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Farve display med touch Screen

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

•  Direkte afl æsning af motorenes strømforbrug 

•  Klart overblik over pumpernes drift en uge tilbage

•  Enkel visning af grafer for niveau og energiforbrug 

•  Oversigt over nye som gamle alarme

KEND DIN
PROCES

mjk.dk
45 56 06 56

Læs om de mange muligheder på www.siemens.dk/safety-integrated 

Med nye CPU’er har vi den rette løsning uanset dit behov

Komplet fail-safe Simatic-familie

PROCES. På Novozymes’ 
fabrik i Kalundborg, har 
man for nylig installeret et 
nyt anlæg til produktion af 
enzymer til vaskemidler og 
dyrefoder. I anlægget opvar-
mes og blandes tre fl ydende 
komponenter, hvoraf den 
ene er vand. I en efterføl-
gende proces granuleres den 
fl ydende masse til enzymer 
i pulverform. 

Fra et- til 
trestrenget anlæg
Blandingen af komponen-
terne sker i et nyudviklet, 
tre-strenget system kombi-
neret med recirkulering af 
komponenterne i de enkelte 
tanke. Herved kan tempe-
raturen holdes konstant og 
komponenterne holdes fl y-
dende og homogene.

- Tidligere producerede 
vi på et et-strenget system, 
hvor der ofte var proble-
mer især ved opstart af en 
produktion. Målsætningen 
med et nyt system var, at det 
skulle køre stabilt, have en 
hurtigere opstart samt en 
nøjagtigere dosering. Denne 
målsætning har vi nu opnået 
med det nye, tre-strengede 
system, fortæller Project 
Coordinator Lars Lundga-
ard, Novozymes A/S.

Adaptiv 
ventilstyring
Til regulering af proces-
sen anvendes det adaptive 
ventilstyringssystem Hval-
kofAdaptiveReg fra KH 
Consult og nyudviklet af 
Karsten Hvalkof Andersen. 
Systemet, der erstatter en 
traditionel PID-regulering, 
er baseret på styring efter 
reguleringsventilernes ka-
rakteristik. Valget af denne 
løsning skyldes, at det vil 
være vanskeligt at få to PID-
reguleringer for henholdsvis 
blanding af komponenter og 
for granulering til at spille 
sammen. 

Upåvirket af gas i væsken
Til at styre doseringen af 
komponenter er der i syste-
met installeret massefl ow-
målere af typen Krohne 
Optimass 6400, som for-
handles i Danmark af Gu-
staf Fagerberg A/S. Det er 
Coriolis massefl owmålere, 
der specielt er egnet til væ-
ske- og gasapplikationer, 
idet de uden måleafbrydel-
ser kan måle fl ow med gas-
indhold op til 100 %.

Ingen produktionsstop 
og ingen ombygning
- Siden installeringen af 
Krohne Optimass 6400 og 

det adaptive ventilstyrings-
system HvalkofAdaptive-
Reg er vor oppetid er blevet 
forbedret, og opstarten er 
også blevet hurtigere. Ved at 
installere Krohne Optimass 
6400 har vi endvidere und-
gået at skulle bygge rørsy-
stem og omrøring om for at 
undgå luft i komponenterne 
– det har ingen betydning 
nu, siger Lars Lundgaard. 

Læs mere om adaptiv 
ventilstyring og optimering 
af procesforløb inde i bladet.

jsj 

Novozymes A/S:

Massefl owmålere og adaptiv
ventilstyring optimerer procesforløb

Project Coordinator Lars 
Lundgaard, Novozymes 
A/S: - Siden installeringen 
af Krohne Optimass 6400 og 
det adaptive ventilstyrings-
system er vor oppetid blevet 
forbedret, og opstarten er 
også blevet hurtigere.

Ved at anvende Krohne 
Optimass 6400 masse-
fl owmålere samt en 
nyudviklet, adaptiv 
ventilstyring, Hvalkof-
AdaptiveReg, har Novo-
zymes A/S optimeret 
et nyt procesanlæg til 
produktion af enzymer.



����

2 januar/februar 2015

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

Standard GT4 Winner

Kvalitet for pengene!

Brd. Klee forhandler  
Tsubaki kvalitetskæder og 
tilhørende kædehjul.

Standardkæder
Korrosionsbestandige
PC-kæder
Vedligeholdelsesfri 
Med/uden medbringere

Se klee.dk PC-kæder med rustfast yderled

Tsubaki kæder

N.E.P. korrosionsbestandige

Lambda vedligeholdelsesfri

SPS IPC Drives 2014 i Nürnberg i november måned blev en stor succes, og messen bekræfter dermed sin position 
som Europas førende messe for industriel automatisering. Messen, der havde 25 års jubilæum, var mere 
international end nogensinde, idet 32 % af de 1.602 udstillere kom fra udlandet.

SPS IPC Drives 2014:

Europas førende messe for 
industriel automatisering

Salgschef Klaus H. Schaefer, WAGO Kontakttechnik GmbH, præsen-
terede blandt andet under sloganet ’Small is Big’ WAGOs nye SMD 
terminalblokke.

Hal 11 var for første gang helt fyldt af Siemens, som satser kraftigt på at præsentere 
sine nyheder på SPS IPC Drives. Standen var mere end godt besøgt under hele messen.

Direktør Carsten Rønde, PR electronics A/S, præsenterede det ope-
rationelle interface PR 4511, med hvilket man kan få adgang til sine 
procesværdier på fi re forskellige måder og samtidig bevare det analoge 
signal. Interfacet giver lokal adgang eller fjernadgang til procesværdier 
– overvågning, simulering og konfi guration.
Interfacet er designet til nem montering og det kan sættes på alle standard 
PR 4xxx- og 9xxx-enheder, og når det er monteret, registrerer
PR 4511 automatisk enhedsindstillingerne. 

Nordisk marketingchef Per Pilegaard, Omron Electronics A/S, ved 
Omrons Delta robot, der er det hurtigste plukkesystem integreret i 
Sysmac platformen. Delta løsningen kan levere op til 200 cyklus-
ser pr. minut og kan synkroniseres med fl ere transportbånd til 
udførelse af ad-hoc pick & place operationer. Systemet kan styre 
op til 8 robotter med én controller og en responstid på 2 ms.

JUMO GmbH havde stort besøg på sin stand, hvor man bl.a. præsente-
rede den nye papirløse recorder JUMO Logoscreen nt til visualisering 
og registrering af procesdata i eksplosionsfarlig atmosfære. Et andet 
højdepunkt var den elektroniske pressostat med LC-display, JUMO Delos, 
til brug i hygiejniske procesmiljøer.
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Af John Steenfeldt-Jensen

FAGMESSE. SPS IPC Dri-
ves 2014, der blev afholdt i 
Nürnberg fra den 25. til 27. 
november 2014, var endnu 
en gang en stor succes – både 
for de besøgende, udstil-
lerne og messearrangørerne. 
56.787 fagligt dedikerede 
besøgende i de tre mes-
sedage var ganske vidst en 
mindre tilbagegang i forhold 
til 2013, men med et forøget 
standareal til 117.800 m2 i 
14 messehaller, var der man-
ge af udstillerne, der havde 
større stande end tidligere. 
I alt var der 1.602 udstillere 
fra 42 forskellige lande, og 
antallet af udenlandske 
udstillere satte rekord, idet 
508 udstillere - 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 
Drives 2015 afholdes 
i perioden 24. til 26. 

november 2015.

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

Flyderbaserede switche og målesystemer
Konduktive switche
Hydrostatiske målesystemer
Bypass systemer

www.plesner.as
Tryk Temperatur Niveau

Flow Ventiler Fittings

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

Den rette løsning

Komplet fail-safe 
Simatic-familie

Læs mere på 
www.siemens.dk/safety-
integrated

Salgsingeniør Peter Nielsen, JVL Industri Elektronik A/S, var i lighed med 
tidligere år på plads på SPS IPC Drives 2014 med hele JVLs store program 
af integrerede servo- og stepmotorer, og som noget nyt verdens første 
’all inclusive’ helintegrerede aktuator i rustfrit stål.

igus GmbH præsenterede sit store program af bl.a. chainfl ex-kabler og 
energikæder, men fokuserede på SPS IPC Drives 2014, sin nye chainfl ex 
garantiklub, hvorigennem maskin- og anlægsproducenter gennem cer-
tifi cering kan opnå en garanti, der garanteret levetid i energikæden og 
er langt mere vidtrækkende end loven kræver. 

Endress+Hauser havde en stor stand, hvor man præsenterede hele 
programmet af procesinstrumentering.

Country Manager Thomas Stef-
fan, IGE+XAO Software Vertriebs 
GmbH, demonstrerede de mange 
muligheder i IGE+XAOs nye web-
katalog.

www.brj.dk   T:4541 3040

Pålidelig

måling!



Mennesker - Ideer - Løsninger

En ny EJA differenstryktransmitter vil være i stand til samtidig at måle både differential- 
og statisk tryk. Den vil således kunne måle både væskeniveauet og trykket i en tank. 
Dette kunne tidligere kun ske traditionelt ved hjælp af to tryktransmittere.

EJA differenstryktransmitteren er velegnet til brancher, såsom: 

Den nye EJA tilbyder en enestående pris / kravspecifi kation ved at tilføje 
nye niveauer af funktionalitet og ydeevne i forhold til den oprindelige EJA. 

Yderligere funktioner som er indarbejdet i den nye EJA serien omfatter:

Måler du både væskeniveauet og trykket i en tank?

Nu kan det klares
med kun én transmitter!

Vil du vide mere,
så kontakt
Lasse Olsen
Tlf. 5535 8424
Mobil 2085 6074
lo@insatech.com



Niveau- & temperaturmåling 
Kapacitive/konduktive niveaumålere 

Robuste og pålidelige niveaumålere til industrielt brug: 

Godkendt til sanitære applikationer 

Kapacitive niveaumålere til væsker & pulver 

Procestemperatur op til 150 °C 

Sanitære procestilslutninger    

Særdeles robust PEEK sensormateriale 

Lad os hjælpe dig med din næste niveaumåling! Pepperl+Fuchs A/S
Telefon: 70 10 42 10 
Mail: info@dk.pepperl-fuchs.com · www.pepperl-fuchs.dk

EXPLOSION 
PROTECTION

Your automation, our passion.

”Ex d” Løsninger 
i tryksikkre kapslinger

Fra vores egen produktion i England

Stort udvalg af kapslinger med tilhørende 
certifikater og godkendelser

Komplette løsninger efter kundes eget design 
med færdig fortrådning og evt. FAT test

Certifikationen giver mulighed for installation 
af ikke Ex godkendt materiel

Bredt udvalg af tryksikre kapslinger fra 
Pepperl+Fuchs som dækker ethvert behov, 
både til brug i Zone 1& 2.
Leveres i Rustfrit stål AISI 316, Aluminium og 
Støbejern, og alt bliver designet og fremstillet i 
England på egen fabrik.
Vi stiller gerne vor viden om Ex materiel til 
rådighed for vore kunder.

Ofte nævnes omkost-
ningsmæssige overvejelser 
som årsag til at anvende 
parallel ledningsføring i 
stedet for at bruge AS-i 
systemet. Med 24 Volt AS-
i kan man nu fjerne den 
ekstra 30 Volt strømfor-
syning, idet AS-i bussen 
er selvforsynende - selv 
når det kun drejer sig 
om ganske få moduler. 

AS-I. Selv blandt fagfolk er 
kendskabet ringe til de store 
omkostningsfordele AS-
interface giver i små, mel-
lemstore og store systemer. 
Alene defi nitionen af blot et 
enkelt ord kan føre til en dis-
kussion: Hvad betyder „små“ 
i denne forbindelse? Betyder 
det applikationer med ti el-
ler fl ere moduler? Eller så 
få som syv eller mere? Eller 
endda bare fem eller mere? 
Når brancheeksperter i for-
skellige sammenlignende 
undersøgelser har forsøgt 
at besvare spørgsmålet ge-
nerelt, har ét element tilba-
gevendende været i fokus: 
Den særlige AS-interface 
strømforsyning med en no-
minel spænding på 30 Volt. 
I applikationer med 20 el-
ler fl ere moduler er den for-
holdsmæssige omkostning 
pr. modul naturligvis knap 
mærkbar, men i meget små 
applikationer, hvor hver I / 
O-node skal strømforsynes, 
har denne omkostning selv-
følgelig større betydning.

Ekstra strømforsyning 
kan undværes
Det er netop denne ekstra 
strømforsyning, der kan 
undværes ved at bruge 24 
volt AS-i. Denne startver-
sion af AS-interface, der 
er specielt designet til små 
systemer og få funktions-
moduler, kan strømforsy-
nes direkte fra den 24 Volt 
spændingsforsyning, der al-
lerede er til rådighed i styre-
skabet. Herved bliver AS-i 
bussen den økonomisk mest 
fordelagtige i forhold til den 
traditionelle parallelle led-
ningsføring, når så få som 
tre eller fl ere moduler er 
involveret. Ud over de spa-
rede omkostninger spares 
også plads i styreskabet og 
tidsforbrug til installation 
og dokumentation.

24 Volt AS-i har 
alle systemfordele
De tekniske begrænsnin-
ger, der er forbundet med 
anvendelse af 24 Volt AS-i, 
overvindes nemt for syste-
mer med fra tre til 15 slaver, 
som er det mest almindelige 
scenarie i industrien. I disse 
tilfælde gør det generelt ikke 
nogen forskel, at netværkets 
fysiske udbredelse reduce-
res fra 100 til 50 meter. De 
vigtigste systemfordele ved 
AS-interface har stadig fuld 
effekt med 24 Volt AS-i: Ek-
sempelvis det minimale be-
hov for ledningsføring samt 
den enkle idriftsættelse, 
den utrolige lette betjening, 
de omfattende diagnostiske 
funktioner, og muligheden 
for at fungere sammen med 
andre automatiseringssyste-

mer. Under alle omstændig-
heder er beslutningen om 24 
Volt AS-i ikke uigenkalde-
lig: Hvis brugeren på et eller 
andet tidspunkt beslutter 
sig for at udvide systemet, 
tilføjer han blot en 30 Volt 
strømforsyning og fortsæt-
ter med det gennemtestede 
standard AS-i system.

Designmæssige 
udfordringer
For at være sikker på, at 
AS-i kommunikationstek-
nologien fungerede så en-
kelt og pålideligt, som man 
forventer af AS-i, var der i 
udviklingsfasen selvfølgelig 
en række designmæssige ud-
fordringer, som man skulle 
leve op til. Blandt de vigtig-
ste opgaver var eksempelvis 
optimering af dataafkobling 

samt et særligt modul, der 
bruges til at generere AS-i-
signaler, og som også bidra-
ger væsentligt til beskyttelse 
mod elektromagnetisk støj 
fra ujordede net. I den for-
bindelse var det først og 
fremmest vigtigt, at spæn-
dingsfaldet var så lavt som 
muligt for effektivt at ud-
nytte energien. 

Ideen om 24 Volt tekno-
logien blev introduceret og 
døbt „AS-i Power24V” for 
fl ere år siden af AS-Inter-
national Association som 

en del af en „Future Work-
shop“. Konceptet har også 
vist sin værdi i praksis i tal-
rige langtidstests hos AS-i 
medlemsvirksomheder. 
Bihl + Wiedemann har nu 
udviklet den første gateway-
serie til formålet. De første, 
der vil være til rådighed, 
er interface-versioner til 
PROFIBUS, PROFINET, 
CC-Link, Modbus TCP, 
EtherNet / IP og EtherCAT. 
Yderligere modeller er un-
der udvikling.
 jsj

Set på SPS/IPC/DRIVES 2014:

24 Volt AS-i uden ekstra strømforsyning

På fagmessen SPS/IPC/DRIVES 2014 præsenterede Jan Efl and, Bihl+Wiedemann Nordic ApS, 
Bihl+Wiedemanns 24 Volt AS-i uden ekstra strømforsyning.
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Tlf. 43 71 80 88
Fax 43 71 80 38

www.deltaelektronik.dk

30 cyklus pr. min. - 3600 håndteringer pr. time

Vi tager helt eller delvist ansvaret  
for servoløsningen fra design til indkøring

Når emner flyttes og håndteres har 
Elmore’s føringsmoduler stivheden og 
dynamikken, der gør det muligt, at opnå 
en øget cyklustid i XYZ-applikationer.

 op til 5 m/sek

 med høj stivhed

område er at levere komplette servo-
systemløsninger, med tilhørende 
             servomekanik, såvel i avan-
  cerede synkroniserings-
  og interpolerende opgaver,  
  som i simple punkt-til-
  punkt styringer.

Endress+Hauser har lan-
ceret en ny vortex-fl ow-
måler, Proline Prowirl 200, 
der kan detektere vand-
damp og måle mængden 
af kondensat. 

DAMP. I dag benytter næsten 
alle procesindustrier mæt-
tet damp til opvarmning. 
Fordelene er, at varmeind-
holdet er højt og at tempera-
turen let kan reguleres ved at 
kontrollere trykket. Men an-
vendelsen er ikke helt uden 
problemer. Er dampen for 
“våd” er en risiko for uøn-
sket overførsel af kedelvand i 
dampsystemet, såkaldt ’pri-
ming’, hvilket kan føre til et 
nødstop eller i værste fald 
eksplosion i kedlen.

Første i verden
Et andet problem er, at 
vanddamp ikke kan give 
så meget energi som en tør 
mættet damp. Et effektivi-
tetsproblem, som kan med-
føre store økonomiske tab. 
Fugtig damp kan enten være 
et resultat af priming eller 

et dårligt fungerende kon-
densatfi lter i anlægget. Med 
adgang til oplysninger om-
kring dampens tørhed, ville 
disse problemer kunne und-
gås fuldstændigt. Imidlertid 
har det indtil nu ikke været 
muligt at få oplysninger af 
denne art. I oktober 2014 
lancerede Endress+Hauser 
imidlertid en ny Vortex 
fl owmåler, Proline Prowirl 
200, der er den første måler 
i verden, der kan detektere 
vanddamp og måle mæng-
den af kondensat. 

Forbedret effektiviteten og 
højere energiudnyttelse
Dermed kan man øge sik-
kerheden på sit anlæg og 
forbedre effektiviteten ved 
en højere energiudnyttelse. 
Måleren har en alarm, som 
aktiveres, når dampen bli-
ver fugtig, og alarmgrænsen 
kan man selv justere, efter 
hvad der passer til proces-
sen. Derudover kan man 
indtaste belastningen fra et 
eksternt tryk fra overophe-
det eller mættet damp via 
et 4-20 mA input, hvilket 
er unikt på markedet.       jsj

Flowmåler detekterer 
vanddamp og kondensat

INSTRUMENTERING. Brdr. 
Jørgensen Instruments 
A/S er blevet offi ciel ene-
forhandler af produkter-
ne fra Sontec Sensorbau 
GmbH, og tilbyder her-
med salg og service af hele 
Sontec’s produktprogram. 
Produkterne i Sontec’s 
produktsortiment giver 
et naturligt samspil med 
de øvrige produkter, som 
Brdr. Jørgensen Instru-
ments A/S tilbyder inden 
for temperatur, niveau, 
fl ow og proces.

Sensorer til forskellige 
industrier
Sontec udvikler selv alle 
sensorerne (temperatur-, 
induktiv-, konduktiv- og 
capacitivmåling) til for-
skellige industrier, såsom 
fødevareindustrien, far-
maceutisk industri, life 
science, varme- og solener-
gisektoren.

Individuelle løsninger
Med Sontec’s egenproduk-
tion af sensorer, har Brdr. 

Jørgensen Instruments 
A/S mulighed for at til-
byde individuelle løsnin-
ger i henhold til kundernes 
specifi kke krav. Der gøres 
altid brug af de nyeste tek-
nologier, der bliver tilpas-
set til kundernes behov.

Testes til perfektion 
For Brdr. Jørgensen er 
kvalitet og service om-
drejningspunkt for alle 
aktiviteter vedr. Sontec. 
Og produkterne lever op 
til selv de strengeste krav 
og regulativer. Test og 
kontrol i hele produktions-
processen  garanterer for 
kvaliteten af de leverede 
produkter. 

I 2005 blev Sontec Sensor-
bau GmbH kvalitetssikret 
efter ISO 9001 med løben-
de, ålige audits af QM sy-
stemet i henhold til TÜV. 

Yderligere  informationer 
på: www.brj.dk.
 jsj

Brdr. Jørgensen Instruments A/S: 

Eneforhandler for Sontec 
SensorBau Gmbh

Et af Sontecs nyeste produkter er 
overvågningssensoren TCG ZR, 
der anvendes til overvågning 
af rensningsprocessen i 
tanke i fødevare- og 
medicinalindustrien.

Med den nye vortex-fl owmåler Proline Prowirl 200 
fra Endress+Hauser kan man øge sikkerheden og 
effektiviteten med en bedre dampkvalitet.

Fra januar 2015 skifter Norgren A/S navn til IMI 
Precision Engineering. Norgrens produkter 
fortsætter under varemærket IMI Norgren.

NAVNESKIFT. Som et led i 
IMI plc’s overordnede stra-
tegi som en verdensom-
spændende virksomhed er 
det besluttet, at alle akti-
viteter i Norgren-gruppen 
dvs. virksomhederne Busch-
jost, FAS, Thomphson Val-
ves, Kloehn og IMI Webber 
bliver samlet i en ny division 
med navnet IMI Precision 
Engineering. IMI Group, 
der ejer IMI Precision Engi-
neering er en international 
ingeniørvirksomhed med 
over 12.000 ansatte.

Løbende forretnings-
udvikling og investeringer
Skiftet af navn vil blive fulgt 
op af et program af løbende 
forretningsudvikling og 
investeringer inden for for-
syningskæden, innovation, 
produktionseffektivitet, 
kundeservice og eftersalgs-
support.

For kunder og leveran-
dører betyder navneskiftet 

ikke noget med hensyn til 
service, support og produk-
ter, som uændret vil være af 
høj kvalitet, ligesom kun-
derne vil blive betjent af 
de samme medarbejdere. 
Når de nye investeringer 
med tiden slår igennem vil 
kunderne opleve en endnu 
bedre service og leverings-
sikkerhed samt en række nye 
produkter. 

Nye produktnavne
Produkterne fra de virksom-
heder, der indgår i den nye 
division bliver: IMI Norgren, 
IMI Buschjost, IMI FAS, 
IMI Herion og IMI Maxseal. 
Produkterne vil fortsat have 
fokus på markedssegmen-
terne: energi, lastbiler og 
busser, sundhedssektoren, 
jernbaner samt fødevarein-
dustrien. Der vil endvidere 
blive investeret og satset på 
industriel automation.
 

jsj

Norgren skifter navn til 
IMI Precision Engineering

TRYK. WIKA’ S-20 tryk-
transmitter er afl øseren 
for den gennemprøvede 
S-10 model. Med et udvi-
det temperaturområde, høj 
målenøjagtighed og et ro-
bust design sætter S-20 en 
ny standard for kompakte 
tryktransmittere. Den nye 
transmitter er designet til 
en bred vifte af opgaver og 
leveres i måleområder fra 0 
... 0,4 op til 0 ... 1.600 bar. 
Alle områder kan kombine-
res med alle gængse typer 
af udgangssignaler, proces 
tilslutninger og elektriske 
forbindelser. 

Som standard leveres 
S-20 med 0,5 % nøjagtig-
hed, men stilles der højere 
krav kan den leveres i andre 
nøjagtighedsklasser (0,125 
% eller 0,25 %). 

Måleområder: fra 0,4 
bar til 1.600 bar
Medieberørte dele: 
Rustfrit syrefast stål
Nøjagtighed: 0,5 % BF-
SL (som option 0,25 % 
eller 0,125 % BFSL)

Elektrisk tilslutning: 
Vinkelstik, M12x1,4, 
kabel m.fl .
Udgangssignal: 4...20 
mA, 0...20mA, 0...10 V

Mest bemærkelsesværdigt 
er dog det udvidede tem-
peraturområder, der sik-
rer at S-20 kan anvendes 
til procestemperaturer op 
til 150 °C – hertil skal dog 
vælges en type med indbyg-
get kølehals, der reducerer 
temperaturen på målecel-
len. Forbedringen er bl.a. 
opnået ved indførelsen af en 
helt ny loddeteknik i forbin-
delse med fremstillingen af 
selve målecellen – en proces 
der selvfølgelig lever op til 
kravene i WEEE direktivet.

Yderligere oplysninger på: 
www.plesner.as
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Kompakt tryktransmitter

WIKA’ S-20 tryktransmitter 
har et udvidet temperatur-

område, høj målenøjagtighed 
og et robust design.



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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Hydraulikvirksomheden 
Serman & Tipsmark kan 
i år fejre 20 års jubi-
læum, og to af firmaets 
tre grundlæggere møder 
stadig ind hver morgen.

Klokken 6.30 stempler 
Claus Tipsmark ind på Malt-
vej 12, og ikke længe efter 
sætter Per Kristoffersen 
dagens første krus kaffe på 
skrivebordet. Og sådan har 
det været i 20 år. Sammen 
med en tredje mand, Per 
Lenz, grundlagde de i 1994 
hydraulikvirksomheden 
Serman & Tipsmark, der i 
dag tæller 70 ansatte.

Lys i hytten
Serman & Tipsmark har rød-
der helt tilbage til folkesko-
len i Brønderslev, hvor de 
tre grundlæggeres venskab 
opstod. 

- Vi har altid gået i week-
enden og skruet på knaller-
ter og biler, og hvad vi nu 
kunne finde på, siger Per 
Kristoffersen. 

Så var grundlaget til virk-
somheden ligesom lagt. Og 
den store interesse for me-
kanik og hydraulik har været 
en bærende del af Serman 
& Tipsmark helt fra begyn-
delsen: 

- Det var sjældent, at du 

kunne komme ned på Ser-
man & Tipsmark, uden at 
der var lys i hytten. Også om 
aftenen og i weekenderne. 
Og det var både arbejde for 
vores kunder og på vores 
egne motorcykler, biler og 
så videre.

Hurtigt vokseværk
Det store engagement, 
der blev – og bliver – lagt 
på Maltvej 12, har i den 
grad båret frugt. Det, der 
startede som et lokalt ma-
skinværksted med fokus på 
nærområdet, har udviklet 
til at være en global spiller 
inden for hydraulikbran-
chen og tæller blandt andet 
kunder som Siemens, Vestas 
og Danfoss. 

- Serman & Tipsmark 
leverer stadig forholdsvis 
simpel hydraulik til for ek-
sempel rendegravere, men 
samtidig bygger vi store 
avancerede testsystemer og 
udstyr til boreplatforme og 
kraftværker. Vi har leveret 
hydraulik til anlæg, der står 
på tre kilometer havbund, 
til styring af oliebrønde, 
fortæller administrerende 
direktør Alex Laursen.

Andre produkter retter 
sig mod vindmølleindu-
strien og omfatter udstyr 
til opsætning af vindmøller 
offshore samt udstyr til selve 
fremstillingen af vindmøl-

ler. De vigtigste eksport-
markeder i dag er Norge, 
Holland og Tyskland, men 
herfra bringes produkterne 
videre ud i verden, så Ser-
man & Tipsmarks udstyr er 
at finde i USA, Australien, 
Angola, Brasilien og Thai-
land for blot at nævne et par 
eksempler.

Serman & Tipsmark lig-
ger stadig på Maltvej 12 i 
Brønderslev, men har byg-
get til i flere omgange, lige-
som man har måttet opkøbe 

nabogrunden for fortsat at 
finde plads til det voksende 
antal medarbejdere og ak-
tiviteter.

I selskab med Sanistål 
Op igennem 90’erne udvik-
lede Serman & Tipsmark et 
tæt samarbejde med Sani-
stål, og i 1999 tilbød Sanistål 
at købe hydraulikvirksom-
heden. Ejerne besluttede 
at slå til. Tidspunktet var 
rigtigt, og det gav et bedre 
økonomisk fundament for 

at drive virksomheden i den 
retning, de ønskede. Og det 
har de aldrig fortrudt:
- Vi har lige siden fået lov at 
køre virksomheden videre, 
som var det vores egen. Så 
det kan vi ikke andet end at 
være tilfredse med, siger Per 
Kristoffersen.

En lys fremtid
Claus Tipsmark havde ikke 
set for sig, at han stadig 
skulle arbejde i Serman & 
Tipsmark efter 20 år. 

- Jeg havde regnet med, at jeg 
skulle være der 5-10 år, og så 
var det det. Normalt mener 
jeg ikke, at det nødvendigvis 
er sundt for en virksomhed, 
at de gamle ejere bliver hæn-
gende for længe.

Men det er gået slag i slag 
både for virksomheden og 
for Claus Tipsmark og Per 
Kristofferen. Og så går ti-
den. Claus Tipsmark har 
stor tiltro til, at fremtiden 
også ser lys ud på Maltvej. 

- Jeg vil gerne gøre mit til, 
at virksomheden fortsat er 
en god arbejdsplads for alle 
vores medarbejdere. Og at 
der bliver ved med at komme 
mange gode ordrer ind, så vi 
kan forblive førende inden 
for hydraulikbranchen. For 
det er vi, det er jeg slet ikke 
i tvivl om, slutter han.

Om virksomheden:
Serman & Tipsmark er spe-
cialister i avanceret hydrau-
lik og leverer til industri-, 
offshore/marine-, mobil- og 
energiområdet. Virksomhe-
den har hovedsæde i Brøn-
derslev og serviceafdelinger i 
Odense og Sønderborg. Der 
er cirka 70 ansatte fordelt på 
produktion/værksted, ser-
vice, logistik, salg, PTA/ud-
vikling og administration.

 
 

hassel.

Venskab blev starten på hydraulikeventyr i Brønderslev

Virksomheden blev grundlagt på venskab. Fra venstre Claus Tipsmark og Per Kristoffersen.

Mariagerfjord Vand tog for nylig sin nye  
pumpestation i brug. Pumpestationen er  
en del af Hobros forhenværende renseanlæg,  
der på fem måneder er blevet ombygget til at pumpe 
spildevand til Mariagerfjord Renseanlæg ved Hadsund.

SPILDEVAND. Alle JOR-
TONs kompetencer i støb-
ning med beton har været 
på spil i forbindelse med 
ombygningen af noget 
af Hobro Renseanlæg til 
pumpestation med to 400 
m³ store spildevandsreser-
voirer. Der er blevet anvendt 
36 tons armering og udført 
15 in-situ pumpestøbnin-
ger plus daglige mindre 
støbninger. Sammenlagt 
er der anvendt 400 m³ spe-
cialbeton med tilslag af gra-
nit mod aggressive væsker. 
Med færdiggørelsen af det 
andet af to bassiner kunne 
Mariagerfjord Vand for ny-
lig åbne spjældet, der leder 
spildevand fra Hobro ind i 
det sidste af de to bassiner. 
Herfra pumpes det videre 
til det nye renseanlæg ved 
Hadsund.

Vand foroven og forneden
JORTONs afdelingschef 
Bjarne amp betegner etable-
ringen af bassinerne som en 
specialopgave. Inden støb-

ningen kunne gå i gang, blev 
det vibreret spunsvægge i 
jorden mod det store vand-
tryk i området, der kun lig-
ger 20 meter fra Mariager 
Fjord, og boret jordankre 
nede i undergrunden. Under 
hele byggeperioden har 12 
stk. 27 meter dybdeboringer 
og syv grundvandspumper 
holdt byggegruben tø og 

grundvandet nede i ca. 25 
meter under terræn.

Ud over opførelsen af 
et helt nyt bassin og reno-
veringen af et eksisterende 
har JORTON haft til opgave 
at ombygge et hus til anlæg-
gets installationer. Og mens 
hele pumpestationen nu ta-
ges i brug, går JORTON i 
gang med den sidste etape 

af entreprisen. Området 
omkring bassinerne skal 
fyldes op, og der skal læg-
ges belægning og asfalt samt 
beplantes.

En meget  
kompliceret opgave 
Direktør Søren Erikstrup 
fra Mariagerfjord Vand A 
kalder ombygningen for en 
meget kompliceret opgave. 
Udover JORTONs entre-
prise og en maskinteknisk 
entreprise har en tredje fak-
tor spillet en væsentlig rolle.
-Entreprenørerne har ikke 
kun været dybt afhængige 
af hinandens arbejde. De 
har været tvunget til at ta-
ge hensyn til de varierende 
mængder af spildevand, som 
hele tiden er løbet gennem 
rørene i renseanlægget. Om-
bygningen af det gamle ren-
seanlæg har dermed været 
langt mere kompliceret end 
opførelsen af det helt nye og 
meget større renseanlæg, vi 
har etableret ved Hadsund, 
siger direktøren for Mari-
agerfjord Vand.

-Udførelsen af opgaven er 
imidlertid gået rigtig godt. 
Entreprenørerne har væ-
ret fleksible, og vi er meget 
tilfredse med kvaliteten af 
begge entreprenørers ar-
bejde, siger direktør Søren 
Erikstrup.

hassel.

Del af renseanlæg forandret til pumpestation

Renseanlæg under forvandling til pumpestation.

Inden støbningen blev det vibreret spunsvægge  
i jorden mod det store vandtryk i området.

Der blev brugt 36 tons armering  
og udført 15 in-situ  

pumpestøbninger plus  
daglige mindre støbninger.



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 

Materialet er af særlig 
høj kvalitet i et 
kompakt design.

VENTIL. Bürkerts magnet-
ventil type 6027 er ikke bare 
en helt almindelig magnet-
ventil. Den er en direkte vir-
kende ventil, der udmærker 
sig ved et kompakt design og 
anvendelse af et materiale 
af særlig høj kvalitet. Dette 
gælder ikke mindst det eks-
tra robuste spolesystem, der 
sørger for stor driftssikker-
hed selv ved store udsving 
i spændingsforsyningen, f. 
eks. 17 – 32 V DC. Disse 
grundlæggende egenskaber 
samt et bredt udvalg af pak-
nings- og husmateriale gør 
6027 til en ægte all-round 
ventil.

Type 6027 kan fås i 
mange forskellige versio-
ner, afhængig af behovet 
for styring og regulering af 
processen. Den har et appli-
kationsorienteret produkt-
design, der giver den unikke 
driftsegenskaber til de spe-
cifi kke procesopgaver - lige 
fra neutrale og let aggressive 
medier til gasser (fra -40°C) 
og damp (op til 180°C) og 
den har ekstra applikati-
onsspecifi kke detaljer, der 
forlænger vedligeholdel-

sesintervallerne og dermed 
øger drifssikkerheden.

Version til højt tryk 
– op til 250 bar
Af andre optimer kan næv-
nes NO (normalt åben), mu-
lighed for høj effekt (hit and 
hold) i spolesystemet, fl ere 
certifi ceringer, f. eks. Som 
en sikkerhedsventil (shut-
off) til oliebrændere også i 
eksplosionssikre versioner.
Type 6027 fås endvidere i en 
version til højt tryk – op til 
250 bar. Denne version har 
en kuglepakning, der er selv-
centrerende og bevirker, at 
ventilen har en høj tæthed.
www.bürkert.dk

hassel.

Al-round magnetventil 
med specielle egenskaber

Type 6027 er en 
direkte virkende ventil.

Det er det 9. datter-selskab og er et led 
i virksomhedens globaliseringsstrategi.
EKSPANSION. PR electro-
nics, specialist i signal-
behandlingsløsninger til 
proces- og automations-
industrien, fortsætter sin 
globaliseringsstrategi og 
etablerer et nyt dattersel-
skab med salg i Belgien.

Det nye datterselskab, 
der ligger i Leuven tæt på 
Bruxelles, har et engageret 
og meget erfarent salgs- og 
supportteam, som vil give 
den bedste mulige service 
til PR electronics belgiske 
kunder.

-Det glæder os meget, 
at vi kan åbne et lokalt 
kontor i Belgien. Fremover 
kan vores belgiske kunder 
forvente at få en endnu 
mere engageret support 
og dermed maksimere ef-
fektiviteten af deres pro-
cesser og automation, siger 
salgsdirektør Simon Bisbo, 
PR electronics.

Globale ambitioner
Tidligere var det en lokal 
distributør, der over for 
de belgiske kunder vare-

tog salg og support af pro-
dukter fra PR electronics. 
Åbningen af det nye dat-
terselskab er en del af PR 
electronics ambition om at 
vokse internationalt.

-At åbne datterselska-
ber i udvalgte lande er en 
del af vores globaliserings-
strategi, og det vil bringe 
os tættere på kunderne i de 
lande, hvor vi i dag ikke har 
en distributør dedikeret 
til implementeringen af 
vores langsigtede strategi. 
Underne i disse lande vil 
kunne få support og tale 
med en af PR´s medarbej-
dere, som er i nærheden 
og taler det lokale sprog, 
forklarer Simon Bisbo.

Med salgskontorer i 
Sverige, Tyskland, Storbri-
tannien, Frankrig, Italien, 
Spanien, USA og Kina 
bliver det nyetablerede 
kontor i Belgien det 9. dat-
terselskab i P electronics-
gruppen.

www.prelectronics.com
hassel.

Med WTW pHotoFlex STD feltsæt 
kan der foretages feltanalyser af vand.
ANALYSE. Gustaf Fager-
berg A/S har introduce-
ret et nyt, komplet feltsæt 
fra WTW til kontrol af 
vandkvalitet. Feltsæt-
tet opfylder EU‘s “Water 
Framework Directive”. 
Det leveres i kuffert med 
vandtæt fotometer pHo-
toFlex STD, feltarbejds-
bord med cuvetteholdere, 

2 og 5 ml kanyler, 16 ml 
nulcuvette, 8 tomme prø-
veglas, pc-software, kabel 
og batterier. Med WTW‘s 
færdige pulvertest er felt-
sættet perfekt til feltana-
lyser af koncentrationer af 
eksempelvis ammonium, 
nitrat og fosfat i søvand.
 

jsj

PR electronics etablerer 
nyt datterselskab
i Belgien

Kontrol af 
vandkvalitet

WTW pHotoFlex STD 
feltsæt til feltana-
lyser af vand.
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Med det nyudviklede, automatiserede vision-system 
Ivisys Pro kan produktionsvirksomheder reducere over-
produktion, øge produktionshastigheden og minimere 
fejl til nul selv ved produktion i små serier.

Af John Steenfeldt-Jensen

VISION. Det danske firma 
Ivisys ApS har udviklet 
et automatiseret 3D-vi-
sionsystem, Ivisys Pro, til 
eksempelvis fejlfinding, 
verifikation, opmåling og 
tolerancekontrol af emner 
i produktionsmiljøer. Det 
medvirker derved til at re-
ducere overproduktion, øge 
produktionshastigheden og 
minimere fejl, og man opnår 
en betydelig og varig ned-
bringelse af produktions-
omkostningerne: Manuel 
kontrol af emner bortfalder 
og nul-fejl fjerner fejlrettel-
ser og skaber dermed good-
will hos kunderne.

Et fleksibelt system
- På afgørende punkter gør 
Ivisys Pro op med de krav, 
der stilles med hensyn til 
emnernes fiksering, lys-
forhold etc. for at få kon-
ventionelle visionsystemer 
til at fungere pålideligt. 
Konventionelle visionsy-
stemer kræver ensartede 
lysforhold samt ensartet og 
stabil placering af emnerne 
med meget små, tilladte 
afvigelser med hensyn til 
rotation og forskydning. 
Dette har gjort konventio-
nelle visionsystemer dyre at 
etablere og ufleksible med 
hensyn til ændringer i pro-
duktionsmiljøet, forklarer 
adm. direktør Jakob Kesje, 
Ivisys ApS. 

Upåvirket af  
emnernes placering
- Disse begrænsninger har 
vi gjort op med i Ivisys’ vi-
sionsystemer, idet disse fun-
gerer helt uden testfixturer 
eller andet tilbehør. Dette 
skyldes, at Ivisys’ teknologi 
er i stand til at bestemme 
placeringen af emnerne på 
et transportbånd og udføre 
den nødvendige kontrol 
i overensstemmelse her-
med. Ivisys Pro er således 
upåvirket af både emner-
nes rotation og forskydning 
selv ved stor hastighed på 
et transportbånd. Bare em-
nerne er placeret inden for 
kameraernes ’synsfelt’. En 

anden vigtig egenskab ved 
Ivisys Pro er, at forskellige 
emner kan blandes vilkår-
ligt, uden at det går ud over 
funktionaliteten, fortsætter 
Jakob Kesje.

Ivisys Pro’s funktionali-
tet er baseret på en nyud-

viklet, patenteret algoritme 
for billedbehandling samt 
en patenteret databasesøg-
ning, der gør det muligt at 
udføre inspektioner, som er 
uafhængige af rotation og 
forskydning samt gør det 
muligt at udføre flere for-
skellige inspektioner paral-
lelt uden tidsforsinkelse. 
Databehandlingen sker på 
en computer, udviklet af 
Ivisys ApS.

Op til 35 emner pr. sekund
Ivisys Pro medvirker til, 
at producenter kan levere 
serier uden fejl, uanset se-
riernes størrelser. Selv ved 
små serier kan det svare sig, 
at installere et Ivisys Pro-
system til automatiseret, 
vision-baseret kvalitets-
kontrol, og udstyret kan 
tilpasses ethvert produkti-
onsmiljø. Også meget store 
emner kan inspiceres ved 
at anvende flere kameraer, 
eventuelt monteret på mo-
bile robotarme. Inspektion 
på transportbånd, der kører 
med høj hastighed er heller 
ikke nogen hindring. Ivisys 
Pro kan behandle op til 35 
emner pr. sekund, hvilket 

gør det flere gange hurtigere 
end nogen form for manuel 
inspektion.

Nemt at installere
Alle disse ting er medvir-
kende til, at opstillingen af 
et stand-alone Ivisys Pro-
system til kvalitetskontrol 
eller lignende kan klares på 
mindre end én time uden 
brug af konsulenter el-
ler ingeniører med særlig 
vision-ekspertise. Når man 
først har konfigureret en 
Ivisys Pro -løsning, udføres 
alle løbende justeringer ved 
hjælp af Ivisys Pro User In-

terface. Dette omfatter ek-
sempelvis etablering af nye 
inspektionsopgaver, som 
defineres ved hjælp af vi-
suel feedback fra systemets 
kameraer. Også meget de-
taljerede 3D-tegninger kan 
importeres til brugergræn-
sefladen, hvilket betyder, at 
enhver bruger kan oprette 
meget avancerede inspek-
tionsopgaver hjælp af Ivisys 
Pro User Interface.

Brugergrænsefladen i 
Ivisys Pro er designet på 
en måde, så den ligner 
brugergrænsefladen på en 
smartphone app, hvilket 

gør den meget let at lære at 
betjene af personale uden 
tidligere vision-ekspertise. 
Der er kun behov for et par 
timers generel introduktion 
til systemet for at lære at be-
tjene det.

Kontrol af fejl,  
udseende og 
tolerancer
Ivisys Pro-serien omfatter 
tre forskellige typer: Ivisys 
Pro F anvendes til fuldauto-
matisk kontrol af alle typer 
fejl, såsom uregelmæssige 
kanter, overfladiske skram-
mer, afvigende overflade-
strukturer samt buler og 
huller. Ivisys Pro V anven-
des til verifikation og kon-
trol af emner, eksempelvis 
om samlede produkter er 
komplette, om diverse ele-
menter er til stede på emnet, 
og om et emne er korrekt 
samlet. Ivisys Pro M anven-
des til at kontrollere, om et 
emnes dimensioner er kor-
rekte og ligger inden for de 
krævede tolerancer. Det kan 
eksempelvis være afstanden 
mellem to punkter, vinklen 
mellem to linjer eller di-
mensionerne af et område. 

De tre typer kan anvendes 
enkeltstående eller bygges 
sammen til et samlet sy-
stem. 

Undgår de  
menneskelige fejl
- Mange producenter viger 
stadig tilbage for at bruge 
automatiseret kvalitets-
kontrol. Historisk set er 
det fordi det menneskelige 
øje har været bedre end visi-
onsystemer, når det kom til 
at vurdere, om en bestemt 
visuel effekt på et emne var 
en fejl eller ej. Men desværre 
fører manuel kvalitetskon-
trol ofte til fejl når den ud-
føres under tidspres eller på 
grund af distraktioner og 
træthed. Det sker ikke med 
vort automatiserede vision-
system, som uden fejl udfø-
rer flere inspektioner in-line 
med meget høj hastighed, 
mange gange hurtigere end 
en manuel inspektion, siger 
Jakob Kesje.

Ungt firma
Efter flere års målrettet 
forskning og udvikling af 
en ny metode til at udføre 
automatiseret, vision-ba-
seret kvalitetskontrol for 
fremstillingsindustrien blev 
firmaet Ivisys ApS stiftet i 
april 2013 med det formål 
at videreudvikle og mar-
kedsføre systemet under 
navnet Ivisys Pro. Ivisys ApS 
præsenterede første gang sit 
system for en større offent-
lighed på Hannover Messe 
2014, og deltager ligeledes 
på Hannover Messe 2015. I 
opstartfasen fik firmaet fi-
nansiel støtte af DTU Scion 
og Seed Capital, men er nu 
ejet af en investorgruppe, 
der blandt andre omfatter 
firmaets ledelse. Ivisys ApS 
har i dag 7 ansatte, men for-
venter at vokse til 25 ansatte 
i løbet af de næste 2 år.

Ivisys ApS:

Nyudviklet, 
dansk system  
til automatiseret,  
visuel kvalitets-
kontrol

Adm. direktør Jakob Kesje, Ivisys ApS: - Ivisys Pro medvirker til, at producenter kan levere serier uden fejl, uanset seriernes størrelser.  

Ivisys Pro V anvendes til verifikation og kontrol af  
emner, eksempelvis om samlede produkter er  
komplette. Også delvis skjulte detaljer kan ’ses’.

Ivisys Pro er upåvirket af både emnernes rotation og  
forskydning selv ved stor hastighed af et transportbånd.  
Bare emnerne er placeret inden for kameraernes ’synsfelt’.

Brugergrænsefladen i Ivisys Pro er designet på en måde, så 
den ligner brugergrænsefladen på en smartphone app.



■ IP-klasse 67
■  Cyklustid 0,36 sekunder
■  Forberedt for FDA godkendelse
■  Serviceinterval 24000 timer/3 år

Under det rene, næsten kabelfrie ydre gemmer sig 
en intelligent teknologi  til fremstilling , der kræver 
både fleksibilitet, pålidelighed med høj hastighed 
og høj nøjagtighed. Robotterne er lette at pro-

grammere og kan nemt kombineres med Mitsubishi 
PLC’er , andet automationsudstyr og avancerede 
systemer med sensorer. Med i købet får du en 
enestående kvalitet og service

www.hf.net   Tel.: 4320 8600

Med nye CPU’er har vi den rette løsning uanset dit behov

Komplet fail-safe 
Simatic-familie

www.siemens.dk/safety-integrated

På SPS IPC Drives 2014 
præsenterede Beckhoff en 
ny industri-server C6670 
med 12, 24 og 36 cores. 
Dermed er Many-Core-
teknologien gjort til-
gængelig for hurtige og 
effektive maskinstyringer.

STYRING. Centrale styrings-
arkitekturer rummer en 
lang række fordele i forhold 
til spredte arkitekturer. I 
moderne produktionslinjer 
og enkelte højtydende ma-
skiner implementeres hele 
tiden fl ere og fl ere funktio-
naliteter med stadigt kor-
tere cyklustider, hvilket 
kræver brug af centrale og 
mere effektive styringsen-
heder. Med industri-ser-
veren C6670 introducerer 
Beckhoff nu en af de mest 
effektive styringer på mar-
kedet, der er udstyret med 
12, 24 eller 36 cores. Ar-
bejdslageret kan udvides 
fra 64 til 2048 GB. Denne 
enorme computerydelse 
kommer dog først til sin 
fulde udfoldelse med auto-
matiseringsplatformen 
TwinCAT 3.1, der sørger for 
at hver enkelt core udnyttes 
fuldt ud.

Alle styringsfunktionalite-
ter i én software
Med det såkaldte Many-
Core Control-koncept 
efterlever Beckhoff konse-
kvent fi losofi en om en cen-
tral styring med indbygget 
’scientifi c automation’, dvs. 
alle styringsfunktionaliteter 
i en maskine (PLC, motion, 
robotteknik, CNC, måle-

teknik og vision) samles i 
én software (TwinCAT) og 
udføres på en effektiv CPO.  
Med TwinCAT 3.1 kan alle 
cores udnyttes optimalt ved 
at de enkelte styringsopga-
ver spredes ud til disponi-
ble cores. Med udviklingen 
af C6670 har Beckhoff 
dermed gjort Many-Core-
teknologien tilgængelig for 
maskinbygningsområdet, 
og det betyder, at kunderne 
kan tænke nærmest grænse-
løst, når det gælder hurtige 
og effektive maskinstyrin-
ger til deres applikationer.

Også til robotteknik 
og billedbearbejdning 
C6670´en er Beckhoffs 
første industri-server, der 

udover den CPU-intensive 
styringsteknik eksempelvis 
også kan benyttes til kom-
pleks robotteknik eller bil-
ledbearbejdning. Serveren 
er beregnet til montering 
i el-skabe og indeholder 
2 Intel-Xeon-processorer 
med henholdsvis 6, 12 
eller 18 cores på et mo-
therboard med 2 Gigabit-
Ethernet-controllere og et 
højtydende grafi kkort. Ud 
over en enorm ydelse på op 
til 2048 GB DDR4-RAM 
(arbejdslager) er serveren 
desuden udstyret med 4 
PCIe-Gen-III-x16-, 1 PCIe-
Gen-III-x8- og 1 PCIe-Gen-
II-x4-kortslot(s) til fl ere 
interfacekort.
 jsj

Set på SPS IPC Drives 2014:

Many-Core maskinstyring 
med op til 36 processorcores

Den nye Hose Doctor vogn er klar til at køre ud og 
udskifte defekte hydraulikslanger hos kunder i 
Nørre Asmindrup og omegn. 

FEJLSØGNING. OTS smba – 
Lift, Kran & Rail Service har 
indgået aftale med Parker 
Hannifi n og ParkerStoren 
CL Teknik ApS i Hårlev om 
opstart af en Hose Doctor. 
OTS smba har allerede 
mange års erfaring i udfø-
relse af lovpligtige eftersyn, 
fejlsøgning og reparation af 
personlifte, kraner og en-
treprenørmaskiner samt 
fejlsøgning og reparation 
af hydrauliske anlæg og sy-
stemer, hvorfor det er helt 
naturligt at udvide forret-
ningen med en Hose Doctor. 
OTS smba og CL Teknik 
fortsætter et længereva-
rende samarbejde, hvor CL 
Teknik er leverandør af Par-
ker produkter til OTS smba. 
Jeff S. Petersen, direktør og 

servicechef hos OTS smba, 
glæder sig til at servicere 
nye og gamle kunder end-
nu bedre med den nye Hose 
Doctor. 

Servicering i alle industrier
En Hose Doctor kan ser-
vicere kunder i stort set 
alle industrier, der anvender 
hydraulik og trykluftudstyr 
- uanset om en kunde op-
lever slangenedbrud på en 
lastbil, entreprenør- eller 
landbrugsmaskine, produk-
tionsapparat, samlebånd, 
lift m.m. 

Er uheldet ude kommer 
en Hose Doctor ind i bille-
det med hurtig udrykning til 
det sted, hvor behovet er op-
stået – på marken, ved mo-
torvejen, i ”produktionen”. 

Målet for en Hose Doctor 
er højst en times ventetid 
for at minimere driftsstop. 
Kendetegnet for OTS smba 
som Hose Doctor er nemlig 
den tekniske ekspertise og 
medbragt lager indenfor hy-
draulik kombineret med en 
hurtig udskiftning af slan-
ger, når som helst og hvor 
som helst – dag og nat – 24 
timer i døgnet, 7 dage om 
ugen. 

Opstart af OTS smba 
som Hose Doctor er med til 
at styrke Parker Hannifi n’s 
globale vækststrategi inden-
for distribution. I øjeblikket 
er der mere end 1.000 Hose 
Doctor´s på verdensplan, og 
der kommer fl ere til hver 
eneste dag.  OTS smba er 
Hose Doctor nr. 13 i Dan-
mark. 

www.parkerstore.dk

hassel. 

Udskiftning af hydraulikslanger

På fagmessen SPS IPC Drives 2014 i Nürnberg præsenterede salgschef Jan 
Hendrik Breitenstein, Beckhoff Automation GmbH, t.v., og salgsingeniør 
Søren Mørk, Beckhoff Automation ApS, t.h., den nye industri-server 
C6670, der har gjort ’Many-Core’-teknologien med dens op til 36 cores 
tilgængelig for maskinbygningsområdet.
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DCC – Document  
Classification Code  

efter IEC/EN61355.

DCC Technical area

& A1 A2 A3

↑

A Overall management

B Overall technology

C Construction engineering
(building construction and civil engineering)

E Electrical engineering, instrumentation and control engineering 
(including information and communication techniques)

M Mechanical engineering
(normally including process engineering)

P Process engineering
(only if separation from M is required)

NOTE The code letters shown in the table are only for the purpose of 
document classification and designation. They are not intended to standardize 
technical areas in a general sense.
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Dokumentation er nødvendig for, at man kan identificere 
og få information om alle aktiviteter i et produkts livs-
cyklus: Maskiner, anlæg, fabrikker, systemer og udstyr. 

Af Jørgen Sommer.

DCC. Hver dokumenttype 
sikrer bedre kommunika-
tion og forståelse mellem 
involverede personer i for- 

 
bindelse med maskinen.
Ifølge maskindirektivet  
påhviler det enhver, der 
markedsfører maskiner el- 
ler fremstiller dem til eget 
brug, at sørge for at den 

nødvendige, identificerbare 
dokumentation foreligger 
inden den markedsføres og 
ibrugtages. 

Med enhver maskine 
skal følge en original brugs-
anvisning på dansk. Brugs-
anvisningen skal ledsage 
den enkelte maskine ved 
levering.

Dokument styring
Fabrikanten skal holde styr 
på brugsanvisning og dens 
dokumenter, teknisk doku-
mentation og dokumenter 
samt teknisk dossier og do-
kumenter.Hvert dokument 
og side skal identificeres 
med mindst ét kendemærke, 
der skal være entydigt i en 
bestemt sammenhæng. 

Da et dokument kan 
identificeres entydigt i fle-
re sammenhænge, skal den 
gældende sammenhæng for-
klares i dokumentet eller i 
den tilhørende dokumen-
tation.

Standard IEC/EN61355
Denne standard angiver 
regler og vejledning til klas-
sifikation af dokumenter 
baseret på deres karakteri-
stiske indhold af informa-
tion. 

Bogstavkode der indike-
rer klassen for en dokument-
type er beskrevet med regler 
og vejledning i anvendelsen 
af bogstaver i en betegnel-
seskode. 

Et dokument betegnes 
i overensstemmelse med 
informationstypen og do-
kumentets ‘budskab’: Over-
sigtsdiagram, forbindelses 
tabel, funktions kort, styk-
liste osv.

IEC/EN61355 giver 
regler til at linke objekter 
sammen med det/de aktu-
elle dokumenter. Man skal 
kunne se, hvor et specifikt 
dokument hører til. 

Hvis man følger disse 
regler og anbefalinger vil en 
dokumentation være et spejl 
af virkeligheden og være let 
at finde/styre. 
Regler og metode gør det let 
at gruppere, søge og sortere. 

Standarden giver regler og 
vejledning til, at man kan 
klassificere dokumenter 
baseret på deres karakteri-
stika og information. Dette 
udføres med en dokument-
betegnelse bestående af 
bogstavkoder: 

DCC
DCC=Document Classifi-
cation Code. Skemaet viser 
en dokumentbetegnelse, der 
består af præfiks tegnet ’&’ 
efterfulgt af en kode bestå-
ende af tre bogstaver, som er 
defineret i standarden IEC/
EN61355. 

Positionen af hvert kode-
bogstav er indikeret med 
A1, A2 og A3. Når beteg-
nelsen vises i et dokument 
kan præfikstegnet udelades, 
hvis det ikke giver anledning 
til misforståelser.

Klasse niveau A1 repræ-
senterer dokumenter, der 
indeholder information om 
et specifikt teknisk område. 
Det er valgfrit at bruge men 
bør anvendes når der er flere 
tekniske områder inden for 
et projekt. Hver teknisk 
områdeklasse skal anvende 
den samme hoved- og un-
derklasse repræsenteret ved 
A2 og A3. 

Klasse-niveau A2 repræ-
senterer hovedklasser af 
dokumenter. Dokumenter 
er tildelt den samme hoved-
klasse, hvis de indeholder de 
samme karakteristiske in-
formationer.

Klasse-niveau A3 re-
præsenterer dokumentets 
underklasse relateret til en 
specifik hovedklasse. Do-
kumenter hører til samme 
underklasse, hvis de har 
en fælles beskrivelse af in-
formation inden for den 
relevante hovedklasse og 
underklasse.

En arrangement tegning, 
der også viser en stykliste er 
klassificeret som en arran-
gement tegning, hvis denne 
betragtes som hovedinfor-
mationen.

Se om bogstavkoder med 
mere i standarden IEC/EN 
61355.

Hvad er damptrykket 
ved 150˚C i psi?
Få svaret i Bürkerts magnetventilguide

Bürkert 
giver dig 

svar
Få svaret lige ved hånden 
i Bürkerts magnetventilguide

Få svar og nyttige tabeller om f.eks. damptryk, tryk- og 
temperaturomregning og viskositet i vores overskuelige 
magnetventilguide.

Magnetventilerne er udviklet med det bedste forhold mellem 
design, ydelse, kvalitet og pris, og baseret på en optimal 
kombination af erfaring, viden og nytænkning.

Ring på 44 50 75 00 – så sender vi den til dig.

Hvad er damptrykket 
ved 150˚C i psi?
Få svaret i Bürkerts magnetventilguide

Bürkert 
giver dig 

svar
Få svaret lige ved hånden 
i Bürkerts magnetventilguide

Få svar og nyttige tabeller om f.eks. damptryk, tryk- og 
temperaturomregning og viskositet i vores overskuelige 
magnetventilguide.

Magnetventilerne er udviklet med det bedste forhold mellem 
design, ydelse, kvalitet og pris, og baseret på en optimal 
kombination af erfaring, viden og nytænkning.

Ring på 44 50 75 00 – så sender vi den til dig.

Automatik SikkerhedsGuide:

Dokumentation  
og DCC koder
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www.dk.endress.com

Helt enestående detektion af våd damp.
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Kollmorgen’s servodrev 
med Profi NET, EtherNET/IP 
og EtherCAT kan integreres 
med alle typer PLC-fabri-
kater, på meget simpelt 
*vis med funktionsblokke 
udviklet af Delta 
Elektronik A/S.

Ofte stilles der krav til an-
vendelse af forskellige typer 
PLC-fabrikater til næsten 
samme typer af maskin-
styringer og ofte er motion 
opgaverne ens. Med Koll-
morgen’s servosystem kan 
man drage nytte af de sam-
me servofunktioner uanset 
hvilket PLC-fabrikat der 
anvendes i toppen. På den 
måde skal man kun skifte 
kommunikation når der 
stilles krav om anden type 
PLC-fabrikat.

Delta Elektronik’s 
FB-blok system
Kollmorgen’s AKD-serie 
med Profi NET, eller Ether-
Net IP, er en servodriver 
med indbygget positions-
controller og kommunika-
tion interface. Driveren kan 
operere som en stand-alone 
enhed styret af digitale I/O. 
Den kommunikerer via Pro-
fi NET interfacet med Sie-
mens PLC systemer. 

For at gøre integrationen 
simpel og hurtig har Delta 
Elektronik udviklet en kom-
plet Funktions Blok, der sty-
rer alle drevets funktioner. 
Til Rockwell PLC-systemer 
har Delta Elektronik udvik-
let et komplet bibliotek af 
”ADD ON” instruktioner, 
hvormed alle funktioner i 
drevet kan styres.

FB for 
Siemens og Rockwell:

Start og stop af færdige 
sekvenser i drevet

Relativ eller absolut- 
positionering
Ønsket position, ha-
stighed og acceleration
Læs status på fejl og 
drev-status
Læs data for aktuel 
position og hastighed
Læs data for done bit – 
in operation og lign.

AKD-serien fra Kollmorgen 
byder på punkt-til-punkt 
styring af uafhængige ak-
ser eller synkrone CAM-
styrede akser. 
PLC-integration til Rock-
well Logix serie udføres med 
EtherNET/IP-interface. 
Desuden fi ndes On-board 
digitale I/O for high-speed-
operationer samt simpel 
grafi sk opsætning af servo-
systemet.

Omron og Beckhoff
Kollmorgen har udviklet 
XML-fi ler og manualer til 
integration med Omron 
PLC systemer og tilsva-

rende er det direkte muligt 
at konfi gurere AKD-drev 
med Beckhoff via Beckhoff 
TwinCAT platform.

Kommunikerer med 
fl est PLC fabrikater
AKD-serien med Ether-
CAT kommunikation og 
indbygget positionscontrol-
ler kan kommunikere med 
alle øvrige PLC-systemer. 
Med XML-fi ler til Omron, 
Bechhoff, TRIO-montion, 
AMK med fl ere integreres 

drevet simpelt og enkelt på 
disse platforme.

Stor fl eksibilitet
Man kan uføre testkørsel 
med drevet før PLC-pro-
grammet er færdigt. 
Motor og Power skal for-
bindes og når det er gjort 
er AKD-serien klar til ope-
ration. Testkørsel kan altså 
udføres før PLC-program-
møren er færdig med sit 
program. 

Scantid uafhængig
Med PLC-scantider på 5-20 
mSek. er der ofte bevægelses 
afhængige I/O, som vil blive 
for langsomme. Derfor har 
AKD-serien 8 digitale I/O, 
der frit kan programmeres 
i forbindelse med bevægel-
sen og disse digitale I/O er 
således ikke afhængige af 
scantiden.

De 3 step
Opsætning af servodrev 
med Profi NET, EtherNET/
IP og EtherCAT kan udføres 
i tre step: 

Hardware-konfi gurati-
on af drev og IP adresse 
i PLC. 
Indlæs ”Add-ON” 
biblioteket eller FB. 
Programmer bevægel-
serne i den øvrige logik. 

Yderlig information:
www.deltaelektronik.dk
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Servodrev med FB-blok til fl este PLC-fabrikater

Kollmorgen’s servodrev kan 
integreres med alle typer PLC-
fabrikater med funktionsblokke 
udviklet af Delta Elektronik A/S.

Schneider Electric har 
lanceret to nye serier af 
kraftfulde industri-PC’er, 
der er udviklet specifi kt 
til at leverer høj ydeevne i 
krævende miljøer.
 
IPC. Flyt industri-PC‘en ind 
i serverrummet og få alle 
fordelene ved en kraftig PC 
eller server - uden at optage 
plads ude i installationen. 
Det er en af mulighederne 
med det nye sortiment af 
computere, som Schne-
ider Electric introducerer 
til den danske industri. 
Nyhederne er to serier ro-
buste, højtydende PC‘er, 
som er udviklet specielt 
til at håndtere automati-
onsprocesser i krævende 
miljøer: Magelis RACK 
PC og Magelis S-BOX PC.

Som navnet antyder, er 
Magelis RACK PC en se-
rie kraftfulde computere 
beregnet til montering i 
19-tommer rack, og som 
fylder to eller fi re højde-
enheder i racket. Magelis 
S-BOX PC er derimod en 
serie mere kompakte com-
putere, helt uden bevæ-
gelige dele, til montering 
lokalt i anlægget.

Testet og valideret
Både RACK og S-BOX 
PC‘erne fås i fl ere forskel-
lige varianter og konfi gura-
tioner. Fælles for dem alle 
er, at de er testet, valideret 
og understøttet af Schne-
ider Electrics PlantStru-
xure-software som Vijeo 

Designer, Vijeo XD, Vijeo 
Citect og PES Engineering.

Computerne har alle 
nødvendige kommunika-
tionsporte og muligheder 
for senere udvidelse, og der 
medfølger en Remote Mo-
nitoring-applikation, som 
gør det muligt at overvåge 
og fjernstyre PC‘en.

Hot-swap diske
Magelis RACK PC kom-
mer i tre serier: Optimized, 
Universal og Performance. 
Alt afhængig af den valgte 
konfi guration er processo-
ren Intel iCore G540 dual 
core, G850 dual core, i3-
2120 dual core eller Xeon 
1225 quad-core. RAM-
kapaciteten er fra 2 og helt 

op til 32 Gb. PC‘erne har to 
„hot swappable“ frontbak-
ker til diske og kan leveres 
med Windows 7 64-bit el-
ler Windows Server 2008 
præinstalleret.

Magelis S-BOX PC fås i 
to serier: Optimized med 
Intel ATOM N270 proces-
sor, 2 Gb RAM og lagring 
på CF-kort, samt Universal 
med Intel ATOM D2600 
dual core processor og lag-
ring på enten CFast-kort 
eller SSD-disk. Magelis S-
BOX kan leveres med Win-
dows Embedded Standard 
(WES) 2009, Windows 7 
Premium 32-bit eller helt 
uden operativsystem.

jsj

Kraftfulde industri-PC’er 
til krævende miljøer

Magelis S-BOX PC er en serie kompakte computere helt 
uden bevægelige dele til montering lokalt i anlægget. 

Siemens præsenterede 
på SPS IPC Drives 2014 i 
Nürnberg sin nyeste 
IE4-asynkronmotor i 
serierne Simotics GP- 
og Simotics SD. 

EL-MOTORER. Set i lyset af 
de skærpede energibespa-
relsesstandarder inden for 
EU og andre lande i verden 
gør Siemens det i dag mu-
ligt for industrivirksom-
heder at forberede sig på 
fremtiden samtidig med, 
at der foretages væsentlige 
besparelser på energi og an-
dre omkostninger. Siemens 
tilbyder nu en Simotics lav-
spændingsmotor baseret på 
induktionsteknologi (asyn-
kronmotor) med den høje-
ste motorvirkningsgrad, der 
fi ndes på nuværende tids-
punkt.

Store energibesparelser 
og mindre vedligehold
IE4-motorerne fra Simo-
tics GP- og Simotics SD-
serierne er karakteriseret 
ved både reducerede om-
kostninger og et virknings-
gradsniveau, der er op til 
14 procent højere end for 
IE1-motorer. Det gør det 
muligt at opnå særdeles høje 
energibesparelser og fordele 
forbundet med reduktionen 
i drifts- og vedligeholdelses-
omkostningerne. Simotics 
IE4-motorerne er udvik-
let i henhold til DIN EN 
50347-standarden, hvilket 
betyder, at eksisterende 
IE1-, IE2- eller IE3-mo-

torer let kan udskiftes, da 
de har samme byggehøjde. 
For eksempel er Simotics 
IE4 lavspændingsmotorer 
anvendelige i pumpe-, ven-
tilations- og kompressorap-
plikationer og til mange fl ere 
industrielle applikationer.

Videreudvikling af 
eksisterende motorserie
Baseret på 1LE1-platformen 
tilbydes højeffektive IE4-
motorer med mulighed for 
at vælge imellem en alumi-
niumsversion (Simotics, 
General Pupose) i området 
fra 2,2 til 18,5 kW eller en 
støbejernsversion (Simo-
tics, Severe Duty) fra 2,2 til 
200 kW i 2- og 4-polet udfø-
relse. IE4-motorerne er ba-

seret på en videreudvikling 
af den allerede eksisterende 
motorserie og gør det muligt 
for virksomheder fortsat at 
kunne vælge den motorver-
sion, der passer bedst til den 
konkrete applikation.

Stor fl eksibilitet
IE4-motorerne startes og 
forsynes direkte med net-
spænding (DOL) eller via en 
frekvensomformer (VSD), 
hvilket også resulterer i me-
re fl eksibilitet, i særdeleshed 
i forbindelse med retrofi t-
projekter. Eftersom norm-
sammenhæng imellem 
mærkeeffekt og akselhøjde 
er bevaret i IE4-versionen, 
er det nemt at udskifte mo-
torerne.

Simotics motorer er 
anvendelige inden for alle 
områder af industrien, sær-
ligt i sektorer inden for ke-
mikalier, olie og gas, vand/
spildevand, mindedrift og 
opvarmning, ventilation 
samt klimastyring. Her ud-
gør det asynkrone design 
en pålidelig teknologi til 
pumpe-, ventilations- og 
kompressorapplikationer. 
Mens motorerne til Gene-
ral Purpose er velegnede til 
brug i forbindelse med ap-
plikationer i normale omgi-
velser, opfylder motorerne 
til Severe Duty de mere 
krævende omgivelsesfor-
hold, der fi ndes inden for 
procesindustrien såsom 
petrokemiske-, cement-, 
marine og stålindustri.
 

jsj

Set på SPS IPC Drives 2014:

Asynkronmotorer med den 
højeste virkningsgrad, IE4

Produktchef Ulf Lindhard, Siemens 
A/S, præsenterede på SPS IPC Dri-
ves 2014 Siemens’ nyeste serie af 
IE4-asynkronmotorer i serierne 
Simotics GP- og Simotics SD. 
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Den Danske Ambassade i Berlin arrangerer i samarbejde 
med Fremstillingsindustrien og Industriens Arbejdsgivere 
i København en fællesstand på underleverandørmessen 
Industrial Supply, der er en del af Hannover Messe 2015. 

MESSE. I lighed med sidste 
år arrangerer den danske 
ambassade i Berlin en fælles-
stand på underleverandør-
messen Industrial Supply, 
der er en del af Hannover 
Messe 2015, som afholdes 
fra den 13. til 17. april 2015 
i Hannover.

Unikt og åbent design 
Fællesstanden, der er på 
297 m2, er centralt og godt 
beliggende i hal 5, og med 
sit unikke og åbne design 
tiltrækker den sig stor op-
mærksomhed og dermed 
flere besøgende på standen.

Den danske ambassade 
i Berlin organiserer alt det 
praktiske vedrørende fæl-
lestanden, bl.a. kontakt 
til messen, opbygning og 
nedtagning af standen, 
markedsføring og ekspo-
nering i relevante danske 
og tyske medier, møde for 

udstillerne med praktiske 
informationer inden mes-
sen, introduktion til service-
portalen Online Business  
Service, fælles serviceom-
råde på standen, som kan 
benyttes til networking med 
potentielle kunder, tilste-
deværelse af ambassadens 
medarbejdere under hele 
messen til bl.a. sprogassi-
stance, relevant information 
og løbende opdateringer om 
det tyske marked samt drik-
kevarer, snacks og service på 
standen.

Yderligere hjælp  
fra ambassaden
Ud over dette kan ambas-
saden tilbyde en række 
andre ydelser, som ikke er 
inkluderet i prisen. Det kan 
være planlægning af møder 
og deltagelse heri samt as-
sistance ved opfølgning på 
kontakterne efter messen. 

Omfanget og indholdet af 
disse ydelser aftales med 
den enkelte virksomhed, 
hvorefter der udarbejdes et 
skræddersyet tilbud.

Hannover Messen  
og Industrial Supply
Hannover Messen er ver-
dens største fagmesse, der 
har eksisteret i over 60 år. 
Messen er kendt for at til-
trække flere tusinde besø-

gende hvert år og nåede i 
2014 op på et besøgsantal 
på 250.000, hvoraf hele 93 
% var fagfolk og hver tredje 
beslutningstager. Samme år 
kunne messen præsentere 
over 6.500 udstillere fra 62 
lande.

Industrial Supply er en af 
10 specialmesser på Han-
nover Messen og er verdens 
største og vigtigste fagmesse 
for underleverandører.

Alt det praktiske
Både enkeltstående danske 
virksomheder og netværk af 
virksomheder har mulighed 
for at deltage på 

Fællesstanden. De en-
kelte firmastande består 
af et standardareal på 9 m2 
pr. inkl. møblering, fælles 
garderobe, tekøkken og 
opholdsområde. Hvis der 
ønskes en større eller min-
dre stand, tages kontakt til 

ambassaden. Prisen for del-
tagelse på en stand på 9 m2 
er 39.000 DKK. 

Tilmelding
Tilmelding og kontakt ved-
rørende fællestanden kan 
rettes til eksportrådgiver 
Jan Larsen ved Den Dan-
ske Ambassade i Berlin: Tlf.: 
+49 30 5050 2105. E-mail: 
janlar@um.dk.
 jsj

Dansk fællesstand 
på Hannover 
Messe 2015

Den danske fællesstand var i 2014 centralt og godt beliggende i hal 5, og med 
sit unikke og åbne design tiltrak den sig stor opmærksomhed og mange besøgende.
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Af John Steenfeldt-Jensen

JUBILÆUM. I 1980 blev fi r-
maet Beckhoff Automation 
GmbH & Co. KG etableret 
i byen Verl i Tyskland, og 
den første PC-baserede 
maskinstyring blev leve-
ret af Beckhoff blot seks 
år senere. Den innovative 
PC-styringsteknologi, der 
kombinerer IT-funktioner 
og automatisering i én con-
troller var på det tidspunkt 
en revolution som konkur-
rent til den traditionelle 
PLC-styring. Både maskin-
producenter og brugere tog 
godt imod den nye teknologi, 

og Beckhoff udviklede kon-
ceptet målrettet og hurtigt 
i de følgende år. I takt med 
den teknologiske udvikling 
havde fi rmaet også økono-
misk og merkantil succes, og 
etablerede datterselskaber i 
mange lande. 

Kontorer i Glostrup, 
Kolding og Hobro
Den 1. januar 2005 var tu-
ren kommet til Danmark: 
Beckhoff’s produkter var 
siden 1989 blevet solgt af 
Hans Følsgaard A/S, men 
som et led i Beckhoff’s inter-
nationale strategi blev sal-
get som on-going forretning 
overdraget til det nystiftede 
selskab Beckhoff Automati-
on ApS. Claus Clausen blev 
ansat som administrerende 

direktør med kontor i Glo-
strup. Til AUTOMATIKs 
januar-udgave 2005 udtaler 
Claus Clausen, at medar-
bejdere til at varetage salg, 
teknisk support og admini-
stration allerede er antaget. 
Endvidere forventede han, 
at man i løbet af det første 
halve år ville etablere et kon-
tor i Jylland. Dette skete da 
også hurtigt, idet Michael 

Nielsen ret hurtigt blev an-
sat med kontor i Kolding. I 
2007 etableredes yderligere 
et kontor i Hobro med Søren 
Mørk som medarbejder.

Flad organisation
- Beckhoff Automation ApS 
har gennem årene haft en 
stabil medarbejderudvik-
ling med en meget fl ad or-
ganisation. Vi er i dag 15 

medarbejdere fordelt på de 
tre afdelinger i Glostrup, 
Kolding og Hobro: Seks in-
den for salg, seks inden for 
support og tre inden for ad-
ministration og ordrehånd-
tering. Vor målsætning er, at 
vi maksimalt skal være 1½ 
time fra vore kunder med 
salg og support, siger Claus 
Clausen. 

Hurtig teknologisk 
udvikling
I starten omfattede pro-
duktprogrammet især 
Industri PC’er, I/O’er, ope-
ratørpaneler og Beckhoffs 
nye softwareprogram Twin-
CAT samt EtherCAT, der 
blev lanceret i 2005. Senere 
er produktprogrammet lø-
bende blevet udvidet med 
blandt andet Embedded 

PC’er, Motion-produkter 
og senest robotteknologi.

- Den største teknologi-
ske udvikling har været på 
IPC-området, hvor Beck-
hoff har været pionerer, 
fortæller Claus Clausen, og 
fortsætter: - Også inden for 
operatørpaneler har vi op-
levet en stor udvikling med 
multitouch paneler, og på 
motion-området har vi ud-
viklet nye drev og siden 2010 
leveret egenproducerede 
servomotorer. I 2011 intro-
duceredes softwaren Twin-
CAT 3, og samtidig kom C/
C++ og Matlab/Simulink. 
Det nyeste skud på stam-
men er transportsystemet 
XTS, der blev introduceret 
på Hannover Messe 2012.

Beckhoff har altid været 
kendt for kort tid fra udvik-

ling til færdige produkter, og 
vi vil i de kommende år se 
mange nyudviklinger, som 
vil være præget af indførel-
sen af Indystry 4.0. - ’Inter-
net of Things’.

30 % vækst om året
- Salgsmæssigt og økono-
misk har Beckhoff Auto-
mation ApS været en succes 
siden starten i 2005 med 
en gennemsnitlig vækst på 
cirka 30 % om året. I samme 
periode har Beckhoff inter-
nationalt haft en årlig vækst 
på 26 % i gennemsnit, så vi 
har i den danske afdeling væ-
ret med til at trække denne 
vækst op. Vi regner med, at 
denne udvikling fortsæt-
ter, og forventer at vi på tre 
år fordobler omsætningen, 
slutter Claus Clausen.

Beckhoff Automation ApS:

10 års succes i Danmark

2005. H.K.H. Kronprins Frederik får forklaringen af Claus Clausen på HI-mesen 2005.

2015. Adm. direktør Claus Clausen, Beckhoff Automation ApS, 
præsenterer et multitouch kontrolpanel i Beckhoff’s nye design-
serie CP3918.

2014. Medarbejderne samlet til jubilæumsfest i Kolding.

2014. H.K.H. Prins Joachim ser på robotløsning  på FoodTech 2014 i Herning 
sammen med adm. direktør Claus Clausen, Beckhoff Automation ApS.

2013. Beckhoff’s standfest på Hannover Messen tiltrækker sig altid rigtig mange besøgende.

2013. Beckhoff’s messegæster til ’Morgenmøde’ på standen på 
HI-messen 2013.

Den 1. januar 2015 havde Beckhoff Automation ApS 10 års jubilæum. Gennem de 10 år 
har Beckhoff været med til at præge den teknologiske udvikling på automationsmar-
kedet og også haft økonomisk succes med en årlig vækst i omsætningen på 30 %.

Innovativ 
PC-styringsteknologi.
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Hydrostatisk niveaumå-
ling, eller niveaumåling 
baseret på trykmåling, er 
en af de mest udbredte 
måder at måle niveau på. 
Princippet er enkelt at 
montere og kan tilpasses 
langt de fl este måleopga-
ver.

Af Morten B. Jensen, Carl 
A. Plesner A-S og Enrico 
Bossart, WIKA Alexander 
Wiegand SE & Co. KG

NIVEAU. Tryk defi neres som 
den kraft der påvirker et gi-
vet areal og måles i alle til-
fælde som en deformation af 
et kendt legeme - deforma-
tionen kan, afhængig af lege-
mets udformning, omsættes 
til en skala. Grundenheden 
er således N/m2, men i dag-
lig tale benyttes enheden 
Pascal (Pa) eller, specielt når 
der tales om niveaumåling, 
benyttes enheder som meter 
vandsøjle, el.lign.

Hvad forstås der ved 
hydrostatisk måling?
Hydrostatiske tryksenso-
rer anvendes til måling af 
niveauet i tanke eller be-
holdere, ved at aftaste det 
tryk, som væskesøjlens 
højde skaber på sensoren. 
Måleprincippet er egnet til 
niveaumåling af alle former 
for væske, der ikke er i be-
vægelse - det fysiske princip 
beskriver ”kun” virkningen 
af en stationær kraft, virken-
de på ét målepunkt. Denne 
kraft betegnes som det „hy-
drostatiske tryk“. 

Den vigtigste egenskab 
for hydrostatisk måling af 
niveauet er, at uanset for-
men og volumen af tanken 
/ beholderen er det hydro-
statiske tryk i målepunk-
tet kun proportional med 
væskesøjlens højde, se fi g. 
1. Det skyldes at statisk væ-
ske gennem sin vægtfylde og 
tyngdekraften, genererer et 
hydrostatisk tryk, som stiger 
proportionalt med påfyld-
ningshøjden. Følgelig er det 
hydrostatiske tryk et direkte 
mål for fyldningsgraden af 
en tank eller beholder. Dog 

skal man være opmærksom 
på mediets vægtfylde, som 
vil påvirke måleresultatet. 
Benyttes skiftende medier 
kan en nøjagtig måling 
kræve, at der tages hensyn 
til disse ændringer. Bemærk 
at systemet, grundet den-
sitetsafhængigheden, også 
vil være afhængigt af me-
diets temperatur, der som 
bekendt også er med til at 
ændre densiteten.

Niveaumåling i 
trykløse tanke
Hydrostatisk niveaumåling 
i trykløse tanke er måling 
i tanke eller bassiner, hvor 
der kontinuerligt sker tryk-
udligning mellem den om-
givende luft og gasfasen over 
væsken. I dette tilfælde er 
det altså det omgivende 
tryk, der presser på væske-
overfl aden og dermed på-
virker hele systemet med en 
ekstra kraft, der er lig med 

barometerstanden. Derfor 
anvendes en trykmåler med 
en målecelle for relativ tryk-
måling til opgaven. Denne 
type måler kompenseres 
til det omgivende tryk (li-
gesom tanken), og målere-
sultatet kompenseres derfor 
„automatisk“ for virkningen 
af det omgivende tryk på væ-
skeoverfl aden. Det målte 
hydrostatiske tryk svarer 
derfor kun til højden af væ-
skestanden, se fi g. 2.

Væskestanden i en åben 
tank/beholder kan derfor 
beregnes efter følgende lig-
ning:
h = p /  * g
hvor:
p = hydrostatisk tryk 
= Væskens vægtfylde 

g = Tyngdekraften 
h = Væskesøjlens højde 

Som en simpel håndregel 
gælder for tanke/beholdere 
med vand, at et tryk på 1 bar 
(relativ) svarer til trykket fra 
en væskesøjle på 10 meter.

Niveaumåling i 
lukkede tanke
Niveaumåling i lukkede, 
gastætte beholdere kræver 
en kompensation for det til-
lægstryk, som gasfasen over 
væskeoverfl aden presser på 
denne med, idet det ekstra 
tryk vil fungerer som en 
ekstra kraft på væskeover-
fl aden. Et tryk som ”snyder” 
den hydrostatiske trykmå-
ling i bunden af beholderen. 

Effekten fjernes ved at 
kompensere med en ekstra 
trykmåling på gasfasen og 
den aktuelle væskehøjde 
udregnes som følger:
h = (p2 - p1) /  * g
hvor:
p2 = Hydrostatisk tryk 
p1= Gastrykket over væske-
overfl aden 
= Væskens vægtfylde 

g = Tyngdekraften 
h = Væskesøjlens højde 

Opgaven løses ofte med 
en differenstrykmåling, 
se fi g. 3, hvor højtrykssi-
den forbindes til bunden 
af tanken, mens lavtryks-
siden forbindes, så den kan 
benyttes til kompensation 
for gastrykket over væske-
overfl aden. Målesignalet fra 
differensmålingen vil derfor 
være et direkte udtryk for 
det hydrostatiske tryk (væ-
skesøjlens højde).

Montage og tilpasning 
til opgaven
For at få den bedste måling 
bør trykmåleren monteres 
så langt nede på tanken som 
muligt, samtidig med, at 
man skal forsøge at undgå, 
at der opslemmes materiale/
urenheder på målecellen, 
da disse i værste fald kan 
blokere for måling, se fi g. 
4. Er tanken/siloen konisk 
i bunden, kan man med 
fordel montere måleren på 
den skrå fl ade i bunden eller 
i afl øbsrøret under tanken. 
De fl este tryktransmittere, 
som anvendes til niveaumå-
ling, er derfor forsynet med 
en frontmembran, se fi g. 5 
- og en procestilslutning - 
der gør det muligt, at mon-
tere transmitteren så selve 
målepunktet er plant med 
tankvæggen. På den måde 
reduceres ”lommer”, der kan 
fungere som snavssamlere.

Ved brug af det hydrosta-
tiske princip er det vigtigt 
at huske på, at målingen er 
uafhængig af beholderens 
volumen eller udformning, 
og at den målte værdi er en 
direkte måling af væske-
standen over målecellen, se 
fi g. 6. Ønskes en decideret 
indholdsmåling, (mængde-
måling) er det nødvendigt, 
at signalet behandles yderli-
gere. For de fl este tanke skal 
der udarbejdes en linearise-
ringstabel, se fi g. 7, hvor for-
holdet mellem væskehøjde 
og indhold er angivet. Sam-
menhængen kan derefter 
lægges ind i en regneenhed 
- oftest en PLC - som kan 
informere operatøren om 
den aktuelle væskemængde 
i beholderen.

Hydrostatisk niveaumåling

Fig. 1. Niveaumåling i åben tank

Fig. 2. Niveaumåling i lukket tank

Fig. 3. Niveaumåling i lukket tank med differenstryktransmitter

Fig. 4. Den traditionelle manometertilslutning er åben og kan tilstoppes Fig. 5. Membranforsatsen foretrækkes til niveaumåling

Stor robusthed, høj pålidelighed 
og enkel installation.

Differenstrykmåling i 
lukkede tanke.
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Eksempler på hydrostatiske 
niveausensorer

Til måling af hydrostatisk 
niveau, kan man differen-
tiere mellem tre typer af 
sensorer: 

lere, som ”almindelige” 
manometre og tryk-
transmittere. 

som differenstrykma-
nometre eller –transmit-
tere. 

mittere/pejlesonder, 
oftest ophængt i selve 
kablet.

anvendes til stort set alle ty-
per af opgaver, og det store 
anvendelsesområde under-
støttes af et bredt udvalg 
af procestilslutninger, der 
sikrer tilpasning til de krav, 

der stilles inden for de fl este 

sensorer udmærker sig ved 
at tilbyde det bedste pris / 
ydelsesforhold inden for ni-
veaumåling, samtidig med 
at de er robuste og nemme 
at installere. Systemet kan 
let tilpasses både meget 
store og meget små tanke, 
hvor der - under optimale 
forhold - kan opnås nøjag-
tigheder helt ned til <0,1 % 
af fuld skala. 

transmittere har stor 
udbredelse inden for vand-
behandling, hvor de an-
vendes til at måle niveauet 
i reservoirer, brønde eller 
andre åbne vandområder, 

transmittere er specielt kon-
struerede til at fungere mens 
de er nedsænket i mediet, og 
de adskiller sig hovedsage-
ligt fra konventionelle tryk-
målere ved tæthedsklasse, 

kabelkvalitet og korrosions-

transmitter er som regel ud-
ført som relative transmit-
tere, og kablet, der benyttes 
til at overføre målesignalet, 
indeholder derfor også en 
tynd luftslange, som fører 
omgivelsestrykket ned til 

være varsom med at afkorte 
kablet, hvorved lufttilførs-
len kan blive stoppet.

Specielt inden for den 
kemiske og petrokemi-
ske industri, hvor mange 
procestanke er isoleret fra 
omgivelserne, anvendes 
differenstrykmåling i stor 
udstrækning til niveaumå-
ling. Muligheden for at få en 
direkte måling af niveauet, 
hvor det korrekte niveau 
vises uden indfl ydelse af 
gasfasen, er specielt i dis-
se industrier en attraktiv 
løsning. Mange af målesy-
stemerne består af en måle-

enhed med lange kapillarrør 
ud til procestilslutningerne. 

(transmissionsolie), bør der 
tages højde for eventuelle 
påvirkninger fra omgivel-
sestemperaturen, som kan 
få transmissionsvæsken til at 
udvide sig (give et bidrag til 
trykket). Temperatureffek-
ten bortkompenseres lettest 
ved at udforme systemerne 
med to lige lange kapillar-
rør, så balancen i målingen 
bibeholdes.

Systemer med to lange 
kapillarrørsystemer er dog 
en løsning, som kan være 
temmelig dyr sammenlig-
net med andre hydrostatiske 
systemer, og der ses i dag, 
hvor udbredelsen af den di-
gitale teknologi vokser, en 
trend mod anvendelsen af 
to digitale tryktransmittere 
og en regneenhed (PLC), i 
stedet for den ”traditionelle” 
differenstrykmåling. 

Fordele og ulemper ved 
hydrostatisk niveaumåling
Hydrostatisk tryk- og ni-
veaumåling har en høj po-
pularitet på grund af sin 
store robusthed, høje på-
lidelighed og enkle instal-
lation. Følgende kendetegn 
udgør de største fordele og 
begrænsninger i forhold til 
andre måleprincipper:

Fordele:

med høj pålidelighed

rende faktorer som støv, 
skum, damp, forurenen-
de stoffer mm.

af væskens ledningsevne, 
dielektriske koeffi cient 
eller viskositet

af tankens geometri og 
eksisterende installeret 
udstyr

behov for kalibrering el-
ler justering

mediet

formninger gør princip-
pet anvendeligt til de 
fl este opgaver

Begrænsninger:

medier med ensartet 
vægtfylde

Konklusion
Hydrostatisk niveaumå-
ling er den teknologi inden 
for niveaumåling, der gen-
nem de senere år er vokset 
hurtigst. Lang holdbarhed 
og høj stabilitet i måleresul-
taterne, også under ustabi-
le procesbetingelser gør, at 
denne teknologi i dag frem-

står som det førende prin-
cip til kontinuerlig måling i 
såvel små procestanke som 
i store bassiner med kompli-
ceret geometri.

Producenterne af in-
dustrielle tryksensorer 
arbejder løbende med 
udviklingen af alterna-
tive materialer, og en sta-
digt stigende kompleksitet 
af målelementerne, for på 
denne måde at tilpasse den 
hydrostatiske niveaumåle-
teknologi, så den også vil 
passe til de fremtidige krav.

Fortsat fra side 18

Fig. 7. Skal indholdet vises må det målte tryk beregnes efter tankens udformning

Fig. 6. Det hydrostatiske tryk er 
uafhængigt af tankens udformning

Målingen er uafhængig af beholderens 
volumen eller udformning.

Måling af niveauet i 
tanke eller beholdere.

En af de mest udbredte måder at måle niveau på. 

Fig. 8. Manometer med membranforsats og kapillarrør kan benyttes til ”mekanisk” niveaumåling

Fig. 10. Differenstryktransmitter med kapillarrør og membranforsatse 
(populært kaldet Mickey Mouse ører)

Fig. 9. Pejlesonden nedsænkes i bassin, brønd eller beholder
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Få mere at vide om hydro-
statisk niveaumåling på: 
www.wika.com/hydro-
static-level 
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Hurtige og omkostningseffektive løsninger.

PUMPER. Armatec, der forhandler SIHI’s brede program 
af pumper til procesindustrien, udvider nu sit leverings-
program med en serie højkvalitets skruepumper fra 
Leistritz Pumpen i Tyskland.

Leistritz har udviklet top moderne produktionstek-
nikker og sikrer med de nyeste udviklingsværktøjer en 
ensartet høj kvalitetsstandard.

Med Leistritz modulopbyggede pumpesystem kan 
vi hurtigt og omkostningseffektivt løse de mest forskel-
ligartede pumpekrav. 

Leistritz skruepumper er hjertet i en bred vifte af 
applikationer og processer. Derfor er det vigtigt at vælge 
en producent, der koncentrerer alle sine ressourcer på at 
udvikle, producere og sælge skruepumper - og det har 
Leistritz gjort i mere end 90 år.
www.armatec.dk 

hassel.

Armatec udvider 
pumpeprogram Der fi ndes en lang række 

applikationer, hvor det 
giver økonomisk mening 
at føre kabler ubeskyttet 
over større afstande. Hans 
Følsgaard A/S har fra sin 
partner TKD fået adgang 
til Tray Cables ER produk-
terne, der i praksis bare 
kan smides på jorden.

KABLER. ”Træd ikke på mine 
kabler”. Hvor mange gange 
har man ikke hørt det? Man 
skal passe på sine kabler, og 
derfor bliver industrielle- og 
bygningskabler også ofte 
placeret i selv meget be-
skyttede miljøer. Men der 
fi ndes også en række formål, 
hvor det måske bedre kan 
svare sig at lade kablerne 
ligge i åbne traceer eller i 

visse tilfælde frit på jorden 
uden yderligere beskyttelse 
– eventuelt nedgravet.

Hans Følsgaard A/S kan 
nu fra sit agentur, TKD, 
levere en serie af kabler til 
brug i Nordamerika under 
navnet ”Tray Cables ER”. 
Som navnet indikerer er 
kablerne forberedt til pla-
cering i kabelbakker og tra-

ceer, hvor de ligger åbent og 
kun beskyttet af egen kappe. 
Men faktisk er Tray Cables 
ER-serien så robust, at kab-
lerne kan lægges direkte på 
jorden med fuld sikkerhed.

Nem og billig måde at 
trække kabler på
ER står da også for ”exposed 
run”, som bedst kan over-

sættes med ”blottet udlæg-
ning”. Det er en nem og billig 
måde at trække kabler på – 
ikke mindst, hvis der er tale 
om større afstande mellem 
bygninger eller langs baner, 
kajer eller lignende steder. 
Men også til midlertidig 
brug på byggepladser og 
lignende steder kan TKD’s 
robuste kabler komme til 
deres ret.

Der er desuden en god 
lille krølle på halen af de nye 
TKD Tray Cables ER pro-
dukter. De er nemlig god-
kendt efter NEC 336.10(7) 
kravene for Nordamerika, 
og kravene i NEC er i man-
ge tilfælde en betingelse 
for endelig godkendelse af 
produktet i applikationer 
til det nordamerikanske 
marked - også i de tilfælde, 
hvor kablerne bliver placeret 
pænt i lukkede kanaler.
www.hf.net              hassel.

Smid bare kablet på jorden

Kablerne kan  lægges direkte på jorden med fuld sikkerhed.

Videoovervågning inte-
greret i SRO-systemet 
giver nu Energi Viborg 
Vand A/S et godt overblik, 
der letter driften og giver 
hurtig fejldiagnosticering. 
En SRO-alarm er væsent-
ligt lettere at forholde sig 
til, hvis den er ledsaget af 
live-video.

SRO. Det var nogle helt 
konkrete udfordringer ved 
indløbet til et renseanlæg, 
der fi k Energi Viborg Vand 
A/S til at se sig om efter en 
videoløsning, der kunne do-
kumentere forskellige hæn-
delser. De fandt en optimal 
kameraløsning hos Pelco, 
der er en del af Schneider 
Electric. Løsningen er in-
tegreret direkte i Energi 

Viborg Vands eksisterende 
SRO-system IGSS, som og-
så er fra Schneider Electric. 
Investeringen er en succes, 
og Energi Viborg Vand A/S 
har nu for alvor fået øjnene 
op for de mange mulighe-
der og fordele, der er ved at 
koble strategisk placerede 
videokameraer direkte til 
en SRO-løsning. Kamera-
løsningen hos Energi Viborg 
Vand A/S består indtil vide-
re af tre styk IME219-1ER 
Pelco dome-kameraer, der 

er placeret i et vandalsik-
kert „hus“. Kameraerne er 
justeret og lagt ind på Pelcos 
Digital Sentry-platform.

Afstressende video
- En fejl på en pumpe kan 
betyde mange ting, og det 
er derfor en stor hjælp for 
vores medarbejdere, hvis 
de kan afgøre situationens 
alvor ved at kaste et hurtigt 
blik på et live videobillede 
fra området direkte i vores 
IGSS, siger driftsleder Jens 
Jørgen Ploumann, Energi 
Viborg Vand A/S. Med et 
live videobillede fra anlæg-
get kan medarbejderen af-
gøre, om han skal skynde 
sig at slukke for pumpen og 
påføre sig de store gummi-
støvler, eller stille og roligt 
kan spise sin frokost færdig 
eller vente til i morgen med 
at se på problemet.

- Det kan være afstressen-
de for vores medarbejdere, 
at de kan se begivenhederne 
live direkte i vores IGSS, og 
det er en funktion, medar-
bejdere kommer til at sætte 

pris på, siger Jens Jørgen 
Ploumann.

SRO-integration er logik
Energi Viborg Vand A/S 
varetager spildevandsbe-

handlingen i Viborg Kom-
mune. Udover opgaven med 
afl edning og rensning af spil-
devand sørger selskabet for 
tømning af ca. 6.000 sep-

tiktanke. Med ca. 1900 km. 
forsyningsledninger, 240 
pumpestationer, 230 åbne 
bassiner og 22 renseanlæg er 
der meget at holde styr på for 
Energi Viborg Vand A/S, og 
videoovervågning giver fl ere 
fordele og har været ønsket 
i et stykke tid. - Kamera-
overvågning er logik for en 
virksomhed som vores, og 
det er noget, vi har kigget på 
i fl ere år. Men det er først nu, 
at kameraerne er kommet 
ned i et prisleje, der er til at 
betale, fortæller Jens Jørgen 
Ploumann og fortsætter:

- Prisen er overkomme-
lig for et Pelco-kamera, som 
er state of the art inden for 
webkameraer. For få år si-
den skulle vi have investe-
ret et langt større beløb for 
en lignende løsning. Vi har 
valgt Pelco, fordi de laver 
kvalitetsløsninger til en 
konkurrencedygtig pris, og 
fordi deres kameraer kan 
integreres direkte i vores 
SRO-software IGSS. Det er 
samtidig en væsentlig fordel 
for os, at vi har Schneider 

Electric som totalleveran-
dør på vores integrerede 
video/SRO-løsning. Vi har 
en favorabel service- og ved-
ligeholdsaftale og skal ikke 
bekymre os om, at den ene 
leverandør skyder ansvaret 
for eventuelle problemer 
over på den anden, hvilket 
jo kan ske, når løsninger er 
tæt integreret.

Praktisk 
overvågningsløsning
At Energi Viborg Vand 
A/S har valgt at integrere 
videokameraerne direkte i 
SRO-løsningen frem for i 
en dedikeret videosoftware, 
skyldes ifølge Jens Jørgen 
Ploumann, at det er den 
mest praktiske løsning, der 
samtidig rummer de stør-
ste anvendelsesmuligheder. 
- IGSS giver mulighed for at 
integrere videosignaler med 
en række SRO-funktiona-
liteter, og eftersom vores 
medarbejdere dagligt over-
våger og styrer processerne 
i IGSS, er det logisk, at de i 
samme løsning får videobil-
lederne af det, de overvåger, 
siger han.

Man kan koble videosig-
nalet op med en alarm, eller 
man kan gøre videosignalet 
til en alarm i sig selv, således 
at det eksempelvis reagerer 
på bevægelse i området. 
Eksempelvis kan man ved 
spildevandsoverløb anvende 
et webkamera som en over-
løbsalarm.

- Vi har indtil videre 
investeret i tre kameraer. 

Men det er kun fantasien, 
der sætter grænser for, hvor 
mange kameraer det giver 
mening for os at installere, 
og efterhånden som vi får 
dem implementeret vil vi 
købe fl ere og fl ere, forklarer 
Jens Jørgen Ploumann.

Dokumentation og 
bevismateriale
Det første kamera Energi Vi-
borg Vand A/S investerede i 
er placeret, så det overvåger 
indløbet til renseanlægget. 
Indløbet fungerer som af-
leveringspunkt for byens 
mange slamsugervogne, 
og kameraet er sat op pri-
mært for at dokumentere, 
at afl everingen sker korrekt. 
Vognmændene skal afl evere 
en tømmeseddel, der infor-
merer om den aktuelle last, 
således at Energi Viborg 
Vand A/S kan justere pro-
cesserne korrekt og spore 
tilbage.

- Kameraet dokumen-
terer afl evering af tømme-
sedler og har samtidig en 
positiv effekt, der hjælper 
til at de vognmænd, der ved 
et uheld kommer til at svine 
med slammet, også rydder 
op efter sig. Vi har skiltet 
tydeligt med overvågnin-
gen og er i færd med at ud-
arbejde en intern politik, der 
skal understrege, at vi ikke 
anvender videokameraer til 
at holde øje med vores med-
arbejdere, siger Jens Jørgen 
Ploumann.
 jsj

Energi Viborg Vand A/S:

Videointegration supplerer SRO-løsning 
Driftsleder Jens Jørgen Ploumann 
er tilfreds med overvågnings-
løsningen, der giver et enkelt og 
hurtigt overblik over alarmer og 
tilstand. Status kan følges direkte 
fra kontoret.

Kameraløsningen hos Ener-
gi Viborg Vand består indtil 
videre af tre styk IME219-
1ER Pelco dome-kameraer, 
der er placeret i et vandal-
sikkert „hus“. Kameraerne er 
justeret og lagt ind på Pelcos 
Digital Sentry-platform, der 
integreret i IGSS. 

Optimal 
kameraløsning fra 

Pelco.

Videosignalet kan 
kobles op med en 

alarm.
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Stikbeskyttelsen con-
protect fra igus er også 
velegnet til gamle stikfor-
bindelser.

BESKYTTELSE. Igus har 
udviklet conprotect for at 
beskytte følsomme stik 
i industrielle omgivelser 
mod mekanisk belastning, 
og det gode er, at den kan 
monteres på standard USB-
stik nemt og hurtigt uden 
værktøj. På den måde kan 
man bl. A. forhindre, at der 
sker tilsigtet afbrydelse af 
stikforbindelsen.

Med conprotect har igus 
udviklet en endnu bedre 
USB-stikbeskyttelse til in-
dustrien. Den clipses rundt 
om USB-stikket med et 
snuptag og fikseres mede 

to fingerskruer for større 
sikkerhed. På den måde 
forhindrer man, at stikket 
rives ud ved en fejltagelse. 
Den nye og robuste stikbe-
skyttelse kan også anvendes 
til ”flyvende forbindelser”, 
hvis der benyttes en kobling.

Nem og hurtig manuel 
montering
For at gøre monteringen så 
nem som mulig består con-

protect-låget af identiske 
dele, der kan samles rundt 
om stikket med hånden. 
Herefter skal skruerne bare 
clipses på plads. Conprotect 
egner sig også fint til eksi-
sterende stikforbindelser. 
Conprotect kan bestilles 
fra 1 stk., det vil sige uden 
krav om minimumsbestil-
ling (fra igus-lager). 
www.igus.dk/conprotect

hassel.

Sikker beskyttelse til stik

Som den første strømfor-
syning med fuld integra-
tion i TIA-portalen (som 
PROFINET Device) er det 
muligt at sætte udgangs-
spænding og indstille 
strømværdien individuelt 
for hver udgang på strøm-
forsyningen. Der kan også 
stilles direkte på strømfor-
syningen.

STRØMFORSYNING. Med 
sin nye Sitop PSU8600 
præsenterede Siemens på 
SPS IPC Drives 2014 næste 
generation af strømforsy-
ninger, idet det er den første 
strømforsyning, der kan in-
tegreres fuldt i netbaserede 
automatiseringsløsninger 
og i TIA-portalen. Dette 
reducerer omkostningerne 
til engineering og drift be-
tydeligt. EtherNet / Profinet 
interfaces gør det eksem-
pelvis muligt for brugerne 
individuelt at indstilles 
spænding og strøm på op til 
16 udgange. Alt efter behov 
kan der uden ledningsføring 
tilkobles yderligere moduler 
som eksempelvis kondensa-
torer for korte strømsvigt. 
Flere integrerede funktioner 
understøtter tilstandsover-
vågning og dataopsamling 
af strømdata, hvilket øger 
både tilgængelighed og ef-
fektivitet. Derfor er Sitop 
PSU8600 særlig velegnet 
til industrier, der har høje 
krav til pålidelighed og inte-
gration såsom bilindustrien, 
fødevareindustrien og medi-
cinalindustrien samt inden 
for maskinbygning.

Kan udvides uden  
ledningsføring
Fordelene ved den nye Sitop 
PSU8600 kan opsummeres 
som følger: Med en bredde 
på kun 125 mm har den tre-
fasede basisenhed med 40 
ampere og fire individuelt 
overvågede udgange et sær-
lig pladsbesparende design. 
På udgangen kan den maksi-
male værdi for strømstyrke 
indstilles fra 0,5 til 10 am-
pere og udgangsspændingen 
fra 12 til 28 volt. Ved hjælp 
af et stik til systemdata og 
energiforsyningen (System 
Clip Link) kan brugere uden 
yderligere ledningsføring 
udvide strømforsyningen 
med op til tre udgangsmo-
duler og to kondensatormo-
duler fra Sitop PSU8600 
modulsystemet. Dette 
muliggør, at korte strømaf-
brydelser på op til 600 ms 
ved 40 ampere kan kobles 
over, hvorved man undgår 
yderligere skader.

Forenklet engineering, 
konfiguration og drift 
Takket være integrationen 

i TIA-portalen er enginee-
ring, konfiguration og drift 
blevet meget forenklet. 
Informationer vedrørende 
drift og diagnostik er til-
gængelig via de integrerede 
Profinet grænseflader. Disse 
oplysninger kan direkte eva-
lueres i en Simatic S7-CPU 
og vises på operatørpaneler 
og Scada-systemer. Standar-
diserede S7 funktionsblok-
ke til SIMATIC controllere 
og færdige WinCC facepla-
tes er tilgængelige som gratis 
downloads for hurtig inte-
gration i brugerprogram-
mer.

Funktioner for integreret 
tilstandsovervågning giver 
informationer om driftssta-
tus og advarer på et tidligt 
tidspunkt brugeren, eksem-
pelvis om overbelastede 
udgange, for høje tempe-
raturer, overbelastning af 
systemet eller strømsvigt. 
Dette gør det muligt for 
brugeren i tide at iværksætte 
forebyggende foranstaltnin-
ger, undgå fejl og øge tilgæn-
geligheden.
 jsj

Set på SPS IPC Drives 2014:

Ny strømforsyning til  
integration i netbaserede 
automationsløsninger

Stikbeskyttel-
sen conprotect 
beskytter USB-
stik mod meka-
nisk belastning 
og monteres 
med et snuptag.

Produktchef Lars Limkilde, Siemens A/S, præsenterede på SPS 
IPC Drives 2014 de nye Sitop PSU8600 strømforsyninger, der er 
de første strømforsyninger, der kan integreres fuldt i netbaserede 
automatiseringsløsninger og i TIA-portalen.
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Ved at anvende Krohne 
Optimass 6400 mas-
sefl owmålere med den 
avancerede Entrained Gas 
Management (EGM) samt 
en nyudviklet, adaptiv 
ventilstyring har Novozy-
mes opnået, at et nyt pro-
cesanlæg til produktion af 
enzymer kører stabilt, har 
en hurtigere opstart og en 
nøjagtigere dosering. 

 
Af John Steenfeldt-Jensen

FLOW. På Novozymes’ fa-
brik i Kalundborg produce-
res blandt andet enzymer til 
vaskemidler og dyrefoder. 
Formålet med at anvende 
enzymer til vaskemidler 
er, at man effektivt kan 
nedbringe behovet for at 
anvende andre skrappe og 
ikke miljørigtige ingredi-
enser til opvask og tøjvask. 

Endvidere nedbringer en-
zymer i vaskemidler ener-
gibehovet i nogle regioner 
hvor opvarmning af vandet 

til vask kan undlades eller 
reduceres markant.

Inden for foderstofi ndu-
strien medvirker enzymer-
ne til at forbedre dyrenes 
- specielt svins og kyllingers 

- fordøjelsesprocesser og til 
at få mest ud af foderet. Der-
ved vokser dyrene hurtigere 
og til en bedre sundhedstil-
stand, samtidig med at det 
holder omkostningerne til 
foder nede.

Nyt, tre-strenget 
procesanlæg
Fremstillingen af enzymer-
ne sker ved at opvarme og 
blande tre fl ydende kom-
ponenter, hvoraf den ene 
er vand. I en efterfølgende 
proces granuleres den fl y-
dende masse til enzymer i 
pulverform. 

Blandingen af komponen-
terne sker i et nyudviklet, 
tre-strenget system kombi-
neret med recirkulering af 
komponenterne i de enkelte 
tanke. Herved kan tempe-
raturen holdes konstant og 
komponenterne holdes fl y-
dende og homogene.

- Tidligere producerede 
vi på et et-strenget system, 
hvor der ofte var problemer 

med opstart af en produk-
tion, idet der gik for lang tid 
inden setpunktet blev nået, 
fortæller Project Coordina-

tor Lars Lundgaard, Novo-
zymes A/S. - Målsætningen 
med nyt system var, at det 
skulle køre stabilt, have en 
hurtigere opstart samt en 
nøjagtigere dosering. Denne 

målsætning har vi nu opnået 
med det nye, tre-strengede 
system.

Adaptiv ventilstyring
Til regulering af proces-
sen anvendes det adaptive 
ventilstyringssystem Hval-
kof-AdaptiveReg fra KH 
Consult og nyudviklet af 
Karsten Hvalkof Andersen. 
Systemet, der erstatter en 
traditionel PID-regulering, 
er baseret på styring efter 
reguleringsventilernes ka-
rakteristik. Valget af denne 

løsning skyldes, at det vil 
være vanskeligt at få to PID-
reguleringer for henholdsvis 
blanding af komponenter og 
for granulering til at spille 
sammen. Se vedstående 
artikel, der detaljeret be-

skriver reguleringssystemet 
Hvalkof-AdaptiveReg.

Til at styre doseringen 
af komponenter er der i 
systemet installeret masse-
fl owmålere af typen Krohne 
Optimass 6400, som måler 
fl owet af de ikke-vandige 
komponenter.

Upåvirket af gas i væsken
Krohne Optimass 6400, 
som forhandles i Danmark 
af Gustaf Fagerberg A/S, er 
en Coriolis massefl owmå-
ler, der specielt er egnet til 
væske- og gasapplikationer. 
Krohne Optimass 6400 er 

verdens første Coriolis 
massefl owmåler med det 
avancerede Entrained Gas 
Management (EGM) sy-
stem. Tidligere var gas/luft 
i væsker en stor udfordring 
for massefl owmålere, da den 
relative bevægelse mellem 
gas og væske dæmper sving-
ningen af målerøret. Denne 
dæmpning fører til varieren-
de sensorsvingninger, der 
forstyrrer elektronikkens 
evne til at bestemme den 
faktiske resonansfrekvens. 
Mens andre massefl owmå-

lere simpelthen „fryser“ den 
sidste stabile måling for at 
dække dette „tab af måling“, 
er Optimass 6400 med 
EGM i stand til at følge og 
korrigere for de varierende 
svingninger. Der er således 
ingen måleafbrydelse ved 
gasindhold op til 100 %.

Upræcise målinger 
sinkede opstart
- I det tidligere, et-strengede 
system brugte vi magne-
tisk induktive fl owmålere. 
På grund af komponenter-
nes varierende viskositet, 
specielt under opstart, var 

målingerne imidlertid me-
get upræcise, hvilket man 
ikke umiddelbart kunne 
konstatere. Det er klart, at 
dette resulterede i en meget 
upræcis regulering, og der-
med langvarige opstartsfor-

løb, siger Lars Lundgaard.  
- I det nye system blev det 
derfor besluttet, at anvende 
massefl owmålere. På grund 

af et stort spænd i fl owka-
pacitet og komponenternes 
viskositet stilles der store 
krav til målerne. De først 
installerede målere viste 
sig imidlertid at være me-
get følsomme overfor luft 

i det fl ydende medie. De 
blev derfor udskiftet med 
Krohne Optimass 6400 
massefl owmålere, som fun-
gerer perfekt.

Ingen produktionsstop og 
ingen ombygning
- Siden installeringen af 
Krohne Optimass 6400 har 
vi ikke haft produktionsstop 
på grund af at fl owmålerne 
‚tilter‘ – har for store afvi-
gelser. Vor oppetid er blevet 
forbedret, og opstarten er 
også blevet hurtigere. Ved at 

installere Krohne Optimass 
6400 har vi endvidere und-
gået at skulle bygge rørsy-
stem og omrøring om for at 
undgå luft i komponenterne 
– det har ingen betydning 
nu, slutter Lars Lundgaard. 

Novozymes A/S:

Massefl owmålere optimerer 
procesforløb i enzymproduktion

Krohne Optimass 6400 er verdens første Coriolis massefl owmåler 
med den avancerede Entrained Gas Management (EGM), der til-
lader målinger med gasindhold op til 100 %.

Project Coordinator Lars Lundgaard, Novozymes A/S: - Siden installeringen af Krohne Optimass 6400 
har vi ikke haft produktionsstop på grund af at fl owmålerne ‚tilter‘. Vor oppetid er blevet forbedret, og 
opstarten er også blevet hurtigere. 

Project Coordinator Lars Lundgaard, Novozymes A/S, t.v., og salgschef Susanne Søvsø, Gustaf Fagerberg 
A/S ved procesanlægget til fremstilling af enzymer.

Opvarmning og blanding af tre fl ydende 
komponenter.

Nyudviklet, 
tre-strenget system.

Ingen måleafbrydelse ved gasindhold 
op til 100 %.



KH Consult v/ Karsten 
Hvalkof Andersen har 
udviklet en adaptiv ventil-
styring til præcis fl ow- og 
trykregulering i processer 
med varierende viskositet 
og densitet af medierne. 
Styringen anvendes blandt 
andet i et nyt procesanlæg 
hos Novozymes A/S til 
fremstilling af enzymer til 
foder og rengøringsmidler.

Af Karsten Hvalkof 
Andersen, KH Consult

STYRING. En ny type regula-
tor er blevet udviklet og im-
plementeret til ventilstyring 
i procesindustrien, til anven-
delser hvor den traditionelle 
PID-regulator ikke slår til. 
Udviklingen startede som 
resultat af nogle krævende 
opgaver hos Novo Nordisk 
A/S og Novozymes A/S, 
hvor der var behov for præ-
cis fl ow- og trykregulering 
i processer med varierende 
viskositet og densitet af me-
dierne. KH Consult v/ Kar-
sten Hvalkof Andersen har 
designet og implementeret 
fl ere af disse ventilstyringer, 
senest til Novozymes A/S 
i Kalundborg i en enzym-
blandingsproces.

Hvorfor er der brug for 
andet end PID-regulatoren
En traditionel PID-regu-
lator vil kræve ændring af 
regulator-parametrene, 
typisk forstærkning og in-
tegrationstid, for at kunne 
fungere robust og stabilt i 
et miljø med kraftigt vari-
erende viskositet og densi-
tet af medierne. De fl este 
moderne DCS-systemer 
muliggør også at skifte pa-
rametre i PID-regulatoren 
som funktion af arbejds-
punktet, men i praksis 
kræver det en omfattende 
indtuning af disse parame-

tertabeller. Ændring i off-
set på ventilåbning og slid 
på ventilkegle og ventilsæde 
vil ændre ventilens karak-
teristik hen over tid, hvil-
ket fører til at parametrene 
skal gentunes for at imødegå 
reguleringsproblemer. Det 
kan desuden være særdeles 
omkostningstungt at måle 
de procesværdier, der skal 
forårsage parameterskift, 
eksempelvis densiteten, og 
PID-løsningen bliver der-
med både dyr i indkøb, drift 
og vedligehold.

I processer, der ofte star-
tes og stoppes, kan indsving-
ningstiden, til der opnås 
stationære procesværdier 
til produktion, være kritisk. 
Det kan ofte være særdeles 
vanskeligt at opnå en hurtig 
opstart i komplekse proces-
ser med kobling mellem fl ere 
tryk og fl ow ved anvendelse 
af sædvanlige enkeltsløjfe 
PID-reguleringer. Bereg-
ning af Feed-forward vær-
dier til ventilerne for at opnå 
hurtig opstart vil ofte være 
kompliceret og afhængig af 
de aktuelle setpunkter, som 
kan varieres. 

Sådan virker den adaptive 
regulator
Den nye type ventilregula-
tor bygger på et meget sim-
pelt og intuitivt princip:
1. Adaption: Ventilens 
karakteristik opdateres lø-
bende under reguleringen i 

en adaptiv beregningsblok.
2. Regulering: Ventilens 
karakteristik anvendes til 
styring af ventilåbningen for 
at opnå det ønskede diffe-
rencetryk eller fl ow. Se fi g. 1, 
der viser de forskellige mu-
ligheder for konfi gurering 
af reguleringen afhængig 
af om det er upstream eller 
downstream tryk eller fl ow 
der skal styres.

Regulatoren anvendes 
til ventiler med tilnærmet 
lineær karakteristik, d.v.s.:

Flow = Kv * (åbning - off-
set) * (diff. tryk) * medie-
korrektion

Den adaptive blok 
estimerer løbende de to 
parametre: hældning og 
åbnings-offset for ventilen. 
Det gøres på den måde at 
hældningen estimeres for 
stigende ventilåbninger, 
mens åbnings-offset esti-
meres for faldende ventilåb-
ninger. Detaljerne i denne 
adaption udgør kernen i ny-
skabelsen. Skiftet i adaption 
foretages med en indbygget 
hysterese på ventilåbningen, 
og der er taget forholdsreg-
ler, så adaptionen altid er 
levende, hvilket bevirker 
at regulatoren rammer set-
punktet præcist efter nogen 
tid, ligesom I-virkningen i 
en PI(D)-regulator vil sikre. 
Der er udført et teoretisk 
bevis for adaptionens kon-
vergens, og teorien er blevet 
bekræftet gennem et sam-

arbejde med DTU i form af 
et masterprojekt, hvor me-
toden også blev verifi ceret i 
en praktisk proces.

På fi g. 2 vises resultaterne 
i en simuleret fl owstyring 
med fuld måling af såvel 
trykdifferens over venti-
len som ventilfl ow gennem 
ventilen. Reguleringen er 
forstyrret af trykændringer 
i upstream trykket for at 

gøre den realistisk, og set-
punktet til fl ow ændres op 
og ned i trin. De små spidser 
i fl owmålingen skyldes tryk-
ændringerne som kompen-
seres hurtigt af regulatoren.

På fi g. 3 ses indsvingnin-
gen i ventilparametrene som 
beregnes adaptivt i estima-
toren. Parametrene ses at 
være konvergeret til kor-
rekte værdier efter cirka fi re 
trinændringer i setpunkt for 
fl ow.

 
Hvad kan den adaptive 
regulator
Som man kan forstå af be-
skrivelsen af regulatorens 
funktion ovenfor, undgår 
man de beskrevne parame-
ter-problemer med den tra-
ditionelle PI(D)-regulator, 

idet den adaptive regulator 
er i stand til meget hurtigt 
at adaptere ventilkarakte-
ristikken ved ændringer i 
mediet og arbejdspunktet. 
Ideelt set er de estimerede 
ventilparametre uafhængi-
ge af det øjeblikkelige tryk 
og fl ow arbejdspunkt, men 
i praksis vil der være behov 
for den adaptive funktion 
for at fi n-tune karakteri-
stikken, eksempelvis fordi 
mediet ændrer densitet, 
ventilens åbningsoffset æn-
drer sig med tiden, og fordi 
ingen ventil er perfekt line-
ær. Dette opfyldes perfekt 
af den udviklede adaptive 
algoritme.

Ventilregulatoren kan 
konfi gureres til at undvære 
nogle af de målinger, som 
der ikke styres efter, på 
bekostning af en lidt dårli-
gere reguleringshastighed. 
Som eksempel forestiller vi 
os en fl owregulering, hvor 
det naturligvis er nødven-
digt at måle fl owet. Hvis 
down-stream trykket ikke 
ændrer sig betydeligt, kan 
målingen af dette udela-
des, og såvel regulator som 
estimator tildeles en fast 
parameter som erstatning 
for procesmålingen. Efter-
som estimatorblokken og 
styringsblokken „ser“ den 
samme tryk-værdi, vil den 
samlede ventilregulator 
være i stand til at ramme 
det ønskede fl ow setpunkt 
uden stationær fejl, selv om 
downstream trykket ikke 
svarer helt til parameter-
værdien. Fejlen akkumu-
leres som en mindre fejl i 
selve ventilkarakteristik-
estimatet, men ikke som 
stationære reguleringsfejl.

I krævende processer, 
som eksempelvis den nævn-
te enzym-blandingsproces 
hos Novozymes A/S, hvor 
fl ere medie-fl ow skal styres 
og blandes kontinuert, er der 
behov for såvel trykstyring 
i blandingspunktet og indi-
viduel fl owstyring af medie-
doseringerne. Det kan vises, 

at den adaptive regulator har 
nogle væsentlige fordele 
frem for PI(D)-regulering 
i et sådant miljø, hvor der 
er interaktion mellem regu-
leringssløjferne. Det er let 
at designe en modulariseret 
og skalerbar reguleringsløs-
ning med denne byggeblok, 
og man undgår nogle af de 
klassiske problemer med at 
styre „tryk og fl ow samti-
digt“, som alle, der har ar-
bejdet med processystemer 
til medieblanding, kender 
til. På grund af at ventil-
karakteristikken anvendes 
som kerne i ventilstyringen, 
vil man automatisk få en ret 
præcis feed-forward styring 
af ventilen, og dette giver 
store gevinster med hurtig 
opstart af denne type pro-
cesser i forhold til, hvad der 
kan opnås med standard 
PI(D)-regulerede syste-
mer. Hos Novozymes A/S 
resulterede en ombygning 
fra PID- til adaptiv ventil-
styring i en reduktion af 
opstartstiden fra fl ere mi-
nutter til cirka 20 sekunder, 
hvilket har stor betydning 
for effektiviteten i en pro-
duktion med hyppige start 
og stop.

Man kan opnå en interes-
sant bonus ved anvendelse af 
den her beskrevne adaptive 
ventilregulator: Eftersom 
ventilens offset og Kv-vær-
di estimeres løbende og di-
rekte, kan man eksempelvis 
sætte alarmgrænser på det 
estimerede ventiloffset, og 
dermed give besked til ope-
ratøren, når ventilen træn-
ger til justering eller service.

Hvilke systemer er den 
adaptive regulator 
programmeret i
I øjeblikket er regulatoren 
implementeret som modu-
ler i PROCOS2 og SattLine, 
men den er let at overføre til 
alle andre DCS-systemet, 
da den anvender simple 
standardfunktioner, der 
fi ndes i alle DCS-systemer 
og i de fl este PLC‘er. 

Adaptiv ventilstyring til krævende processer

Fig. 1. Principdiagram for 
den adaptive ventilstyring.

Fig. 2. Flow setpunkt og målt fl ow. Fig. 3. Estimation af hældning Kv og ventiloffset.

Hurtig opstart i 
komplekse processer.

25januar/februar 2015



26 januar/februar 2015

PR electronics i Rønde har 
været med siden auto-
matiseringsudviklingen 
startede i 1974.

Af Thomas Hasselriis.

JUBILÆUM. Der er virksom-
heder i forskellige brancher 
i Danmark, der har bestået 
i 50, 75, 100 og 200 år, så i 
forhold til det, er et 40 års ju-
bilæum egentlig ikke noget 
særligt. Men for virksomhe-
den, PR electronics i Rønde, 
der er en førende virksom-
hed med speciale i at gøre 
styringer i industriprocesser 
mere sikker, pålidelig og ef-
fektiv, er det historie, så det 
batter. For virksomheden, 
der er startet 1. december 
1974, har været med siden 
automatiseringen så småt 
startede i dansk industri. 

I dag er PR electronics en 
world wide virksomheder 
med 9 datterselskaber og di-
stributører over hele verden.  
Mere end 200 mennesker 
arbejder i koncernen med 
med produktion, udvikling, 
administration og salg. 

Men al produktion og 
udvikling foregår på fabrik-
ken i Rønde ud fra filosofien 
om hele tiden at være nær 
på processerne. Samtidig 
bevares der arbejdspladser 
i Danmark.

Gør signalbehandling 
smartere og enklere
PR electronics er en in-
novativ virksomhed, hvor 
forskning og udvikling siden 
starten har været drevet af 
nysgerrighed og produktin-
novation. Fremsynethed 
og markedsførende enga-
gement har givet mulighed 
for at sætte nye standarder 
for højpræcisions- og frem-
tidssikrede enheder, der gør 
signalbehandling smartere 
og enklere. Virksomheden 
bruger løbende sin kreati-
vitet til at flytte de tekno-
logiske grænser, således at 
kunderne dag for dag kan 
køre deres processer m med 

større nøjagtighed og om-
kostningseffektivitet.

Det startede i en garage
Som mange andre familie-
ejende virksomheder i Dan-
mark startede historien på 
PR electronics i det små, 
nemlig i en garage i Mal-
ling lige uden for Aarhus. 
Her startede elektronik-
ingeniør Peter Rasmussen 
1. december 1974 PR elec-
tronics, hvor han gjorde det 
til sin levevej at udvikle og 

producere skræddersyede 
elektronikløsninger til kun-
der inden procesindustrien. 
Peter Rasmussen stod i spid-
sen for virksomheden ind-
til 2009, da han ”skubbede 
rorpinden” over til sønnen 
Kim Rasmussen, og under 
ham er den positive udvik-
ling fortsat.

Filosofien er kvalitet før 
vækst 
Peter Rasmussens filosofi 
har altid været kvalitet før 

vækst”, og siden den spæde 
begyndelse har PR elec-
tronics været kendetegnet 
ved at levere enestående og 
personlig kundeservice og 
fremstille højkvalitetspro-
dukter.

Siden 1974 er der sket 
meget hos elektronikvirk-
somheden. Garagen i Mal-
ling har udviklet sig til et 
hovedsæde på omkring 
8.000 m² med dattersel-
skaber og distributører over 
hele verden.. De skrædder-
syede løsninger er skiftet ud 
med effektive standardløs-
ninger og stordriftsfordele, 
og medarbejder staben har 
udviklet sig fra én person 
til mere end 200 ansatte på 
verdensplan.

Jubilæet blev fejret med 
lanceringen af et nyt inno-
vativt produkt, som skal 
bidrage til øget vækst og 
indfrielse af PR electronics 
vækstplaner. Ambitionerne 
er høje, og målene er klare. 
Der skal åbnes yderligere 
to datterselskaber og ud-
vikles syv nye innovative 
produkter om året. Disse 
høje ambitioner kræver 
store investeringer i vækst, 
og det er man klar over hos 
PR electronics, hvor 10 pct. 
Af omsætningen investeres i 
udvikling af nye produkter, 

og medarbejderstaben øges 
år for år for at følge med.

Danske arbejdspladser
Siden anlæg af den første 
serieproduktion har det 
været en fast beslutning, 
at produktionen skal ligge 
i Danmark. Innovative høj-
kvalitetsprodukter har altid 
været kendetegnede for PR 
electronics, og det skyldes i 
høj grad den fleksibilitet og 
de fordele, der ligger i at have 
produktionen tæt placeret 
på udviklingsafdelingen og 
kvalitetssystemet på hoved-
sædet i Danmark.

PR electronics arbejder 
løbende med lean-initiati-
ver for at strømline orga-
nisationen og effektivisere 
arbejdsgange, således at ar-
bejdspladser kan fastholdes 
i Danmark, og nye arbejds-
pladser kan blive skabt. Som 
en videnstung teknologi-
virksomhed har P electro-
nics et tæt samarbejde med 
Ingeniørhøjskolen Aarhus 
Universitet og andre uddan-
nelsesinstitutioner og har 
løbende praktikanter ansat 

i både tekniske og admini-
strative funktioner for at få 
tilført ny viden.

Et eksporteventyr
I starten af 1980´erne blev 
eksport en større og større 
del af forretningen, og i 
1994 kom 25 pct. af PR 
electronics omsætning fra 
eksport. I 2014 var tallet 85 
pct., og med produkter der 
kvalitets- og performance-
mæssigt på mange områder 
er bedre end de fleste kon-
kurrerende produkter og et 
særdeles konkurrencedyg-
tigt prisniveau, er der et 
enormt eksportpotentiale. 
Dette potentiale stiler PR 
electronics efter at udnytte, 
og med store investeringer 
i produktudvikling vil der 
i fremtiden fortsat blive 
udviklet nye innovative 
produkter, der udfylder 
huller i markedet og overgå 
konkurrerende produkter 
på kvalitet og performance. 
Der blive etableret nye dat-
terselskaber rundt om i ver-
den, og medarbejderstaben 
vil stige.

40 år med innovativ elektronik til industrien

PR electronics 8.000 m² store hovedkvarter i Rønde.

Stifteren Peter Rasmussens filosofi har fra starten været ”kvalitet 
før vækst”. Denne filosofi gælder stadig i virksomheden.

Stifteren Peter Rasmussen i en kollage, 
der hænger på en væg i virksomheden.

7501 – den nye innovative temperaturtransmitter.

I garagen til dette parcelhus startede PR electronics.
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-Vi tror på fremtiden og 
investere ikke bare i at 
åbne dattersleskaber, men 
også i produktudvikling, 
siger Kim Rasmussen, adm. 
direktør i det jubilerende 
PR electronics.

EKSPANSION. -PR electro-
nics har den målsætning, at 
vi lancerer mindst syv nye 
produkter om året. De har 
selvfølgelig ikke alle den 
samme nyhedsværdi, men 
hvert år kommer vi med et 
meget innovativt produkt. 
Men 7501 temperaturtrans-
mitteren, som vi lancerede 
i forbindelse med virksom-
hedens 40 års jubilæum, er 
en stor ting. Det er et stort 
skridt ind i fremtiden på om-
rådet temperaturtransmit-
tere, idet det nye produkt 
kan bruges på et bredere 
marked.

Det fortæller adm. di-
rektør Kim Rasmussen, PR 
electronics, der afløste sin 
far, Peter Pasmussen, som 
leder af den succesfulde 
virksomhed i 2009.

-Udviklingen af 7501 
har koster én mio. euro og 

10.000 mandetimer., og 
i fremtiden vil der af PR 
electronics bliver udviklet 
flere produkter af stor be-
tydning for kunderne. Vi har 
omkring 30 medarbejdere, 
der arbejder i udviklings- og 
teknologiafdelingen, og vi 
bruger 10 pct. af omsæt-
ningen til at udvikle nye 
produkter, fortsætter Kim 
Rasmussen.

Kunder og konkurrenter 
anerkender vores kvalitet
-Og alle produkter er udviklet 
og fremstillet i virksomheden 
her i Danmark?

- Vi kan effektivisere mange 
processer og dermed frem-
stille varerne til en kon-
kurrencedygtig pris ved at 
producere alt her i Rønde.

Dette, at vi har udvikling, 
indkøb og produktion i sam-
me hus er meget væsentligt 
for os. Opstår der problemer 
i den daglige produktion, er 
der en ekstrem hurtig re-
sponstid for de involverede 
parter. En vigtig del af PR 
electronics dna er vores kva-
litet, som er anerkendt ikke 
bare af mange kunder men 
også af vore konkurrenter. 
Vi føler, at vi har bedst styr 

på det hele ved at producere 
alle vores produkter her i 
Rønde.

Helt banalt kan man vel 
sige, at om en maskine, der 
producerer flere tusinde 
emner i timen, står i Kina 
eller her, er der ingen forskel 
på, men ved at den står på fa-
brikken her, har vi mere styr 
på processerne. Det opvejer 
langt de økonomiske aspek-
ter, der måtte være på den 
korte bane, ved at producere 
et vandet sted. Det er nok 
også det andre har erkendt, 
at en økonomisk besparelse 
ved at producere billi9gt et 
andet sted, har trukket en 

masse andre udgifter med 
sig.

Der er sikret areal  
til udvidelse
PR electronics har jo udvidet 
virksomheden med nybyggeri 
flere gange. Hvornår skal der 
udvides igen?

-Virksomheden fylder i dag 
omkring 8.000 m², så der er 
sket en del gennem årene. 
Jeg kan ikke give en dato på, 
hvornår vi skal i gang med 
nybyggeri, men jeg kan for-
tælle, at vi har sikret os mu-
ligheder for at udvide her, 
hvor vi ligger. Inden for de 

sidste par år har vi købt et 
areal nord for vores område 
til at bygge på, når der bliver 
behov for det, men vi er også 
i en dialog med kommunen 
om overtagelse af et areal 
på den anden side af vejen 
for at sikre os tilstrækkelig 
areal til udvidelser. Vi vil 
meget nødigt have to loka-
tioner. Derfor har vi sikret 
os udvidelsesmuligheder i 
forbindelse med den nuvæ-
rende fabrik.

Nye arbejdspladser både 
hjemme og ude
-Og PR electronics succes 
fortsætter?

Det tror vi på, og lad mig 
komme med nogle enkelte 
tal. I 1980 solgte vi 1.453 
enheder. I 1984 blev det til 
19.000 enheder. I dag ligger 
salget på 450.000 enheder 
på årsbasis. Samtidig med 
denne udvikling er produk-
tionen selvfølgelig blevet ef-
fektiviseret til at kunne følge 
med. Udover at effektivise-
ringen har gjort det billige at 
producere, er det også skabt 
nye arbejdspladser. Vores 
vækst har øget antallet af 
medarbejdere – også i vores 
ni datterselskaber ud over 
verden. Der er lige blevet 
ansat tre nye medarbejdere i 
Frankrig og en enkelt i Kina.

Vi tror meget på fremti-
den. Vi investerer i væksten 
ikke bare ved at åbne dat-
terselskaber ude i verden, 
men også ved at produktud-
viklet. Vi vil og kan og har 
kompetence til at kunne 
fremstå innovativt, hvilket 
er meget vigtigt for os.

Det er vigtigt for PR electronics fortsat at være en innovativ virksomhed
Adm. direktør Kim Rasmussen: -Vi har 
effektiviseret mange processer, og 
derved kan vi producere til en konkur-
rencedygtig pris.

PR electronics i Rønde 
fejrede sit 40 års jubilæum 
med bl. a. lanceringen af 
en ny innovativ tempera-
turtransmitter.

Af Thomas Hasselriis.

TRANSMITTER. PR electro-
nics markerede sit 40 års 
jubilæum med lanceringen 
af et nyt innovativt produkt. 
Det skete i Hornslets store 
biograf Kombi i overvæ-
relse af 200 gæster, nemlig 
medarbejdere fra dattersel-
skaber over hele verden og 
betydningsfulde kunder. 
Den store forsamling hyl-
dede firmaets stifter, Peter 
Rasmussen, efter at den 
nuværende adm. direktør 
Kim Rasmussen havde budt 

velkommen, og en virksom-
hedspræsentation på firm.

Det højteknologiske pro-
dukt, der blev præsenteret 
for de mange mennesker af 
salgsdirektør Simon Bisbo 
sammen med et diasshow 
er et feltmonteret HART 
temperaturtransmitter med 
display og optiske knapper.

Produktet hedder 7501 
og er det næste store skridt 
indenfor temperaturtrans-
mittere. Det er en Ex d 
eksplosionssikret tempera-
turtransmitter med innova-
tiv operatør interface. 

 
Avanceret HART  
programmering fra fronten
Brugeren nyder godt af en 
nem og hurtig programme-
ring. Ved hjælp af en unik 
teknologi kan transmitteren 
konfigureres fra forsiden af 

huset i et hvert miljø ved blot 
at berøre de optiske knapper 
– selv med handsker.

Man kan også udføre avance-
ret HART programmering 
fra fronten, og produktet 
reducerer også behovet for 
håndholdte kommunikato-
rer (HHC).

Når installationen er 
foretaget, behøver man al-
drig at åbne kabinettet igen. 
Resultaterne er nemme at 
læse på et 60 mm diameter 
display.

Nemt at overvåge  
processen
Gennem glasset kan man 
nemt overvåge processens 
værdi, og det radiale søjle-
diagram viser processens 
størrelsesorden på et øje-
blik.
En brugerdefineret enheds-
felt gør det let at identificere 

det viste procespunkt.Hvis 
der opstår en sensor eller en-
hedsfejl, blinker et rødt eller 
hvidt baggrundslys. Specifik 
fejlmeddelelse gør det nemt 
at finde fejlene.
Visning af programmering
PR´s velkendte brugerven-
lige menu-struktur giver 
en guidet sti-konfiguration, 
som gør opsætning af sende-
ren hurtig og intuitiv.

Unikke muligheder for høj 
ydeevne 
Med et enkelt EX d design er 
det felt-monterede kabinet 
til Zone O med egensikre 
Ex ia gokendelse og Class 1.
Digitalt interface mellem 
sender og display.
High definition display med 
5-cifret udlæsning.

Nem at følge menuen, der 
guider brugeren gennem 
programmering med rul-
lende hjælpetekst.
Energi-effektiv baggrunds-
belysning, der blinker, hvis 
der opstår fejl.

Temperaturtransmitter
Temperaturtransmitteren 
har en dokumenteret track 
record med tusindvis af en-
heder installeret på tværs af 
flere brancher. Den kan kon-
figureres til at måle 2,3 og 4 
tråds RTDs, 13 forskellige 
termoelement typer samt 
biopolar mV og modstands-
signaler, og giver en analog 
udgang.
Transmitteren kalibrerer 
også selv efter få sekunder, 
hvilket giver langtidsstabi-
litet og overgår E 61326-1 
immunitetsstandard.
Op til 60 punkt liniarise-
ring.
Brugerdefineret Callendar 
an Dusen RTD koefficien-
ter kan nemt indlæses i 7501 
til optimal sensor-til-trans-
mitter matchning.
Lav temperatur koefficient 
på 50 ppm/°C (0.005%/°C) 
sikrer nøjagtig måling over 
en bred omgivelsestempe-
ratur.

Et stort skridt frem indenfor temperaturtransmittere
Salgsdirektør Simon Bisbo præsente-
rede den nye temperaturtransmitter.

De mange gæster 
fra bl.. a. datter-
selskaberne fulgte 
intenst med i, hvad 
det nye produkt kan, 
og i virksomhedens 
historie.
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Denne 7. artikel i serien om 
datasikkerhed omhand-
ler fi eldbusstruktur og 
visse sikkerhedsmæssige 
aspekter.

Af Jørgen Sommer.

DATA. Det er ved hjælp af 
en gennemført risikovur-
dering, at man kan defi nere 
en sikkerheds funktion.  
Selve kommunikationssy-
stemet i denne standard IE/
EN 61784-3 gennemfører 
transmission af sikkerheds-
data. Det anbefales meget 
kraftigt at sikkerheds kom-
munikations kanalen ikke 
optager mere end 1 % af den 
maksimale PFD eller PFH 
af det krævede SIL niveau 
til hvilket sikkerheds kom-
munikations profi len er 
designet.
PFD: Probability of dange-
rous Failure on Demand.
PFH: Average frequency of 
dangerous failure [h-1] per 
hour.
Se fi guren der viser Safety 
function.

Fieldbusstruktur
IEC/EN 61158 fi eld bus’er

Denne standard begræn-
ser ikke brug af kommuni-
kations teknologier. Den 
fokuserer på brug af fi eld-
bus baserede funktionssikre 
kommunikationssystemer. 

Se fi eldbus illustrationen, 
der viser en model eksempel 
på brug af functional safety 
kommunikation med en 
fi eldbus baseret på black-
channel metoden.

Når der benyttes fi eld 
busstruktur omtalt i stan-
dard IEC/EN 61158 uden 
modifi kationer i defi nition 
af hvert kommunekations-
lag skal alle nødvendige for-
anstaltninger udføres med 
et supplerende “sikkerheds 
kommunikationslag” place-
ret som vist i fi guren her på 
artiklen. Dette skal udføres 
for at implementere trans-
missionen af sikkerheds data 
i overensstemmelse med 
kravene i IEC/EN 61158.

Implementering af 
Fieldbus Application Layer 
(FAL) er krævet mens AL 
kan udelades til kommu-
nikations forbindelse til en 
intern enhed. Brugerlags 
funktioner, som ikke er 
sikkerheds relaterede kan gå 
uden om SCL og få adgang 
til FAL direkte.

Sikkerheds-funktionens 
svartid
Dette er den worst-case 

tid, der kan gå efter en på-
virkning af en sikkerheds-
sensor i en fi eldbus før den 
samhørende sikre tilstand 
for fi eldbus’ens sikkerheds 
aktuatorer er opnået i tilste-
deværelse af fejl eller svigt 
i sikkerhed-funktions ka-
nalen.

Kommunikationsfejl
Meddelelser kan være for-
falskede på grund af fejl inde 
i en bus-deltager, på grund 
af fejl i transmissionsmediet 
eller på grund af forstyr-
relse. 

Meddelelsesfejl i løbet af 
en overførsel er en normal 
foreteelse i ethvert stan-
dard kommunikations sy-
stem. Sådanne foreteelser 
detekteres højst sandsynligt 
på modtagersiden ved at 
benytte en ’hash funktion’ 
(skære i stykker) og medde-
lelsen ignoreres. 

De fl este systemer inde-
holder protokoller til genop-
retning af meddelelser med 
fejl, så disse meddelelser 
ikke klassifi ceres som tabt 
indtil genopretnings eller 
gentagelses procedurer har 
fejlet eller ikke benyttet. 

Hvis en genopretning 
eller gentagelses procedure 
tager længere end en speci-
fi ceret tid bliver en sådan 
meddelelse klassifi ceret som 
’Unacceptable delay’.

Utilsigtet gentagelse
På grund af fejl eller inter-
ferens gentages gamle ikke 
opdaterede meddelelser på 
et forkert tidspunkt. Gen-
tagelse ved senderen er en 
normal procedure, når en 
forventet kvittering eller et 
forventet svar ikke modta-
ges fra målstationen eller en 
modtagerstation detekterer 
en manglende meddelelse 
og spørger om at den bliver 
sendt igen.

I nogle tilfælde kan mang-

len på svar detekteres og 
meddelelsen gentages med 
minimal forsinkelse og in-
gen tab af rækkefølgen. I 
andre tilfælde indtræffer 
gentagelsen på et senere 
tidspunkt og modtages ude 
af rækkefølge med andre 
meddelelser. 

Nogle fi eldbus’er sender 
den samme meddelelse fl ere 
gange eller via fl ere alterna-
tive ruter for at øge sandsyn-
ligheden for god gentagelse.

Ukorrekt rækkefølge
Grundet fejl, svigt eller 
interferens kan den forud 
defi nerede rækkefølge (se-
quence) af meddelelser fra 
en særlig forsyning være 
ukorrekt.

Fieldbus systemer kan 
indeholde elementer som 
gemmer meddelelser (f.eks. 
FIFO i switche, broer, rou-
ter’e) eller kan benytte pro-
tokoller, som kan forandre 
rækkefølgen (f.eks. ved at 
tillade meddelelser med høj 
prioritet) til at overtage dem 
med lavere prioritet. 

Når mange rækkefølger 
er aktive, som meddelelser 
fra forskellige forsynings-
størrelser eller rapporter 
relateret til forskellige ob-
jekttyper bliver disse ræk-
kefølger overvåget separat 
og fejl kan rapporteres for 
hver rækkefølge.

Tab og uacceptabel 
forsinkelse
På grund af fejl, svigt eller 
interferens bliver en med-
delelse ikke modtaget eller 
ikke kvitteret.

Meddelelser kan forsin-
kes mere end deres tilladte 
ankomsttid. Dette kan 
for eksempel skyldes fejl i 
transmissions mediet, blo-
kerede transmissions linjer, 
interferens eller grundet bus 
deltagere som sender med-
delelser på en sådan måde 

at servicen bliver forsinket 
eller nægtet (f.eks. FIFO i 
switche, broer, router’e)

I underliggende fi eld-
bus’er, som bruger planlag-
te eller cykliske scan, kan 
meddelelser om fejl blive 
gendannet på følgende for-
skellige måder.

slutningen af en cyklus.

som tabt og vent på næ-
ste cyklus for at modtage 
næste værdi i tilfælde:

1. bliver alle de følgende 
meddelelser i den givne 
cyklus forsinket lidt 
(Altså Omgående gen-
tagelse)

2. Bliver kun de gensendte 
meddelelser forsinkede.
1. og 2. er ikke normalt 
klassifi ceret som en 
”Uacceptable delay”.

3. Ville blive klassifi ceret 
som en ”Unaccepta-
ble delay” med mindre 
cyklus gentagelses in-

tervallet er kort nok til 
at sikre at forsinkelse 
mellem cyklus ikke er 
betydelige og næste cy-
klus værdi kan accep-
teres som en erstatning 
for den forrige mistede 
værdi.

Indsættelse
I forbindelse med en fejl el-
ler interferens indsættes en 
meddelelse, som relaterer 
til en uventet eller ukendt 
forsynings enhed. 

Denne meddelelse er 
tilføjet den forventede 
meddelelses strøm. Da de 
ikke har en forventet kilde 
kan de ikke klassifi ceres 
korrekt, ”Unintended re-
petition”, eller ”Incorrect 
sequence”.

Masquerade 
eller forstillelse
På grund af en fejl eller in-
terferens indsættes en med-
delelse som relaterer til en 
tilsyneladende gyldig kilde 
enhed. 

Således kan en ikke-
sikker relevant meddelelse 
blive modtaget af en sikker 
relevant deltager, som så 
behandler den som sikker 
relevant. 

Kommunikations sy-
stemer, der benyttes til 
sikkerheds-relaterede ap-
plikationer bør bruge yder-
ligere checks til at detektere 
Masquerade, som autorise-

ret kildeidentitet med  Pass-
words (pass-phrases) eller 
kryptografi .

Årsagsbestemte 
hjælpeforanstaltninger
Denne underparagraf op-
lister foranstaltninger nor-
malt brugt til at detektere 
årsagsbestemte fejl og svigt 
i et kommunikations system 
som kontrast til tilfældig 
(stokastisk) fejl ligesom 
meddelelses forvanskning 

grundet elektromagnetisk 
interferens.

Rækkefølge nummer
Et rækkefølgenummer er 
integreret i meddelelser 
udvekslet mellem med-
delelseskilde og meddelel-
sesdatadræn. Det kan blive 
realiseret som et tilføjet da-
tafelt med et nummer, som 
ændres fra en meddelelse 
til den næste på en forud-
bestemt måde.

Tidsstempel
I de fl este tilfælde er ind-
holdet i en meddelelse kun 
gyldig på et bestemt tids-
punkt. Tidsstemplet kan 
være en time eller time-dato 
indeholdt i en meddelelse 
fra senderen. Man bør an-
vende relative og absolutte 
tidsstempler. Det er under-
forstået at tidsstempling 
kræver at tidsbasen bliver 
synkroniseret. I forbindelse 
med sikkerheds applikatio-
ner er der behov for at syn-
kroniseringen overvåges.

Tids forventning
I løbet af transmissionen af 
en meddelelse kontrolleres 
om forsinkelsen mellem to 
på hinanden følgende mod-
tagne meddelelser overskri-
der en forudbestemt værdi. 
I dette tilfælde må man for-
mode at der er en fejltagelse. 

Eksempel med Time-slot 
orienteret adgangsmetode: 

Udvekslingen af med-
delelser sker inden for faste 
cyklusser og forudbestemte 
timeslot for enhver deltager. 

Option: Enhver deltager 
skal sende sine data indenfor 
dens time-slot også selvom 
der ikke er nogen ændring 
i værdien (Dette er et ek-
sempel på cyklisk kommu-
nikation). For at identifi cere 
en deltager som ikke sendte 
inden for sin tilknyttede ti-
meslot

Maskine datasikkerhed del-7

Figuren viser en model eksempel på brugen af functional safety kommunikation med en fi eldbus baseret på 
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Med virkning fra den 1. ja-
nuar 2015 ændres en række 
moms- og afgiftsregler.

Følgende moms- og af-
giftsregler ændres:

 
EU-afhentningskøb
Kravene til dokumentation 
for momsfrit salg til virk-
somheder i andre EU-lande 
skærpes i de tilfælde, hvor 
køber selv er ansvarlig for 
transporten (afhentnings-
køb), og hvor sælger kræ-
ver fuld betaling før eller i 
forbindelse med afhentning 
af varerne (kontant, herun-
der med kreditkort, dankort 
mv.).

Såfremt sælger ikke over-
holder dokumentationskra-
vene, kan SKAT opkræve 25 
pct. dansk moms af salget.

 De skærpede krav ved-
rører dokumentationen for:

 
1. Forsendelsen eller trans-
porten af varerne til det 
andet EU-land:
Dokumentationen af, at en 
vare er forsendt eller trans-
porteret af køber til et andet 
EU-land skal som minimum 
bestå i en erklæring fra kø-
beren med oplysning om: 

transporteret fra Dan-
mark.

-
sted.

-
gistreringsnummer på 
transportmiddel.

leveringsadressen.
 
Når det er relevant som følge 
af transportruten, skal der 
vedlægges dokumentation 
for selve transporten, f.eks. 
i form af færgebilletter, 
brokvitteringer eller lig-
nende, evt. i kopi.

 Sælger kan fremlægge 
alternativ dokumentation, 
såfremt den i øvrigt har en 
tilsvarende robusthed, som 
den krævede købererklæ-
ring.

 Dokumentation for for-
sendelsen eller transporten 
af varerne skal foreligge 
senest 3 måneder efter ud-
løbet af den måned, hvori 
leveringen har fundet sted. 
Hvis dokumentationen 
ikke er modtaget på dette 
tidspunkt, opfylder sælger 
ikke betingelsen om, at va-
ren er blevet forsendt eller 
transporteret til et andet 
EU-land. Sælger skal derfor 
betale moms af leveringen 
på dette tidspunkt. Hvis 
sælger efterfølgende får 
dokumentationen fra køber, 
kan sælger anmode om gen-
optagelse af momstilsvaret.

2. Købers eller købers 
repræsentants identitet, 
herunder verifikation af 
købers momsnummer:
Den person, der afhenter 
varerne, skal allerede i for-
bindelse med udleveringen 

af varerne forsyne sælgeren 
med supplerende oplysnin-
ger, som gør det muligt at 
identificere den, der afhen-
ter varerne.

Det kan f.eks. være i form 
af kopi af kørekort eller 
lignende dokumentation. 
Hvis ikke dokumentatio-
nen er forsynet med læselig 
underskrift, skal personen 
derudover kvittere skriftligt 
(med læsbar underskrift) for 
udleveringen af varerne.

Hvis personen, der af-
henter varerne, ikke er in-
dehaver af den udenlandske 
virksomhed, skal personen 
også fremlægge fuldmagt til 
at købe og afhente varerne 
på købers vegne.

 Sælger skal i øvrigt som 
hidtil sikre sig, at køber er 
momsregistreret i et andet 
EU-land

Elektroniske  
tjenesteydelser
Momsbeskatningsstedet for 
elektronisk leverede tjene-
steydelser til privatpersoner 
i andre EU-lande ændres fra 
at være det land, hvor leve-
randøren er etableret, til at 
være det land, hvor kunden 
er etableret.

Danske virksomheder, 
der leverer elektroniske 
tjenesteydelser (f.eks. leve-
ring og hosting af websteder, 
fjernvedligeholdelse af soft-
ware og hardware, levering 
af billeder, tekster, musik, 

film og spil eller fjernun-
dervisning mv.) til privat-
personer i andre EU-lande, 
skal derfor fra den 1. januar 
2015 momsregistreres og 
indberette moms i samtlige 
de EU-lande, hvor virksom-
heden har kunder.

Alternativt skal virksom-
heden tilmelde sig SKATs 
nye indberetningssystem, 
kaldet One Stop Moms.

 
Hotelmoms
Fradragsretten for moms af 
hoteludgifter forhøjes fra 75 
pct. til 100 pct. af momsbe-
løbet. Udgifterne hertil skal 
fortsat være af strengt er-
hvervsmæssig karakter, for 
at der kan opnås fradragsret.

 
Godtgørelse af elafgift
Elafgiften stiger i 2015 til 
87,80 øre/kWh. Det godt-
gørelsesberettigede beløb 
for elektricitet anvendt til 
procesformål vil i 2015 ud-
gøre 87,40 øre/kWh.

Såfremt elektriciteten 
anvendes til rumvarme, 
varmt vand eller komfort-
køling (air condition), kan 
der i 2015 opnås godtgørelse 
af 49,80 øre/kWh, dog kun 
såfremt der sker måling af 
elforbruget.

 
Godtgørelse af olie-, kul-, 
og gasafgift
Olie-, kul-, og gasafgif-
ten nedsættes i 2015. Det 
godtgørelsesberettigede 

beløb for olie, kul og gas 
anvendt til procesformål 
vil i 2015 udgøre afgiften 
med en reduktion svarende 
til EU’s minimumsafgift på 
4,5 kr./GJ.
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Niveau
Måling og overvågning
Enkle, robuste og pålidelige niveaukontakter og -målere til alle former for
væske.

Flyderbaserede switche og målesystemer
Konduktive switche
Hydrostatiske målesystemer
Bypass systemer

Målesystemerne anvendes indenfor de fleste brancher, og der kan tilbydes
skræddersyede løsninger til opgaver indenfor et bredt spekter af industrier.

Præcist
måleresultat

Ekstreme
temperaturer

Barske
omgivelser

Alle
medier

Sikker
drift

Internationale
godkendelser

Mange
varianter Tlf.: 45819600

carl@plesner.as



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

w
w

w
.a

u
to

m
at

ik
.n

u AUTOMATIK
Glostrup Torv 6
2600 Glostrup
Telefon 43 46 67 00
Telefax 43 43 15 13
www.automatik.nu

Ansvarshavende redaktør
Adm. direktør Mette Hviid
Forlagschef
Jørgen Blangsted
jb@folkebladet.dk

Redaktion
John Steenfeldt-Jensen

Jørgen Sommer

Jylland: Thomas Hasselriis
Alstrupvej 78, Alstrup
9700 Brønderslev
Tlf. 98 88 70 22

Abonnement:
Kr. 350,-
jb@folkebladet.dk

Ansvarlige udgivere Jørgen 
Blangsted & Mette Hviid.
Oplag: 15.600 expl.
Trykoplag: 16.000 expl.

Postbesørges den sidste uge i 
hver måned, undtaget juli og 
november til udvalgte modta-
gere i dansk industri.
 

Bladet påtager sig intet ansvar 
for fejl i annoncer og tekst, 
samt for tekst og billeder, der 
tilsendes uopfordret

Eftertryk og erhvervsmæssig 
affotografering af bladets tekst 
og annoncer er ikke tilladt.

Tryk: Dansk AvisTryk

ISSN 1902-0228
A/S reg. nr. 60513

Samarbejder med, og er talerør
for følgende: 
Brancheforeningen for 
Industriel Teknik, Værktøj og 
Automation (BITVA), Dansk 
Automations Selskab (DAu), 
Dansk Robotforening (DIRA), 
Landsudvalget for Kemotek-
nikere og Mekatronisk Selskab 
(MS) samt Profibus Danmark.

ANNONCER & ADRESSEÆNDRING
Jørgen Blangsted

Virksomheder: Navne:

Navne:

Thomas Kromann Nielsen 
er blevet ansat som intern sælger 
hos Endress+Hauser A/S. Han skal 
specielt yde rådgivning og service 
inden for fødevareindustrien og 
den farmaceutiske industri. Tho-
mas Kromann Nielsen er uddannet 
civilingeniør og kommer fra en lig-
nende stilling, hvor han har opnået 
stor erfaring med instrumentering.

Mathilde Sforzini 
er blevet ansat som ordrehandler 
hos Endress+Hauser A/S.  Mathilde 
Sforzini har tidligere arbejdet med 
salgssupport. 

Diplomingeniør Sean Nyekjær 
er blevet ansat hos Prevas A/S som 
embedded softwareudvikler. Sean 
Nyekjær er uddannet elektronik-
ingeniør fra Ingeniørhøjskolen i 
Aarhus med speciale i embedded 
softwareudvikling. Han indgår som 
en del af Prevas’ Centre of Excellen-
ce team inden for Industriel Linux, 
hvor han blandt andet vil arbejde 
med Linux BSP support for nye 
platforme samt support og vedligehold af eksisterende 
platforme. Sean Nyekjær kommer fra en lignende stil-
ling hos Liab.

Kasper Adsersen 
er pr. 1. januar 2015 udnævnt til 
Product Manager Services hos 
Endress+Hauser A/. Kasper Ad-
sersen har en lang karriere hos 
Endress+Hauser A/S, hvor han star-
tede i serviceafdelingen og senest 
har været Niveau Product Manager.  

Ebbe Kristensen 
er startet som softwareudvikler hos 
Prevas A/S. Ebbe Kristensen er se-
nior softwareudvikler med 34 års er-
faring, uddannet akademiingeniør 
1980. Siden da har han tilegnet sig 
stor erfaring med analyse, design, 
implementering og test af realtids-
systemer i indlejrede systemer. Han 
har blandt andet erfaring fra Lund-
beck Diagnostics og Fiberblaze.

Morten Rasmussen 
er blevet ansat hos Beckhoff Auto-
mation ApS som salgsingeniør med 
bygningsautomation som speciale. 
Morten Rasmussen har senest været 
ansat som salgsingeniør hos Schne-
ider Electric A/S og har tidligere hø-
stet erfaringer bl.a. som selvstændig 
i Strøh Automation og som salgsin-
geniør hos Omron Electronics.

Karsten Ries 
er pr. 1. december 2014 tiltrådt som 
ny administrerende direktør for De-
velco Products A/S. Karsten Ries er 
uddannet civilingeniør samt HD i 
fi nansiering og har en baggrund fra 
fl ere ledende stillinger, bl.a. admi-
nistrerende direktør i Mekoprint 
A/S samt grundlægger og medejer 
af PowerLynx A/S, i dag Danfoss 
Solar Inverters. Henning Mærke-
dahl fortsætter i ledelsen som teknisk direktør med øget 
fokus på at sikre den teknologiske udvikling.

Jan Finn Pedersen 
er blevet ansat hos Beckhoff Auto-
mation ApS som salgsingeniør med 
Sjælland som arbejdsområde. Jan 
Finn Pedersen har tidligere været 
ansat hos bl.a. Lönne Scandinavia 
A/S og Regal A/S.

Mike Doucleff 
er tiltrådt stillingen som direktør 
for forretningsudvikling i Schneider 
Electric Danmark. Som direktør 
for forretningsudvikling får Mike 
Doucleff det overordnede ansvar 
for at udvikle Schneider Electrics 
position inden for en række strategi-
ske kerneområder. Han kommer fra 
en stilling som strategisk direktør i 
Schneider Electrics IT-forretning i USA med globalt 
ansvar for IT-strategi. Mike Doucleff er uddannet som 
elektroingeniør, og han har efterfølgende taget en MBA 
fra IESE Business School i Barcelona.

Jesper Jørgensen 
er ansat som ny softwareudvikler 
hos Prevas A/S. Jesper Jørgensen 
er uddannet elektroniktekniker og 
merkonom i IT og har 15 års erfa-
ring med embedded softwareud-
vikling og har solid erfaring i både 
C, C++ og JAVA. Med sin stærke 
erfaring inden for softwaredesign 
og implementering, vil Jesper Jør-
gensen fremover servicere Prevas’ mange kunder inden 
for embedded software. 

Rasmus Jensen 
er blevet ansat som supportingeni-
ør hos Beckhoff Automation ApS. 
Rasmus Jensen får basis i Glostrup 
og bliver beskæftiget med hotline, 
kurser og applikationsopgaver pri-
mært for sjællandske kunder. Han 
kommer fra ansættelser hos PM 
Automation A/S og senest Fractu-
recode Corporation.

MCH rundede endnu en-
gang 900.000 besøgende 
på et år. 2014 blev således 
det tredjebedste år i kon-
cernen nogensinde.

MCH. 375 arrangementer 
fordelt på MCH-koncer-
nens fi re forskellige loka-
tioner tiltrak i 2014 hele 
919.586 gæster. Tallet er 
det tredjehøjeste i Herning-
virksomhedens 60-årige hi-
storie og er kun overgået af 
2013 samt rekordåret 2007, 
hvor 938.346 gæster besøg-
te MCH.

-Vi er rigtig stolte af, at vi 
for andet år i træk har kun-
net byde velkommen til så 
mange gæster, at det nærmer 
sig rekordåret 2007. Det 
har været et travlt år, men 
det er det hele værd, når vi 

kan glæde os over de mange 
besøg, siger adm. Direktør 
Georg Sørensen, MCH.

2015 byder på en ny udga-
ve af Transportmessen, der 
denne gang har deltagelse 

af lastbilimportører og bus-
sektoren.

hassel.

Endnu et travlt år i MCH-koncernen

MCH-koncernen havde over 900.000 besøgende i 2014.
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Gustaf Fagerberg A/S - Kornmarksvej 8-10 - 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 29 02 00 - Fax: +45 43 29 02 02
e-mail: fagerberg@fagerberg.dk - www.fagerberg.dk 

FAGERBERG LEVER AF AT LEVERE 
KVALITET I FORM AF PRODUKTER, 
RÅDGIVNING OG SERVICE 
TIL VORE KUNDER
Vort arbejde bygger på mange års erfaring kombineret med 
en evne til at tænke i nye og alternative løsninger, der kan 
mærkes på bundlinjen hos vore kunder.
Kontakt Fagerberg for en snak om netop din proces.

ANNONCER & ADRESSEÆNDRING

&proces
www.automatik.nu

   

Sammen kan vi klare 
maksimale belastninger 
og momenter...

www.parker.dk 
tel. 4356 0400

Parker’s pneumatiske lineær aktuatorserie OSP-P Basic Guide er designet til applikationer, der kræver en særlig kompakt og meget  
robust føring. For at opnå kompakt konstruktion er styreskinnen integreret direkte i cylinderens profil. På trods af det kompakte design 
har OSP-P Basic Guide alligevel evnen til at håndtere høje belastninger og momenter. Konstruktionen sikrer endvidere simpel justering 
og vedligeholdelse. Endegavlene kan vendes 4x90°, hvilket giver mulighed for fleksible lufttilslutninger. Integrerede 3/2-vejsventiler for 
bl.a. energibesparelse fås som tilvalg. Serien er tilgængelig i en Atex godkendt såvel som korrosionsbestandig version. 

Kontakt Parker Hanninfin og hør mere om vores OSP-P Basic Guide i 25mm, 32mm, 40mm og 50mm.


