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Nedtællingen til årets 
Hannover Messe er startet 
med Hannover Messe 
Preview i Berlin, hvor cirka 
50 kommende udstillere 
præsenterede deres nyhe-
der for den internationale 
presse. 

Af John Steenfeldt-Jensen

MESSE. Fra den 13. til 17. 
april 2015 afholdes verdens 
største industrimesse Han-
nover Messe 2015, men alle-
rede den 3. februar blev der 
i konferencecentret ewerk 
i Berlin afholdt et såkaldt 
Hannover Messe Preview, 
hvor medier fra hele verden 
samt særligt indbudte kunne 
få en lille forsmag på, hvad 
der vil blive vist på messen.

Flest fra Industriel 
automation
Cirka 50 kommende udstil-
lere havde hver en lille in-
formationsstand, og havde 
i løbet af dagen et pænt 
besøg af interesserede. De 
fl este af messens sektorer 
var dækket ind, men især 
’Industrial Automation’ og 
’Motion, Drive & Automa-
tion’ var godt repræsenteret. 
Selvfølgelig var det - som på 
messen - især tyske fi rmaer, 
der var repræsenteret. Inden 
for ’Industrial Automation’ 
kan nævnes fi rmaerne Par-
ker Hannifi n GmbH, Bosch 
Rexroth AG, Sick AG, 
Phoenix Contact GmbH, 
Harting KGaA, KUKA 

AG, Beckhoff Automation 
GmbH, Bürkert Werke 
GmbH, Hans Turck GmbH, 
Festo AG, Siemens AG og 
ABB AG.

Industry 4.0 i praksis
Ud over udstillingen blev 
der i løbet af dagen også 
afholdt en international 
pressekonference ledsaget 
af et spændende foredrag 
af afdelingschef Johann 
Hofmann fra Maschinen-
fabrik Reinhausen GmbH. 
Foredraget omhandlede 

’Industry 4.0’, og hvordan 
fremtidens intelligente 
fabrik kan gennemføres i 
praksis. Med udgangspunkt 
i anvendelsen af MES-syste-
met MR-CM fortalte han 
om de erfaringer man havde 
gjort på Maschinenfabrik 
Reinhausen og om lavere 
produktionsomkostninger, 
øget fl eksibilitet og lavere 
værktøjsomkostninger.  

Indien som partnerland
På pressekonferencen talte 
endvidere Indiens ambassa-

dør i Tyskland, Vijay Gokha-
le, idet Indien er Partnerland 
på Hannover Messe 2015. 
Han fortalte om Indien 
som industriland, og om 
de mange muligheder, der 
er for internationalt samar-
bejde inden for alle grene af 
industrien.
 jsj

Læs mere om den kom-
mende Hannover Messe 
2015 og Hannover Messe 
Preview inde i bladet.

Hannover Messe Preview:

Forpremiere på 
Hannover Messe 2015

På Hannover Messe Preview havde cirka 50 kommende udstillere hver en 
lille informationsstand, som i løbet af dagen havde et pænt besøg af 
interesserede. De fl este af messens sektorer var dækket ind, men især 
’Industrial Automation’ og ’Motion, Drive & Automation’ var godt repræsenteret.

Shuttle til ultralydsniveaumåling

•  Måleområde op til 25 m 
• Sensor der tåler drukning
• Spredning på kun 3°
•  4-20 mA udgang samt 2 relæer   til  
 styring og alarm.
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Læs mere og tilmeld dig nu på www.siemens.dk/sirius-star-trail-tour

Sirius Star Trails Tour

Oplev Siemens nyeste innovative produkter til el-brancen
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EL-TEKNIK. Når sukker-
roerne høstes i midten af 
september, begynder høj-
sæsonen for over 170 med-
arbejdere på Nordic Sugars 
fabriksdomicil i Nakskov. 
Nordic Sugar A/S, der står 
bag varemærket Dansukker, 
er med en årlig produktion 
på 1 mio. tons sukker nor-
dens største producent af 
hvidt sukker, og på fabrikken 
i Nakskov fremstilles en stor 
del af det sukker, der sælges 
til fødevareindustrien. I lø-
bet af kampagneperioden, 
som den fi re måneder korte 
produktionssæson kaldes, 
modtager fabrikken tæt på 
1,4 mio. tons sukkerroer, 
hvoraf der hver dag forar-
bejdes op mod 12.500 tons. 

Den enorme mængde ro-
er, der dagligt skal igennem 
maskinerne, kombineret 
med den intense produk-
tionsperiode betyder, at alt 
udstyr skal klappe og være 
klart, når kampagnen står 
på. Der er ikke råd til stop 
eller uventede pauser i pro-
duktionen: 

- 

En produktionsvirksom-
hed som vores må aldrig stå 
stille i højsæsonen. Vores 
maskin- og motorinstalla-
tioner er dem, der får bånd, 
snegle og ventilatorer til at 
køre rundt, og hvis der op-
står fejl, kan det omgående 
mærkes på produktionen og 
dermed på bundlinjen, for-
klarer vedligeholdelseschef 
Christian Storm, Nordic Su-
gar Nakskov. 

På besøg hos 
industrivirksomheder
Aldrende installationer på 
fabrikken i Nakskov har 

dog betydet, at man ikke 
længere kunne overholde 
minimumskravene for fejl, 

og for at komme tilbage til 
et stabilt niveau indgik Nor-
dic Sugar A/S først på året 
en aftale med Intego A/S, 

der er specialist inden for 
el-tekniske løsninger til in-
dustrien. Op til samarbej-

dets start var Nordic Sugar 
A/S på referencebesøg hos 
to af Integos industrikun-
der, Tulip i Svenstrup og 

Danpo i Aars, hvor Intego 
A/S har opgraderet den 
el-tekniske del samt været 
med til at forbedre driftsik-
kerheden. Og det satte for 
alvor tankerne i gang hos 
Nordic Sugar A/S.

- På de to virksomheds-
besøg så vi, hvordan en in-
dustrivirksomhed også kan 
se ud, når det kommer til 
el-tekniske løsninger, og vi 
blev klogere på, hvor meget 
det egentlig betyder, at el-
driften ikke bare fungerer, 
men at den fungerer opti-
malt, fortæller Christian 
Storm. 

Gamle installationer har 
fået et løft
Med afsæt i resultaterne fra 
andre industrivirksomheder 
påbegyndte Intego A/S i 
marts måned et gennem-
gribende installationsefter-
syn på fabrikken i Nakskov. 
Gennemgangen viste, at el-
installationerne trængte til 
opdatering: 

- Vi har opdateret instal-
lationerne, så de lever op til 
de gældende myndigheds-
krav. Det er både vigtigt for 
driften og for sikkerheden. 
Derudover har vi foretaget 
en grundig dokumentation 
af alle installationer, og det 
har resulteret i en række ud-
bedringer af det el-tekniske 
system, fortæller afdelings-
leder Bjarke Helmar Jensen, 
Intego A/S. 

Produktionen og driften 
heraf står nu sin første rig-
tige test under den igangvæ-
rende kampagne, og ifølge 
Christian Storm har man al-
lerede mærket forbedringer: 

- Dokumentationen af 
installationerne gør, at vi 
nemmere og hurtigere kan 
fi nde frem til, hvordan en 
eventuel fejl skal løses, og 
så er fejlfi nding nu ikke læn-
gere afhængig af én medar-
bejder. Det har minimeret 
fejlpotentialerne for vores 
drift og dermed optimeret 
driftsikkerheden.

Han fremhæver desuden 
Integos kendskab til indu-
strien og et bredt kompe-
tencefelt som afgørende 
faktorer for de fremskridt, 
der er sket i produktionen 
på det el-tekniske område 
indtil nu:  

- Integos erfaring inden 
for industrien har været af-
gørende, da de kender myn-
dighedskrav og kravene til 
hygiejne og sikkerhed samt 
kender maskinerne og det 
udstyr, der bruges. Derud-
over varetager de hele pa-
letten inden for el-tekniske 
løsninger lige fra installa-
tioner, motorreparation og 
automation til generel indu-
striinstallation, hvilket alt 
sammen er med til at sikre, 
at vi får den optimale fag-
lighed og sparring og ender 
ud med de mest optimale 
løsninger, siger Christian 
Storm .

Forventer høj stabilitet 
Hos Nordic Sugar A/S i 
Nakskov forventer Chri-
stian Storm, at de positive 
resultater vil fortsætte, og 
at man under produktions-
perioderne, både den nuvæ-
rende og fremtidige, kun vil 
opleve et minimum af fejl: 
- Vi forventer, at det hele kø-
rer så godt som fejlfrit, så vi 
undgår stop og dermed kan 
holde det planlagte niveau 
for vores produktion. 

Intego A/S afsluttede før-
ste del af installationsefter-
synet i juni måned, og anden 
del er allerede påbegyndt. 
Nordic Sugar A/S og Intego 
A/S forventer at fortsætte 
samarbejdet omkring andre 
el-projekter på fabrikken i 
Nakskov.                    jsj

Nordic Sugar A/S:

Driftsikkerhed er alfa og omega

Vedligeholdelseschef Christian Storm, Nordic Sugar A/S: 
- Vi forventer, at det hele kører så godt som fejlfrit, så vi undgår stop og 
dermed kan holde det planlagte niveau for vores produktion.

Foran Nordic Sugars sukkerfabrik 
i Nakskov, fra venstre: afdelings-
leder Bjarke Helmar Jensen, Intego 
A/S, ingeniørassistent Dan Rolig-
hed, Nordic Sugar A/S, vedligehol-
delseschef Christian Storm, Nordic 
Sugar A/S, og salgschef Torben 
Høyrup, Intego A/S.

- Vi forventer, at det hele kører 
så godt som fejlfrit.

Vedligeholdelseschef Christian Storm, 

Nordic Sugar A/S

Ikke råd til stop eller 
uventede pauser.

Hos Nordic Sugar A/S 
i Nakskov har man fi re 
måneder til at producere 
knap en kvart mio. tons 
sukker. Derfor er der 
selvsagt ikke råd til stop og 
fejl i den el-tekniske del. Et 
gennemgribende instal-
lationseftersyn foretaget 
af den el-tekniske specia-
list Intego A/S skal være 
med til at mindske fejl og 
sikre en stabil produktion 
gennem hele kampagne-
perioden.
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.dk/the-chain
Bestil gratis vareprøve: Tlf. 86603373  Fax 86603273

plastics for longer life® EMPACK, Malmö – Stand E02

®

Let at konstruere med e-kæder, chainflex®-kabler og
komponenter fra igus®. Find online og konfigurere. Testet
kvalitet fra det 1.750 m2 store igus® testlaboratorium.

Nem energiføring

 

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

Komplet program i magnetventiler

Specialopgaver 
udføres på vores 

eget værksted

To-, tre- og fi re-vejs magnetventiler 

til trykluft , væsker, damp og gasser

1/8” - 3”

150 bar

1430 l/min.

67

5/2-vejs styreventilblokke 

ISO 9001
certifi ceret

www.brj.dk   T:4541 3040

Pålidelig

måling!

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

Tryktransmittere til sanitære opgaver
WIKA’s tryktransmittere leveres i mange udførelser,
bl.a. kan vi tilbyde mere end 20 forskellige sanitære koblinger.
Kontakt plesner.as for at høre mere om de mange muligheder.

Verdens største fagmesse 
for installationsteknik, 
sanitet, opvarmning og 
bygningsautomatisering 
sætter fokus på to af ver-
dens vigtigste ressourcer: 
Vand og Energi.

Af John Steenfeldt-Jensen

MESSE. Under mottoet: 
Comfort meets Techno-
logy afholdes ISH 2015 i 
Frankfurt am Main fra den 
10. – 14. marts 2015. ISH 
2015 - Verdens førende 
fagmesse for bygnings-, 
energi- og klimateknik, sa-
nitet og vedvarende energi-
former - er verdens største 
messe for kombinationen 
af to af verdens vigtigste 
ressourcer: vand og energi. 
Med alt fra bæredygtige 
sanitære løsninger, inno-
vativt badeværelsesdesign 
og energieffektive opvarm-
ningsteknologier kombine-
ret med vedvarende energi 
til miljøvenlige klimaanlæg, 
køling og ventilationstekno-
logi, dækker ISH 2015 alle 
aspekter af fremtidsorien-
terede bygningsløsninger. 

Udsolgt udstillingscenter 
Over 2.400 udstillere, in-
klusive alle markedsledere 
fra Tyskland og udlandet, 
præsenterer deres nyeste 
produkter, teknologier og 
løsninger på ISH 2015. I 
fem dage samles interna-
tionale fagfolk fra handel, 
VVS-branche, ingeniør- og 
arkitektvirksomheder, bo-
lig- og ejendomsselskaber, 
serviceudbydere, offentlige 
myndigheder og univer-
siteter i Messe Frankfurts 

udsolgte udstillingscenter. 
Det forventes, at omkring 
200.000 fagfolk vil besøge 
ISH 2015.

Energi og vand i fokus
Under overskriften ‘Opti-
mum combination of wa-
ter and energy’ er energi og 
vand i fokus på ISH 2015 
med hver sit store udstil-
lingsområde: ’Energy’ og 
’Water’. Desuden udgør 
installationsteknologi også 
et stort udstillingsområde. 

’Water’ omfatter 
produktområdet  The 
Bathroom Experience’, der 
sætter fokus på, hvordan 
vandet anvendes og især på 
bæredygtighed og behand-
ling af drikkevand. Dette vil 
blive suppleret med præsen-
tationer af baderumsløsnin-
ger, hvor design og funktion 
er i harmoni. På produktom-
rådet ’World of Installation 
Technology’, der også hører 
ind under ’Water’ præsente-
res de nyeste produkter og 
løsninger inden for instal-
lation af VVS-anlæg.

Udstillingsområdet 
’Energy’ omfatter først og 
fremmest det store pro-
duktområde ’Building and 
Energy Technology / Rene-
wable Energies’, der præsen-
terer produkter og løsninger 
inden for effektive varme-
systemer og vedvarende 
energi. Desuden omfatter 
det også ’Aircontec’ / Air-
conditioning, Cooling and 
Ventilation Technology’ 
med køle- og ventilations-
teknologi samt ’Home and 
Building Automation, Ener-
gy Management’, der dan-
ner rammen om udstillere 
inden for bolig- og bygnings-
automation, energistyring 
og måle- og styringsteknik.

Polen er det første ’Part-
nerland’
For første gang bliver Part-
nerland-konceptet, der er 
kendt fra andre fagmesser 
i Frankfurt, introduceret 
på ISH 2015. Som et af 
Tysklands store nabolande 
og handelspartnere er det 
naturligt, at Polen har fået 

æren af at være det første 
’Partnerland’ på ISH. Både 
Tyskland og Polen satser i 
deres energipolitik på ved-
varende energikilder og 
på indførelsen af energief-
fektive teknologier, og den 
polske stat støtter med sit 
projekt ’GreenEvo’ polske 
virksomheder med at mar-
kedsføre ’grøn’ teknologi 
på verdensmarkedet. Som 
’Partnerland’ har Polen der-
for den ideelle platform på 
ISH 2015 for at præsentere 
disse teknologier.

DIMEX - den danske 
forbindelse
Besøgende på ISH 2015 
kan købe og selv udskrive 
deres adgangskort via mes-
sens hjemmeside: www.ish.
messefrankfurt.com. Køb 
af et partoutkort udløser et 
gratis katalog, der kan af-
hentes på messen. Katalog 
kan også købes ved messens 
indgangskasse. Hvis man vil 

være godt forberedt inden 
messens start, kan katalo-
get købes hos DIMEX ca. 
10 dage før messens åbning. 
Adgangskort bestilt på In-
ternet giver gratis transport 
til og fra messen med de 
offentlige transportmid-

ler inden for Rhein-Main-
Verkehrsverbunds (RMV) 
takstområde.

DIMEX ApS er Messe 
Frankfurts offi cielle repræ-
sentant i Danmark og Island 
og hjælper såvel udstillere 
som besøgende med alt det 
praktiske omkring Messe 
Frankfurts messer i hele 
verden. Yderligere oplysnin-
ger om messerne i Frankfurt 
samt Messe Frankfurts øvri-
ge messer i hele verden, kan 
fås på hjemmesiden: www.
frankfurtmesse.dk
 jsj

ISH 2015:

Vand og energi i fokus på verdens største VVS-messe
’Home and Building Automation, 
Energy Management’, der danner ram-
men om udstillere inden for bolig- og 
bygningsautomation, energistyring og 
måle- og styringsteknik er et voksende 
område på ISH 2015.

Sirius Star Trails Tour

Oplev de nye 
innovative 
produkter 
til el-brancen

Læs mere og tilmeld dig på 
www.siemens.dk/sirius- 
star-trail-tour
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Mennesker - Ideer - Løsninger

Finn Iversen
Product Engineer - Valves
Mobile +45 2761 4509
f iv@insatech.com

Masoneilan &
Consolidated

Dette omfatter trykregulatorer, EN/ISO sikkerhedsventiler 
samt dampkonditioneringsenheder.

Trykreduktion, trykudligning, opstrømstryk vedligehold, 
differenstrykregulatorer og vakuumbrydende regulatorer.

Pilotstyrede enheder baseret på eks.: Hydraulik og pneumatik.

og Carraro giver det os mulighed for at løse fl
indenfor mange områder såsom: Olie & gas, damp og kemisk industri.

Insatech A/S udvider
ventilsortimentet med 
produkter fra Carraro

Ronny Rahbek
Sales Engineer - Valves

rra@insatech.com

Vil du vide mere, så kontakt:
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www.pepperl-fuchs.dk/magnetic-encoder

Your automation, our passion.

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

Yderligere information:

Det bedste fra to verdener:
Høj præcision og
lang levetid
 
Magnetisk absolutenkoder ENA58IL

Nu bedre end 0,1° opløsning
Kontaktløs teknologi erstatter 
sårbare gearkasser
Resultat: Kompakt, robust, nøjagtig

Dansk Hydraulisk Institut 
hjælper virksomheder i 
Kalundborg Symbiosis til 
at genvinde andre virk-
somheders spildevand.

SPILDEVAND. En industriel 
symbiose er et ressource-
samarbejde, som inde3bæ-
rer, at en virksomheds spild 
bliver til en anden virksom-
heds ressource. Det bety-
der, at spild i form af vand, 
energi eller materialer 
bliver genanvendt af en ny 
virksomhed. Det er både til 
gavn for virksomhedernes 
bundlinje og for miljøet. I 

Kalundborg fi ndes verdens 
første fungerende industri-
elle symbiose.

Vand bliver dyrebart i 
fremtiden
Kalundborg Symbiosis har 
i sin mere end 40-årige le-
vetid været under konstant 
udvikling. Når det drejer 
sig om vand, som i fremti-
den bliver en knap og dyr 
ressource, er DHI en del af 
denne udvikling. I et pro-
jekt hos Kalundborg Symbi-
osis  samarbejder DHI med 
Kalundborg Kommune og 
NNE Pharmaplan for at 
fi nde vandsymbioser, hvor 
spildevand kan genanven-
des i andre virksomheder.

DHI fi nder fremtidens 
vandsymbioser
DSHI har inspiceret og 
kortlagt alle de deltagende 
virksomheders produkti-
onsprocesser med fokus 
på vand og vandrelaterede 
stof- og energistrømme. Til 
at identifi cere matchende 
vandproducerende- og 
vandforbrugende proces-
ser har DHI brugt deres 
Industry Reuse software.

-Industry Reuse er et 
vigtigt redskab, fordi det gi-
ver et visuelt overblik over 
industrianlæggene og de 
mange vandstømme. Det 
gør det hurtigt, nemt og 
effektivt at sammenligne 
vandstrømme og dermed 

identifi cere potentielle 
symbiosetiltag, siger Per 
Elberg Jørgensen, senior-
konsulent hos DHI.

Som resultat af projektet 
er der udpeget 20 mulige 
vandsymbioser, og fem af 
de mest lovende er blevet 
udvalgt til mere grundige 
undersøgelser. Som hjælp 
til en generel videre udbre-
delse i industrien har DHI 
også lavet en manual, som 
beskriver hvordan virksom-
hederne selv kan organisere 
og gennemføre fl ere vand-
symbioser.

hassel.

Ikke en dråbe må gå til spilde

KONFERENCE. Tirsdag den 
17. marts 2015 fra kl. 08.30-
16.00 afholdes DAu-konfe-
rencen ’Functional safety og 
remote access - forenelige 
mål?’ hos Siemens A/S, Bo-
rupvang 9, 2750 Ballerup.

Cloud, mobilitet og 
fl eksibilitet er blandt de 
stærkeste teknologiske me-
gatrends i industrien i disse 
år. De nye teknologiske løs-
ninger skaber en række nye 
muligheder for at optimere 

og styre produktionen samt 
dokumentere produktions-
mål. Man kan overvåge, pro-
grammere, starte og styre 
maskiner og procesanlæg fra 
nabolokalet eller i en anden 
verdensdel over internettet. 
Det giver høj oppetid.

Løsninger til nye 
udfordringer
Med de nye teknologier føl-
ger også nye udfordringer. 
Målet med denne konfe-

rence er at informere om 
de nye sikkerhedsudfor-
dringer i forbindelse med 
remote access samt at give 
inspiration til forbedring 
af sikkerhedsarbejdet hos 
både maskinleverandører 
og slutbrugere. På konfe-
rencen vil førende danske 
virksomheder fortælle om 
deres løsninger, og landets 

fremmeste specialister og 
rådgivere på området vil 
fortælle om deres erfaringer.

Konferencen vil gennem-
gå reglerne i blandt andet 
Maskindirektivet og sætte 
spot på, hvad der er særligt 
vigtigt, når der er tale om 
remote access. Desuden vil 
konferencen gennemgå de 
konkrete faser og værktø-
jer, som man skal anvende 
for at sikre personsikker-
heden i egen virksomhed 
eller hos maskinkunder. 
Konferencen henvender sig 
derfor til alle, som arbejder 
med functional safety. Både 
produktionschefer, sikker-
hedsansvarlige, rådgivere, 
maskinbyggere og systemin-
tegratorer vil kunne få stort 

udbytte ved at deltage på 
konferencen.

Minimesse og 
repræsentanskabsmøde
I forbindelse med konfe-
rencen afholdes en mindre 
messe med 4-5 udstillere, og 
i forlængelse af konferencen 
afholdes DAus ordinære re-
præsentanskabsmøde 2015 
den 17. marts kl. 16.15 
hos Siemens A/S. 

Alle medlemmer af DAu 
er velkomne til repræsen-
tantskabsmødet. Af hensyn 

til den praktiske planlæg-
ning skal man tilmelde sig 
mødet på forhånd.

Tilmelding og pris
Tilmelding til konferencen 
kan ske via DAUs hjemme-
side på: www.dau.dk.

Prisen for deltagelse er 
for medlemmer af DAu: 
1.900 kr. ex. moms., for 
abonnenter af DAu: 2.200 
kr. ex. moms. Og for øvrige: 
3.900 kr. ex. moms.

 jsj

DAu-konference: 

Functional safety og remote access - forenelige mål?
DAu-konferencen ’Functional safety og remote access - 
forenelige mål?’ omhandler de nye sikkerhedsudfordrin-
ger i forbindelse med remote access og giver inspiration 
til forbedring af sikkerhedsarbejdet hos både maskinle-
verandører og slutbrugere.
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Industriens Fond og 
Ferskvandscentret har 
netop etableret »Danish 
Water Technology House« 
i Singapore. Huset skal 
styrke eksporten af dansk 
vandteknologi til vækst-
markederne i Sydøstasien. 
Industriens Fond har be-
vilget 7,9 millioner kroner 
og håber at projektets 
erfaringer også kan bruges 
i andre brancher.

Industriens Fond og Fersk-
vandscentret har netop 
etableret »Danish Water 
Technology House« i Sin-
gapore. Huset skal styrke 
eksporten af dansk vandtek-
nologi til vækstmarkederne 
i Sydøstasien. Industriens 
Fond har bevilget 7,9 mil-
lioner kroner og håber at 
projektets erfaringer også 
kan bruges i andre brancher.

Alt tyder på, at de syd-
østasiatiske markeder i de 
kommende år vil vokse. 
Presset på vandressourcerne 
stiger i takt med en voksende 
middelklasse, der kræver 
rent vand i hanerne. Det er 
derfor et område med stort 
eksportpotentiale, som vi i 
Danmark er skarpe på, men 
som vi skal blive bedre til at 
udnytte.

I dag stammer cirka 80 
pct. af danske eksportind-
tægter fra knap 5 pct. af 
virksomhederne, hvoraf alle 

er store internationale spil-
lere. »Danish Water Tech-
nology House« skal derfor 
særligt hjælpe mindre- og 
mellemstore virksomheder 
med at få en større del af 
væksten i Sydøstasien.

Klyngebaseret 
eksportindsats
Skal danske virksomheder 
spille en rolle på det sydøst-
asiatiske marked, så er det 
helt afgørende, at de kan 

tilbyde samlede helheds-
løsninger.

”Vi oplever at der efter-
spørges samlede løsninger 
når komplekse vandud-
fordringer skal løses. Det 
gælder både i et land som 
Singapore, men faktisk og-
så fl ere andre steder. På den 
baggrund etablerer vi et nyt 
vandteknologihus, der sam-
ler danske virksomheder i 
et intelligent klyngesam-
arbejde. På den måde kan 
to plus to blive til fem og 
mindre virksomheder kan 
samarbejde om at levere 
præcis det, der efterspørges, 
fortæller Mads Lebech, der 
er adm. direktør i Industri-
ens Fond.

Det eksportrelaterede 
klyngesamarbejde skal over 
en treårig periode følges af 
en forskergruppe fra Syd-
dansk Universitet.

-Syddansk Universitet skal 
afdække hvilke mekanis-
mer, der bidrager til øget 
eksport, og hvordan sam-
arbejdet gavner virksom-
hederne. Erfaringerne skal 
munde ud i en veldokumen-

teret eksportmodel, som 
efterfølgende kan benyttes 
af danske virksomheder i 
andre brancher og måske 
også andre steder end lige 
det sydøstasiatiske områ-
de, forklarer adm. direktør 
Mads Lebech og understre-
ger, at netop muligheden for 
at skalere projektet betyder 
meget for Industriens Fond.

Ferskvandscentret er klar 
til at tage fat
-Vi er meget begejstrede for, 
at Industriens Fond har valgt 
at involvere sig i »Danish 
Water Technology House«. 
Det er vores forventning, at 
huset bliver en katalysator 
for en øget eksport for spe-
cielt små- og mellemstore 
virksomheder og samtidigt 
kan være medvirkende til 
at skabe øget innovation. 

Vi ved, at sådanne fælles 
brancherelaterede ini-
tiativer virker positivt på 
bundlinjen, fortæller adm. 
direktør Knud Bundgaard, 
Ferskvandscenteret.

”Den helt store udfor-
dring for små og mellemsto-
re virksomheder i Danmark 
er ofte, at de hverken har 
kapital eller erfaring til at 
gå ud og løfte eksportopga-
ven på egen hånd. Via vand-
teknologihuset i Singapore 
deler danske virksomheder 
fælles lokale ansatte, med 
relevante kvalifi kationer, 
som altid vil være til stede 
i regionen til at opsøge og 
forfølge muligheder.”

Virksomheder hilser DWTH 
velkommen
En af de virksomheder, som 
har valgt at blive medlem af 
»Danish Water Technology 
House« er Mycometer, som 
udvikler hurtigmetoder til 
påvisning og kvantifi cering 
af mikroorganismer i vand.

”Vi havde ikke kastet os 
over Sydøstasien, hvis det 
ikke havde været for »Danish 
Water Technology House«. 
Selvom potentialet derude 
er kæmpestort for vores pro-
dukter, er Sydøstasien for 
langt væk til, at vi selv kan 
yde den nødvendige indsats. 
Mange steder i Sydøstasien 
vil de end ikke overveje at 
købe vores produkter, hvis 
vi ikke er repræsenteret 
lokalt. Igennem huset kan 
vi få de nødvendige ben på 
jorden, og når vi tager turen 
derud, kan huset med de-
res lokale markedskendskab 
og netværk sikre, at vi ikke 
spilder vores tid,” fortæller 
medstifter af Mycometer, 
Morten Miller.

Udover at hjælpe danske 
virksomheder med salg, er 
målet også, at vandtekno-
logihuset skal hjælpe de 
danske virksomheder til 
at indgå i innovationssam-
arbejder med Singaporea-
nerne, med henblik på at 
sikre Danmarks position i 
fremtiden.                     hassel.

Nyt vandteknologihus i Singapore 
skal fremme dansk eksport

Det nye Danish Water Technology 
House i Singapore.

Fra Singapore skal eksporten af dansk vandteknologi styrkes til 
vækstmarkederne i Sydøstasien.

Fakta om Danish Water Technology House:
Danish Water Technology House skal have base i Sin-
gapore og skal hjælpe danske vandvirksomheder med at 
markedsføre og sælge produkter og løsninger i Sydøst-
asien. Målet er at øge eksporten til Sydøstasien.
Huset har fokus på at understøtte virksomhedernes mar-
kedsføring og salg. Derfor tilbydes virksomhederne hjælp 
til produkt- og projektsalg, vejledning og undersøgelser 
omkring afsætningspotentialer og andre markedsforhold 
samt assistance til at fi nde lokale teknologipartnere til 
udviklingsprojekter. Huset skal overvejende bemandes 
af lokale tekniske sælgere og markedsføringsfolk. 
Danish Water Technology House tæller allerede 12 virk-
somheder og skal være operationelt fra januar 2015. Det 
forventes, at huset er økonomisk bæredygtigt efter 2017. 

hassel.

”Forventningen er en 
øget eksport for 
specielt små og 

mellemstore 
virksomheder”.

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

MSEP kan styre op til 8 IAI akser. Herved kan grupper 
af IAI akser styres af en decentralt placeret controller, 
der kommunikerer til hoved-PLCen via bussystem.

Op til 8 IAI akser i én controller...



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

Læs mere på pcschematic.dk/undervisning

Her kan du altid udvikle dig
- Fra første skoledag til de mest avancerede behov

Tusindvis af studerende bruger hvert år PC|SCHEMATIC Automation som en 

integreret del af undervisningen på de tekniske uddannelser. Det gælder både 

nye elever og professionelle, der videreuddanner sig.

Selv følger vi det op med tilbud om efteruddannelse og specialtilpassede firma-

kurser, som gør jer ekstremt effektive i lige netop jeres hverdag.

Derfor kan du og dine kolleger altid udvikle jer med programmet. Både når I vil 

inspireres til mere effektive arbejdsgange, og når I har brug for nye kvalificerede 

kolleger til jeres professionelle fællesskab.



WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

eXTRem temperaturbestandig fra −40 til +70°C

eXTRem immun over for transienter op til 5 kV

eXTRem vibrationssikker op til 5g 
 eXTRem i højder op til 5.000 m

Understøtter bl.a. IEC 60870-5-101/-103/-104; IEC 61850; IEC 61400-25

www.wago.dk

WAGO Denmark A/S Lejrvej 17 3500 Værløse
Tlf.: 44 35 77 77 info.dk@wago.com

Helt ud i det eXTReme
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For Schneider Electric er 
bæredygtighed og ener-
gioptimering sund fornuft 
og en god forretning. Med 
en 9. plads i verden som 
det mest bæredygtige 
selskab, viser selskabet 
selv vejen.

BÆREDYGTIG. 2015-listen 
over verdens 100 mest bæ-
redygtige virksomheder er 
netop blevet offentliggjort, 
og Schneider Electric ind-
tager i år en fl ot 9. plads på 
den prestigefyldte liste. Po-
sitionen vækker stolthed i 
Schneider Electrics danske 
datterselskab, der bl.a. kan 
mærke det, når der skal til-
trækkes dygtig arbejdskraft. 
Sidste år var den franske 
koncern placeret som nr. 10.

En stor motivationsfaktor
”The Global 100” består af 
verdens 100 mest bæredyg-
tige virksomheder målt på 
en række sektor-specifi kke 
områder. Det er organisa-
tionen Corporate Knights, 
der står bag listen, som har 
været offentliggjort siden 

2005. I år toppes listen af 
det amerikanske biotech-
selskab Biogen Idec, mens 
Schneider Electric er sprun-
get en plads frem til nr. 9. 
Danske Bank ligger på en 
10. plads umiddelbart efter. 

- Det fl otte resultat er en 
stor anerkendelse for vores 
indsats, og det at være i top 
10 er en samtidig en stor 

motivationsfaktor til at fort-
sætte og forstærke vores fo-
kus på bæredygtighed, siger 
Schneider Electrics globale 
bestyrelsesformand og CEO 
Jean-Pascal Tricoire.

Global specialist i 
energioptimering
Schneider Electric, der er 
global specialist i energiop-
timering og tilstede i over 
100 lande, har bæredygtig 
udvikling som en del af den 
overordnede strategi. I Dan-
mark er Schneider Electric 
især kendt for intelligente 
løsninger til bygninger og 
boliger, for Danmarks før-
ste og mest kendte ESCO-
projekt samt det velkendte 
brand Lauritz Knudsen. 
Desuden er det danske 
hovedkvarter som en af 
de første virksomheder i 
Danmark blevet certifi ce-
ret efter energistandarden 
ISO50001. Et certifi kat, der 
dokumenterer struktureret 
arbejde med energiledelse 
og stræben efter at nedbrin-
ge energiforbruget.

Bæredygtighed er en god 
forretning
- Vi er meget stolte over at 

stå på listen over de mest 
bæredygtige virksomheder 
i verden og være en del af 
en global koncern, der er 
med til at gøre en forskel 
på den energiudfordring, 
verden står overfor. Det er 
bl.a. med til at gøre os til 
en attraktiv arbejdsplads, 
siger Thomas Träger, adm. 
direktør i Schneider Elec-
tric Danmark og fortsætter: 
- Bæredygtighed er ofte god 
forretning. Fokus på ener-
gioptimering er for os sund 
fornuft og god forretning. Vi 
skærper vores egen og vores 
kunder og partneres grønne 
profi ler ved at optimere alt 
fra processer til drift af byg-
ninger, forbedre indeklima 
og bidrage til bundlinjen 
med energiinvesteringer, 
der på kort tid sikrer øget 
cashfl ow. 

The Global 100 er ba-
seret på dataindsamlinger 
fra Bloomberg og direkte 
indberetninger fra 350 
virksomheder, der nøje er 
udvalgt efter globale kri-
terier om størrelse og ak-
tiebeholdning. Corporate 
Knights er et canadisk ana-
lyseinstitut, der arbejder for 
”Clean Capitalism”. Listen 
offentliggøres hvert år på 
World Economic Forum i 
Davos.
 

jsj

Schneider Electric er verdens 
9. mest bæredygtige selskab

TRYK. WIKA’s tryktrans-
mitter type A-10, tilhø-
rer den nye generation af 
transmittere til generelle 
industriopgaver. A-10 skil-
ler sig ud fra de gængse 
transmittere, ikke kun 
på grund af sin kompakte 
størrelse, men også for sin 
fremragende kvalitet. 

A-10 kan leveres i et 
stort udvalg af måleområ-
der, med en målenøjagtig-
hed bedre end 0,5 % - og 
der medfølger test certifi -

kat med hver eneste trans-
mitter. Sammen med en 
række forskellige proces- 
og elektriske tilslutninger, 
er det let at tilpasse A-10 
til en bred vifte af opgaver 
inden for industriel tryk-
måling.

For maskinbyggeren er 
det et ekstra plus, at A-10 
kan bruges i hele verden 
takket være sine mange in-
ternationale godkendelser.
Yderligere oplysninger på: 
www.plesner.as
 jsj 

Tryktransmitter 
til generelle 
industriopgaver 

Adm. direktør Thomas Trä-
ger, Schneider Electric Dan-
mark: - Bæredygtighed er 
ofte god forretning. Fokus 
på energioptimering er for 
os sund fornuft og god for-
retning.

WIKA’s tryktransmitter type 
A-10 er let at tilpasse til en bred 
vifte af opgaver inden for indu-
striel trykmåling.

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 
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Stærk teknologi
Stærk pris

VG-serien – et rigtig multitalent!
 

Festo A/S

70 21 10 90

Multifunktionelt power-
meter til monitorering og 
test i industrielle miljøer 
og bygningsautomation.

EL-TEKNIK. Brdr. Jørgensen 
Instruments A/S introdu-
cerer det nye multifunktio-
nelle powermeter APLUS 
fra schweiziske leverandør 
Camille Bauer AG. APLUS 
giver en høj målenøjagtig-
hed og et utal af mulige 
måleværdier til brug i el-
distribution samt til moni-
torering eller til testformål. 
Det fås nu i et moderne 
design med TFT–farve-
display, hvilket giver klare 
grafi ske analyser og fl ere 
muligheder for forklarende 
tekster og måleenheder. 

Opbevaring af data
Udover de foruddefi nerede 
måleværdier på analoge 
udgange, tilbydes en data-
loggeroption, som logger på 
SD kort. Her kan logges alle 
data om forbrug, netforsy-
ning og data til energiop-
timering. Logningen kan 
logge periodisk eller startes 
ved overskridninger af de-
fi nerede grænser.   

Tilpasses den enkelte 
applikation
Der er mulighed for at til-
passe enheden perfekt til 
applikationen, hvor funk-
tionaliteten af APLUS frit 
kan sammensættes. Den 
grundlæggende enhed kan 
udvides med en datalogger, 
ekstra I/O’er og omfatten-
de kommunikationsfacili-
teter. 

Kommunikationsformer
Bus-kommunikation er 
mulig via RS485 Modbus/
RTU, der er standard. Her-
udover kan vælges digitale 
I/O’er, relæer og analoge 
udgange. Enheden inde-
holder som standard også 
et relæ, en digital indgang 
og en digital S0 udgang. 
Dvs. den kan bruges som 

energimåler. Desuden kan 
Ethernet Modbus/TCP el-
ler Profi bus (DP) vælges.

High-end
APLUS er fremstillet i 
bedste schweizisk kvalitet, 
og enheden kan anvendes 
i industrielle miljøer og 
bygningsautomation. På 
grund af sin målehastighed 
og nøjagtighed er den også 
kvalifi ceret til udfordrende 
opgaver i eksempelvis test-
stande. Nominelle spæn-
dinger op til 690V kan 
tilsluttes direkte, og den 
kan benyttes til analyse 
af harmoniske strømme, 
hvor den måler op til 63. 
harmoniske.
Yderligere information på: 
www.brj.dk  
 jsj

Det multifunktionelle powermeter APLUS har en høj målenøjag-
tighed og et utal af mulige måleværdier til brug i el-distribution 
samt til monitorering eller til testformål.

Multifunktionelt 
powermeter

Det bliver også nemmere 
at montere nye emner i 
produktionen hos C&K 
Johansen.

AUTOMATION. Siden 2007 
har C&K Johansen trinvist 
udbygget en eksisterende 
presse til en komplet 4-pres-
selinje med en slæde og tre  
SpeedFeeders fra AP&T. 
Tre af presserne er tidligere 
leveret af AP&T, og den 
mindste på 250 ton er blevet 
helt renoveret for at opfylde 
kravene til høj produktivitet 
og tilgængelighed.

Nu har virksomheden 
placeret en ordre på yderli-
gere en SpeedFeeder for at 
fuldføre installationen. Det 
medfører, at fl owet mellem 
presserne bliver betydeligt 
hurtigere, og det bliver nem-
mere at montere nye emner 
i produktionen.

Den nye SpeedFeeder be-
tyder også, at håndteringen 
af nye emner bliver nemme-
re. Tidligere blev der brugt 
dobbeltgriber, som det ofte 
var nødvendigt at skifte ud 

for at klare fl ere operationer 
med samme fremfører.

Del af langsigtet strategi
For C&K Johansen er det 
en del af den langsigtede 
strategi at fortsætte med at 
automatisere produktionen.

-En effektiv og fl eksi-
bel produktion med høj 
tilgængelighed på maski-
nerne er en forudsætning 
for, at vi fortsat kan være 
konkurrencedygtige, siger 
Peter Møller, adm. direktør 

i C&K Johansen AS Den-
mark. C&K Johansen er en 
førende leverandør af dyb-
trukne pladeemner i mindre 
og større serier til de fl este 
brancher. Blandt de pro-
dukter, som formes, er der 
blandt andet komponenter 
til bremser, motordele til 
lastbiler, armaturer og dele 
til landbrugsmaskiner.

Levering og installation 
af den sidste SpeedFeeder 
forventes at være færdig i 
foråret 2015.                 hassel.

Automatisering af 
4-presselinje betyder 
en hurtigere produktion

Med ordren på en SpeedFeeder til levering i foråret fuldfører C&K 
Johansen udbygningen af en fuldt automatiseret 4-presselinje.
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konstant vækst

Ipå verdensplan

Alle Endress+Hauser’s 
væskeanalyse produk-
ter bliver produceret på 
fabrikken Conducta, som 
er verdens største produ-
cent af pH elektroder og 
som altid har været aktiv 
i udviklingen af pH buf-
feropløsninger.

ANALYSE. Da alle pH elek-
troder har en tendens til at 
afvige med tiden, har bru-
gerne behov for bufferopløs-
ninger for at kalibrere dem 
med regelmæssige mellem-
rum. Specielt inden for den 
farmaceutiske industri, er 
der regler for, at bufferop-
løsningen kun må benyttes 
én gang og derefter skal hele 
opløsningen bortskaffes. 

Leveres i små 
plastampuller
Dette understøtter 
Endress+Hauser’s buf-
feropløsninger også, i og 
med at der kan købes præ-
cis den ønskede mængde til 
én kalibrering. Der er lagt 
megen tankevirksomhed 
ind i alle elementer, hvoraf 
der kan nævnes at bufferop-
løsningen bliver leveret i 
små plastampuller, hvori 
en elektrode kan indsættes 

– og ikke som mange andre 
virksomheder i 20-ml po-
ser kendt fra kosmetikbran-
chen. Når man åbner disse 
poser risikerer man ofte at 
en stor del af bufferopløs-
ningen bliver spildt. 

Fuld sporbarhed
Der er fuld sporbarhed i 
henhold til nationale stan-
darder, såsom PTB og NIST, 
som efterspørges af hoved-
parten af brugerne og denne 
sporbarhed er garanteret via 
et certifi kat. Dette certifi kat 

indeholder udover beskri-
velse af produktet, detal-
jerede oplysninger om den 
nøjagtige målte pH-værdi, 
dato for produktion og hold-
barhed, samt lot-numre og 
nominelle pH-værdier af 
de anvendte standarder. 
Derudover er der angivet 
en detaljeret beskrivelse af 
sporbarhedsproceduren. 

Dækker hele 
pH-måleområdet 
Certifi katet dækker alle 
vores kunders krav - selv de 
mere strenge, som f.eks. in-
den for den farmaceutiske 
industri. Endress+Hauser’s 
pH bufferopløsninger dæk-
ker hele pH-måleområdet 
og er produceret og aftappet 
under særdeles hygiejniske 
forhold i et specielt udviklet 
anlæg. Disse produktions-
forhold garanterer en lang 
holdbarhed på 18 måneder.

Alle bufferopløsningerne 
kan fås i tre forskellige fl a-
skestørrelser: 250 ml, 1000 
ml og 5000 ml beholder. De 
oftest anvendte bufferop-
løsninger pH 4,00 og pH 
7,00 fås desuden også som 
engangs-pakker, herunder 
20 fl asker af 18 ml.
Yderligere oplysninger på 
www.dk.endress.com/buf-
fere
 jsj

Bufferopløsninger 
til pH-elektroder

Den nye M1000 fl owmå-
lerserie hos V. Løwener 
matcher det brede behov 
indenfor industrien.

FLOWMÅLING. Den popu-
lære serie af BadgerMeter 
MID-målere består af mag-
netisk induktive to-vejs 
fl owmålere til anvendelse i 
stort set alle former for in-
dustrielle procesvirksomhe-
der. Serien er opdateret med 
en ny generation M1000 i 
økonomiklassen.

V. Løwener er dansk di-
stributør.

Rette model til de 
krævende
Model M5000 (som også fås 
batteridrevet) er måleren til 
de virkeligt krævende opga-
ver, hvor der er behov for en 
meget høj målenøjagtighed 
(±0,5%). Model M2000 
er til det brede opgavefelt 
inden for industrielle virk-
somheder med behov for en 
målenøjagtighed på ±0,25% 
og rørtilslutninger med 
indvendig diameter på op 
til DN2000. Den Ex-mær-
kede M3000/M4000 er 

udviklet og fremstillet til 
potentielt eksplosive mil-
jøer, f.eks. inden for kemi-
industrien. Den model, som 
først blev præsenteret på 
markedet, nemlig M1000/
M1500 til det største og 
bredeste opgavefelt, er nu 
erstattet af en ny generation 
ModMAG M1000.

Ny generation M1000 i 
økonomiklassen 
Den nye M1000 serie er den 
i det samlede BadgerMeter 
program af ModMAG må-
lerne, som perfekt matcher 
det brede behov inden for 
industrien generelt, f.eks. 
medicinalindustrien, lev-

nedsmiddel/drikkevare-
industrien samt vand- og 
spildevandsindustrien. Den 
er samtidig den økonomisk 
mest attraktive løsning 
blandt alle ModMAG må-
lerne. M1000 kan indbygges 
i doserings- og batchproces-
ser, maskinanlæg, tanke og 
køretøjer. 

Tekniske specifi kationer
M1000 er beregnet til to-
vejs måling af ledende væ-
sker op til >5 μ S/cm. 

Robust aluminiumska-
binet i beskyttelsesklasse 
IP67.
www.loewener.dk

hassel.

Den magnetisk induktive 
vej til præcis fl owmåling

pH bufferopløsningen bliver 
leveret i små plastampul-
ler, hvori en elektrode kan 
indsættes.

Flowmåleren kan bruges i stort 
set alle former for industri.

Sirius Star Trails Tour

Oplev Siemens nyeste innovative 
produkter til el-brancen

Mød os på “Sirius Star Trails Tour” 
og få en præsentation af de nye 
muligheder inden for bl.a. Sirius 
Innovations S2, trykknapper og 
maksimal- og lastafbrydere.

Du kan også deltage i lanceringen 
af LOGO! 8 og netværke på vores 
velrepræsenterede minimesse.

Så sæt kryds i kalenderen når vi 
besøger forskellige lokationer 
rundt om i landet. Deltagelse er 
gratis.

Hvor og hvornår

Tirsdag den 24. marts 2015 
Rold Gammel Kro, Arden

Onsdag den 25. marts 2015 
Comwell, Middelfart

Torsdag den 26. marts 2015 
Brøndby Stadion, Brøndby

Program

08.30 Vi byder på morgenmad

09.00 Arrangementet starter

15.30 Tak for i dag

Læs mere og tilmeld dig nu på www.siemens.dk/sirius-star-trail-tour

INVITATION
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Hannover Messe tog for-
skud på årets messe med 
arrangementet Hannover 
Messe Preview, hvor cirka 
40 kommende udstillere 
præsenterede deres nyhe-
der ved en miniudstilling 
og pressekonference i 
Berlin. 

Af John Steenfeldt-Jensen

BERLIN. Fra den 13. til 17. 
april 2015 afholdes verdens 
største industrimesse Han-
nover Messe 2015, men alle-
rede den 3. februar blev der 
i konferencecentret ewerk 
i Berlin afholdt et såkaldt 
Hannover Messe Preview, 
hvor medier fra hele verden 
samt særligt indbudte kunne 
få en lille forsmag på, hvad 
der vil blive vist på messen. 

Smagsprøver på messen
Cirka 50 kommende udstil-
lere havde hver en lille in-
formationsstand, og havde i 
løbet af dagen et pænt besøg 
af interesserede. De fl este af 
messens sektorer var dæk-
ket ind, men især ’Industrial 

Automation’ og ’Motion, 
Drive & Automation’ var 
godt repræsenteret.

Industry 4.0 i praksis
Ud over udstillingen blev 
der i løbet af dagen også 
afholdt en international 
pressekonference ledsaget 
af et spændende foredrag 
om Industry 4.0 af afde-
lingschef Johann Hofmann 
fra Maschinenfabrik Rein-
hausen GmbH. Foredraget 
omhandlede, hvordan frem-
tidens intelligente fabrik kan 
gennemføres i praksis. Med 
udgangspunkt i anvendelsen 
af MES-systemet MR-CM 
fortalte han om de erfarin-
ger, man havde gjort på Ma-
schinenfabrik Reinhausen 
hvor anvendelsen af syste-
met havde medført lavere 
produktionsomkostninger, 
øget fl eksibilitet og lavere 
værktøjsomkostninger.  

Industry 4.0, der også 
kaldes den fjerde industri-
elle revolution blev lance-
ret i Tyskland og drives i høj 
grad af tyske organisationer. 
En af disse organisationer er 
SmartFactoryKL e.V., der 
skal udvikle nye ideer med 
partnere, og i praksis om-
sætte disse i fælles projekter. 

Bredt samarbejde om åbne 
standarder
De 28 sponsorer og partnere 
i organisationen omfatter 
blandt andre fi rmaer som 
Siemens, Harting, Cisco, 

Phoenix Contact, Festo, 
Rexroth, Beckhoff Auto-
mation, Emerson Process 
Management. Johann Hof-
mann fremhævede behovet 
for åbne standarder, her-
under fysiske, mekaniske, 

pneumatiske og kommuni-
kationsmæssige, for at man 
kan opnå den effektivitet 
og funktionalitet, der skal 
til for at leve op til Indu-
strie 4.0. Han fremhævede 
også behovet for en fl eksi-
bel, horisontal og vertikal 
kommunikation mellem 
controllere, maskinkom-
ponenter og overordnede 
virksomhedssystemer.

 
Revolutionen starter i 
Hannover
På pressemødet talte også 
direktør Jochen Köckler, 
Deutsche Messe AG, der 
er arrangør af Hannover 
Messe. Han indledte pro-
vokerende med at hævde, 
at det store spørgsmål, som 
administrerende direktø-
rer og produktionschefer i 
industrien for tiden stiller 
sig selv er, om deres organi-
sation er klar til den fjerde 
industrielle revolution – In-
dustry 4.0? 

- Den fjerde industrielle 
revolution - Industy 4,0 - vil 
medføre store ændringer i 
energisystemer og industri-
elle produktionsmodeller. 
Produktionen vil i stigende 
grad ændres fra massepro-
duktion til kundetilpassede 
produkter. Vel at mærke til 
samme lave priser, som der 
i øjeblikket betales for mas-
seproducerede produkter, 
sagde Jochen Köckler.

Intelligente netværk
 - Også energinetværkerne - 
energy grids - skal blive mere 
intelligente, så de optimalt 
kan balancere og implemen-
tere den tilgængelige el-, 
gas- og varmekapacitet fra 
en lang række kilder. Sva-
ret på disse udfordringer er 
’Integrated Industry’ - det 
intelligente digitale netværk 
samt integration af industri-
elle systemer og processer.

’Integrated Industry’ 
handler om at gøre maskiner 
og emner til at kommuni-
kere med hinanden. Dette 
vil endvidere gøre det mu-
ligt, at hele produktionslin-
jer autonomt og dynamisk 
kan omkonfi gurere sig selv, 
hvorved små batches og 
enkeltstyksproduktion på 

Hannover Messe Preview:

Er industrien klar til Industry 4.0?

Gratis Partoutkort til 
Hannover Messe 2015

I samarbejde med arrangørerne af Hannover Messe 2015 tilbyder AUTOMATIK & PROCES sine 

læsere gratis partoutkort, som gælder i hele messeperioden. Partoutkortet gælder endvidere som 

gratis billet til alle offentlige transportmidler i Hannover og omegn - ligeledes i hele messeperioden. 

Normalt koster et partoutkort 64 Euro (ca. 480 kr.) – men det er altså gratis for vore læsere.

Man skal blot klikke sig ind på nedenstående elektroniske link og selv registrerer sig. Ganske simpelt. 

Linket til on-line registrering er: www.hannovermesse.de/promo?o4f6a 

Hav en god Hannover Messe 2015

AUTOMATIK & PROCES

På Hannover Messe Preview havde 
cirka 50 kommende udstillere hver 
en lille informationsstand, som i lø-
bet af dagen havde et pænt besøg af 
interesserede. 

’Industrial Automation’ og ’Motion, Drive & Automation’ var godt repræsenteret på Hannover Messe 
Preview . Af udstillende fi rmaer kan nævnes: Parker Hannifi n GmbH, Bosch Rexroth AG, Sick AG, Phoenix 
Contact GmbH, Harting KGaA, KUKA AG, Beckhoff Automation GmbH, Bürkert Werke GmbH, Hans 
Turck GmbH, Festo AG, Siemens AG og ABB AG.

Industry 4.0 - den fjerde 
industrielle revolution

Behov for åbne 
standarder
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PROFIBUS/PROFINET

PROFIBUS Danmark
Krogestykket 30 - 2730 Herlev

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

E-mail: jacob.hagen@profibus.dk

Blive medlem af 

PROFIBUS Danmark 

– det betaler sig!
 

 

 

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

TRYK. WIKA har introdu-
ceret en ny tryktransmit-
ter til procesindustrien, 
navnet på den kompakte 
transmitter er UPT-20. 
Transmitteren er beregnet 
til måling af tryk i området 
fra 0 ... 400 mbar op til 0 ... 
1.000 bar. Den intelligente 
sensor gør det muligt frit 
at skalere måleområdet 
inden for det anbefalede 
turn down på 20:1. Sen-
soren har indbygget tem-
peraturkompensation, der 
sikrer at temperaturdrif-
ten er mindre end 0,05 % 
i det kompenserede om-
råde. Transmitteren er 
som standard forsynet 
med HART (v7) protokol, 
og kan derfor konfi gureres 
med allerede eksisterende 
værktøjer.

Mest iøjnefaldende er 

dog det nye justerbare 
display, der kan tilpasses 
til næsten enhver monta-
geform. Takket være det 
store 60 mm display er 
værdierne altid let læse-
lige – også på lang afstand.
Yderligere oplysninger på: 
www.plesner.as
 jsj

Tryktransmitter til 
procesindustrien

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

store fabriksanlæg kan blive 
kommercielt levedygtige, 
fortsatte Jochen Köckler.

Se den integrerede industri 
på messen
- Industrien er i de tidlige 
stadier af den 4. industrielle 
revolution kaldet Industry 
4.0, der er et fænomen, der 
har stået øverst på dagsorde-
nen i den industrielle tænk-
ning i de seneste to år. I den 
tid er der opstået et enormt 
informationsvakuum, og de 
fl este virksomheder ved sta-
dig ikke, hvad de skal gøre 
for at være klar til Industry 
4.0. Det de skal gøre, er 
naturligvis at danne tætte 
netværk med alle involve-
rede interessenter i deres 
produktionsprocesser. Un-
der temaet ‘Integrated Indu-
stry - Join the Network!’, vil 
Hannover Messe 2015 vise 
hvordan, det skal gøres, sag-
de Jochen Köckler.

Et enormt potentiale
- De vigtigste udfordringer 
i den fjerde industrielle re-
volution - såsom at indføre 
universelle standarder for 
maskine-til-maskine kom-
munikation, opretholde da-
tasikkerhed og at fi nde nye 
forretningsmodeller - kan 
kun opnås gennem kollek-
tivt arbejde i netværk. Dette 
kræver en effektiv dialog 
og samarbejde mellem ma-
skinindustrien, elektroin-
dustrien og IT-sektorerne. 
Det enorme potentiale, som 
alle dele af industrien kan 
frigøre gennem denne form 
for integration vil være ud-
stillet på Hannover Messe 
2015.

Alle de nyeste teknologier
Besøgende på messen vil 
opleve digitalt netværksba-
serede produktionsanlæg, 
smart grid-teknologier, 

geniale nye produktions-
processer, såsom 3D-print 
og næste generation af in-
dustrirobotter. De vil se 
kollaborative robotter med 
sensorsystemer så avance-
rede, at de kan arbejde lige 
ved siden af deres menne-
skelige modstykker uden 
sikkerhedsbarrierer. Og de 
vil se it-baserede automati-

onsløsninger, der vil bringe 
grundlæggende ændring for 
alle fabrikationsprocesser.

 Hannover Messe 2015 
vil spille en central rolle i 
den fjerde industrielle re-
volution. - Revolutionen 
starter i Hannover. Alle 
industrisektorer udstiller 
på Hannover Messe. Det er 
alt fra industriel automation 

og energi til industriel for-
syning, kraftoverføring og 
kontrol samt forskning og 
udvikling. Ingen anden be-
givenhed af sin art i hele ver-
den giver sådan omfattende 
dækning af hele industrien, 
sagde Jochen Köckler. 

Indien som partnerland
På pressekonferencen talte 

endvidere Indiens ambassa-
dør i Tyskland, Vijay Gokha-
le, idet Indien er Partnerland 
på Hannover Messe 2015. 
Han fortalte om Indien 

som industriland, og om 
de mange muligheder, der 
er for internationalt samar-
bejde inden for alle grene af 
industrien.                         jsj  

Afdelingschef Johann Hofmann, Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, t.v., 
Indiens ambassadør i Tyskland, Vijay Gokhale, m.f., og direktør Jochen Köckler, 
Deutsche Messe AG, t.h. besvarede spørgsmål fra pressen. 

 
Fra masseproduktion til 

kundetilpassede produkter.
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BIOTEK. Umiddelbart efter 
at Innovationsfonden har gi-
vet tilsagn om en investering 
på 40,1 millioner kroner i 
fremtidens danske biotek-
nologiske produktion, har 
regionsrådet i Region Sjæl-
land bevilget en samlet sum 
på 28,1 millioner, hvor an-

dre parter medfi nansierer 
yderligere 12,6 millioner. 
Mens Innovationsfonden 
bygger bro mellem univer-
siteter og virksomheder, fo-
kuserer Region Sjælland på 
at skabe innovation i små og 
mellemstore virksomheder 
i regionen. Det skal ske med 

udgangspunkt i BIOPRO 
partnerskabet og i tæt sam-
arbejde med investerings- og 
udviklingsselskabet CAP-
NOVA. 

Danmarks stærke 
position udbygges
Samtidig med bevillingerne 
fra Innovationsfonden og 
Region Sjælland kommer 
yderligere 47,2 millioner 
fra virksomhederne og uni-
versiteterne bag BIOPRO. 
Det er Chr. Hansen, CP 
Kelco, DONG Energy, No-
vo Nordisk og Novozymes 
samt Danmarks Tekniske 

Universitet og Københavns 
Universitet. Parterne arbej-
der sammen for at udbygge 
Danmarks stærke position 
inden for bioteknologisk 
produktion. Med bevillin-
gen fra virksomheder og 
universiteter kommer det 
samlede bidrag til BIOPRO 
op på 128 millioner kroner. 

Samarbejde med forskere 
og videninstitutioner
Uddannelses- og forsknings-
minister Sofi e Carsten Niel-
sen fremhæver, at det er helt 
afgørende for Danmarks 
udvikling som velfærds-

samfund, at forskningen 
og virksomhederne har en 
tæt forbindelse, samt at vi 
får vores viden ud at virke 
i virksomhederne og gerne 
hurtigere. 

- Vi ved, at når danske 
virksomheder får nye gode 
ideer, er det tit fordi, de har 
lavet et samarbejde med 
forskere eller videninsti-
tutioner. Bevillingen kan 
forhåbentlig være med til 
at stimulere den udvikling 
yderligere, siger Sofi e Car-
sten Nielsen.

Direktør i Innovations-
fonden Peter Høngaard 
Andersen og regionsråds-
formand Jens Stenbæk (V) 
ser bevillingerne som en 
kvittering for de hidtidige 
resultater, som BIOPRO har 
skabt, og for de perspekti-
ver, der ligger i en yderligere 
styrkelse af projektet. 

Unikt forskningscenter 
Innovationsfondens direk-
tør Peter Høngaard Ander-
sen betegner de massive 
investeringer som et vigtigt 
skridt mod, at Danmark bli-
ver det naturlige valg, når 
der investeres i ny biotekno-
logisk produktion. Samtidig 
er det vigtigt at sætte fokus 
på forskningen.

- Med centret får univer-
siteterne mulighed for at 
udvikle og teste deres forsk-
ning direkte i industriens 
storskalamiljøer. Det giver 
helt unikke forskningsmæs-
sige muligheder og betyder 
samtidig, at industrien får 
direkte gavn af universite-
ternes succesfulde forsk-
ning. På længere sigt vil det 

betyde, at Danmark kan 
udbygge sin stærke positi-
on på verdensmarkedet for 
bioteknologisk produktion. 

Otte nye virksomheder 
Regionsrådsformand Jens 
Stenbæk hæfter sig ved, at 
den regionale investering er 
løfterig, fordi der er opstillet 
konkrete mål for skabelsen 
af otte nye virksomheder i 
regionen inden for de næste 
fi re år.

- Den samlede beskæf-
tigelsesmæssige effekt for-
ventes at være mellem 100 
og 200 nye arbejdspladser, 
og dertil kommer styrkelsen 
af nogle af de eksisterende 
virksomheder. Som region 
skal vi gøre, hvad vi kan, for 
at stimulere udviklingen 
frem mod skabelsen af nye 
arbejdspladser. 

Blandt de førende 
Adm. direktør Jesper Bry-

de-Jacobsen, BIOPRO, 
henviser til, at BIOPRO 
har en ambition om at blive 
et af verdens førende cen-
tre inden for optimering af 
bioteknologisk produktion: 
- Vi har allerede nu set, at vi 
med BIOPRO har skabt et 
samarbejde, der ikke fi ndes 

tilsvarende i Nordeuropa, 
og de nye bevillinger er et 
enormt skulderklap til de 
mange, der har bidraget til, 
at vi er kommet så langt, som 
vi er. 

Investerings- og udvik-
lingsselskabet CAPNOVA 
er som investor fortsat med 
i ledelsen af BIOPRO, og 
direktør i CAPNOVA Kim 
Ove Olsen ser BIOPRO som 
et eksemplarisk projekt, 
fordi det skaber vækst: - 
Det er afgørende for os, 
at der bliver etableret nye 
virksomheder. Det er dem, 
CAPNOVA er sat i verden 
for at skabe, og det er der-
for også tilfredsstillende, at 
vi for få dage siden kunne 
investere i Biomatics Tech-
nology, som er den første 
virksomhed, der er opstået 
som følge af samarbejdet 
mellem forskere og industri 
i BIOPRO projektet.
 jsj 

BRD. KLEE A/S
– kompetente løsninger i dansk industri
Brd. Klee Ingeniør- og Handelsaktieselskab er et børsnoteret selskab grundlagt i 1944. Vi tilbyder vore 
kunder løsninger inden for tekniske komponenter og halvfabrikata. Vort varesortiment på mere end 
500.000 artikler er opdelt i fem hovedgrupper inden for Åbne Transmissioner, Lineære føringer, Kon-
struktionselementer og pneumatik, Gear og Motorer, El og Automation.
Vi tilbyder 24 timers personlig service året rundt, og vores webshop holder aldrig lukket. Dertil kommer 
et tæt samarbejde med ca. 50 forhandlere i Danmark og Norden.

BRD.KLEE A  /S   Gadagervej 11   2620 Albertslund   T 43 868 333   E klee@klee.dk www.klee.dk

Concens A/S og Brd. Klee A/S samarbejder om salg 
og distribution af Concens‘ elektriske aktuatorer og 
tilhørende styringer på det danske marked.

Ekstrem høj kvalitet „made in Denmark“. 

Unikt og fleksibelt design med utallige kombinations-
muligheder takket være anvendelse af pladsbespa-
rende løsninger.

Design din egen Concens aktuator i 3D på 
http://concens.partcommunity.com eller kontakt 
Brd. Klee for mere information.

Lineære bevægelser

Elektriske inline aktuatorer
-  også i rustfast udførelse!

Specifikationer con35 og con50
 Til indbygning eller placering uden på konstruktionen

  Option: Tilpassede udgaver og farver bygget efter mål

Standard sort, fås også i rustfast AISI304 og AISI316

 Vandtæt op til IP69K - også til nedsænket brug

 ATEX-version til eksplosionsfarlige områder

Elektriske inline aktuatorer anvendes bl.a. til pakkema-
skiner, transportanlæg, posioneringsopgaver mv. inden 
for fødevare-, medicinal-, auto- og møbelindustrien.

Massiv investering på 128 mio. 
løfter dansk biotek produktion

Adm. direktør Jesper Bryde-
Jacobsen, BIOPRO: - Vi har 
allerede nu set, at vi med 
BIOPRO har skabt et sam-
arbejde, der ikke fi ndes til-
svarende i Nordeuropa. 

Uddannelses- og forsk-
ningsminister Sofi e Car-
sten Nielsen: - Vi ved, at 
når danske virksomheder 
får nye gode ideer, er det tit 
fordi, de har lavet et sam-
arbejde med forskere eller 
videninstitutioner. 

Danmarks position inden for biotek styrkes med et nyt, 
ambitiøst forskningscenter. Centret får et samlet budget 
på 128 millioner kroner og er skabt i et fælles initiativ 
fra Innovationsfonden og Region Sjælland. Det sker 
med afsæt i resultaterne i den sjællandske biotekklynge 
BIOPRO.

Innovationsfonden bygger bro mellem 
universiteter og virksomheder.
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HANNOVER MESSE. Er du klar

til den 4. industrielle revolution?

Oplev fremtidens 

produktion - alle de 

nyeste trends!

Strauss & Partnere ▪ Tel. +45 7020 2181 ▪ mail@strausspartner.com

Gode idéer eksploderer i 
bogstavelig forstand på 
Aalborg Universitet, hvor 
man i samarbejde med er-
hvervslivet har opfundet et 
system, der gør vindmøller 
mere pålidelige og forlæn-
ger deres levetid.

VINDENERGI. Mange bilejere 
sparer hver dag penge ved, 
at en lille advarselslampe 
i bilen lyser, når det er tid 
til olieopfyldning. Den 
lille lampes funktion kan 
sammenlignes med det 
pålidelighedssystem til 
vindmøller, som nu kan præ-
senteres fra et noget unikt 
forsøgskammer.

Garageforsøg 
Bag ved Institut for Energi-
teknik på Aalborg Univer-
sitet summer det fra en lille 
garage, hvor transistorer og 
konvertere står i bunkevis. 
Her har en engageret gruppe 
af studerende, forskere og 
erhvervsfolk rekonstrueret 
effekt- og strømforholdene 
i en vindmølle. En praktisk 
foranstaltning, når man 
gerne vil lære mere om ef-
fekttransistorers ydeevne 
– og hvornår de brænder 
sammen.

Forudser sammenbrud
- Derfor har vi bygget et sy-
stem så at sige for at få det 
til at fejle og gå i stykker, så 
vi finder ud af, hvor hårdt vi 
kan presse det. Vi afprøver 
vores idé i forhold til reali-
stiske problemer for at se, 
om den kan bære, siger pro-

fessor Stig Munk-Nielsen, 
Institut for Energiteknik, 
AAU.

Og de praktiske forsøg 
har allerede kastet konkrete 
resultater af sig. Garage-hol-
det har skabt et lille kredsløb 
til vindmøllens transistor, 
der løser vindmølleindu-

striens problem med ikke 
at kunne forudse sammen-
brud.

Transistorerne årsag til 
sammenbrud
Transistorerne håndterer 
strøm fra møllens genera-
tor, og den lave frekvens 
fra generatoren giver store 
temperaturudsving i transi-
storerne. Noget, som med-
fører metaltræthed omkring 
transistorens siliciumchips, 
hvilket får dem til at bryde 
sammen. Hidtil vidste man 
bare ikke hvornår. Noget, 
der hidtil har været forbun-
det med store omkostninger 
for vindmølleindustrien.

- I avisen læser man ofte, 
at vindmøller ofte bryder 
sammen på grund af gear-
kassen, men den væsent-
ligste grund er møllens 
transistorer. Og når det hele 
først er brudt sammen, så er 
det for alvor dyrt at lave – 

og vindmøllen står desuden 
stille, mens den repareres, 
siger Stig Munk-Nielsen. 

Epokegørende opfindelse 
Derfor er den nye opfin-
delse ganske epokegørende 
for vindenergisektoren. For 
ikke alene kan den nye op-
findelse overvåge transisto-
ren i vindmøllen og advare, 
når den er overophedet. 
Den er også intelligent og 
kan stoppe møllen, inden 
den brænder helt sammen.  

- Langvarig overophed-
ning forkorter vindmøllens 
levetid, og det kan være 
meget billigere for vind-
møllevirksomhederne at 
udskifte enkeltdele, inden 
det går galt, siger Stig Munk-
Nielsen.

Forskning og 
erhvervsliv i samarbejde
Hos interesseorganisationen 
for vindenergibranchen, 

Hub North, arbejder man 
målrettet for endnu mere 
samarbejde mellem uni-
versiteter og erhvervsliv. 
Samarbejdet giver forskere 
viden om erhvervslivets ud-
fordringer, mens erhvervsli-
vet får hjælp til at udvikle og 
teste en konkret idé. - Den 
her opfindelse er et godt ek-
sempel på, hvordan teori og 
praksis forenes og gør det bå-
de billigere og nemmere at 
producere vindenergi, siger 
projektleder i Hub North, 
Henrik Wadmann. 

Virksomhederne har 
lavet den første version af 
overvågningselektronikken, 
og den er ved at blive testet.  
Projektet er støttet af Høj-
teknologifonden, Det Obel-
ske Familiefond og AAU. 
 

jsj

Nyt overvågningssystem forlænger vindmøllers levetid

Professor Stig Munk-Nielsen, Institut for Energiteknik, AAU: - 
Eksplosioner? Ja, det sker. Det er derfor, vi har flyttet forsøgene 
udenfor, så vi ikke sætter ild til hele universitetet.
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Den 1. januar 2015 skif-
tede Norgren A/S navn til 
IMI Precision Engineering 
A/S. Norgrens produkter 
fortsætter under vare-
mærket IMI Norgren. 
Industriel automation vil 
være et fokusområde. 

Af John Steenfeldt-Jensen

AUTOMATION. Det er ikke 
hver dag, der dukker et nyt, 
stort fi rma op i automations-
branchen, men fra 1. januar 
2015 skal man til at lære et 
nyt navn: IMI Precision 
Engineering A/S. Helt nyt 
er fi rmaet dog ikke, idet det 
er det gamle og velrenom-
merede fi rma Norgren, som 
skifter navn. 

Nye navne til alle
Som et led i IMI plc’s over-
ordnede strategi, som en 
verdensomspændende in-
geniørvirksomhed med over 
12.000 ansatte, er det be-
sluttet, at aktiviteterne i de 
tidligere divisioner Severe 
Service, Fluid Power og In-
door Climate skifter navne 
til IMI Critical Engineering, 
IMI Precision Engineering 

og IMI Hydronic Engine-
ering. Norgren-gruppen 
dvs. bl. a. virksomhederne 
Buschjost, FAS, Thomph-
son Valves, Kloehn og IMI 
Webber bliver samlet i den 
nye division IMI Precision 

Engineering. Produkterne 
fra de virksomheder, der 
indgår i IMI Precision Engi-
neering bliver: IMI Norgren, 
IMI Buschjost, IMI FAS, 
IMI Herion og IMI Maxsea-
En stærk produktportefølje 
Norgren har igennem mange 
år været kendt for at levere 
højkvalitetsprodukter inden 
for Motion & Fluid Control, 
eksempelvis luftcylindre, 

luftbehandlingsprodukter, 
fi ttings og ventiler. Gen-
nemprøvede produktmær-
ker, som Lintra, Excelon, 
Pneufi t, Martonair, Enots, 
Herion, FAS og Buschjost 
gør Norgrens produktpor-

tefølje til én af de stærkeste 
i branchen. Gennem årene 
har IMI opkøbt producenter 
af højkvalitetsprodukter og 
givet dem adgang til Nor-
grens globale salgsnetværk, 
hvilket nu fører til den ak-
tuelle omorganisering og 
navneskiftet.

Ikke kun et navneskift
- Skiftet af navn vil blive 
fulgt op af et program af 
løbende forretningsudvik-
ling og investeringer inden 
for forsyningskæden, in-
novation, produktionsef-
fektivitet, kundeservice og 
eftersalgssupport, påpeger 
administrerende direktør 
for Nordic Region Jesper 
Bach, IMI Precision Engi-
neering A/S, og fortsætter: 
- For kunder og leverandører 
betyder navneskiftet ikke 
noget med hensyn til ser-
vice, support og produkter, 
som uændret vil være af høj 
kvalitet, ligesom kunderne 
vil blive betjent af de samme 
medarbejdere. Når de nye 
investeringer med tiden slår 
igennem vil kunderne op-
leve en endnu bedre service 
og leveringssikkerhed samt 
en række nye produkter. IMI 
Precision Engineering A/S 
har i Danmark egen produk-
tion og service med 15 fast 
ansatte montører.

Fokus på industriel 
automation
- Som et led i den nye strategi 
er det også besluttet, at virk-
somhederne i forhold til tid-
ligere skal arbejde sammen 
på tværs af divisionerne, og 
fi nde løsninger, hvor vi kan 
kombinere teknologierne, 
eksempelvis i energisekto-
ren, hvor vi allerede er inde, 
og hvor IMI Critical Engi-
neering leverer større ven-
tiler til kraftværker. Det er 
altså ikke kun et spørgsmål 
om at skifte navn men om 
at revitalisere og fokusere 
forretningen på produkter 

til forretningsområderne: 
Industriel automation, 
Lastbiler og busser, Kraft-
værker, Fuel Cells Olie & 
Gas, Medikoteknik, Tog og 
Fødevarer. Specielt på det 
nordiske marked vil Indu-
striel automation være et 
fokusområde, fortsætter 
Jesper Bach. 

Engineering og 
problemløsninger
- I lighed med tidligere vil vi 
i IMI Precision Engineering 
A/S i høj grad beskæftige 
os med engineering og pro-
blemløsninger for kunderne 
og indgå som partnere i de-
res projekter. Til det råder 
vi over højt uddannede in-
geniører og projektledere, 
som kan håndtere store 
udviklingsprojekter. Vi er 

kendte for at levere kunde-
tilpassede løsninger som 
eksempelvis styreskabe, 
ventilblokløsninger, spe-
cialcylindre etc., og lige fra 
design til idriftsættelse kan 
kunderne drage fordel af vor 
ekspertise i kundetilpasset 
automatik til elektropneu-
matiske styringssystemer.

IMI Precision Engine-
ering A/S satser fortsat på 
en høj leveringspræcision 

og en høj produktkvalitet, 
hvilket vi er kendte for i 
markedet. En række nye 
produkter med indbygget 
intelligens og diagnostice-
ring vil også blive lanceret i 
den nærmeste fremtid. Det 
er eksempelvis en ny serie 
af fi lterregulatorer samt nye 
aktuatorer med indbyggede 
ventiler.

En omfattende 
omstillingsproces
- Strategiudviklingen og 
navneskiftet har været en in-
tern proces, der har stået på i 
cirka ½ år, og som blev kom-
munikeret til vore kunder 
og samarbejdspartnere den 
1. januar 2015. I vor nordi-
ske afdeling har vi en intern 
projektgruppe, der står for 
hele rebranding-processen. 
Det er en stor opgave, idet 

alt fra visitkort til brochurer, 
hjemmeside etc. skal laves 
om, hvilket vil ske i star-
ten af 2015. Men vi glæder 
os til, at kunderne med de 
mange nye tiltag vil opleve 
en endnu bedre service og 
leveringssikkerhed samt en 
række nye produkter, slutter 
Jesper Bach. 

IMI Precision Engineering A/S:

Nyt navn i automationsbranchen
Administrerende direktør for Nordic Region Jesper Bach, IMI Precision Engi-
neering A/S ved et kundetilpasset styreskab til en elektropneumatisk styring.

Administrerende direktør for Nordic Region Jesper Bach, IMI 
Precision Engineering A/S præsenterer et færdigmonteret panel 
for luftbehandling.

IMI Precision Engineering A/S leverer også ventilløsninger til 
medikoindustrien. Her en ventilblok til et medikoteknisk apparat.
 

Kundetilpasset styreskab til en elektropneumatisk styring.

Løbende forretningsudvikling 
og investeringer.

Varemærket IMI 
Norgren fortsætter.

Ingeniørvirksomhed med over 12.000 
ansatte.
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Helt enestående detektion af våd damp.
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Jimco A/S lancerer på 
verdens største messe for 
fødevareteknologi i Køln et 
kompakt anlæg til desin-
fektion. Det nye produkt 
FLO-D Mini er, ligesom 
storsøsteren FLO-D, 
baseret på virksomhedens 
patenterede og prisvin-
dende UV-C-teknologi.

DESINFEKTION. I over 20 år 
er Jimco UV-C baserede 
luftrensningsanlæg ble-
vet benyttet i industrien, 
blandt andet til at afhjælpe 
lugtudledning, forbedre 
indeklimaet samt redu-
cere brand- og smittefare. 
Et samarbejde med DHI, 
Syddansk Universitet og 
flere fødevarevirksomhe-
der har åbnet op for anven-
delsen af den patenterede 
teknologi til automatisk og 
kemikaliefri desinfektion 
af overflader og komplette 
produktionsarealer – og 
ført til produktet FLO-D, 
som har tiltrukket sig stor 
interesse som middel til gen-
nemgribende desinfektion i 
fødevareindustrien. Succes-
en følges nu op med FLO-D 
Mini, der er mere mobil og 
velegnet til brug i køleom-
råder, hvor der ofte er pro-
blemer med gær, skimmel 
og mikroorganismer.

Bedre for miljø og  
arbejdsmiljø
FLO-D Minis kompakte 
format gør det nemt at 
transportere systemet rundt 
– i produktionen samt køle-
rum, køletrailere og køle-
containere.

-Manuel desinfektion 
er tidkrævende, og det er 
umuligt at komme fuld-
stændigt ind i alle hjørner 
og sprækker. Samtidig an-
vendes skrappe kemikalier, 
der både belaster miljø og ar-
bejdsmiljø. Med FLO-D og 
FLO-D Mini automatiseres 
processen totalt. Man opnår 
mere effektiv desinfektion 
og sparer samtidig arbejds-

kraft, vand, kemi og energi 
plus undgår udledning af 
klorholdigt spildevand. Og 
som ekstra bonus forhindrer 
man korrosion på de tekni-
ske installationer. Faktisk 
muliggør anlæggene så store 
besparelser på arbejdsløn og 
andre ressourcer, at tilbage-
betalingstiden oftest vil væ-
re blot ét år, forklarer Jimmy 
K. Larsen, adm. direktør hos 
Jimco A/S.

Kombiner luftsterilisering 
og overfladedesinfektion
Jimmy K. Larsen peger på 
en kombination af luftste-
rilisering og overfladedes-
infektion som den ideelle 
løsning, når man ønsker at 
opnå optimal fødevaresik-
kerhed.

-FLO-D kan me4d for-
del anvendes sammen med 
vores luftsteriliseringsløs-
ninger, der typisk monteres 
i forbindelse med eksiste-
rende ventilationsanlæg. 
Dermed opnås en total-
løsning, som både renser 
luften og desinficerer over-
fladerne i lokalet. Det øger 
fødevaresikkerheden, og 
man mindsker risikoen for 
at måtte tilbagekalde pro-
dukter, siger han.

Nedbryder listeria på få 
timer
Ifølge Jimmy K. Larsen 
kan fødevarevirksomheder 
med FLO-D-systemerne 
effektivt gardere sig mod 
uheldige bakteriesager, 
hvis ellers de overholder 
generelle hygiejnekrav og 
rengøringsstandarder.

-Test udført i samarbejd 
med Syddansk Universitet 
viser, at FLO-D på kort 
tid næsten fuldstændigt 
kan nedbryde mængden 
af eksempelvis listeria- og 
salmonellabakterier i store 
produktionslokaler, fastslår 
direktøren, der4 desuden 
henviser til positive resul-
tater fra fuldskalainstalla-
tioner i industrien.

hassel.

Nyt dansk våben mod 
listeria præsenteres på 
Anuga FoodTec 2015

Ifølge producenten kan fødevarervirksomheder med FLO-D-syste-
merne effektivt gardere sig mod uheldige bakteriesager. Foto: PR.

Gevinsten med Delta  
Elektronik’s egne  
FunktionsBlokke er:  
Genbrug, enkelthed, tids-
besparelser forbrugerne 
og total servo-leverance 
fra én leverandør med fuld 
integration. Man kan gen-
anvende ”motion-know-
how” fra opgave til opgave 
med DE-FunktionsBlokke, 
der er kodet til de fleste 
PLC-fabrikater.

Af Jørgen Sommer.

FB. Delta Elektronik A/S i 
Taastrup har udviklet egne 
funktionsblokke, betegnet 
DE-FunktionsBlokke, der 
dels er funktionsorienterede 
og dels udviklet som inter-
face, kodet til Siemens og 
Rockwell PLC’ere m.fl.

DE-FunktionsBlok system
- I løbet af 10-15 minutter, 
ja, så kører et nyt servosy-
stem. Man skal have prøvet 
det en enkelt gang før, for-
tæller applikationsingeniør 
Jørgen Baltzer Thomsen, 
der har mere end 25 års er-
faring med automation og 
ansat ved Delta Elektronik 
A/S siden 2012.   

Siemens og Rockwell PLC
- Samme DE-FunktionsBlok 
kan benyttes mod Siemens’ 
”Step 7” software og Rock-
well’s ”RSLogix” software 
m.fl. 

De udfører funktioner 
som Flyvende klip og Ma-
ster-Slave på CAM Gantry 
(enkelt eller dobbelt) eller 
Elektronisk Gearing mel-
lem to eller flere akser, hvor 
masteren kan være en kon-
trolleret akse, en ekstern en-
coder eller en virtuel akse. 

Desuden kan brugeren 
let anvende DE-Funktions-
Blokke til at udvikle egne 
funktionsblokke, fortæller 
Jørgen Baltzer Thomsen.

Total løsning
- Vi har god erfaring med 
værdien i at have én leve-
randør, der kender og har 
erfaring med sin software og 
hardware. Totalløsningen 
med software, DE-Funkti-
onsBlok, motor, gear og fø-
ring er mekanisk tilpasset 
kundens behov. 

- Vi designer med henblik 
på enkel montage og sikrer 
maskinfunktioner med sy-
stemintegration til de fleste 
PLC-systemer via vore DE-
FunktionsBlokke. 

- Vi er ikke kun kompo-
nentleverandør - vi løser op-
gaven fra A-Z – Vi er med 
hele vejen igennem. 

Placer ansvaret ét sted 
og det hele kører i langt de 

fleste tilfælde inden for 14 
dage.

Genanvend motion-viden
- Servo- og lineærteknik handler 
om forståelse og fokus, siger Jør-
gen Baltzer Thomsen. - Tænk på 
hvor tit man benytter forskellige 
PLC-fabrikater til stort set samme 
typer maskiner. Tit og ofte er mo-
tion opgaverne ens. 

- Man kan med stor for-
del få nytte af de samme 
servofunktioner ved blot at 

ændre kommunikationen 
til PLC’en når der skiftes 
fabrikat. Man kan genan-
vende sin motion viden fra 
opgave til opgave. Og det er 
præcis dette man kan opnå 
med DE-FunktionsBlokke, 
understreger Jørgen Blazer 
Thomsen. 

Løs opgaven hurtigt  
med færdige  
DE-FunktionsBlokke
Delta Elektronik’s færdige 

programmerede funktions-
blokke gør at projekterings 
og programmeringstiden 
reduceres betydeligt. 

- DE-FunktionsBlokke 
er testet, dokumenteret af 
vore ingeniører og benyttet 
i mange kundeløsninger. De 
kan let kopieres ind i projek-
tet og hurtigt implemente-
res i PLC-programmet. 

- Hermed undgås mange 
fejl. Desuden kan brugeren 
selv ændre, genbruge eller 
lave egne funktionsblokke 
ved hjælp af DE-Funktions-
Blokke. 

Standarden IEC/EN61131
- Vi har også lagt stor vægt 
på, at brugeren let kan inte-
grere DE-FunktionsBlokke 
i egne programmer. Og vi 
overholder naturligvis alle 
internationale standarder 
som IEC/EN61131-3, un-
derstreger Jørgen Baltzer 
Thomsen. Standarden om-
handler 6 programmerings-
sprog og beskriver 4 grafiske 
samt 2 tekst PLC-program-
meringssprog:

-
blok diagram

(Som Pascal)
-

tions Chart har ele-
menter til at organisere 
programmer til sekven-
tiel og parallel styrings-
process. 

-
gram

(Som Assembler)

Function Chart

- Der er ingen tvivl om, at 
man får de bedste kort på 
hånden til at servicere an-
lægget optimalt. Man kan 
reagere hurtigt og præcist 
på hændelser. Man undgår 
at spilde ressourcer på de 
ikke-kritiske tilstande. Og 
får generelt en bedre drift 
af hele maskinen eller an-
lægget. Der er fordele hele 
vejen rundt, både for vores 
kunde og for os, siger Jørgen 
Baltzer Thomsen. Man kan i 
øvrigt også følge med i drif-
ten i realtid. 

Programmér:

Motion med DE-FunktionsBlokke

Konstant overblik over 
driften.
Overvågning, visua-
lisering og styring via 
browser på pc, tablet og 
smartphone.
Hurtig og præcis fejlret-
telse uden spild af res-
sourcer på ikke-kritiske 
alarmer og tilstande.
Færdige DE-Funktions-
Blokke i controller-soft-
ware sparer tid og penge 
i programmeringsfasen.

DE-FunktionsBlokke er et ”del-program” som visualiserer, hvor-
dan funktionselementer agerer inde i et styresystem. Hver blok 
indeholder inputs, outputs, processer, ordre/krav og en given 
funktions begrænsninger. Placeringen af en given funktionsblok 
i et blokdiagram i forhold til andre blokke viser hvordan den en-
kelte funktionsblok arbejder med andre blokke og i hvilken orden 
funktionerne vil blive udført af controlleren.

Jørgen Baltzer Thomsen er Applikationsingeniør - Teknik og projek-
tering. Uddannet El og Data ingeniør B.Sc. Og har 25 års erfaring 
med automation fra 1989. Jørgen Baltzer Thomsen har været 
ansat ved Delta Elektronik A/S siden 2012.
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Termolomme
til sanitære opgaver

Wika har udviklet en dedikeret serie af elektriske
termometre til sanitære opgaver. Hjørnestenen i den
nye serie er en helt nyudviklet termolomme, der er
optimeret til de krav der gælder for bioteknologiske
processer.

Termolommen integreres i rørsystemet ved orbital
svejsning, en metode som udemærker sig ved at
være hurtig og billig, samtidig med den giver en
defineret, ren svejsesøm. At benytte denne form for
samling betyder samtidig, at der ikke længere skal
benyttes pakninger i forbindelse med målepunktet.
Afskaffelsen med pakninger minimerer risikoen for
forurening af processen, samtidig med vedligeholdet
af målepunktet reduceres til et minimum.

Selve termolommen er således integreret i et
rørstykke, der er presset en lille smule sammen
omkring montagestedet for selve sensoren, som
derved har fået en selvrensende effekt, der optimerer
de hygiejniske egenskaber på termolommen.

Udformningen, som er helt unik, forhindrer eventuelle
aflejringer af produktrester og rensevæske, samtidig
med tømning og rengøring er lige så let som på
ethvert andet rørstykke, hvilket er med til at gøre
renseprocessen meget sikrere.

Kort sagt er de hygiejniske risici, der
kan hidrøre fra en temperaturføler
minimeret!

Et af de vigtigste mål for EU er forbrugerbeskyttelse
og sikring af borgernes velfærd. Afledt af dette mål,
er der opstillet et omfattende regelsæt for produ-
center af forbrugsgoder. I det daglige arbejdes der
efter GMP (Good Manufacturing Practice), der især
gælder for farmaceutisk produktion.
Good Manufacturing Practice betyder i det
væsentlige, at alle foranstaltninger, som garanterer,
at lægemidlet har den ønskede kvalitet til den
påtænkte anvendelse, er truffet. Dette gælder både
for de ingredienser der indgår i produktet, og for det
udstyr, hvormed produktet bliver fremstillet - og
hermed også de måleinstrumenter der benyttes i
anlægget.

Måleinstrumenterne skal, udover at levere et præcis
og pålideligt målesignal, også være nemme at
rengøre. Det betyder også at trykmålesystemer skal
leveres med membranforsatse, der sikrer en glat
overgang mellem målested og instrument.
Når der anvendes membranforsatse overføres trykket
hydraulisk fra membran til målecelle, der er altså en
transmissionsvæske bag membranen.

Selvom der tages alle forbehold, er der dog forsat en
risiko for meget vanskelige driftsforhold, kan
forårsage en uforudset proces forstyrrelse, som kan
føre til beskadigelse eller endda ødelæggelse af den
følsomme membran. I sådanne tilfælde kan
transmissionsvæsken finde vej ind i processen, og
man må derfor sikre, at den anvendte fyldevæske er
egnet til kontakt med det pågældende medie.

Der findes dog en række processer indenfor den
farmaceutiske industri, hvor enhver form for
kontaminering skal forhindres, for eksempel ved
fremstilling af vacciner med levende virus eller
genetisk modificerede organismer. Til denne slags
processer har Wika udviklet en mere avanceret
membranforsats med en dobbelt membran, der
løbende overvåges.

Det patenterede system består af 2 t æ t l i g g e n d e
membraner, hvor mellemrummet er evakueret.
Vakuum'et mellem de 2 membraner benyttes til at
overvåge eventuelle brud på membranen, idet en
lækage på én af membranerne øjeblikkeligt vil
betyde at vakuum'et forsvinder.

Ved at sætte en separat trykmåler til at overvåge
vakuum'et kan det løbende kontrolleres om den
medieberørte membran blive beskadiget. Hvis
uheldet skulle være ude, så danner den

bagvedliggende membran en pålidelig tætning til
processen, samtidig med overvågningen af
procestrykkket er intakt, indtil skaden er udbedret.

Membranovervågning kan monteres på alle typer af
trykmåleudstyr, såvel manometre som transmittere,
ligesom selve overvågningen også vil afhænge af de
krav der stilles i selve procesanlægget.

Er der f.eks. regelmæssig inspektion på stedet, kan
et manometer med grøn/rød skærm være
tilstrækkelig, mens det i andre tilfælde påkrævet at få
en visuel eller akustisk alarm i kontrolrummet. Er det
anlæg hvor for medier hvor udslip betyder høj
potentiel risiko, kan en pressostat selvfølgelig også
benyttes til straks standse processen.

Overvågning kan sammenbygges med:

 Alle former for sanitære membranforsatse.
 Flangeforsatse dog ”kun” med membrandiameter
op til 124mm

Forsatsen kan enten monteres direkte på
måleinstrumentet, eller det kan
kombineres med kølehals eller
kapillarrør hvor det måtte være
nødvendigt.

Membranovervågning på
trykmåleudstyr

Brugen af membranforsatse isolerer målecellen fra
processen, så du kan tilpasse din trykmåler til stort
set alle måleopgaver. Trykket overføres hydraulisk
fra membran til målecelle, men selv om membranen
er fremstillet af rustfrit stål, kan den tage skade og
transmissionsvæsken komme i kontakt med
processen.

Hent datablad

Læs mere
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PN maks. 16 / 70 bar
For indbygning i
BioControl® hus

Datablad: DS 99.55

990.60

PN maks. 40 bar
Velegnet t. SIP og CIP
Lagertanke

Datablad: DS 99.39

990.17
DRD - tilslutning

PN maks. 60 bar
Med 6-kant- eller
riflet muffe

På forespørgsel

Ingold
Ingold studs

PN maks 25 / 40 bar
Velegnet t. SIP og CIP
Rengøring: let at løsne

Datablad: DS 99.40

990.18
Mejeri - tilslutning
iht. DIN 11851

PN maks. 25 / 40 bar
Selvdrænende
Ingen døde rum

Datablad: DS 98.40

981.18

PN maks. 25 / 40 bar
Velegnet t. SIP og CIP

Datablad: DS 99.40

990.19
SMS - tilslutning

PN maks. 25 / 40 bar
Selvdrænende
Ingen døde rum

Datablad: DS 98.40

981.19
SMS - tilslutning

PN maks. 25 / 40 bar
Rengøring: let at løsne

Datablad: DS 99.40

990.20
IDF - tilslutning

PN maks. 25 / 40 bar
Selvdrænende
Ingen døde rum

Datablad: DS 98.40

981.20
IDF - tilslutning

PN maks. 40 bar

Datablad: DS 99.40

990.21
APV- RTJ
tilslutning

PN maks. 25 / 40 bar
Selvdrænende
Ingen døde rum

Datablad: DS 98.52

981.22
Clamp - tilslutning

PN maks 25 / 40 bar
Velegnet t. SIP og CIP
Rengøring: let at løsne

Datablad: DS 99.22

990.22
Clamp - tilslutning

Område 0,4 til 600 bar
Nøjagtighed: 0,25%BFSL
4..20mA / 0..10VDC m.fl.

Datablad: PE 81.61

S-20

Industri

Område 0,1 til 1000 bar
Nøjagtighed: 0,5% FS
4..20mA
ATEX, FM,CSA, GOST

Datablad: PE 81.50

IS-20

Ex-transmitter

Område 1 til 600 bar
Nøjagtighed: 1 % FS
4..20mA / 0..10VDC
Switch: NPN / PNP

Datablad: PE 81.67

PSD-30

Industri m. display

Område 0,4 til 1000 bar
Turn down 1:20
Nøjagtighed: 0,1% FS
4..20mA HART

Datablad: PE 86.05

SA-11

Proces

Område 0,1 til 4000 bar
Turn down 1:30
Nøjagtighed: 0,1% FS
4..20mA HART

Datablad: PE 86.11

IPT-10

Proces

Område 0,01 til 40 bar
Turn down 1:30
Nøjagtighed: 0,1% FS
4..20mA HART

Datablad: PE 86.21

DPT-10

Differenstryk

IP 68

kabel

EN175301-803 Form A
4-polet

IP 65

Vinkelstik

M12 x 1
4-polet stik med gevind

IP 65

Stik

Rustfri stål
Aluminium
ABS

IP 67

Felthus

Tryktransmittere

Elektrisk tilslutning

Tilslutning/kobling

Membranforsats

Mejeri - tilslutning
iht. DIN 11851

TRYK
sanitære 

Neumo
Bioconnect®

Forbindelse

Direkte montage Køleelement Kapillarrør
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PN maks. 25 / 40 bar
Selvdrænende
Ingen døde rum

Datablad: DS 98.52

981.53
Clamp ISO 2852 -
tilslutning

PN maks 25 / 40 bar
Velegnet t. SIP og CIP

Datablad: DS 99.51

PN maks. 25 / 40 bar
Selvdrænende
Ingen døde rum

Datablad: DS 98.52

981.55
ISO BBS

PN maks 25 / 40 bar
Velegnet t. SIP og CIP

Datablad: DS 99.41

PN maks 25 / 40 bar
Velegnet t. SIP og CIP

Datablad: DS 99.41

PN maks. 70 bar
Selvdrænende
Ingen døde rum

Datablad: DS 98.50

981.50

PN maks. 25 bar
Velegnet t. SIP og CIP
Fuldsvejst fremskudt
membran
Datablad: DS 99.49

990.24
Varivent -
tilslutning

PN maks. 25 / 40 bar
Selvdrænende
Ingen døde rum

Datablad: DS 98.50

981.51
Aseptisk iht.
DIN 11864

PN maks. 1.600 bar
Vibrationsdæmpet
Fuldsvejst

Datablad: DS 99.10

990.30
Homogenisator -
tilslutning

PN maks. 25 / 40 bar
Selvdrænende
Ingen døde rum

Datablad: DS 98.52

981.52
Clamp DIN 32676 -
tilslutning

PN maks. 70 bar
Velegnet t. SIP og CIP

Datablad: DS 99.50

990.50
Neumo
Bioconnect®

Område 0,6 til 1600 bar
Str. Ø 100 og 160mm
Fås med væskefyldning
4..20mA / 0..10VDC

Datablad: PV 12.04

PGT23.1X0

Transmitter

Område 0,6 til 1600 bar
Str. Ø 100 og 160mm
Fås med væskefyldning
Maks. 4 kontaktpunkter

Datablad: PV 22.02

PGS23.1X0

Kontakt

Område 1 til 1000 bar
Str. Ø 40, 50 og 63mm

Datablad: PM 01.05

131.11

Industri

Område 0,6 til 1600 bar
Str. Ø 63, 100 og 160mm
Fås med væskefyldning

Datablad: PM 02.04

230.30

Sikkerhed

Område 0,6 til 1600 bar
Str. Ø 63, 100 og 160mm
Fås med væskefyldning

Datablad: PM 02.02

23X.50

Proces

FDA (Food and Drug Administra tion)

EHEDG (Europea n Hygienic Engineering
& Design Group)

3-A Sanitary Standards, Inc.

NSF (National Sanitation Foundation)

ATEX (directive 94/9/EG)

USP (U. S. Pharmacopeia)

Manometre

990.53
Clamp ISO 2852 -
tilslutning

990.52
Clamp DIN 32676 -
tilslutning

990.51
Aseptisk iht.
DIN 11864

Neumo
Bioconnect®

MÅLING
processer

Transmissions
væsker
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Kalibrering af tryk
WIKA er den ideelle partner til løsninger inden for
trykkalibrering, hvad enten det gælder et enkelt
instrument til kontrolmåling i en eksisterende
installation, eller der ønskes fuldautomatiske
kalibreringssystemer konstrueret til brug i laboratoriet
eller produktionen, så er vi er i stand til at tilbyde en
hensigtsmæssig løsning.

Med reference i WIKA’s kalibreringslaboratorium for
tryk, der siden 1982 har været akkrediteret i henhold
til DIN EN ISO / IEC 17025, kan vi tilbyde
trykmåleinstrumenter i området fra - 1...+5000 bar
med en nøjagtigheder helt ned til 0,004% ved hjælp
af højpræcisions reference standarder.

Præcisions manometre
Til kalibrering af manometre kræves et instrument med
en højere nøjagtighed end det der skal kontrolleres,
derfor skal der benyttes et præcisions manometer til
denne opgave.
Et præcisionsmanometer har som regel større skala
end et almindelig manometer, hvilket muliggør en
bedre aflæsning

f.eks. diameter Ø160 mm med klasse 0,6% i området
0...0,6 til 0...600 bar samt vakuum eller diameter Ø250
mm med klasse 0,1% / område: 0...0,6 til 0...1600 bar
samt vakuum.

Der findes også digitale manometer med datalogger,
der kan tilbyde klasse 0,05% med 5 ½ ciffer og bargraf
i områder fra 0...+70 mbar til 0...700 bar.

Serviceinstrumenter
For at kunne servicere og kontrollere trykmålere i
anlægget kræves et specielt udstyr, der både skal
være præcist, fleksibelt og let at betjene.

WIKA leverer håndholdte
enheder, der sammen med
præcisions sensorer, udgør
et komplet system.
Enhederne leveres med både
én og 2 indgange - og
indbygget datalogger, så de
målte data kan evalueres på
en computer under
rolige forhold.

Vi har modeller fra 0...100 mbar
op til 0...6.000 bar.

Proceskalibratorer
Til laboratorie brug, hvor der kræves høj præcision,
kan WIKA tilbyde en række proceskalibratorer, der
dækker specielle områder - både tryk og
nøjagtighedsmæssigt.

Enhederne leveres både med interne og eksterne
referencesensorer - i nøjagtigheder helt ned til 0,008%.

WIKA’s proceskalibratorer er
hjørnestenen i vores komplette
løsninger til trykkalibrering i
laboratorier.

Temperaturkalibrering
SIKA er Europas førende producent af temperatur
kalibratorer, og den nye Touch serie er i dag den
absolutte topmodel indenfor transportable
kalibratorer.

Touch modellerne domineres af den store
trykfølsomme 7" farveskærm, der bygger på en
betjeningsfilosofi hentet fra Tablet PC'en.
Konceptet muliggør en intuitiv betjening, der hele
tider guider brugeren gennem opsætning og valg.
Under drift benyttes farveskift og opdelte billeder til
at give et overblik over forløbet - ligesom
kurvevisninger som supplement til den digitale
visning hjælper til det store overblik.

Det er dog ikke kun på software siden Touch
modellerne adskiller sig - også hardwaremæssigt er
den unik:

Temperaturstyringen er forbedret i forhold til andre
modeller, hvilket bl.a. betyder hurtigere opvarmning
og afkøling, funktioner, der sammen med en bedre
temperaturstyring (bedre 0,05K), garanterer en
kortere tid for kalibreringsprocessen - med forbedret
nøjagtighed!

Endelig er kalibratoren forsynet med udskiftelige
indsatse, så samme kalibrator kan omstilles til at
benytte både oliebade og tørblokke - det hele forgår
ved at tryk på skærmen.

Nøglen til de mange muligheder er kommunikation,

Kalibrering på eget værksted
På vort kalibreringsværksted i Birkerød kan vi tilbyde kalibrering af dine manometre, termometre,
tryk- og temperaturtransmittere.

Kalibrering af tryk
Vi kan kalibrere i følgende tryk enheder: bar, psi, mbar, MPa, HPa,KPA, Pa, kg/cm2, inHg, cmHg, mmHg,
inH2O,mH2O, cmH2O, mmH2O indenfor følgende områder:

Kalibrering af temperatur
Vi kan kalibrere termometre, PT100 følere, termoelementer, overfladefølere og infrarøde transmittere
indenfor følgende områder:

 Termometre, PT100 følere og termoelementer fra -35...650 °C , ±0.1 °C
 Overfladefølere fra -25...150 °C , ±1 °C
 Infrarøde følere fra -35...165 °C , ±0.5 °C

og derfor leveres TP Touch med mange
tilslutningsmuligheder, som:

 USB tilslutning for eksterne enheder (barkode
læser, printer osv..)

 RJ45 Ethernet forbindelse til opkobling på netværk
 Tilslutningsmulighed for eksterne reference
sensorer

 Mulighed for trådløs netværksforbindelse med
direkte adgang til enhedens egen "hjemmeside".

De mange muligheder sikrer at din kalibrator altid kan
"følge med", f.eks. kan funktionerne løbende
udvides/opdateres, så din temperatur kalibrator altid
passer til dine opgaver.

PLESNER.AS
Klintehøj Vænge 6
DK-3460 Birkerød

+45 45 81 96 00
carl@plesner.as
www.plesner.as

www.plesner.as

Lej en temperaturkalibrator
Vi udlejer den nyeste teknologi indenfor
temperatur kalibratorer - i form af SIKA' TP
Touch model.

Vi sætter den op til din opgave, medleverer de
fornødne certifikater og instruerer dig i brugen
af kalibratoren.

Så kan du selv kalibrere dine målepunkter, og
dermed sikre at dine tempearturmålinger altid
viser korrekt.

Hent Datablad

Se alle mulighederne

Læs mere
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Af Jørgen Sommer.

STOP. En sikkerhedsen-
destop er en sikkerheds-
komponent som har en 
sikkerhedsfunktion, og 
markedsføres særskilt, og 
som ved svigt af og/eller 
manglende funktion udgør 
en risiko for personsikker-
heden og som ikke er nød-
vendig for anvendelse af 
maskinen.

Fjern eller begræns farer
Risikovurdering er den vig-
tigste handling i forbindelse 
med processen ”at fremstil-
ler maskiner”. I al sin enkel-
hed skal maskinfabrikantens 
personale tænke i sikkerhed 
og så få disse tanker doku-
menteret.
Man fastlægger de farer der 
fi ndes, vurdere risiciene for 
at vurdere om det er nød-
vendigt at fjerne, begrænse 
dem ved at benytte egnede 
beskyttelsesanordninger 
som for eksempel et sik-
kerhedsendestop.

Særlige krav
Beskyttelsesudstyret skal 
konstrueres og inkorporeres 
i styresystemet, således at:

kan sættes i gang, så 
længe operatøren kan 
nå dem,

bevægelige dele, når de 
er i bevægelse, og 

kan sættes i gang, eller 
at de stoppes, hvis en 
af deres komponenter 
mangler eller svigter.

Kontakter, der indgår i sik-
kerhedsstyrekredse og ende-
stop, skal i stor udstrækning 
være med tvangsbrydende 
kontaktelementer. 

Koblingsmateriel, der 
er forsynet med tvangsbry-
dende kontaktsæt, og som 
er beregnet til anvendelse i 
sikkerhedskredse, skal bære 
„cirkel med pil“ mærknin-
gen.

En stopfunktion kan ud-
mærket være en sammensat 
styringsproces, som bringer 
maskindelene til stands-
ning i rigtig rækkefølge, 
således at en efterfølgende 
start ikke gøres unødvendig 
vanskelig. 

Der kan være tale om 
standsning af tilførsler og 
nedbremsning af store iner-
tier. 

Hvis de samme indret-
ninger anvendes til afbry-
delse ved sikkerhedsstop, 
skal man være opmærksom 
på, om de tilfredsstiller krav 
til sikre stopfunktioner.

En maskine må kun kunne 
igangsættes ved en bevidst 
handling 
Dette gælder efter ethvert 
stop af enhver karakter (dog 

ikke stop og start, som er en 
normal del af en proces). 
Denne bevidste handling 
omfatter ikke tilbagestilling 
af et nødstop, eller lukning 
af en dør eller låge ind til 
et farligt område. Der skal 
mere til.

Formål med endestop
Endestop, kan medvirke til 
at sikre produktionen mod 
unødige driftsforstyrrelser 
og personskade. 

Der fi ndes en lang række 
forskellige løsninger inden 
for endestop og trækende-
stop i både metal- og kunst-
stof huse.

For eksempel kraner med 

bevægelig udligger skal have 
et sikkerhedsvirkende ende-
stop for udliggerens opadgå-
ende bevægelser. 

Er der fare for person-
skade, hvis en maskines be-
vægelige dele ikke standser 
inden for det beregnede 
område på grund af en ma-

skin- eller betjeningsfejl, 
skal der være et endestop, 
som afbryder energitilførs-
len og om fornødent brem-
ser bevægelsen.

Beskyttelses-anordninger 
Disse skal så vidt muligt 
være faste dele af maskinens 
konstruktion. De skal tåle 
belastning fra forudseeligt 
misbrug. 

Beskyttelses anordninger 
må ikke kunne fjernes uden 
brug af værktøj. 

Automatik SikkerhedsGuide:

Sikkerheds endestop

Det kan ske, at de fastsatte 
mål ikke kan nås. Så skal 
maskinen fremstilles med 
henblik på at opfylde må-
lene bedst muligt.

Når en maskine eller dens 
farlige dele er standset skal 
energitilførslen til de på-
gældende drivenheder 
være afbrudt.

Beskyttelsesanordninger 
må kun kunne justeres 
ved en bevidst handling.

Sikkerhedsendestop er en sikker-
hedskomponent, som har en sik-
kerhedsfunktion og som ved svigt 
af og/eller manglende funktion 
udgør en risiko for personsikker-
heden og som ikke er nødvendig 
for anvendelse af maskinen.

Ekstreme miljøer kan indebære barske udfordringer.  

Beijer Electronics har designet det robuste operatørpanel  

iX T15BR til, at tackle store påvirkninger over lang tid. Panelet 

er designet til at tåle stærkt sollys, høje temperaturer, vind, 

sne og regn. Det fungerer lige så godt i krævende udendørs 

applikationer som i marine/offshore installationer, med damp  

og vibrationer. Operatørpanelet har gennemgået ekstreme tests, 

og har både Ex zone 2 og maritime godkendelser.

  Kontakt os på tlf. 46 75 76 66, eller læs mere på www.beijer.dk

Rugged iX HMI
Testet til ekstremer

FOUNDED 1862
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Endestop konverterer mekanisk bevægelse til elektrisk 
signal og benyttes på den måde som afbryder. De kan 
sikre produktionen mod unødige driftsforstyrrelser og 
personskade. 

TRYK. WIKA’ PSD-30 tryk-
transmitter er en ud af tre 
måleenheder med samme 
betjeningskoncept – de an-
dre er TSD-30 (til tempera-
tur) og LSD-30 (til niveau). 
Transmitteren er kendeteg-
net ved det integrerede dis-
play, der benyttes til visning 
af status, samt opsætning af 
enheden. Transmitteren er 
udover den analoge udgang, 
forsynet med en alarmud-
gang, der frit kan indstilles 
– enten som normalt åben 
eller normalt lukket kon-
takt.

Tryktransmitteren leve-
res i måleområder fra 0 ... 
1 op til 0 ... 600 bar, og ud-
gangssignalet kan skaleres 
så det let tilpasses allerede 
eksisterende installationer. 

Transmitteren leveres 
også med membranforsats 
– både til opgaver hvor medi-
et er forurenet (indeholder 

tørstof) og til hygiejniske 
opgaver, hvor der stilles krav 
til rengøring.
Yderligere oplysninger på: 
www.plesner.as
 jsj

Tryktransmitter med 
integreret display

WIKA’ PSD-30 tryktrans-
mitter har integreret dis-
play.



24 februar/marts 2015

Det kinesiske fi rma Shenz-
hen Maxonic Automation 
Control har købt sig ind i 
Scape Technologies A/S 
for at få adgang til den 
unikke bin-picking soft-
ware til industrirobotter, 
som Scape Technologies 
A/S har udviklet.

ROBOTTER. Scape Technolo-
gies A/S, som for alvor har 
fået sit kommercielle gen-
nembrud i 2014, kan se frem 
mod et endnu travlere 2015, 
hvor opbygningen af det ki-
nesiske marked for selska-
bets softwareprodukt skal 
igangsættes i tæt parløb med 
Shenzhen Maxonic. 

Partner med markedskend-
skab og fi nansielle muskler
- Det, at have en partner 
med lokalt markedskend-
skab og fi nansielle muskler 
til at udbrede kendskabet 
til vores unikke produkt, 
er helt essentielt, og det har 
været vores primære krite-
rier for at acceptere Shenz-
hen Maxonic som aktionær 
i Scape Technologies A/S. 
At Shenzhen Maxonic sam-
tidig skyder kapital i Scape, 
som vi kan bruge til at vokse 
endnu hurtigere på vores 
eksisterende markeder, er 
bestemt også noget vi ser 
frem til at udnytte, udtaler 
bestyrelsesformand i Scape 
Technologies A/S og direk-
tør i Blue Ocean Robotics, 
Rune K. Larsen.

Stort potentiale i Kina
At Scape Technologies A/S 
skulle få en kinesisk investor 
ind, var ikke noget der lå i 
kortene, men da selskabet 
blev kontaktet af den dan-
ske konsulentvirksomhed 
Across Partners, som repræ-
senterer kinesiske investo-
rer, blev det første møde til 
en realitet, og blot seks må-

neder senere sad partnerne 
ved siden af hinanden i Kina 
og skrev investeringsaftalen 
under.

- Vi har haft rigeligt at se 
til i 2014, og inden vi blev 
kontaktet af Across Part-
ners, var Kina noget, som vi 
nok først ville tage fat på om 
nogle år, men nu byder mu-
ligheden sig, og med denne 

stærke partnerskabsmodel 
kan vi allerede nu sætte 
fokus på Kina, som har et 
ekstremt stort potentiale 
for vores teknologi, udtaler 
administrerende direktør 
Søren Bøving-Andersen.

Håber på sneboldseffekt
Scape Technologies A/S 
har eksisteret i 10 år, og har 
i alle sine leveår fokuseret på 
den svære disciplin kaldet 

bin-picking. Bin-picking 
processen, hvor eksempel-
vis metalemner fra under-
leverandører kan opsamles 
direkte fra en kasse eller 
gitterbox og placeres præ-
cist i en bearbejdningsma-
skine, har længe været en 
udfordring for automatise-
ringsindustrien, men Scape 
Technologies A/S har, som 
en af de få, knækket koden, 
og nu satser selskabet på glo-
bal succes.

 - Vores løsninger er i 
løbet af 2014 blevet imple-
menteret hos endnu fl ere 
store virksomheder inden-
for automobilindustrien i 
Tyskland, og vi forventer 
at se en sneboldeffekt i takt 
med, at fl ere og fl ere får øj-
nene op for, at vores løsnin-
ger er markedets stærkeste 
og giver mulighed for store 
effektiviseringer i produk-
tionen på linje med andre 
avancerede automations-
løsninger, forklarer Søren 
Bøving Andersen. 

Data fra 3D scanner 
Scape Technologies A/S’ 
unikke software modtager 
data fra en 3D scanner, som 
enten er monteret på selve 

robotten eller på en skinne 
placeret over den kasse, 
hvori de pågældende em-
ner ligger tilfældigt. Under 
bin-picking processen bliver 
disse data hele tiden opdate-
ret og softwaren kan således 
udregne hvilke emner, der 
skal gribes i den pågældende 
cyklus, og hvordan robot-
ten skal vinkle sit greb for at 
opnå en succesfuld opsam-
ling og afl evering. Ydermere 
kan softwaren fortælle ro-
botten, hvis grebet er fejlet, 
og hvordan robotten skal 
fortsætte derfra, samtidig 
med at softwaren også auto-
matisk sørger for at robotten 
hele tiden er korrekt kali-
breret. 

Kina som vækstmotor for 
robotindustrien
Kinesiske Shenzhen Ma-
xonic, som hidtil primært 
har været aktiv inden for 
industri- / procesautoma-
tions segmentet, håber 
med investeringen i Scape 
Technologies A/S på at få 
del i den store vækst, som 
robotautomationsområdet 
i Kina byder på. 

Ifølge International Fede-
ration of Robotics (IFR) steg 

salget af industrirobotter 
med imponerende 59 pct. 
i Kina i 2013 og salget ven-
tes at være steget yderligere 
37 pct. i 2014 til omkring 
50.000 robotter, hvilke 
svarer til omkring 1/4 af 
verdensmarkedet. 

Kinas sult efter indu-
strielle robotter forventes 
at fortsætte, og ifølge IFR 
forventes det årlige salg at nå 
100.000 i 2017, og dermed 
vil Kina stå for mere end 1/3 
af verdensmarkedet på det 
tidspunkt. 

Solidt samarbejdsfunda-
ment øger chancen for 
succes i Kina
Til trods for den generelle 
høje vækst, så skal både 
Scape Technologies A/S og 
Shenzhen Maxonic, der vil 
oprette et fælles kinesisk 
joint-venture, arbejde mål-
rettet på at fi nde den rigtige 
strategi for det kinesiske 
marked.

 - Høje vækstrater er ikke 
ensbetydende med, at Kina 
er et nemt marked for en 
mindre dansk virksomhed. 
Men med en lokalkendt ka-
pitalstærk kinesisk partner 
som medejer er strukturen 

på plads for at kunne opnå 
succes relativt hurtigt. Det 
giver et tillidsfyldt og lang-
sigtet samarbejde, og plud-
seligt kan der afsættes de 
nødvendige ressourcer til 
at gennemføre den rigtige 
go-to-market strategi, for-
klarer Hans Halskov, som 
er ledende partner i Across 
Partners, der har facilite-
ret samarbejdet mellem 
Scape Technologies A/S og 
Shenzhen Maxonic. Across 
Partners, der udelukkende 
beskæftiger sig med at par-
re kinesiske virksomheder 
med nordiske virksomheder 
fortæller, at der generelt i 
Kina er stor efterspørgsel 
efter robotteknologi.

 - Vores investornetværk 
i Kina tæller både strategi-
ske og fi nansielle investorer, 
og vi har rigtig mange fore-
spørgsler på robotteknologi 
og automation. Kinas indu-
strisektor står overfor en 
kæmpe automatiseringsbøl-
ge, og derfor retter mange 
også øjnene mod Danmark, 
hvor vi har spændende tek-
nologier, produkter og virk-
somheder, forklarer Hans 
Halskov.

Første kinesiske 
kundeprojekter 
Tilbage hos Scape Techno-
logies A/S i Odense er man 
klar til de nye kinesiske ud-
fordringer i 2015 og blæk-
ket på aftalen er knapt tørt 
før de første kinesiske tiltag 
igangsættes. 

- Vi har allerede identi-
fi ceret de første kinesiske 
kundeprojekter, og vi for-
venter at ansætte en kine-
sisktalende ingeniør her på 
vores danske kontor i løbet 
af første kvartal i år, så vi 
kan få ordentlig gang i salget, 
kommunikationen og sam-
arbejdet på tværs af kloden, 
lyder det optimistisk fra ad-
ministrerende direktør Sø-
ren Bøving-Andersen.
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Kinesere køber sig ind i dansk robotvirksomhed

Brdr. Jørgensen Instru-
ments A/S har introdu-
ceret GMW90 serien fra 
Vaisala, der måler CO2, 
temperatur og evt. fugt i 
én og samme transmitter.

MÅLING. GMW90 er det 
første produkt, som benyt-
ter sig af den nye mikroglød 
lyskilde, fremstillet af Vais-
ala, i stedet for en glødelam-
pe. Denne teknologi skaber 
længere levetid og endnu 
bedre stabilitet og gør, at 
opvarmningen af transmit-
teren fra denne lyskilde er 
minimal. Dermed får man 
nu også korrekte målin-
ger af temperatur og fugt, 

hvilket mange transmittere 
ikke tidligere har håndteret 
korrekt. I forlængelse med 
dette, er inspektionsinter-
vallet af transmitteren for-
længet til fem år. 

Designet til behovstyret 
ventilation 
Sensorens kontinuerlige 
måling muliggør pålidelige 
og præcise afl æsninger samt 
signaler, der kan benyttes 
i behovstyret ventilation. 
Transmitteren fås med 
0/4...20 mA udgang eller 
0...5/10 V spændingsud-
gang, men kan også leveres 
med BACnet eller Modbus 
kommunikation. Dermed 
skulle den passe til de fl e-
ste ventilationsanlæg, hvor 

man kan skifte fra fast luft-
skifte til luftskifte styret af 
CO2-niveauet, og dermed 
opnå besparelser på ener-
gien. 

Praktisk installation
GMW90 serien er blevet 
designet til hurtig og nem 
installation og vedlige-
holdelse. For at beskytte 
elektronikken mod støv 
og snavs i en byggeperiode 
kan bagpladen monteres og 
kables uden elektronikken 
behøver at blive monteret. 
Når transmitteren så skal 
bruges, klikkes elektronik-
ken på. Alle modellerne 
kommer med display, så 
man ved montering og ka-
librering kan se, hvad der 

foregår. Ønsker man ikke 
at se displayet til dagligt, 
benyttes modellen hvor 
frontdækslet dækker for 
displayet. 

Nem kalibrering
Regelmæssig vedligehol-
delse garanterer en lang le-
vetid. Kalibrering foregår 
lettest ved at klikke et nyt 
sensormodul på, som er ka-
libreret fra Vaisal. Instru-
mentet kan også kalibreres 
vha. en håndholdt måler el-
ler CO2-referencegas. Mo-
duler og transmitter leveres 
med sporbart kalibrerings-
certifi kat fra Vaisala.
Yderligere informationer 
på: www.brj.dk
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Simpel løsning til måling af CO2, temperatur og fugt

Købsaftalen underskrives i Kina. På 
billedet ses, bagerst fra venstre: Si-
mon Chung, medstifter og direktør 
hos Shenzhen Maxonic, Tan Qingbo, 
salgschef i det nye fælles joint venture 
selskab Hans Halskov, ledende part-
ner hos Across Partners René Dencker 
Eriksen, medstifter, medejer og Chief 
Technology Offi cer hos Scape Tech-
nologies A/S Chen Bing, professor i 
robotvidenskab og teknisk chef i det 
nye joint venture selskab. Siddende 
fra venstre: Fu Yu Chen, medstifter 
og bestyrelsesformand hos Shenzhen 
Maxonic, Søren Bøving Andersen, 
medejer og adm. direktør hos Scape 
Technologies A/S.

GMW90 benytter sig af den nye mikroglød lyskilde, hvorved 
instrumentet får længere levetid og endnu bedre stabilitet samt 
korrekte målinger af temperatur og fugt.

Adgang til unik 
bin-picking software.



IGE+XAO Nordic A/S

Vi bruger SEE Electrical, 
fordi den automatiske
tegningsgenerering sparer 
  os for meget tid ved 
   udarbejdelse af 
   slutdokumentationen.
   Samtidig er det let at 

   oplære andre i programmet, 
 og der er altid hurtig svartid 

og venlig  behandling på 
supporten.              

             Vi bruger SEE Electrical
         fordi PLC håndteringen     
      giver os gode muligheder 
    for at importere og
  eksportere, hvilket 
 minimerer risikoen for fejl.
Samtidig er styklister 
nemt og hurtigt overført til 
vores regnskabsprogram for 
 bestilling af vare og senere 
  fakturering, hvorved der 
    spares en masse 
       tastearbejde.
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Svejsebranchen er igen på 
hi teknologi- og industri-
messe, som fi nder sted fra 
22.-24. september 2015 i 
MCH Messecenter Her-
ning. Og der er allerede 
fuld gang i forberedelserne 
til messen. 

hi 2015. På hi 2015 bliver der 
sat fokus på seks hovedområ-
der, så der faktisk bliver seks 
messer i én. Delmesserne får 
betegnelserne Automation, 
Værktøj, Svejsning og Pro-
duktionsudstyr, Innovation, 
Energi, Underleverandører 
og Logistik.

Messen fi nder sted 22.-
24. september2015. 

Alle medlemmer af SBK 
– Svejsebrancheklubben 
deltager på messen. SBK 

står samtidig sammen med 
MCH bag en fælles café og 
en række faglige aktiviteter i 

hallen, hvor alle virksomhe-
der med svejsning og skæ-
ring er samlet.

Der sættes fokus på 
vindenergi
- Vi er på mange messer, men 
det er på hi-messen, at vi 
kommer i kontakt med fl est 
kunder, for messen er både 
Skandinaviens største indu-
strimesse, og desuden er den 
både meget velstruktureret 
og meget professionel, siger 
formanden for Svejsebran-

cheklubben, Niels Kragh, 
Air Liquide A/S. 

hi 2015 har fl ere nye tiltag 
under udvikling. Det drejer 
sig blandt andet om et spæn-
dende koncept, hvor der 
sættes fokus på vindener-
gi. Det sker i samarbejde 
med Vindmølleindustrien, 
Dansk Forskningskonsor-
tium og Offshoreenergi.dk. 

Automatiseringens 
troldmænd
Desuden planlægges et fo-
rum for maskinbyggere – et 
messeområde med koncept-
stande og netværksområde, 
hvor der bliver mulighed for 
at vise, hvorfor maskinbyg-
gere kaldes automatiserin-
gens troldmænd.

hassel. 

hi 2015 gør klar til mange nye tiltag

Elektriske produkter, der 
importeres fra Fjernøsten 
og specielt kinesiske 
producenter, overholder 
for størstedelens vedkom-
mende ikke EU-kravene til 
elektriske produkter. Det 
er importørens ansvar, at 
produkterne overholder 
EU-lovgivningen, hvilket 
kan have store økonomiske 
konsekvenser.

Af Kim Boll Jensen, 
Bolls Aps

TEST. Der er en meget stor 
strøm af produkter, der pro-
duceres og forhandles af bl.a. 
kinesiske fi rmaer. Man kan 
tit blive lidt forskrækket over 
deres evne til at kopiere og 
masseproducere produkter. 
Ofte er produkterne tilsy-
neladende magen til tilsva-
rende vestligt producerede 
produkter, men de sælges 
til væsentligt lavere priser. 
Som importør ses det først 
og fremmest som en mulig-
hed for at sælge produkter til 
en attraktiv pris, men hvad 
med kvalitet, og er produk-
terne egentligt lovlige? 

EU-database over 
produkter
Når det kommer til lov-
lighed er det meget svært 
som importør at vurdere. 
Vi bliver nødt til at stole på 
det CE-mærke, der normalt 
sidder på produkterne eller 
deres emballage. I Danmark 
foretager Sikkerhedssty-
relsen jævnligt kontroller 
af produkter, dels ved stik-
prøvekontrol og dels ved 
anmeldelser fra forbrugere 
og konkurrenter. I de andre 

EU-lande er der tilsvarende 
myndigheder. Det varierer 
meget fra land til land, hvor 
mange produkter, der årligt 
kontrolleres, men alle lande 
indrapporterer til en fælles 
database kaldet RAPEX. 
Så bliver et produkt fundet 
ulovligt i et EU-land, kan det 
let opdages i de andre lande. 
Databasen er fuld tilgænge-
lig for alle. 

Kun hvert 10. produkt 
er i orden
Ud over at Sikringsstyrelsen 
kontrollerer produkter, har 
en del importører deres egen 
kontrol, enten ved hjælp af 
egen intern viden eller ved at 
sende produkter til eksterne 
eksperter. Bolls ApS er en 

af disse eksterne eksper-
ter, der kan kontrollere de 
fl este elektriske produkter 
for overensstemmelse med 
EU-kravene. Vi har over de 
seneste år undersøgt over 40 
forskellige importproduk-
ter, og kun ca. 10 % af dem 
var 100 % i orden.  

De typiske alvorlige fejl, 
som vi fi nder på elektriske 
produkter er:

delse

luftafstande

lationstest

komponenter, som helt 
mangler godkendelse

smelter eller deformerer 
under drift

brandbare hvor brand-
hæmmet plast skal an-
vendes.

ikke er sikret mekanisk

berørlige dele

mærket med D, S, BS 
etc. men aldrig har været 
godkendt

Andre typer fejl er f.eks.:

mærkning

manglende manual

krav til f.eks. blyfri lod-
ning

ver op til kravene

de inderledere at spæn-
dingsfaldet bliver for 
stort

Importøren hænger på 
ulovlige produkter
EU-lovgivningen lægger 
ansvaret på den, der først 
bringer produktet på marke-
det i EU. Det vil sige, at hvis 

man importerer produkter, 
står man med det direkte 
ansvar over for forbrugere 
og myndigheder. Ikke alene 
har man ansvar for, at pro-
duktet er lovligt, men man 
skal kunne skaffe overens-
stemmelseserklæring samt 
rapporter og anden teknisk 
dokumentation som bevis 
for overholdelse. Er tingene 
ikke i orden, kan man risi-
kere at skulle tilbagekalde 
samtlige solgte produkter 
og evt. betale en bøde, samt 
omkostninger for Sikker-
hedsstyrelsens udgifter til 
produkt-afprøvning/test. 
Vi har set mindre industri-
maskiner, der ikke var CE-
mærkede og ikke opfyldte 
maskindirektivet. Kommer 
arbejdstilsynet forbi, bliver 
produktionen stoppet, og 
maskinen skal evt. ombyg-
ges, hvilket kan have store 
omkostninger for en pro-
duktionsvirksomhed. 

Dokumentation og kontrol
Vi anbefaler, at før man im-
porterer produkter, kræver 
man som minimum følgen-
de dokumentation:

erklæring

nemførte test efter rele-
vante standarder

førte tests

Når dokumenterne er mod-
taget, skal man kontrollere, 
at alle relevante CE-mærk-
ningsstandarder og -di-
rektiver er dækket. Men 
kontrollér også, at rappor-
ter og certifi kater dækker 
det aktuelle produkt og er 
opdaterede efter seneste ud-
gaver af standarderne. Vi ser 
en del rapporter, som ikke 
dækker det aktuelle pro-

dukt men en tidligere ver-
sion, og det er sjældent godt 
nok. Efter at produkterne er 
modtaget, bør man foretage 
stikprøvekontrol for at sikre, 
at der ikke snydes med at le-
vere lidt billigere versioner, 
der ikke er lovlige. 

Uvildig vurdering i Europa 
anbefales
Konklusionen er at man skal 
være grundig i udvælgelse af 
produkter designet og pro-
duceret i bl.a. Kina. Der er 
alt for mange producenter, 
som enten ikke forstår hvad 
CE-mærket dækker eller 
ikke ønsker at bruge tid og 
penge på at overholde kra-
vene. Vi kan kun kraftigt 
anbefale at få foretaget en 
uvildig vurdering i Europa af 
produkterne, før man køber 
en hel container hjem. 

Rådgivende test- 
og videncenter
Bolls Aps er en god, mulig 
dansk partner for denne 
type tjek. Bolls ApS er råd-
givende test- og videncenter 
for bl.a. CE-mærkning og 
internationale typegod-
kendelser, som har samlet 
avancerede værktøjer, høj-
teknologisk udstyr samt 
specialiserede medarbej-
dere til en totalløsning, så 
man kan samle test og do-
kumentation til alle god-
kendelser ét sted. Firmaets 
ekspertise i fejlfi nding samt 
dybe indsigt i lovgivning og 
standarder er afgørende for 
at opnå myndighedsgodken-
delserne. Endvidere tilbyder 
Bolls ApS testfaciliteter til 
gennemførsel af test-selv - 
med praktisk hjælp og kom-
petent vejledning.

Yderligere informationer 
på: www.bolls.dk

Pas på importerede, elektriske 
produkter fra Fjernøsten

Svejsegruppens styregruppe på hi er 
fra venstre øverst: Gitte Grøn, Mi-
gatronic A/S, Patrik Lundberg, Air 
Liquide A/S, Gorm Hollesen, V. Løwe-
ner A/S, Bjarne Lundorff, ESAB A/S, 
Niels Kragh, Air Liquide A/S og fra 
venstre nederst: Kenneth Pedersen, 
Kemppi A/S og Janne Ipsen, AGA A/S.
Foto: Lars Møller

Den, der først bringer produktet på 
markedet i EU, har ansvaret.

Kun ca. 10 % af 
produkterne var 
100 % i orden.  



Safety Technology by 
Bihl+Wiedemann

› Safe Link over Ethernet: The simplest way of coupling  

 many safe signals 

› Optimal PLC connection via fieldbus, all diagnostic data  

 in the controller, safety and standard signals mixed

› Universally expandable with Safety I/O Modules + Standard  

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

 40 axis, Safety Relay Output Modules

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

No longer miss a  
bus with our Safety  
Gateways

All products already m
eet the new standard  +
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More information on your application safety at: 

www.bihl-wiedemann.dk
Bihl+Wiedemann Nordic ApS  I  Phone: + 45 70 27 60 20

DK - 3450 Allerød  I  Fax: + 45 70 27 60 21
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En effektiv forhandler har 
gennem det sidste år haft 
et tæt samarbejde med 
Siemens A/S om elmotorer 
og gear til glæde for alle 
parter.

EL-TEKNIK. Firmaet Fabrika 
A/S startede i 2009 med 
et agentur for et østrigsk 
fi rma, der leverer et bredt 
sortiment af industrielle 
standard elmotorer og gear. 
I sommeren 2013 kom også 
Siemens med i porteføljen 
via Siemens A/S. Udover 
det østrigske agentur leverer 
Fabrika A/S særlige kunde-
tilpassede specialmotorer 
under eget brand. Gennem 
Siemens A/S leverer Fabri-
ka A/S high end produkter 
med solid dokumentation, 
kort leveringstid og world-
wide support til den øvre del 
af segmentet.

- Siemens-brandet har 
været en døråbner for os 
til en del nye kunder, siger 
partner og en af stifterne i 
Fabrika A/S Kaspar Mik-
kelsen. Hans medejer Jens 
Amdisen supplerer: - Mange 
af vores kunder arbejder selv 
globalt eller leverer løsnin-
ger over hele verden. Derfor 
gør det en forskel, at vi kan 

tilbyde Siemens motorer 
med worldwide support - 
et anerkendt fabrikat.

Win-win-win situation
For Siemens A/S er det også 
en fordel at arbejde sammen 
med Randers-virksomhe-
den. - Der ligger et marked, 
som vi ikke selv fylder ud, 
og så er det dejligt, at der 
kommer sådan nogle ener-
giske og dygtige mennesker 
og imødekommer den del 
af markedet. Det er godt for 
både os og vores kunder - og 
naturligvis også for Fabrika 
A/S selv, siger Finn Lund fra 
Siemens A/S.

Støtten fra Siemens A/S 
handler blandt andet om 
direkte adgang til Siemens 
konfi gurator til elmotorer 
og gear, der hjælper Fabrika-
folkene til at udarbejde et 
veldokumenteret tilbud på 
en skræddersyet løsning i 
løbet af ganske få minutter.

Præcist og detaljeret tilbud
- Vi har selv en stor viden om 
elmotorer og gear, men vi 
sætter også en ære i hurtigt 
at give kunden et præcist og 
detaljeret tilbud på lige den 
løsning, han har brug for. I 
det arbejde er konfi gurato-
ren hos Siemens et virkelig 
stærkt værktøj, siger sælger 

Kim Waldmann Christen-
sen fra Fabrika A/S. Kaspar 
Mikkelsen tilføjer: - Vores 
setup er professionelt, op-
timeret og digitaliseret hele 
vejen igennem. Det er cen-
tralt i den måde, vi arbejder 
på, at kunderne hurtigt og 
effektivt får et tilbud på net-
op den løsning, som de står 
og mangler, siger han. - Selv 
om vi er en mellemforhand-
ler, så er vi meget konkur-
rencedygtige. Det skyldes, 

at vi har en meget omkost-
ningsfokuseret struktur, 
hvor vi fokuserer på at have 
minimal fordyrende hånd-
tering. Langt de fl este for-
sendelser går eksempelvis 
direkte fra producenten til 
kunden, siger Jens Amdisen.

Hurtigt og kompetent svar
Mange af Fabrikas kunder 
står ofte midt i en opgave 
med at udarbejde en løsning 
og et tilbud, som de hurtigt 

skal kunne levere videre til 
deres slutkunde. - Der er 
det en afgørende parame-
ter, at vi hurtigt kan levere 
detaljeret dokumentation, 
som de direkte kan lægge 
ved deres løsningsforslag. 
Det kan vi nemt og hurtigt 
gøre med konfi guratoren 
hos Siemens, siger Kaspar 
Mikkelsen.

Den anden parameter, 
der sætter Fabrika A/S i 
stand til hurtigt at udarbejde 
skræddersyede løsninger til 
deres kunder, hedder Car-
sten Langhoff Hansen. Han 
er den direkte kontakt hos 
Siemens. - Carsten Langhoff 
Hansen har den tekniske 
knowhow og direkte ad-
gang til Siemens’ eksperter, 
som vi af og til er nødt til at 
trække på for at give vores 
kunder specialiseret viden 
om netop den løsning, de 
har brug for. Man kan sige, at 
når konfi guratoren må give 
fortabt, så træder Carsten 
til, forklarer Jens Amdisen. 
- Carsten Langhoff Hansen 
skal faktisk have ros, fordi 
han reagerer hurtigt. Det er 
den måde, vi selv arbejder 
på.

Store ambitioner for 
fremtiden
Fabrikas kunder er ofte 

små og mellemstore ma-
skinbyggere, der ikke kun 
kigger på pris, når de efter-
spørger elmotorer og gear. 
God dokumentation, korte 
leveringstider, et anerkendt 
fabrikat og worldwide sup-
port er ofte vigtige faktorer, 
og det er her, Siemens kom-
mer ind i billedet. - Det er 
vigtigt for os hurtigt at hjæl-

pe vores kunder videre med 
det, de har brug for – så de 
kommer igen og igen. Der-
for yder vi altid den bedste 
og hurtigste service, når det 
gælder elmotorer og gear, si-
ger Jens Amdisen. 

Det første års omsætning 
viser en fl ot fremgang i salget 
af Siemens’ produkter hos 
Fabrika A/S. Men her stop-
per ambitionen ikke, og den 
voksende Randers-virksom-
hed har klare forventninger 
til, at forretningen vil være 
kraftigt stigende. Finn Lund 
fra Siemens A/S kalder Fa-
brika A/S for Siemens’ for-
længede salgsarm ud mod 
det brede motormarked. 
- Det er vores intention at 
gøre det så godt, at Siemens 
foretrækker, at vi servicerer 
det brede marked med mo-
torer, siger Jens Amdisen fra 
Fabrika A/S.
 

jsj

Samarbejde om elmotorer og gear

Vækstvirksomheden Hol-
tec Automatic, der leverer 
automation til alle grene 
af industrien, slår dørene 
op til sin tredje fi lial på 
blot fi re år.

EKSPANSION. Udviklingen 
har været imponerende, si-
den Holtec Automatic blev 
grundlagt i et kælderrum i 
Næsbjerg ved Varde. På ti år 
er seks medarbejdere blevet 
til 65, hvoraf de tre seneste 
tilkomne har fået base i virk-
somhedens nyåbnede fi lial 
i Sønderborg. Målet med 
den nye afdeling er at ud-
vide kundeporteføljen med 
nogle af de interessante virk-
somheder i Alssundområ-
det. Direktør Søren Jensen 
glæder sig til at tage favntag 
med et nyt og strategisk vig-
tigt geografi sk område.

-Nærhed betyder utroligt 
meget. Selv for en virksom-

hed, der hovedsageligt laver 
software. Der sker mange 
gode ting i Sønderborg i 
disse år, og derfor etablerer 
vi os i området for at skaffe 
nye kunder. Udvikling er i 

højsædet, og det lokale er-
hvervsliv byder på en masse 
spændende potentielle sam-
arbejdspartnere, siger Søren 
Jensen.

Afdelingen får adresse på 

Ellegårdvej i Sønderborg, og 
de tre nye medarbejdere skal 
udføre samme typer auto-
mationsopgaver, som vare-
tages på Holtec Automatics 
hovedkvarter i Esbjerg.

Nyudviklede løsninger
Til at sætte den nye afdeling 
sikkert i søen tiltræder en 
kompetent softwarepro-
grammør med stor erfaring 
fra automationsbranchen. 
Den 44-årige stærkstrøms-
ingeniør Per Terp Bernberg 
Schmidt kommer fra en 
stilling som projektleder, 
hvor han har arbejdet med 
automation i bilindustrien. 
Sønderborgafdelingen op-
står som et selvstændigt 
selskab med navnet Holtec 
Automatic – Syd A/S, hvor 
Per Schmidt fra starten bli-
ver partner. Netop denne 
partnerkonstellation har 
tiltrukket ham.

-At starte noget helt nyt 
og udvikle det fra bunden 
har altid været det, jeg bræn-
der mest for. Det gælder bå-
de fra selve afdelingen og for 
det arbejde, vi skal udføre. 
Til de3 forhåbentligt mange 
nye kunder skal vi også ud-
vikle unikke og innovative 
løsninger. Der er selvføl-

gelig en risiko ved at være 
partner, men det er samti-
dig en stor drivkraft, og jeg 
vil gøre mit ypperste for, at 
afdelingen bliver en succes, 
understreger Per Schmidt, 
der ejer virksomheden sam-
men med moderselskabet 
Holtec Automatic A/S.

hassel.

Automationsvirksomhed med vokseværk 
åbner afdeling i Sønderborg

Den 44-årige stærkstrøms-
ingeniør Per Terp Bernberg 
Schmidt skal stå i spidsen for 
den nye afdeling. Foto:PR.

Sønderborgafdelingen lægger ambitiøst fra land med hele tre fuldtidsansatte, 
der sammen skal servicere Alssundområdets virksomheder. Foto: PR.

Fabrika A/S og Siemens A/S står sammen om en af de større mo-
torer, en 200 kilowatt trefaset. Fra venstre mod højre er det: Finn 
Lund, Siemens A/S, Jens Amdisen og Kim Waldmann Christensen 
fra Fabrika A/S, Carsten Langhoff Hansen, Siemens A/S og Kaspar 
Mikkelsen, Fabrika A/S.

Direkte adgang til Siemens konfi gurator.

Hurtigt og detaljeret dokumentation.



29februar/marts 2015

Produktchef Lars Limkilde, Siemens A/S, præsenterede på SPS IPC Drives 2014 den nye generation af ET 
200SP CPU’ere.

På SPS IPC Drives 2014 
præsenterede Siemens en 
række nyheder inden for 
Simatic baseret på TIA-
portalen V13 SP1.  Blandt 
andet fejlsikre CPU‘er for 
alle nuværende CPU’er.

AUTOMATION. Siemens præ-
senterede på fagmessen SPS 
IPC Drives 2014 i Nürnberg 
en helt nyudviklet serie con-
trollere, som har udvidet an-
vendelsesmulighederne for 
den nuværende generation 
af Simatic controllere bety-
deligt. Det primære fokus 
var på Safety Integrated, 
idet der nu kan fås fejlsikre 
CPU‘er ikke blot for Simatic 
S7-1500-controllere, men 
for første gang også for Si-
matic S7-1200-controllere 
og ET 200SP Distributed 
Controllers. 

Ny CPU i bestående anlæg 
– uden problemer
For første gang omfatter 
serien også en software 
controller baseret på Sima-
tic S7-1500 for PC-baseret 
automatisering. Alle nu-
værende CPU’er vil kunne 
opdateres til firmware 1.7, 
hvorved de får en række nye 
muligheder. Samtidig bliver 
der med den nye firmware 
1.7 udvidet lagerkapacitet 
for CPU1517 og 1518.

Med S7-1500 er det al-
tid muligt at tage en helt ny 
CPU og sætte ind som en 
reservedel i et bestående 
anlæg - uden at skulle lægge 
ny firmware på CPU’en. Det 
er dog først, når der bliver 
overført en ny hardware 
konfiguration, at de nye 

funktioner træder i kraft. 
Alle S7-1500 kan nu fås i en 
fejlsikker version, fra 1511F 
og op til 1518F.

ET 200SP i fejlsikker 
version
Den nye generation af ET 
200SP CPU’erne, 1510 og 
1512, har været på markedet 
i cirka ½ år. CPU1510 svarer 
til en 1511, og en 1512 svarer 
til en 1513 CPU. Begge er 
altid født med én Profinet-
port, men kan udvides med 
yderligere to Profinet-por-
te. Der er Trace-funktion 
on-board, mulighed for at 
benytte STL-kode og I/O 
devices via Profinet- inter-
face. Begge vil også i løbet 
af 2015 kunne leveres i en 
fejlsikker version. Disse to 
enheder vil kunne benytte 
F-moduler direkte i en cen-
tral opbygning samt i stort 
set alle de nuværende ET 
200SP moduler, der er fri-
givet. 

ET200 Open Controller
Som nævnt lanceres nu også 
den første softwarebaserede 
S7-1500. Den har samme 
housing som ET 200SP, 
hvilket betyder, at de for-
skellige I/O-moduler kan 
benyttes i samme enhed. 
Alle tilslutninger sidder 
direkte i kabinettet af ET 
200SP Open Controller 
lige fra DVI interface til 3 
stk. USB interfaces og Profi-
net on-board. Som lager for 

Open Controller-koden be-
nyttes et CFast modul, der 
yderligere kan aflåses fysisk, 
så operatøren ikke kan lave 
ændringer. Samtidig vil 
der være mulighed for at 
gemme data på et eksternt 
SD-kort - fuldstændigt ny-
udviklet og helt uafhængigt 
af Windows. Dette betyder, 
at de to kerner individuelt 
kan styres og kontrolleres, 
hvilket medfører, at eksem-
pelvis boot operationen sker 
individuelt. Selve styringen 
sker via den ene CPU-kerne, 
mens visualiseringen/data-
basefunktionen så kan be-
nytte en særskilt kerne.

PC-teknik kombineret  
med PLC-teknik
Herved gives altså mulig-
hed for en meget fleksibel 
løsning, hvor de forskellige 
værktøjer som MatLab, Si-
muLink m.v. kan implemen-
teres i et meget åbent miljø. 
Der er også mulighed for at 
udføre sine egne C# eller 
C++ programmer.

Da det er den samme soft-
warekerne, der benyttes, vil 
alle de samme funktioner 
samt brugerprogrammer 
også kunne udnyttes på 
denne S7-1515 SP Open 
Controller, ligesom disse 
også vil kunne benyttes til 
S7-1500. Her får man altså 
muligheden for at kombine-
re PC-teknik med standard 
PLC-teknik.
 jsj

Set på SPS IPC Drives 2014:

Ny serie af 
Simatic CPU’er 
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Firmaet Universal Robot 
i Odense stiller ekstreme 
krav til pakningers materi-
ale, holdbarhed og design. 
Disse krav kan den danske 
virksomhed Betech Seals 
opfylde.

PAKNING. Universal Robots 
i Odense udvikler og sælger 
mindre robotarme, der kan 
automatisere og effektivi-
sere processer i bil-, tobaks-, 
fødevare- og medico indu-
strien. Firmaet har tidligere 
haft problemer med at få 
deres pakninger til at holde 
længe nok især i aggressive 
miljø.

Ekspert i gummi
- Vore mål var at finde en 
stærk og langtidsholdbar 
pakning, og det krævede 
samarbejde med en ekspert 
i gummi. Vi har brug for, at 
vore samarbejdspartnere 
har et dybt kendskab til po-
lymere materialer. Vi har 
derfor haft en god teknisk 
dialog med Betech Seals, si-
ger Jakob Jensen, der er ind-
køber hos Universal Robots. 

Fremover skal Betech 
Seals levere alle tætninger 
til led i robotarme. Aftalen 
er kommet i stand efter en 
grundig analyse af robot-
producentens behov. 

- Vores mål er at forbedre 
vore kunders produkt. Det 

er lige netop, hvad vi har 
formået her, siger salgschef 
Johnny Roager.

1.500 varianter af  
elastomer
Betech Seals har analyseret 
robotarmenes behov ud fra 
materialer, temperaturer, 
smøremidler og meget an-
det. 

- Det materiale, de tidligere 
pakninger var drejet i, leve-
de ikke op til behovet. Det 
fungerede fint sammen med 
olie, men det var ikke godt 
nok til at modstå nedbryd-
ningen fra ozon, fortæller 
Tom Philipsen, der er Pro-
duct Manager hos Betech 
Seals. Og da én af Betech 
Seals’ styrker er kundespe-

cifik produktudvikling, tog 
pakningsfirmaet udfordrin-
gen op. 

- Vi har mere end 20 for-
skellige typer rågummi, der 
blandes til omtrent 1.500 
varianter af elastomer. De 
har alle deres styrker og 
svagheder. Vores styrke er, 
at vi kender både egenskaber 
ved de forskellige gummi-
kompound og Universal Ro-
bots behov, fortæller Tom 
Philipsen, der endte med at 
vælge en atypisk elastomer 
til sin kunde. Den kan både 
tåle at sidde i udendørs ap-
plikationer og at blive over-
hældt med olie, som bare er 
nogle af kravene Universal 
Robots stiller. 

Hybrid gummi  
-bedre og billigere
- Vi kunne godt have valgt 
den åbenlyse løsning og 

foreslå, at Universal Robots 
brugte en Viton-gummi. 
Den er kemisk resistent og 
kan tåle sollys. Derfor er den 
blevet et populært valg, men 
bestanddelene giver også Vi-
ton- gummien nogle kritiske 
begrænsninger, fortæller 
Tom Philipsen.  

Derfor vurderede Betech 
Seals, at en hybridgummi 
ville være en bedre løsning. 
Hybriden kombinerer 
egenskaberne fra en oliebe-
standig gummi og en atmo-
sfærebestandig gummi. Det 
var også en billigere løsning, 
end den Universal Robot 
havde i forvejen.

Pakning og design
Universal Robots’ produkter 
er designprodukter, der skil-
ler sig ud fra industrirobot-
ter ved at være kompakte og 
pæne at se på. Derfor var det 

et krav, at tætningen kunne 
falde ind i designlinjen. 
- Vore robotarme står mange 
steder og arbejder side om 
side med mennesker. Vi vil 
ikke begrænse vore mulig-
heder, fordi en eventuel 
kunde ikke vil have en robot 
stående fremme. Derfor har 
vi valgt, at det æstetiske skal 
være i top, fortæller Jakob 
Jensen fra Universal Robots. 

- Det var heldigvis ikke 
noget problem for os at til-
passe vores fladring til det 
design og den finish, robo-
tarmene har, lyder det fra 
Tom Philipsen. 

Betech Seals i Køge er nu 
i gang med produktion af de 
ni forskellige pakninger, der 
fremover skal sidde i Univer-
sal Robots to robotmodeller.
Yderligere oplysninger:
www.betechseals.dk

jsk

Håndsrækning til 
populær robotarm

 Der er allerede tilbagelagt 
mere end 71.000 kilometer 
i den transkontinentale 
hårdhedstest for kunst-
stofglidelejer.

ON TOUR. I løbet af det sidste 
år har en minibil udstyret 
med polymer-glidelejer fra 
kunststofspecialisten igus 
været på tur rundt på fire 
kontinenter gennem ørken, 
sne og tropisk varme. Med 
denne demonstrationstur 
vil virksomheden doku-
mentere hvilket potentiale 
og hvilken belastningsevne 
dens motion plastics, kunst-
stoffer til bevægelsesan-
vendelse, er i besiddelse af. 
Efter ophold i Asien samt 
Syd- og Nordamerika har  
”iglidur on tour” været rund 
i Europa, og herunder også i 
Danmark.

56 lejesteder i bilen
I anledning af, at virksomhe-
dens avancerede kunststof-
fer under navnet ”iglidur” 
fylder 30 år, og i anledning 

af virksomhedens 50 års 
jubilæum har igus GmbH 
i samarbejde med ingeniør-
akademiet i Køln sendt en 
minibil på verdensomrejse. 
56 lejesteder blev udsty-
ret med iglidur-glidelejer. 
Komponenterne af avan-
cerede kunststoffer blev 
monteret i bremsepedalen, 
på vinduesviskerne og ru-
dehejsen, i koblingsmo-
dulet, i sædekonsollen, på 
håndbremsen, på startge-
neratoren, gasspjældet og i 
kalechen. Fordelen: Kom-
ponenterne er blandt andet 

lette og uimodtagelige o for 
smuds og kan med deres 
gode dæmpning også kom-
pensere sikkert og holdbart 
for kantbelastning og stød. 
Kunststoffernes materiale-
egenskaber betyder, at både 
vedligeholdelse og korrosion 
på lejerne hører fortiden til

Serieproduktion  til mange 
anvendelser
Årtiers forskning- og ud-
viklingsarbejde i branchens 
største testlaboratorium for 
kunststofkomponenter til 
bevægelsesanvendelæser, 

”motion plastics”, har ført til 
serieproduktion af 45 for-
skellige, driftssikre glider-
materialer, som allerede i 
dag monteres mere end 
200 millioner gange årligt i 
form af glidelejer i automo-
bilindustrien. Hvert andet 
glideleje fra aigus monteres 
i biler. De selvsmørende 
kunststofblandinger er ken-
detegnet ved minimal frik-
tion og slitage og er desuden 
korrosions- og vedligehol-
delsesfri med deraf følgende 
ekstra lang levetid. Fordi 
ekstern smøring med olie 
og fedt ikke er nødvendig, 
tilsmudses lejerne ikke, og 
miljøet skånes. Glidelejerne 
er sprøjtestøbte og kan til-
passes fleksibelt til alle le-
jesteder.

Verden som test for ny 
glidelejeteknologi
I løbet af det sidste år er der 
tilbagelagt mere end 71.000 
kilometer gennem Indien, 
Kina, Korea, Japan, Taiwan, 
Brasilien og USA. I Europa 
har den ombyggede mini-
bil allerede rejst gennem 

Østrig, tog efter ophold i 
Belgien og Holland over til 
Storbritannien og har der-
efter taget turen gennem 
Frankrig og Schweiz. Nu 
begiver den sig afsted til de 
skandinaviske vidder. På 
trods af alle strabadser har 
bilen med innovative kunst-
stofteknologi hidtil trodset 
alle belastninger. Den har 
klaret at køre gennem ørk-
ner, bjergpas, regnskove og 
trafikkaos i megabyer, og det 
i temperaturer der underti-
den har ligget over 30 grader 
og med en ekstrem luftfug-
tighed.. Strækningerne har 
vist sig at være en udfor-
dring for både chauffør og 
bil. Indtil nu har turen ikke 
blot ført til seværdighederne 
i Asien, Amerika og Euro-
pa, men først og fremmest 
til igus´filialer og kunder. 
Desuden har et stort antal 
messegæster ved selvsyn 
kunnet konstatere bilens og 
de indbyggede kunststofgli-
delers kvaliteter. Indtil nu er 
praksis-testen ”Verdensom-
rejse” bestået med succes.. 
Og fortsættelsen følger – i 

løbet af de næste måneder 
vil bilen også det europæi-
ske kontinent fra Polen til 
Tyrkiet og fra Portugal til 
Italien.

iglidur on tour  
forbinder mennesker
Alle de kilometer, bilen 
tilbagelægger på sin rejse, 
omregnes til et pengebidrag, 
som vil komme velgørende 
foreninger i de respektive 
lande til gode. I Indien har 
igus India eksempelvis støt-
tet det frivillige netværk 
”make a difference”, som 
hjælper gadebørn. I den 
sydkoreanske by Incheon 
blev der i offentlige sup-
pekøkkener uddelt tre tons 
ris til trængende. På igus 
tourblok blog.igus.de/gli-
dontour kan interesserede 
få et mere indgående ind-
tryk af verdensrejsen med 
spændende billeder, videoer 
og reportager. Her kan alle 
strækninger og stationer, 
herunder messe- og kun-
debesøg, følges direkte og 
kommenteres.

hassel.

iglidur on tour rundt i Danmark

En kort pause foran Tivoli i København.

Product Manager Tom Philipsen og kollegerne på Betech Seals 
har udviklet en gummikompound til Universal Robots, der gør, 
at robotarmene kan bruges i flere forskellige miljøer.

For at kunne modstå alle de påvirkninger, Universal Robots kan 
udsættes for, har Betech Seals udviklet en kompound, der kom-
binerer egenskaberne fra en oliebestandig og en atmosfærebe-
standig gummi.
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Det kompakte, fl eraksede 
servosystem AX8000 fra 
Beckhoff Automation har 
maksimal reguleringsha-
stighed og er hurtigt at 
montere og idriftsætte.

SERVO. Beckhoffs nye, 
fl eraksede servosystem 
AX8000 har en kompakt 
størrelse, der gør det vel-
egnet til pladsbesparende 
montering i el-skabe. Dets 
ekstremt korte regulerings-
cyklusser giver mulighed for 
anvendelse til yderst præcise 
positionerings- og bearbejd-
ningsopgaver. Dertil kom-
mer en hurtig montering 
og idriftsættelse på grund 
af One Cable-teknologien 
(OCY), direkte integrering 
af sikkerhed og netfi lter og 
muligheden for nem sam-
mensætning af ønskede ak-
semoduler.

Pladsbesparende 
modulopbygning
AX8000-systemet er ud-
viklet som drivestyring, 
der også egner sig fi nt som 
løsning i tilfælde, hvor der 
stilles meget høje krav til 
reguleringshastigheden, 
præcisionen og pladsud-
nyttelsen. Systemet er mo-
dulopbygget og udstyret 
med forskellige føde- samt 
enkelt- og dobbeltmoduler 
og et kondensatormodul. De 
enkelte moduler er 223 mm 
høje og hhv. 60 og 90 mm 
brede og skaber tilsammen 
et yderst kompakt fl erak-
set system, hvilket danner 
grundlag for pladsbespa-
rende og omkostningsop-
timeret konstruktion af 
el-skabe og anlæg. Den 
nemme og hurtige monte-
ring og idriftsættelse giver 
yderligere besparelser.

Lynhurtig og højpræcis 
positionering
Det kompakte drive 
AX8000 er baseret på Ether-
CAT og kombinerer den 
effektive FPGA-teknologi 
med multicore-ARM-pro-
cessorer. De FPGA-base-
rede reguleringsalgoritmer 
med fl erkanals - strømre-
gulerings-teknologi giver 
mulighed for sampling- og 
reaktionstider på mindre 
end 1 μs i forbindelse med 
strømregulering samt cy-
klustider for hastighedsre-
gulering fra 16 μs afhængigt 
af den konfi gurerede kob-
lingsfrekvens. Den mini-
male EtherCAT-cyklustid 
udgør 62,5 μs. I forbindelse 
med motion-applikationer 
er dette ensbetydende med 
en enorm hurtig regulering 
og højpræcis positione-
ring, øget konturskarphed 
i forbindelse med bear-
bejdningsprocesser samt et 
generelt højere produkti-
onsudbytte.

Modulopbygning for 
et bredere 
anvendelsesspektrum
Forskellige fødemoduler - to 
varianter med en bredde på 
60 mm, og en variant med 
en bredde på 90 mm - står til 
rådighed for de mange spæn-
dingssystemer, der fi ndes i 
verden: 100–230 VAC med 
hhv. 20 og 40 A til Asien 
og Amerika samt 400–
480 VAC med hhv. 20 og 
40 A til Europa og Nord-
amerika. Alle fi re versioner 
har indbygget bremsemod-
stand og bremsechopper 
samt et netfi lter. Det bety-
der, at der ikke er behov for 
fl ere eksterne komponenter, 
hvilket er med til væsentligt 
at reducere antallet af for-
skellige dele og ikke mindst 
pladsbehovet.

Til realisering af den 
ønskede aksekonfi guration 
benyttes et 60 mm bredt 
enkeltakset modul med en 
mærkestrøm på 8 A samt 
et lige så bredt dobbeltak-
set modul (mærkestrøm 
2 x 6 A) og et 90 mm enak-
set modul med 18 A mær-
kestrøm. Ved hjælp af den 
skalérbare motorstrømsmå-
ling får man også dækket 
langt mindre motormær-
kestrømme. Som feed-
back- og tilslutningssystem 
er der valgt enkeltkabelløs-
ningen OCT (One Cable 
Teknologi), der er blevet 
optimeret til servomotor-
serien AM8000. Pr. akse 
har systemet fi re digitale 
indgange, hvoraf to er for-
konfi gureret til onboard-
safety-funktioner.

Forenklet logistik, monte-
ring og idriftsættelse
Det er ikke kun indbyg-
ningen af f.eks. netfi lter 
og bremsemodstand, men 
også et reduceret antal mo-
deltyper, der sørger for en 
forenklet logistik og lager-
opbygning, idet den skalér-
bare motorstrømsmåling 
kan bruges til at dække 
hele anvendelsesspektret 
med kun 8 A- og 18 A-
moduler. Den indbyggede 
TwinCAT-runtime stiller 
praktiske moduler til bl.a. 

hastigheds- og positionsre-
gulering til rådighed.  Pro-
grammering kan også ske 
hos kunden med IEC 61131, 
C++ og Matlab/Simulink. 
Desuden benyttes effektive 
diagnoseredskaber i form 
af oscilloskop-funktionen 
med TwinCAT Scope og 
akseoptimering med Twin-
CAT BodePlot.

Det hurtige, allerede ind-
byggede forbindelsessystem 
AX Bridge, der etablerer 

modulernes forbindelse fejl-
sikkert og uden værktøj (fje-
derkraftteknik), sørger for 
hurtig montering og idrift-
sættelse. Den broforbinder 
mellemkredsen, 24 V DC og 
EtherCAT. Dertil kommer 
en centrering for nemmere 
justering af aksemodulerne 
samt nem OCT-motortil-
slutning (med hurtigluk-
ker), der reducerer antallet 
af kabler.
 jsj

PROVIDING SOLUTIONS

WWW.APLICA.DK
 DIN ONLINE BUTIK 
Inden for lim, dosering og dispenseringsudstyr

Aplica ApS · Betonvej 7 · 4000 Roskilde
43 44 33 00 · info@aplica.dk · aplica.dk

Produkter

Hos Aplica finder du et bredt sortiment  
af lim og udstyr til dosering og dispensering  
– altid med fokus på den høje kvalitet. 

Loctite 3090, 
hurtiglim 
10g. 

UV lime til 
professionelt 
brug 
20g.

Dispenseringsnåle
50 stk.

Loctite  
– fuldt program af lime, 
gevindsikring, tætning 
og pakninger.

Smeltelim 50 stk.
12mm stænger 
Fra

Limpistol 
HB220 til 
professionelt 
brug

KR 115,00
FAST LAV PRIS!

KR 135,00 KR 100,00

KR 94,00 KR 770,00
FRA

Højtydende og fl erakset servosystem
Det modulopbyggede fl eraksede servosystem AX8000 opfylder alle krav 
til kontrolhastighed og præcision og giver desuden mulighed for bedre 
udnyttelse af pladsen i el-skabe.
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Et alternativ til kugle- og 
skråsædeventiler.

VENTILER. Mange kender 
til problemet med at få 
plads til sit udstyr, eller 
behovet for at reducere 
størrelsen og vægten på 
udstyr til kunderne. I de 
tilfælde kan OMAĹs VIP 
ventiler være løsningen.

Fritz Schur Energy er 
dansk distributør.

Det kompakte design og 
store flow gør disse ventiler 
til et oplagt alternativ til 
kugle- og skråsædeven-

tiler. Ventilerne fås med 
dobbeltvirkende aktuator, 
samt i enkeltvirkende NC 
og NO versioner, styre-
lufttilslutning i 1/8” eller 
NAMUR ventiltilslutning. 
Tilbagemelding på positio-
nen af ventilerne er også 
en mulighed, det skal blot 
oplyses ved ordre.

VIP ventilerne har et 
trykområde op til 10 bar 
og fås i størrelserne 3/(8” 
til 2” med Kv-værdier op til 
68,9 m³/h med pakninger 
i NBR, FKM eller EPDM.
www.fstg.dk

hassel.

Kompakte VIP ventiler 
med Reduceret størrelse 
og vægt

Samsung har lanceret en 
ny tablet, der specielt er 
beregnet til brug under 
krævende arbejdsbetingel-
ser og i al slags vejr.

TABLET. For første gang 
nogensinde præsenterer 
Samsung en slank og robust 
tablet, Galaxy Tab Active, 
der er specielt designet til 
fagfolk og arbejdspladser 
med krævende miljøer. 
Den kan modstå de hårde-
ste vejrforhold, hvilket gør 
det muligt at arbejde, hvor 
det er nødvendigt, når det 
er nødvendigt.

Fagfolk involveret  
i udviklingen
Galaxy Tab Active er en let, 
8” tablet, hvor Samsung har 
kombineret sin egen eks-
pertise med resultater fra 
fokusgrupper, hvor fagfolk 
har haft indflydelse. Resul-
tatet er en tablet, der passer 
godt på såvel kontoret som i 
krævende udendørsmiljøer.

Modstandsdygtig over for 
støv, vand og kulde
Tabletten er IP67-klaccifi-
ceret, hvilket betyder, at den 
er fuldstændig støvtæt, er 
vandtæt ned til en meters 
dybe i 30 minutter, og kan 

holde til barske klimaer med 
temperaturer fra -20 °C til 
60 °C. Det medfølgende 
etui gør desuden, at ydersi-
den beskyttes. Tab Active 
har en batterilevetid på 
8-10 timer, og takket være 

en lysstærk og meget tydelig 
skærm med antirefleksbe-
handling er dette en tablet, 
der kan holde til de fleste 
udfordringer udendørs.

Betjening med  
arbejdshandsker på
Kameraet (autofokus + 3,1 
megapixel) er designet til 
at læse stregkoder, og med 
NFC-kompatibilitet er Tab 
Active en tablet, der skaber 
muligheder for effektivise-
ring og øget produktivitet. 
Ikke mindst på grund af 
pennen C-Pen, der let kan 
bruges med arbejdshand-
sker på. Tab Active er også 
kompatibel med den mobile 
sikkerhedssoftware, Sam-
sung KNOX, der beskytter 
virksomhedens data på en 
sikker måde uden at gå på 
kompromis med brugerven-
ligheden. Galaxy Tab Active 
lanceres i farven Titanium 
Green, med WiFi eller 
wifi/4G, 16GB + MicroSD 
(op til 64GB).
Yderligere oplysninger på: 
www.samsung.com.        jsj

Slank og robust tablet 
til krævende miljøer 

Galaxy Tab Active kan betjenes under krævende arbejdsbetingelser 
og i al slags vejr, ikke mindst på grund af pennen C-Pen, der let 
kan bruges med arbejdshandsker på.

VIP-ventiler hvor plads og 
vægt betyder noget.

Ved hjælp af en under-
søgelse samler Syddansk 
Universitet nu op på resul-
taterne for ”Automation i 
Syd”-projektet og iden-
tificerer de udfordringer, 
der på sigt skal arbejdes 
videre med for at genskabe 
produktionsvirksomheder-
nes styrke i Region Syd-
danmark. 

AUTOMATION. Gennem 
en række gennemgribende 
tjek af syddanske virk-
somheders konkrete auto-
mationspotentialer har 
projektet „Automation i 
Syd“ siden sommeren 2013 
givet små- og mellemstore 
virksomheder et nyt syn på 
mulighederne for at opti-
mere produktiviteten, sikre 
fortsat vækst og øge kon-
kurrenceevnen ved brug af 
automatisering. Som en del 
af projektet har Mærsk Mc-
Kinney Møller Instituttet 
ved Syddansk Universitet 
besøgt en række virksomhe-
der for at undersøge, hvilke 
udfordringer og barrierer 
virksomheder i regionen 
møder ved brug af automa-
tisering. På den måde har 
de fået indsigt i, hvad der 
fremadrettet skal forskes i 
inden for automation.

Indtil videre har Syddansk 
Universitet foretaget inter-
views med 38 virksomheder, 
herunder slutbrugere, leve-
randører og konsulenter, og 
selvom der er stor diversitet i 
brancherne, er der nogle helt 
centrale pointer, der træder 
særligt frem.

Fleksible  
automationssystemer
Blandt undersøgelsens 
svar er specielt manglen 
på fleksibilitet i automati-
onssystemerne nævnt flere 
gange. Det gælder fleksibi-
litet blandt andet i forhold 

til materialetolerance, 
håndtering af forskellige 
produktstørrelser- og arter, 
men især håndtering af for-
skellige arbejdsopgaver. På 
grund af store variationer i 
arbejdsopgaver oplever virk-
somhederne ofte en udfor-
dring i forhold til at kunne 
omprogrammere robotten 
til den specifikke opgave.

- Virksomhederne skal 
ringe til en specialist hver 
gang en ny funktion skal 
tilføjes, og det skal de selv-
følgelig betale for. Det bliver 
derfor hurtigt dyrt, hvilket 
hindrer en fuld udnyttelse 

af mulighederne. Det skal 
derfor blive nemmere at 
programmere og omstille 
en robot til at nye arbejds-
opgaver, lyder det fra Lars-
Peter Ellekilde, lektor på 
Syddansk Universitet, som 
er partner i ‚Automation i 
Syd‘-projektet.

Lang anvendelsestid og 
kort tilbagebetalingstid
Undersøgelsen viser også, at 
der ofte er en udfordring i at 
få slutbrugere og leverandø-
rer til at mødes, når det kom-
mer til pris og holdbarhed 
på de forskellige automa-

tionsløsninger. Automati-
onssystemer er designet til 
at holde i mange år, hvilket 
betyder, at de er robuste og 
slidstærke og derfor også for-
holdsmæssigt dyre. Mange 
virksomheder er dog tilba-
geholdende med at investere 
i automationsløsninger, da 
de ikke tør løbe an på, hvor 
længe den enkelte produk-
tionsproces skal køre. Som 
Lars-Peter Ellekilde udtaler,

-For at sikre sig en økono-
misk gevinst, som kan ret-
færdiggøre den risiko, der er 
forbundet med investerin-
gen i automationsløsninger, 
vil de fleste virksomheder 
gerne have investeringen 
tjent hjem hurtigt.

Han understreger sam-
tidig, at virksomhederne 
heller ikke vil acceptere en 
løsning, der kun kan holde i 
tre år, da det netop er tiden 
efter, at den er tilbagebetalt, 
der giver dem en gevinst og 
derved gøre dem i stand til 
at konkurrere mod virksom-
heder fra lande med lavere 
lønninger.

I forlængelse af den risiko 
der er forbundet med inve-
steringen, viser undersøgel-
sen også, at hastigheden på 
de forskellige automations-
systemer godt kan opfattes 
som en barriere for virksom-
hederne. En traditionel ro-
bot er ofte langsommere end 
et menneske, og selvom den i 

modsætning til et menneske 
kan køre 24/7 og overtage 
opslidende arbejde, er cy-
klustider ofte bestemt af de 
øvrige dele af produktionen, 
som robotten også skal følge.

Virksomheder mister  
overblikket i travlheden
En sidste men meget central 
pointe, påvist i undersøgel-
sen, er, at virksomheder 
ofte oplever det som en ud-
fordring at kunne skabe et 
overblik over mulighederne 
for at optimere.

- Mange virksomheder 
har så travlt med driften, at 
de ikke kan afsætte tid til at 
overveje mulighederne for 
automation. Der er altid no-
get andet, der kræver deres 
fokus, inden de når til en 
løsning, udtaler Lars-Peter 
Ellekilde.

SDUs undersøgelse viser 
altså, at der er nogle udfor-
dringer, der fremadrettet 
skal sættes særligt fokus 
på, for at automation kan få 
det endelige gennembrud i 
Region Syddanmarks pro-
duktionsvirksomheder. 
Det er derfor håbet, at un-
dersøgelsens resultater kan 
medvirke til at øge graden 
af automatisering og tekno-
logianvendelse på virksom-
hedernes produktionslinjer. 

hassel.

Fleksible automationssystemer skal hjælpe 
syddanske produktionsvirksomheder

Automationssystemer skal hjælpe virksomheder til at optimere produktionen.
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Danfoss har udviklet en 
safety option til Profinet 
for sine VLT frekvensom-
formere.             

        
SIKKERHED. Med sin nye 
PROFIsafe løsning VLT 
Safety Option MCB 152 
for VLT AutomationDrive 
øger Danfoss sikkerheden 
for personale, der arbejder 
med produktionsudstyr. 
Derudover har den nye sa-
fety option den fordel, at 
den ikke behøver separate 
kabler og netværk.

Løsning med Profinet
Danfoss tilbyder allerede 
forskellige sikkerheds-
indstillinger, dog tidligere 
ikke via safety fieldbus. Men 
fordi brugen af Profinet er 
voksende, har man foku-
seret på at finde en løsning 
hertil. Funktionelle safety 
optioner til frekvensomfor-
mere er med til at sikre, at 
personer ikke bliver ekspo-
neret for fare, når de arbej-
der med produktionsudstyr. 
Derudover sikrer den nye 

safety option, at der ikke 
forekommer tab af produk-
tion i tilfælde af, at fejl skulle 
forekomme. 

PROFIsafe til VLT Auto-
mationDrive kan bruges 
med en bred vifte af safety 
applikationer, idet den er 
event-driven og derfor har 
en kort reaktionstid. Samti-
dig betyder nem eftermon-
tering samt høj fleksibilitet 
ved udvidelse af anlæg af safe 
I/O en bedre tilgængelighed 
til anlægget. Herudover er 
den decentrale løsning med 
til at reducere omfanget af 
ledninger. 

Øget sikkerhed  
i produktionen
VLT Safety Option MCB 

152 er specielt velegnet til 
fleksible maskiner med va-
riable og modulopbyggede 
sikkerhedszoner i produk-
tionslinjen. Med VLT Sa-
fety Option MCB 152 kan 
centrale og decentrale drev 
lokaliseret i forskellige ma-
skinceller let sammenkobles 
og sikkerhedsstop vil blive 
aktiveret, uanset hvor faren 
måtte være placeret. 

Den nyudviklede PRO-
FIsafe option er en stan-
dard safety option til VLT 
AutomationDrive FC 302. 
Det er en opgradering af FC 
302 Safe Stop funktionen og 
giver sikkerhedsfunktionen 
STO (Safe Torque Off). 

jsj

Safety option til 
frekvensomformere

Nyt 8-kanals PTC digitalt 
indgangsmodul samt 4- 
og 8-kanals RTD analoge 
indgangsmoduler udvi-
der funktionaliteten af 
WAGO-I/O-SYSTEM 750.

MÅLING. WAGOs nye PTC 
digitale indgangsmodul 
(750-1425) rummer otte 
kanaler, der kan forbindes 
til PTC-termistorer i hen-
hold til DIN 44081 og DIN 
44082 til termisk monito-
rering (beskyttelse mod 
overbelastning) af motorer, 
maskiner og lejer. Op til seks 
PTC-termistorer kan serie-
forbindes til hver kanal. Hvis 
den nominelle responstem-
peratur overstiges, eller hvis 
der optræder ledningsbrud 
eller kortslutninger, bliver 
en bit i indgangsprocesbil-
ledet sat. PTC-indgangsmo-
dulet har en grøn og en rød 
status-LED for hver kanal 
til indikation af overtempe-
ratur eller fortrådningsfejl. 
Felt- og systemniveauerne 
er elektrisk isolerede.

RTD indgangsmoduler til 
modstandsfølere
De nye 4- og 8-kanals RTD 
analoge indgangsmoduler 
kan forbindes direkte til 
Pt- og Ni-modstandsføle-
re. Hver model har en rød 

status-LED, der indikerer 
sensorfejl (kortslutning, 
ledningsbrud eller måling 
uden for nominelt område). 
Modulerne kan konfigure-
res via softwaren WAGO-
I/O-CHECK eller gennem 
en GSD-fil. Det 8-kanals 
RTD analoge indgangsmo-
dul (750-451) har en 2-leder 
forbindelsesteknologi, mens 
det 4-kanals RTD analoge 
indgangsmodul (750-450) 
leveres med 2-, 3- eller 4-le-
der- forbindelsesteknologi. 
3-leder-modulerne er også 
kompatible med potentio-
metre. Hvert RTD analogt 
indgangsmodul har flere 
indstillingsmuligheder samt 
en høj opløsning og præci-
sion.

WAGO-I/O-SYSTEM 750
Det feltbusuafhængige 

WAGO-I/O-SYSTEM 
750 er godkendt til en lang 
række applikationer. Med 
sine kompakte, modulære 
komponenter imødekom-
mer WAGO-I/O-SYSTEM 
alle kravene til distribuerede 
feltbussystemer. Systemets 
modularitet dokumenteres 
også gennem understøt-
telsen af adskillige feltbus-
systemer. Afhængigt af 
applikationen er det muligt 
at vælge mellem feltbuskob-
lere og -controllere (PLC) til 
forskellige protokoller. Med 
over 400 digitale, analoge og 
specielle I/O-moduler har 
WAGO-I/O-SYSTEM 750 
en skalerbar ydelse og en stor 
integrationstæthed med et 
attraktivt pris-/ydelsesfor-
hold.
 jsj

Integration af PTC-termistorer 
og modstandsfølere

Danfoss’ nye PROFIsafe løs-
ning VLT Safety Option MCB 
152 for VLT AutomationDri-
ve øger Danfoss sikkerheden 
for personale, der arbejder 
med produktionsudstyr. 

WAGOs nye 8-kanals 
PTC digitalt 
indgangsmodul såvel
 som 4- og 8-kanals 
RTD analoge indgangsmodu-
ler giver flere måleoptioner 
til WAGO-I/O-SYSTEM 750.
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Ved at reducere dyre 
driftsstop er Bihl + Wiede-
mann’s fl eksible løsninger 
til sikker hastighedsover-
vågning med til effektivt 
at løse Maskindirektivets 
stigende sikkerhedskrav og 
det stadigt voksende pres 
på tidsforbrug og omkost-
ninger.

SIKKERHED. Der var en gang, 
da rationaliseringsfolkenes 
stopure til beregning af pro-
duktionsomkostningerne 
ikke behøvede den store 
viser endsige sekundviseren. 
Man kunne i ro og mag lukke 
hele produktionslinjer for at 
foretage en manuel indgri-
ben - eksempelvis med hen-
blik på vedligehold. I dag har 
et stadigt stigende pres på 
omkostningerne også resul-
teret i et stadigt større tids-
pres. Nu kan man på kroner 
og ører beregne hvor meget, 
hvert enkelt stop i produk-
tionen koster virksomhe-
den. Det er indlysende, at 
en effektiv optimering ikke 
må ske på bekostning af sik-
kerheden - det fremgår også 
meget klart af kravene i det 
europæiske maskindirektiv 
2006/42 / EF.

Krav om risikovurdering
Disse krav forpligter ma-
skinbyggeren at foretage 
en risikovurdering for at 
bestemme alle de risici, der 
er forbundet med en ma-
skine. Den nyeste version 
af maskindirektivet angiver 
blandt andet: „Maskinen 
skal være konstrueret og 
fremstillet således, at den 
er indrettet til sin funktion 
og kan betjenes, indstilles 
og vedligeholdes, uden at 
personer udsættes for fare, 
når disse operationer fore-
tages på de betingelser, der 
er fastsat, men også under 
hensyntagen til eventuelt, 
rimeligt forudseeligt mis-
brug heraf“. Hvad dette 
betyder for systemer med 
hastighedsregulerede drev 
er blevet specifi kt behandlet 
i IFA-rapporten ”Safe drive 
controls with frequency 
inverters“ (IFA Report 7 / 
2013e): „Bevægelse af en 
maskindel med variabel ha-
stighed giver, som på drev 
uden hastighedskontrol, 
ofte anledning til en risiko, 

mod hvilken brugere af ma-
skinen skal beskyttes”.

Adgang til maskiner 
under drift
Det enkleste middel til at 
forebygge, at der sker bevæ-
gelser i en maskine under 
manuel indgriben i farezo-
ner, er en sikker afbrydelse 
af den energi, der driver rele-

vante motorer. Ofte er dette 
dog ikke muligt, eksempel-
vis hvis der skal gribes ind, 
mens maskinen kører med 
henblik på fejlretning, op-
sætning, tests under drift 
o.s.v. Sådanne operationer 
kræver, at maskinen kan 
betjenes med værnemidler 
deaktiveret. For - på trods 
af dette - at sikre brugerens 

sikkerhed udføres de far-
lige bevægelser i sådanne 
tilfælde med en begrænset 
og sikker hastighed og/el-
ler moment, og hyppigt i in-
ching mode og/eller kun når 
en bestemt afbryder er ak-
tiveret. For et produktions-
anlæg kan denne situation 
kort sagt skitseres som føl-
ger: Man kan ikke lukke hele 

systemet ned for at kunne 
udføre en række manuelle 
indgreb, da den handling, 
der skal udføres, i så fald ikke 
vil være mulig. Og i et for-
mentlig endnu større antal 
tilfælde ønsker man ikke at 
lukke helt ned for at undgå 
produktionsstop og dermed 
unødvendige omkostninger.
Dette besvarer til fulde, 
spørgsmålet om, hvorfor 
sikker hastighedsovervåg-
ning bliver mere og mere 
vigtigt. Herefter er det op-
gaven at bestemme, hvordan 
dette opnås bedst, og her va-
rierer svarene afhængigt af 
applikationen.

Det rigtige koncept til 
enhver applikation
Sikkerhedseksperterne hos 
Bihl + Wiedemann blev tid-
ligt opmærksomme på den 
hastigt voksende fokus på 
dette område og har i de 
seneste år arbejdet intenst 
på udvikling af særligt ef-

fektive løsninger. Resultatet 
er en række produkter, der 
er lige så forskellige som de 
teknologiske muligheder for 
at realisere en sikker funk-
tion samt de forskellige krav, 
som de respektive systemer 
stiller: Bihl + Wiedemann 
tilbyder hastighedsmoni-
torer for både sensorer og 
encodere. Produktlinjen 
spænder fra løsninger til små 
applikationer til koncepter 
for store, distribuerede sy-
stemer. - Vores portefølje 
er så fuldstændig, at vi har 
det rigtige koncept klar til 
næsten enhver applikation, 
siger medstifter og CEO 
Bernhard Wiedemann, Bihl 
+ Wiedemann GmbH.

Lille enhed spiller stor rolle
Når det kommer til sikker 
hastighedsovervågning af 
sensorer spiller Safety Basis 
Monitor fra Bihl + Wiede-
mann stor rolle. Enheden 
er kun 22,5 millimeter bred 
og indeholder fi re to-kanals, 
sikre indgange eller standard 
input og status output og 
udfylder dermed rollen som 
en autonom, kompakt sik-
kerhedscontroller. Den har 
også to sikre elektroniske 
udgange, USB- eller Ether-
net-interface til konfi gura-
tion og detaljeret diagnostik 
herunder indkoblingshisto-
rik. De integrerede hastig-
hedsmonitorer er placeret 
på de lokale inputs og kan 
overvåge to akser med to ka-
naler op til SIL2 / PLd eller 
fi re akser med én kanal op 
til SIL1 / PLc. Stilstands-
monitorer kan yderligere 
overvåge fi re akser med to 
kanaler op til SIL2 / PLd 
med deres elektroniske øje.

Højere sikkerhedsniveau 
til encodere 
De sikre hastighedsmoni-
torer til encodere fra Bihl 
+ Wiedemann går i deres 
sikkerhedskrav et niveau 
højere op og har ligeledes 
den kompakte installations-
bredde på kun 22,5 millime-

ter. De kan overvåge op til to 
akser op til SIL3 / PLe og er 
kompatible med alle almin-
deligt anvendte encodere: 
fra sinus/cosinus til SSI- og 
TTL- til HTL-versioner. 
Her skiller Bihl + Wiede-
mann’s seneste innovation 
sig ud: Den elektroniske 
monitor er nu tilgængelig 
i en version med to lokale, 
sikre udgange, hvorved 

Sikker hastighedsovervågning:

Non-stop på vejen til mere

Sikker hastighedsovervågning af sensorer.

Sikkerhedsfunktioner i henhold til EN 61800-5-2.

Voksende fokus på sikker 
hastighedsovervågning.

Ingen personer må 
udsættes for fare.

Effektiv og sikker 
optimering.
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man opnår en afbrydertid 
på mindre end fem millise-
kunder samtidig med et vil-
kårligt antal konfi gurerbare 
sikkerhedsfunktioner. Hvis 
encoderen kun skal udføre 
sikker overvågning af én ak-
se, kan hastighedsmonito-
ren tilsluttes direkte. Men i 
mange tilfælde er encoderen 
allerede tilsluttet en omfor-
mer, som skal bruge signa-
let til hastighedskontrol. 
Så signalet udtages mellem 
encoder og omformer ved 
blot at bruge en passende 
adapter, såsom en Sub D-
kabeladapter til tilslutning 
mellem omformeren og en-
coderkablet eller et adapter-
modul for udtagning af to 
encodersignaler.

Overvågning af drev med 
Safety Gateways
Ved at bruge Safety Gate-
ways fra Bihl + Wiede-
mann kan hastigheden lige 
så sikkert og simpelt også 
overvåges direkte i drevet: 
Eksempelvis sammen med 
CIP Safety on Sercos, proto-
kollen for overførsel af sik-
kerhedsrelevante signaler, 
hvorved der ikke er påkræ-
vet yderligere kabler for en 
sikkerhedsbus. Integration 
af drive-, periferal- og sik-
kerhedsbus samt standard 
Ethernet i ét enkelt netværk 
forenkler håndteringen og 

reducerer hardware- og in-
stallationsomkostninger-
ne. På den måde kan man 
nemt realisere integrerede 
sikkerhedscontrollere og 
homogene sikkerhedsløs-
ninger. Selvfølgelig kan 
Safety Gateways også kom-
bineres med en sikker PLC 
(F-CPU): PROFIsafe via 
PROFIBUS, PROFIsafe via 
PROFINET og CIP Safety 
via EtherNet / IP.

Gateways til alle 
feltbussystemer
Alle hastighedensmonito-
rerne fra Bihl + Wiedemann 
kan, uanset om hastigheden 
overvåges direkte i Gateway 
eller i modulet, tilsluttes via 
Gateways til stort set alle 
fælles feltbussystemer fra 
PROFIBUS og PROFINET 
til EtherNet / IP, Modbus og 

CC-Link til CANopen og 
EtherCAT. Tolv terminaler 
på den integrerede sikker-
hedsmonitor er frit konfi gu-
rerbare - eksempelvis som 
seks sikre udgange plus tre 

sikre, som to-kanals indgan-
ge, som seks sikre, to-kanals 
indgange, som standard I / 
O‘er eller som en kombina-
tion heraf. Hastighedsmo-
nitorerne er placeret på de 

lokale inputs på Gateways 
og overvåger tre akser med 
to kanaler op til SIL2 / PLd 
eller seks akser med én kanal 
op til SIL1 / PLC.

Let konfi guration med 
ASIMON 3 G2
Konfi gurationen af alle de 
sikre AS-interface I/O-mo-
duler og hastighedsmonito-
rer er gjort lettere ved hjælp 

af den intuitive ASIMON 
3 G2 software, som sørger 
for, at alle de nødvendige 
indstillinger kan foretages 
hurtigt og nemt. Funktioner 
såsom indkoblingshistorik 
og online diagnostik samt 
mulighed for remote-ved-
ligehold er også kun et klik 
væk i dette program.

En tommelfi ngerregel
Hvad angår beslutningen 
om, hvilke af de her skit-

serede løsninger for sikker 
hastigheds- og drevovervåg-
ning, der er den rigtige for et 
bestemt system, er der fak-
tisk kun en tommelfi nger-
regel: For mindre maskiner 
med minimale sikkerheds-
krav er induktive følere eller 
optoelektroniske sensorer 
generelt den mest omkost-
ningseffektive og enkleste 
metode. Til encodere stilles 

der normalt større sikker-
hedskrav. I systemer, hvor 
højtydende drev håndterer 
komplekse feedbacks eller 
positioneringsopgaver an-
befales sikker hastigheds-
overvågning i drevet. Men i 
sidste ende kan spørgsmålet 
altid bedst besvares ved at 
se på den konkrete anven-
delse - gerne sammen med 
de professionelle hos Bihl + 
Wiedemann.
 jsj

Sikker hastighedsovervågning af drev.

Sikker hastighedsovervågning af encodere.

Et kig ind i fremtidens 
fabrik.De mobile robot-
ter vil kunne overtage 
monotome opgaver og 
frigive mere tid til mere 
værdiskabende arbejde.

ROBOTTER. Et nyt EU-fi -
nansieret forskningsprojekt 
giver et smugkig ind i frem-
tidens fl yfabrik. Projektet 
hedder VALERI, og har til 
formål at udvikle mobile, 
autonome robotter med 
arme, der kan assistere fl y-
teknikere på fabriksgulvet.

Robotterne skal være 
med til at samle de forskelli-
ge luftfartskomponenter og 
arbejde hånd-i-hånd med 
de iltafhængige medarbej-
dere - helt uden adskillende 
barrierer imellem dem.

De mobile robotter vil 
kunne overtage monotone 
opgaver og frigive mere tid 
til mere værdiskabende 
arbejde, skriver projektets 

bagmænd på deres website, 
som er et konsortium af 
europæiske forskningsin-
stitutioner og industrielle 
partnere.

Perspektivrigt projekt
-En mobil robot med på-
monteret robotarm - en 
såkaldt „mobil manipula-
tor“ - er en teknologi, der 
i robotforskningsmiljøer i 
både ind- og udland har væ-
ret arbejdet på i mange år, 
da anvendelsespotentialet 
er enormt stort både inden 
for industri-, service- og 
sundhedsområdet, fortæl-
ler teamleder hos Teknolo-
gisk Institut Lars Dalgaard.

- At der er søsat et ambi-
tiøst EU-projekt af denne 
kaliber med partnere som 
Airbus, betyder, at der sat-
ses stort og seriøst på om-
rådet, hvilket er enormt 
spændende, da perspekti-
verne i brugbare resultater 
fra projektet er store, siger 
han.

Projektets forskere står 

dog foran en udfordrende 
opgave, påpeger han også.

- Teknisk set er det langt 
fra trivielt at styre både en 
mobil enhed og en robo-
tarm, så der opnås tilstræk-
kelig arbejdspræcision. Og 
skal robotten samtidig ar-
bejde i direkte interaktion 
med mennesker - det vi 
kalder „co-working“ - er ud-
fordringen endnu større, da 
sikkerheden samtidig skal 
være helt i top.

Fleksible og let-instruér-
bare robotter, der kan ar-
bejde tæt sammen med 
mennesker, er netop også 
et kerneområde for Tek-
nologisk Institut inden for 
både industri-, service- og 
velfærdsrobotter, så Lars 
Dalgaard meddeler, at det 
er et projekt, hvis udvikling 
bliver fulgt tæt.

Sid trygt i fl ysædet
Hvad så med fl ysikkerhe-

den, tænker den nervøse, 
neglebidende fl ypassager 
uden det store kendskab til 
robotteknologi. Lars Dalga-
ard beroliger.

- Robotter udmærker sig 
jo generelt ved høj hastig-
hed, stor gentagelsesnøjag-
tighed og høj sporbarhed. 
Det vil sige, at man gennem 
robotiseret fl yproduktion - 
på lige fod med for eksempel 
robotiseret bilproduktion 
- vil få nogle nye instru-

menter til at kvalitetssikre 
produktionen og samtidig 
reducere antallet af men-
neskelige produktionsfejl, 
forklarer han og fortsætter.

- Alt i alt vil det give et 
højnet sikkerhedsniveau, 
forhåbentlig billigere fl y og 
samtidig gladere produkti-
onsmedarbejdere, der jo 
slipper for EBA-betonede 
arbejdsopgaver (Ensidigt 
Belastende Arbejde, red.). 
En klar win-win-situation 
for producenter, medarbej-
dere og forbrugere.

Projektet forventes at 
løbe over tre år og har det 
overordnede formål at 
styrke europæiske virksom-
heders konkurrenceevne 
gennem udviklingen af 
teknologisk knowhow - og 
på den måde bidrage til at 
fastholde produktionsjobs 
i Europa.                       hassel.

Robotter bygger fl y
VALERI-projektet har til formål at ud-
vikle mobile, autonome robotter, der 
kan assistere fl yteknikerne.

Betjening med værnemidler deaktiveret.

22,5 mm 
installationsbredde.
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Denne artikel i serien om 
datasikkerhed omhandler 
årsagsbestemte hjælpe-
foranstaltninger normalt 
brugt til at detektere år-
sagsbestemte fejl og svigt i 
et kommunikations system 
som kontrast til tilfældig 
(stokastisk) fejl ligesom 
meddelelsesforvanskning 
grundet elektromagnetisk 
interferens.

Af Jørgen Sommer.

DATA. Et rækkefølgenum-
mer er integreret i med-
delelser udvekslet mellem 
meddelelseskilde og med-
delelses datadræn. Det kan 
blive realiseret som et tilfø-
jet datafelt med et nummer, 
som ændres fra en medde-
lelse til den næste på en for-
udbestemt 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: Time-slot ori-
enteret adgangsmetode: Ud-
vekslingen af meddelelser 
sker inden for faste cyklusser 
og forudbestemte time-slot 
for enhver deltager. Option: 
Enhver deltager skal sende 
sine data indenfor dens ti-
me-slot også selvom der ikke 
er nogen ændring i værdien 
(Dette er et eksempel på 
cyklisk kommunikation). 
For at identifi cere en delta-
ger som ikke sendte inden 
for sin tilknyttede time-slot

Forbindelsesægtehed
Til identifi kation bør med-
delelsen have en unik 
kilde og/eller destination, 
som beskriver den logiske 

adresse af den sikkerheds 
relevante deltager.

Feedback meddelelse
Der returneres en feedback 
meddelelse til kilden for at 
bekræfte modtagelse af 
den originale meddelelse. 
Denne feedback meddelelse 
skal behandles af sikkerheds 
kommunikations laget. Som 
synonym benytter nogle 
fi eldbus termerne ”echo” 
eller ”receipt”. 

Denne returnerede 
meddelelse kan for eksem-
pel kun indeholde en kort 
bekræftelse eller kan også 
indeholde de originale data, 
eller anden information som 
hjælp til kilden at kunne 
kontrollere den korrekte 
modtagelse.

Integrity forsikring
Den sikkerheds relaterede 
applikation håndtering skal 
ikke stole på data integritet 
forsikrings metode, hvis 
de ikke er designet ud fra 
funktionel sikkerheds be-
tragtninger. Derfor er re-
dundant data inkluderede i 
en meddelelse for at tillade 
data forvanskning at blive 
detekteret ved redundant 
kontrol. 

Kommunikations syste-
mer benyttet til sikkerheds 
relaterede applikationer kan 
bruge metoder som krypto-
grafi  for at sikre data inte-
gritet som et alternativ til 
typiske metoder som CRC.

Redundans med 
kryds-check
I sikkerheds relaterede 
fi eldbus applikationer kan 
sikkerhedsdata sendes to 
gange inden for to separate 
meddelelser ved at benytte 
forskellige integritets foran-
staltninger uafhængig af den 
underliggende fi eldbus.

Yderligere er de transmit-
terede sikkerhedsdata kryds 
check’ede via fi eldbus’sen 

eller via en separat forbin-
delsesforsynings-enhed. 

Hvis der bliver detek-
teret en forskel vil en fejl-
meddelelse komme i løbet 
af transmissionen i kildens 
procedure-enhed. 

Når man benytter re-
dundante medier så bør 
common mode beskyttelse 
tages i betragtning ved brug 
af passende foranstaltninger 
som for eksempel diversitet, 
tidsforskudt transmission.

Dataintegritet af 
sikrings systemer
Hvis sikkerheds relevante 
(SR) og ikke-sikkerheds re-
levante (NSR) data bliver 
transmitteret via den sam-
me bus kan man benyttet 
forskellig dataintegritet sik-

rings systemer eller krypte-
rings principper (forskellig 
”hash/hakke” funktioner, 
som forskellige CRC gene-
rator polynomier og algo-
ritmer) for at sikre at NSR 
meddelelser ikke påvirker 
nogen sikkerhedsfunktion i 
en SR modtager. Det er ac-
ceptabelt, at man har et til-
føjet data integritet sikrings 
system til SR meddelelser og 
ingen til NSR meddelelser.

Fejl og 
sikkerhedsforanstaltninger
Sikkerhedsforanstaltninger 
kan relateres til sættet af 
mulige fejl, som er defi ne-
ret i afsnit Redundans med 
krydscheck ovenfor. 

Hver sikkerhedsforan-
staltning kan sørge for be-
skyttelse mod en eller fl ere 
fejl i transmissionen. 

Det skal demonstreres, at 
der er mindst en tilsvarende 
sikkerhedsforanstaltning el-

ler kombination af sikker-
heds foranstaltninger for de 
defi nerede mulige fejl.

Aktuel beskyttelse af 
en foranstaltning mod fejl 
afhænger af den specifi kke 
implementering af denne 
foranstaltning. 

En sikkerheds foran-
staltning kan kun blive vist 
i den tilsvarende tabel for 
en given FSCP hvis denne 
foranstaltning virker før den 
garanterede fi eld bus sikker-
heds svar tid.

Kalkulation af den 
resterende fejl rate
Selv når meddelelsen an-
kommer på en korrekt 
(deterministisk) måde kan 
sikkerheds data stadig være 
beskadiget. Derfor er data 
integritet sikring en funda-
mental komponent i sikker-
heds kommunikationslaget 
for at opnå et krævet sikker-
heds integritets niveau. 

Passende hash funktioner 
som paritet bits, cyklisk re-
dundans check (CRC), gen-
tagelse af meddelelser, og 
ens former for meddelelses 
redundans skal tilføjes.

Kommunikations kana-
len må ikke bruge samme 
hash funktion som den 
overlejrede sikkerheds kom-
munikations lag (se også 
standard IEC/EN 62280) 
med mindre, der er taget 
specielle hensyn i disse til-
fælde. 

Sikkerhedskoden skal 
være funktionel uafhængig 
af transmissionskoden. 

Når CRC bliver brugt 
som hash funktion skal 
kommunikations kanalen 
ikke bruge samme CRC po-
lynom (fl erleddet størrelse) 
som det overlejrede sikker-
heds kommunikations lag.

Alle disse metodologier 
giver en betydning af at opnå 
lav rest fejlrater. 

Alle foranstaltninger til 
data integritet sikring skal 

implementeres inde i den 
overførte del (sikkerheds 
kommunikations lag) af 
styringerne designede i 
henhold til det krævede 
SIL-niveau. 

En leverandør kan vælge 
forskellige kalkulations me-
toder for at opnå vurderin-
ger af fi eldbus netværkets 
data integritet mekanisme. 

Resultatet af sådanne 
kalkulationer kan føre til 
enten mere indsats i design 
af hardware og software el-
ler sørger for integritet eller 
mere indsats i kalkulation og 
bevis af pålideligheden af et 
overordnet styresystem.

Den resterende fejlrate 
er kalkuleret fra den reste-
rende fejl sandsynlighed af 
den overlejrede data integri-
tet sikrings mekanisme og 
transmissions raten af sik-
kerhedsmeddelelser. Her-
udover skal man forklare 
vurderingen af det maksi-
male antal af informationer 
(sinks) som er tilladt i en 
enkelt sikkerhedsfunktion. 

Den viste formel herun-
der skal benyttes til at kal-
kulere rest fejlrate, som er 
resultatet af RSL (Pe) med-
mindre den underlæggende 
model ikke gælder eller hvis 
en anden metode er mere 
relevant. 

Ligningen forudsætter 
cyklisk transmission af sik-
kerheds meddelelser (Se 
defi nition-skemaet):
SL (Pe) = 
RSL (Pe) × v × m (1)

Rest fejlrate og SIL
Et functional safety kom-
munikations system skal 
sørge for en given rest fejl-
rate som specifi ceret i stan-
darden IEC/EN 61784-3. 

Både lav-krav og høj-krav 
systemer skal have en defi ne-
ret sikkerhedsfunktion svar-
tid så et nødvendigt antal 
af sikkerheds meddelelser 
pr. sekund skal garanteres. 
Kalkulationen af fejlrate er 
baseret på høj-krav måden 
og er derfor også anvendelig 
for lav-krav måden.

Functional safety 
og sikkerhed
Sikkerhedstrussel gør at 
risikovurdering normalt er 
nødvendig i sikkerheds re-
laterede applikationer for 
at beskytte mod bevidste 
”angreb” eller utilsigtede 
forandringer. 

Sikkerheden kan opret-
holdes ved at oprette en 
sikkerhedspolitik og foran-
staltninger som for eksem-
pel mekaniske, elektroniske 
eller organisatoriske foran-
staltninger.

Når en applikation kræ-
ver elektroniske sikkerheds 
foranstaltninger, skal sik-

kerheden implementeres 
indvendig i ”black channel”. 

Sikkerhedsfunktioner 
kan implementeres enten 
inde i enheder eller ved 
eksterne adgangs punkter. 

Nogle krav til sikkerhed 
er detailleret beskrevet i 
standard IEC/EN 62443 
serien. Yderlig profi l speci-
fi kke krav kan også fi ndes i 
IEC/EN 61784-4.

Udligningsbetingelser 
og begrænsninger 
– Elektronisk sikkerhed
Elektrisk sikkerhed er en 
forudsætning for et funkti-
onssikkert kommunikati-
onssystem. Derfor skal alle 
tilsluttede enheder overhol-
de de relevante SELV eller 
PELV specifi kationer som 
for eksempel angivet i IEC/
EN 61131-2. 

De krævede betingelser 
til installationen med kabler, 
kabel installation, skærme, 
jording, potential udligning 
er omtalt i IEC/EN 61918 og 
IEC/EN 61784-5.

Kravene til strømforsy-
ning for eksempel single fejl 
afprøvning, brug af separate 
strømforsyning, SELV el-
ler PELV, national specifi k 
strøm begrænsning osv. er 
omtalt i IEC/EN 61918 og 
IEC/EN 61784-5. 

Krav til standard bu-
senheder (for eksempel 
vurdering) specifi k for den 
funktionelle sikkerheds 
kommunikationsprofi l.

Elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC)
Standarden IEC/EN 61508 
kræver „Increase of interfe-
rence immunity“ men den 
specifi cerer ikke hvordan 
man opnår dette. 

Funktionel sikkerheds 
kommunikationsprofi ler 
omtalt i denne standard be-
nytter til formålet forøget 
testniveau og tilhørende 
ydeevne kriterier specifi -
ceret i standard IEC/EN 
61326-3-1. 

Standarden IEC/EN 
61326-3-2 kan undtagel-
sesvis benyttes, hvis den 
tilsigtede applikation nøj-
agtig matcher det specifi kke 
formål og forudsætningerne 
i IEC/EN 61326-3-2. 

Bestemte applikationer 
kan kræve højere niveau end 
det der er specifi ceret i IEC/
EN 61326-3-1 ifølge Safety 
Requirements Specifi cation 
(SRS).

Sikkerheds manual
I følge IEC/EN 61508-2 skal 
leverandører af udstyr leve-
re en sikkerhedsmanual. En 
beskrivelse af informationer 
krævet af profi len skal være 
beskrevet i sikkerhedsma-
nualen. 

Maskine datasikkerhed del-8

Sikker kommunikation
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Reglerne for opbevaring i 
udlandet lempes.

Fra den 1. marts 2015 vil 
elektronisk opbevaring af 
regnskabsmateriale i ud-
landet være tilladt uden 
forudgående ansøgning el-
ler anmeldelse til offentlige 
myndigheder. 

Hidtil har hovedreglen 
været, at regnskabsmate-
riale skal opbevares her i 
landet. Erhvervsstyrelsen 
har i særlige tilfælde - og 
efter forudgående dispen-
sationsansøgning - tilladt, at 
regnskabsmateriale kunne 
opbevares i udlandet. 
 
Betingelser

De nye muligheder for 
elektronisk opbevaring af 
regnskabsmateriale i ud-
landet er forbundet med 
visse betingelser som alle 
skal være opfyldt:

skal opbevares i overens-
stemmelse med bogfø-
ringslovens almindelige 

regler (eksempelvis krav 
til registrering, doku-
mentation og opbeva-
ringsperiode).

kunne gives adgang til 
materialet her i landet 
(enten i elektronisk form 
eller på papir).

og adgangskoder skal 
opbevares i Danmark, 
(således at offentlige 
myndigheder kan skaffe 
sig adgang til det mate-
riale, som er opbevaret i 
udlandet).

skal kunne udskrives 
i klarskrift eller stilles 
til rådighed i et aner-
kendt filformat, (der 
skal kunne udskrives på 
papir eller microfilm, og 
filformatet kan eksem-
pelvis være xml, csv eller 
lignende).

Ved opfyldelse af ovenstå-
ende betingelser slipper 
virksomhederne fremover 

for bøvlet med at indhente 
tilladelse til at opbevare 
regnskabsmaterialet i ud-
landet. 
 
Papirform
De begrænsninger, der i dag 
eksisterer for så vidt angår 
opbevaring af regnskabsma-
teriale på papir, videreføres 
uændret. Det betyder, at 
regnskabsmateriale på pa-
pir for indeværende og for-
rige måned kan opbevares i 
udlandet, ligesom interne og 
eksterne bilag for aktiviteter 
i udlandet kan opbevares i 
det pågældende udland i 
hele opbevaringsperioden 
på 5 år. Desuden kan virk-
somheden opbevare alt øv-
rigt regnskabsmateriale for 
sine udenlandske aktiviteter 
i det pågældende udland for 
indeværende og de 3 seneste 
kalendermåneder. 

For så vidt angår opbeva-
ring af regnskabsmateriale i 
Finland, Island, Norge eller 

-
ler (jf. den særlige bekendt-

gørelse herom) nu indsat 
direkte i bogføringsloven. 
Regnskabsmateriale kan 
således helt generelt opbe-
vares i de pågældende lande. 
For regnskabsmateriale i pa-
pirformat i udlandet, gælder 
ovenstående betingelser i nr. 
1 og 2. 

Det skal understreges, at 
det forhold, at regnskabsma-
teriale i papirform som ud-
gangspunkt skal opbevares 
i Danmark, ikke betyder, 
at bogføringen skal ske her 
i landet. Virksomheden skal 
blot overholde kravet om at 
opbevare regnskabsmateria-
let her i landet. 

Husk dispensationen 
frem til 1. marts 2015

Frem til ikrafttrædelsen 
af de nye regler skal der fort-
sat søges om dispensation 
efter de nuværende regler.
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Elektronisk regnskabsmateriale
Munkebo Vindelev

Statsautoriseret 
Revisionsaktieselskab

Tlf. 43 96 06 56 
www.pkf.dk

Tlf.: 45819600
carl@plesner.as

www.plesner.as
Tryk Temperatur Niveau

Flow Ventiler Fittings

Tryktransmittere til alle opgaver

WIKA’s tryktransmittere kan leveres i mange
udførelser, som dækker de fleste måleopgaver. Vi
opdeler typerne efter anvendelsesområde og de
krav der stilles fra processen.

Som udgangspunkt vælger vi mellem 4
standardtyper, der alle udemærker sig alle ved at
være state of the art i deres segment.
Vælger du en af disse typer, så får du en
tryktransmitter der giver det bedste forhold mellem
pris og ydelse, leveret med den korteste
leveringstid, til din næste måleopgave.

Præcist
måleresultat

Sikker
drift

Internationale
godkendelser

Ekstreme
temperaturer

Barske
omgivelser

Alle
medier

>1012

varianter

Kontakt Plesner.as for at høre mere om de mange muligheder.
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Virksomheder: Navne:

Gitte Thurø Nielsson 
er blevet ansat hos Viessmann Dan-
mark A/S som projektingeniør hos 
Viessmann Danmark med fokus 
på salg af ventilation og varme-
pumper. Gitte Thurø Nielsson er 
uddannet eksportingeniør og har 
udgangspunkt fra egen bolig i Søn-
derjylland. Hun har en mangeårig 
erfaring inden for ventilations- og 
varmepumpebranchen, bl.a. via sit 
tidligere virke som Key Account Manager og Product 
Manager hos Genvex A/S. 

Orla Chemnitz 
er blevet ansat som salgsingeniør 
hos Bihl+Wiedemann Nordic ApS. 
Orla Chemnitz kommer fra en til-
svarende stilling og har de seneste 
27 år arbejdet med rådgivning og 
salg af sikkerhedsudstyr til automa-
tionsbranchen.  

Simon Uldall 
en blevet ansat som salgschef for 
Viessmann Danmark A/S. Simon 
Uldall kommer fra et job som salgs-
chef hos KlarPris, et prissammenlig-
nings- og indkøbssystem til El- og 
VVS-branchen. Før KlarPris har 
Simon Uldall været beskæftiget i 
energibranchen bl.a. hos Uno-X 
Energi og senere som direktør for 
Energiservice Lygas.

Lars Ladegaard 
er blevet ansat som AUMA-
servicemontør hos Grønbech 
& Sønner A/S.

UDDANNELSE. Fra 1. januar 
2015 startede en helt ny en-
hed op i Erhvervsakademi 
Dania, der er til stede i otte 
byer i det midt- og nordjy-
ske, blandt andet i Hadsten. 
Den hedder Dania Erhverv 
og udbyder efteruddan-
nelsestilbud til private og 
virksomheder i hele Danias 
dækningsområde.

- Dania Erhverv sætter 
øget fokus på akademiud-
dannelser til enkeltkursister 
og skræddersyede løsnin-
ger til virksomheder, der 
opfylder lige netop deres 
behov for efteruddannelse. 
Udgangspunktet er altid 
at have fi rmaernes behov i 
centrum, forklarer Birgitte 
Riise Bjærge, der er campus-
chef i Silkeborg og chef for 
den nye afdeling. Målet for 

Dania Erhverv er at skabe 
personlig udvikling for den 
enkelte kursist og vækst for 
virksomheder i lokalområ-
derne, i regionerne og på 
landsplan.

God løsning for 
virksomhederne
Flere analyser viser, at den 
danske arbejdsstyrke skal 

løftes rent kompetence-
mæssigt de kommende år, 
hvis den skal kunne leve op 
til udfordringerne i fremti-
den. Behovet for efterud-
dannelse på et højere niveau 
er ganske enkelt ikke til at 
komme udenom, og det er 
en af baggrundene for igang-
sættelse af Dania Erhverv.

- Flere og fl ere kommer i 

job, og grundet tidspres bli-
ver virksomheder og medar-
bejdere nødt til at uddanne 
sig sideløbende med, at de 
passer deres job. Her er aka-
demiforløb og kurser på del-
tid en god løsning for den 
enkelte og virksomheden, 
siger Birgitte Riise Bjærge.

Dania Erhverv vil fort-
sat samarbejde tæt med de 
erhvervs- og samarbejds-
skoler, der udbyder akade-
miuddannelser på deltid.
 jsj

Erhvervsakademi Dania søsætter 
mere efteruddannelse

NAVNESKIFTE. I januar 2014 
overtog britiske Brammer 
plc alle aktier i Lönne Scan-
dinavia, der er blandt Nor-
dens førende leverandører 
af mekaniske og elektrome-
kaniske komponenter. Ed 

navneforandringen ved års-
skiftet bliver bliver Lönnes 
selskaber i de fi re nordiske 
lande fuldgyldige medlem-
mer af koncernen, der har 
over 3500 ansatte, og stra-
tegien er allerede lagt for 

en mere offensiv satsning 
på markederne i orden.

-Gennem snart 70 år har 
Lönne Scandinavia opar-
bejdet en solid position og 
meget værdifuld kunde-
portefølje på det nordiske 
marked. Brammers klare 
ambition med opkøbet er 
yderligere at styrke og ud-
bygge denne position. Det 
er et naturligt led i denne 
proces, at

Lönne Scandinavia nu 

skifter navn til rammer, si-
ger le Jacob Myre, der er chef 
for Brammer i Norden.

En stærkere markedsprofi l 
i Norden
Brammer Group, som blev 
grundlagt i 1920, er i dag 
en af Europas førende le-
verandører af produkter 
og tjenesteydelser til ved-
ligeholdelse, reparation og 
eftersyn i industrien. Kon-
cernen, som er repræsente-

ret i 22 lande, har 100.000 
kunder og omsatte i 2013 for 
en milliard euro.

-Med navneskiftet syn-
liggøres det, at selskaberne 
i de fi re nordiske lande ind-
går i en af Europas største 
leverandører af løsninger 
til teknisk vedligeholdelse. 
Samtidig når Brammer en 
langt stærkere markedspro-
fi l i Norden. Alt i alt skaber 
ændringen således synergi, 
der spiller en vigtig rolle 

for vores fremtidige vækst i 
Danmark, Norge, Sverige og 
Finland. Samtidig er navne-
skiftet i tråd med strategien 
om at give vores eksisteren-
de kunder lettere adgang 
til Brammers ekspertise og 
produktsortiment inden for 
teknisk vedligeholdelse, si-
ger Ole Jacob Myre.
www.brammer.biz

hassel.

Lönne Scandinavia skifter nu navn til Brammer
Lønne blev 1. januar 2014 overtaget af den børsnoterede 
britiske koncern Brammer. Med navneskiftet til Bram-
mer ved indgangen til 2015 bliver selskaberne i de fi re 
nordiske lande nu fuldt integrerede i koncernen.

TEST. Prevas A/S har ind-
gået aftale med det norske 
fi rma Virinco om forhand-
ling af test management 
systemerne WATS og Sky-
WATS. WATS systemet er 
et off-the-shelf manage-
ment system for realtids-
monitorering af test- og 
reparationsdata i produkti-
onssystemer. 

Ud over data-mining og 
behandling af data i real-
tid, kan WATS understøtte 

automatisering af test- og 
produktionssystemer bl.a. 
med håndtering af test-
software og fi rmware til 
produkter, der testes. sky-
Watts er en cloud-baseret 
version af test management 
systemet, der tillader data-
opsamling i realtid fra hele 
verden. Prevas A/S kan nu 
levere, installere og tilpasse 
systemerne i hele Skandi-
navien.

- Virincos WATS syste-

mer passer perfekt ind i 
Prevas’ produktportefølje, 
og dermed kan Prevas le-
vere højkvalitetsløsninger 
på alle niveauer inden for 
automatiske research- og 
produktionstestsystemer. 
Dette gælder helt fra spe-
cialudvikling af måleinstru-
menter, over integrering af 
testhardware og testsoft-
ware, til effektiv opkobling 
mellem testsystemerne og 
virksomhedens øvrige sy-

stemer, siger vice president 
sales & marketing Søren W. 
Mathiasen, Prevas A/S.

Testsystemudvikling går 
hånd i hånd med Prevas’ 
kompetencer inden for elek-
tronisk produktudvikling 
af højkomplekse produk-
ter, eksempelvis inden for 
medico-området, hvor test 
indgår i certifi cering under 
udvikling og produktion.
 jsj

Prevas A/S:

Ny forhandler af test management systemer

Målet for Dania Erhverv er at skabe 
personlig udvikling for den enkelte 
kursist og vækst for virksomheder i 
lokalområderne, i regionerne og på 
landsplan.
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FAGERBERG LEVER AF AT LEVERE 
KVALITET I FORM AF PRODUKTER, 
RÅDGIVNING OG SERVICE 
TIL VORE KUNDER
Vort arbejde bygger på mange års erfaring kombineret med 
en evne til at tænke i nye og alternative løsninger, der kan 
mærkes på bundlinjen hos vore kunder.
Kontakt Fagerberg for en snak om netop din proces.
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