, 
der sætter „fremmede le-
dende dele” (maskindele) 
under spænding.

Til beskyttelse mod in-
direkte berøring skal der 
– for hvert kredsløb eller 
del af det elektriske mate-
riel - anvendes mindst en af 
følgende metoder:

undgå farlige berørings-
spændinger, og/eller

tisk afbrydelse af forsy-
ningen.

Disse foranstaltninger 
nødvendiggør en koordi-
nation mellem: Typen af 
forsyningssystemet og sy-
stemjordingen, impedans-
forholdene i de forskellige 
dele af beskyttelseskred-
sene, og karakteristiske 
egenskaber (data) for det 
beskyttelsesudstyr, der 
skal „konstatere“ en isola-
tionsfejl.

Impedansforholdene i 
beskyttelseskreds og strøm-
kreds har indfl ydelse på fejl-
strømmenes størrelse samt 
udkoblingstider og selek-
tivitet for beskyttelsesud-
styret. Læs mere i standard 
IEC/EN 61140.

Statisk elektricitet
Vurdering af resultater

Ladninger over 2000 Volt 
giver langt de fl este personer 
ubehagelige stød, mens kun 
få registrerer opladninger 
under 1000 Volt. I forbin-
delse med måling anbefales 
det, at afl æse hvor hurtigt 
afl adningen aftager, når per-
sonen står stille, fx falder til 
det halve. Jo længere tid, jo 
farligere fordi risikoen bliver 
større.

Automatik SikkerhedsGuide

Elektrisk stød direkte og indirekte

Elektrisk stød kan få alvorlige konsekvenser både fysisk men også skade på hjernen.

El er farligt
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GreenMatic i Dragør og 
AUTCON i Birkerød har 
for nylig indbudt kunder 
og andre interesserede 
til en præsentation af 
nyheder indenfor PLC- og 
automationssystemet CTI 
2500. Ud over de aktuelle 
nyheder blev døren åbnet 
på klem for det, der er un-
dervejs i CTI’s udvikling og 
produktionsmodning. 

Af Peter Greve

AUTOMATISERING. Semina-
rerne blev afholdt i Horsens 
og i Hvidovre, og til præsen-
tation af de nye produkter 
havde AUTCON, der er 
dansk distributør for CTI, 
og samarbejdspartneren 
GreenMatic hentet Busi-
ness Development Mana-
ger Carlo Maris fra CTI’s 
internationale distributør 
NAPA i Nice.

Den historiske baggrund 
for AUTCONs import af 
CTI-systemet er, at Texas 
Instruments i 1991 solgte 
divisionen med PLC-syste-
mer til Siemens, som i nogle 
år videreførte dem som Si-
matic TI. Control Tech-
nology Inc. - i daglig tale 
CTI, som i mange år havde 
produceret kort til Simatic 
TI, besluttede at videreføre 
samt udbygge systemet og 
har nu et fuldt produkt-
program, så det lever op til 
brugernes forventninger til 
et tidssvarende system.

Nyt rack sikrer fremtiden
Der er for nylig – og uden 

de store trompetfanfarer 
– lanceret et nyt basisrack. 
Nyheden ligger i, at racket 
nu har en dobbelt backplane 
bus, og netop den lille de-
talje, som de færreste måske 
har bemærket, er nøglen til 

fremtiden for CTI2500-
systemet. 

Når der kun er én back-
plane bus, skal den såvel op-
datere I/O-periferien som 
afvikle den interne kommu-
nikation med et eller flere 
kommunikationskort, og ef-
tersom kommunikationen i 
en moderne PLC-applika-
tion ofte er ret omfattende, 
overbelastes denne bus og 
sløver hele systemet. 

Foreløbig kan CTI levere 
et nyt kommunikationskort 
ECC1, der kan udnytte den 
nederste backplane bus, og 
når næste generation af 
CPU’er, der kommer næ-
ste år, også bliver udlagt for 

det dobbelte bussystem, 
kommer der turbo på kom-
munikationen. Den nye 
interne kommunikations-
backplane bus overfører 100 
Mbit/sek. 

Kommunikationskort  
afvikler selv  
kommunikationen
Mange kommunikations-
deltagere, enormt mange 
små telegrammer og højt 
prioriterede telegrammer 
er noget af det, som forlæn-
ger CPU’ens cyklustid, men 
som også belaster backpla-
ne-bussen i PLC-racket så 
meget, at I/O-opdateringen 
bliver langsom. 

- Problemet har CTI 
løst ved at udvikle et kom-
munikationskort, der 
selvstændigt afvikler kom-
munikationen på netvær-
ket og samler alle de små 
telegrammer i et større 
telegram, der – indtil vi-
dere - sendes til CPU’en 
via en 100 Mbit/s ekstern 
Ethernet-forbindelse. Her-
ved belastes CPU’en og der-
med programafviklingen 
minimalt, forklarede Carlo 
Maris.

Han sagde videre om 
løsningen: - Manglende 
datakonsistens kan være et 
problem i forbindelse med 
kommunikation, men i kon-

figurationen for ECC1-kor-
tet kan man markere data, 
som skal sendes/modtages i 
samme cyklus. 

ECC1 har to CTI-speci-
fikke protokoller samt Open 
Modbus protokol, der an-
vendes til bl.a. andre PLC 
og drev.

Remote I/O med smarte 
egenskaber
Carlo Maris gennemgik mu-
lighederne med de helt nye 
Slice I/O, som er et RIO-
system med små og enkle 
moduler, og som er veleg-
nede, når der kun er behov 
for få I/O hvert sted. Slice 
I/O leveres i tre typer med 
forskellige konfigurerbare 
kombinationer af 10 eller 
12 stk. DI, DO, AI og AO. 
I/O’erne konfigureres via 
den integrerede Web-server 
på modulet og kræver såle-
des ikke andet software end 
den Web-browser, der er på 
PC’en. Hermed er det også 
tilkendegivet, at kommuni-
kationen til PLC’en foregår 
via Ethernet, og det sker 
med den CTI-specifikke 
protokol CAMP.

Der er en version af Slice 
I/O, som har indbygget en 
900 MHz GSM radio, og de 
kan kommunikere over af-
stande på op til 64 km. 

Forbindelsen til PLC’en 

sker via Ethernet-port på 
CPU’en eller på et kom-
munikationskort. 

Ny Application  
Coprocessor
Her i efteråret frigives en 
helt ny ACP1 coprocessor til 
krævende applikationer, der 
skal programmeres med den 
nye Workbench-software i 
IEC 61131-3 standard pro-
grammeringssprog. 

ACP1’eren understøtter 
Ethernet-kommunikation 
og seriel ASCII-kommuni-
kation på de integrerede in-
terfaces. Den kan også logge 
data ned på et 32 GB SD-
kort og automatisk overfø-
re filerne til en ftp-server. 
Denne coprocessor kan en-
ten selvstændigt behandle 
krævende eller tidskritiske 
applikationer eller aflaste/

supplere system-CPU’en for 
de samme opgaver.

Opgradering fra remote 
I/O til PLC
2500 Series Compact I/O-
system er i sin nuværende 
form et modulært remote 
I/O-system med interface 
til Profibus og RS 485-bus. 
I 2015 frigiver CTI en CPU 

til systemet, således at den 
store fleksibilitet, der ligger i 
de mange forskellige kortty-
per til systemet, kan udnyt-
tes til en selvstændig PLC. 

Ny 12” HMI-panel
CTI lancerede sit første 
HMI-panel på 15” i 2011, 
og i april i år kom anden 
generation af panelet med 
mange forbedringer og 
funktionsudvidelser. Næ-
sten samtidig præsenterede 
CTI et nyt panel med 12” 
touch i to versioner – et med 
Zenon SCADA-software og 
det andet med Windows 7 
Embedded, som gør det til 
en panel-PC, der er åben for 
andre HMI-applikationer. 

Workbench-softwaren, 
der opfylder IEC 61131-3 
standarden for program-
meringssprog, er lige den 

systemudvidelse, der bevi-
ser, at CTI-systemerne har 
en fremtid – ikke kun som 
reservedele til ældre Texas 
TI-systemer, men som et 
moderne og fremtidsori-
enteret PLC-system til 
anvendelse i såvel fabriks-
automation som proces-
automation. 

Automationsseminarer med mange nyheder
Carlo Maris fra CTI’s internationale distributør NAPA havde en stor teknisk 
knowhow om systemerne, som han i øvrigt har arbejdet med siden, de var 
forsynet med Texas-logo.

Henrik Skafte, som er indehaver af AUTCON og medarrangør af 
seminarerne, viser et af de nyere produkter - 2500 Series Compact 
I/O-system, der snart får status som et selvstændigt PLC-system. 

Workbench-softwaren til-
byder fem præsentations-
former, som alle er i henhold 
til IEC 61131-3. Blandt disse 
er StructuredText, som er en 
programmeringsform, der har 
vundet stort indpas især til 
programmering af komplekse 
funktioner. Udover program-
mering indeholder Workbench 
debugging og mange andre 
online-funktioner, der er til 
stor hjælp under programtest 
og idriftsætning. 

Slice I/O med 10 
I/O-punkter for til-
slutning via Ether-
net. Forbindelse af 
I/O sker via frontstik 
med brugervenlige 
skrueterminaler.



Safety Technology by 
Bihl+Wiedemann

› Safe Link over Ethernet: The simplest way of coupling  

 many safe signals 

› Optimal PLC connection via fieldbus, all diagnostic data  

 in the controller, safety and standard signals mixed

› Universally expandable with Safety I/O Modules + Standard  

 I/O Modules in IP20 or IP67, Speed Monitors for up to 

 40 axis, Safety Relay Output Modules

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

No longer miss a  
bus with our Safety  
Gateways

All products already m
eet the new standard  +

  A
ll 

pr
od

uc
ts

 a
lr

ea
dy

 m

ee
t th

e new standard  +

More information on your application safety at: 

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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Gram Equipment – og her-
under det nu fusionerede 
WCB Ice Cream – fremstil-
ler maskiner til volumen-
produktion af iscreme til 
hele verden, også Japan. 
Japanerne foretrækker 
teknologi, de kender, så 
derfor sidder der Mitsub-
ishi industrielektronik fra 
Hans Følsgaard A/S i den 
MLPH-maskine, der snart 
skal fremstille ispinde til 
det japanske marked

MASKINBYGNING. Kan man 
sælge is til eskimoer? Eller 
japansk industrielektronik 
til japanerne? Svaret er nok 
ja i begge tilfælde, for selv 
om det er uvist, om vores 
arktiske venner hopper på 
ispinden, så har japanerne 
bogstaveligt talt et iskoldt 
forhold til teknologien – og 
omvendt et fantastisk loyalt 
forhold til deres leverandø-
rer. Så japanerne foretræk-
ker Mitsubishis PLC’er, 
interfaces og drev i de ma-
skiner til iscremefremstil-
ling, der bliver produceret 
af Gram Equipment, og som 
hidtil har været kendt som 
WCB Ice Cream i Århus.

Kritiske og loyale over for 
leverandører
Det er godt nyt for Hans 
Følsgaard A/S, der er di-
stributør af Mitsubishis 
industrielektronik- og auto-
mationsprodukter, da der 
uanset et produkts kvalitet 
altid ligger et stort stykke 
salgsarbejde i at få en kunde 
til at skifte fra én type af sty-
ring til en anden. Men når nu 
den japanske slutbruger insi-
sterer på brugen af Mitsub-
ishi-produkter, så er det en 
spændende udfordring for 
både Gram Equipment og 
Hans Følsgaard A/S.

Ifølge Gram Equipments 
automationsingeniør og 

produktspecialist, René Sø-
rensen, er japanerne kritiske 
kunder. De vil have udstyr, 
de kender, og som lever op til 
den høje kvalitet, som de er 
forvænt med. Men japaner-
ne er samtidigt også meget 
loyale over for deres leveran-
dører, og derfor shopper ja-
panske virksomheder stort 

set aldrig rundt mellem fl ere 
leverandører. Man etablerer 
et samarbejde, bringer for-
malia på plads, og så fort-
sætter samarbejdet ærligt og 
reelt i mange år.

Krav om skift til 
Mitsubishis PLC’er og drev
For Gram Equipment er 
det ikke noget nyt at sælge 
maskiner til industriel frem-
stilling af iscremeprodukter 
– heller ikke til det japan-
ske marked. Det har virk-
somheden gjort under sit 
tidligere navn i mange år og 
med varierende drev og sty-
ringer. Men introduktionen 
af en ny type maskine, en 

MLPH – multi-lane product 
handler – hos den japanske 
kunde har foranlediget kra-
vet om et skift til Mitsub-
ishis PLC’er og drev, hvad 
der selvfølgelig har været 
en spændende udfordring 
for udviklings-teamet hos 
Gram Equipment. - Vi har 
ikke arbejdet med Mitsu-

bishis produkter før, så på 
grund af den højere grad af 
kompleksitet har vi derfor 
inviteret specialistviden 
med på holdet i form af Mor-
ten Rønberg, der har årtiers 
erfaring med maskindesigns 
baseret på Mitsubishi. Kom-
binationen af hans dybe 
praktiske viden og suppor-
ten fra Hans Følsgaard A/S 
har været en god hjælp, og 
vi har samtidigt formået at 
holde den højt specialise-
rede viden in-house, siger 
René Sørensen.

Otte akser og 9.600 
ispinde i timen
I sin nuværende udformning 
er den maksimale kapaci-
tet 9.600 ispinde i timen, 
man det er muligt at løfte 
fl owet til 36.000 ispinde i 
timen blot ved en ændring 
af konfi gurationen. MLPH-
maskinen vil hos den japan-
ske iscremeproducent blive 
placeret i en linje, der også 
omfatter en Gram Equip-
ment/WCB Ice Cream 
LIFE-ekstruder, som om-
former den kølige iscreme 

til ispinde uden overtræk, 
en frysekarrusel og en pak-
kemaskine. MLPH’en har til 
formål at opsamle ispindene 
i tolv parallelle spor for der-
efter at dyppe ispindene i 
overtrækschokoladen to 
gange med en hurtig ned-
frysning af første chokolade-
lag i en nitrogenatmosfære 
undervejs.

Det er ikke nogen helt sim-
pel proces, og teknikken 
skal samtidig være desig-
net til at tåle de ofte meget 
hårdhændede afvaskninger 
– også med alkaliske rense-
midler – som fødevareindu-
strien kræver. Selvfølgelig 
kan en snild udformning af 
maskinens mekanik imø-
degå meget hygiejnemæs-
sige problemer, men drev og 
elektronik skal også være i 
en IP-klasse, der kan tåle den 
intensive rengøring.

Fiffi g og robust mekanik
I praksis er MLPH-ma-
skinen udformet som en 
conveyor til fremføring af 
båndet af klemmer, der sid-
der i grupper à tre gange fi re. 
Conveyoren udgør den ene 
akse/drev. Den fi ffi ge, men 
robuste mekanik består des-

uden af to arme, hver med 
tolv pneumatiske grippers, 
som i MLPH’ens indgang og 
udgang henholdsvis opsam-
ler og videregiver ispindene. 
Hver arm kræver to akser, da 
man i den praktiske funk-
tion godt kan sammenligne 
bevægelserne med skulder- 
og albueled.

Undervejs sænkes hvert 
enkelt led med 12 klem-
mer og ispinde ned i karrene 
med overtrækschokolade 
og nitrogen. Sidstnævnte 
skal sørge for en hurtig 
indfrysning af det første 
lag chokolade, så det næste 
lag chokolade binder godt 
og giver den tykke, sprøde 
chokoladeoverfl ade, der er 
blevet populær over hele 
kloden.

Rent mekanisk håndtering 
Selve håndteringen af is-
pindene er rent mekanisk 
og sker med trykluft, der 
holder pindene på plads 
under håndteringen med 3 
bars reguleret tryk. De otte 
Mitsubishi-motorer i maski-
nen er alle af samme type, 

HG-JR203B, der er styret 
af drev, MR-J4-200B, fra 
samme fabrikant. En enkelt 
PLC, Q13UDVCPU, styrer 
logikken, mens en motion 
controller, Q-172DS, sty-
rer de otte servodrev. Der-
til er der selvfølgelig også en 
række alarm- og nødstop-
funktioner, der beskytter 
operatører og servicefolk 
mod utilsigtet adgang til en 
kørende maskine.

Bløde bevægelser giver 
gode ispinde
Hvad der virker meget over-
raskende ved en så stor indu-
strimaskine som MLPH’en, 
er den meget stille drift og 
de bløde bevægelser. Ma-
skinen overdøver ikke et 
normalt samtaleniveau klos 
op og ned af elektromeka-
nikken. Tilsvarende har 

Iskold teknologieksport til Japan
En multi-lane product handler fra 
Gram Equipment er ikke nogen lille 
maskine, men skal også kunne over-
trække 9.600 is med chokolade i ti-
men.

Leif Skafsgaard fra Hans Følsgaard A/S har været konsulent på 
Mitsubishi-leverancen, der er blevet implementeret på MLPH-maskinen.

Det 12” store touch-display er det grafi ske operatør-interface. 
Morten Rønberg viser den meget lette mulighed for at optimere 
maskinen til hele proceslinjen.

Der er altid lige et par tweaks for udskibning, så Per Hansen tjekker 
lige separatorerne, der justerer ispindenes indgang i MLPH-en.

Maksimal kapacitet 9.600 ispinde i timen.
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Mitsubishi-drev og styring 
givet et meget roligt bevæ-
gelsesmønster selv ved den 
maksimale hastighed på 
9.600 ispinde i timen.

- Maskinens bløde bevæ-
gelser bidrager til en meget 
lav spildprocent og derfor 
også gode produkter. Vi har 
udført programmeringen af 
maskinens bevægelser med 
såkaldt invers kinematik, 
hvor vi har beskrevet de 
ønskede armbevægelser 
grafi sk, hvorefter parame-
trene er omskrevet til den 
egentlige kodning. Det giver 
den fordel, at skulle operatø-
rerne have brug for at ændre 
på maskinens opsætning, så 
vil de bløde bevægelser væ-
ret bevaret, forklarer René 
Sørensen.

Morten Rønberg viser ved 
betjeningspanelet, der er et 
GOT-2000 fra Mitsubishi, 
hvor let man kan ændre in-
dekseringen af ispindenes 
fremførsel, dyppetider, 
pick-and-place koordinater 
og lignende forhold, så ope-
ratøren gennem en grafi sk 
touch-styring kan optimere 
MLPH’ens funktion til re-
sten af proceslinjen.

Sensorløs intelligent
Det spændende ved intel-
ligensen i den nye MLPH-
maskinen er, at den er 
sensorløs. Sensorer kan iføl-
ge René Sørensen begrænse 
pålideligheden af et stykke 
procesautomationsudstyr, 
da afvaskningen kan fl ytte 
sensorerne fra deres oprin-

delige position – eller lige-
frem ødelægge dem. I stedet 
er maskinen udført som en 
virtuel cam (coordinated ac-
cess movement). Det er en 
designmæssig udfordring, 
da det kræver et maskin-
design, der ikke kan hava-
rere, hvis styringen skulle 
svigte. Bevægelsesstyringen 
ligger derfor udelukkende i 
programmeringen og ikke i 

closed-loop feedback-syste-
mer, hvilket betyder, at man 
kan opnå de individuelle 
bløde bevægelser for hver 
enkelt del af maskinen. René 
Sørensen og teamet bag den 
nye MLPH-maskine glæder 
sig til at se den i brug i Japan, 
hvor den iskolde teknik vil 
give de japanske forbrugere 
en god iscreme-oplevelse.
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Vi ønsker, at I har en god fornemmelse i alle faser af samarbejdet med os og at i 
har tillid til at jeres produktivitet øges. I kan altid stole på vores eksperter og 

vi inde for som familiedrevet virksomhed med en lang tradition inden for fabriks- 
og proces automation.

Festo A/S

70 21 10 90
www.festo.dk

I ønsker en god fornemmelse.
I ønsker en uforstyrret produktion.
Vi bringer jer sikkerhed og pålidelighed.

Kunderne tilbydes nu 
også gratis eftersyn af 
ventiler og instrumenter. 

OVERVÅGNING. Askalon 
har udvidet sit produkt-
sortiment med produkter 
fra FISHER-Enardo, som 
nu er integreret i Emerson 
Proces Management. Det 
betyder et udvidet udbud 
af bl. a. tryk/vakuumven-
tiler, fl ammespærrer og 
væktbelastende mande-
dæksler.

Emersons smarte wire-
less løsninger, som også er 
med i Askalons produkt-
sortiment, hjælper kun-
derne med at overvågne 
mere af virksomhedens 

anlæg end nogensinde 
tidligere. Dermed elimi-
neres de ”blinde pletter” 
i anlægget, hvor det tidli-
gere var for svært eller dyrt 
at installere fortrådede in-
strumenter.

Produkterne omfatter 
system og software, vi-
brationsgivere, gateways, 
THUM-adaptere og et 
Smart Wireless Field Start 
Kit.

Askalon tilbyder også 
gratis eftersyn af ventiler 
og instrumenter. Send 
ventilerne til Askalon og 
få en gratis inspektion og 
test af ventiler, positioners 
og instrumenter.
www.askalon.dk

hassel.

Askalon udvider 
nu udbudet med 
FISCHER-Enardo

Danmark afkøler verden - med iscreme

Med fusionen af Gram Equipment og WCB Ice Cream 
som følge af et fælles ejerskab under Alliance Company 
paraplyen er der i dag to producenter af maskiner til is-
cremefremstilling i Danmark. Men den samlede danske 
indfl ydelse er imponerende. Rundt regnet 70 procent 
af alle verdens industrielt fremstillede iscreme- og is-
pindeprodukter bliver produceret på danske maskiner.
Gram Equipment leverer støbemaskiner, ekstrudere, 
fi llere, dippere, frysere, feedere, produkthåndterings-
maskiner og emballeringsudstyr til alle verdens iscreme-
fabrikanter. Dertil kommer laboratorieudstyr, der kan 
give offl ine tests af produktionsmetoder til iscreme-
fremstilling.

René Sørensen tilser lige et live-check af en række ”prøve-ispindes” exit 
fra MLPH-maskinen.

Armene til pick-and-place i begge ender af MLPH’en har to akser, 
der virker ligesom skulder og albue. Pneumatik styrer gripperne 
med røde slanger for fremføring af luft og blå for retur.

Japanerne er meget loyale over for deres 
leverandører.
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Af Morten Lund

AS-i. I Abenas store produk-
tionshaller lige ud til den 
sønderjyske motorvej spyt-
tes der fl ere tusind bleer ud 
i minuttet. Det går nemlig 
så godt med forretningen, 
at Abena, totalleverandør 
af hygiejneprodukter som 
blandt andet bleer, i sep-
tember 2013 udvidede 
produktionen med 12.500 
nye kvadratmeter. Og ad-
skillige hundrede meter 
transportbånd sørger for at 
føre de tusindvis af bleer fra 
produktionen til paknings-
anlæggene. Med mange de-
centrale 24 V-motorer i hele 
produktionen til at sørge for 

rul i rullebåndene bliver det 
til rigtigt mange kabler. 

Men i foreløbig fem fuld-
automatiske pakkelinjer er 
der langt mindre trængsel 
i kabelbakkerne end tidli-
gere. Ved at udfase det tra-
ditionelle I/O-netværk til 
fordel for et AS-i-netværk 
fra Bihl+Wiedemann er 
det nemlig blevet muligt at 
opbygge et meget simplere 
produktionsnetværk med et 
minimalt antal kabler.

Tingene skal bare køre
Med AS-i-netværket klares 
strøm og signalføring såle-
des med to kabler. Et gult 
AS-i-kabel, som samtlige 

motorer er klikket på, står 
for styring og sikkerhed, 
et sort strømkabel står for 
strømmen til motorerne.

Via en Bihl+Wiedemann 
AS-i-master, der kommu-
nikerer med en PLC via 
Profi net, og en række AS-i-
moduler sørger de to kabler 
for at holde transportbånde-
ne kørende, 24/7 365 dage 
om året. For en høj produk-

tivitet er altafgørende i en så 
kæmpe produktion som på 
den sønderjyske blefabrik.
- Tingene skal bare køre, 
som teknisk elchef, Bo Chri-
stensen, udtrykker det. - Et 
AS-i-netværk er den mest 
simple buskommunikation 
på markedet, men det er og-
så en af de mest pålidelige og 
stabile, supplerer Johannes 

K. Daugaard, afdelingsleder 
hos Sealing System A/S, 
der har leveret anlægget til 
Abena.

Nemmere og hurtigere 
installation
Det er den nu femte pakke-
linje med robotter og intern 
transport, som Sealing Sy-
stem har leveret til Abena, 
hvori der bruges AS-i-net-

værk. Den første linje blev 
leveret for godt fi re år siden. 
Skiftet fra I/O-teknologi til 
AS-i skete ifølge Johannes 
K. Daugaard som et resul-
tat af, at Sealing System 

gerne ville udføre installa-
tionen hurtigt og effektivt 
– til mindst mulig gene for 
Abenas produktion.

- Vi kom til at betale lidt 
mere for hardwaren ved at 

overgå til AS-i-netværk, 
men selve installationen 
blev nemmere og hurti-
gere. Vi kunne spare timer 
og montagebokse på det og 
dermed kompensere for 
den ekstra hardware-om-
kostning.

Besparelser på 30 procent
Et AS-i-netværk er den 
mest simple industrielle 
busstandard på markedet 
og har samme funktiona-
litet som et I/O-netværk, 

Et kvalitetsstempel i millionklassen
AS-i-netværk, markedets 
mest simple buskommu-
nikation, har vist sig som 
garant for pålidelighed i 
bleproducenten Abenas 
kæmpeproduktion i 
Aabenraa, hvor der pro-
duceres fl ere tusind bleer i 
minuttet. AS-i-netværket 
slog de mere avancerede 
procesfeltbusser på sim-
plicitet og pris.

Der er mindre trængsel i kabelbakken 
end vanligt på Abenas nyeste interne 
transportanlæg. Det toleddede gule 
AS-i-kabel klarer signaler og sikker-
hed, det sorte kabel klarer strømmen 
til motorerne.

AS-i-masteren sikrer kommunikationen med fabrikkens overordnede PLC-styring. Hver AS-i-master 
fra Bihl+Wiedemann kan håndtere op til 40 motor moduler. Derfor er det i en stor produktion som 
Abenas med mange decentrale motorer nødvendigt med to mastere.

Selv om AS-i-teknologien snart har mange år på bagen, har den opnået 
en vigtig plads i Abenas produktion side om side med den nyeste robotteknologi. 
AS-i-netværket er et af de mest simple buskommunikationsnetværk på markedet, 
men også et af de mest driftssikre.

Markedets mest simple buskommunikation

Hurtigt og effektiv 
installation

Et minimalt antal 
kabler
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De nye pumper er selv-
ansugende og kan således 
trække væsker ind, selv om 
pumpen er tom fra opstart.

PUMPER. Hvis man vil mini-
mere produktionstabet i sin 
virksomhed og for alvor for-
bedre produktionsudbyttet, 
så er det på tide, at få instal-
leret en af de nye excentri-
ske pumper fra den franske 
producent Mouvex.  Pum-
perne leveres i Danmark af 
Pumpegruppen A/S, som 
viste et udvalg af de seneste 
modeller frem på Foodtech-
messen i Herning.

 De nye pumper er selv-
ansugende og kan således 
trække væske ind, selv om 
pumpen er tom før opstart. 
Pumperne er beregnet på 
at overføre væsker af meget 
varierende viskositet. Pum-
perne er endvidere selvtøm-
mende, hvilket reducerer 
produktspild før CIP ren-
gøring, og de kan tåle at køre 
tør i op til 5 minutter.

Mouvex‘ særlige excent-
riske pumpedesign, hvor 
pumpeakslen er forseglet af 
en dobbelt rustfri stålbælg 

til at optage de excentriske 
bevægelser, resulterer såvel 
i reduceret vedligeholdelse, 
som lavere nedetid, og der-
ved også højere produkti-
vitet.

Nøjagtig og konstant fl ow
Der fi ndes i udgangspunk-
tet tre forskellige modeller 
i fi re forskellige serier, hvor 
SLS-serien især er veleg-
net til fødevareindustrien. 
Pumperne leverer et meget 
nøjagtigt og konstant fl ow 
over tid selv ved meget lave 
pumpehastigheder. Udover 
SLS-modellerne leveres 
også pumpeserierne Micro 
C, SLC og C, som tilsam-
men kan håndtere fra 4 l/h, 
hvilket er minimumsfl ow 
for den mindste model og 

helt op til 36 m3/h.Desig-
net med de tætningsfrie 
aksler gør endvidere SLC 
pumperne i stand til selv at 
kompensere for mekanisk 
slid. Det er med til at op-
retholde ensartede strøm-
ningshastigheder over tid, 
hvilket resulterer i øget pro-
duktivitet og energibespa-
relser, sammen med evnen 
til at håndtere både tyktfl y-
dende, tynde, aggressive og 
slibende væsker.  Den nye 
generation af Mouvex‘ ex-
centriske pumper er således 
designet til at yde optimal 
ydelse med højest mulig 
sikkerhed til fødevareindu-
strien, men også kemiske og 
øvrige industrielle miljøer.
www.pumpegruppen.dk

hassel.

Set på foodtech´14:

Store besparelser med 
excentriske pumper 
uden akseltætninger

Eilersen Electric A/S har 
fået OIML certifi ceret sin 
nye 5024G vejeterminal.

VEJNING. Med OIML 
certifi ceringen af sin nye 
generation af digitale veje-
terminaler, viser Eilersen 
Electric A/S den digitale 
fremtid for vejeceller, veje-
terminaler og vejesystemer.

Den nye vejeterminal 
type 5024G er udviklet på 
baggrund af input fra en 
række nøglekunder samt 
Eilersen Electric’s indgå-
ende viden omkring vejeap-
plikationer. Vejeterminalen 
er fulddigital og kommuni-
kerer direkte med Eilersen 
digitale vejeceller og betje-
nes via det kapacitive touch 
keyboard og terminalens 
5,2” LCD display. Dette 
sikrer en digital målekæde 
uden tab af nøjagtighed og 
gør terminalen ekstra robust 
og driftssikker selv i hårde 
industrimiljøer.

Konfi gurerbar og fl eksibel
Vejeterminalen tilbydes 
som standard med EtherNet 
og seriel RS485 interfaces 
samt analog 4-20 mA ud-
gang, men kan som option 
udvides med Profi bus DP, 
DeviceNet og Profi Net in-

terface for kommunikation 
med PLC, PC, stregkode-
læsere og andre datasyste-
mer. Displayet er grafi sk 
højkontrast og de kapacitive 
funktionstaster styrer alle 
funktioner nemt og letlæ-
seligt under alle lysforhold, 
herunder registrering, start/
stop, nulstilling, tarafunk-
tion, indtastning af ønskede 
parametre samt print for 
håndtering af forskellige 
processer mv.

5024G terminalen er 
som standard udrustet med 
alibifunktion og 4 konfi gu-
rerbare 24 Vdc I/O. Basisud-
gaven leveres med software 
for standard vejeapplikati-
oner, men kan som option 
leveres i kundespecifi kke 
versioner med specialsoft-
ware til eksempelvis genere-
ring af csv-fi ler og PDF-fi ler 
for brug i batchrapporter og 
produktionsdokumentati-
on. Vejeterminalen samles, 

testes og konfi gureres i Ei-
lersens faciliteter i Kokkedal 
og leveres forberedt for pa-
nelmontage eller som option 
monteret i rustfrit hus.

Verdensledende teknologi
Eilersen Electric A/S er 
førende i verden inden for 
digitale vejeceller, vejeter-
minaler, vægte og vejeløs-
ninger. Eilersen Electric 
A/S har siden 1969 udvik-
let, fremstillet og leveret 
industrielle vejesystemer 
baseret på den patenterede 
kapacitive teknologi.

Specielt ”tunge” virk-
somheder inden for bl.a. 
fødevare- og farmaceutisk, 
kemisk og offshore industri 
har glæde af Eilersen Elec-
tric’ s robuste vejeløsninger, 
som er installeret i mere end 
85 lande verden over.
Yderligere informationer 
på: www.eilersen.com
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Typegodkendelse af vejeterminal 

Mouvex kan overføre væsker af meget varierende viskositet.

Eilersen vejeter-
minal 5024G for 
panelmontage.

bare med langt hurtigere 
og nemmere installation. 
Bihl+Wiedemanns egne 
kundecases har vist, at der 
kan spares op til 30 procent 
på installationsomkostnin-
ger. Det skyldes, at det to-
leddede, gule AS-i-kabel 
kan køre såvel I/O-signaler 
som sikkerhed, hvorved der 
ikke – som i en traditionel, 
hårdfortrådet I/O-løsning 
– er behov for at trække se-
parate kabler mellem motor, 
motormodul og I/O-modul. 
De enkelte enheder klikkes 
bare på AS-i-kablet via en 
særlig piercing-teknologi, 
hvor to små nåle skaber 
kontakt til lederen.

På den nyeste paknings-
linje er motormodulet 
oven i købet blevet inte-
greret i AS-i-modulet, idet 
Bihl+Wiedemann har ud-
viklet et særligt AS-i-modul 
til den tyske motorprodu-
cent Interrolls seneste ge-
neration af 24 V-motorer, 
EC310. Derved har Sealing 

System kunnet koble to mo-
torer og fi re fotoceller på 
samme AS-i-modul uden et 
ekstra motormodul, hvilket 
har nedbragt installations-
kompleksiteten yderligere.

Ifølge Johannes K. 
Daugaard kunne man sag-
tens have valgt at styre 

motorerne via de mere 
avancerede procesfeltbusser 
Profi bus eller Profi net, der 
virkelig har vundet indpas 
som busstandard de senere 
år. Men i sidste ende vandt 
AS-i-netværket på sin simp-
lere installation og lavere 
pris, fortæller han.

Det skal bare fungere
Netop stabilitet er et afgø-

rende parameter for Abena, 
der som masseproducent er 
afhængig af, at produktions-
apparatet spytter et konsi-
stent antal bleer ud hvert 
eneste minut hele døgnet 
rundt. Så at Abena har tak-
ket ja til nu i alt fem pak-
kelinjer med AS-i-netværk, 

er et udtryk for løsningens 
holdbarhed, understreger 
Abenas Bo Christensen.

- Det skal bare fungere. 
Det er det vigtigste. Vi har 
kastet mange penge efter det 
her nye anlæg, så at vi også 
bruger AS-i-netværk her, er 
da et kvalitetsstempel i sig 
selv. Virkede det ikke, havde 
vi bare fundet en anden løs-
ning.

Driftskravene er høje til de interne transportsystemer på Abenas fabrik i Aabenraa. Der produceres 
adskillige tusinde bleer i minuttet, så lange driftsstop tolereres ikke. Det simple AS-i-netværk er med 
til at holde rullebåndene i gang 24/7.

Stabilitet er et afgørende parameter

Foreløbigt fem af Abenas fuldautomatiske pakkelinjer med intern 
transport er blevet udstyret med AS-i-netværk. De blå AS-i-moduler 
fra Bihl+Wiedemann ses langs rullebåndet. Pakkelinjerne er leveret af Sealing System.
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I denne artikel nr. 6 om-
handles visse væsentlige 
forhold vedrørende sikker-
hedsintegritetsniveauer og 
functional safety. Maskin-
byggeren skal dog være 
opmærksom på at dette 
især gælder for større 
komplicerede sikkerheds-
systemer og sjældent ma-
skiner. At forstå functional 
safety er vigtig for alle der 
beskæftiger sig med sik-
kerhed og sundhed.

Af Jørgen Sommer.

SIKKERHED. Standard IEC/
EN 61508 specifi cerer 
fi re niveauer af sikkerheds-
egenskaber for sikkerheds-
funktioner. Disse kaldes 
sikkerhedsintegritetsni-
veauer. 

Sikkerhedsintegritetsn-
veau 1 (SlL 1) er det laveste 
niveau af sikkerhedsinte-
gritet, og sikkerhedsinte-
gritetsniveau 4 (SlL 4) er 
det højeste. 

Standarden beskriver i 
detaljer, hvilke krav der er 
nødvendige for at opnå det 
enkelte sikkerhedsintegri-
tetsniveau. Disse krav bli-
ver strengere og strengere, jo 
højere niveau af sikkerheds-
integritet, der kræves for at 
opnå mindre sandsynlighed 
for farlige svigt af funktio-
ner.

Et sikkerhedsrelateret 
E/E/PE-system (Elektrisk, 
Elektronisk, Programmer-
bar) vil for det meste indføre 
mere end én sikkerheds-
funktion. Hvis kravene til 
sikkerhedsintegritet for 
disse funktioner er forskel-
lige, skal kravene gældende 
for det højeste niveau af sik-
kerhedsintegritet gælde for 
hele det sikkerhedsrelate-
rede E/E/PE-system, med-
mindre der er tilstrækkelig 
uafhængighed mellem dem. 

Hvis et enkelt E/E/PE-
system er i stand til at til-
vejebringe alle de krævede 
sikkerhedsfunktioner, og 
den krævede sikkerhedsin-
tegritet er mindre end SIL 
1, falder det uden for IEC/
EN 61508‘s område.

Functional Safety 
eksempel 
Kravene til Functional Sa-
fety for en specifi k farlig 
hændelse kan nedfælles som 
følger: 

Når det hængslede dæk-

sel løftes mere end 5 mm, 
skal motoren slukkes og 
bremsen aktiveres, så klin-
gen standses inden for 1 
sekund. 

Niveauet af sikkerhedsin-
tegritet for denne funktion 
skal være SIL 2. 

Det sikkerhedsrelaterede 
E/E/PE-system omfatter 
også kontaktens aktiverings-
mekanisme, det elektriske 
kredsløb, kontaktorer, mo-
toren og bremsen.

Functional Safety 
på maskinen 
Dette er sandsynligheden 
for at et maskinanlæg har 
evne til at fungere sikkert 
og korrekt i en defi neret tid. 

Det forudsættes dog, at 
planlagte reparationer og 
vedligehold mv. overholdes. 

Ingen driftsforstyrrelser 
må friste operatørerne til at 
begå handlinger, som ligger 
uden for de defi nerede ar-
bejdsopgaver.

IEC/EN 61508
Standard-serien med den 
overordnede titel: Funktio-
nel sikkerhed for elektriske/
elektroniske/programmer-
bare sikkerhedsrelaterede 
systemer består af 7 dele:

relle krav.

til elektriske/elektroni-
ske/ programmerbare 
elektroniske sikkerheds-
relaterede systemer.

til software.

nitioner og forkortelser.

sempler og metoder til 
bestemmelse af sikker-
hedsintegritetsniveauer.

ledning i anvendelsen 
af IEC/EN 61508-2 og 

sigt over teknikker og 
fremgangsmåder.

Basis for andre standarder

og 4, er basissikkerhedsstan-
darder.

Personer, der udarbejder 
standarder, har behov for at 
behandle Functional Safety 
i deres sikkerhedsstan-dard, 
hvis den tekniske komites 
risikoanalyse identifi cerer, 
at det er nødvendigt for på 
passende måde at beskytte 
mod betydelige farer eller 
farlige tilfælde. 

Et af den tekniske komi-
tes ansvarsområder er, hvis 
det er muligt, at anvende 
disse dele af IEC/EN 61508 
i udarbejdelsen af deres egen 
branchestandard, som har 
sikkerhedsrelaterede E/E/
PE-systemer inden for deres 
virkefelt. 

Flere detaljer fi ndes i 

Udarbejdelse af sikkerheds-
publikationer og brugen af 
sikkerhedspublikationer og 
gruppe-sikkerheds publika-

51 med titlen Sikkerheds-
aspekter. 

IEC/EN 61508 er grund-
laget for branchestandarder 
(for eksempel procesbran-
chen). Serien anvendes også 
til stadighed som grundlaget 
for udvikling af andre bran-
che- og produktstandarder. 
Den har indfl ydelse på ud-
viklingen af sikkerhedsre-
laterede E/E/PE-systemer 
og produkter på tværs af 
brancher.

Standard IEC/EN 61784-3
Denne standard omhand-
ler Functional Safety Field-
bus’er med generelle regler 
og profi l defi nitioner.

Protokol standarder
Der fi ndes tre standar-

der, som defi nerer et sæt af 
kommunikations protokol-
ler, der gør det muligt med 
distribueret styring af auto-
mationsopgaver. Det er fi eld 
bus standarderne:
IEC/CLC/TR 61158, 
IEC 61784-1, 
IEC 61784-2 og 

Se evt. yderligere på Dansk 
Standards hjemmeside 
www.ds.dk

Field bus teknologi er nu 
vel overvejet og accepte-
ret som vel gennemprøvet. 
Trods mange fi eld bus for-
bedringer er dukket frem, er 
adressering ikke endnu stan-
dardiseret område således 
som real time, sikkerheds 
relaterede applikationer. 

Standard IEC/EN 61784 
forklarer de relevante prin-
cipper til funktionel sik-
kerhedskommunikation 
med reference til standard 
serien IEC/EN 61508 og 
specifi cerer adskillelige 
sikkerheds kommunikati-
ons lagre (profi ler og tilhø-
rende protokoller) baseret 
på kommunikations profi ler 
og protokol lag. 

Den dækker ikke elek-
trisk sikkerhed og indre 
sikkerheds aspekter.

Krav om SIL niveau
Sikkerheds kommunikati-
ons lag er specifi ceret i stan-
dard IEC/EN 61508 og gør 
rede for, at en fi eld bus kan 
benyttes til applikationer, 
der kræver funktions sikker-
hed (Functional Safety) op 
til et SIL (Safety Integrity 
Level) sikkerheds niveau 
specifi ceret i dens kommu-
nikations profi l. 

Det resulterende SIL 
krav til et system afhænger 
af implementeringen af den 
valgte funktionssikre kom-
munikations profi l for en 
standardenhed og er ikke 
tilstrækkelig til at kvalifi -
cere enheden som en sikker 
enhed.

Formålet med IEC/EN 
61784-3
Standarden forklarer nogle 
almindelige principper, som 
kan benyttes i transmissi-
on af sikkerheds relevante 
meddelelser blandt andre 
enheder i et distribueret 
netværk baseret på fi eld 
bus teknologi i overens-
stemmelse med standard 
IEC/EN 61508 serien om 
funktionel sikkerhed.  

Disse principper kan be-
nyttes i mange forskellige 
applikationer som proces 

styring, automatisk frem-
stilling og maskiner. 

Standarden omhandler 
fl ere kommunikations pro-
fi ler baseret på den givne 
fi eld bus teknologi.

Der kan fi ndes andre 
sikkerheds relaterede kom-
munikations systemer som 
lever op til IEC/EN 61508 
serien og som ikke er be-
skrevet i standard IEC/EN 

Implementering af en 
sikkerheds kommunikati-
ons profi l i en enhed, efter 
denne standard, er ikke til-
strækkelig til at kvalifi cere 
den som en sikkerheds en-
hed.

Lidt mere om 
Functional Safety 
Systemer bestående af elek-
triske og eller elektroniske 
elementer har været benyt-
tet i mange år til at udføre 
sikre funktioner i de fl este 
brancher og anlægstyper.

Computer baserede 
systemer som vi generelt 
betegner som programmer-
bare elektroniske systemer 
har været benyttet inden for 
alle områder i forbindelse 
med ikke-sikre funktioner. 
Men i dag mere og mere be-
nyttes de også til at udføre 
sikkerheds funktioner.

Functional safety er et 
koncept som er anvendeligt 
på tværs af alle industri sek-
torer. Det er fundamentalt 
for den komplekse teknologi 
som benyttes til sikkerheds-
relaterede systemer.

Den giver forsikring om 
at de sikkerhedsrelaterede 
systemer yder den nødven-
dige risikonedsættelse som 
kræves for at opretholde sik-
kerheden i et system.

kleart anlæg, medicinsk 
fremstilling og maskinsek-
toren er alle eksempler på at 

man skal kunne have tillid til 
sikkerheden idet der er tale 
om større katastrofer hvis 
noget går galt. 

Eksempler
Herunder beskrives kort to 
eksempler på Functional 
Safety:

Detektering af røg med 
sensorer og den efterfølende 
intelligente aktivering af 
brand undertrykkelses sy-
stem eller 

Aktiveringen af et niveau 
switch i en tank, der inde-
holder brandbar væske. 

Når et potentielt farligt 
niveau er nået skal aktive-
ringen forhindre yderlig til-
førsel af væske og på denne 
måde forhindre at tankind-
holdet fl yder over. 

En brandsikret dør eller iso-
lering til at modstå høje tem-
perature er foranstaltninger 
som i sin natur er passive. 
De kan beskytte mod de 
samme farer som kontrol-
leres af Functional Safety 
koncepter - Men, de er ikke 
forekomster af Functional 
Safety.

Analyser farer

betydningsfulde farer ved 
udstyr og tilknyttede sty-
resystemer skal analyseres 
ved risikovurderinger.

Resultaterne af sådanne 
analyser vil vise om Functio-
nal Safety er nødvendig for 
at sikre en passende beskyt-
telse mod betydningsfulde 
farer.

Hvis det er tilfældet skal 
der tages hensyn til dette 
ved udstyrets design. 

Functional Safety er bare 
en metode til at takle farer. 
Andre midler, som at de-
signe iboende sikkerhed, er 
meget vigtig for at eliminere 
eller reducerer farer.

Standarden IEC/EN 
61508 defi nerer passende 
midler til at opnå Functio-
nal Safety i systemer den 
dækker.

Maskine datasikkerhed del-6

Sådanne oplysninger fra 
IEC/EN 61508 kan være 
af betydning for maskin-
byggeren, der normalt 
kan sikre sin maskine 
ved at følge blandt andet 

som så er nævnt i overens-
stemmelseserklæringen.

Sikkerhed opnået ved for-
anstaltninger, som afhæn-
ger af passive systemer er 
ikke Functional Safety.

Functional safety

Friheden for uacceptable 
risici med fysiske skader 
og dårligt helbred for men-
nesker, enten direkte eller 
indirekte som følge af øde-
læggelser på ejendom eller 
miljø og omgivelser.

Functional Safety er en del 
af den samlede sikkerhed 
som afhænger af om et sy-
stem eller udstyr opererer 
korrekt i forhold til dets 
input.

Functional safety er detek-
tering af potentielle farlige 
situationer som resulterer i 
aktivering af en beskyttelse 
eller en korrigerende enhed 
eller mekanisme for at for-
hindre en farlig situation.

Især ved store anlæg 
kan også netværks- 
og datafejl være år-
sag til uoverskueligt 
fareomfang. Over-
førsel af sikkerheds 
data, ordre mv. kan 
være en del af den 
samlede sikkerhed 
– Functional Safety.
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– ny indberetningsside til 
indberetning af diverse 
oplysninger for selskaber, 
fonde og foreninger

Indberetning i TastSelv 
Selskabsskat fra den 1. 
oktober 2014
TastSelv Selskabsskat er 
åben for indberetning af 
oplysninger om selskabers 
grundregistreringer. 

Det betyder, at selskaber, 
fonde og foreninger skal 
indberette:
1.  Skattemæssige restun-

derskud fra tidligere 
indkomstår

2.  Ændring af sambeskat-
ningsforhold

3.  Oplysninger om skatte-
fri omstruktureringer

4.  Omlægning af ind-
komstår

1. Skattemæssige  
restunderskud fra tidligere 
indkomstår
Selskaber mv. skal ind-
berette skattemæssige 
fremførselsberettigede 
restunderskud.

Selskaber, som indgår i sam-
beskatning
Indberetningen skal fore-
tages pr. indkomstår pr. 
selskab i sambeskatningen 
og omfatter indkomstå-
rene 2002 til og med 2013. 
Underskudsregistret bliver 
fremover opdateret auto-
matisk, når selskabet selv-
angiver den skattepligtige 
indkomst.

Selskaber mv. skal også 
indberette oplysninger 
om skattefri omstruktu-
reringer, der er vedtaget i 
perioden frem til indbe-
retningstidspunktet. Der 
skal dog kun indberettes 
skattefri omstrukturerin-

ger, der har haft betydning 
for anvendelsen af de ind-
berettede underskud, jf. 
Bekendtgørelse nr. 1037 af 
26. september 2014, hvoraf 
blandt andet fremgår føl-
gende:
For skattefrie omstrukture-
ringer, der er vedtaget indtil 
indberetningstidspunktet, 
og som har betydning for 
anvendelsen af de indbe-
rettede underskud, skal 
indberetningen indeholde 
følgende specifikationer:

omstrukturering, der 
er gennemført

-
ningsdato for den skat-
tefri omstrukturering

er henholdsvis indsky-
dende og modtagende

enten er opgjort i kr. el-
ler angivet i procent, der 
er overført fra det ind-
skydende selskab til det 
modtagende selskab

datterselskaber, der 
overgår fra det eller de 
indskydende selskaber 
til det eller de modta-
gende selskaber i forbin-
delse med den skattefri 
omstrukturering.

Det er muligt at foretage 
indberetningen fra den 1. 
oktober 2014 og frem til 
fristen den 1. august 2015.

Det er administrations-
selskabet, der skal foretage 
indberetningen for de sel-
skaber mv., som var omfattet 
af sambeskatningskredsen 
pr. 1. oktober 2014.

For at sikre et korrekt 
underskudsregister er det 
vigtigt, at sambeskatnings-
kredsen er registreret kor-
rekt, inden der indberettes 
til underskudsregisteret.

Selskaber, som ikke indgår i 
sambeskatning
Fonde, foreninger og sel-
skaber, der ikke indgår i en 
sambeskatning, skal kun 
indberette restunderskud-
det som opgjort ved udgan-
gen af indkomståret 2013 
og ikke fordele restunder-
skuddet på indkomstårene 
2002-2013.

2. Ændring af  
sambeskatningsforhold
Der er udstedt en ny be-
kendtgørelse (BEK nr. 977 
af 26. august 2014) om Sam-
beskatning af selskaber mv. 
Bekendtgørelsen gælder fra 
og med indkomståret 2014.

Af bekendtgørelsen 
fremgår blandt andet, at 
meddelelser om ændringer 
i sambeskatningskredsen 
mv. skal indgives til SKAT 
senest 1 måned efter et sel-
skabs ind- eller udtræden. 
Fristen gælder for ind- og 
udtræden, der sker den 1. 
oktober 2014 eller senere.

Samme frist gælder for 
udpegning af administrati-
onsselskab eller nyt admi-
nistrationsselskab.

Ændringer i sambeskat-
ningskredsen mv., der er 
sket i perioden fra begyndel-
sen af indkomståret 2014 til 
og med den 30. september 
2014, skal ske senest den 1. 
november 2014.

Det er administrations-
selskabet, der skal foretage 

selskab er erhvervet fra en 
anden koncern, skal det 
tidligere administrations-
selskab bekræfte/godkende 
ændringen i TastSelv Sel-
skabsskat.

3. Oplysninger om  
skattefri omstruktureringer
Selskaber mv. skal, ud over 
at indberette oplysninger 

om tidligere gennemførte 
skattefri omstruktureringer 
i det omfang, de har betyd-
ning for underskudsanven-
delsen, også fremadrettet 
indberette oplysninger om 
skattefri omstrukturerin-
ger.

Oplysningerne skal ind-
berettes senest 1 måned 
efter datoen for vedtagel-
sen af omstruktureringen, 
og indberetningen skal ske 
via TastSelv Selskabsskat 
fra den 1. oktober 2014. 
Der skal ske indberetning 
af skattefri fusion, skattefri 
ophørsspaltning, skattefri 
grenspaltning og skattefri 
tilførsel af aktiver. Indberet-
ningen skal foretages uan-
set, om omstruktureringen 
har betydning for overførsel 
og anvendelse af skattemæs-
sige underskud eller ej.

Selskabet skal kontakte 
SKAT i de tilfælde, hvor en 
skattefri omstrukturering 
indberettes efter fristen, 
med henblik på evt. dis-
pensation for fristoverskri-
delsen.

Der er udstedt en ny 
bekendtgørelse (nr. 1003 
af 6. september 2014) om 
Oplysningspligter efter fu-
sionsskatteloven, der gælder 
for skattefri omstrukture-
ringer, der vedtages den 1. 
oktober 2014 og senere. Af 
bekendtgørelsen fremgår 
blandt andet følgende:

Det modtagende selskab i en 
skattefri omstrukturering 
omfattet af fusionsskatte-
loven skal til SKAT oplyse 
følgende:

omstrukturering der er 
gennemført

-
ningsdato samt vedtagel-
sesdato for den skattefri 
omstrukturering

er henholdsvis indsky-
dende og modtagende

datterselskaber, der 
overgår fra det eller de 
indskydende selskaber 
til det eller de modta-
gende selskaber i forbin-
delse med den skattefri 
omstrukturering

er foregået inden for el-
ler uden for sambeskat-
ningskredsen

Bekendtgørelsen har virk-
ning for omstruktureringer, 
der er vedtaget den 1. okto-
ber 2014 og senere.

4. Omlægning af  
indkomstår
Selskaber mv. kan vælge at 
omlægge deres indkomstår, 
når omlægningen er begrun-
det i selskabets egne forhold. 

forhold, skal selskaber mv. 
indsende en anmodning 
herom.

I begge situationer skal 
registreringen/anmod-
ningen ske via TastSelv 
Selskabsskat under Grund-
registrering inden udløbet af 
det indkomstår, der ønskes 
omlagt. Der er ingen regler 
om dispensation for fristen.

Selskabet skal fortsat selv 
foretage omlægning af den 
civilretlige regnskabsperi-
ode hos Erhvervsstyrelsen 
via Virk.dk

Selvangivelsen for  
indkomståret 2014
TastSelv Selskabsskat åbner 
først for indberetning af sel-
skabs- og fondsselvangivel-
sen i foråret 2015.

Fristen for indberetning 
af selvangivelsen for ind-
komståret 2014 er udskudt 
til den 1. august 2015.

Det er ikke længere mu-
ligt at sende selvangivelsen 
til SKAT med almindelig 
post eller indberette via den 
tidligere løsning i TastSelv 
Erhverv.
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Tryktransmittere til alle opgaver
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Vælger du en af disse typer, så får du en
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Morten Due Jensen 
er pr. 1. august 2014 ansat i Beckhoff 
Automation ApS som teamleder for 
teknisk afdeling i Kolding med an-
svar for support, kurser og service. 
Morten Due Jensen har tidligere væ-
ret ansat hos bl.a. Bipa Enigneering 
og Festo, og har mange års erfaring 
inden for branchen.

Morten Dehlendorf Rasmussen
 er blevet ansat i Beckhoff Auto-
mation ApS som supportingeniør i 
teknisk afdeling i Kolding. Morten 
Dehlendorf Rasmussen besvarer 
spørgsmål fra kunder via hotline, 
håndterer serviceopgaver samt del-
tager ved TwinCAT kurser. Han har 
tidligere været ansat hos System TM 

Rikke Kamp 
er blevet ansat i Hans Følsgaard A/S 
for at styrke indkøbsafdelingen. 
Hun kommer fra en lignende stil-
ling hos Euromic A/S. Rikke Kamp 
skal blandt andet være med til at 
optimere leveringsservicegraden fra 
vores leverandører.

Lars Hasselby 
er fra den 1 oktober har Hans Følsga-
ard A/S styrket sin salgsorganisation 
med ansættelse af Lars Hasselby 
som salgsingeniør for Automation. 
Lars der er 41 år har allerede en god 
erfaring med salg til Industrien, og 
vil primært varetage salget af Mitsu-
bishi Automation samt sensorer fra 
Turck, Banner og Kübler.

Lasse Junget Hartmann
 er med virkning fra den 1 oktober 
blevet ansat i Hans Følsgaard A/S 
som internal application engineer 
i telecomafdelingen. Lasse Junget 
Hartmann har en baggrund som 
installatør, og hans primære opga-
ver bliver teknisk support af  HF’s 
kunder og salgsorganisation.

Junaid Ahmed 
er pr. 1. august startet i en stilling 
som salgselev hos Hans Følsgaard 
A/S. Igennem uddannelsesforlø-
bet vil han være en del af fi rmaets 
salgssupport sideløbende med ca. 
12 ugers skoleophold. Uddannelsen 
varer 2 år.

FUSION. Med fusionen af de 
tre brancheforeninger bli-
ver BITVA en stærk politisk 
stemme for de mere end 150 
tekniske underleverandører 
i Danmark. BITVA samler 
importører, agenturvirk-
somheder, producenter, 
ingeniører samt handels-
virksomheder og datter-
selskaber af udenlandske 
koncerner.

Aage Dam valgt 
som formand 
Ved brancheforeningens 
stiftende generalforsamling 
den 19. november på Hotel 
Christiansminde i Svend-
borg valgtes direktør for 
Bürkert Contromatic A/S, 

Aage Dam, som formand for 
BITVA.

- BITVA bliver Dan-
marks største, mest dyna-
miske og indfl ydelsesrige 
brancheforening inden for 
industritekniske underleve-
rancer. Vores medlemmer er 
eksperter på alle former for 
automatikløsninger, værk-

tøj, maskiner, reservedele og 
meget mere, siger den nyud-
nævnte formand Aage Dam.

  
Flere aktiviteter og større 
politisk indfl ydelse 
Blandt visionerne for den 
nye brancheforening er 
fl ere aktiviteter for med-
lemmerne, større politisk 
indfl ydelse og fl ere relevante 
uddannelsestilbud. 

- Vi vil arbejde for at 
fremme kvalifi ceret arbejds-
kraft til branchen og sikre, at 
branchen bliver mere synlig 
og får større gennemslags-
kraft overfor politikere og 

andre vigtige beslutnings-
tagere. Herudover danner 
BITVA rammen om 11 fag-
grupper, hvor vores med-
lemmers medarbejdere 
kan dele viden og opbygge 
relationer, siger Aage Dam. 

Den første bestyrelse
Til BITVA’s første besty-
relse valgtes foruden Aage 
Dam, Kristian Løftgaard, 
Frands Ellersgaard, Peter 
Larsson, Allan Nelbom, Per 
Henrik Juhl, Michael Topp, 
Niels Barfod Jakobsen og 
Lena Lundgren. 
 jsj

Ny brancheforening:

BITVA er nu en realitet

Den nyvalgte bestyrelse i BITVA. Fra venstre: Allan Nelbom, Michael Topp, Frands Ellersgaard, Aage Dam, Peter Larsson, Niels Barfod Jakobsen, 
Per Henrik Juhl og Kristian Løftgaard. Lena Lundgren var ikke til stede ved fotograferingen. 

På en stiftende generalforsamling den 19. november 
vedtog de tre brancheforeninger ATT, BIA og VOV of-
fi cielt at slå pjalterne sammen 1. januar 2015 og samler 
sine mere end 150 medlemmer i Brancheforeningen for 
Industriel Teknik, Værktøj og Automation (BITVA). 



Gustaf Fagerberg A/S - Kornmarksvej 8-10 - 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 29 02 00 - Fax: +45 43 29 02 02
e-mail: fagerberg@fagerberg.dk - www.fagerberg.dk 

FAGERBERG LEVER AF AT LEVERE 
KVALITET I FORM AF PRODUKTER, 
RÅDGIVNING OG SERVICE 
TIL VORE KUNDER
Vort arbejde bygger på mange års erfaring kombineret med 
en evne til at tænke i nye og alternative løsninger, der kan 
mærkes på bundlinjen hos vore kunder.
Kontakt Fagerberg for en snak om netop din proces.

ANNONCER & ADRESSEÆNDRING

&proces
www.automatik.nu

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

Vi redefinerer frihed og effektivitet
Open Core Engineering forbedrer effektiviteten af din softwareprogrammering og tilbyder en hidtil 
uset grad af frihed gennem en direkte adgang til kontrolkernen. På denne måde kan individuelle 
funktioner skabes i forskellige højniveau-sprog, og køres simultant i din firmware samt på dine 
smart devices. Differentier dig fra dine konkurrenter og beskyt din specialviden. 

Open Core Engineering -  
Frihed i design og udvikling}Præcis


