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Overvågning af overløb

•  Registrering af mængde 
 og varighed 
• GPRS/GSM kommunikation
• Mulighed for alarm ved over-
 skredet overløbsmængde over et givent tidsrum
• Kommunikation til SRO, e-mails, SMS

MJK Chatter kan placeres i bygværk uden permanent 
strømforsyning, da det er muligt at forsyne målekreds 
og modem udelukkende fra et enkelt batteri.

mjk.dk
45 56 06 56

ER DU KLAR TIL 
BADESÆSONEN 

STARTER?

Gustaf Fagerberg A/S - Kornmarksvej 8-10 - 2605 Brøndby - Tlf.: +45 43 29 02 00 - Fax: +45 43 29 02 02 - fagerberg@fagerberg.dk - www.fagerberg.dk 

FAGERBERG LEVER AF AT LEVERE KVALITET 
I FORM AF PRODUKTER, RÅDGIVNING OG 
SERVICE TIL VORE KUNDER

Vort arbejde bygger på mange års erfaring kombineret med en 
evne til at tænke i nye og alternative løsninger, der kan mærkes 
på bundlinjen hos vore kunder. 

Kontakt Fagerberg for en snak om netop din proces.

Den 1. januar 2015 så en 
ny dansk producent af 
instrumentventiler dagens 
lys. Med base i EMCO Con-
trols A/S har Mads Lisberg 
stiftet fi rmaet Lisberg 
Instrument Valves ApS, 
der markedsfører et stort 
program af instrument-
ventiler til industrien.

VENTILER. - I de senere år 
er der på det danske mar-
ked kommet fl ere og fl ere 
instrumentventiler i stærkt 
svingende kvalitet fra pro-
ducenter i Fjernøsten, og 
da vi hører fra vore kunder 
i procesindustrien, at de 

efterspørger instrument-
ventiler af høj kvalitet og 
med høj sporbarhed, så vi 
en god forretningsmulighed 
i at starte produktion, salg 
og markedsføring af højkva-
litets instrumentventiler. 
Kundeunderlaget fi nder vi 
eksempelvis i olie- og ga-
sindustrien, den kemiske 
industri, den farmaceutiske 
industri og på kraftværker, 
fortæller Mads Lisberg, der 
er ejer af og adm. direktør i 
det nye fi rma Lisberg Instru-
ment Valves ApS.

Eneste producent af in-
strumentventiler i Norden
- Vi har gennem mange år 
fået leveret instrument-
ventiler fra udenlandske 
producenter og brugt dem 

sammen med vore måle-
instrumenter fra EMCO 
Controls A/S. Nu bliver 
vi den eneste producent af 
instrumentventiler i Nor-
den. I EMCO Controls A/S 
udvikler og producerer vi 
mekanisk fl owmåleudstyr, 
hvorfor det er naturligt, at 
udskille salg og markedsfø-
ring af instrumentventiler i 
det nye selskab, som jeg er 
direktør for, samtidig med at 
jeg også er direktør i EMCO 
Controls A/S, udtaler Mads 
Lisberg.

Et bredt leveringsprogram
Lige fra starten har Lisberg 
Instrument Valves ApS et 
meget bredt standardpro-
gram bestående af blandt 
andet konventionelle nåle-

ventiler, manifoldventiler til 
differenstryktransmittere, 
afspærringsventiler til fl ow-
målere, double block and 
bleed ventiler og kugleventi-
ler. Ventilerne kan leveres til 
tryk op til 620 bar. Desuden 
kan ventilerne udføres efter 
kundernes specifi kationer, 
for eksempel med hensyn 
til tilslutninger og materia-
ler. Ventilerne produceres i 
råmaterialer fra anerkendte 
europæiske stålværker hos 
EMCO Controls A/S, hvis 
produktion er certifi ceret i 
ISO 9001, og ventilerne har 
desuden alle nødvendige 
godkendelser til de proces-
ser, hvori de indgår.

 jsj

Ny dansk producent 
af instrumentventiler

Stifter og adm. direktør Mads 
Lisberg, Lisberg Instrument 
Valves ApS, præsenterer et 
udvalg af instrumentventiler 
fra fi rmaets store produkt-
program.
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Limning har i de seneste 
år i stigende grad afl øst 
traditionelle sammen-
føjningsmetoder i indu-
strien. En af fordelene ved 
limning er, at metoden kan 
automatiseres og anven-
des til sammenføjninger, 
der ellers ikke var mulige. 
Aplica ApS har speciali-
seret sig i lim- og væske-
håndtering i industrien.

Af John Steenfeldt-Jensen

LIMNING. Det 3½ år gamle 
fi rma Aplica ApS, der har 
specialiseret sig i lim- og væ-
skehåndtering har god gang 
i forretningen, og er derfor 
fl yttet til nye og større lo-
kaler på adressen Betonvej 
7 i Roskilde. Aplica får hele 
500 m² plads at boltre sig 
på, og kan dermed tredoble 

produktionen. Samtidig får 
virksomheden et regulært 
demonstrationsrum, hvor 
kunderne kan se nogle af 
løsningerne i praksis. 

Vokseværk giver 
udfordringer
Aplica ApS har siden sin 
start i 2011 haft travlt med 
at følge trit med efterspørgs-

len. Derfor har det ifølge 
administrerende direktør 
Maria B. Nørbæk, længe 
været et ønske at fl ytte til 
større og bedre lokaler. - Vi 
har haft en forrygende orga-
nisk vækst siden vores start, 
og særligt det seneste år har 
været hektisk. Især vores 
produktion af limanlæg har 
givet udfordringer, fordi vi 
ganske enkelt har haft svært 
ved at fi nde pladsen til dem. 
Det får vi for alvor gjort no-
get ved nu. Som en følge af 
udviklingen har vi også for 

nylig ansat to konstruktører 
samt en PLC-programmør 
og en tekniker, således af vi 
nu er ni ansatte i fi rmaet.

Anvendes i mange 
industrisektorer
Aplica ApS ejes af adm. di-

rektør Maria B. Nørbæk, fa-
brikant Henrik Mikkelsen, 
der står for udvikling og 
konstruktion samt Daniel 
Kampmann, der har ansva-
ret for forretningsudvikling, 
salg og kundekontakt. Fir-
maet er både et udviklings-
fi rma, maskinbygger og et 
handelshus med fokus på 
dispensering af lim og væ-
sker, og bygger maskiner til 
påføring af lim i forskellige 
processer inden for eksem-
pelvis medicinalindustrien, 
højttalerproduktion, fi lter-
produktion og elektronik-
produktion. 

Store fordele og store 
besparelser
- Det har i nogen grad været 
overset i industrien, at lim-
ning kan give store fordele og 
store besparelser i produk-
tionen sammenlignet med 
traditionelle montage- og 
sammenføjningsmetoder. 
Det vil vi gerne gøre op 
med, idet alt hos os handler 
om limning og lim til alle 
opgaver og det udstyr, man 
skal bruge til at håndtere 
lim i produktionen. Vi har 
en bred vifte af doserings-
udstyr til fl ere typer anven-

delse. I nogle tilfælde kan 
man blot dosere direkte fra 
fl asken eller tuben. I andre 
tilfælde skal der mere til 
for at få en præcis og måske 
endda automatiseret dose-
ring, fortsætter Maria B. 
Nørbæk.

Robotløsninger en fordel
- Vi udvikler og fremstiller 
hovedsageligt kundetilpas-

sede løsninger, som i de fl este 
tilfælde skal opfylde strenge 
krav og have forskellige god-
kendelser. Udviklingen og 
konstruktionen af maski-
ner eller produktionsceller 
sker i et tæt samarbejde med 
kunderne, og vi hjælper med 
at specifi cere og sammen-
sætte det rette udstyr til den 
rette pris. 

I mange tilfælde kan det 

Aplica ApS:

Specialister i lim- og 
væskehåndtering har vokseværk

Aplicas tre ejere i produktionshallen. 
Fra venstre: adm. direktør Maria B. 
Nørbæk, Daniel Kampmann, der har 
ansvaret for forretningsudvikling, salg 
og kundekontakt samt fabrikant Hen-
rik Mikkelsen, der står for udvikling og 
konstruktion.

Adm. direktør Maria B. Nørbæk ved en robotløsning dispensering af lim.

Fabrikant Henrik Mikkelsen ved styringen til en procescelle for 
limning af fi lterkomponenter.

Udviklingsfi rma, maskinbygger 
og et handelshus.

Forrygende organisk 
vækst.

Store fordele og 
besparelser med 

limning.
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betale sig at benytte en robot 
til dispensering af lim, idet 
robottens bevægelser og do-
seringshastighed bliver nøje 
synkroniseret. Synkronise-
ringen sørger nemlig for, at 
kun den rette mængde lim 
doseres på emnet. Resulta-
tet er et mere homogent og 
stærkere produkt med en 
lavere omkostning. Samti-
dig frigøres medarbejdere 
fra ensformigt og kræven-
de præcisionsarbejde. Vi 
har udvalgt robotter, der 
er specielt designet til dis-
pensering, og er offi ciel Fa-
nuc-integrator. Endvidere 
leverer vi også de mindre 
Janome bordrobotter med 
op til 4 akser.

Egenproduktion af pumper 
og komponenter
- Mange af de specialkom-
ponenter, der anvendes i 
maskinerne producerer vi 
selv på et Fanuc Robodrill 
bearbejdningscenter. Det 
gælder eksempelvis også 
produktionen af vor egen-
udviklede Acuity doserings-
pumpe, der kan monteres 
på en robot. Der er tale om 
en nyudviklet, volumetrisk 
pumpe til tyktfl ydende 

væsker og lim. Pumpen er 
til både en og to kompo-
nenter, og blandingsforhol-
det styres ved hjælp af en 
touch-skærm, som vi selv 
har udviklet. Under navnet 
Acuity produceres og sælges 
også presser til limpatroner. 

Pladebearbejdning og 
opskæring af aluminiums-
profi ler sker hos under-
leverandører, mens hele 
opbygningen og samlingen 
af automationssystemerne 
sker in house. Komponen-
terne kommer primært fra 
danske, tyske og japanske 
leverandører, siger Maria 
B. Nørbæk.

Få overblikket fra start
- Af hensyn til kunderne til-
byder vi - uden beregning - 
at gennemteste og beregne 
økonomien i de løsninger, 
vi foreslår. Eksempelvis 
tilbyder vi at foretage en 
prøvelimning på de aktu-
elle emner, så limmængde 
og placering svarer til den 
endelige løsning. Det giver 
os samtidig mulighed for 
at give et komplet overblik 
over besparelserne med den 
nye løsning, hvor forbrugs-
materialer, investering og 

medgået tid indgår. Når løs-
ningen er installeret og pro-
duktionen er i gang, påtager 
vi os også det fulde ansvar 
for, at de komponenter og 
forbrugsvarer, der anvendes, 
er kompatible og fungerer 
sammen som en komplet 
løsning, slutter Maria B. 
Nørbæk.

Handel med lim og 
doseringsudstyr
Ud over at producere og 
sælge færdige totalløsnin-
ger er Aplica ApS også et 
handelshus, der forhandler 
lim fra Loctite og Cyber-
bond samt hot melt lim 
og limpåføringsudstyr til 
industrien. Endvidere mar-

kedsføres doseringspumper, 
fadepumper, membran-
pumper, ekcentersnekke-
pumper og slangepumper af 
mærkerne Acuity, Graco og 
Lutz samt Liquedyn højha-
stighedsventiler og et stort 
program af UV-udstyr til 
hærdning af lim.

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.

www.brj.dk   T:4541 3040

Pålidelig

måling!

 

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

Effektivt som aldrig før

Simatic Operatørpaneler

Læs om de mange 
muligheder på  
www.siemens.com/hmi

Specialudstyr til robotdispensering af lim, udviklet og produceret af Aplica ApS.

Egenproduktion af 
pumper og komponenter.

Mere homogent og stærkere 
produkt med robotter.

Prøvelimning på 
aktuelle emner.

Smørefrie
dry-tech® lejer

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

Tlf. 86 60 33 73    Fax 86 60 32 73

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

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

.dk/dry-tech®

Besøg os: Hannover Messe – Hal 17 Stand H04



Mennesker - Ideer - Løsninger

Hos Insatech har vi mere end 20 års erfaring indenfor proces instrumentering 
med et bredt produktprogram af instrumenter til flowmåling.

Vi kan hjælpe med den rigtige rådgivning, den rigtige kvalitet 
og den rigtige service.

Til volumenflow på væske, kan vi f.eks. tilbyde en magnetisk 
induktiv flowmåler fra Yokogawa’s ADMAG-serie. 
Til masseflow kan vi f.eks. tilbyde en fl owmåler fra Yokogawa’s
RotaMASS-serie, som benytter Coriolis-princippet.

Vil du vide mere, 
så kontakt

Jacob Steffensen
Mobil 2761 4500
jst@insatech.com

Skal du måle massefl ow 
eller volumenfl ow?
– så hjælper vi dig gerne
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Erhvervs- og vækstmini-
ster Henrik Sass Larsen 
sætter streg under vig-
tigheden af automation i 
Danmarks produktions-
miljø, men den teknologi-
ske udvikling rummer også 
mange positive elementer 
for den danske arbejds-
styrke.

AUTOMATION. Ifølge Dan-
marks førende produktions-
forskere og erhvervsledere er 
der stort potentiale for den 
danske industrijobskabelse, 
hvis man satser på højtekno-
logisk nicheproduktion og 
eksport af automatiserede 
produktionssystemer. Er-
hvervs- og vækstminister 
Henrik Sass Larsen er på 
helt samme side.

Ved den fornylig afholdte 
AIM profi leringskonference 
satte Henrik Sass Larsen 
streg under vigtigheden af 
automation af Danmarks 
produktionsmiljø og poin-
terede samtidig, at den tek-
nologiske udvikling rummer 
mange positive elementer 
for den danske arbejdsstyrke 
og verden som helhed.

Ministeren gjorde det 
klart, at han ønsker at se 
slidsomme job erstattet af 
ny teknologi, som vil skabe 
mange nye, spændende ar-
bejdspladser.

Blå og rød enighed
Ifølge Henrik Sass Lar-
sen er der enighed om at 
styrke automatiseringen 
af den danske produktion 
på tværs af den politiske 

farveskala. At produktion 
skal foregå i Danmark er 
et mål for denne regering 
samt oppositionen. Så den 
næste regering uanset farve 
vil altså støtte op om indfø-
relse af ny teknologi i danske 
produktionsvirksomheder, 
tydeliggjorde han overfor 
AIM profi leringskonferen-
cens deltagere.

Teknologisk forskning skal 
opprioriteres
Spørger man Teknologisk 
Institut, som til daglig 
udvikler, anvender og for-
midler forsknings- og tek-
nologibaseret viden til dansk 
erhvervsliv, er det netop 

også nødvendigt, at Dan-
mark opprioriterer denne 
udvikling.

- Hvis vi for alvor skal 
have gavn af teknologi, er vi 
nødt til at udvikle ny tekno-
logi. Vi skal være på forkant. 
Og hvis vi vil være det, er vi 
nødt til at opprioritere den 
teknologiske forskning, så 
den kan blive til gavn og glæ-
de for konkurrenceevnen i 
erhvervslivet og jobskabel-
sen i Danmark, siger faglig 
leder Søren Peter Johansen 
fra Teknologisk Institut.

Teknologisk Institut er en 
del af AIM-projektet, som 
har til formål at undersøge, 
hvordan automation kan 

forbedre danske virksom-
heders konkurrenceevne. 
Gennem besvarelser fra 
knap 600 danske produk-
tionsvirksomheder kan pro-
jektet allerede fremkalde 
et meget skarpt billede af 
dansk produktion. For ek-
sempel viser besvarelserne, 
at kun cirka 30 procent af 
produktionsprocesserne 
hos virksomhederne er 
automatiseret.

Kæmpe potentiale for 
yderligere automation
- Det viser, at der er et kæm-
pe potentiale for yderligere 
automation, som fl ere og 
fl ere danske virksomheder 
forstår og vælger at forfølge, 
siger faglig leder Søren Pe-
ter Johansen fra Teknologisk 
Institut.

Benchmarking kanhjælpe 
virksomhederne
Hvordan konkurrerer man 
med 10 gange billigere løn?

AIM-projektet har ud-
viklet et benchmarking-
værktøj, som kan hjælpe 
virksomhederne til at vælge 
de rigtige indsatsområder, 
når de ønsker at automati-
sere.

- Ved at anvende ben-
chmarkingværktøjet kan 
alle danske virksomheder 
fremover få direkte råd om, 
hvad de skal fokusere på for 
at blive lige så gode som de 
bedste sammenlignelige 
danske virksomheder - de 
mange produktionsvirk-
somheder, der er i stand til at 
konkurrere med produktion 
fra områder, hvor medarbej-
dere koster knapt 10 gange 
mindre end i Danmark, siger 
Søren Peter Johansen.

Til gavn for virksomheder 
og samfundet
- Fornuftig udnyttelse af 
dette automatiseringspo-
tentiale vil naturligt løfte 
produktiviteten af dansk 
produktion til gavn for de 
enkelte virksomheder, men 
også samfundet som hele. 
Derudover vil yderligere 
automation give vækst i det 
lag af virksomheder, der ud-
vikler og leverer automati-
onsløsninger med yderligere 
mulighed for eksport, tilfø-
jer han.

Teknologisk Institut er del 
af AIM-projektet sammen 
med Industriens Fond, Elec-
tronic, Syddansk Universi-
tet, Aalborg Universitet.

Hassel

Erhvervs- og vækstministeren:

Teknologi skal erstatte slidsomme job

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:-Enighed om at 
styrke automatiseringen på tværs af den politiske skala.

Faglig leder Søren Peter Jo-
hansen: -Der er et kæmpe 
potentiale for yderligere 
automatisering.

Modernisering
Mindre plads
Øget effektivitet

LB & FB 
Remote I/O systemer

Yderligere information:
www.pepperl-fuchs.dk/rio

Er kompakt og pladsbesparende
Mulighed for blanding af egensikre 
og normale kredsløb 
Nem vedligeholdelse og servicering

LB I/O system for Zone2/Class1, 
Div.2 or safe area 

FB I/O system for Zone 1
Meget robust
Mulighed for blanding af exd, exe
og exi kredsløb
Kan ombyttes/udskiftes under drift:
“HOT SWOP”

Your automation, our passion.

25
års jubilæ

um
Pepperl+Fuchs A/S

fejrer 1. april



FlowNyt

I de senere år er konceptet omkring 
funktionel sikkerhed iht. IEC 61508/
IEC 61511 - også kaldet ”SIL” 
(Safety Integrity Level) - blevet en 
internationalt accepteret standard 
for implemen tering af sådanne sik-
kerhedssystemer (SIS - safety in-
strumented systems).

Det er i dag ganske naturligt og 
også obligatorisk at udarbejde en 
fare- og risikoanalyse og derefter 
implementere funktionel sikkerhed 
for alle procesfaciliteter, der udgør 
en betydelig risiko for personer eller 
miljø, hvis processen kommer ud af 
kontrol.

Komponenter til funktionelle sikker-
hedssystemer
For at opfylde kravene i IEC 
61508/61511 skal der benyttes kom-
ponenter, hvis fejlrater er vurderet. 

-

Det overordnede sikkerhedssystem 
som 

Det er vigtigt at vide, at selv hvis 
kun SIL 2 komponenter benyttes, 
så er det ikke sikkert, at systemet 
som helhed også opfylder SIL 2 
kravene.

opfyldt. Ikke desto mindre er kom-
ponenter med passende SIL-rating 
og grundig sikkerhedskalkulation 
basis for et veldesignet sikkerheds-
system. 

Komponenter fra AUMA/Grønbech 
& Sønner A/S
Elektriske aktuatorer fra AUMA/
Grønbech & Sønner A/S er en vigtig 
del af et funktionelt sikkerheds-
system. Uden disse ville system  et 
kunne opfange farlige situ ationer 

und gå dem. 

AUMA/Grønbech & Sønner A/S 
leverer en bred vifte af elektriske 
aktuatorer til funktionelle sikker-
hedssystemer.

Aktuatorer med AC 01.2 SIL mo-
torstyring opfylder de højeste 
krav til funktionel sikkerhed. Disse 

produkter leveres 

ce  ring i henhold til IEC 61508 fra 
TÜV og benyttes typisk i SIL 2/3 
applikationer.

Udstrakt kundeservice
AUMA/Grønbech & Sønner A/S 
yder udstrakt assistance til sine 
kunder, bl.a. i form af udførlig doku-
mentation. 

Derudover afholdes kundesemi-
narer, hvor såvel de mekaniske 
som de elektroniske dele bliver 
gennemgået i detaljer. Hvert semi-

deltageren modtager diplom for del-
tagelse.

Konference om funktionel sikkerhed 
i København
For at understrege AUMA’s engage-

for funktionel sikkerhed, er selskabet 
også medarrangør af konfe rencen 
”Functional Safety Copenhagen 
2015”, som er den første konference 
af sin slags i Danmark.

Hus i Brøndby i dagene 6.-7. okto-
ber 2015. 

Yderligere information
For yderligere information og evt. 
tilmelding til konferencen, besøg 
konferencens hjemmeside på 
www.fscph.com.

Er dine processer sikre, hvis noget går galt?
Hvis det grundlæggende kontrol-
system i en proces - f.eks. inden 
for den kemiske industri eller et 

 - slår fejl, er det vigtigt, 
at et sikkerheds system opret-
holder processen i en sikker til-
stand.

AUMA/Grønbech &
Sønner A/S leverer
elektriske aktuatorer,
der understøtter funk-
tionelle sikkerheds-
systemer op til SIL 3

Safety Instrumented System - SIS - (Sensor/logic/actor)
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Tlf.: 33 26 63 00
Fax: 33 26 63 21
E-mail: gs@g-s.dk

www.g-s.dk

Den verdensomspændende 
aktu a tor producent, AUMA, har 
lanceret forskellige nye tiltag, 
som gør livet lettere for brugeren.

Spændende nyheder fra AUMA

Auma Support App
Auma har lanceret en applikation, 
som gør det muligt via mobil eller 
Ipad/tablet at indhente data på sin 
opstilling såsom:

-
nerkode kan man simpelthen åbne 

sin applikation og scanne koden, 
derefter vil alle data vedrørende ens 

data kan printes, sendes via e-mail 
eller gemmes på den mobile enhed.

Auma Support App kan downloades 
på www.auma.com.

Elektronisk Positions Transmitter – EWG

på markedet. EWG blev introduceret 

store fordele, herunder:

Til EWG’en kan bruges Auma’s nye 
justerbare reduktionsgear. Den er 
nem at montere og justere.

Det nye justerbare reduktionsgear 
kan bruges til partturn- og multiturn-

0,5-520 omdrejninger.

Tyske KSB har lanceret endnu 

effektiv pumpe.

sera GmbH, som er en af verdens 
førende producenter af doserings-
pumper, har designet nye poly-
meranlæg på basis af et nyt be-
holderkoncept

Movitec-pumpen er en højtryks in-
line pumpe med samme ind byg-
ningsmål, som de øvrige kendte 
produkter på markedet.

Anvendelsesområder for pumpen er 
bl.a. trykforøgning af vandforsyning, 

en af markedets højeste virk nings-
grader.

Grundlaget for dette koncept er 
en ny sera pulverdoserings enhed, 

produkter leder polymeren ind i 

Der benyttes også et netop udviklet 

gene.

Systemets hjerte er et kontrolpanel 
med en memory-programmerbar 
styring (PLC). Alle meddelelser under 
drift vises på det integrerede display. 
Styring og overvågning af polymerop-
blandingen kan foretages manuelt el-
ler automatisk.

I standardudførelsen foregår kom-
munikationen med standard styre-

signal). Som option 
er tilslutning via 
profibus-systemer 
muligt.

Den nyudviklede be-
holder sikrer et opti-

så der -
digt produkt klar til 
brug.

Standardudførelsen af 
sera PolyLine® er designet 

3-kammerudførelsen fås i 5 størrel-

Polyline® polymeranlæg fra tyske 
sera GmbH, en af verdens førende 
leverandører inden for dosering

Pumpen  kan  bl.a. leveres med 

frekvensomformer.

Optimal polymerklargøring med
nye polymeranlæg

Movitec-pumpen -
energi effektiv, drift -

pumpe med en af
marked ets højeste
virk nings  grader.

Energieffektiv pumpe



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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TEKNOLOGI. - Det bliver helt 
fantastisk! Med ’Fremtidens 
Teknologier’ som overskrift 
glæder vi os til at vise, hvad 
teknologien kan i dag og 
skal kunne i fremtiden – 
det bliver i en hal fuld af liv, 
oplevelser, events og faglig-
hed. Visionerne og ideerne 
står nærmest i kø, når Aase 
Rhode, direktør for Tekno-
logi og Netværk i IDA, skal 
fortælle om mulighederne 
på hi teknologi- og indu-
strimessen 2015, som løber 
af stablen fra den 22. til 24. 
september 2015. 

Ingeniører er med til at 
løse fremtidens 
udfordringer 
- Vi har aldrig tidligere prø-
vet at have så stort udstil-
lingsareal til rådighed, men 
vi vil benytte lejligheden 
til at brande ingeniørerne 
og IDA. I forvejen er det 
fortrinsvis teknikere og in-
geniører, der kommer på hi-
messen, og vi vil vise dem, 

i hvor høj grad de er med til 
at løse fremtidens udfor-
dringer, siger Aase Rhode 
og fortsætter:

- Teknikere og ingeniører 
bygger ikke kun broer eller 
store bygninger. De opfi nder 
noget, som ikke nødvendig-
vis er efterspurgt lige nu. 
Det kan være lige fra 3D 
printere, der kan printe alt 
fra fremtidens parcelhus til 
kropsdele, der kan erstatte 
vores slidte lemmer, når 
vi bliver gamle, siger Aase 
Rhode.

Uddannelsesinstitutioner 
inviteres med
Men det kræver uddannelse. 
Derfor har Aase Rhode også 
en idé om, at IDA kan sætte 
fokus på, at fremtidens inge-
niører også skal have andre 
kompetencer end de rent 
teknologiske som forret-
ningsforståelse, ledelse og 
forståelse for det globale 
marked. Derfor synes hun, 
at det vil være oplagt at in-

vitere universiteter og andre 
uddannelsesinstitutioner til 
at være med.

Aase Rhode forventer, at 
en række af de øvrige udstil-
lere på messen også kan have 
interesse i at være en del af 
det nye tiltag, men derud-
over skal der også andre in-
teressenter på banen, som 
på forskellig vis kan byde 
ind med input til fremtidens 
teknologier.

Udstillere med 
interessefællesskab
- Vi vil prøve at gruppere 
udstillerne efter relationer, 
så naboudstillere har noget 
til fælles. Derfor får de før-
ste udstillere mulighed for 
at pege på andre udstillere, 
som de gerne vil grupperes 
sammen med, så alle føler, at 
de har noget til fælles.

Under overskriften 
’Fremtidens Teknologier’ 

fokuseres der på fem grund-
læggende temaer: Automa-
tion, Nye energiteknologier, 
Nye avancerede materialer, 
Innovation Space samt Ro-
botter – herunder sund-
hedsteknologi, velfærd, 

droner mv. Der hersker 
ikke tvivl om, at IDA med 
en skæv vinkel vil skabe et 
spændende univers i Hal F, 
som det er værd at lægge 
vejen forbi.                            jsj

’Fremtidens Teknologier’ får 
fremtrædende plads på hi 2015
Ingeniørforeningen, IDA, står bag et stort arrangement 
i hal F på hi teknologi- og industrimessen 2015 i MCH 
Messecenter Herning.

IDAs styregruppe, der er an-
svarlig for ’Fremtidens Tek-
nologier’ på hi, fra venstre: 
Studentermedhjælper Tine 
Uldahl Vigsø, Eva Hesse Lund-
ström, Engineer the Future, 
Charlotte Faber, Teknologi 
og Netværk, Tino Rabe Tøn-
nesen, Teknologi og Netværk, 
Anne-Mette Hoff, Teknologi 
og Netværk.
Styregruppeformand Aase 
Rhode, Vibeke Ahlmann, Le-
delse, Karriere og Kompetence 
og marketingkonsulent Stig 
Albech var ikke til stede, da 
fotoet blev taget. 

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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Af John Steenfeldt-Jensen 

BYGNINGS-AUTOMATISE-
RING. Herlev Hospital, der 
er et af Danmarks største 
hospitaler og kendt for sit 
’højhus’, har fået udskiftet 
deres SRO-installation for 
højtryksventilation med et 
nyt, industrielt system. Tid-
ligere var ventilationsanlæg-
get styret af et proprietært 
SRO-system, hvor man 
var bundet til én bestemt 

leverandør, hvilket gjorde 
det vanskeligt at foretage 
ændringer eller udbygning 
af styresystemets program-
mel, protokoller, busser el-
ler systemarkitektur.

Åbent system er meget 
stabilt og driftssikkert
- Et proprietært styringssy-
stem går ikke i et moderne 
samfund, siger el-mester 
Johnny Andersen, Herlev 
Hospital, og fortsætter: - Vi 

har en CTS ERFA-gruppe 
af teknikere i Region Ho-
vedstaden, hvor vi taler om 
vores erfaringer med for-
skellige systemløsninger, 
hvilke løsningsmuligheder 
vi har, hvilken platform, vi 
skal vælge, og hvordan vi 
kommunikerer. Vor kon-
klusion er, at der ikke er 
tvivl om, at åbne, industri-
elle systemer både er meget 
stabile og meget driftssikre. 
Også når vi skal afveje drift 
og økonomi. 

En industriel 
automatiseringsplatform
- Da vi skulle vælge et nyt 
SRO-system til Herlev Ho-
spital, opstillede vi forskel-
lige kvalitetskrav samt krav 
om stabile leverandører, der 
kan levere et anlæg baseret 
på en industriel automatise-
ringsplatform. Til det over-
ordnede SCADA-system 
er valgt en PLC-styring 
fra Siemens med WINCC 
brugerinterface. Det de-
centrale AS-i styringssy-

stem fra Bihl+Wiedemann 
består af I/O-moduler og 
AS-i gateways optimeret 
til bygningsautomatisering 
koblet op mod den centrale 
PLC. Nu, hvor det ombyg-
gede anlæg har været i drift i 
nogen tid, kan vi konstatere, 

at vi ligger godt fremme, når 
det gælder driftsstabilitet, 
så vi er meget tilfredse med 
det nye SRO-system, siger 
Johnny Andersen.

Det nye system er udført 
af Robotek Gruppen A/S, 
der er en af Danmarks føre-

nde installatører af kvalifi -
cerede totalløsninger inden 
for teknisk-installation og 
automation, men også an-
dre områder som alminde-
lige elinstallationer, brand, 
tele-data mv.

450.000 m3 luft i timen
Selve ventilationsanlægget 
er et højtryksventilations-
anlæg til luftskifte og op-
varmning i hospitalets høje 
bygning (Blok 01) - Senge- 
og lægetårnet. Den samlede 
luftmængde er impone-

rende 450.000 m3/time. 
Denne luftmængde leveres 
af 4 stk. ventilatorer ved et 
overtryk på 1.000 - 1.500 Pa 
(Pascal) svarende til 0,01 – 
0,015 atm. Ventilatorerne, 
der er placeret i hospitalets 
kælder, drives af 4 stk. el-
motorer, hvoraf den største 
er på 315 kW. Anlæggene 
er bygget op som to identi-
ske kanalsystemer for hen-
holdsvis varm og kold luft, 
som blandes til den valgte 
indblæsningstemperatur for 
hver bygningssektion. Der 

Herlev Hospital:

Automatisering af ventilationsanlæg 
på en industriel platform

El-mester Johnny Andersen, Herlev Hospital: - Der ikke er tvivl om, at åbne, 
industrielle systemer både er meget stabile og meget driftssikre.

AS-i system for 
bygningsautomatisering 
fra Bihl+Wiedemann.

Herlev Hospital har valgt, at udskifte deres hidtidige, 
proprietære SRO-system for højtryksventilation 
for senge- og lægetårnet med en industriel løsning 
baseret på PLC’er fra Siemens og AS-i netværk fra 
Bihl+Wiedemann. Løsningen giver større fl eksibilitet og 
større driftssikkerhed.

AS-i Master gateway og strømforsyning fra Bihl+Wiedemann. 
placeret i styreskab.

Industriel løsning baseret på PLC’er 
og AS-i netværk.

El-motorer på 315 kW.
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www.hf.net  •  Tel. 4320 8600

■  Industriel LED - alt i arbejds- 
 og maskinbelysning.
■  Lang levetid og ingen vedligeholdelse.
■  IP69K og robust til barske miljøer.
■  Mulighed for mange forskellige LED farver.
■  DC og AC forsyning.

LED 
lys til professionelle

Effektivt som aldrig før

Simatic Operatørpaneler

HMI paneler – perfekt til alle 
industrielle miljøer 
Simatic panel portefølje tilbyder 
den rigtige og effektive løsning 
til ethvert behov.

Fra et enkelt tastaturpanel til højt 
ydende mobile og stationære 
operatør interfaces i robust, kom-
pakt industrielt design og med 
flere interface muligheder.

Alle Simatic HMI paneler  
tilbyder også:

 Brillante skærme med tastatur 
eller touch.

 Enkel alarm og diagnose- 
visning.

 Og er en del af automations-
platformen, TIA-portalen V13.

Læs om de mange muligheder på www.siemens.com/hmi

er individuel temperatur-
styring i de enkelte rum. 

Hvert anlæg har sin egen 
PLC-styring og SCADA 
Panel PC og dobbelt AS-i 
master, således at der er 
et AS-i netværk til rådig-
hed for henholdsvis den 
kolde og den varme streng 
på hvert anlæg. I alt er der 
på anlæggene installeret 4 
stk.  AS-i gateways samt 
ca. 120 AS-i I/O-moduler  
fra Bihl+Wiedemann, der 
håndterer i alt mere end 290 
signaler.

Nemmere montage og 
lettere fejlfi nding
- AS-i systemet fra 
Bihl+Wiedemann med de 
karakteristiske gule AS-i 
kabler giver en meget nem-
mere montage og mindsker 
mulighederne for fejl-
montage, og de decentrale 
styringsmoduler letter fejl-
fi nding betydeligt, fortæl-
ler afdelingsleder Morten 
Ander, Robotek Gruppen 
A/S Industri & Automation, 
der har været ansvarlig for 
opbygningen af SRO-sy-
stemet sammen med pro-
jektleder Søren Hansson, 
Robotek Gruppen A/S In-
dustri & Automation. 

- Systemet er også meget 
fl eksibelt, idet der meget 
let og uden store instal-
lationsomkostninger kan 
kobles nye enheder på. Det 
decentrale AS-i system 
betyder også, at der ikke 
skal trækkes så mange kab-

ler som tidligere, hvor der 
skulle trækkes kabler fra 
sensorer til centrale styrin-
ger placeret i et tavleskab. 
Det er en fordelagtig løsning 
til den signaltæthed, der er 
på anlægget, slutter Morten 
Ander.

Spjældmotor med et decentralt 
AS-i styringsmodul samt AS- I/O-
modul fra Bihl+Wiedemann..

Afdelingsleder Morten Ander, Robotek Gruppen A/S Industri & 
Automation viser et ombygget målepunkt for måling af diffe-
renstryk over et luftfi lter.

En af de fi re ventilatorer, der tilsammen kan levere 450.000 m3 luft i timen.

Industrielle systemer er meget stabile og 
driftssikre. 
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Værktøjet kan bruges til 
slibning, polering og andre 
former for bearbejdning.

AUTOMATION. Et nyt fleksi-
belt robotværktøj kan måske 
være første skridt på vejen 
til at udløse virksomhedens 
store potentiale for en mere 
effektiv produktion.

Teknologisk Institut har 
hjemtaget en ny teknologi 

fra en østrigsk producent, 
som fremstiller en robot-

flange kaldet ”Active Con-
tact Flange”, som anvendes 

til at holde en konstant kraft 
på et emne med en robot. 
Flangen kan bruges til slib-
ning og polering af møbel-

plader, men den kan også 
bruges til andre former for 
bearbejdning f. eks. Kva-
litetsinspektion og meget 
mere.

Passer godt til dansk 
industri
Ifølge teamleder Anders Bil-
lesø Beck, Teknologisk Insti-
tut er den store interesse for 
det nye robotværktøj ikke 
overraskende, fordi den er 
en teknologi, der passer godt 

ind i dansk industrikontest.
-Dansk industri har den 

udfordring, at man er meget 
baseret på korte leveringsti-
der og på at være meget flek-
sible i produktionen. Og lige 
præcis en teknologi som det 
nye værktøj gør, at nogle af 
de processer, som har væ-
ret svære at automatisere, 
kan man med den moderne 
teknologi begynde at auto-
matisere, siger teamlederen

hassel

Robotværktøj automatiserer hidtil vanskelige processer
Med dette værktøj kan man automa-
tisere processer, der ikke hidtil kunne 
automatiseres.

Det ATP-ejede storcenter 
i Aalborg sparer 192.000 
kr. om året ved at skifte 
til energibesparende 
EC-ventilatorer i butik-
kerne. Ventilatorerne er 
nyeste teknologi fra den 
internationale leverandør 
ebmpapst, hvor motor, 
ventilator og styring 
er bygget sammen i en 
energieffektiv enhed. 
Investeringen er tjent hjem 
på 4,3 år.

-Det eneste jeg er ked af er, at 
vi ikke har gjort det noget før! 
Sådan siger ejendomsin-
spektør Claus Münster, 
der har stået i spidsen for 
energirenoveringen i Aal-
borg Storcenter med en for-
ventet energibesparelse på 
ca. 250.000 kWh om året. 
Udskiftningen af de i alt 
102 gamle ventilatorer 
med moderne EC-ventila-
torer fra ebmpapst var fær-
dig i oktober 2014, så der 
er kun udført målinger på 
energibesparelsen i et par 
måneder. Men tallene er en-
tydige og stærkt opløftende, 
fortæller Claus Münster:  

Fald på 20.000 kWh  
pr. måned
-Vores totale elforbrug til 
ventilation er faldet med 
ca. 20.000 kWh pr. må-
ned, hvilket svarer til ca. 30 
procent. Og da vi ikke side-
løbende har lavet andre æn-
dringer ved ventilationen, 
kan vi beregne, at forbruget 
til de 102 ventilationsan-
læg i vores lejemål er hal-

veret, siger Claus Münster 
Udover den store energi-
besparelse betyder de nye 
ventilatorer også billigere 
drift og et bedre indeklima 
med mindre støj og bedre 
luftskifte hos de 75 lejere i 
centret. De skrottede venti-
latorer var fra 1996, da Aal-
borg Storcenter blev bygget. 
Anlæggene kostede ca. 
30.000 kr. om året at ved-

ligeholde og havde mange 
driftstimer, ca. 3.000 timer 
om året.
 
Forsøg banede vejen
Det var energieksperter fra 
Kemp & Lauritzen (tidligere 
Glenco), der i 2013 gjorde 
ATP Ejendomme opmærk-
somme på, at der kunne 
være penge at spare ved at 
skifte til ebmpapsts moder-
ne ventilatorteknologi, hvor 
motor, ventilator og styring 
er bygget sammen i en ener-
gieffektiv enhed, der er let 
at installere og regulere. 
Det blev besluttet at udføre 
nogle forsøg med ebmpapst-
ventilatorer i et par af venti-
lationsanlæggene, og Claus 
Münster og tekniker Bengdt 
Hansen i Aalborg Storcenter 
havde efterfølgende svært 
ved at tro på måleresulta-
terne. De viste besparelser 
på mere end 50 procent. 
De skyndte sig at tage fat 
i energirådgiver Keld Pe-
dersen fra Energi Nord og 
ingeniør Leo Helmer fra 
ingeniørfirmaet Kærsgård 
Andersen, der gennemgik 
måleresultaterne og efter-
følgende hjalp til med at få 
beskrevet opgaven.

Lovende måleresultater
-Det var nogle vældig lo-
vende måleresultater. 
Ventilator-leverandøren 
ebmpapst stillede deres 
ekspertise til rådighed og 
var en stor hjælp, da jeg gik 
ind i beregningerne på pro-
jektet. Sammen nåede vi 
frem til, at vi skulle et par 
størrelser op til en ventila-
tor, der passede bedre til de 
faktiske forhold med hen-
syn til tryk og luftmængde, 
men det gjorde kun projek-
tet endnu bedre, fortæl-
ler ingeniør Leo Helmer. 
Opgaven kom i udbud og 
blev vundet af det lokale Ib 
Andersen Ventilation. Og 
udskiftningen blev planlagt 
til perioden august – oktober 
2014. Efter sommerferien 
og før julehandlen satte ind. 
-Det var lidt af et puslespil 
at udskifte så mange venti-
latorer over så kort tid. Vi 
skulle ind i alle butikker og 
bestræbte os på, at gøre en 
butik færdig ad gangen, så 
vi generede mindst muligt. 
Det tog typisk en dag i hver 
butik, fortæller Claus Mün-
ster.

Frisk og cirkulerende luft 
blandes
Ventilationsanlæggene ar-
bejder med frisk luft fra ta-
get blandet med recirkuleret 
luft fra lejemålet. Der tilsæt-
tes køl eller varme alt efter 
butikkens aktuelle behov, 
og ventilatorernes hastighed 
reguleres af et CTS anlæg. 
-De gamle ventilatorer 

havde en meget ineffek-
tiv hastighedsregulering, 
mens de nye fra ebmpapst 
har indbygget styring og kun 
behøver et 0-10V signal for 
at kunne reguleres. Det gi-
ver en meget mere præcis 
styring, og det er simpelthen 
så ukompliceret, at jeg har 
svært ved at få armene ned. 
Jeg kan stærkt anbefale alle, 
at man kommer i gang med 
udskiftning, siger Claus 
Münster.
 
Enormt  
besparelsespotentiale
Ventilator-leverandøren 
ebmpapst har de seneste 
tre år fokuseret på mulige 
energibesparelser på dan-
ske ventilationsanlæg. Ef-
ter tusindvis af beregninger 
på anlæg i alle størrelser og 
årgange står det klart, at 
det vil kunne betale sig at 
energirenovere 70 procent 
af alle anlæg i Danmark. Der 
kan spares 30–70 procent 
på driften med en gennem-
snitlig tilbagebetalingstid på 
kun 2 år.

For at opnå besparelserne 
vil det i de fleste tilfælde væ-

re nok at gøre som i Aalborg 
Storcenter - at udskifte de 
gamle ventilatorer i anlæg-
get med nye energibesparen-
de EC-modeller, mens der 
andre gange må installeres 
et nyt ventilationsanlæg, 
f.eks. hvis der ikke er varme-
genvinding, eller anlægget 
generelt er nedslidt.

hassel. 

Nye ventilatorer i Aalborg Storcenter 
skærer halvdelen af energiforbruget

Aalborg Storcenter sparer 192.000 kr.om året ved at udskifte ventilatorer.

De nye ventilatorer har indbygget styring og behøver kun et 0-10V signal for at kunne reguleres.

Ejendomsinspektør 
Claus Münster: 
-Det skulle vi have 
gjort noget for!
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i en 6 mm-enhed

PERFORMANCE
MADE

SMARTER

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

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

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

lav temperaturdrift – uden at gå på kompromis.

Få fordel af PERFORMANCE MADE SMARTER allerede i dag.

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

3000-serien 
Et bredt udvalg af højtydende 

temperatur transmittere og konvertere 
med unik patenteret teknologi 
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VLT frekvensomformerne 
fra Danfoss bidrager til 
pålidelig, økonomisk og 
effektiv drift af Maersks 
nye Triple-E skibe.

EL-TEKNIK. De nye Triple-
E skibe fra Mærsk, har 
Danfoss VLT frekvens-
omformere ombord, hvor 
de medvirker til en pålide-
lig, økonomisk og effektiv 
drift. Desuden hjælper fre-
kvensomformere med at 
opfylde mål for stordrifts-
fordele, energieffektivitet 
og miljøforbedringer. 

De mest energieffektive 
skibe 
Med en længde på 400 me-
ter, en bredde på 59 meter 
og en last på 18,200 con-
tainere er Triple-E skibene 
blandt verdens største. 
Skibene er ikke længere 
verdens største, men de er 
de mest effektive. De bru-
ger 20 % mindre brænd-
stof end Mærsks E-klasse 
skibe og producerer 50 % 
mindre CO2 pr. container 
end industrigennemsnittet 
i den europæisk-asiatiske 
handelsbane. 

Stordriftsfordele  
og energieffektivitet
Danfoss VLT er hoved-

leverandør af frekvens-
omformere til Triple-E 
skibene. Frekvensomfor-
merne spænder fra nogle få 
kW til ca. 100 kW og anven-
des sammen med pumper 
og ventilationer i maskin-
rummet. Det er også VLT 
frekvensomformere, som 
regulerer klimaanlægge-
ne og derved sikrer, at der 
uanset vejrforholdene er 
en behagelig temperatur 
for besætningen på broen 
og i opholdsområderne. 
VLT frekvensomformere 
bidrager til at skibene op-
fylder A. P. Møller-Mærsk 
Triple-E mål for stordrifts-
fordele, energieffektivitet 
og miljøforbedringer. 

Gods transporteres ved 
den rette temperatur
Helt overordnet giver VLT 
frekvensomformerne en 
pålidelig styring af essen-
tielt udstyr. Herudover 
bruges de til at styre ha-
stighed og kapaciteten af 
kølekompressorerne i de 
tusinde af kølecontainere, 
som transporterer føde-
varer og frugt, og derved 
sikrer at de kommer fra 
kontinent til kontinent i 
den ønskede tilstand. 
 jsj

VLT frekvensomformere 
på nogle af 
verdens største skibe

VLT frekvensomformerne spænder fra nogle få kW til ca. 100 kW og 
anvendes sammen med pumper og ventilationer i maskinrummet.

Med en længde på 400 meter, en bredde på 59 meter og en last på 
18,200 containere er Triple-E skibene blandt verdens største.

Ny igus-komponent 
garanterer ensblivende 
holdestyrke trods enkel 
manuel montering.

VINKELLED. De demon-
terbare igubal-vinkelled 
af kunststof har fået nyt 
design med nem manuel 
klik-montering og kan nemt 
åbnes og afmonteres med 
en skruetrækker. I forhold 
til standard komponenten 
sikrer kugleleddene en ens-
blivende holdestyrke.

De nye igubal-vinkelled 
fra igus er konstrueret til en 
konstant holdestyrke, også 
hvis kugleleddene skulle 

blive monteret/afmonte-
ret flere gange. Det er den 
specielle klik-mekanisme, 
der lukkes manuelt og åbnes 
med en skruetrækker, der 
sørger for, at kugleleddene 
forbliver stabile samtidigt 
med at de kan afmonteres 
nemt og hurtigt. Vinkelled-
dene består udelukkende af 
det højtydende kunststof 
igumid, der gør dem 100% 
korrosions,- vedligeholdel-
ses- og smøringsfrie.

Stor holdestyrke på 300 N
-Selv hvis vinkelleddene 
skal kunne afmonteres, 
f.eks. inden for maskin- og 
anlægsbyggeri eller inden 
for bilindustrien i forbin-

delse med vedligeholdelse af 
gastrykfjedre, pneumatiske 
cylindre samt koblings- og 
sensorforbindelser, vil den 
store holdestyrke på 300 N 
altid blive bevaret i monteret 
tilstand, forklarer Thomas 
Preißner, leder afdelingen 
for igubal-vuggelejer hos 
igus GmbH i Köln. 

Kugleleddene, der clip-
ses ind i vinkelleddet, fås i 
kunststof, rustfrit stål eller 
forzinket. “Kugleled i for-
zinket udførelse fås også 
med et indvendigt gevind, 
således at man helt kan und-
være yderligere komponen-
ter og monteringsprocesser.“
Forskellige størrelser og in-
dividuelle løsninger.

Skræddersyede  
kundeløsninger
Netop nu kan man få vinkel-
led til kugleled med hhv. 8 
mm diameter og M5-gevind 
og 10 mm diameter og M6-
gevind ab lager. Yderligere 
størrelser er allerede un-
der udvikling. Kunderne 
har ligeledes mulighed for 
at få skræddersyet indivi-
duelle løsninger efter mo-
dulprincippet, f.eks. med 
tætningskappe eller som 
koblingsstang med indivi-
duelle mål.
www.igus.dk          

 hassel.

Demonterbare vinkelled 
giver den fornødne sikkerhed

De nye demonterbare igubal-vinkelled fra igus garanterer ensblivende holdestyrke, 
selv hvis kugleleddene monteres/afmonteres flere gange. 

Fra den 24. til 26. 
marts lægger Siemens’ 
roadshow-truck vejen 
forbi Nordjylland, Fyn og 
Sjælland, med eksklusive 
præsentationer af inno-
vative produktnyheder til 
el-branchen.

EL-TEKNIK. I uge 13 - fra den 
24. til 26. marts - afholder 
Siemens en storstilet event 
rundt omkring i landet 
under overskriften ’Sirius 
Star Trails Tour’. Her kan 
man opleve Siemens’ ny-
este innovative produkter 
til el-branchen bl.a. inden 
for nye Sirius Innovations 
S2, Sirius Act trykknap-
per, 3VA maksimalafbry-
dere, gnist-detektor og 
frekvensomformere. Man 
kan også blive klogere 
på den nye standard IE3 og 
hvordan Siemens produkter 
lever op til disse krav. Man 
har også muligheden for 
at være med i lanceringen 
af det nye LOGO! 8-lo-
gikmodul, da Siemens’ 55 

m2 store, fuldt udstyrede 
roadshow-truck under sin 
lanceringstur ’Hello World 
Tour’ tværs gennem Euro-
pa i uge 13 stopper i Dan-
mark og er en del af Sirius 
Star Trails Tour.

Produktpræsentationer og 
minimesse
På Sirius Star Trails Tour vil 
der være en række inspire-
rende produktpræsentatio-
ner og en velrepræsenteret 
minimesse med et bredt 

udsnit af, hvad Siemens har 
af muligheder inden for ek-
sempelvis koblings- og in-
stallationsmateriel, drives, 
bygningsautomation og 
adgangskontrol. Man kan 
få en produktdialog med 
en specialist, tale løsninger 
sammen med sin forhand-
ler og netværke med andre 
i branchen.  

Kommer til tre danske byer
Sirius Star Trails Tour kom-
mer til tre danske byer:

Kro, Arden

Middelfart
-

Deltagelse på Sirius Star 
Trails Tour er gratis. Det 
er muligt at komme til ar-
rangementet i løbet af hele 
åbningstiden, der er fra kl. 
09.00 og til 15.30. Forplej-
ning vil blive serveret dagen 
igennem.                   jsj

Sirius Star Trails Tour:

Siemens på landevejen med 
spændende produktnyheder 

Siemens’ 55 m2 store roadshow-truck stopper i Danmark i 
uge 13 under sin lanceringstur ’Hello World Tour’ tværs gennem 
Europa og er en del af Sirius Star Trails Tour.
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P10-70 serien af lineære 
motorer fra LinMot er 
fremstillet til brug i bar-
ske, krævende industrielle 
omgivelser. Motorerne 
adskiller sig derfor med 
særlige tekniske egen-
skaber og ekstrem lang 
levetid. 

MOTOR. Med fem forskel-
lige motorstørrelser i serien 
P10-70 dækker LinMot li-
neære motorer området fra 
500 N til 2500 N til brug i 
opgaver med større belast-
ninger. Motorerne styres af 
LinMot serie E1400 servo 
controllere med Field Bus 

og industriel Ethernet in-
terface. 

Design element
LinMot industrielle lineære 
motorer indgår som desig-
nelement for maskinbyg-
geren. Og de giver særlige 
fordele i sammenligning 
med typiske elementer 
som pneumatiske cylindre, 
servomotorer med spindler 
og bælter, eller mekaniske 
løsninger som CAM, diske 
eller krank design.

Det høje integrationsni-
veau, lejer og positionssen-
sor er indbygget i motoren. 
Dette giver dermed mu-
ligheden for at integrere 
LinMot systemer i et bredt 
område af styresystemer. 

Det forkorter maskinbyg-
gerens tid ved design af 
maskinen. 

Flere positioner
Da form og størrelse for 
LinMot lineære motorer 
svarer til pneumatiske cy-
lindre bliver disse derfor 
ofte erstattet med LinMot 
lineære elektriske motorer. 

Dette er især tilfældet i 
situationer, hvor der kræves 
mere end to positioner. Og 
hvis positionerne skal kun-
ne ændres via software eller, 
hvis dynamik eller levetid 
for den pneumatiske cylin-
der ikke er tilstrækkelig høj.
Yderligere informationer
www.deltaelektronik.dk

jsk

Barsk lineær motor

LinMot lineære Motor 
med op til 2500 N kraft.

VANDTEKNOLOGI. Produk-
tionen af fødevarer skal ske 
med mindre brug af rent 
drikkevand, fordi adgan-
gen til rent vand er en af de 
største globale udfordringer. 
Det er samtidig et område 
med store muligheder for 
dansk eksport.

Innovationsfonden inve-
sterer nu 50 millioner kro-
ner i at udvikle ny teknologi, 
der kan spare på industriens 
brug af rent drikkevand. 
Samtidig investerer 14 
virksomheder og 5 videns-
miljøer i Danmark et tilsva-
rende millionbeløb i det nye 
samfundspartnerskab.

En konkret udfordring
- Da regeringen foreslog at 
etablere nye samfunds-part

nerskaber om innovati-
on, var det ikke mindst for 
at styrke store satsninger, 
der skal løse konkrete sam-
fundsudfordringer og føre 
til vækst og beskæftigelse 
i Danmark. De offentlige 
investeringer i innovation 
skal i højere grad være dre-
vet af et ønske om at løse en 
konkret udfordring. Det nye 
samfundspartnerskab er et 
godt eksempel på, hvordan 
centrale aktører kan sam-
les om netop det: Hvordan 
kan vi løse det problem, at 
fødevareindustrien bruger 
meget store mængder vand, 
siger uddannelses- og forsk-
ningsminister Sofie Carsten 
Nielsen. 

Skabe nye eksportsucceser
De nye vandbesparende tek-

nologier og løsninger bliver 
udviklet og testet hos 20-25 
konkrete danske fødevare-
virksomheder. Ambitionen 
er at bruge væsentlig mindre 
grundvand og i stigende om-
fang bruge renset genbrugs-
vand. Omstillingen skal ske 
uden, at man rykker ved kra-
vene til fødevaresikkerhed 
og -kvalitet.

Vi er nødt til at spare på 
klodens ressourcer. Høj fø-
devaresikkerhed kræver et 
stort vandforbrug. Derfor 
giver det rigtig god mening 
at tænke innovativt og gå 
i gang med at udvikle ny 
teknologi, der kan hjælpe 
os med at spare på det rene 
vand i fødevareproduktio-
nen, siger Karen Hækkerup, 
adm. direktør i Landbrug & 
Fødevarer. 

Når teknologierne er ud-
viklet, er det ambitionen, at 
de skal skabe nye eksport-
succeser for dansk viden og 
teknologi på vandområdet. 
Samtidig vil fødevareindu-
striens konkurrenceevne 
blive forbedret.

Nyt teknologisk  
samlingspunkt

Verdens samlede vand-
forbrug vil ifølge FN’s be-
regninger stige med 30 pct. 
frem til år 2030. Dette – 
kombineret med den stærkt 
øgede urbanisering – sæt-
ter verdens vandressourcer 
under et hårdt pres, hvilket 
skaber en stor efterspørg-
sel efter nye teknologiske 
løsninger. Danmark har en 
stærk position, der har po-

tentiale til at vokse sig endnu 
stærkere.

Den økonomiske hånds-
rækning fra Innovationsfon-
den skaber et nyt teknologisk 
samlingspunkt for den dan-
ske fødevareindustri. Det 
sikrer også, at der bliver 
investeret i udviklingen af 
nye og bedre løsninger til 
industriens håndtering af 
vand.Partnerskabet brin-
ger teknologileverandører 
og deres slutbrugere ind i et 
tæt samarbejde, hvor tek-
nologier bliver udviklet og 
testet direkte i produktion. 
Med i samarbejdet er også 
tre universiteter og to GTS-
institutter. Som det fjerde 
og sidste led i kæden er der 
en positivt medspil fra de 
relevante danske myndig-
heder, så vigtige hensyn og 
effektiviseringer i forhold til 
regulering hele tiden bliver 
taget i betragtning.

En enestående mulighed
Wilbert van de Ven, forsk-
ningschef i Grundfos og 
formand for styregruppen 
siger:

- Partnerskabet er en 
enestående mulighed for 
at udvikle og demonstrere 
attraktive danske teknologi-
ske løsninger til fødevarein-
dustrien globalt. Det tætte 
samarbejde i hele værdikæ-
den fra vidensinstitutioner 
over teknologiproducenter 
til slutbrugere gør det mu-
ligt at levere skræddersyede 
løsninger hurtigere og med 
større effekt, end det ellers 
vil være muligt. Alt sammen 
til gavn for dansk økonomi 
og samfund.

Et skift i tankegangen 
omkring vand
Charlotte Thy, miljøchef 

i Danish Crown uddyber: 
- Slagterierne har siden 
midten af 1980’erne kørt 
en strategisk indsats om-
kring vandbesparelser. De 
sidste mange år har vi ikke 
kunnet finde nye, større 
besparelsespotentialer, der 
er økonomisk bæredygtige. 
Skal vi finde nye besparelser, 
har vi brug for et teknolo-
gisk kvantespring og et skift i 
tankegangen omkring vand. 
Vi forventer, at deltagelse 
i partnerskabet vil kunne 
bane vejen for dette.

Sikkert genbrug af vand
- Partnerskabet er drevet af 
en ambition om at udvikle, 
teste og dokumentere øko-
nomisk attraktive løsninger 
for sikkert genbrug af vand 
i industrien baseret på en 
”water-fit-for purpose” 
tankegang. I dansk sammen-
hæng er fokus på fødevare-
industrien naturligt, men de 
udviklede løsninger vil også 
have betydeligt potentiale i 
andre vandforbrugende in-
dustrier i og uden for Dan-
mark og således bidrage til 
yderligere vækst i eksport 
og arbejdspladser inden for 
vandteknologiområdet, si-
ger Jørn Rasmussen, Vice 
President Industry, DHI og 
Interim Partnership Mana-
ger.

Partnerskabets hedder 
INNO+VIP (Vandeffek-
tiv Industriel Produktion). 
Samarbejdet er femårigt og 
løber fra 2015 til 2020. Må-
let er, at der i 2020 er realise-
ret en vandbesparelse på et 
sted mellem 15-30 procent.  
Det samlede budget er på 98 
millioner kroner.

hassel.

Fødevareindustrien skal bruge 
15-30 procent mindre vand

Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen: -Regeringen vil styrke 
innovation, som vil føre til vækst og beskæftigelse. Foto Kim 
Vadskjær.

Adm. direktør Karen Hækkerup: -Det giver god mening at tænke 
innovativt og udvikle ny teknologi.

Investeringsfonden investerer 50 mio. kr. i at udvikle 
en ny teknologi, der kan spare på vandet og give øget 
eksport.
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Automationsløsninger 
til din proces
– baseret på kvalitet, viden og innovation

Få billet til 
Hannover Messe

WE MAKE IDEAS FLOW
Ring på 44 50 75 00 eller besøg www.burkert.dk

EMCO Controls A/S går 
nu ind på markedet for 
analyseudstyr til måling 
af ledningsevne i væsker. 
Udstyret er udviklet af og 
produceres på EMCO Con-
trol’s fabrik i Hillerød. 

INSTRUMENTERING. EMCO 
Controls A/S, der hidtil 
har været mest kendt for 
produktion og salg af ni-
veau- og flowmåleudstyr 
til procesindustrien og ma-
rineindustrien, går nu ind på 
markedet for analyseudstyr 
med et program af nyudvik-
lede ledningsevnemålere 
til måling af ledningsevne 
i væsker. 

Anvendes i mange  
industrier
- I efteråret 2014 opstod der 
en mulighed i markedet for 
udvikling, produktion og 
salg af udstyr til måling af 
ledningsevne i væsker i de 
industrisektorer, som vi i 
forvejen kender til dvs. den 
kemiske industri, olie- og 
gasindustrien, raffinaderier, 
kraftværker og kedelfabrik-
ker. Endvidere kan målerne 
også anvendes i eksempelvis 
den farmaceutiske industri, 
levnedsmiddelindustrien, 
papirindustrien og til vand-
behandling, fortæller direk-
tør Henrik Lisberg, EMCO 
Controls A/S.

Mere nøjagtig måling
- Vi har derfor i det sid-
ste halve år arbejdet med 
udviklingen og konstruk-
tionen af en serie lednings-
evnemålere, som er baseret 
på 4-trådsteknologi. Med 

denne teknologi har vi op-
nået en meget stor målenøj-
agtighed, som betyder, at vi 
kan måle betydeligt længere 
ned i ledningsevne med 
større nøjagtighed end hid-
til kendt. Endvidere er det 
også lykkedes os at forøge 
den kabellængde, der kan 
tilsluttes sensorerne, til en 
længde, der hidtil ikke har 
været kendt på markedet, 
fortsætter Henrik Lisberg.

Transmitter eller analyzer
Ledningsevne kan anven-
des til at beregne koncen-
trationen af syrer og baser i 
væsker, og da ledningsevnen 
varierer med temperaturen, 
er der i sensorerne indbygget 
en højfølsom temperaturfø-

ler, således at der i den videre 
signalbehandling kan korri-
geres for temperaturen. Til 
sensorer er der tilsluttet en 
transmitter eller analyzer. 
Forskellen mellem disse er, 
at transmitteren blot om-
sætter et målesignal til et 
strømsignal. Analyzeren 
behandler målesignalet og 
beregner et strømsignal, 
som eksempelvis er analogt 
med koncentrationen i den 
målte væske. Både transmit-
tere og analyzere kan leveres 
i Ex-udførelse.

Alle nødvendige  
godkendelser
Sensorernes medieberørte 
dele er fremstillet i mate-
rialer, der er modstands-

dygtige overfor medierne i 
den aktuelle proces. Elek-
troderne kan således leve-
res i rustfrit stål, men også 
i mere eksotiske materialer 
som eksempelvis tantal og 
platin. Øvrige dele kan ek-
sempelvis være fremstillet 
i plastmaterialerne PTFE 
eller PVDF.

Sensorerne er kalibreret 
efter sporbare standarder 
som USP 645, NIST og ISO 
17025, og de er godkendt til 
fremstilling af WFI – vand 
til injektion – i den farma-
ceutiske industri. De er også 
godkendt til måling af kon-
centrationen af rensemidler 
i skyllevandet under og efter 
gennemskylning af proces-
anlæg i den farmaceutiske 
industri – kaldet CIP.

Store muligheder  
i markedet
- Baseret på mange interes-
sante forespørgsler fra nuvæ-
rende samarbejdspartnere 
har vi store forventninger til 
vort nye produktprogram af 
ledningsevnemålere. EM-
CO har en eksportandel på 
80 %, hvorfor vi, i lighed 
med vore andre EMCO-
produkter, især har et stort 
markedspotentiale i udlan-
det. Hele programmet bli-
ver præsenteret på HI 2015 
i Messecenter Herning i 
september måned, slutter 
Henrik Lisberg.

EMCO Controls A/S:

Nyudviklede ledningsevnemålere til procesindustrien
Teamet bag udviklingen af EMCO Con-
trols nye ledningsevnemålere er, fra 
venstre: Direktør Henrik Lisberg, Pro-
duct Manager Jan Birch Olsen og Area 
Sales Manager Daniel B. Hansted.

Tre eksempler på EMCO Controls nyudviklede ledningsevnemålere.
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Den korrekte fugtgrad i 
fast- og tørstoffer er en 
vigtig parameter med stor 
betydning for produktkva-
liteten og driftsøkonomien 
i det samlede produktions-
forløb. 

FUGT. Mütec HUMY 3000 
in-line fugtmålersystemet, 
der forhandles i Danmark af 
V. Løwener A/S, er kendt og 
populært på markedet, ikke 
mindst på grund af de utal-
lige anvendelsesmuligheder. 
HUMY 3000 er nemlig den 
perfekte fugtmåler til suk-
ker, tobak, korn, malt, kul, 
sand, træspåner, tørfoder, 

kunstgødning, pulver, far-
vestoffer og kunststofgra-
nulater. HUMY-systemet 
kan med fordel integreres 
i transportbånd, trans-
portsnekker, siloer, tragte 
etc., ligesom det også er vel-

egnet til batch-processer og 
til berøringsfri måling. 

Hurtig kalibrering og høj 
nøjagtighed
I måleprocessen med HU-
MY 3000 bliver der målt i 

højfrekvensområdet og den 
højfrekvente dæmpning 
i mediet. Målemetoden 
muliggør en kort og enkel 
kalibrering samt en høj nøj-
agtighed på op til 0,05 %. 
Målesensoren overfører 
målingerne digitalt, hvor-
for disse er upåvirkede af 
forstyrrelser. Afstanden 
fra målesensoren til aflæ-
seenheden kan være op til 
1.000 m. 

Et enkelt og hurtigt 
system
HUMY 3000 systemet er 
helt unikt og udmærker 
sig bl.a. ved, at det kan an-
vendes med et stort antal 
sensorer og kun ét kommu-
nikationsmodul. Herud-
over er det selvovervågende, 
ligesom det har automatisk 

kompensering for tempera-
tur og langvarig drift samt 
integreret datalogger og 
digital- og alarmudgange. 
Måleresultaterne bliver vist 
på LC-displayet analogt og 
digitalt. Al styring og para-
meterindstilling sker enkelt 
og hurtigt via displaytasta-
turet. For at lette arbejds-
gangen, fx ved skift mellem 
medier og processer er det 
muligt at gemme op til 24 

kalibreringer, som hentes 
automatisk. HUMY 3000 
er kompakt, enkelt og øko-
nomisk i installation. 

Også med  
ATEX-godkendelse
HUMY 3000 leveres også 
godkendt og certificeret til 
potentielt eksplosive miljø-
er i.h.t. ATEX-direktivet. 
Typiske anvendelsesmulig-
heder er automatikstyring af 
tørre- og befugtningsanlæg 
samt kontinuerlig kvalitets-
kontrol i fremstillingspro-
cessen. 

I tillæg til selve fugtig-
hedsmåleren HUMY 3000 
tilbydes en bred vifte af sen-
sorer til flowmåling og over-
vågning af bulkgods.
 jsj

In-line fugtmåling i faststoffer
HUMY 3000 er den perfekte fugtmåler 
til sukker, tobak, korn, malt, kul, sand, 
træspåner, tørfoder, kunstgødning, 
pulver, farvestoffer og kunststofgra-
nulater.

Med de to serier CP2xxx 
og CP3xxx kan Beck-
hoff Automation til-
byde et stort udvalg af 
multitouch-panel- og 
panel-PC´er på markedet, 
der giver mulighed for en 
perfekt tilpasning til de 
individuelle krav, der stilles 
i forbindelse med maskin-
betjening. 

HMI. Med de kundespeci-
fikke udførelser, der er byg-
get op omkring Beckhoffs to 
serier af multitouch-panel- 
og panel-PC´er: CP2xxx og 
CP3xxx, får man glæde af 
maksimal betjeningssikker-
hed, ergonomi og flot design. 
Maskinbyggere profiterer 
her af Beckhoffs over tyve-
årige erfaring med udvikling 
af betjeningsenheder samt 
af den høje kvalitetsstan-
dard, lave udviklingsudgif-
ter og korte udviklingstider.

Efterspørgsel efter  
individuelle panelløsninger
På trods af multitouch-
betjeningens mange mu-
ligheder for at realisere 
ønskede funktionaliteter 
og elektromekaniske betje-
ningselementer eller få dem 
vist i softwaren, er der især 
på maskinbygningsområdet 
stor efterspørgsel efter in-
dividuelle panelløsninger. 
På dette punkt byder Beck-
hoffs koncept, der blev in-
troduceret med den første 
kontrolpanelgeneration i 
1998 og går ud på at fræse 
panelhuset ud af en mas-
siv aluminiumsblok, på de 
bedste forudsætninger for 

perfekte løsninger, idet der 
kan reageres fleksibelt på 
kundeforespørgsler, uanset 
om det drejer sig om små 
styktal eller kundespecifikt 
design af panelhuset.

Ingen ekstraudgifter eller 
lang udviklingstid
Selvom standardudstyr nor-
malt er billigere, vil indivi-
duelle Beckhoff-løsninger 
ikke automatisk betyde 
høje ekstraudgifter eller 
lang udviklingstid. Faktisk 
sørger den store vifte af stan-
dardudstyr og den omfat-
tende produktionstekniske 
knowhow for, at udviklings-
udgifterne holdes nede og 
leveringstiden forkortes. I 
den forbindelse inddrages 

også nye kundespecifikke 
komponenter, der forinden 
er blevet grundigt testet for 
egnethed. 

Tillægsfunktioner  
integreres i kontrolpanelet
I forbindelse med special-
fremstillede løsninger vil 
det typisk være sådan, at 
ressourcekrævende til-
lægsfunktioner integreres 
i kontrolpanelet før dette 
forlader fabrikken, hvilket 
er en stor fordel, når panelet 
skal monteres hos kunden. 
Et andet kvalitetskendetegn 
er en omfattende hardware 
knowhow, der bl.a. også ind-
befatter udvikling, design 
og bestykning af bundkortet 
hos Beckhoff.

Individuel fremstilling 
Det første trin i en kunde-
specifik applikation er den 
optiske forandring, der star-
ter med et individuelt logo, 
som kunden kan få indsat 
allerede på fabrikken. Af-
hængigt af udstyrstypen kan 
der eksempelvis være tale 
om et bestemt foliedesign, 
dvs. et panel, der er desig-
net helt efter kundens øn-
sker. I tæt samarbejde med 
Beckhoffs eksperter vil et 
applikationsspecifikt betje-
ningspanel som oftest kun-
ne realiseres meget hurtigt.

Modulær opbygning i 
robust enhed
I det videre forløb af den 
kundespecifikke udvikling 

benyttes Beckhoffs meget 
brede sortiment af panel-
modulkomponenter, der gør 
det muligt at udstyre et ek-
sisterende standardkabinet 
med en lang række knapper, 
kontakter og platiner efter 
behov, uden at målene skal 
ændres. Således findes der 
eksempler på trykknap-
moduler i forskellige byg-
geformer, der monteres 
individuelt, men sagtens 
kan forekomme i andet kun-
despecifikt udstyr. På den 
måde opnår man en udpræ-
get modulær opbygning i en 
robust samlet enhed uden 
fejltilbøjelige elektriske og 
mekaniske grænseflader. 
Den alternative løsning, 
hvor betjeningspaneler ud-

vides ved hjælp af trykknap-
moduler, der stikkes ind på 
venstre eller højre side, har 
ikke klaret sig godt nok i 
praksis, mener Beckhoff. 
En af hovedårsagerne hertil 
er de nævnte ekstra grænse-
flader og manglende behov 
for udvidelsesmoduler, hvis 
kunden allerede fra starten 
er bekendt med omfanget af 
de ønskede betjeningsele-
menter.

Ny kabinetkonstruktion i 
kundens eget design
Det højeste udviklingstrin 
omfatter en ny kabinetkon-
struktion, der tager højde 
for kundens eget design eller 
særlige ergonomiske behov. 
I den forbindelse er der nær-
mest frit valg med hensyn 
til kabinettets udformning, 
farver og materialer. Der 
er stor efterspørgsel efter 
denne variant, hvor stan-
dardudstyret næsten ikke er 
til at kende igen, selvom det 
normalt danner det tekno-
logiske grundlag for det nye 
udstyr. På den måde opstår 
der mange synergieffekter. 
Udover Beckhoffs mange-
årige erfaring på området 
inddrager man hyppigt også 
de industrielle designeres 
knowhow.
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Maksimal betjeningskomfort 
med individuelt multitouch-panel

Fra venstre: Ultramoderne multitouch-
funktionalitet og avanceret individu-
elt design i form af kontrolpaneler i 
kundespecifik udførelse, som f.eks. 
betjeningspanelet til Uhlmann Pac-
Systeme GmbH & Co. KG. Men også i 
standardudførelsen lever panelerne op 
til specifikke krav, hvis de f.eks. udstyres 
med elektromekaniske trykknapper el-
ler branchespecifikke betjeningsenhe-
der til emballeringsindustrien.
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Præsenterer vores nye pressure control valve i plast

Aarhus Universitet 
udbyder til august 2015 
elektronikingeniørud-
dannelsen med et fuldt 
online studieforløb. Det er 
første gang, studerende 
i Danmark får mulighed 
for at tage en hel inge-
niøruddannelse uden at 
være fysisk til stede på et 
universitet.

UDDANNELSE. Studér, når 
du vil, og hvor du vil. Det 
er princippet bag den nye 
online elektronikingeni-
øruddannelse på Aarhus 
Universitet, der udbydes 
fra august 2015 som sup-
plement til de to øvrige 
elektronikingeniøruddan-
nelser i henholdsvis Aarhus 
og Herning.

Inspiration fra amerikanske 
universiteter
Al undervisning vil blive 
tilrettelagt virtuelt på bag-
grund af en læringsme-
tode med navnet Flipped 
Classroom, som er udvik-
let på amerikanske elite-
universiteter og afprøvet i 
et pilotprojekt på Aarhus 
Universitet i 2013 og 2014 
blandt studerende på ud-
valgte ingeniøruddannelser.

Metoden bytter så at 
sige rundt på de studeren-
des forberedelsesfase og 
den klassiske forelæsning 
og klasseundervisning, 
forklarer Mikael Bergholz 
Knudsen, udviklingschef, 
Ingeniørhøjskolen Aarhus 
Universitet.

-Vi giver vores stude-
rende muligheden for at 
modtage undervisning via 
moderne medieteknologi 
derhjemme. De modtager 
en videoforelæsning og en 
litteraturliste, så de kan 
studere, når det passer 
dem bedst. Efterfølgende 
gennemgås materialet som 

traditionel forelæsning eller 
klasseundervisning, hvor de 
har mulighed for at deltage 
online, siger udviklingsche-
fen.

Pilotprojekt tyder 
på succes
Jens Schrader er en af de in-
geniørstuderende, der har 
deltaget i pilotprojektet, og 
hans erfaringer er positive:

-Det er en undervisnings-
form, der passer perfekt til 
mit liv og den måde, jeg 
lærer på. Alle forelæsnin-
ger bliver gemt som små vi-
deofi ler, så man senere kan 
downloade materialet. Det 
er en stor fordel, at man kan 
gå tilbage og repetere stof-
fet, hvis man for eksempel 
sidder med en regneopgave, 
der er svær at løse, forklarer 
Jens Scrader.

Pilotprojektet forventes 
endeligt evalueret i juni må-
ned 2015, og den nye online 
elektronikingeniøruddan-
nelse vil efterfølgende blive 
videreudviklet på baggrund 
af erfaringer fra både stude-
rende og undervisere.

Kan realisere ingeniør-
drømme hos voksne
Online-uddannelsen hen-
vender sig især til det voks-
ne uddannelsessegment i 
Danmark, der allerede er i 
beskæftigelse på baggrund 
af en kort videregående ud-
dannelse.

-Vi ved, at der er mange 
mennesker rundt omkring i 
Danmark, som beskæftiger 
sig med elektronik med en 
eller anden form for tek-
nisk uddannelse i bagagen.  
Vi vil gerne give dem mu-
ligheden for at tage en in-
geniøruddannelse, uden at 
de behøver at kvitte jobbet, 
rykke familien op og fl ytte i 
nærheden af campus, siger 
Mikael Bergholz Knudsen.

Også håndværksuddan-
nede får muligheden for at 
kvalifi cere sig til ingeniørud-
dannelserne via fjernunder-

visning på et særligt etårigt 
adgangskursus. Aarhus Uni-
versitet fastholder samtidigt 
den ordinære undervisning 
på de eksisterende adgangs-
kurser i Aarhus og i Herning.  

Godt nyt for virksomheder
Initiativet får opbakning hos 
fl ere af Aarhus Universitets 
industrielle samarbejds-
partnere, som håber, at on-
line-uddannelsen kan være 
med til at øge søgningen til 
ingeniøruddannelserne.

-Vi har brug for mange 
fl ere dygtige ingeniører, hvis 
vi skal ruste også til den glo-
bale konkurrence. Universi-
teternes evne til at forsyne 
os med højt kvalifi ceret ar-
bejdskraft er afgørende for 
vores fremtidige konkurren-
ceevne. Online-studiefor-
men ligner på mange måder 
den virkelighed, de stude-
rende kommer til at møde 
i deres arbejdsliv, og det er 
klart min forventning, at det 
vil øge erhvervsparatheden 
blandt de nye dimittender 
fra Aarhus Universitet, si-
ger Per Egedal, teamleder 
og repræsentant for Siemens 
Wind Power i Aarhus Uni-
versitets aftagerpanel for 
ingeniøruddannelserne. 

hassel.

Ingeniøruddannelse 
går online

Uddannelseschef Mikael 
Bergholz Knudsen: - Mulig-
hed for ingeniøruddannelse 
uden at kvitte jobbet.
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Sirius ACT er en ny tryk-
knapserier fra Siemens i et 
helt nyt design med hurtig 
klik-montering og højeste 
tætningsklasse IP69K som 
standard.

TRYKKNAP. Siemens har ud-
viklet en ny trykknapserie, 
som gør håndteringen af 
industrielle anlæg og ma-
skiner til en endnu bedre op-
levelse. Navnet er på serien 
er Sirius ACT (3SU1). Med 
den nye trykknapserie sæt-
ter Siemens en ny standard 
for kvaliteten af trykknap-
per. Det gælder i alle faser 
af produktet - både under 
drift, i monteringsfasen og 
ved bestilling.

Flere fordele under drift
IP69K er standard i hele 
serien. Det betyder at alle 
trykknapper opfylder høje-
ste krav til tætningsklasse, 
og er blevet testet i en opstil-
ling hvor de højtrykrenses 
med 80 grader varmt vand 
ved 80 bar tryk fra fire for-
skellige vinkler i hver 30 se-
kunder. Trykknapperne kan 
således tåle kraftig rengø-
ring og give problemfri drift 
i selv krævende industrielle 
miljøer. Sirius ACT leveres 
i polyamid kvalitetsplast 
med høj resistens over for 
kemikalier samt i tre forskel-
lige udførelser i rustfrit stål: 
blank metal, matslebet me-
tal og matslebet metal med 
afrundet front.

Kan tåle 10 mio.  
påvirkninger
Før markedsintroduktionen 
er trykknapserien blevet ud-
sat for omfattende mekanisk 
test, hvor de er blevet påvir-
ket med 10 mio. tryk, uden 

at det har påvirket deres 
funktion. Det betyder, at 
hver ændring i designfasen 
har medført 10 ugers ekstra 
test. Derfor er Sirius ACT 
allerede i dag gennemprø-
vet og klar til langvarig pro-
blemfri drift.

Operatørrettigheder ved 
hjælp af RFID
Med hensyn til kommu-
nikation kan man benytte 
AS-i eller IO-Link, og det 
bliver også muligt at til-
slutte trykknapperne via 
Profinet-interface i meget 
nær fremtid.

Man kan også differentie-
re operatørrettigheder med 
Sirius ACT. Ved hjælp af en 
ny RFID-baseret drejeknap 
er det muligt at kode opera-
tørrettigheder via individu-
elt kodede operatørnøgler. 
Når en operatørnøgle stik-
kes ind i drejeknappen gives 
der automatisk adgang til at 
indstille på et givent niveau 
afhængig af opsætningen af 
den enkelte operatørs ret-
tigheder.

Hurtig montering og enkel 
bestilling
Sirius ACT er modulært 

opbygget og monteringen 
er næsten selvforklarende. 
Trykknapperne kan faktisk 
monteres med én hånd ved 
hjælp af klik-montage.

For at gøre bestillingen 
af nye trykknapper så enkel 
som muligt har Siemens ud-
viklet et web-baseret konfi-
gurationsværktøj, hvor man 
selv kan designe præcis den 
trykknap som en opgave 
kræver. Alle muligheder 
er vist med billeder, så man 
får en meget nøjagtig gen-
givelse af designet igennem 
hele forløbet. Eksempelvis 
vises farvevalg, valg af lys, 
kontaktsæt, lasergraverin-
ger m.v. Når man har fær-
digdesignet en trykknap, 
bliver den tildelt et indivi-
duelt kodenummer, som 
også påføres den fysiske 
trykknap. På den måde er 
det altid muligt at genbe-
stille den samme model ved 
blot at aflæse dette unikke 
nummer på produktet. Det 
gør det meget let og tidsbe-
sparende at få en trykknap 
magen til den, der i forvejen 
er installeret på anlægget.
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Ny trykknapserie til 
krævende industrielle miljøer

VANDRENSNING. Er det en 
god ide at bruge syv millio-
ner kroner på at finde løsnin-
ger på et problem, som der 
allerede findes løsninger på 
i dag? Ja, det er det helt sik-
kert, for de løsninger, der al-
lerede findes til at rense det 
vand, der bruges til udvin-
ding af olie, er meget dyre, 
og det er et stort problem i 
et trængt oliemarked.

Men nu åbner Aalborg 
Universitet Esbjerg helt 
nye laboratoriefaciliteter, 
der skal optimere eksiste-
rende løsninger til at rense 
det såkaldte produktions-
vand i olieproduktionen og 
dermed rense vandet mar-
kant billigere. Samtidig vil 
forskerne i laboratoriet lave 
eksperimenterende forsk-
ning, så nye løsninger kan 
erstatte eller arbejde sam-
men med allerede kendte 
løsninger. Det nye labora-
torium er muligt grundet en 
bevilling på ikke mindre end 
3,5 million fra Det Obelske 
Familiefond. Det Teknisk-
Naturvidenskabelige Fakul-
tet på Aalborg Universitet 
bidrager med et tilsvarende 
beløb.

Største enkeltbevilling
- Det er en af de største en-

keltbevillinger, der nogen-
sinde er tilfaldet Aalborg 
Universitet Esbjerg, og det 
er vi naturligvis meget stolte 
af. Laboratoriet vil gøre det 
muligt for os i endnu højere 
grad end nu at bidrage med 
ny forskning til den store 
erhvervsklynge inden for 
olieindustrien, der er her i 
Esbjerg-området, og som er 
så vigtig for området, siger 
sektionsleder ved Institut 
for Energiteknik ved AAU 
Esbjerg, Jens Bo Holm-Niel-
sen, som står bag projektet 
sammen med lektor Zhenyu 
Yang som projektleder fra 
samme institut og lektor 
Marco Maschietti fra Insti-
tut for Kemi og Bioviden-
skab ved AAU Esbjerg.

Optimering og nytænkning
I dag kan produktionsvan-
det renses ved hjælp af så-
kaldte hydro-cykloner, men 
med supplerende membran-
filtrering kan det renses til 
drikkevandskvalitet. I dag er 
processen imidlertid meget 
omkostningstung og ener-
gikrævende, og det gør det 
relevant at kigge på nye og 
forbedrede løsninger.

- På et år er prisen for en 
tønde olie faldet til mindre 
end det halve, og det øger 

naturligvis relevansen af at 
finde nye og mindre om-
kostningstunge løsninger 
til olieindustrien, så den 
kan bevare sin konkurren-
ceevne, og vi glæder os til at 
få laboratoriet installeret og 
komme i gang med arbejdet, 
siger Jens Bo Holm-Nielsen, 
som forventer, at der, udover 
allerede ansatte ph.d.’ere og 
forskere, skal tilknyttes to 
eller tre ph.d.-studerende til 
laboratoriet. De kommer til 
at stå for en stor del af forsk-
ningen, der både skal opti-
mere eksisterende løsninger 
og finde helt nye løsninger.

Forskning der kan bruges
Og det er ikke viden til skri-
vebordsskuffen, der skal 
komme ud af eksperimen-
terne i laboratoriet. Det er 
anvendt forskning af højeste 
kvalitet.

- Vores forskning skal 
hurtigst muligt komme olie-
industrien til gavn, og jeg er 
overbevist om, at vi inden 
for en treårig tidshorisont 
vil kunne præsentere løsnin-
ger, der vil gøre det muligt 
for olieindustrien at rense 
produktionsvandet rigtigt 
godt – siger Jens Bo Holm-
Nielsen, som også forventer, 
at kommende forsknings-
resultater vil kunne bruges 
inden for eksempelvis pro-
duktionsprocesser af bio-
brændstoffer og skifergas, 
hvor der også bruges store 
mængder vand i processen.

hassel.

Millionbevilling gør olie- 
udvinding til det rene vand

KROHNE, der i Danmark 
repræsenteres af Gustaf 
Fagerberg A/S, har intro-
duceret Optiswirl 4200, 
der er et vortex-flowmeter 
til måling af væsker, gasser 
og damp.

FLOW. KROHNE har intro-
duceret et nyt vortex-flow-
meter til måling af væsker, 
gasser og damp, Optiswirl 
4200. Optiswirl 4200 er 
målrettet applikationer til 
intern overvågning af ener-
giflow i mættet og overhe-
det damp eller varmt vand, 
varmemåler-applikationer, 
dampkedel-overvågning, 
måling af brænderforbrug 

eller overvågning af tryk-
luftsnetværk, herunder 
FAD applikationer. 

Kan anvendes  
som varmemåler
Optiswirl 4200 fås med 
brutto varme-beregning til 
damp og netto varme-bereg-
ning til damp og kondensat. 
Med temperaturføler inte-
greret i flowmåleren, kan 
Optiswirl 4200 monteres 
som varmemåler i fødelin-
jen og blot forbindes direkte 
med en ekstern tempera-
turføler i returledningen. 
Med integreret temperatur 
og tryk kompensering kan 
der også måles og beregnes 
standard flow volumen un-
der svingende tryk og tem-
peratur. 

Redundant datahåndtering
Optiswirl 4200 fås også i 
en version med integreret 
reduktion af den nominelle 
diameter på op til to størrel-
ser - hvilket er en god løsning 
når der er begrænset plads til 
rådighed til installationen. 
Signal konverteren VFC200 
leveres med AVFD (Ad-
vanced Vortex Frequency 
Detection), der eliminerer 
interferens og forstyrrelser i 
pick-up signalet. Redundant 
datahåndtering forhindrer 
tab af kalibrerings- og kon-
figurationsdata i tilfælde af, 
at der skal skiftes elektronik 
eller display på enheden.

Yderligere informationer 
på: www.fagerberg.dk
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Nyt vortex-flowmeter til måling 
af væsker, gasser og damp

Sirius ACT leveres i polyamid kvalitetsplast med høj resistens over 
for kemikalier samt i tre forskellige udførelser i rustfrit stål: blank 
metal, matslebet metal og matslebet metal med afrundet front.

Lav lysreflektion og pro-
blemfri integration.
PANEL. Beijer Electronics 
har lanceret iX T15BM, 
et 15” velcertificeret ma-
rinepanel, hvor skærmen 
er med høj opløsning og 
robust design. Fronten er 
sort og uden logo, hvilket 
gør den nem at integrere. 
Panelet har fordele som 
dæmpbar baggrundsbes-
lysning og er lysstærkt.

Fra bro til maskinrum
Det nye panel styrker det 
nuværende marine HM-
sortiment fra Beijer Elec-
tronics, der indkluderer 
marine og ruggede marine 
HMI´er. Konkurrencedyg-
tige HMI´er er designet til 
pålidelige offshore instal-
lationer alle steder ombord 
på skibe, herunder bro, ka-
bine, maskinrum og endda 
udendørs.

Smart iX HMI software
iX HMI software giver 
unikke værktøjer til kom-
munikation på alt hard-
ware. Det kombinerer 
førsteklasses veltorgrafik 
og smarte funktioner, der 
giver intuitiv operation 
samt næsten ubegrænset 
tilslutning af andet udstyr 
via den omfattende liste af 
drivere.
www.beijer.dk

hassel.

15” iX HMI marinepanel

Lektorerne Marco 
Maschiette, Zhenyu 
Yang og sektionsle-
der Jens Bo Holm-
Nielsen står bag 
projektet.

Millionbevilling fra Det Obelske Familiefond gør det mu-
ligt for Aalborg Universitet Esbjerg at investere i helt nye 
laboratoriefaciliteter, og i de nye faciliteter vil forskerne 
gøre deres til at gøre olieproduktion i Nordsøen mere 
miljøvenlig og styrke olieproducenternes konkurrence-
evne.
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fanfare
Nyt og moderne anlæg Nordic Sugar har fuld kontrol

Øg din konkurrenceevne 
med Endress+Hauser 
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Sikker niveaumåling i biosilo 
med radar - Micropilot FMR57
Det er yderst vigtigt for virksomheden Boras at have fuld kontrol over 

Et hårdt miljø

installationschef hos Dalkia og fortsætter;

og derfor er det yderst vigtigt for os at målingen er 

Tillid til leverandøren

Den ansvarlige sælger hos Endress+Hauser var 

Fuld kontrol

”Det sikreste er jo at anvende en leverandør og et produkt, 
som man kender og stoler på”, fortæller Thomas Sandman, 
Dalkia.

siloen.
Dalkia.

-
varmeværket er vigtigt for virksomheden. Niveauradaren 
Micropilot FMR57 er placeret i den øverste del af siloen.

”Hvad der oprindeligt lignede den  
 

var i sidste ende meget dyrt ”
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Bliv chef på dit eget renseanlæg for en dag...

automatiseringsstrategier – alt sammen i realtid.

funktionelle mikrorenseanlæg under simulering af 

kommunalt renseanlæg. Deltagerne vil 

Proline Promass G 100

    
Nem og sikker integrationsproces med gevindtilslutninger

Dine fordele:

Fuld ydelse på mindst mulig plads: 
Promass G 100.

kg/h). Procestilslutningerne målt i 

integration. Med verdens mindste 

www.dk.endress.com/PromassG100

 

    

vedligeholdelse og diagnose

 
og penge

Fordele

Radar til de mest 
krævende opgaver

 

ikke målingen.

 
www.dk.endress.com/FMR57



Endress+Hauser støtter bæredygtig 
mælkeproduktion

Forsøgsanlæg 
Af Jesper Israelsen, 
freelancejournalist

Opkoncentreringsanlægget til reduktion af 
vandindholdet i mælk er konstrueret i et nært 

 
fra Miljøministeriet og Endress+Hauser.

diskuterer forskellige detaljer på forsøgsan-
lægget.

leveret af Endress+Hauser til 
opkoncentreringsanlægget i Foulum ved 

med et avanceret og innovativt 

udledning. Det gælder ikke mindst 

kunne se en idé i at investere i sådan 

Jensen.

Lavere vandforbrug giver 
besparelser for landmanden
Landmændene kan endvidere se 

vandregningen og omkostningerne til 

anlægget til rådighed kvit og frit.

Neve.

at holde mælken frisk. Herfra 

tank. Processen foregår så i 

 

at fortsætte med omvendt osmose 

mælkekvaliteten.

Endress+Hauser har leveret 
følgende måleudstyr til 
opkoncentreringsanlægget: 

Danmarks Kvægforskningscenter 

Kvægbrugets Forsøgscente

 

 Århus Universitet i Foulum, som også ejer og 

Fakta om Danmarks Kvægforskningscenter
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tekniske afdeling vil være i stand til at indhente data 

Stort udvalg af sukkerprodukter

Test i én uge

”Jeg tog sammen med vores servicetekniker  
 

Bedre kontrol

- alle værdier stemte overens med den installerede 

www.dk.endress.com/ProsonicFlow93T

processen på Nordic Sugar

forskellige steder i anlægget. sukkerknalder og sirup til sukkeropløsninger og melis.

Fakta - Proline Prosonic Flow 93T

Produktet leveres i en taske.

 ”Proline Prosonic Flow 93T bestod 
testen uden anmærkninger - alle 
værdier stemte overens med den 
installerede måler og den var nem at 
arbejde med ”



Endress+Hauser holder styr  
på vandkvaliteten i Varde 

DIN-skinnemontering.

Endress+Hauser har som nævnt leveret det nye måleudstyr til det nu 35 år gamle 

indregulering af udstyret.

Af Jesper Israelsen, freelancejournalist



hos Varde Forsyning en halv menneskealder.

Endress+Hauser har leveret følgende udstyr til Varde Forsyning A/S:

Varde Vandværk:

Sprayhoved for rens af pH elektroder

Kvong Vandværk indendørs: 

Kvong Vandværk boring:

indtrængende forurening i ledningssystemet. 

indtrængende saltvand eller anden forurening i 

fortsætter.

risikoen er der teoretisk. Der er dog andre områder i 

siger han. 

overskuelig tidshorisont. Vi vil gerne have mulighed 



Liquiphant FTL31 og FTL33

www.dk.endress.com/FTL31 eller www.dk.endress.com/FTL33

Selvovervågning = højeste sikkerhed

Enkel funktion-check med en test magnet

Ægte plug & play
medier

FTL31/33:

industrianvendelser. udviklet til fødevareindustrien.

www.dk.endress.com/applicator

S-Class tryk- og 

suveræne ved komplekse 
applikationer

Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12

info@dk.endress.com
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Artiklen er baseret på 
standard IEC/EN 60204-1 
om elektrisk materiel på 
maskiner.

Af Jørgen Sommer.

MOTOR. Beskyttelse af mo-
torer mod overophedning. 

Alle motorer med en 
mærkeeffekt på over 0,5 
kW skal generelt beskyttes 
mod overophedning. For 
motorer, der kører proces-
ser, som det er uacceptabelt 
at få afbrudt i utide - som 
pumper til brandslukning 
eller køling - kan man nøjes 
med en overbelastningsde-
tektering.

Denne detektering skal 
give advarselssignal til ma-
skinoperatøren, således at 
han kan gribe kontrolleret 
ind med mulige eller nød-
vendige handlinger i det 
påkommende tilfælde. Be-
skyttelse af motorer mod 
overophedning kan udføres 
ved anvendelse af forskellige 
indretninger som fx:
Det traditionelle motor-
værn, der placeres i motor-
kredsen til motoren.
Motorbeskyttelsesindret-
ninger med PTC-føler ind-
bygget får tilstandssignaler 
om viklingstemperaturen. 
Dette er en speciel god me-
tode, hvor afkølingsforhol-
dene er stærkt forringede.
Kombinerede motorsty-
rings- og reguleringsind-
retninger, der indeholder 
strømbegrænsning.

Indbygget termoføler
Detektering af overbelast-
ning skal generelt foretages 
i alle spændingsførende le-
dere dog med følgende und-
tagelser:

Evt. nulledere skal ikke 
indeholde overbelastnings 
detektering.

Når motorbeskyttelsen 
bliver varetaget af indbyg-
gede termofølere i overens-
stemmelse med IEC/EN 
60034-11, kræves der ingen 
yderligere detektering, for 
så vidt beskyttelsen også 
dækker fasesvigt og fast-
bremset rotor.

Detekteringer
Det kan aftales med bruge-
ren at anvende færre over-
belastnings detekteringer, 
hvis de ikke samtidig tjener 
til lednings beskyttelse.  

Det er tilladt kun at have 
én detektering placeret i den 
ikke-jordforbundne spæn-
dingsførende leder, når mo-
toren enten er en-faset, eller 
DC-forsynet.

Til motorer, der skal ope-
rere under betingelser, der 
svarer til driftsformerne 
(S3) 34 - S10, er der stor 
sandsynlighed for, at tra-
ditionelle overbelastnings 
beskyttelsesmetoder kun 
i begrænset omfang er an-
vendelige.

Ingen beskyttelseskrav
Der kræves ikke overbelast-
nings beskyttelse af motorer, 

der enten: Er dimensioneret 
til overlast, eller er beskyttet 
mod overlast af mekaniske 
indretninger.

Beskyttelsesmetode
Et computer program, der 
kan simulere temperatur 
udviklingen i en given motor 
til et givent job kunne være 
model til overbelastnings 
beskyttelsesmetoden for 
en given motor. Simulering 
kædes sammen med signa-
ler fra aktuelle målinger af 
strømtræk og energiflow. Se 
om krav i standard 
IEC/EN ISO 13849-1 og 
IEC/EN 62061.

Beskyttelse mod  
unormale temperaturer
Varmeafgivende enheder, 
som motorer, kan forårsage 
overophedning og dermed 
farlige tilstande for maski-
nen eller dens omgivelser. 
Her skal der iværksættes en 
egnet styring som kan sikre 
en ufarligtilstand. Evt. star-
te en tvangskøling. 

Beskyttelse mod  
forsyningsafbrydelse
Hvad der ligger indenfor Un 
+/-  10 % (+ 6 % -10 %), skal 
umiddelbart accepteres som 
almindelig spændingsvaria-
tion, men se i øvrigt IEC/
EN 50160. 

Funktionen af under-
spændingsbeskyttelse må 
ikke have negativ indflydelse 
på nogen stopfunktion i ma-
skinen, og en evt. tidsforsin-
kelse af funktionen må ikke 
medføre, at der kan opstå 
farlige situationer for per-
sonale eller maskine.

Spændingsdyk
For at materiellet altid kan 
foretage en sikker og kon-
trolleret udkobling i tilfælde 
af et spændingsdyk eller 
bortfald anvendes ofte en 
underspændingsudløser, 
der for eksempel er tilkoblet 
motorbeskyttelsen. 

Henvisning
Læs mere i håndbogen: Ma-
skinsikkerhed – Elektrisk 
materiel på maskiner. ISBN 
978-87-7832-0077-3
Fås ved Dansk Standard.

•  Eilersen vejeceller tåler op til 1.000% 
overlast, hvilket tillader en enkel mekanisk 
indbygning

•  Den enkle mekaniske indbygning muliggør 
en installation, som ikke kræver  
vedligehold

•  Vejecellerne er fremstillet i rustfrit stål  
og hermetisk lukket til IP68 (lasersvejst)

•  Vejecellens kabel kan skiftes on-site og  
kalibreringen er uafhængig af længden  
(op til 100m)

•  Den digitale teknologi sikrer gennem- 
sigtighed samt en enkel og hurtig  
diagnosticering

•  Eilersen vejeceller er testet og kalibreret 
individuelt for at sikre en høj kvalitet  
og nøjagtighed

 
•  Leverandør til industrien gennem mere 

end 35 år

• Installationer i mere end 85 lande

VI ER EKSPERTERI VEJNINGKontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe digTlf. 49 18 01 00

Robuste og 
nøjagtige 
vejeløsninger

Eilersen Electric A/S
DK-2980 Kokkedal
Danmark
Tlf.: +45 49 18 01 00
Fax: +45 49 18 02 00
E-mail: info@eilersen.com Besøg os på www.eilersen.com

 DIGITALE VEJECELLER  INSTRUMENTERING  KUNDETILPASSEDE LØSNINGER

Kontakt os på 

info@eilersen.com

Automatik SikkerhedsGuide:

Beskyttelse af motor

Overbelastnings beskyttelse af motorer – eksempel med pro-
grammerbar elektronisk styring og overbelastnings beskyt-
telse (kortslutningsudløser kan signalmæssigt integreres):
Overstrømsbeskyttelses indretning: Håndbetjent ind- og ud-
kobler (1.) af store strømme (2.) og som har adskillerfunktion 
(3.). Evt. automatisk udkobling efter detektering af kort-
slutning (5.). Kontaktor (6.) fjernbetjent af programmerbar 
elektronisk styring (PES) (7.). Programmeringsenhed (PC) (8).
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Nyt udvidelseskoret 
kombinerer tilgangen 
med flere protokoller med 
lokale I/O´er samt øget 
datasikkerhed.

PC. Med den nye IXXAT 
Econ 100 tilbyder HMS en 
selvstændig integreret pc til 
industriels internet realtid 
til mange applikationer fra 
små enheder til materiale-
håndtering til komplekse 
robotbaserede systemer til 
lægebrug. Econ 100 kombi-
nerer ekspertisen med ma-
skinkontrol fra IXXAT med 
feltbussen og de industrielle 
ethernetkapabiliteter fra 
HMS´Anybus-teknologi.

Econ 100 er en ARM-ba-
seret, integreret pc-platform 
til DIN-skinnemontering, 
som omfatter Linux ope-
rativsystem og unik sup-
port af flere protokoller. 
Kundespecifik gateway og 
kontrolløsninger kan imple-
menteres hurtigt og nemt til 
flere forskellige standarder 
for feltbusser og industrielt 
ethernet. Econ 100 leveres 
med unik fleksibilitet og 
ydelse fra den køreklare 
type til specifikke OEM-
løsninger.

Nyt udvidelseskort med 
flere muligheder
Foruden de indbyggede 
grænseflader til ethernet, 
CAN- og USB-grænsefla-
der kan Econ 100 udvides 
via et nyt udvidelseskort. 
Sammen med analoge og 
digitale I/O´er tilbyder udvi-
delseskortet et stik til HMS 
Anybus CompactCom-mo-
duler, er seriegrænseflade og 
512 MB NVRAM.

CompactCom-modu-

lerne kan fås til alle popu-
lære feltbus- og industrielle 
ethernetsnetværk, og der er 
nem kommunikation hertil 
fra Econ 100 applikations-
softwaren ved hjælp af den 
almindelige Anybus-pro-
grammeringsgrænsewflade. 
Sammen mned masterløs-
ningerne EtherCAT og 
CANopen, som allerede er 
tilgængelige med Econ 100, 
gør denne tilgang med flere 
protokoller Econ 100 til 
en ideel og fremtidssikker 
platform til kundespeci-
fikke kontrolløsninger med 
kommunikation inkluderet.

Udvidelseskortet giver 
også 24 input og output, f. 
eks. Til direkte forbindelse 
til sensorer og aktuatorer. 
Takket være en digital ud-
gangsstrøm på op til 2 A og 
en 12-bit opløsning til de 
analoge kanaler, er Econ 100 
ideel til mange forskellige 
applikationer, og RS232/
RS485-grænsefladen gør 
Econ 100 til et perfekt link 
mellem industrielt ethernet 
i realtid eller CAN-baserede 
netværk og dokumenterede 
serieapplikationer.

Med NRAM tilgængelig 
på udvidelseskortet dækker 
Econ 100 datasikkerhed for 
brugeren. Ed denne funk-
tion er det egnet til yderst 
vigtige applikationer som 
automatisk håndterings-
teknologi, hvor den sidste 
driftstilstand med alle pro-
cessens variabler skal beva-
res i tilfælde af strømsvigt.

Simpliceret programmering 
med Soft-PLC
Foruden at støtte program-
mering i C/C++ tilbyder 
HMS et intuitivt betjent 
Soft-PL programmerings-
miljø i samarbejde med 

Copalp, som er overens-
stemmelse med IEC 61131-
3 til enkel programmering 
og konfigurering af kon-
trolapplikationer. Soft-
warepakken støtter alle 
vigtige protokoller, herun-
der CANopen, EtherCAT, 
Powerlink, PROFINET og 
EtherNet/IP.

For at støtte hurtig og 
effektiv implementering 
af komplekse applikatio-
ner tilbyder HMS forskel-
lige veldokumenterede 
kit til applikationsudvik-
ling, ADK´er til Econ 100. 
ADK´erne er en omfattende 
pakke til kortsupport, som 
indeholder alle nødvendige 
grænsefladedrivere, prøve-
applikationer, den respekti-
ve protokols softwarepakke 
præinstalleret på et SD-kort 
samt Linux operativsyste-
met.

Designet til brug på mange 
felter
Kombinationen af en yde-
dygtig CPU, op til 1 GB 
RAM, den robuste metal-
beklædning samt et design 
uden  ventilator med et ud-
videt temperaturområde på 
-40°C til +60°C sikrer, at 
Econ 100 svarer til kravene 
for forskellige vigtige appli-
kationer.

Foruden standardversio-
nen kan Econ 100 også fås 
som et printpladeprodukt, 
der kan integreres i eksiste-
rende kundeapplikationer, 
og det fylder meget lidt. 
OEM-versioner med speci-
fikke hardwaretilpasninger 
og tilpassede applikations-
varianter kan udvikles af 
HMS efter canmodning.
info@anybus.dk

hassel.

Kombination af 
maskinkontrol og industriel 
netværksforbindelse

Econ 100 er en integreret pc 
til industrielt ethernet.

Rustfri stål-encoder med 
hulaksel fra Kübler opfyl-
der krav fra fødevaresek-
toren, hvor dens IP-tæthed 
tillader hårdhændet 
rengøring.

ENCODER. Encodere er et 
velkendt produkt i de fle-
ste industrier, hvor der er 
behov for en viden om en 
præcis position. I de fleste 
miljøer sidder de og passer 
deres arbejde, og har som 
oftest længere levetid end 
den maskine, de er monte-
ret på. Lidt mere vanskeligt 
bliver det inden for fødeva-
resektoren og andre formål 
med krav til høj hygiejne, 
hvor encodere bliver udsat 
for nogle særdeles hårdhæn-
dede rengøringsrutiner og 
alkaliske rengøringsmidler.

Udviklet til  
fødevaresektoren
Hans Følsgaard A/S agen-
turet, Kübler, er kendt for 
sine robuste encodere, og 
selvfølgelig har Sendix også 
et godt øje til de markeder, 
hvor anvendelsen af rustfrit 
stål og en maksimal tæthed 
i IP67-klassen gør det let at 
rengøre encoderen og dens 
omgivelser med højtryks-
spuling og brug af alkaliske 
rengøringsmidler. Det er 
Sendix 5026 et glimrende 
eksempel på.

Robust og godt beskyttet
Küblers Sendix 5026 er en 
encoder til hulakselmonta-
ge, og den kan placeres på 
akseldiametre på 10 mm, 12 
mm og 15 mm. Det er en 
incremental encoder, som 
leveres med opløsninger 
mellem 50 og 5.000 pulser 
pr. omdrejning. Den er godt 
beskyttet mod hårdhændet 
behandling, og montage-
mæssigt er den udstyret 
med en safety-lock og tåler 
høje rotationshastigheder 
samt temperaturer mellem 
-40 °C og +85 °C. Samtidigt 
er den nye encoder ufølsom 
over for magnetfelter samt 
chok og vibrationer. Aftast-
ningen sker via en optisk 
sensor, og elektrisk er Sen-

dix 5026 kortslutnings- og 
omvendt polaritetsbeskyt-
tet. Mekanisk kan akslen 
belastes med 80N radialt 
og 40N aksialt.

13 forskellige versioner
Modellerne i Sendix 5026 
programmet findes i 13 ver-
sioner med hensyn til opløs-
ningen og monteres med 
clamping-flange, synkro-
flange eller firkantet flange. 
Udtaget er en M12, 8-pin ra-
dial konnektor, der udlæser 
pulserne som RS422, push-
pull eller 7272-kompatibel 
push-pull. Forsyning sker 
tilsvarende fra 5VDC, 10 
– 30VDC eller 5 – 30VDC.

 jsj

Encoder med hulaksel

Med fire nye godkendelser 
er WAGO-I/O-system 750 
XTR klar til global brug på 
såvel land som til søs.

I/O. WAGO-I/O-system 
750 XTR er automationssy-
stemet til de mest ekstreme 
forhold, og det har da også en 
række internationale certifi-
ceringer, der dokumenterer 
den høje ydelse. De sene-
ste godkendelser er blevet 
udstedt af Germanischer 
Lloyd (GL), National Ra-
dio Research Agency (RRA, 
Korea) og Underwriters La-
boratories (UL508 and og 
ANSI/ISA 12.12.01). 750 
XTR-serien imødekom-
mer nu også normkravene 
for brug i Nordamerika og 
Korea, ligesom systemet er 
certificeret til maritim brug 
og til potentielt eksplosive 
applikationer både på land 
og til offshorebrug.

Ideel til ekstreme  
applikationer.
Godkendelserne fra de uaf-
hængige institutter bekræf-
ter de tekniske funktioner, 
der gør WAGO-I/O-system 

750 XTR så attraktivt: De 
robuste versioner af syste-
met fungerer pålideligt 
ved temperaturer fra -40 
til +70 °C og kan håndtere 
problemfri opstart ved -40 
°C uden forvarme. Med sin 
øgede isolation i henhold til 
EN 60870-2-1 op til 1 kV 
(modul < 60 V: Class VW1) 
og 5 kV (modul ? 60 V: Class 
VW3) for pulsspændinger 
er 750 XTR-seriens elektro-
nik beskyttet mod fejl. Den 
optimerede EMC-beskyt-
telse forhindrer også negativ 

elektromagnetisk støjemis-
sion, og derfor kan XTR-
modulerne placeres tæt op 
ad tredje parts systemer. 
Systemet er vibrationsbe-
standigt op til 5 g, hvad der 
svarer til en acceleration på 
50 m/s², og systemet mod-
står chok op til 25 g. 750 
XTR-serien eliminerer også 
behovet for aircondition og 
beskyttelseskredsløb, hvad 
der underbygger systemets 
rolle som en ideel løsning til 
ekstreme applikationer.
 jsj

Internationale godkendelser 
af I/O-system

GL, KC, UL508, ANSI/ISA 12.12.01: Med disse nye godkendelser 
imødekommer WAGO-I/O-system 750 XTR nu en række normkrav 
for adskillige globale applikationer.

Küblers Sendix 5026 er en encoder til 
hulakselmontage, og den kan placeres på 
akseldiametre på 10 mm, 12 mm og 15 mm.



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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VANDTEKNIK. Det bliver et 
nyt og anderledes VandTek, 
der løber af stablen fra 20. 
til 22. september 2016 i 
Lokomotivhallerne på Kal-
vebod Brygge i København. 
VandTek 2016 samler hele 
den danske vandbranche 
omfattende vand, afløb og 
spildevandsrensning. 

 VandTek 2016 bliver 
en event med udstilling, 
ekskursioner, konference, 
leverandørseminarer og 
med et mere internationalt 
indhold. 

Målet er at skabe et unikt 
internationalt udstillings-
vindue for klima- og vand-
løsninger i verdensklasse. 
Arrangementet vil fortsat 
være det nationale mødefyr-
tårn for vandbranchen med 
fokus på netværk og inspira-
tion men med en række nye 
spændende tiltag, hvor eks-
kursioner og seminarer er 
integreret i videndelingen. 

Banebrydende faciliteter
Ekskursionerne bliver spæn-

dende ture til nye banebry-
dende faciliteter inden for 
vandforsyning og spildevand 
og ikke mindste klimatil-
pasningsprojekter primært 
i hovedstadsområdet, som 
efterfølgende kombineres 
med underbyggende indlæg 
og tekniske møder i Vand-
Tek hallerne. Her bliver der 
endvidere seminarer med 
foredragsholdere fra førende 
europæiske organisationer 
og virksomheder. Hertil 
kommer en stor udstilling 
med et væld af højtekno-
logiske løsninger, systemer 
og muligheder med fokus på 
fremtidens vandmiljø.

- De mange aktiviteter 
og temaer giver den enkel-
te deltager mulighed for at 
sammensætte sit helt eget 
VandTek program, der gi-
ver deltageren størst værdi, 
uanset om man arbejder 
med drift, projektering, 
ledelse eller for eksempel 
rådgivning, siger projektle-
der for VandTek 2016 Peter 
Aarø Rasmussen, MCH.

Udenlandske gæster
For at styrke den danske 
vandbranche og mulig-
hederne for at eksporter 
er branchen gået sammen 
om at invitere udenland-
ske gæster til København 
– primært fra vores nabo-
lande. Organisationerne 
bag VandTek 2016 gør en 
målrettet indsats for at til-
trække større erhvervsdele-
gationer fra såvel udvalgte 
markeder som mere fjerne 
markeder, ligesom man i et 
tæt samarbejde med Uden-
rigsministeriet fokuserer på 
særligt udvalgte virksomhe-
der især fra Kina, der som 
nation forventes at ville in-
vestere mange milliarder i et 
forbedret vandmiljø.

Gøre vand til det nye vind
Der er på forhånd bred op-
bakning til VandTek 2016 
fra en lang række virksom-
heder og brancheorganisa-
tioner.

- Når den nye vandsek-
torlov er skrevet under, er 
det afgørende, at branchen 
via dialog og samarbejde er 
klar til at realisere det tek-
nologispring, som skal gøre 

vand til det nye vind. Og på 
VandTek 2016 skal vi så vise 
verden, hvordan en udvik-
lingsorienteret regulering 
og et unikt branchesamar-
bejde kan skabe de nyeste 
teknologiske vandløsninger. 
Hvis branchen skal være ver-
densmester på udebane, så 
er det et krav, at den også er 
verdensmester på hjemme-
bane, siger direktør i DAN-
VA, Carl-Emil Larsen.

En platform for dansk 
vandteknik
Også Dansk Miljøteknologi 
byder VandTek 2016 meget 
velkommen:

- VandTek 2016 er en glim-
rende platform for udstilling 
af danske vandteknologier 
og -løsninger. Her kan de 
mange aktører i den dan-
ske vandbranche mødes på 
kryds og tværs, og der kan 
findes fremtidige samar-

bejdspartnere. De mange 
events kan give inspiration, 
og de politiske debatter kan 
skabe opmærksom om bran-
chen og dens leverandører, 
siger direktør i Dansk Mil-
jøteknologi, Jørn Jespersen.

hassel.

VandTek med et endnu 
stærkere koncept i 2016

VandTek 2016 bliver en glimrende platform for dansk vandteknologi og – løsninger.

VandTek blev afholdt første gang i 2009 og fandt senest 
sted i 2012. VandTek 2016 arrangeres af MCH i samar-
bejde med DANVA og Dansk Miljøteknologi, og der er 
opbakning til messen fra følgende organisationer: KL, 
Dansk Industri, Scandinavian Society for Trenchless 
Technology, Spildevandsteknisk Forening samt virk-
somheder som EnviDan A/S, Grundfos DK A/S, Krüger 
A/S, Per Aarsleff A/S SOCLA og Stjernholm A/S.

Udstillingen, der arrangeres af MCH, finder sted i  
Lokomotivhallerne på Kalvebod Brygge i København.

Mobil enhed til korrekt 
dosering af levende  
gærceller.

DOSERING. Når man bryg-
ger øl, skal der anvendes 
gær i bestemt mængde alt 
efter hvilken type øl man 
ønsker: Lager, Ale, m.m., 
men også efter hvor stort et 
sukkerindhold, plato, som 
urten indeholder. Tilsæt-
tes for lidt eller for meget 
gær dannes der bl.a. nogle 
uønskede smagsstoffer og 
øllets kvalitet vil variere 
for meget, hvis det ikke helt 
kasseres. Med den korrekte 
mængde levende gærceller 
tilsat til urten hver gang, 
opnås der ensartede bryg og 
dermed høj kvalitet af øllet 
hver gang.

Korrekt dosering
Producenten Aber har lan-
ceret en ny Compact Perfect 
Pitch doseringsvogn, der 
sørger for tilsætning af den 
korrekte mængde levende 
gærceller. Den mobile do-
seringsvogn består af en 
lille rørstreng med Abers 
”Compact Adapt” gærcel-
lemåler, en flowmåler samt 
en mini PLC. Med flexslan-
ger forbindes gærtanken til 
doseringsvognen i den ene 
ende, og videre til fermen-
teringstanken i den anden 
ende. Fra PLC´en indtastes 
den ønskede mængde leven-

de gærceller til den pågæl-
dende fermenteringstank, 
og når det ønskede antal 
levende celler er overført, 
gives der automatisk besked. 

Til mikrobryggerier  
og opefter
Compact Perfect Pitch er 
idéel helt nede fra mikro-

bryggerier og opefter, hvor 
flere forskellige gærstam-
mer skal til forskellige tanke 
og dermed kræver fleksibili-
teten som den mobile vogn 
giver. På de større bryggerier 
verden over bruges stadig 
Abers permanente installa-
tioner med Compact Adapt 
sensorer. Både gærdoserin-

gen, men også gærhøsten, 
kan optimeres betydeligt 
med Abers løsninger til 
måling af levende gærceller.

Den mest pålidelige  
in-line måling
Abers løsninger anvendes i 
dag på en stor del af de større 
bryggerier på verdensplan 
og anses for den mest pålide-
lige in-line måling af levende 
gærceller. Aber anvendes li-
geledes til måling af levende 
celler i den bioteknologiske 
og pharmaceutiske industri. 
Her er det udover gærcel-
ler også bakterie-, svam-
pe- samt mammale celler, 
som der kan måles på. Med 
Abers løsninger følges den 
levende cellevækst sekund 
for sekund in-line i fermen-
teringsprocesserne til frem-
stilling af medicin m.m. 
 

jsj

Mobil gærdoseringsvogn 

Compact Perfect Pitch monteret med flexslanger fra gærtanken 
nederst, og videre til fermenteringstanken øverst.

På mini PLC´en indtastes den ønskede 
mængde levende gærceller. 

På Compact Perfect Pitch 
sidder Abers Compact 

Adapt til måling af kun de 
levende gærceller samt en 

flowmåler. Sammen med 
Mini PLC´en sørges der for, 

at den korrekte mængde 
levende gær bliver doseret.
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IAI’s servoaktuator kan anvendes som en komplet servo-
akse, transmission og motor i én kompakt enhed og med 
samme fl eksibilitet som det almindelige servosystem.

IAIs servo-aktuator har standfunktioner: 

  faste positioner 

 bevægelser 

 nikation

Komplet servoaktuator i samme 
størrelse som et kreditkort

IAI verdens mindste servoakse

Med sit nye WEB-katalog 
gør IGE+XAO Nordic det 
nemt for brugerne af el-
dokumentationsprogram-
met SEE Electrical at hente 
relevante, validerede og 
opdaterede informationer 
om elektriske kompo-
nenter fra næsten 1.000 
komponentleverandører. 

TYPEDATABASE. IGE+XAO 
Nordic har for nylig intro-
duceret et nyt WEB katalog 
til sit verdenskendte el-do-
kumentationsprogram SEE 
Electrical. Kataloget inde-
holder mere end 600.000 
validerede og opdaterede 
varenumre fra næsten 
1000 internationale kom-
ponentleverandører.

Validerede og  
kontrollerede data
Samtlige komponentdata, 
elektriske informationer 
og elektriske symboler i 
WEB kataloget er blevet 
valideret og kontrolleret af 
IGE+XAO. Alle nødvendi-
ge komponentdata er med, 
således at man trygt kan 
generere alt fra styklister 
og reservedelslister til kon-
taktspejle og tavlelayout-
tegninger. Samtidig hjælper 
det brugerne med at udfylde 
alle komponentinformatio-
ner korrekt, hvorved risiko-
en for fejl minimeres.

Enklere arbejdsgange og 
færre fejl
For brugerne er det vig-
tigste, at tingene fungerer 
– og det gør de: Brugerne 
vælger selv de varenumre, 
de ønsker at indlæse i deres 
typedatabase, og de down-
loades gnidningsfrit til SEE 
Electrical, hvor de kan bru-
ges efter behov overalt i pro-
grammet. Man har altså ikke 
selv besværet med løbende 
at validere og opdatere de 
varenumre, man bruger. 
Resultatet er enklere og 
mere smidige arbejdsgange, 
langt mindre tidsforbrug og 
en minimering af risikoen 
for fejl.

Nye varenumre efter behov
Hvis man i WEB kataloget 
mangler et varenummer fra 
en leverandør, kan man sen-

de et ønske til IGE+XAO 
om at dette kommer med i 
WEB kataloget. Varenum-
rene vil så, efter ’Føst-til-
mølle’ princippet komme 
med i kataloget. Har man 
behov for en hurtigere 
løsning, kan man købe et 
100-klips klippekort, hvor-
med man kan betale for, at 
de ønskede varenumre kom-
mer i WEB kataloget inden 
for fem arbejdsdage.

Nemmere i det daglige 
arbejde
En af de virksomheder, der 
som en af de første tager 
WEB kataloget i brug, er 
FLSmidth A/S, hvor man 
blandt andet skal anvende 
det i afdelingen ’Automa-
tion, Engineering, Con-
trol Systems’. Department 
Manager Alex Rørbæk har 
sammen med sine medar-
bejdere glædet sig meget til 
at bruge WEB kataloget i det 
daglige arbejde: - 600.000 
validerede varenumre i en 
database, der daglig vok-
ser, vil gøre vores hverdag 
meget nemmere. Det er 
naturligvis et stort plus, at 
den indeholder så mange 
varenumre, men det vig-
tigste er at IGE+XAO har 
valideret varenumrene og 
derved sikret at informa-
tionerne på varerne er kor-
rekte. Der fremkommer det 
rigtige symbol, de rigtige til-
slutningstekster, de rigtige 
steder og alle listerne er kor-
rekte udfyldt. Så det er bare 
med at komme i gang med at 
udnytte de nye muligheder, 
siger Alex Rørbæk.
 jsj

WEB-katalog med validerede data minimerer fejl 
og forenkler arbejdsprocessen

IGE+XAO Nordic’s WEB-katalog indeholder mere end 
600.000 validerede og opdaterede varenumre fra 

over 1.000 internationale komponentleverandører.

Hos FLSmidth A/S er man meget tilfredse med IGE+XAO Nordic’s nye 
WEB katalog. Fra venstre ses Department Manager Alex Rørbæk, Lead 
Designer Srinivasan Lakshmipathy og Control Application Engineer 
Mohammad Hossein Daniali, FLSmidth A/S
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eXtended Transport-systemet, 
XTS, er blevet suppleret med 22,5° 
linearmotorer. Dermed udvides an-
vendelsesspektret, eksempelvis 
med en trinformet baneføring til 
frasortering af produkter.

LINEARMOTOR. Nye mo-
tormoduler er med til at 
gøre eXtended Transport-
systemet, XTS, meget mere 
fleksibelt. De lige og buede 
motormoduler (180°) har 
fået selskab af nye varian-
ter med 22,5° cirkelbue, der 
skaber mulighed for nye geo-
metrier såsom hele cirkler 
- med intern eller ekstern 
rotor - eller kvadrater med 
afrundede hjørner. På den 
måde kan anvendelsesspek-
tret udvides med eksempel-
vis fleksible rundtaktborde 
og nye individuelle bane-
forløb.

Nye muligheder med 22,5° 
moduler
Det lineære transportsy-
stem XTS består af mo-
dulære linearmotorer med 

indbygget power elektronik 
og positionsbestemmelse, 
1 til n kabelløse dreven-
heder - movere - samt en 
mekanisk styreskinne. 
Med disse få komponenter 
kan man realisere en lang 
række forskellige applika-
tioner, geometrier, længder 
og radier. Motormodulerne 
AT2020-0250 (+22,5°, eks-
tern rotor) og AT2025-0250 
(-22,5°, intern rotor) giver 
XTS-systemet mange flere 
muligheder med hensyn 
til forskellige baneforløb. 
Kombinationen af forskel-
lige radier og lige linjer gør, 
at der kan foretages en op-
timal tilpasning til den på-
gældende applikation. Til de 
nye motormoduler kan man 
naturligvis også få passende 
styreskinner.

Produkt- og formatskift på 
kort tid
XTS giver mulighed for 
på ganske kort tid og uden 
mekaniske indgreb at reali-
sere produkt- og formatskift 
samt små varepartistørrel-
ser. Ressourcekrævende og 
dyr mekanik erstattes af 
software. Med de nye mo-
tormoduler kan følgende 
anvendelsesområder reali-
seres:

enheden kører udven-
digt

enheden kører indven-
digt

-
bundet med lige stykker

-
neføring

valgbare størrelser
På den måde udvides anven-
delsesspektret væsentligt, 
ikke kun med hensyn til 
selve applikationen, men 
også hvad den disponible 
plads angår.
 jsj

Nye motormoduler til 
XTS transportsystemet 
Det lineære transportsystem XTS fra Beckhoff Auto-
mation er blevet udvidet med nye, buede motormoduler 
med en cirkelbue på 22,5°, hvilket betyder endnu flere 
anvendelsesmuligheder.

Den nye lasersensor Q4X 
fra Banner Engineering 
detekterer afstands-
ændringer på sorte eller 
skinnende objekter ned til 
1 mm. 

SENSOR. Banner Engine-
ering, der i Danmark er 

-
gaard A/S, har introduceret 
en robust og alsidig lasersen-
sor, Q4X, designet til van-
skelige distance-baserede 
applikationer over et inter-
val på 25-300 mm. 

Sorte emner på sort  
baggrund
Sensoren registrerer med 
god sikkerhed afstandsæn-
dringer helt ned til 1 mm på 
noget så svært som reflekte-
rende emner eller sorte em-
ner på sort baggrund. Stor 
funktionsreserve kombine-
ret med 64-element imager 
minimerer fejl i sporing, op-

tælling, validering og em-
nernes orientering.

Letlæseligt display
Det 4-ciffrede, 7-segment 
LED display er vinklet, så 
det er let at aflæse fra for-
skellige vinkler og under 
vanskelige belysningsfor-
hold, og de mange intuitive 
menuer i displayet er lette 
at navigere i ved hjælp af 
tre knapper placeret under 

displayet. Sensorerne kan 
tilsluttes PLC eller andre 
styringsenheder ved hjælp 
af bipolare (PNP og NPN) 
output.

Sensorhuset af rustfri 
stål er IP67, IP68, IP69K 
klassificeret og Ecolab 
certificeret. Den robuste 
konstruktion tåler stød, vi-
brationer, overspænding og 
aggressiv rengøring.
 jsj

Alsidig lasersensor

Lasersensoren Q4X registrerer sorte objekter på sort baggrund, 
eksempelvis ved dørpanelmontage og pakningsdetektering.

Det er blevet lettere at finde brud på et 
kabel eller et stik.

FEJLFINDING. En jungle af kabler og led-
ninger. Det er hvad de fleste IT-teknikere 
til dagligt skal arbejde med. Og sker der et 
brud et sted, er det ikke altid let at finde 
fejlen og få den udbedret. Men et nyt pro-
dukt fra Black Box afdækker hurtigt og let 
hvor bruddet er sket. 

IT-teknikerens fineste opgave er at løse 
driftsforstyrrelser hurtigst muligt, så alle 
kan komme tilbage til deres arbejde. Men 
selv en lille virksomhed med få arbejds-
pladser, består under overfladen af en lang 
række kabler og stik, og hvis et driftstop 
skyldes brud på et kabel eller et stik, er det 
en næsten uoverskuelig opgave at finde 
netop det sted, hvor fejlen er opstået.

 
Øjeblikkelig diagnosticering
En ny Lantester fra Black Box gør den 
opgave væsentligt nemmere. Lanteste-
ren bruges til fejlsøgning på kabler, hvor 
der er brud. Man kan teste om der er 
ordentlig forbindelse i stikkene og om 
alle tråde er intakte, og Lantesteren kan 
benyttes både til kobber og fiberkabler. 

Lantesteren kan også give et realtime 
billede af den nuværende situation på 
kabelnettet, et såkaldt wiremap over net-
værket, og man vil få et tydeligt billede af 
hvad der er sket af ændringer siden sidst. 
Man kan foretage en øjeblikkelig diagno-
sticering af hastigheden på netværket og 
den trådløse forbindelse, og hurtigt få et 
overblik over, om der skal udbedres ting 
for at øge hastigheden.
 
Håndholdt og enkelt
 Lantesteren er bærbar og kan ligge i én 
hånd, så den er nem at have med rundt, når 
man hurtigt skal finde en fejl på netværket. 
Lantesteren har touch display og er let at 
betjene. Alle ledere i et kabel fremgår på 
skærmen som en overskuelig illustration 
i forskellige farver, så et evt. brud fremgår 
tydeligt. Lantesteren kan sættes i et hvilket 
som helst netværksstik, som er tilsluttet 
det pågældende netværk. Ved at benytte 
Lantesteren kan man foretage LOOP tests, 
så dette ikke behøver skabe unødige for-
styrrelser på det øvrige netværk. Den kan 
ydermere køre PoE og VOIP og understøt-
ter WLAN support og Trace Route.

hassel. 

Hurtig fejlfinding

Innovationsfonden 
investerer 13 mio. kr. i 
projektet, der skal udvikle 
en fleksibel robot til bear-
bejdning af komponenter 
til store vindmøller.

KOMPONENTER. Produk-
tion af gigantvindmøller 
står over for store udfor-
dringer, efterhånden som 
komponenterne vokser. 
Projektet InnoMill, anført af 
videnscentret DAMRC, ud-
vikler nu en fleksibel robot 
til bearbejdning af fremti-
dens meget store vindmølle-
komponenter. Det skal give 
industrien store besparelser 
og skabe nye arbejdspladser. 
Innovationsfonden investe-
rer 13 mio. kr. i projektet.

-
me til Muhammed, må Mu-
hammed komme til bjerget. 
På samme måde må en vind-
møllekomponent, der er for 
stor til at kunne placeres i en 
bearbejdningsmaskine, lade 
bearbejdningsenhederne 
komme til sig. 

Smidigere og billigere 
produktion
Om få år vil de støbejerns-
strukturer, som er bærende 
elementer i store havvind-
møller, gå fra dimensioner 
på 3x3x3 meter og en vægt 
på 15 ton til mindst det dob-
belte. Det vil gøre det umu-
ligt at bringe elementerne 
ind i de maskiner, som skal 
bearbejde dem. 

Konsortiet bag InnoMill 
vil udvikle et bearbejdnings-
system, der ændrer ved det 
grundlæggende fabrikskon-
cept og i stedet lave mobile 
robot-bearbejdningsenhe-
der, der let kan placeres på 
selve komponenterne. 

Det vil gøre produk-
tionen langt smidigere og 
billigere og dermed skære 
en god bid af de produkti-
onsomkostninger, der er 
ved fremstillingen af store 
vindmøller. Alt dette uden, 
at det må gå ud over den sto-
re præcision, som kræves i 
vindmøllebranchen. 

Tæmning af de store  
skærekræfter
- En af de største udfordrin-
ger i projektet er at opnå 
kontrol over stivheden og de 
vibrationer, der optræder i 
det samlede bearbejdnings-
system. Det handler om at 
tæmme de store skærekræf-

ter, der optræder under be-
arbejdningen, uden at gå på 
kompromis med den nød-
vendige præcision. Dette 
løser vi ved at kombinere 
matematiske modeller af de 
materialemekaniske proces-
ser og den fleksible strukturs 
dynamik med en løbende 
procesmonitorering. Vi ser 
frem til at bidrage til løsnin-
gerne i projektet i samarbej-
de med de øvrige partnere i 
InnoMill-projektet, udtaler 
Sektionsleder for Mekanik 
Jens Vinge Nygaard, Aarhus 
Universitet. 

Høje forventninger
- Produktionsprisen på de 
store møller er en kerneud-
fordring for udbredelsen 
af vindenergi, og med In-
noMill adresserer vi netop 
et af kerneområderne for at 
nedbringe produktionsom-
kostningerne på fremtidens 
gigantmøller. Kun hvis ud-
viklingen af produktionsud-
styr følger med den hastige 
udvikling i vindmølleindu-
strien, kan vi sikre succes-
sen på den lange bane, siger 
direktør i DAMRC Klaus 
Bonde Ørskov. 

-
jektet er høje og flere af ak-
tørerne forventer at ansætte 
nye medarbejdere både i 
forbindelse med projektet 
og, især, efter projektets 
afslutning. Projektet igang-
sættes primo 2015, og det 
endelige bearbejdningssy-
stem forventes at stå klar i 
slutningen af 2017. 

hassel.

Mobile robotter skal gøre 
gigantvindmøller til fremti-
dens rentable energikilde

Sektionsleder Jens Vinge 
Nygaard: -Det handler om 
at tæmme de store skære-
kræfter.
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Problem:
Hvem leverer ventiler med kompakte og prisgunstige el-
aktuatorer med integreret styring og lokalt betjeningspanel?

Løsning:
Med nyheden EZ Logic fra Bernard Controls og Armatec 
sætter vi en ny standard for kompakte aktuatorer til industrien. 
Med EZ Logic kan der vælges mellem on/off eller analog 
styring for automatisk indstilling samt display med ventil- 
stilling og LED-visning af alarmer.      
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Kværndrup Vandværk 
har fået opgradere deres 
SRO-anlæg med en ny, 
fremtidssikret styring med 
Modicon M580-ePAC og 
Unity Pro-software.

SRO. Myndighedernes krav 
til vandværkerne vokser, 
og kravene er ens for alle - 
uanset størrelse. Det giver 
nogle udfordringer, især 
for de mindre, privatejede 
vandværker. Med begræn-
sede midler kan det være 
en svær opgave at få økono-
mien til at hænge sammen, 
når værkernes styring skal 
opgraderes for at leve op til 
kravene til en moderne, op-
timeret drift.

Økonomisk overkommeligt
- SRO-anlægget på Kværn-
drup Vandværk var ikke up 
to date, så der var et udtalt 
behov for en opgradering, 
både af hardware og soft-
ware, siger el-tekniker 
Morten C. Jørgensen fra 
Vandcenter Syd, som har 
hjulpet Kværndrup Vand-
værk med at opgradere sty-
ringen.

Kværndrup Vandværk 
har fem boringer og fi re 
pumper, og indtil for nylig 
blev SRO-anlægget drevet 
af en Premium PLC fra 
Schneider Electric med til-

hørende PL7 software. Det 
er nu udskiftet med den helt 
nye Modicon M580 ePAC 
og Unity Pro 8.0-software 
i et projekt, som er meget 
økonomisk overkommeligt 
for Kværndrup Vandværk. 

Eksisterende I/O-platform 
kan bruges
- En del af øvelsen er at fi nde 
den rigtige balance mellem 
pris og ydelse i den hard-
ware og software, som styrer 
pumperne og opsamler data 
om vandets kvalitet. Den 

balance har vi fundet med 
M580 og Unity Pro 8.0, for-
klarer Morten C. Jørgensen.

En af fordelene ved Mo-
dicon M580 er, at enheden 
har indbygget dropfunk-
tion til I/O. Det betød, at 
man kunne bruge den ek-
sisterende I/O-platform i 
stedet for at udskifte alle 
I/O-modulerne og trække 
nye kabler.

- Det har sparet Kværn-

drup Vandværk for en hel del 
penge. Vi har også benyttet 
lejligheden til at foretage et 
par optimeringer med fokus 
på energioptimering. Nu 
har styringen automatisk 
tryksænkning om natten, 
så vandværket også sparer 
på energien, siger han.

Ethernet i kernen
Modicon M580 fra Schne-
ider Electric er verdens 
første PAC med Ethernet 
indbygget direkte i kernen. 
Faktisk er den mere end en 

PLC, nemlig en meget højt-
ydende ePAC (Programma-
ble Automation Controller), 
som sætter nye standarder 

for automation og styring. 
Når Ethernet er indlejret i 
selve kernen, bliver det mar-
kant nemmere at integrere 

tredjepartsudstyr og få fuld 
transparens på alle niveauer 
af applikationen. Morten C. 
Jørgensen fra Vandcenter 
Syd er ikke i tvivl om mu-
lighederne:

 - Det ser rigtigt spændende 
ud, når man som os arbejder 
med styring af vandværker 
og spildevand. Vi har jo en 
hel del sensorer og måleud-
styr i vores anlæg, så det er 
stor fordel, at de kan inte-
greres dybere og med mere 
transparens i styringen.

Integreret IT-sikkerhed
Også på IT-sikkerhedssiden 
sætter Modicon M580 nye 

standarder. Den nye ePAC 
har nemlig integreret IT-
sikkerhed med bl.a. pass-
wordbeskyttelse på både 
hardware- og softwareni-
veau. Opgraderingen af 

Kværndrup Vandværk er 
Morten C. Jørgensens første 
projekt med Modicon M580 
ePAC‘en, men bestemt ikke 
det sidste: 

- Enheden har fungeret 
upåklageligt på Kværn-
drup Vandværk, og vi har 
allerede bestilt tre mere til 
nogle større opgraderings-
projekter i vores eget regi, 
siger han. 
 jsj

Opgradering af SRO-anlæg på fynsk vandværk 
Softwaren Unity Pro 8.0 giver fuldt 
overblik, enkelt styring og en øget 
transparens i installationen. Løsnin-
gen har givet Kværndrup Vandværk 
en god balance mellem pris og ydelse 
på både hardware og software-delen.

Modicon M580 fra Schneider Elec-
tric er oplagt til enkle opgraderinger 
af eksisterende installationer, fordi 
ePac’en har indbygget dropfunktion til 
I/O. Det betyder, at man ofte kan bruge 
den eksisterende I/O-platform i stedet 
for at udskifte alle I/O-modulerne og 
trække nye kabler. Det giver lavere 
installationsomkostninger.

Nu er det muligt for Kværndrup Vandværk at styre og overvåge 
SRO-anlægget via PC, tablets og smartphones. 

Modicon M580 ePAC og 
Unity Pro 8.0-software.

Rigtig balance mellem 
pris og ydelse.

Integreret IT-sikkerhed 
med passwordbeskyttelse.
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Flange-encodere

F.eks. Ströter MN MIG-Nova

  8-2048 pulser afh. af str.

  Flangestr. IEC 56 til IEC 160

  2, 5, 10, 15, 20 & 25 m kabel

  Også kabel med connector

  Std. spænding 5-24 Volt DC

  Tysk kvalitet

Se program på www.klee.dk

Det pulserende liv! Flangeencodere fra Brd. Klee.

Type MN MIG Nova Type MIG originalType MV rustfast Type MX Atex

AUTOMATISERING. PC-
baseret styringsteknik fra 
Beckhoff har været anvendt 
med succes inden for alle 
områder af industriel auto-
mation i mere end tre årtier, 
og er gennem det seneste 
årti blevet en stadig mere 
integreret del af intelligent 
bygningsautomatisering. 
Kravene til intelligente byg-
ninger er steget konstant i de 

seneste år, og med ideen om 
en ”Grøn bygning” baseret 
på bæredygtigt og energi-
effektivt byggeri og anlæg, 
kan dette kun realiseres med 
intelligent, integreret byg-
ningsautomatisering.

Universel, skalerbar 
platform
Beckhoff tilbyder en univer-
sel, skalerbar platform for 

bygningsautomatisering 
baseret på PC- og Ethernet-
controllere, samt et modul-
opbygget I/O-system, til 
logning af alle datapunkter 
i bygningen. Platformen 
har mere end 400 forskel-
lige I/O terminaler og mere 
end 22 forskellige, industri-
elle buskoblere samt EnO-
cean, DMX, EIB/KNX, 
LON, DALI, MP-Bus, M-
Bus, SMT, Modbus RTU og 
RS232/485. 

Åbenhed og Integration
Beckhoffs system kan kom-
munikere til stort set alle 
andre systemer, men spørgs-
målet er naturligvis om de 
øvrige systemer er åbne for 
denne kommunikation. For-
uden de generelle bussyste-

mer supporterer Beckhoff 
også de mest almindelige 
kommunikationsprotokol-
ler, som anvendes inden for 
bygningsautomatisering:

OPC-UA

Dedikeret bibliotek for 
bygningsautomatisering
Beckhoff Automation har 
udviklet et modulbibliotek 
for bygningsautomatisering, 
som dækker alle funktioner 
i en intelligent bygning. Det 
er eksempelvis: Betjening og 
monitering, facadestyring, 
belysning, fjernstyring og 
overvågning, HVAC, log-
ning af energidata, indi-
viduel rumstyring samt 
boligautomatisering.

Programmet for en ak-
tuel opgave konfi gureres 
i henhold til IEC 61131-3 
standarden. Ved hjælp af 
standardbiblioteket un-
derstøttes bl.a. DIN EN 
15232 for højeste energief-
fektivitet, klasse A og VDI 
3813 for rumautomatisering 
med optimal udnyttelse af 
indgangssignalerne og de 
mange funktioner, der skal 
håndteres i en moderne byg-
ning. Man kan gratis hente 
Beckhoffs udviklingsværk-
tøj, softwaren ”TwinCAT2”, 
direkte fra Beckhoffs hjem-

meside, eksempelvis i for-
bindelse med en test eller 
serviceopgave. 

Decentralt system 
og enklere kabling
Et automatiseringsprojekt 
fra Beckhoff sikrer mindre 
tavler og I/O-skabe, og/el-
ler mulighed for en mere de-
centraliseret I/O-opdeling, 
og derved mindre og mere 

enkel kabling i bygningen. 
Noget, der sparer penge i 
etableringsfasen. Systemet 
kan opbygges fl eksibelt med 
få større eller fl ere mindre 
controllere alt efter den 
ønskede systemarkitektur. 
Nye controllere kan nemt 
tilsluttes det eksisterende 
netværk, og derved sikres en 
fremtidig udvidelse.
 jsj

Intelligent 
bygningsautomatisering

Beckhoffs moduler for boligautomatisering, 
som integreres med hjemmets øvrige udstyr.

Beckhoff Automation har gennemført en justering af 
deres organisation, således at der nu satses på en kraftig 
vækst inden for området bygningsautomatisering. Base-
ret på de resultater, der allerede er opnået internationalt 
og i Danmark, er det en rigtig beslutning at følge trenden 
og udviklingen og basere intelligent, åben bygnings-
automatisering på industrielle automationsprodukter. 

Beckhoffs bibliotek for alle funktioner inden for bygningsautomatisering. 

BACnet buscontroller CX8091 for logning af energidata.

Beckhoffs rumcontroller BC9191, som integrerer alle rummets 
funktioner.
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Med Schneiders nye app 
til Andorid-telefoner kan 
man styre SCADA-system 
IGSS.

MOBIL. Schneider Electric 
har lanceret en ny app til 
Andorid-telefoner, med 
hvilken man kan styre vand-
sektorens foretrukne SCA-
DA-system IGSS. App’en 
gør det muligt at styre og 
overvåge IGSS installeret 
på anlæg inden for vand- 
og spildevand direkte fra 
smartphones og tablets med 
styresystemet Android.

Nemmere overvågning 
og styring
Schneider Electric fort-
sætter udviklingen af det 
populære, grafi ske SCA-
DA-system IGSS, som er 
udviklet med særligt fokus 
på vandsektoren. Med den 
nyeste version IGSS 11 får 
brugerne nu nye funktio-
ner, som gør overvågning og 
styring af vandforsyning og 
renseanlæg endnu nemmere 

og mere effektiv. En del af 
de nye features er en mobil-
app, der gør det muligt at 
overvåge og styre IGSS di-
rekte fra telefoner og tablets 
med iOS eller Android. 

Går ikke på kompromis 
med sikkerheden
Med app’en kan driftsan-
svarlige modtage og kvit-
tere for aktive alarmer fra 
SCADA-systemet direkte 
på deres telefon. Og ikke 
nok med det - de kan også 
indstille og ændre forskel-
lige værdier og setpunkter 
i app‘en. Udvekslingen af 
data mellem IGSS og app‘en 
sker via en dedikeret gate-
way, så kunder ikke skal gå 
på kompromis med sikker-
heden. Schneider Electrics 
app til IGSS 11 kræver nem-
lig ikke, at SCADA-syste-
met skal „åbnes“ for ekstern 
datatrafi k. IGSS 11 byder 
desuden på nye fordele for 
systemintegratorer med en 
række nye design-features, 
som optimerer den intui-
tive, grafi ske brugerfl ade 
yderligere.                jsj

Ny app til Android 
styrer SCADA-system 

Opfordrer til at dosere 
strømmen af teknologi-
forskrækkede skræmme-
historier og interessere sig 
for det store potentiale.

ROBOTTER. Robotter er ikke 
onde af natur, og kunstig in-
telligens fortjener et bedre 
omdømme. Det mener ung 
robotforsker fra Aalborg 
Universitet, som opfor-
drer medierne til at dosere 
strømmen af teknologifor-
skrækkede skræmmehisto-
rier og i stedet interessere 
sig for det store potentiale.

Synspunkterne kommer 
fra ph.d.-studerende Mik-
kel Rath Pedersen fra Ro-
botics, Vision & Machine 
Intelligence Lab ved Institut 
for Mekanik og Produktion 
på Aalborg Universitet Kø-
benhavn. De er gengivet i 
en kronik på videnskab.dk, 
efter at ophobet irritation 
over niveauet i debatten 
om robotter og kunstig in-
telligens har fået den unge 
forsker til at fare til tasterne:

Robotter er dumme
- Desværre er der en klar 
tendens til, at medierne kli-
chéfyldt forsøger at gøre ro-
botter, over en bred kam, til 
noget farligt, der er ude på at 
overtage verdensherredøm-
met. Men lad os slå en ting 
fast i denne sammenhæng: 
Robotter er dumme. De 
fl este robotstøvsugere regi-

strerer ikke engang, om der 
er støvet, der hvor de kører. I 
stedet kører de for det meste 
ligeud, indtil de rammer ind 
i noget, hvorefter de skifter 
retning, skriver Mikkel Rath 
Pedersen.

Med afsæt i konkrete 
eksempler på dramatiske 
historier om løbske maski-
ner punkterer han myterne 
om, at apparaterne har deres 
egen vilje:

- Selv de mest avancerede 
humanoide robotter er re-
lativt begrænsede i deres 

egenskaber. Desuden er det 
mennesker, der har udviklet 
disse robotter uden alt for 
meget hokus pokus, hvor 
forskerne ikke ved, hvad 
der foregår inde i robotten. 
Sagt med andre ord: Der er 
ikke overladt meget til til-
fældigheder.

Intelligens behøver ikke 
være af det onde
At robotter skulle have en 
form for intelligens, som 
kan sammenlignes med den 
menneskelige, er stadig et 

fremtidsscenarie. Mikkel 
Rath Pedersen ærgrer sig 
dog over, at overdrevne be-
kymringer på det område 
i sig selv kan være med til 
at påvirke udviklingen i en 
uheldig retning, så mulighe-
derne ikke bliver udnyttet.

- Er maskiner med et 
intelligensniveau, der kan 
sammenlignes med menne-
sker, absolut en dårlig ting? 
I Hollywood, og diverse 
science fi ction-bøger, er 
der ikke megen tvivl om, at 
disse maskiner vil vende sig 
mod menneskeheden. Den 
slags fi lm sælger fl ere billet-
ter, men er dette et realistisk 
bud på fremtiden?

Intet at bekymre sig for
Det mener Mikkel Rath 
Pedersen ikke selv. Han 
betegner sig selv som en 
optimistisk tænkende 
aspirerende robotforsker, 
der bare har fået nok af at 
se sit fag sat i skræmmekam-
pagne.

- Håbet er dog, at dette vil 
være oplysende og tilskynde 
både læsere og medier til at 
forholde sig kritisk til den-
ne overfl od af klichéfyldte 
historier om ondsindede 
robotter. Og nå ja, at medi-
erne lader være med at bruge 
‚Robotterne kommer‘ som 
overskrift på samtlige artik-
ler, der omhandler robotter. 
Der er intet at bekymre sig 
om de næste årtier, forsikrer 
Mikkel Rath Pedersen.

hassel.

Ung robotforsker træt
af skræmmehistorier

En ny ethernetløsning fra 
HMS gør det muligt for 
producenter at downloade 
en industriel ethernet-
protokol efter eget valg for 
at standardisere ethernet-
hardware fra HMS.

KOMMUNIKATION. Nu 
introducerer HMS Indu-
strial Networks ’Anybus 
CompactCom for almin-
deligt anvendt ethernet’ – en

kommunikationsløsning, 
der indeholder en ethernet-
hardware, som kan kobles 
med PROFINET, Ether-
CAT, EtherNet/IP eller 
Ethernet POWERLINK. 
Dette giver underleveran-
dører fuld fl eksibilitet, som 
simpelthen kan downloade 
den ønskede industrielle 
ethernet-protokol til en 
CompactCom chip, brik 
eller modul, før de leverer 
til kunden.

Kommer i tre 
forskellige udgaver
Common Ethernet-løs-
ningen lanceres som en del 
af Anybus CompactCom 
40-serien og kan fås i tre 
forskellige udgaver afhæn-
gig af det ønskede integrati-
onsniveau til værtsenheden: 
chip, brik eller modul, som 
alle kan loades på samme 
standardiserede måde.

-Eftersom markedet for 
industrielle netværk be-
væger sig mod industrielt 
ethernet, bliver Compact-
ComCommon Ether-
net-løsningen med et en 
nøglekomponent i vores 
udbud. Det gør livet nem-
mere for underleveran-
dører, eftersom de ikke 
behøver at have afsluttede 
CompactCom-produkter 
til forskellige industrielle 
ethernet-netværk på lager. 
I stedet kan de simpelt-
hen downloade netværks-
protokollen, der svarer 
til kundens ordrer, i vores 

standardiserede Common 
Ethernet-hardware, siger 
Leif Malmberg, Product 
Line Manager for indlejrede 
produkter i HMS.

-Eftersom modulet er 
bygget på allerede testede 
Anybus CompactCom-
teknologi, drevet af Anybus 
NP40 netværksprocesso-
ren, vil kunder ydermere få 
øjeblikkelig adgang til hele 
CompactCom-familien 
med et implementerings-
projekt. Det betyder, at de 
får adgang til en hvilken 
som helst fi eldbus og et 
hvilket som helst industri-
elt ethernet-netværk ved 
helt enkelt at koble et andet 
Anybus-modul til, fortsæt-
ter han.

Understøtter it-funktioner
Common Ethernet-koncep-
tet understøtter it-funkti-
oner som standard, hvilket 
betyder, at det kan anvendes 
som en ethernet TCP/IP-
løsning, hvis kunden ønsker 

at udvikle forbindelsen til sit 
ethernet-netværk.

Firmware Manager er 
inkluderet
Ved at anvende den tilhø-
rende Firmware Manager-
software kan brugere nemt 
downloade fi rmware til det 
netværk, de ønsker. Det er 
også muligt at anvende FTP 
eller applikationsinterfacen 
til at downloade fi rmwaren.

Til krævende applikationer
Anybus CompactCom 
40-serien er bygget på den 
prisvindende NP40 net-
værksprocessor, og er der-

med designet til at møde 
kravene til højeffektivt in-
dustrielt ethernet-anven-
delse, som kan skabe hurtig 
kommunikation mellem 
værtsenheden og det valgte 
netværk – 1.500 bytes pro-
cesdata i hver retning.. 40 
serien i udgaverne chip, brik 
og modul gør det muligt for 
kunderne at vælge det rette 
niveau af integration uden 
tilpasning.

Øjeblikkelig forbindelse
Anybus CompactCom er en 
serie af industriellenetværk-
sinterfaces, som er integre-
rede i en industriel enhed 

for at tilbyde forbindelse 
til forskellige industrielle 
netværk.. CompactCom 
fi ndes som chip, brik og 
modul, hvilket giver bru-
geren mulighed for selv at 
vælge niveauet af integra-
tion. Ved at implementere 
Anybus ComnpactCom kan 
underleverandører opnå øje-
blikkelig forbindelse til 20 
industrielle netværk ved 
ganske enkelt at tilslutte et 
svarende Anybus-produkt. 
Det åbner for nye forret-
ningsmuligheder for under-
leverandørerne og udvider 
deres marked betydeligt.
www.anybus.dk      hassel.

En ethernet-hardware til alle
industrielle ethernet-netværk

Overdrevne bekymringer kan være med til at 
påvirke udviklingen i en uheldig retning, så 

mulighederne ikke bliver udnyttet.

HMS gør det muligt at downloade 
en industriel ethernetprotokol 
efter eget valg.

Schneider Electric 
har lanceret en app 
til Andorid-telefoner, 
der gør det enkelt at 
styre og overvåge 
drikkevand og spil-
devand direkte fra 
smartphones og 
tablets med styre-
systemet Android.

Mennesker har udviklet robotterne uden alt for meget hokus pokus.
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ODU´s MINI-SNAP-fami-
lie bliver løbende udbyg-
get med flere pol- og 
teknologikonfigurationer.

KONNEKTORER. UDU´s 
MINI-SNAP komponen-
ter er et godt eksempel på, 
hvordan en tysk producent 
kan levere en second-source 
konnektorløsning, der kom-
binerer den bedste, tyske 
kvalitet med en rimelig 
pris i forhold til standar-
den, samt muligheden for 
at anvende konnektorerne 
sammen med et bredt ud-

snit af populære high-end 
konnektorløsninger på mar-
kedet. MINI-SNAP-famili-
en indeholder kompatible 
alternativer til push-pull 
forbindelsesteknikken fra 
producenter som Lemo og 
Fischer.

Men ODU vil mere end 
”bare” at være second-
source med denne serie af 
forbindelsesteknikproduk-
ter. Den tyske specialist of-
fentliggør nu en række nye 
”blandingspolprodukter” i 
MINI-SNAP-serien, både 
med kompabilitet til de 
førnævnte konkurrenter 
og kolleger på markedet og 

med individuelt tilpassede 
kundeløsninger i de fine 
runde konnektorer.

Et væld af varianter
Push-pull-låsefunktionen 
i MINI-SNAP konnekto-
rerne følger en række indu-
strielle standarder, hvor et 
træk i stikdelens latchende 
ring afbryder forbindelsen 
mellem stik og bøsning.

ODU GmbH fremstiller 
MINI-SNAP-serien i stan-
dardudgaver med poltal fra 
2 op til 40 i IP68 tæthed og 
til nominelle spændinger 
og strømme op til 700 volt 
og 22A til såvel kabel- som 

chassismontage. Derudover 
findes der et væld af varian-
ter, som ikke er præsenteret 
i katalogerne, men stadig er 
generelt tilgængelige. Med 
de mange kombinations-
muligheder kan ODU le-
vere et nærmest uendeligt 
antal pol-kombinationer 
inden for den samme kom-

pakte, runde formfaktor, 
og som teknisk virksomhed 
kan man reelt få præcis den 
forbindelsestekniske løs-
ning, der er brug for – også 
i mindre kvanta.

Men ODU glemmer ikke 
sin rolle som second-source 
leverandør af 100 % kompa-
tible produkter. Blandt de 

nye produkter er kompakte 
konnektorer med to signa-
loverførsler samt 50 ohms 
coax, 8-fold loddebar sig-
naloverførsel via Ø0,9mm 
konnektor-pins og 4 x sig-
naler og 2 x coax.
www.odu.de

hassel.

Push-pull konnektorer  
MINI-SNAP-serien indeholder kom-
patible alternativer.

Det er ikke muligt at træffe 
et generelt valg mellem 
pneumatiske og elektriske 
løsninger. Festo tror på 
teknologineutral rådgiv-
ning og foreslår en fornuf-
tig kombination af de to 
teknologier med fokus på 
det pågældende anven-
delsesformål og energief-
fektivitet.

AUTOMATISERING. Elektrisk 
eller pneumatisk – hvilken 
tilgang er mest effektiv? Sva-
ret er ofte – en kombination. 
Ifølge Daniel Ditterich, In-
novation and Technology 
Management hos Festo, er 
det ikke muligt at give et 
generelt svar. Den rigtige 
tilgang afhænger altid af den 
enkelte applikation. Festos 
styrke er, at virksomheden 
kan tilbyde begge teknolo-
gier, ifølge Ditterich: - Vi 
kan tilbyde teknologineu-
tral ekspertrådgivning, som 
giver brugerne en vurdering 
af begge alternativer, takket 
være den kendsgerning, at 
vi har viden om og erfaring 

med både elektriske og 
pneumatiske løsninger.

Hybridløsninger er ofte et 
effektivt alternativ
Ifølge Ditterich er en prak-
tisk tilgang at kombinere 
de bedste egenskaber fra 
begge verdener. Det gjorde 
man i en typisk applikation 
for at finde en løsning til en 
emballeringsmaskine. Et 
transportbånd modtager et 
produkt og placerer det igen 
på et andet transportbånd 
med en ydre emballering. 
Det kræver to bevægelser: 
en X-akse med en maksi-
mal slaglængde på ca. 1000 
mm og en Z-akse med en 
slaglængde på ca. 100 mm. 
- Vi så på tre muligheder: 
pneumatiske, elektriske el-
ler pneumatisk-elektriske 
drev, siger Ditterich. - En 
kombination af teknologier 
med en elektrisk X-akse og 
en pneumatisk Z-akse viste 
sig at være en optimal sam-
mensætning af effektivitet, 
omkostninger, fleksibilitet 
og ydeevne, eftersom den 
lod begge drevtyper trække 
på hver deres styrker. Den 
elektriske akse tilbyder for 
eksempel meget dynamisk 

drift og fleksibilitet, mens 
den pneumatiske akse skil-
ler sig ud med sin kompakte 
størrelse og lave vægt. 

Det aktuelle perspektiv for 
nye produkter
I de senere år er økologi-
ske faktorer i stigende grad 
blevet vigtigere for mange 
applikationer og kunder. 
Samtidig kan spørgsmålet 
om omkostninger ikke igno-
reres. Det er ifølge Ditterich 
tilrådeligt at holde øje med 
begge disse aspekter. Det er 
vigtigt at fokusere på ikke 
blot anskaffelsesomkost-
ningerne, men tillige de 
samlede og miljømæssige 
omkostninger. 

Det bliver mere og mere 
tydeligt, at udviklere er nødt 
til at tage højde for en lang 
række kriterier i næsten alle 
teknologiske beslutninger. 
- I sidste instans involverer 
denne beslutning en proces, 
hvor en optimal løsning skal 
findes med udgangspunkt i 
specifikke parametre uden 
at falde tilbage på generelle 
antagelser, forklarer Dit-
terich.
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Pneumatisk eller 
elektrisk? 

Schneider Electric har 
lanceret et nyt, innovativt 
og trådløst kranhåndtag 
med integreret nødstop. 
Det er nemt at installere 
og lever op til alle krav om 
sikkerhed. 

BETJENING. Intuitivt at 
bruge, sikkert og pålideligt 
under alle forhold. Det er 
nogle af de krav, brugere 
verden over stiller til kran-
håndtag. Og med lancerin-
gen af Harmony eXLhoist 
sætter Schneider Electric 
nye standarder for, hvordan 
kranhåndtag kan leve op til 
markedets stigende krav om 
fleksibilitet og sikkerhed.

Ergonomisk opbygning
Det trådløse Harmony eX-
Lhoist-kranhåndtag er re-
sultatet af flere års forskning 
og udvikling i tæt samarbej-
de mellem kranoperatører 
og specialister i ergonomi. 
Resultatet er et håndtag, 
som ikke bare ligger godt i 
hånden, men som er så in-
tuitivt og nemt at bruge, at 
det er i en klasse for sig. Den 
ergonomiske opbygning og 
intuitive betjening med én 
hånd gør, at operatøren kan 
have øjnene på lasten hele 
tiden, og samtidig støtte la-
sten med den frie hånd, hvis 
det er nødvendigt.

Ren plug & play
Til Harmony eXLhoist-
håndtaget hører en tilsva-
rende modtagerboks. Begge 
dele leveres samlet og er klar 
til brug med det samme, tak-
ket være forprogrammerede 
standardfunktioner. Det er 
ren ’plug & play’, men funk-
tioner og knapper kan også 
programmeres efter behov, 
så de passer til den aktuelle 
applikations særlige krav.

Kommunikationen mel-

lem håndtag og modtager-
boks sker via den globale 
2,4 Ghz-frekvens for trådløs 
kommunikation. Dermed 
kan Harmony eXLhoist 
bruges overalt i verden med 
minimal risiko for interfe-
rens, og modtagerboksen 
scanner automatisk efter 
det tilhørende håndtag.

Integreret nødstop
Harmony eXLhoist har in-
tegreret, trådløst nødstop 
og lever op til sikkerhedsni-
veau SIL 3 og performance 
level (PL) e, kategori 4. Hvis 
forbindelsen mellem kran-
håndtaget modtagerboks 
forsvinder, stopper kranen 
med det samme.

Det specialudviklede 
batteri i håndtaget har en 
levetid på hele 30 timer og 
lades op til 80 procents ka-

pacitet på bare 15 minutter. 
Skulle der opstå behov for at 
udskifte håndtaget, klares 
det lynhurtigt, fordi håndta-
get selv scanner efter monta-
gebokse. Når der er oprettet 
forbindelse, downloades ap-
plikationen fra modtager-
boksen, og håndtaget er klar 
til brug med det samme.

Harmony eXLhoist-
håndtaget fås i tre udgaver: 
Med otte knapper, med otte 
knapper og display samt 
med 12 knapper og display. 
Harmony eXLhoist kan og-
så med fordel bruges i andre 
applikationer, eksempelvis 
til transportbånd, fordi ope-
ratøren kan have håndtaget 
på sig hele tiden og ikke be-
høver stå et bestemt sted for 
at betjene applikationen.
 

jsj

Trådløs fjernbetjening 
til kraner

Det trådløse Harmony eXLhoist-kranhåndtag er et håndtag, som 
ikke bare ligger godt i hånden, men som også er intuitivt og nemt 
at bruge. 

I stedet for en løsning med „én størrelse 
passer til alt“: Festos modulære håndte-
ringssystem viser de mulige måder, for-
skellige drevvarianter kan kombineres på. 
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Rittal A/S har fået an-
svaret for salg, mar-
kedsføring og service af 
Perforex-maskiner på det 
skandinaviske marked. 
Perforex-maskiner anven-
des til produktion af indu-
stri-, automatiserings- og 
elektronikskabe.

 
EL-SKABE. Med Perforex-
maskinerne kan alle ma-
terialer til produktion 
af industri-, automatise-
rings- og elektronikskabe, 
såsom stål, rustfrit stål, 
aluminium, kobber og plast, 
bearbejdes automatisk. Ma-
skinerne er internationalt 
kendte, men har tidligere 
ikke haft distributør i Skan-
dinavien.

Effektiv bearbejdning
– De fleste indkapslinger har 
brug for at få foretaget en 
eller anden form for hultag-
ning, eksempelvis til kabler, 
tastasturer og andet tilbe-
hør. Perforex-maskinerne 
løser opgaven mere effek-
tivt end traditionel manuel 
bearbejdning. Fordelen ved 
Perforex er også, at arbejds-
miljøet samtidig forbedres, 
siger produktchef for ind-
kapslinger og mekanik Per 
Magnusson, Rittal A/S.

Fire modeller
Der findes fire Perforex-
maskinmodeller. Som stan-
dard kan værktøjsmagasinet 
rumme 18 eller 20 stykker 
værktøj til eksempelvis 
fræsning, boring og gevind-
skæring. Der findes op til 40 
stykker værktøj som tilvalg 

til maskinerne. Maskinerne 
kan udføre præcise hultag-
ninger med indlagte koor-
dinater fra CAD-tegninger. 
Så godt som alle standard 
CAD-systemer, blandt an-
det Eplan Pro Panel, kan an-
vendes til at overføre data til 
Perforex. Brugerfladen er et 
intuitivt programmerings-
system, som endda under-
støtter fjernvedligehold.

Tysk producent 
Maskinerne er udviklet og 
produceret af Kiesling Ma-
schinentechnik GmbH, som 
er en international specialist 
inden for automationsløs-
ninger for produktionsud-
styr. Kiesling blev i 2013 
erhvervet af Friedhelm Loh 
Group og indgår dermed i 
samme koncern som Rittal.
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Maskiner til fremstilling af 
industri-, automatiserings- 
og elektronikskabe

EU-Kommissionen er 
kommet med et udspil til et 
stærkere energifællesskab, 
der skal sikre, at også virk-
somhederne har tilstræk-
keligt med energi.

ENERGI. Et tættere samar-
bejde om en sikrere, bedre 
og billigere energiforsyning 
til virksomheder og bor-
gere vil være en god nyhed 
for dansk og europæisk er-
hvervsliv. Derfor glæder DI 
sig over, at EU-Kommissio-
nen i har lanceret sit udspil 
til et stærkere europæisk 
energifællesskab, der skal 
sikre, at både virksomheder 
og borgere også i fremtiden 
har tilstrækkeligt med ener-
gi til overkommelige priser.

I dag ingen koordinering 
i EU
- Det europæiske marked 
for energi er i dag reelt ik-
ke et fælles marked, fordi 
medlemslandene hver især 
fastsætter deres energipoli-
tik, uden at de koordinerer 
tilstrækkeligt i EU. Mang-
len på et velfungerende 
energimarked og et tættere 
strategisk samarbejde i EU 
gør energipriserne unødven-
digt høje, siger direktør Tine 
Roed, DI.

Hun peger på, at europæ-
iske virksomheder betaler 
op mod dobbelt så meget for 
elektricitet end konkurren-
ter i USA. Samtidig oplever 
mere end 10 pct. af EU’s 

borgere energifattigdom, 
hvor de ikke har råd til at 
købe tilstrækkeligt med el 
og varme.

Landenes energipolitik  
skal koordineres
Kommissionens udspil 
indeholder fem fokusom-
råder: Energisikkerhed, et 
indre marked for energi, 
energieffektivitet, vedva-
rende energi og forskning. 
Kommissionen har særligt 
fokus på at etablere et euro-
pæisk marked for energi ved, 
at landenes energipolitik 
bliver koordineret tættere 
- både på regionalt og euro-
pæiske niveau.

EU verdens største  
energiimportør
- EU er verdens største im-
portør af energi. Uden et tæt 
samarbejde om energifor-
syning og et velfungerende 
marked for energi er især de 
østeuropæiske lande sår-
bare over for afhængighed 

af importeret russisk gas. 
Derfor skal der sættes ind 
for at styrke vores energifor-
syning, vores brug af energi 
og vores energisamarbejde, 
siger Tine Roed.

Samtidigt skal det styr-
kede energisamarbejde være 
med til at gøre det muligt at 
implementere en ambitiøs 
klimapolitik i en tid, hvor 
væksten er lav og arbejds-
løsheden er høj i Europa. 
Forslaget fra Kommissionen 
kommer på et tidspunkt, 
hvor Europa er i fuld gang 
med en ambitiøs omstilling 
af økonomien, der skal re-
ducere udledningen af EU’s 
CO2-udledning med 40 pct. 
i 2030.

Dansk ekspertise  på  
markedet i større skala
- Danske virksomheders løs-
ninger og særlige ekspertise 
inden for vedvarende energi 
og energieffektivitet skal ud 
på markedet i en større skala, 
hvis Europa skal opnå sine 
ambitiøse klimamålsæt-
ninger i 2030. Det kræver 
et stærkere samarbejde og 
en mere ensartet tilgang til 
europæisk energipolitik, si-
ger direktør Tine Roed, DI.

hassel.

Fælles energimarked i 
EU er rykket tættere på

Smøringsfrie stempelringe 
fås nu i helt nye mål.

STYRERINGE. Mens det godt 
kan være ressourcekræ-
vende at tilskære og mon-
tere PTFE-bånd, er fordelen 
ved iglidur-stempelringe 
fra igus, at de nemt kan på-
clipses stempler eller bolte. 
Denne prisbillige variant 
fra igus fås nu i nye mål og 
materialer.

Smøringsfrie stempel-
ringe fra igus har stået de-
res prøve gennem mange 
år, bl.a. i drivelementer 
inden for emballerings- og 
medicinteknikken samt i 
bygge- og landsbrugsmaski-
ner. Igus´ kunder har valget 
mellem i alt 45 forskellige 
materialer fra iglidur-kata-
loget og mulighed for selv at 
konfigurere deres stempel-
ringe. Blandt de materialer, 
der er nærmest selskrevne til 
formålet, er iglidur J350 til 
højtemperaturanvendelser, 
det FDA-konforme iglidur 

A180 og det slidstærke all-
round-materiale iglidur J. 
Sidstnævnte leveres direkte 
ab lager i 24 forskellige mål 
specielt til stempelringe.

Nem og hurtig montering
De påclipsbare stempel-
ringe er beregnet til lang-
tidsbrug uden ekstern 
smøring, vedligeholdelse 
eller udskiftning af poly-

merringe. Mens det godt 
kan være en ressourcekræ-
vende affære at stanse og 
montere PTFE-bånd, skal 
igus´ stempelringe blot på-
clipses stempelstangen eller 
cylinderen og evt. anbringes 
i den ønskede position. Mere 
skal der ikke til for at mon-
tere ringen sikkert, så man 
hurtigt kan komme videre 
med monteringen af hele ag-

gregatet. Det betyder også, 
at installationsfejl er så godt 
som udelukket.

iglidur-stempelringe eg-
ner sig til lineære og/eller 
rotatoriske bevægelser og 
drejebevægelser. De skal 
ikke smøres og er derud-
over mediebestandige og 
korrosionsfrie, hvilket gør 
dem velegnet til ”rene” 
anvendelser inden for me-
dicin- og emballeringstek-
nikken, men også til mere 
robuste anvendelser med 
f.eks. bygge- og landbrugs-
maskiner. Lavere udgifter 
og langtidsholdbarhed gør 
dem til et billigt alternativ 
til PTFE-bånd.
www.igus.dk

hassel.

Påclipsbare styreringe i stedet for stansede PTFE-bånd

Der findes fire Perforex-maskinmodeller til produktion af 
industri-, automatiserings- og elektronikskabe.

De vedligeholdelsesfrie iglidur-
stempelringe fra igus påclipses med 

et enkelt snuptag og er ved at blive et 
populært alternativ til de mere res-

sourcekrævende PTFE-bånd.

Kunderne kan vælge fra hele iglidur-katalogprogrammet og kon-
figurere deres egne stempelringe. 

Direktør Tine Roed: -Europæiske virk-
somheder betaler dobbelt så meget 
for elektricitet som konkurrenterne 
i USA.  
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Flyderbaserede systemer 
benyttes i alle industrisek-
tor til at give oplysninger 
om væskeniveauer i tanke 
eller beholdere. I dag frem-
stilles systemerne i et 3-A 
design, der opfylder de 
fl este sanitære standarder, 
hvorfor brugere inden for 
fødevare- og farmaceutisk 
industri også kan få glæde 
af det enkle princip med de 
pålidelige måleresultater.

Af Morten B. Jensen, 
Carl A. Plesner A-S

NIVEAU. Der fi ndes næppe 
en fysisk effekt, der ikke 
anvendes til niveaumåling. 
Antallet af måleprincipper 
fra mere end 150 producen-
ter kan gøre det til lidt af en 
opgave, at fi nde den mest 
gunstige metode til den ak-
tuelle måleopgave.

Generelt opdeles niveau-
måleudstyr i to hovedkate-
gorier:

til at detektere at mediet 
har nået et foruddefi ne-
ret punkt, typisk i for-

eller styring.

aktuelle indhold i tan-
ken/siloen. Oftest er 
målingen knyttet sam-
men med et elektrisk 
udgangssignal til fjer-
novervågning og/eller 
regulering.

Niveaumåling baseret på 
fl ydere
En af de simpleste metoder 
til niveaumåling i væske er 

gelse. Er der først valgt en 

stemerne sig ved at være uaf-
hængige af mediets fysiske 

vis ledningsevne, dielektri-

skumdannelse. 

ikke som en metode, der er 
anvendelige til industrielle 
formål, men gennem pro-
duktudvikling er det i dag 
muligt at producere drift-
sikkert og nøjagtigt måleud-

magnetisk aftastning, der 
elektrisk kan kommunikere 
med omverdenen. 

Flyderswitche er mest 
udbredte
Antalsmæssigt udgøres den 
største del af målere på mar-

vertikal montage til over-
vågning af væskeniveauer i 

rør, hvorpå der er monteret 

Aftastningsprincippet er 

passage aktiverer en reed-
kontakt monteret inden i 
styrerøret, se fi g.1. 

skiftekontakten ikke slides 
og ældes, idet den ikke er i 
direkte kontakt med medi-

som styrerør let fremstil-
les i forskellige materialer, 

anvendelig til stort set alle 
væsker, inden for anvendel-
sesområdet:

m3

(afhængig af materialevalg). 

dikation af fi re individuelle 
niveauer. 

Kontinuerlig måling 
med fl ydere 

kontinuerlig måling. I dette 
tilfælde erstattes reedkon-
takten i styrerøret dog af 
en række kontakter, som 

således, at værdien ændres 

cering. 
Det er let at ændre en 

modstandsværdi til et elek-
trisk udgangssignal, og det 

standardtransmittere til at 
omforme signalet til det øn-
skede udgangssignal, stan-

teknologi, men der fi ndes 
mange andre muligheder 

kan det nævnes, at det er mu-
ligt at anvende princippet til 

vægt, det kræver dog, at der 
er en forskel på de to medi-
ers vægtfylde på min. 50 kg/

aftastningsprincippet med 
reedkontakter ikke giver 
et ”ægte” kontinuerligt ud-
gangssignal, men derimod 

et signal med en opløsning, 
der er afhængig af, hvor tæt 
kontakterne er monteret i 
styrerøret - typisk er dette 

Magnetostriktivt målesy-
stem er mere nøjagtigt

men samtidig ønskes der en 

ningen det magnetostriktive 
målesystem.

tes også til vertikal montage, 

de en permanent magnet. 

netostriktive måler er fer-
romagnetisk tråd, som er 

Når den ferromagneti-

ske (magnetostriktive) tråd 
påtrykkes en kort strømim-
puls dannes der et cirkulært 
magnetfelt omkring tråden. 
Det sted hvor magnetfeltet 

vil der ske en indsnøring 
af tråden (Wiedermann-
effekten), hvilket udløser 
en torsionsimpuls. Denne 

trådens længderetning fra 
det sted hvor magnetfel-
terne krydser. Den tid, det 
tager torsionsimpulsen at 

trisk detektor ved enden af 
tråden, er et mål for svøm-
merens placering og dermed 

teristika for målesystemer 

princip. 

sker.

rustfrit stål eller plast. 

syning.

marine- og fødevaregod-
kendelser.

Anvendelse i sanitære 
processer

Flyderbaseret niveaumåling i sanitære applikationer

Enkelt princip med 
pålidelige måleresultater.

Uafhængig af mediets 
fysiske egenskaber.

Fig. 1. Måleprincip - svømmeafbryder

Fig. 2. Måleprincip – reed-sensor

Fig. 4. Måleprincip - Magnetostriktiv

Fig. 3. Reed kontakter 
med modstandsværdier 
udgør en reed-kæde i den 
kontinuerlige måler

Flyder følger væskeoverfl adens bevægelser.

Fig. 5. Flydere i forskellige materialer og udformninger 
benyttes til at tilpasse målesystemet til opgaven
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Testrapport fra „Energi-
myndigheten“ i Sverige 
dokumenterer, at perma-
nent magnet elmotorer 
har den højeste energief-
fektivitet. Besparelsesmu-
lighederne ved motorskift 
er enorme for virksomhe-
derne.

ENERGIEFFEKT. De svenske 
energimyndigheders ”Test-
lab” har testet elmotorer i 
forskellige effektivitets-
klasser og med forskellige 
frekvensomformere. Testen 
viser, at permanent magnet 
motorer er 5,9 % mere ef-
fektive sammenlignet med 
klassiske asynkronmoto-

rer i virkningsgradsklasse 
IE0. Dette giver enorme 

besparelsesmuligheder for 
virksomhederne, da 95 % 

af totalomkostningerne ved 
10 års elmotordrift kan hen-
føres direkte til elforbruget.

Tænk i 
systemvirkningsgrad
De svenske energimyndig-
heder konkluderer også at 
skift til højeffektive elmo-
torer i EU samlet kan spare, 
hvad der svarer til Sveriges 
totale elforbrug.

- Emerson Industrial 
Automation producerer 
og markedsfører elmotorer 
i virkningsgrads-klasse IE2, 
IE3 og IE4. Emerson som 
har leveret Leroy-Somer 
PM-motoren, som er testet 
af de svenske energimyndig-
heder. Her kan vi også se, at 
valget af frekvensomformer 
påvirker virkningsgraden og 

at det er vigtigt at tænke i 
systemvirkningsgrad. Vores 
PM motorprogram med fre-
kvensomformer fi ndes i ef-
fektområdet fra 3–550kW 
og med omdrejninger fra 
375 – 5500 rpm, oplyser 
Sales Manager Claus Bergø 
fra Leroy-Somer / Emerson 
Industrial Automation.

Elmotorer med tre 
forskellige teknologier
Alle nye elmotorer omfat-
tes af ErP sparedirektivet 
og skal nu opfylde krav til 
virkningsgradsklasse på IE2 
eller højere. ErP-direktivet 
gælder blot for elmotoren og 
ikke for hele systemet.

I testen indgår tre asyn-
kronmotorer med forskel-
lig virkningsgrad, som 

modsvarer effektivitets-
klasserne IE0, IE2 og IE3. 
Elmotoren i klasse IE0 er 
en ældre type og anvendes 
i testen for at kunne sam-
menligne med nyere og 
mere effektive elmotorer. 
Asynkronmotorer har væ-
ret på markedet længe og er 
en kendt og afprøvet teknik. 
Desuden fi ndes der to elmo-
torer med en nyere teknik, 
den ene er en reluktansmo-
tor (SynRM) den anden er 
en permanent magnet mo-
tor (PM).

De testede elmotorer er 
udvalgt så de repræsente-
rer elmotorer i forskellige 
energiklasser og alle pro-
ducenter har elmotorer i 
forskellige klasser.

hassel.

PM-elmotorer mest energieffektive
Permanent magnet-
motorer har den højeste 
energieffektivitet.

er, at målingen ikke på-
virkes af bevægelige over-
fl ader, mediets elektrisk 
ledningsevne, dielektrici-
tetskonstanter eller skum 
på overfl aden af mediet. 
Hvad der er vigtigt er dog, 
at det materiale fl yderen er 
fremstillet af (rustfrit stål, 
nikkellegeringer eller plast-

materialer), er tilpasset indi-
viduelt til mediet de fysiske 
og kemiske procesbetingel-
ser såsom tryk, temperatur, 
massefylde og viskositet af 
mediet. Se fi g. 5.

Ideel målemetode til 
fermentorer
Inden for de sanitære ap-

plikationer fi ndes en række 
måleopgaver, hvor fordelene 
ved et fl yderbaseret system 
er helt åbenbare, eksempel-
vis i en fermentor, hvor der 
foregår en gæringsproces 
under omrøring, se fi g. 6. 
Bevægelserne resulterer i 
skumdannelse på overfl a-
den af mediet. Skummet 

kan være både fi nporet 
eller med grove porer, af-
hængigt af processen – altså 
varierende betingelser, der 
vil være en stor udfordring 
for de fl este måleprincipper. 
Ved at vælge et fl yderbaseret 
system kan fl yderens vægt 
tilpasses således at den, på 
trods af skumning, vil ”dale 
ned gennem skummet” og 
hvile på væskeoverfl aden, 
for derved at sikre en kor-
rekt måling af niveauet i 
fermentoren.

Krav til anvendelse i 
sanitære applikationer
Sideløbende med ønsket om 
en sikker og nøjagtig niveau-
måling skal instrumentet 
selvfølgelig leve op til for-
skellige kriterier for anven-
delse af måleinstrumenter 
i sanitære applikationer, se 
fi g. 7. Her er det fundamen-
talt vigtigt, at instrumentet 
er rengøringsvenligt, og at 
det kan bevises, at rengø-
ringsprocesser som CIP 
(rengøring på plads) og SIP 

(sterilisation på plads) får 
fjernet alle mulige bakterie-
forekomster. Dette sikres 
ved at udforme måleinstru-
mentet, så det opfylder de 
standarder, der er opstillet 
for anvendelse i fødevare- 
og medicinalindustrien, 
heriblandt krav om ingen 
’døde’ rum, specifi kke ra-
dier på krumme overfl ader 
og en dokumenteret over-
fl adekvalitet, der lever op til 
anlægstypens krav. Se fi g. 8.

Bred vifte af metoder 
og løsninger 
Selv om der fi ndes en bred 
vifte af metoder og løsninger 
til niveaumåling inden for 
sanitære produkter, kan fl y-
derbaserede løsninger stadig 
tilbyde noget, som ingen an-
dre principper kan tilbyde. 
Derfor har leverandører som 
KSR, Kuebler Niveau-Mes-
stechnik AG, der er speciali-
ster i fl yderbaserede niveau 
løsninger, udviklet sensorer 
med et hygiejnisk design, 
der er certifi ceret i henhold 
til den sanitære standard 3A 
part 74-06. Da løsningerne 
primært omfatter design og 
materialevalg af fl yder, sty-
rerør og procestilslutning, 
kan de let implementeres 
i såvel svømmerafbrydere, 
som reed- og magnetostrik-
tive sensorer; en fl eksibili-
tet, der gør det let at vælge 
en driftsikker og nøjagtig, 
fl yderbaseret løsning.

      

Fig. 6. Niveaumåling i en fermentor kan være en vanskellig opgave

Interfacemåling ved brug af to fl ydere.

Ideel til fermentorer.

Fig. 7. Flyderbaseret løsning til sanitære opgaver

Fig. 8. Specifi kke radier på krumme overfl ader og en dokumenteret overfl adekvalitet er med til at gøre måleinstru-
mentet rengøringsvenligt.
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Denne artikel i serien om 
datasikkerhed omhandler 
netværk, repeatere og 
servere og refererer blandt 
andet til standard IEC/EN 
61784.

Af Jørgen Sommer.

DATA. Sikkerheds politik.
Når man benytter denne 

standard IEC/EN 61784 
skal man tage i betragtning 
følgende begrænsninger 
for at undgå misforståel-
ser: Forkerte forventninger 
eller retslige handlinger 
i forbindelse med sikker-
hedsrelaterede udviklinger 
og applikationer. 

Dette indebærer for ek-
sempel uddannelse, semina-
rer, workshop og rådgivning. 

Brug af kommunikations 
teknologier specifi ceret i 
denne standard i en enhed 
sikrer ikke at alle nødvendi-
ge tekniske, organisatoriske 
og retslige krav, der gælder 
sikkerheds relaterede ap-
plikationer af enheden er 
blevet fulgt i henhold til 
kravene i standard IEC/
EN 61508.

For at en enhed baseret 
på denne standard er anven-
delig til brug i sikkerhedsre-
laterede applikationer skal 
man være opmærksom på 
den passende funktionelle 
sikkerhedshåndtering af 
livscyklus proces ifølge den 
relevante sikkerheds stan-
dard og relevante lovgiv-
ning. 

Producenten af udstyr 
baseret på kommunikati-
ons teknologier specifi ceret 
i denne standard er ansvarlig 
for at standarden bliver fulgt 
for at udstyret bliver korrekt 
og leveres med komplet do-
kumentation og informa-
tion.

Fakta om netværkstyper 
Gateway Teknologi 
Den mest grundlæggende 
kommunikation benytter 
dele af OSI modellen. 

Lag 1 repræsenterer det 
laveste niveau, det vil sige 
den fysiske kommunikati-
ons linje og dens elektriske 
signaler. 

Lag 7 er brugerniveauet, 
hvor datamodellen gør det 
muligt for to indretninger at 
udveksle og forstå udveks-
lede data. 

En sammenligning: Selv 
om vi hører en tale skal vi 
forstå hans sprog for være i 

stand til forstå betydningen 
af data. 

Indretninger, der bruger 
et almindeligt lag 7 og som 
taler det samme sprog kan 
frit udveksle data som begge 
indretninger forstår.

En grundlæggende RS-
232 interface defi nerer 
Lag 1 og sikrer at to RS-
232 enheder kan forbindes 
indbyrdes uden elektriske 
konfl ikter. 

For at kunne kommuni-
kere og oversætte/fortolke 
(interpret) data mellem to 
enheder er det nødvendigt 
at tilføje protokol software 
i begge enheder. Softwaren 
skal defi nere reglerne for 
kommunikation og data-
formater.

CAN protokol
Den populære CAN proto-
kol, som bruges i de fl este 
automobile applikationer 
har kun kommunikation 
på Lag 2. 

Inde i en bil bruger sæl-
geren CAN som kommuni-
kationslink, men sælgeren 
tilføjer egen Lag 7 protokol 
på toppen af CAN for at gøre 
det forståeligt for al node 
kommunikation inde i bilen. 

Alle andre CAN noder 
uden for bilen er ikke i 
stand til at deltage i kom-
munikationen, hvis samme 
Lag 7 protokol ikke er im-
plementeret.

Enheder fra mange for-
skellige leverandører skal 
indbyrdes forbindes og 
derfor er der mange åbne 

Lag 7 protokoller baseret 
på CAN, som DeviceNet 
og CANopen. 

To DeviceNet noder fra 
to forskellige sælgere/leve-
randører kan kommunikere 
og udveksle data fordi de 
bruger samme Lag 7 pro-
tokol.

Ethernet noder
Ethernet og TCP/IP pro-
tokoller dækker over OSI 
modellens Lag 1-4 som giver 
fl ere funktioner og egenska-
ber end CAN teknologien. 

To Ethernet noder kan 
indbyrdes forbindes med 
henblik på at kommunikere, 
men TCP/IP sørger kun for 
dataenes transportmeka-
nismer og udfører service 
opgaver som etablering af 
forbindelser, håndtering af 
gentaget transmission, hvis 
nogle kommunikations bit 
er ødelagte. 

To noder, som bruger 
Ethernet og TCP/IP kan 
kun tale til hinanden, men 
de forstår ikke hinanden 
fordi de ikke bruger samme 
”sprog”. Lag 7 er ikke defi ne-
ret af TCP/IP protokollen. 

IT protokoller
På toppen af TCP/IP skal 
der være applikationer som 
SNMP, http, FTP mv. for at 
være i stand til at udveksle 
og proces, hvilke som helst 
data fra netværket. 

Alle disse IT protokoller 
er standardiserede Lag 7 
protokoller. I det industriel-
le områder er der ekstra Lag 
7 protokoller, som håndterer 
realtid data udveksling. To 
eksempler er EtherNet/IP 
(IP=Industrial Protokol) og 
Modbus-TCP som begge bli-
ver brugt på toppen af TCP/
IP protokol.

Medie konverter 
og repeater
Mediekonvertere opererer 
normalt i Lag 2 og Lag 2 

området i OSI modellen. 
De tager de elektriske sig-
naler fra et fysisk medie og 
konverterer dem til et andet 
fysisk medie. 

Et eksempel er RS-232 
til RS-422 og/eller RS-422 
til RS-232, hvor konverte-
ringen reformaterer de elek-
triske signaler mellem disse 
to netværk. 

Et andet eksempel er et 
Ethernet 100 Mbit CAT5 
Cable til/fra 100 Mbit Fiber 
konverter. 

Medie konvertere er me-
get nyttige i industriappli-
kationer, når man skal fra 
et fysisk medie til et andet 
signalerne bliver bare re-
formateret; de giver ikke 
nogen ekstra værdi til ap-
plikationen.

Dæmpning
Da signaler føres i et net-
værkskabel bliver de forrin-
gede og bliver forvrængede 
i en proces, som kaldes at-
tenuation/dæmpning. 

Hvis et kabel er langt nok 
vil dæmpningen efterhån-
den gøre et signal ukendelig. 

Repeater
En Repeater gør det muligt 
at øge signalers hastighed. 
Den arbejder i OSI’s fysi-
ske lag med at regenerere 
netværkssignalet og så gen-
sendes signalet på et andre 
segmenter. 

Grundlæggende benyt-
tes Repeatere til at skabe 
længere afstande mellem 
noderne i netværket. Re-
peateren tager et svagt signal 
fra et segment, regenerer det 
og sender det til det næste 
segment. 

Repeatere oversætter, 
fortolker eller fi ltrerer ikke 
noget som helst. 

For at en Repeater kan ar-
bejde skal begge segmenter 
som Repeateren sammenfø-
jer have den samme tilgangs 
(acces) metode. 

Industriel 
Ethernet Switches 
En switch kan betragtes som 
en intelligent repeater. De 
forstærker signaler i et fy-
sisk netværk, men de tilføjer 
også intelligente analyser af 
de modtagne bitpakker. 

En Ethernet Switch med 
”store-and-forward” tekno-
logi ser på den totale data-
ramme, som modtages på 
enhver af dens porte. 

Den begynder med at 
kontrollere CRC check-
summen ved verifi cering 
af at ingen kommunikation 
bit er ødelagt. Hvis den ikke 

er ok vil datarammen blive 
kasseret. 

Hvis CRC-kontrollen er 
vellykket vil Switch’en se 
på destinationsadressen og 
fremsende datarammen til 
porten, hvor destinations-
adressen er lokaliseret.

Servere
Enheds Servere bliver også 
kaldt Bridges, der opererer i 
lag Lag 1-4 i OSI modellen. 

De etablerer forbin-
delser, retransmissioner, 
fejl-håndtering mv. Data 
bliver let udvekslet mel-
lem Bridges, men dataene 
er kun sendt som en luns af 
anonyme data. 

Lag 4 har ingen mekanis-
me til at behandle dataene 
i sig selv.

For Ethernet er det meget 
populært at benytte enheds 
Servere til overgang (bridge) 
mellem et serielt netværk, 
som RS-232, og Ethernet. 

Serveren har en komplet 
TCP/IP protokol stak inklu-

deret og når det er tilsluttet 
til en seriel port bliver data-
ene fra denne port indkaps-
lede i en TCP/IP ramme 
og kan transporteres over 
Ethernet. 

På Ethernettes distina-
tionsside bliver de serielle 
data præcist udtrukket fra 
TCP/IP rammen. Dette kan 
lyde som en Media Conver-
ter, men der er kompliceret 
timing og protokol behand-
ling som bliver udført af De-
vice Server’en.

PC’en
Hvis den serielle enhed 
kommunikerer med et PC-
baseret system vil PC’ en 
normalt køre applikations-
software, som håndterer 
udtrækningen af de serielle 
data fra TCP/IP rammen. 
Denne PC software dan-

ner en virtuel seriel port på 
PC’en. 

Metoden tilfører ingen 
nye feature til den origi-
nale applikation, løsningen 
er transparent til det tilslut-
tede udstyr og kræver må-
ske få ændringer til enten 
hardwaren eller softwaren. 
I de fl este tilfælde er slut-
brugeren ikke opmærksom 
på at den direkte serielle 
forbindelse er erstattet af 
en virtuel forbindelse over 
et Ethernet (IP) netværk.

PLC’en
I denne applikation tillader 
Device Server’en den seriel-
le enhed at blive lokaliseret 
langt fra PC’en der benytter 
Ethernet netværket til data 
transport af de serielle data. 
Hvis man benytter en PLC, 
som er den dominerende 
løsning i industri applikatio-
ner, skal man bruge to De-
vice Servere. En tæt til den 
serielle enhed som indkaps-
ler de serielle data i TCP/IP 

rammen og en anden tæt til 
den serielle port for PLC’en, 
der tilbage udtrækker data 
til serielt format fra TCP/
IP rammen.

Industrielle netværk
Device Servere arbejder 
godt i netværk baseret på 
meddelelser, hvor de acykli-
ske data pakker kan retrans-
mitteres på en anden type 
netværk og bevare dets ori-
ginale struktur og format. 

Imidlertid har de fl este 
industrielle netværk også 
inkorporeret I/O data tra-
fi k som sender cykliske data 
til hurtig opdatering for at 
opnå real tid data kommuni-
kation. Alle disse protokol-
ler kræver Lag 7 behandling, 
der sørger for overgang af 
data mellem to forskellige 
netværk.

Maskine datasikkerhed del-9

Safety - et must!
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Dokumentationskrav
Som følge af interes-
sefællesskabet mellem 
hovedanpartshavere/ho-
vedaktionærer og selskabet 
stiller domstolene strenge 
dokumentationskrav ved 
vurderingen af, om kørsels-
godtgørelse opfylder betin-
gelserne for skattefrihed. 

Krav til afregningsbilag
Ved udbetaling af skattefri 
kørselsgodtgørelse skal der 
udarbejdes et afregningsbi-
lag, som indeholder følgende 
oplysninger:

adresse og cpr-nummer 

sige formål 

med eventuelle delmål 

kørte kilometer 

kørselsgodtgørelse 

godtgørelsen.

når det er hovedanpartsha-
veren eller hovedaktionæ-
ren, der selv skal kontrollere 
sit eget afregningsbilag. Hvis 
afregningsbilagene ikke op-
fylder de stillede krav, er 
konsekvensen, at samtlige 
udbetalte godtgørelser er 
skattepligtige. 

Domstolspraksis
I begyndelsen af 2010 var 
der en sag for byretten, hvor 

de udbetalte kørselsgodt-
gørelser til hovedanparts-
haveren for skattepligtige. 

te ikke de gældende krav for 
udbetaling af skattefri kør-
selsgodtgørelse. 

På afregningsbilagene 
var ikke anført, hvilke kun-
der hovedanpartshaveren 
besøgte, ligesom kundens 
adresse heller ikke var an-
ført. I fl ere tilfælde mang-
lede endvidere oplysninger 
om kørslens erhvervsmæs-
sige formål. Endelig var ho-
vedanpartshaverens navn, 

adresse og cpr-nummer 
ikke anført på afregnings-
bilagene. 

hovedanpartshaveren for 
retten havde bevist, at han 
i et ikke ubetydeligt omfang 
havde anvendt egen bil til er-
hvervsmæssig kørsel for sel-

sagen til fornyet behandling 

fastsætte, hvor stor en del af 
den udbetalte kørselsgodt-
gørelse der var henholdsvis 
skattefri og skattepligtig. 

indbringe sagen for Vestre 
Landsret. 

Landsretten udtalte, at 
der som følge af interesse-
fællesskabet mellem hoved-
anpartshaveren og selskabet 
stilles strenge dokumenta-
tionskrav ved vurderingen 
af, om kørselsgodtgørelse 
opfylder betingelserne for 

bilagene ikke opfyldte de 
gældende krav, var de ud-

betalte kørselsgodtgørelser 
fuldt ud skattepligtige, selv 
om parterne var enige om, at 
hovedanpartshaveren havde 
kørt erhvervsmæssigt for 
selskabet. 

Østre Landsret har netop 
afsagt en dom om samme 
problemstilling. 

Landsretten udtalte, at 
der som følge af interesse-
fællesskabet stilles skærpe-
de krav til dokumentationen 
for, at betingelserne for at 
udbetale kørselsgodtgørelse 

gen fremlagte ugesedler var 
ikke tilstrækkelig dokumen-

kravene i de gældende regler 
ikke var opfyldt. Samtlige 
de udbetalte kørselsgodt-
gørelser var dermed skat-
tepligtige. 

Ved udbetaling af skatte-
fri kørselsgodtgørelse - ikke 
mindst til hovedanpartsha-
vere og hovedaktionærer 
- skal der laves et afregnings-
bilag, der indeholder alle de 
krævede oplysninger.
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Hygiejnisk design
KSR Kuebler Niveau-Messtechnik AG, der
er specialister i flyderbaserede niveau
løsninger, har udviklet sensorer med et
hygiejnisk design, certificeret i henhold til
den sanitære standard 3A part 74-06.

Løsningerne omfatter design og
materialevalg af flyder, styrerør og
procestilslutning, og kan derfor let
implementeres i såvel svømmerafbrydere,
som reed - og magnetostriktive sensorer

Niveau
Måling og overvågning
Flyderbaserede løsninger til alle former for væske:

Temperatur:  -196grC til +300grC
Tryk:   Vacuum til 100 barG
Vægtfylde:   >400kg/m3

Flyder switche leveres i længder fra 55mm op til 6 meter
(afhængig af materialevalg), og kan bestykkes med op til 4
flydere (switch punkter) for indikation af 4 individuelle niveauer.

WHG

®
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kommunikationsmoduler 
til forskellige fi eldbus og in-
dustriel ethernet-netværk. 
Modulerne tilbyder multi-
netværksforbindelse til de 
største netværkstandarder.

Et langt samarbejde 
Bosch Rexroth og HMS har 
haft et succesfuldt samar-
bejde i mere end ti år. Harald 
Lukosz, der er direktør for 
Engineering Tightening and 
Welding Systems i Bosch 
Rexroth forklarer, hvorfor 
man har valgt Anybus: 

-Vi har valgt Anybus af to 
årsager: Først og fremmest 
er den meget kompakt og 
nem at integrere, og for det 
andet på grund af teknolo-
gien inden i, siger han.

Staffan Dahlström, der 
er CEO i HMS Industrial 
Networks, siger: 

-Anybus kommunikati-
onsmodulerne understøtter 
alle de store fi eldbus- og in-
dustriel ethernet-netværk, 
som Bosch Rexroth kræver 

i deres svejsnings- og tæt-
ningskontroller, og forbin-
der dem til de forskellige 
styringssystemer, der bliver 
anvendt i automationstek-
nologi.

Kompakt og 
energieffektiv 
Bosch Rexroth anvender 
Anybus CompactCom 
kommunikationsmoduler, 
som kun bruger lidt strøm og 
er meget kompakt (5,2 cm x 

5,2 cm). Kommunikations-
modulerne giver en meget 
pålidelig multinetværksfor-
bindelse til de vigtigste stan-
darder på markedet i dag. De 
standardiserede hardware- 
og softwareinterfaces gør 
det muligt nemt at skifte 
modulerne ud med hinan-
den. Sagt på en anden måde: 
Man kan få forbindelse til 
hvilket som helst netværk 
ved simpelthen at skifte 
modulet ud.

Banebrydende innovation
 Det første Anybus-modul 
blev leveret i 1994. Efter-
som at antallet af fi eldbus’er 
steg hurtigt på den tid, var 
Anybus-konceptet bane-
brydende innovation, fordi 
brugerne fi k adgang til stort 
set alle industrielle net-
værk. I dag er tre millioner 
Anybus-moduler tilsluttet i 
industrien. Multinetværks-
forbindelsen er stadig den 
største fordel for brugeren.

”Den første million Any-
bus-moduler tog os ti år at 
sælge,” siger Staffan Dahl-
ström. ”Den anden million 
tog kun fem år, og den tredje 
million kun to. Så vi skal nok 
ikke vente længe på at levere 
modul nummer fem millio-
ner,” konkluderer han.
www.anybus.com

hassel.

HMS leverer Anybus-modul nr. 
3.000.0000 til Bosch Rexroth

Den 1. april bliver Arma-
tec, hoveddistributør af 
Alfa Laval produkter til 
varme- og køleapplikatio-
ner i Danmark, Sverige og 
Finland.

SAMARBEJDE. Alfa Laval 
indleder samarbejde med 
Armatec, som bliver hoved-
distributør af Alfa Lavals 
samlede produktsortiment 
af varmevekslere og syste-
mer til VVS-sektoren på 
det danske, svenske og fi n-
ske marked fra den 1. april 
i år. Samarbejdet omfatter 
både nysalg og teknisk sup-
port af Alfa Laval produk-
ter. Armatec kommer til at 
overtage 10 Alfa Laval med-
arbejdere inden for salg og 
teknisk support i forbindel-

se med kontrakten. Dette 
samarbejde er en del af Alfa 
Lavals globale strategi for at 
nå ud til markedet via strate-
gisk udvalgte partnere, der 
er eksperter inden for deres 
brancher, og har fi ngeren på 
pulsen inden for deres mar-
keder.

Alfa Laval har lang erfa-
ring med udvikling og pro-
duktion af energibesparende 
klimaanlæg baseret på ker-
neteknologien omkring var-
meoverførsel, og er ledende 
når det gælder fremstilling 
af kompakte varmevekslere 
samt opvarmnings- og afkø-
lingsapplikationer.

Kompakte og 
energivenlige produkter
Armatec, som er en del af 
den svenske Ernströmgrup-
pen, der er førende virksom-

hed i branchen, udvikler 
skræddersyede koncepter 
i fl owteknologi til vand, 
varme, køling og proces. Ar-
matec vil fremover tilbyde 
alle Alfa Lavals kompakte 
og energivenlige produkter 
samt systemer med høj ef-
fektivitet og lave vedligehol-
delsesomkostninger.

- Gennem samarbejdet 
med Armatec vil vi øge vo-
res tilstedeværelse på det 
danske, svenske og fi nske 
marked for bedre at kunne 
supportere vores kunder. 
Armatec tilbyder et fl eksi-
belt og bredt produktsorti-
ment såvel som service på 
højt niveau, hvilket vil være 
et stærkt supplement til 
Alfa Lavals brede produkt-
portefølje. Vi er overbeviste 
om, at Armatecs tekniske 
ekspertise og erfaring både 

vil give bedre service og 
øget tilstedeværelse, siger 
Mikael Hellborg, Division 
President og CEO for Alfa 
Laval AB.

Styrket markedsposition 
i Norden
- Alfa Lavals brede produkt-
portefølje og de høje kompe-
tencer styrker vores services, 
mens samarbejdet passer 
godt med vores vækststra-
tegi om at styrke vores mar-
kedsposition i Norden. Vi vil 
nu være i stand til at tilbyde 
stærkere og bedre koncep-
ter inden for fjernvarme- og 
fjernkølingsapplikationer, 
hvilket er noget vores kun-
der efterspørger, siger Eva 
Karlsson, Group President 
for Armatec koncernen.
www.armatec.dk

hassel.

Alfa Laval og Armatec indleder samarbejde

Staffan Dahlström (til venstre), CEO i HMS Industrial Networks 
AB overdrager Anybus-modul nummer tre millioner til Harald 
Lukosz (til højre), chef for Engineering Tightening and Welding 
Systems i Bosch Rexroth AG.
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