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LØFT DIN STYRING 
TIL ET HØJERE NIVEAU 
OG FÅ EKSTRA 

GARANTI

Grib chancen og få lettere 
adgang til betjening og 
afl æsning af MJK pumpe-
styringer med MJKs 7” farve 
display med touch skærm. 

Oplys kampagnekode 
105003-5 og få samtidig et 

års garanti på både 
HMI Display, og den 

eksisterende MJK 
styring, displayet 
tilsluttes. For at 
opnå den udvidede 

garanti skal idriftsæt-
telsen foretages af en 

certifi ceret MJK tekniker.

Se mere om HMI display under produkter / 
styring og overvågning på mjk.dk

Der er stadigvæk mange 
virksomheder, der ikke 
har taget rigtig hul på 
automatiseringen. På hi 
2015 kan de besøgende 
få et overblik over de nye 
teknologier, og slå ned på, 
hvad der netop kan gavne 
deres virksomhed.

TEKNOLOGI. Fra alle sider 
af det danske produkti-
onsmiljø kan man høre, at 
Danmark har brug for at 
investere i produktions-
teknologi og uddannelse 
heri. Regeringens nedsatte 
produktionspanel anbefa-
ler og, og virksomhederne 
efterspørger det. En del 
danske virksomheder har i 
se senere år været igennem 
en selvguidet automations-
rejse, som har givet dem en 
højnet produktkvalitet og 
produktivitet. Populært 
sagt har man fået hårdføre 
hår på brystet.

Men der er lang vej end-
nu. Det er stadigvæk man-
ge virksomheder i mange 
brancher, der ikke rigtig 
har taget hul på automa-
tionsteknologierne. På hi 
2015 i MCH – Messecenter 
Herning 22.-24. september 
vil de besøgende repræsen-
tanter for danske produkti-
onsvirksomhederne kunne 
få et overblik over fremti-
dens teknologier og slå ned 
på, hvad der lige netop kan 
gavne deres virksomhed i 
bestræbelserne på at få en 

højere produktivitet og pro-
duktkvalitet.

 
Mulighed for at 
sætte barren højere
Efter års fald viser pro-
duktionens andel af dansk 
økonomi at stige. Med nye 
teknologiske muligheder 
og med øget anvendelse af 
automation i samspil med 
dygtige medarbejdere er 
der nu mulighed for at sætte 
barren højere og være endnu 
mere ambitiøse. Men vi står 
på en brændende platform. 
Enten griber vi de nye mu-
ligheder, eller sker det – som 
så ofte før under bedre kon-
junkturer – at vi taber kon-

kurrenceevnen, og de gode 
fremtidsrettede job fl ytter 
væk fra Danmark. Produk-
tionspanelet anbefaler at 
styrke incitamenterne og 
gøre det mulig at have en 
konkurrencedygtig produk-
tion i Danmark.

98 af 227 nyheder er 
verdensnyheder
20 brancheforeninger er 
udviklet i udviklingen og 
planlægningen af hi 2015, 
hvor fagfolk møder fagfolk.
En messe, der på samme tid 
og sted præsenterer seks fo-
kuserende messer om Auto-
mation, Værktøj, Svejsning, 
Produktionsudstyr, Inno-

vation, Energi, Underle-
verandører, Vindenergi og 
Logistik.

Automations-messen, 
der er den største enkelt-
messe, viser bl. a. indu-
striel automatisering, 
procesautomatisering, hy-
draulik, pneumatik, drev-
teknik, elteknik, industriel 
it og industrirobotter med 
fl ere specialarrangementer.

Der vil på hi 2015 blive 
vist 227 hi marks nyheder, 
hvoraf de 98 er verdensny-
heder.

Læs om den store messe 
inde i bladet.

hassel.

hi 2015:

Få overblik over 
fremtidens teknologier

På hi 2015 kan de besøgende få et overblik over ny teknologi.
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Komplet sortiment

Luftbehandling, filtre, 
regulatorer, ventiler mv. 

Stort program af cylindre, 
mini, kompakt, førings, 
dobbeltkammer, gribere, 
drejebord etc.

Se program på klee.dk

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

Standardcylinder ISO15552 KompaktcylinderStandardcylinder ISO6432

Skandinaviens førende 
teknologi- og industri-
messe samler brancherne 
i seks fokuserende messer. 
I de to events Wind Energy 
Denmark og Technomania 
bliver der sat fokus på 
henholdsvis vindenergi og 
fremtidens teknologier.

INDUSTRIMESSE. Fra 22. 
til 24. september 2015 slår 
MCH, Messecenter Herning 
dørene op for hi 2015, Skan-
dinaviens førende teknolo-
gi- og industrimesse, hvor 
industrien mødes for at skabe 
forretning, networke, dele 
viden og få inspiration. hi er 
messen, der på samme tid og 
sted samler branchen med 
seks fokuserede messer om 
Automation, Værktøj, Svejs-
ning og Produktionsudstyr, 
Innovation, Energi, Underle-
verandører og Logistik.

hi Marks – de mest 
spændende produkter
For at give de besøgende 
fagfolk de bedste mulighe-
der for at fi nde de nyeste og 
mest spændende produkter, 
har hi teknologi- og indu-
strimessen 2015 gennem 
aktiviteten hi Marks valgt 
at klassifi cere de udstil-
lede nyheder med én til tre 
stjerner, afhængig af inno-
vationshøjden. Udstillerne 
kan på deres stand skilte 
med hi Marks, og alle god-
kendte nyheder samles i en 
nyhedsguide, som giver et 
overblik over, hvor på mes-
sen nyhederne kan opleves.

Automation og produktion
På Automations-messen, 

der er messens største en-
keltmesse, præsenteres 
blandt andet industriel 
automatisering og proces-
automatisering, hydraulik 
og pneumatik, drevteknik, 
elteknik og industriel it. 
Endvidere vil der være stor 
fokus på industrirobotter 
med fl ere specialarrange-
menter.

En effektiv industri-
produktion kræver effek-
tive værktøjer. På messen 
Værktøj, Svejsning og Pro-
duktionsudstyr præsenteres 
blandt andet de nyeste pro-
dukter og løsninger inden 
for svejsning og skæring, 
håndværktøj, bearbejd-
ningsmaskiner og skærende 
værktøjer, sikkerhedsudstyr 
og arbejdsbeklædning. På 
hi-messen er specielt svej-
sebranchen godt repræ-

senteret og demonstrerer 
en lang række teknologisk 
avancerede løsninger for de 
besøgende fagfolk.

Ny teknologi
Videndeling og teknologi-
overførsel er en forudsæt-
ning for vækst og fremskridt, 
og på messen Innovation kan 
iværksættere, opfi ndere og 
videncentre komme i nær-
kontakt med virksomheder 
og personer, der efterspørger 
eller har nye idéer. Centralt 
på Innovations-messen fi n-
des InnovationsTorvet, hvor 
de besøgende gennem akti-

viteter, workshops, foredrag 
og debat kan hente inspirati-
on til udvikling, innovation 
og vækst med det formål at 
styrke forbindelsen mellem 
forskning og industri.

Wind Energy Denmark
Energi-messen omfatter 
blandt andet vedvarende 
energi, energioptimering 
og styrings- og regulerings-
teknik, men størst fokus 
er der på vindenergi, idet 
Vindmølleindustrien og 
Dansk Forskningskonsor-
tium for Vindenergi afhol-
der to-dages konferencen og 

udstillingen Wind Energy 
Denmark i dagene 22. og 23. 
september.

Underleverandører og 
logistik
En vigtig del af hi er Under-
leverandør-messen, hvor en 
lang række kompetente og 
konkurrencedygtige under-
leverandører præsenterer 
produkter og delkompo-
nenter samt serviceydelser 
i form af montage, bearbejd-
ning, overfl adebehandling 
etc.

Logistik er afgørende 
for, at alle virksomhedens 
funktioner spiller optimalt 
sammen og fungerer som 
en helhed. Dvs. at eksem-
pelvis intern transport, la-
ger og emballering har et 
optimalt samspil og fl ow. 
Logistik-messen er placeret 

to steder på messen: Intern 
transport, lager, trucks, 
løftegrej, renhold etc. er 
placeret i hal H sammen 
med Værktøj, Svejsning og 
Produktionsudstyr, og em-
ballage, pakkemaskiner, 
automatisk datafangst etc. 
er placeret i hal L sammen 
med Automation.

DIRA Automatiseringspri-
sen 2015
I forbindelse med åbningen 
af hi teknologi- og industri-
messen 2015 præsenteres i 
lighed med tidligere vinde-
ren af DIRA Automatise-
ringsprisen 2015. Juryen har 
blandt 50 indstillinger valgt 
at nominere fi re kandidater. 
Prisen går til en person el-
ler et team, der gennem 
automatisering baseret på 
robotteknologi har bidraget 
væsentligt til at øge én eller 
fl ere danske virksomheders 
konkurrenceevne.

’Technomania’ 
- Fremtidens Teknologier

Årets hi-messe byder på 
fl ere nyskabelser, der skal 
være med til at gøre mes-
sen endnu mere interessant 
for de besøgende. Således 
står Ingeniørforeningen i 
Danmark, IDA, den 24. sep-
tember bag arrangementet 
’Technomania’, der fylder 
hele hal F. Arrangementet 
har Fremtidens Teknologi-
er som omdrejningspunkt, 
og fokuserer udstillinger 
og events på områderne: 
Automation, Robotter - 
Sundhedsteknologi, velfærd 
og droner, nye avancerede 
materialer, nye energitekno-
logier og Innovation Space.

hassel.

Få det store overblik på 
hi teknologi- og industrimessen 2015

INDUSTRIMESSE. Når hi 
teknologi- og industrimes-
sen 2015 fi nder sted i MCH 
Messecenter Herning 22. til 
24. september 2015 står en 

lang række brancheorgani-
sationer bag og er en garanti 
for, at både selve messen 
samt de faglige events og 
konferencer har et fagligt 

højt niveau. Flere af sam-
arbejdspartnerne har fæl-
lesstande i de haller, hvor 
de naturligt hører til, hvor 
der afholdes foredrag og er 

events i løbet af messepe-
rioden.

hi 2015:

En messe for fagfolk arrangeret af fagfolk
hi teknologi- og industrimessen 2015 bygger på et solidt 
fagligt grundlag, idet 20 brancheforeninger er involveret 
i udviklingen og planlægningen af messen og det store 
program af events, konferencer etc.

Få overblikket på hi 2015 – Skandinaviens førende teknologi- og industrimesse.

hi 2015 samler branchen med seks 
fokuserende messer, hvoraf Automation er 

den største enkeltmesse.
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Faglige samarbejdspartnere 
og besøgsambassadører
Gennem en messekomite 
med repræsentanter for 
nogle af de samarbejdende 
brancheorganisationer bli-
ver der både før, under og 
efter messen arbejdet med 
udviklingen og planlægnin-
gen af hi teknologi- og indu-
strimessen. Som det nyeste 
har man til årets messe etab-
leret en gruppe af besøgs-
ambassadører fra forskellige 
industrivirksomheder, som 
vil indgå som sparringspart-
nere i forhold til messens 
fremtidige besøgsstrategi.

Den personlige kontakt er 
vigtigst
- hi teknologi- og industri-
messen 2015 er ikke blot 
Danmarks eneste industri-
messe, det er også Skandina-
viens førende teknologi- og 
industrimesse, så for dansk 
industri er det utrolig vigtigt 
at udstille på hi teknologi- 
og industrimessen 2015 og 
at industriens medarbejdere 
besøger messen. Vi kan da 
også konstatere, at med-
lemmerne af de forskellige 
brancheforeninger bakker 
op om hi-messen, og føler, 
at det er ’deres egen messe’. 
Messen som markedsfø-
ringsplatform er selvfølge-
lig i konkurrence med nye 
elektroniske medier, men 
alle vores erfaringer viser, at 
den personlige kontakt, som 
man opnår på en messe, har 
betydelig større effekt end 
Internet og Facebook, siger 
adm. direktør Jørgen Sten-
berg, Hans Følsgaard A/S, 
der er formand for messeko-

miteen for hi teknologi- og 
industrimessen.

Face-to-face 
- om konkrete løsninger
- Vi udstillere vil jo gerne 
vise, hvad vi kan, og vi tror 
ofte, at kunderne kender os 
og vore produkter. Men det 
er ikke altid tilfældet. På 
messen får man en direkte 
kontakt til sine kunder og 
leverandører og kan netvær-
ke med kollegaer og samar-
bejdspartnere. Og vigtigst af 
alt kan man indgå i en dialog 
- face-to-face - om konkrete 
løsninger. Det er messens 
største ’force’, siger Jørgen 
Stenberg.

Stor opbakning fra 
brancheforeningernes 
medlemmer
En af de brancheforeninger, 
der er samarbejdspartner på 
hi teknologi- og industri-
messen 2015 er BITVA, 
Brancheforeningen for In-
dustriel Teknik, Værktøj 
og Automation, hvor adm. 
direktør Per Henrik Juhl, 
NORD Drivesystems, er 
bestyrelsesmedlem og med-
lem af messekomiteen for hi 
teknologi- og industrimes-
sen 2015.

- I BITVA bakker vi som 

forening 100 % op om hi 
teknologi- og industrimes-
sen 2015, og cirka 50 af vore 
medlemsvirksomheder del-
tager på messen. Vi har også 
to fællesstande, én i hal M 
og én i hal D, hvor en række 
stande er samlet omkring 
en fælles branchecafé, hvor 
udstillerne kan netværke 
med de besøgende og byde 
på kaffe og en forfriskning, 
fortæller Per Henrik Juhl.

Mød mennesker og rør ved 
produkterne
- hi teknologi- og industri-
messen 2015 er en meget 
vigtig messe for vores bran-
che. På messen møder man 
mennesker, og man kan røre 
ved produkterne. Mere og 
mere i industrien bliver 
automatiseret, og som le-
verandører får vi på messen 
mulighed for at vise og tale 
om, hvordan vores forskel-
lige komponenter kan sættes 
sammen til kundetilpassede 
systemer. Det lader sig ikke 
gøre på samme effektive 
måde på en hjemmeside. I 
dag gælder det alle leveran-
dører, så hi teknologi- og 
industrimessen 2015 er et 
meget vigtigt element i vo-
res markedsføring, slutter 
Per Henrik Juhl.

hassel.

Miniature termometer til sterile processer
Kompakt temperaturmåler med indbygget transmitter - nu i Ex version

PT100 eller PT1000 sensor
Indbygget transmitter / 4…20mA, 2-wire
Måleområde -50 ... +250 °C
94/9/EC (ATEX) - Exi

www.plesner.as
Tryk Temperatur Niveau

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

www.brj.dk   T:4541 3040

Pålidelig

måling!

Gratis vareprøve ... Tlf. 86 60 33 73   Fax 86 60 32 73

plastics for longer life®... fra 24h.

xiros® polymer kuglelejer til højere hastigheder, mere
belastning og forbedret standtid. Konfigurer og bestil
online. dry-tech® – smørefri: igus.dk/xiros

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

Besøg os: hi, Herning – M9922
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Technomania 2015 i hal F 
bliver et eventyrligt møde-
sted i hjertet af  hi 2015. 

PÅ EVENTYR.  Ingeniørfor-
eningen, IDA har sat alle 
sejl til, for at 24.september 
bliver en øjenåbner af de 
store for messedeltagerne 
på dette års teknologi- og 
industrimesse i MCH Mes-
secenter Herning.

Under overskriften Frem-
tidens Teknologier holder 
IDA en kæmpeevent i hal F, 
hvor ingeniørerne sammen 
med samarbejdspartnere fra 
ind- og udland inviterer på 
oplevelser, events og state 
of the art teknologi - for slet 
ikke at tale om kommende 
teknologier.

-Technomania 2015, 
som IDA kalder eventen, 
er tænkt som et eventyrligt 
mødested i hal F - hjertet

af hi-messen - hvor mes-
sedeltagere kan søge hen 
og få et pust af ”emerging 
technologies”, og blive ”over-
rasket, inspireret og under-
holdt”, som formanden for 
Ingeniørforeningens region 
”IDA Vestjylland”, Ib Kong-
stad, udtrykker det.

Det handler om at dele 
viden
-Technomania handler i 
højere grad om at dele vi-
den om morgendagens tek-
nologier, end om at sælge 
produkter. Med initiativet 
håber vi at skabe en fanta-
stisk platform, hvor man kan 
dele sine tanker med andre 
engagerede fagfolk og danne 
værdifulde netværk, siger Ib 
Kongstad.

Robotter, droner og tek-

nologiske gadgets vil være 
noget af det, man kan møde 
på Technomania.

Men der vil også være 
indlæg om Virtual Reality, 
3D print, Big Data, ledelse 
og fremtidens produktion – 
for blot at nævne nogle af de 
mange temaer, der blændes 
op for på Technomania.

På en særlig stand i hallen 
vil der være et Demo Lab, 
hvor messegæster kan tage 
nogle af teknologierne i 
nærmere øjesyn. Og skulle 
sulten melde sig, vil der også 
være lejlighed til at smage 
”Future Food” i form af en 
”insektkebab” eller en tube 
med ærter, avokado og tang.

”Vi har virkelig bestræbt 
os på at komme bredt rundt 
i det univers en event som 
Technomania skaber ram-
mer for. Og apropos ram-
mer, så kan jeg ikke tænke 
mig noget bedre sted for en

fremtidsevent end netop 
teknologi- og industrimes-
sen, som jo samler teknikere, 
ingeniører og industrifolk. 
Med andre ord: Nogle af de 
faggrupper, som i høj grad er 
med til at forme fremtiden, 
slutter Ib Kongstad.

hassel.

hi 2015:

IDA viser fremtidens 
teknologier på hi 2015

Regionsformand Ib Kongstad: 
-De besøgende skal blive overrasket, 
inspireret og underholdt.

”Det handler om 
at dele viden om 
morgendagens 
teknologier”.

Den personlige kontakt, der opnås på en messe, har stor effekt.
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Mennesker - Ideer - Løsninger

Kom og besøg vores stand M9486 
på HI-messen den 22.-24. september
og få en snak om dine måleopgaver

Book en tid hos 
Annette Henriksen på e-mail ahe@insatech.com, 

så sætter vi ekstra tid af til dig.

På Insatech’s stand kan du møde:
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Søren
Bryde
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Olsen

Ronny
Rahbek

Lars
Madsen

Christian
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Kenneth
Andersson

Erich
Rasmussen

Søren
Olsen

Annette
Henriksen
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 R2000 laserscanner 
 - giver din robot øjne!

Lad os hjælpe med din næste procesopgave 

Fugt- /dugpunktsmåling 

Temperaturmåling 

Niveaumåling 

Monitorering / datalogging 

Mød os på stand: M9550.09

Partikel & støvmåling 

Ventilationsmåling 

Vibrationsmåling 

Tavleinstrumentering 

Vi er specialister indenfor:

Vi finder en løsning til dig!

VINDENERGI. Danmark har 
en unik position i den globa-
le vindindustri. Vi er blandt 
verdens førende inden for 
udvikling og implemente-
ring af ny teknologi, og vi er 
dygtige til at skabe innova-
tive og varige løsninger på 
tværs af sektoren. 

Hver dag viser Danmark, 
at det er muligt at integrere 
store mængder vindenergi i 
det danske energisystem, og 
at vindenergi er en vigtig og 
effektiv del af overgangen 
til et grønt energisystem. 
Samtidig har industrien et 
knivskarpt fokus på at blive 
endnu bedre til at reducere 
prisen på vindenergi gen-
nem konstant udvikling af 
teknologi og værdikædeop-
timering. Der er dog fortsat 
masser af udfordringer for-
ude, og for at udnytte det må 
hele industrien og hele den 
danske værdikæde stå sam-
men skulder ved skulder.

Et helt særligt partnerskab
Et historisk stærkt samar-
bejde mellem industri og 
forskning er en af årsagerne 
til, at Danmark er globalt fø-
rende inden for vindtekno-
logi. Men med en tiltagende 

konkurrence fra udlandet 
har danske virksomheder 
brug for at tænke nyt, sam-
arbejde og innovere. Der er 
med andre ord brug for en 
koordineret indsats for at 
accelerere den teknologiske 
udvikling, som er et af de 
helt store temaer til Vind-
mølleindustriens Annual 
Event 2015. En afgørende 
brik i kampen om at ligge i 
front er netop samspillet og 
sammentømringen mellem 
industri og forskning.

-Wind Energy Denmark 
Annual Event 2015” er et tæt 
samarbejde mellem Vind-
mølleindustrien og Dansk 
Forskningskonsortium for 
Vindenergi. Et vigtigt sam-
arbejde, der formår at samle 
verdenseliten for vindenergi 
fra industrisiden og forsk-
ningssiden under ét tag på 
to dage og dermed skabe 
rammen for nye netværk, 
forretningsmuligheder og 
vidensudvikling. Samtidig 
er det med til at skabe bro 
mellem to verdner, der til 
daglig kan have svært ved 
at mødes. Så det handler 
også om at forløse et poten-
tiale, der kan skabe vækst 
og værdi for hele værdikæ-

den, fortæller Anders Mika 
Dalegaard, eventansvarlig i 
Vindmølleindustrien.

Overblik, ny viden og 
konkrete redskaber
Han fortsætter mere spe-
cifi kt om konferencen og 
programmet:

”Igennem samarbejdet 
på tværs af forskning og 
industri og med fokus på 
markedsudvikling, supply 
chain tendenser og tekno-
logiudvikling og innovation 
sikrer vi en 360 graders gen-
nemgang af vindindustrien 
og dens udfordringer og 
muligheder. Det betyder, 
at den enkelte deltager går 
fra konferencen med over-
blik, ny viden og konkrete 
redskaber, som kan tages 
direkte med hjem i virk-
somheden eller universi-
tetet og omsættes til nye 
forretningsmuligheder eller 
forskningsprojekter.

Informationer om Wind 
Energy Event 2015
I år ligger Wind Energy Den-
mark Annual Event 2015 

under hi - Skandinaviens 
teknologi- og industrimesse, 
fra d. 22. – 23. september. 
Det er en unikt todages 
event, der samler hele den 
danske vindindustri: Fra 
industri til forskning, fra 
producent til leverandør, 
fra nær og fra fjern. 

Wind Energy Denmark 
Annual Event 2015 byder 
på et ambitiøst og aktuelt 
konferenceprogram, der op-
deler sig i følgende temaer: 
Markedsudvikling, Supply 
chain tendenser og Tekno-
logiudvikling & innovation. 
Her vil førende aktører i 
branchen over de to dage 
levere indlæg og panelde-
batter, som sætter fokus på 
branchens udfordringer og 
muligheder.

Sidste år trak Vindmøl-
leindustriens Annual Event 
knap 400 repræsentanter fra 
den danske og internationa-
le vindindustri til Herning 
Messecenter. I år gentages 
succesen med et endnu 
større event, der strækker 
sig over to dage. Udstilling 
og konference er integreret 

i samme hal for at sikre op-
timal interaktion mellem 
konferencegæster og de 
virksomheder, der ønsker at 
få fokus på deres produkter 
og ideer og dermed bidrage 
at skabe fælles inspiration 
og ideudvikling.

Wind Energy Denmark 
Annual Event er Vindmøl-
leindustriens og Dansk 
Forskningskonsortium for 
Vindenergi’s årsmøde slået 
sammen til ét event, som 
samler hele den danske 
branche og samtidig invi-
terer internationale gæster 
inden for til et samarbejde 
med den danske vindbran-
che.       

hassel.

Når hele vindindustrien mødes til Vindmølleindustriens 
og Forskningskonsortiets ’Wind Energy Denmark Annual 
Event 2015” under dette års hi 2015, er det med et unikt 
set-up med integreret udstilling og konference. Det cen-
trale spørgsmål bliver, hvordan vindbranchen igennem 
samarbejde fortsat formår at få vindenergi til at fl yve og 
udbygge dens globale førerposition.

Eventansvarlig Anders Mika Dalegaard: 
-Verdenseliten samles under ét tag på to dage.

hi 2015:

Vindmølleindustriens Annual Event 2015 
breder vingerne ud i stor vindhal
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En af de spændende nyheder er 
intet mindre end en verdensnyhed 
fra tyske KSB, som er en af verdens 
førende pumpeproducenter.

App til at sikre optimal pumpedrift
Der er tale om en nyudviklet app til 
smartphone og tablet. App’en hed-
der Sonolyzer, og den kan klar-
lægge, om en pumpe med motor 
arbejder optimalt, simpelthen ved 
at “lytte” til den - eller med andre 
ord: App’en kan klarlægge lastsitu-
ationen af enhver centrifugalpumpe, 
som er drevet af en asynkron motor 
med konstant hastighed.

Se mere om dette på næste side, 
hvor app’en og brugen af den er 
nærmere beskrevet.

Med gode pumpeproducenter som 
SERA, Almatec og Ponndorf, og med 
Grønbech & Sønner A/S’ knowhow og 
egen produktion af dose ringsanlæg, er 

Grønbech & Sønner 
A/S en attraktiv sam-
arbejdspartner, når 
det gælder udarbej-
delse og fremstilling 
af dose ringsanlæg.

SERA producerer el-motordrevne 
membran- og stempelpumper samt til-
behør for doseringsapplikationer (f.eks. 
pH regulering, CIP væsker m.m.). 
Trykluftdrevne membranpumper samt 
tilbehør for dosering og transport af 
kemikalier produceres af Almatec, og 
Ponndorf producerer el-motordrevne 
slangepumper samt tilbehør for dose-
ring og transport af kemikalier.

Grønbech & Sønner A/S leverer dose-
ringspumper og komplette anlæg til 
fødevareindustrien, farmaceutisk indu-
stri, kraftværker, spildevandsanlæg og 
generel industri.

For yderligere information kontakt salgs-
ingeniør Henrik Davidsen, tlf. 3326 6300.

KSB udvider ETA-pumpeserien
KSB har netop udvidet serien af 
pumper til hedtolie og -vand (ETA-
pumpeserien). Pumperne fungerer 
pro blemløst uden frem med køling, 
helt op til 350°C for hedtolie, og 
180°C for hedtvand. Læs mere om 
pumperne på næste side.

Movitec højtryks in-line pumpe
Sidste år lancerede KSB højtryks 
in-line pumpen, Movitec, som kan 
anvendes til trykforøgning af vand-
forsyning, vandbehandling, vaske-
anlæg og mange andre formål. Den 
udmærker sig med en af markedets 
højeste virkningsgrader. Pumpen 
kan leveres med den energi rigtige 
IE4 motor og frekvens omformer.

Pumper til dosering
Grønbech & Sønner A/S udarbej der 
og fremstiller doseringsanlæg bl.a. 
med pumper fra SERA, Almatec og 
Ponndorf. Der bliver lejlighed til at 
høre mere om disse pumper på hi 
messen.

Smart måling af vandkvalitet
Der bliver også lejlighed til at se det 
smarte måleapparat, SAM-1 (Smart 
Aqua Meter), fra Sensorex.

Med dette apparat kan man nemt 
og hurtigt bruge sin smartphone til 
måling af vandkvalitet - pH, ORP 
eller ledningsevne og temperatur.

På hi-messe med AUMA
Ved hi-messen deltager Grønbech 
& Sønner A/S i øvrigt med en ek-
stra stand sammen med AUMA - 
en af verdens førende producenter 
af elektriske aktuatorer; AUMA og 
Grønbech & Sønner A/S har været 
samarbejds partnere gennem 50 år.  
Besøg stand 9550.05 i Hal M.

Verdensnyhed hos Grønbech & Sønner A/S
på hi-messen

Dosering - fra forespørgsel
til færdigt anlæg

Funktionel sikkerhed (SIL)
- Ved du nok?

Den 22.-24 september løber hi 
teknologi- og industrimessen af 
stablen i Herning, og Grønbech 
og Sønner A/S er på plads med 

Der bliver fokus på pumper, når 
Grønbech & Sønner A/S står klar 
på hi-messen - herunder pumper 
til dosering.

Doserings-
pumpe
fra SERA

En international konference om funk-

6.-7. oktober 2015 i København.

Med eksperter fra førende virksomheder, 

konferencen fokusere på nyeste viden og 
praktisk information for proces- og mas-
kinindustrien. Eksperter vil dele deres 
erfaring og viden i adskillige specialise-
rede præsentationer. Deltagere vil få god 
mulighed for at tale med eksperter og 
besøge den tilhørende udstilling.

Tilmelding til konferencen (Functional 
Safety Copenhagen) kan ske på www.
fscph.com indtil d. 6. september 2015 – 
derefter vil tilmeldingen blive pålagt et 
gebyr.

Medarrangør af konferencen om funk-
tionel sikkerhed er AUMA, en af verdens 
førende producenter af elektriske aktua-
torer.

AUMA tilbyder en bred vifte af enheder 
til forskellige SIL krav, og AUMA’s SIL 
eksperter vil være til stede ved konfe-
rencen.
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gigant KSB, har udvidet sin serie 
af pumper til hedtolie og -vand. 
Pumperne fungerer problemløst 
uden frem med køling, helt op til 
350°C for hedtolie, og 180°C for 
hedtvand. 

Dette kan lade sig gøre, fordi aksel-
tætningen er trukket så langt væk fra 
mediet som muligt, og fordi det meste 
af transmissionsvarmen stoppes af 
den effektive varmespærre i trykdæk-
slets optimerede design.

Pumperne er i tryktrin 16, og kan 
vælges i følgende udførelser:

- Horisontal end-suction pumpe på 
 bundramme, med kobling og fod-
 motor. Ydelse op til 2280 m3/h ved 
 102 mvs (Etanorm SYT/RSY)

- Blokpumpe tæt sammenbygget 
 med 
 (Etabloc SYT) eller in-line (Eta-
 line-SYT) udførelse, kompakt 
 design som kræver minimal
 plads. Ydelse op til 337 m3/h 
 ved 101 mvs.

Pumperne har optimeret hydraulik 
med premium virkningsgrader, og 
løbehjulet trimmes altid til det øn-
skede driftspunkt for en præcis ydelse 
og et minimalt effektforbrug.

Alle gængse IEC motorer i IE2, IE3 
eller IE4-udførelse, kan leveres til 
pumperne - med eller uden frekvens-
omformer.

Pumperne er robuste og kører roligt 
og problemløst, og prisen er konkur-
rencedygtig og attraktiv i forhold til 
den høje kvalitet – og derudover er 

Grønbech & Sønner A/S med sin 
landsdækkende serviceorganisation 
lige i nærheden, når det gælder plan-
mæssig service eller andet.

Udover ETA-serien kan KSB tilbyde 
mange andre løsninger, bl.a. HPK-L 
hedtvandscirkulationspumpe, som 
kan håndtere hedtvand på op til 400°C 
uden ekstern køling.

Yderligere information fås hos salgs  -
ingeniør Filip Andersen, tlf. 3326 6300.

Nye driftssikre og robuste centrifugal-
pumper til hedtolie og -vand

Den nye app, Sonolyzer, fra KSB 
kan inden for 20 sekunder måle 
asynkrone motorers støjfrekvens, 
og klarlægge om der kan opnås 
energi besparelser.

Svarer indenfor 20 sekunder
Tyske KSB - af verdens førende 
pumpeproducenter - har udviklet en 
app til smartphone og tablet, som 
på kun 20 sekunder kan klarlægge 
effekti viteten af pumper med kon-
stant hastighed.

KSBs Sonolyzer app er baseret 
på en algoritme, som de seneste 
fem år har været integreret i KSB’s 
PumpMeter-enheder, som allerede 
er solgt i mere 30.000 eksemplarer. 
App’en kræver ikke særlig viden om 

ekstra tekniske data fra pumpe-
sættet, og den kan også benyttes til 
pumper fra andre producenter. 

Nem at bruge
Brugerne kan anvende app’en til at 
klarlægge lastsituationen af enhver 
centrifugalpumpe, som er drevet af 
en asynkron motor med konstant 
hastighed. Følgende data skal ind-

Verdensnyhed: Ny app kan ”aflytte”
om pumpe kører optimalt
fra pumpeproducenten KSB kan 
høre, om der kan spares energi

kommer fra den elektriske motors 
-

ud af pumpens nøjagtige hastighed, 
og for at fastslå momentet.

Ved at sammenholde de data, der 
blev indtastet af brugeren, med 
det hydrauliske systems database, 
som er udviklet af producenten, kan 
app’en klarlægge, om pumpen ope-
rerer ved dellast, og den fortæller 
brugeren, om der kan spares energi 
ved at optimere den hydrauliske del 
eller motoren.

Kan minimere driftsomkostningerne
Gennemsnitslevetiden for pumper 
som anvendes i industrien er mere 
end 30 år, og derfor har mange af 
de ældre installerede pumper, kun 
sjældent været undersøgt med mere 
moderne udstyr. I mange tilfælde er 
brugerne slet ikke klar over pumpens 
driftsforhold, og om der er mulighed 
for at optimere pumpeunitten, og 
derved skåne miljøet og spare på 
driftsomkostningerne.

App’en er gratis og kan downloades 
fra App Store og Google Play.

Yderligere information fås hos salgs  -
ingeniør Filip Andersen, tlf. 3326 6300.

tastes til dette formål: Motorens 
nominelle effekt og omløbstal, og 

skiltet, der sidder på alle motorer 
og pumper.

Når målingen starter, vil den mikro-
fon, som er indbygget i enheden 
(smartphone eller tablet) i løbet af 
ca. 20 sekunder optage den støj, der 

Se alle de spændende nyheder på hi-messen hos Grønbech & Sønner A/S i Hal M
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LEVERENDØRER. En vig-
tig del af hi teknologi- og 

industrimessen 2015 er 
Underleverandør-messen, 

hvor en lang række kom-
petente og konkurrence-
dygtige underleverandører 
præsenterer produkter og 
delkomponenter samt un-
derleverancer i form af 
råvarer og halvfabrikata, 
stål, aluminium, metaller, 
plast, montage, bearbejd-
ning, tilbehør og værktøj 
samt overfladebehandling 
etc.Fremstillingsvirksom-
hederne fokuserer i stigende 
grad på deres kernekompe-
tencer og flere outsourcer 
processer, komponenter og 
ydelser til underleverandø-
rer, der kan levere bedre, 
billigere og mere fokuseret. 
På hi teknologi- og industri-
messen 2015 udstiller en 
lang række førende, kompe-
tente og konkurrencedygti-
ge underleverandører. Med 
fokus på kvalitet, sikkerhed, 
fleksibilitet, innovation og 
hurtighed bliver der stillet 
skarpt på de muligheder, 
som kan tilbydes kunderne.

Fællesstand i nyt design
For at understøtte de dan-
ske underleverandører har 
Industrisamarbejdet DI 
etableret en fællesstand 
med fortrinsvis fremstil-
lingsvirksomheder inden 
for metalområdet.
 - Der er tale om et nyt stand-
koncept, som har premiere 
på hi teknologi- og indu-
strimessen 2015, men som 
i den kommende tid vil blive 
brugt på Industrisamarbej-
dets fællestande på blandt 
andet Elmia i Jönköping og 
på Hannover Messe, for-
tæller branchedirektør Ole 
Storm Jepsen, Industrisam-
arbejdet DI.

Udstillere kan ses fra alle 
sider
Det nye standkoncept er 
karakteriseret ved at være 
åbent og lyst så alle udstil-
lere på standen kan ses fra 
stort set alle vinkler. Stan-
den på hi teknologi- og in-
dustrimessen 2015 er på 

192 m2 og skaber de bedste 
muligheder for markedsfø-
ring og synliggørelse overfor 
nye og eksisterende kunder. 
Det fælles loungeområde, 
der danner gode rammer 
for afholdelse af møder med 
kunder, samarbejdspartnere 
m.v., betjenes af medarbej-
dere fra Industrisamarbej-
dets sekretariat

Besøg af udenlandske 
industrifolk
- Industrisamarbejdet DI 
har etableret fællesstanden 
på hi teknologi- og industri-
messen 2015 fordi hjemme-
markedet er meget vigtigt 
for os, og fordi vi forventer, 
at der kommer flere ud-
lændinge til messen, siger 
Ole Storm Jepsen. - Vore 
forventninger skyldes det 
gode initiativ MCH Mes-
secenter Herning har taget 
i samarbejde med Industri-
samarbejdet, Produktion 
NRW, RoboCluster, DIRA 
og OWL Maschinenbau 
med at arrangere en treda-
gestur fra Tyskland for tyske 
industrivirksomheder. På 
turen vil de tyske industri-
folk besøge en række danske 
industrivirksomheder og 
afslutte med et besøg på hi 
teknologi- og industrimes-
sen 2015.

Vigtigt at styrke  
hi teknologi- og industri
- Det er også vigtigt, at dan-
ske fremstillingsvirksomhe-
der og underleverandører 
bakker op om hi teknologi- 
og industrimessen 2015. 
Krisen fra 2008 betød, at 
mange underleverandører 
mistede mange af deres dan-
ske kunder, og måtte vender 
sig mod kunder i udlandet. 
Derfor er MCH’s initiativ 
med at invitere udenlandske 
kunder er rigtig godt, og vil 
styrke messen på sigt, slutter 
Ole Storm Jepsen.
Stand K8220.

hassel.
Wexøe Gruppen består af selskaberne Wexøe A/S, Skaarup Imcase A/S, Hitavent ApS og 

Fibernet ApS – samlet under Wexøe Holding A/S. Selskaberne i Wexøe Gruppen tilbyder i tæt 

samarbejde produkter og kundetilpassede løsninger samt rådgivning og service – inden for 
forretningsområderne: stærkstrøm, elektrifi cering af jernbane, elinstallation, automation, 

elektromekaniske komponenter, data-installation og endelig køling af datacentre.

Wexøe A/S
Lejrvej 31
3500 Værløse
Danmark

T  +45 4546 5800
F  +45 4546 5801
E  wexoe@wexoe.dk
W  wexoe.dk

Vi vil gøre dig mere 
konkurrencedygtig
Maksimalt udbytte - minimal automation 
Wexøe A/S og Rockwell Automation har ind-
gået et strategisk samarbejde. Med et dedikeret 
Rockwell team har du mulighed for at opnå 
standardløsninger, tilpasset specifi kt til dit 
formål på Wexøes eget montageværksted.

Mød dit team på HI15 stand E 4250 

Samarbejdet giver dig direkte adgang til 
et stærkt team af eksperter, nem adgang 
til professionel teknisk support, levering 
af kitleverancer samt dag-til-dag 
leverancer.

– og du kan bestille direkte 
på www.wexoe.dk 

Daniel Billstrøm
Commercial Engineer

M: 3014 0145
E: dbi@wexoe.dk

Jacob Fallesen
Key Account Manager

M: 4070 1435
E: jfa@wexoe.dk

Mogens Brusgaard
Salgsdirektør

M: 4070 1444
E: mbr@wexoe.dk

Lars Køhler
Commercial Engineer

M: 4070 1439
E: lkh@wexoe.dk

Stand 
E4250

hi 2015:

Danske 
underleverandører 
viser hvad de kan
Underleverandørerne er en meget vigtig del af dansk 
fremstillingsindustri, men det er vigtigt, at de markeds-
fører sig overfor både danske og udenlandske produkti-
onsvirksomheder. Industrisamarbejdet DI har etableret 
en nydesignet fællesstand, hvor underleverandørerne 
kan vise, hvad de kan.
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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 • Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg

Er du til ild eller vand?

Se bl.a. Fronius nye TPS/i svejsemaskine, der kan tilpasses den 
enkelte brugers behov samt vores plasmaskæremaskiner fra 
Messer, Swift-Cut og Hypertherm

Se bl.a. de nye visuelle flowindikatorer og Gracos nye 
fødevarepumpe. 

Kom med din opgave - så løser vi den.

Mød vores procesafdeling i hal M stand nr. 9550-08 Mød vores svejse- og skæreafdeling i hal D stand nr. 3100

Projektchef Bjarne Bro, 
Billund Bio Refi nery, 
har viet hele sit liv til 
spildevand. Hans indsats 
kulminerede sidste år, da 
opførelsen af Billund Bio 
Refi nery startede.

SPILDEVAND. Hvert år ud-
deles Vandmiljøprisen i 
forbindelse med Spilde-
vandteknisk Forenings års-
møde. I år fandt mødet sted 
i Korsør.. Efter indstilling 
fra Krüger A/S og Billund 
Vand A/S tilfaldt prisen i 
år projektchef Bjarne Bro, 
Billund Bio Refi nery.

-Bjarne Bro har ikke bare 
viet sit arbejdsliv og hele sit 
store engagement til spil-
devandsområdet. Han er 
simpelthen Mr. Spildevand 
i spildevandsfolkets og an-
dres øjne. Ikke mange ar-
bejdspladser kan prale med, 
at deres spildevandsgeni, der 
netop er fyldt 68 år, stadig 
har ”ild” i øjnene, når der 
diskuteres fremtidens spil-
devandshåndtering, hedder 
det i begrundelse for at til-
dele Bjarne Bro prisen.

Kaldes også Mr. Biogas
Pristageren kan man også 

kalde Mr. Biogas efter en 
årelang og målrettet ind-
sats for at udnytte naturens 
ressourcer ved at samtænke 
spildevand og organisk af-

fald. En indsats, der rækker 
helt tilbage til det første pio-
nerarbejde i den daværende 
Grinsted Kommune i 1997, 
hvor der da blev grundlagt 

en succes, som i dag vække 
opsigt både nationalt og 
globalt.

Bjarne Bro´s fornemme 
indsats kulminerede i 2014, 

da miljøminister Kirsten 
Brosbøl tog første spade-
stik til Billund Bio Refi nery 
- fremtidens renseanlæg. 
Fyrtårnsprojektet skal vise 
vejen for endnu bedre, mere 
effektiv og mindre ressour-
cekrævende spildevands-
behandling i fremtiden, og 
derfor nyder det også stor 
bevågenhed som fuldskala 
demonstrationsprojekt.

Den perfekte kulisse for 
spildevandsteknik
SK Forsyning i Korsør var 
vært for årsmødet, og det var 
første gang det fandt sted i 
det vestsjællandske.

Synet af det smukke 
Korsør Renseanlæg var det 
første, der mødte deltagerne 
i årsmødet. Et renseanlæg 
er og bliver den perfekte 
kulisse, når det handler om 
spildevandsteknik. I ”gamle 
dage” var det hovedreglen, at 
STF´s årsmøde foregik på et 
renseanlæg. Men i takt med, 
at den tilhørende udstilling 
fi k vokseværk, har det været 
nødvendigt at fi nde alterna-
tive udstillingsarealer. Kor-

sør Renseanlæg er bygget på 
en mark lidt uden for byen, 
og der var relativt god plads 
omkring anlægsdelene, så 
det var i år en idealsituation, 
hvor et interessant rensean-
læg dannede rammen om 
årsmøde og udstilling.

136 udstillere af alskens 
spildevandsudstyr
Korsør Renseanlægs grund 
er på 58.000 m². Der var dog 
fyldt godt op af de 136 ud-
stillende fi rmaer, som havde 
mange nyheder at tilbyde 
spildevandssektoren. Net-
toudstillingsarealet var på 
intet mindre end 3.100 m²

Udstillingen bugnede af 
alskens udstyr til transport 
og rensning af spildevand 
samt behandling af spilde-
vandsslam – kort sagt alt 
hvad der skal bruges fra 
spildevandet forlader fa-
miliens Jensens beboelse 
til spildevandet til spilde-
vandet er renset og udledt, 
og spildevandsslammet er 
spredt eller deponeret.

Leverandørerne af både 
udstyr, rådgivning og ser-
viceydelser var massivt til 
stede, så der var rig mu-
lighed for at træffe både 
eksisterende og måske kom-
mende samarbejdspartnere 
og få faglig inspiration.

Vandmiljøprisen til Mr. Spildevand
Projektchef Bjarne Bro alias 
Mr. Spildevand (th) fi k 
Vandmiljøprisen.
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Når dørene åbnes for hi teknologi- og industri messen 
2015 i Hernings messehaller til septem ber, bliver det 
med 98 verdensnyheder blandt de 227 godkendte 
nyhe der.

HIMARKS. Der vil være masser af nyheder hos ud stillerne 
på hi-messen i MCH Messecenter Her ning i september. 
Der er godkendt 227 nyheder. Blandt de mange nyheder 
er der 98 verdensnyheder, der er i alt 43 trestjernede, 
heraf 27 verdensnyheder. Tre stjerner tildeles kun særligt 
innovative nyheder i messens nyhedssystem hi Marks.

Det er det hidtil største antal verdensnyheder, der er 
præsenteret på hi-mes sen. Verdensnyhederne er nyhe-
der, som ikke har væ ret vist på internationale udstillinger 
eller messer før den 13. april i år.

- Mange fagfolk går mål rettet efter at se nyheder på 
hi-messen, og derfor er det meget glædeligt, at der er 
så mange udstillere, der benytter muligheden for at 
præsentere nyheder, siger man fra messeledelsen.

Bedømmelse i hi Marks
Alle nyheder fra udstillerne er blevet bedømt af et pro-
fessionelt udvalg af faglige branchefolk, rådgivere og 
specialister. Godkendte nyheder er tildelt en, to el ler 
tre stjerner afhængig af innovationshøjden. 

Alle 227 nyheder samles i en nyhedsguide, som giver 
besøgende overblik over, hvor på messen nyhederne kan 
opleve. Nyhedsguiden udleveres til alle besø gende på 
messen. Desuden kan nyhederne ses i et on line katalog 
på www.hi-in dustri.dk.

hassel.

Rekord mange 
verdensnyheder 
på hi 2015 i Herning

STYRINGER. Fremover kom-
mer Many-Core-styringer 
til at spille en central rolle 
i forbindelse med maskin-
byggeri og Industri-4.0-
projekter.  For at kunne 
leve op til de stigende krav, 
der stilles til Smart Factory 
og avancerede maskiner 
og produktionsanlæg i for-
bindelse med Industri 4.0, 
skal der nemlig arbejdes 
med højtydende styringer 
som f.eks. industriserveren 
C6670.  En af de vigtigste 
forudsætninger for en effek-
tiv udnyttelse af den enorme 
computerydelse er en kon-
sekvent softwareunderstøt-
telse som den, TwinCAT 3.1 
kan tilbyde.

Many-Core-PC´er fra 
Beckhoff Automation ApS 
adskiller sig fra de normale 
industri-PC´er i kraft af de-
res arkitektur. De er udsty-
ret med fl ere processorer, de 
såkaldte packages, der hver 
især har fl ere processorker-
ner. Desuden er der forskelle 
med hensyn til hukommel-
sen: NUMA (Non-Uniform 
Memory Access)-teknikken 
gør det muligt at udstyre 

hver enkelt processor med 
en separat individuel hu-
kommelse. Beckhoffs in-
dustriserver C6670 har to 
Intel-Xeon-packages med 
hhv. 6, 12 eller 18 kerner og 
en arbejdshukommelse, der 
spænder fra 64 til 2048 GB.

Det er dog først med soft-
waren TwinCAT 3.1 man 
får mulighed for til fulde 
at udnytte hver enkelt pro-
cessorkernes ydelse.  Ma-
skin- og procesforløb, der 
er egnet til parallellisering, 
kan med TwinCAT 3.1 af-
bildes optimalt og fordeles 
på forskellige tasks i form af 
funktionsmoduler.

Enkel modularisering 
- komfortabel diagnose
Med TwinCAT kan en-
kelte automatiseringsop-
gaver realiseres i moduler. 
Maskinmoduler forsynet 
med SPS- eller C++-kode 
får tildelt bestemte tasks i 
TwinCAT-systemet, der ud-
fører disse cyklisk med en af 
brugeren defi neret aftast-
ningsfrekvens (cyklustid). 
De forskellige tasks fordeles 
herefter på de eksisterende 
realtidskerner. De enkelte 
tasks kan prioriteres med 
henblik på at defi nere ræk-
kefølgen af de forskellige 
forløb.

Analyse af belastninger
Af helt afgørende betydning 
for udnyttelsen af det sam-
lede potentiale er desuden 
TwinCAT 3.1 diagnose-
funktionaliteten, der f.eks. 
kan benyttes til analyse af 
belastningen af de enkelte 
kerner. Kernerne kan også 
anvendes til TwinCAT-run-
time – i så tilfælde tales der 
om isolerede kerner. De er 
bl.a. kendetegnet ved, at Mi-
crosoft-styresystemet ikke 
udføres parallelt med Twin-
CAT-realtidssystemet. På 
den måde kan Windows-
processer holdes adskilt fra 
realtidsprocesser uden de 
store problemer.

TwinCAT 3.1 er beregnet 
til max. 256 processorkerner 
og er dermed godt rustet til 
fremtidens krav.  Hele viften 
af aktuelle processorer til 
automatiseringsopgaver står 
til rådighed. Afhængigt af 
behovet for computerydelse 
konfi gureres det påkrævede 
antal kerner målrettet til 
udførelse af realtidsopgaver.

Stand E4140.
hassel.

hi 2015:

Funktionsmoduler fordeles på 
op til 256 processorkerner

FDT 3D: Nem 
 

Du sætter pris på hurtig engineering?
Du forventer at tingene passer sammen?
Vi har det rette værktøj til dig.

Installer den gratis software Festo Design Tool 3D, så du kan udnytte din tid endnu mere effektivt. Dette effektive værktøj giver dig 
3D-CAD-data for et helt funktionsmodul, og gør det nemt og enkelt at bestille komplette funktionsmoduler frem for enkeltkompo-
nenter. Som f.eks. her, hvor en standardcylinder DSBC med selvjusterende pneumatisk endeslagsdæmpning er komplet bestykket 
med tilbehør under et bestillingsnummer.

70 21 10 90 
www.festo.dk/FDT-3D

22. – 24. sept 2015
Hal E, stand E4052
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Komplet program 
i magnetventiler

Specialopgaver 
udføres på vores 

eget værksted

To-, tre- og fi re-vejs magnetventiler 

til trykluft , væsker, damp og gasser

1/8” - 3”

150 bar

1430 l/min.

67

5/2-vejs styreventilblokke 

ISO 9001
certifi ceret

Hold dig opdateret!

www.siemens.dk/indnews

Er du interesseret i…

• Produktnyheder

• Tips og tricks

• Konkurrencer

• Nye features

• Messer og udstillinger?

Så har vi flere muligheder, du kan vælge imellem.

Vi tilbyder nemlig tre fagspecifikke nyhedsbreve
Så du kan være sikker på at modtage netop den information og de  
nyheder, der interesserer dig mest. Leveret direkte til din inbox i et  
lækkert og letlæseligt elektronisk format. 

Læs mere og tilmeld dig nu på www.siemens.dk/indnews

OPERATØRPANEL. Beijer 
Electronics  præsenterer 
iX T7BR, et robust 7” ope-
ratørpanel, designet til drift 
i krævende miljøer. Det nye 
panel er testet og certifi ce-
ret til at modstå vind, regn 
og sne, og fungerer i både 
krævende udendørsappli-
kationer og i offshore ma-
skinrum, med meget damp 
og vibrationer.

Testet til ekstremer
Det robuste operatørpanel 
iX T7BR, styrker Beijer 
Electronics’ samlede rug-
ged-sortiment, der også om-
fatter panelet 15” iX T15BR. 
Begge HMI’er er certifi ceret 
af store klassifi kationssel-
skaber for farlige miljøer 
(UL, IECEx, ATEX) samt 

standard marineklassifi ka-
tionerne (ABS, DNV, GL, 
LR, KR) til brug på skibe 
og offshore installationer. 
Det robuste iX HMI-panel 
er designet til en driftstem-
peratur på -30°C to 70°C 
og i overensstemmelser 
med NEMA 4X og IP66-
standarder.

 
Smart iX HMI Software
Softwaren til iX HMI, in-
deholder unikke kommu-
nikationsværktøjer. Det 
kombinerer førsteklasses 
vektorgrafi k og smartere 
funktioner, det giver intuitiv 
betjening. Ydermere, er der 
næsten ubegrænsede tilslut-
ningsmuligheder til andet 
udstyr, via den omfattende 
driverliste.

Funktioner
Lysstærkt 7” operatørpanel, 
800 × 400 pixels, 500 eller 
1,000 cd/m2 læsbar i sollys.
Driftstemperatur: -30 til 
70°C.
Certifi ceringer til farlige 
områder: UL Class I Div 2 
og ATEX/IECEx Zone2.
Marinecertifi ceringer: 
DNV, ABS, GL, LR, KR.
NEMA 4X/IP66 kapsling.
Konstrueret til drift i udfor-
drende miljøer.
2 × Ethernet, 2 × serial, 3 
× USB standard, 2 × CiX 
CAN porte valgfri.
iX HMI-software med uni-
versel tilslutningsmulighed.

Stand G5860.

hassel.

hi 2015:

Rugged 7” iX HMI 
operatørpanel

VARMEVEKSLER. Den nye 
Alfa Laval T8 pladevarme-
veksler er både mere kom-
pakt, mere effektiv og har 
en bedre selvrensningsevne 
end tilsvarende varmeveks-
lere.

Det fremhæver AVN Hy-
draulik, der kan præsentere 
den ny varmepladeveksler 
hi 2015.

AVN Hydraulik er distri-
butør for Alfa Laval i Dan-
mark.- Alfa Laval T8 giver 
overlegen fl ow fordeling 
over hele pladens overfl ade, 
understeger AVN Hydrau-
lik.

Højere energieffektivitet
Sammenlignet med en tra-
ditionel pladeveksler, opret-
holder T8 et lavt trykfald i 
distributionsområdet sam-
tidig med et højt trykfald 
til varmeoverførsel. Dette 
resulterer i en forbedret 
varmeoverførsel og højere 
energieffektivitet, takket 
være eliminering af stille-
stående zoner og reduceret 
risiko for afl ejringer.

Dette medvirker til at 
gøre T8 mere energieffek-
tiv på grund af nedsat behov 

for pumpekraft. Samtidig 
bliver det muligt at konfi -
gurere T8 med færre plader. 
Dermed kan den gøres mere 
kompakt, og med en højde 
på under en meter vil den 
kunne vinde indpas mange 

steder.Reducerede service 
omkostninger følger også 
med. Færre plader betyder 
hurtigere rensning og lavere 
omkostninger til reservede-
le. Stand M9950.

hassel.

hi 2015:

Kompakt og effektiv 
pladevarmeveksler
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SERVO. De høje omkost-
ninger indenfor servod-
revteknologi er nu fortid. 
Med introduktionen af den 
elektriske cylinder EPCO 
fra Festo, som inkluderer 
web-konfiguration og web-
diagnose, er ikke bare prisen 
optimal men også komplek-
siteten er blevet væsentlig 
mindre. Alt sammen til gavn 
for en omkostningseffektiv 
og risikominimeret projekt-
gennemførelse.

Centralt i Festo’s positio-
neringskoncept „Optimised 
Motion Series“ er den elek-
triske cylinder EPCO et 
førsteklasses eksempel på 
enkel og økonomisk brug af 
elektriske cylindere inden 
for fabriksautomation. Med 
de to software-værktøjer 
„WebConfig“ og „WebDiag“ 
er web-konfiguration og 
web-diagnose sammen med 
motor-controlleren CMMO 
utrolig enkelt. 

Fordele ved elektrisk  
bevægelsesløsning
Systemet forudsætter ikke 
de samme programmerings-
kompetencer som mere 
komplekse servo systemer, 
men giver stadig mulighed 
for at udnytte de fordele 
der er ved en elektrisk be-
vægelsesløsning. Derfor er 
det elektriske drev lige så 

nemt at håndtere som en 
pneumatisk cylinder. Dette 
skyldes til dels motoren, der 
er integreret i cylinderen, 
ligesom de præfabrikerede 
kabler, der er egnet til brug 
i energikæder og som fås i 
forskellige længder. 

Komponenterne i serien 
passer hulmønstre med hin-
anden, og kan derfor kombi-
neres til at udgøre komplette 
håndteringssystemer. Til-
føjelsen af IO-Link som 
kommunikationsprotokol, 
muliggør endvidere nem 
integration i styringer af de 
mest almindelige fabrikater.

Nye varianter
OMS systemet udvides nu 
til også at omfatte tand-
remsaksen ELGR til simple 
applikationer og drejemo-
dulet ERMO til simple dre-
jebevægelser samt EPCO 
med ekstern føring.
Stand E4052.    

      hassel.

hi 2015:

Kompakt og alsidig 
børsteløs DC motor

MESSE. Robotter skaber 
bemærkelsesværdig vækst 
i alle de produktionsvirk-
somheder, der er villige til at 
hoppe på automationstoget. 
Men selvom salget af denne 
nye, banebrydende produk-
tionsteknologi er stigende, 
er det stadig kun cirka 30 
procent af produktionspro-
cesserne i danske fremstil-
lingsvirksomheder, som er 
automatiserede, og man kan 
derfor ikke lade være med 
spørge sig selv: Hvorfor bli-
ver der ikke automatiseret 
mere i Danmark?

Teknologisk Institut har 
gennem deres arbejde og 
kontakt til et hav af pro-
duktionsvirksomheder 
registreret især tre fakto-
rer, som udgør en barriere 
mellem virksomheder og 
automationsgevinster. De 
tre faktorer er mangel på tid, 
mangel på kompetencer og 
mangel på teknologi.

Derfor vil man i den 
kommende tid sætte fokus 
på, hvordan man kan over-
vinde disse forhindringer 
og skærpe sin virksomheds 
produktivitet og dermed 
også sikre sin fremtidige 

eksistens i en global kon-
kurrence.

Forhindring: Mangel på tid
To hulemænd aser og maser 
med en vognfuld sten, som 
kører på firkantede hjul. 
En tredje mand kommer og 
tilbyder et sæt runde hjul, 
men de to hulemænd takker 
nej og bedyrer „vi har ikke 
tid“. Analogien fremføres 
af faglig leder Søren Peter 
Johansen fra Teknologisk 
Institut, som mener, bille-
det sætter diskussionen i det 
rette perspektiv.

- At sige nej til en pro-
duktionsrobot svarer til at 
sige nej til at få runde dæk på 
sin vogn. Selvom firkantede 
hjul måske kan virke for en 
tid, så vil man unægtelig bli-
ve overhalet, hvis man ikke 
tager sig tid til et hjulskift, 
siger han.

I relation til denne tids-
barriere, giver Teknologisk 
Institut herunder tre gode 
råd til at komme i gang med 
robotter og automation.

1. Afsæt tid og kom i gang
Det her er centralt. Man er 
nødt til at prioritere tiden 

til at automatisere. Man er 
rent ud sagt tvunget til det, 
hvis man har ambitioner om 
at overleve.

Synlighed omkring ge-
vinsterne kan her være 
nøglen til at få automation 
højest på virksomhedens 
dagsorden. Forsøg her at få 
afdækket, hvad det betyder 
for jeres virksomhed - hvilke 
besparelser kan man opnå, 
hvilke nye kunder vil man 
kunne nå (takket være ek-
sempelvis højere kvalitet og 
sporbarhed, nemmere skift i 
forespørgsler osv.)? Her kan 
det også betale sig at søge er-
faren rådgivning, hvis man 
har brug for hjælp til denne 
afklaring. Der findes også 
onlineværktøjer, som kan 
give et glimt af potentialet, 
eksempelvis The Robot In-
vestment Tool, som for nylig 
er frigivet i en betaversion.

En anden effektiv metode 
til at få robotterne priorite-
ret er ved at se på, hvad risi-
koen er ved ikke at investere 
i dem. Her er der et andet 
værktøj på trapperne, som 
vil kunne kortlægge, hvor-
dan man ligger på automa-
tiseringsområdet i forhold 
til lignende virksomheder.

Når man så bliver klar til 
at sætte i gang, kan man evt. 
starte med at låne, leje eller 
købe en robot. Erkend og ac-
ceptér, at det tager tid. Giv 
plads til begynderfejl, for 
hver gang man fejler, lærer 
man rigtig meget. Isolér evt. 
udviklingsteam fra driften

2. Lav nogle for-projekter
Analysér opgaven. Test de 
vanskelige elementer inden 
investering i hele processen. 
Det kan godt være, at det er 
en meget lille delkomponent 
i en større automationspro-
ces, som gør, at det hele fej-
ler. Den skal man spotte så 
hurtigt som muligt. Man 
skal lave nogle „fast fails“ - 
det sparer én værdifuld tid 
i det lange løb. Måske finder 
man ud af, at man faktisk 
slet ikke skal automatisere 
en proces - eller at man kan 
gøre det på en anden måde. 
Netop her kan det give me-
ning, at man starter med at 
leje en robot. Det giver god 
mulighed for forsigtigt at 
prøve nogle ting af.

3. Alliance med en partner
Hvis man vil have den rig-
tige løsning fra start, kan det 
anbefales at alliere sig med 
en erfaren partner. Man 
vil dermed undgå at skulle 
starte forfra og bruge unød-
vendig tid, som jo netop er, 
hvad man vil undgå. Man 
kan i stedet fastholde sit fo-
kus på hele tiden at skabe 
nogle bedre produkter.

Overvej nøje hvilke tek-
nologier, der er brug for. Vær 
opmærksom på, om der alle-
rede findes standardudstyr 
til at løse udfordringen. Og 
hvis standardudstyr ikke 
duer, er det en god idé at 
bede om referencer fra ens 
leverandør på lignende ca-
ses.

hassel.

hi 2015:

Sådan kommer man
i gang med robotter

hi 2015:

Servoteknologi for alle

MOTOR: Den alsidige bør-
steløse DC motor – BLE se-
rien fra Orientalmotor – kan 
leveres med bremse og kan 
køre vertikalt. Med den nye 
motor kan Eegholm a/s nu 
efterkomme den stigende 
efterspørgsel på kompakte 
og stabile hastighedsmoto-
rer.

Den energieffektive bør-
steløse DC motor kan køre 
Z-akse på grund af valgfri 
elektromagnetisk bremse.  
BLE serien fås i byggestør-
relserne 60, 80 og 90 mm og 
yder 30 til 120 W. Motoren 
kører fra 100 til 4.000 o/

min og er omdrejningsstabil 
ved varierende last.

Højere moment
De to geartyper, paral-
lelgear og hulaksel vinkel-
gear, er specielt hærdet for 
at kunne opnå høje hastig-
heder. Parallelgearet opnår 
et maksimum moment på 
30 Nm ved 90 mm moto-
ren. Hulaksel vinkelgearet 
er mere solidt og kan derfor 
opnå et højere moment på 
grund af designet.

Motoren er særdeles vel-
egnet til miljøer, hvor der er 
behov for pladsbesparende 
motorer, da DC motoren har 
en mindre indbygningsmål 
end tilsvarende motorer. 
Samtidigt er vægten redu-
ceret og motoren er energi-
besparende.
Stand M9768.

hassel

Afsæt tid og kom i gang med robotter.

Teknologisk Institut har sat fokus på faktorer, som udgør 
en barriere mellem virksomheder og automationsgevin-
ster. På hi teknologi- og industrimessen 2015, der finder 
sted i MCH messecenter Herning 22.-24. september, vil 
der blive præsenteret et bredt udbud af automationstek-
nologi.
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Mød os på hi-messen  -  22.-24. september  -  på stand E4100

Hos os får du mere end bare 

et tegneprogram
Vi interesserer os for dig hele vejen - også efter du har købt

Når du vælger det program der skal holde styr på din eldokumantation, fokuserer 

du helt naturligt på, om det kan de ting I har brug for, og om det spiller sammen 

med virksomhedens øvrige programmer. Det er én vigtig del af processen.

Hvad mange desværre glemmer, er at undersøge hvordan samarbejdet med for-

handleren bliver efter købet. Hvordan fungerer supporten? Hvad sker der når der 

opstår nye behov? Bliver dine behov taget alvorligt?

Hos os får du mere end bare et avanceret tegneprogram. Du får en samarbejds-

partner, der fokuserer på dig og dine behov, og hjælper dig videre, når du får brug 

for det. Vi interesserer os for dig hele vejen - også efter at du har købt.
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 i én enhed

 

 … med Kollmorgen servo systemer

Rustfri, hygiejnisk og IP 69K 

      HI-2015

      Stand nr. G5654

TRYK. Til brug i eksplosions-
farlige områder over hele 
verden, har WIKA lanceret 
en ny tryktransmitter. Mo-
dellen, der har fået navnet 
IS-3, er udstyret med en 
kombineret ATEX og IE-
CEx godkendelse, lige som 
rækken af godkendelser også 
omfatter en SIL 2 rating.

Fra 0,1 til 6.000 bar
IS-3 tilbydes i en række for-

skellige versioner, dækken-
de målområder fra 0,1 helt 
op til 6.000 bar og opererer 
med en nøjagtighed på op 
til 0,25 % af span. Den nye 
tryktransmitter leveres med 
et stort udvalg af procestil-
slutninger, heriblandt frem-
skudt membran til måling af 
viskose eller kontaminerede 
medier, og koniske gevind 
for høje tryk til gas og hy-
drauliske applikationer.

2-wire transmitter
Elektrisk er den nye IS-3 
en 2-wire transmitter med 
4...20mA signal, og den 
elektriske tilslutning kan 
enten foregå via en stik-
forbindelse (som DIN EN 
175301-803 A eller M12x1) 

eller med fastmonteret ka-
bel - i sidstnævnte tilfælde 
er tæthedsklassen som stan-
dard IP67, men IP68 er mu-
lig som option.
Stand nr. : M9550.01 
 

jsj

hi 2015:

Tryktransmitter 

MOTORSTYRING. LINAK 
præsenterer en ny, integre-
ret motorstyring på dette 
års hi-messe. Styringen går 
under navnet IC -Integrated 
Controller. Motorstyringen 
er pladsbesparende, og dens 
simple installation byder på 
en optimeret brugervenlig-
hed og fl eksibilitet. 

Tidligere har motorsty-
ringen siddet i en plastkasse 
uden for aktuatoren, men 
på aktuatorer med IC er 
motorstyringen integreret, 
hvilket gør aktuatoren til én 
samlet enhed, og dermed 
yderst pladsbesparende. 
Aktuatorer med IC er meget 
simple at installere og tage i 
brug, hvilket også gør dem 
tidsbesparende.

Optimeret brugervenlighed
Brugerne af aktuatorer med 
IC vil også opleve en opti-
meret brugervenlighed og 
fl eksibilitet i form af den 
optimerede PC software, 
BUS link. Her kan bruge-
ren selv ændre opsætnin-
gen, så det passer optimalt 
til dennes behov og løsning. 
Derudover er der tilknyt-
tet en Serviceindikator via 
BUS link, som har til hensigt 
at spare brugeren for even-
tuelle servicebesøg. Ser-
viceindikatoren kan være 
behjælpelig ved en eventuel 
fejlsøgning, hvilket gør det 
muligt for brugeren selv at 
løse problemet på stedet.

Endnu et nyt tiltag ved 
IC aktuatorer er, at de kan 

køre helt op til 8 parallelt, i 
modsætning til aktuatorer 
uden, som primært kører 
4 parallelt. Dermed kan de 
samlet set løfte helt op til 12 
tons, hvilket åbner op for, at 
LINAK nu kan løse endnu 
større opgaver. Motorstyrin-
gen er, ligesom aktuatoren, 
IP69 beskyttet.

Tre typer af feedback
Den integrerede motor-
styring tilbyder tre typer 
af feedback - Endestop, 
Relativ position (pulser) 
Absolut position 4-20mA 
/ 0-10V / PWM (Pulse 
Width Modulation). Den 
fås ligeledes med ModBus 
og LinBus. Den nye motor-
styring, IC, fra LINAK, er 

tilgængelig på fi re af de mest 
anvendte aktuatorer i indu-
strien – LA14, LA25, LA36 
og LA37.

Udviklingen af IC er ba-
seret på mange års erfaring 
og viden, og som altid har 
enhver løsning været i gen-
nem et grundigt og gennem-
gribende testforløb, som er 
et af kendetegnene for LI-
NAK TECHLINE aktua-
torerne.
Stand M9840.

hassel.

hi 2015:

Integreret motorstyring 

ENCODER. Hans Følsga-
ard A/S sætter fokus på 
Küblers Sendix M36R, der 
er en ekstremt robust mul-
titurn-encoder fremstillet 
til de hårdeste miljøer in-
den for transportsektoren 
og industri. Der er også en 
rustfri variant til offshore-
applikationerne

De hårde miljøer inden 
for mobil automation, vind-
kraft og maritim brug kan 
godt stille nogle ubehageligt 
store krav til de encodere, 
der skal give feedback i for-
bindelse med positionering 
eller lignende opgaver. En-
codere skal kunne modstå 
chok, vibration og store 
temperaturudsving. Og ud 
over at være robuste, skal de 
selvfølgelig også være præ-
cise og pålidelige.

Derfor sætter Hans 
Følsgaard A/S fokus på en 
ny serie af absolutte multi-
turn-encodere. De magneti-
ske multiturn-encodere fra 
Kübler er en udvidelse af 
Sendix M36-programmet, 
men med postfi xet ”R” in-
dekerer Kübler, at Sendix 
M36R er en ekstremt robust 
udgave. Kübler forventer 
selv, at Sendix M36R vil 
blive anvendt i mobile og 
udendørs applikationer i 
klimaer, som let kunne slå 
mindre robuste encodere af 
pinden..

Montage på meget lidt 
plads
M36R er samtidigt yderst 
kompakt med sine 42mm, 
der tillader montage på me-
get lidt plads. Encoderen 
fi ndes desuden i en hulaksel-
variant. Lejerne er udført i 
det ekstremt solide Safety-
Lockplus designs, som ud 
over at modstå chok og vi-
brationer også er tolerant 
over for installationsfejl. 
Meget store lejer betyder, 

at M36R trods sine 42mm 
faktisk har et styrkeniveau, 
der kun kendes fra 58mm 
klassen. Dertil kommer, at 
tæthedsklassen er oppe i 
IP666, IP67 og IP69K af-
hængigt af udformning.

Elektrisk er M36R mul-
titurn-encoderen udstyret 
med en energy-harvesting 
forsyning, det medfører, at 
encoderen hverken behøver 
gear eller batteri. Det sikrer 
både en kompakt og robust 
løsning, der desuden kan 
fungere år ind og år ud uden 
service. I længden giver det 
også en billig løsning, da der 
hverken skal indregnes bat-
terier eller service i encode-
rens samlede regnskab.

Ufølsom over for støv og 
kondens
Den magnetiske scannings-
funktion i Küblers Sendix 
M36R gør multiturn-enco-
deren ufølsom over for støv 
og kondens, og et brugbart 
temperaturområde mellem 
-40°C og +85°C øger anven-
deligheden i barske omgivel-
ser. Opløsningen er 38-bits, 
hvilket skyldes en kombina-
tion af multiturn-encode-
rens maksimale 24-bits og 
en højpræcis single-turn 
14-bit opløsning. Output 
kan ske med et CAN Open 
interface eller analoge 4 – 
20mA- eller 0 – 10V. En SSI-
option er også mulig.

Den nye M36R encoder 
er godkendt efter KBA’s 
forskrifter (den tyske mo-
torkøretøjs- og transport-
forbundsorganisation). 
Dermed følger encoderen 
certifi ceringskravene for 
blandt andet EMC og elek-
trisk støj. Dertil kommer, 
at der også kan leveres en 
VA4 rustfri stål variant til 
offshore-applikationer.  
Stand E4056.

hassel.

hi 2015:

Ektrem robust 
multiturn encoder 

Tryktransmitteren IS-
3 tilbydes i en række 
forskellige versioner, 
dækkende målområ-
der fra 0,1 helt op til 
6.000 bar og opererer 
med en nøjagtighed på 
op til 0,25 % af span.

Carl A. Plesner A/S præsenterer på hi 15 en ny tryktrans-
mitter til eksplosionsfarlige områder.
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Mitsubishi Melfa
Egnet til fødevare- og medicinalindustrien

Kübler Sendix
Ekstremt robust multiturn encoder

Banner Q4X 
Robust og præcis lasersensor

Escha
Konnektoren til højhygiejniske formål

Turck Uprox
induktiv føler: Længste tasteafstand på markedet

Mitsubishi frekvensomformer 
Støv og stænktæt til barske miljøer

TRANSMITTER. PR elec-
tronics, der er specialist i 
signalbehandling, introdu-
cerer 7501 – en innovativ, 
feltmonteret, Ex d-mærket 
eksplosionssikker tempera-
turtransmitter med lokalt 
brugerinterface, der sikrer 
nem programmering, in-
spektion og diagnostik af 
procesværdier i felten.

Den nye feltmonterede 
transmitter bygger på PR 
electronics’ omfattende 
erfaring med at forny avan-
cerede temperaturmålings-
enheder og er det første nye 
produkt i en omfattende re-
vitalisering af virksomhe-
dens temperaturportefølje.

Unik teknologi
Ved hjælp af unik teknologi 
kan brugeren nemt konfi gu-
rere transmitteren fra fron-
ten af huset, uanset hvilket 
miljø den er placeret i, bare 
ved at berøre de optiske 
knapper – dette iført hand-
sker.  Teknologidirektør Stig 
Lindemann siger:

“De optiske knapper 
kombineret med det 10 mm 
tykke eksplosionssikre vin-
due er patentanmeldt tekno-
logi. Brugeren kan få adgang 
til det lokale brugerinterface 
under alle driftsbetingelser 
uden at åbne kabinettet. De 
optiske knapper er immune 
over for interferens fra om-

givende lyskilder samt falske 
detekteringer forårsaget af 
skygger og refl eksioner, og 
den tilpasser sig dynamisk 
til ophobning af støv og fugt.

Brugeren kan også udføre 
avanceret HART-program-
mering fra fronten og der-
med mindske behovet for 
håndholdte kommunikati-
onsenheder betydeligt. Det 
læsevenlige HD-display, der 
er 60 mm i diameter, giver 
en klar visning af processens 
status og støttes af en radial 
bargraf.

Transmitteren leverer 
HART 7-funktionalitet 
med HART 5-kompatibi-
litet og kan konfi gureres 
til at måle 2-, 3- og 4-tråds 
RTD, 13 forskellige termo-
elementtyper samt bipolære 
mV- og modstandssignaler, 
og den har en analog 4...20 
mA udgang.

Nem konfi guration og 
betjening
Transmitteren kan monte-

res på tre måder: på tempe-
raturføleren, på et rør eller 
på en væg. Konfi gurationen 
er nem og intuitiv med rul-
lende hjælpetekster og tre 
optiske knapper: pil op, pil 
ned og OK. Takket være 
den brugervenlige PR-me-
nuvejledning er det muligt 
at konfi gurere enheden på 
under 1 minut.

Salgsdirektør Simon 
Bisbo siger:

-Vi har store forvent-
ninger til 7501. Produktet 
udfylder et hul på markedet 
for intuitive højkvalitets-
løsninger til temperatur-
signalbehandling i felten. 
Produktet tilbyder meget 
nøjagtig procesovervågning 
og diagnostik samt intuitiv 
programmering i felten til 
lave omkostninger sammen-
lignet med konkurrerende 
produkter.

Stand E4046.

hassel.

hi 2015:

Feltmonteret 
HART-temperaturtransmitter 

SIKKERHEDSRELÆ. De nye 
G9SE sikkerhedsrelæer fra 
Omron med skrueløse ter-
minaler og ultraslank kon-
struktion, skærer mere end 
50% af installationstiden. 
Der er skabt tre forskellige 
modeller af den nye G9SE 
sikkerhedsrelæ, og de op-
fylder alle gældende sik-
kerhedskrav.

Mange 
applikationsmuligheder
Disse modeller giver mulig-
hed for forskellig konfi gura-
tion af sikkerhedsudgange 
og justerbare off-delay tider. 
Alle relæerne er kompati-
ble med en lang række sik-
kerhedsanordninger, såsom 
nødstop, dørkontakter og 
opto-sensorer.

Alle relæer i serien er 
velegnede til brug ved både 
mekaniske og elektroniske 
sensorer og de har alle ind-
byggede LED-indikatorer, 
som giver en øjeblikkelig 
visuel indikation af fejl-
tilstande samt værdifulde 
diagnostiske oplysninger. 

Et andet centralt element i 
G9SE relæerne er den hurti-
ge responstid på maksimalt 
15 ms.

Bred vifte af standarder
G9SE relæerne har op til 
fi re sikkerhedsudgange på 
op til 5 A, plus en ekstra 
PNP udgang. De typiske 
applikationer, hvor G9SE 
anvendes, omfatter enkelt- 
og to-kanals nødstop funk-
tioner samt overvågning af 
døre og sikkerhedslysgitre.

Med en bredde på bare 
17,5 mm inkl. to åbne sikker-
hedsudgange, er G9SE-201 
relæet det tyndeste af sin 

art til rådighed på marke-
det. Til applikationer, der 
kræver fl ere udgange, bruges 
G9SE-401, som er 22,5 mm 
bred, og indeholder fi re sik-
kerhedsudgange.

G9SE-221-T er også kun 
22,5 mm bred og tilbyder 
to sikkerhedsudgange plus 
to off-delay sikkerhedsud-
gange. G9SE-221-T relæer 
fås i udgaver med maksi-
mal forsinkelse på 5 og 30 
sekunder. I begge versioner 
kan brugerne justere forsin-
kelsen op til det maksimale 
i 16 trin.

De nye G9SE sikkerheds-
relæer opfylder en bred vifte 
af europæiske og globale 
sikkerhedsstandarder, her-
under EN ISO13849:2008 
PLe sikkerhedskategori 
4, IEC/EN 60947-5-1/
EN 62061 SIL 3, UL508, 
CAN/CSA C22.2 Nr. 14.  
Desuden overholder de også 
EN81-1 og EN81-2, hvilket 
gør dem egnede til brug i lift 
applikationer.
Stand E4254.

hassel.

hi 2015:

Sikkerhedsrelæer, alsidige, 
kompakte og hurtige at installere 
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GASMÅLING. LumaSense 
Technologies A/S har sine 
rødder hos Brüel og Kjær 
A/S, hvor man arbejdede 
med udvikling af gasmo-
nitorer tilbage i midten af 
1980erne. Denne gasdivi-
sion hos Brüel og Kjær blev 
siden solgt fra, og er i dag 
videreført i den danske af-
deling af den amerikanske 
virksomhed LumaSense 
Technologies A/S. Luma-
Sense i Danmark har netop 

lanceret en nyhed inden 
for multipointsamplere til 
gasmonitorer, Innova 1409, 
som er en opdatering af fi r-
maets tidligere populære 
sampler. Hvor den tidligere 
multipointsampler udeluk-
kende arbejdede med 12 ka-
naler, kan den ny sampler 
bestykkes til både 6, 12 og 
24 kanaler, og den er således 
en mere fl eksibel og effektiv 
løsning samtidig med, at ka-
paciteten er forbedret.

Måling af forskellige 
gasarter
Multipointsampleren bru-
ges til vigtige målinger 
af gasarter, blandt andet 
i områder, hvor man skal 

sikre arbejdsmiljøet eller 
kontrollere lækage af ska-
delige gasser til det omgi-
vende miljø. Sampleren 
bruges inden for landbru-
get til måling af ammoniak 
og metan i husdyrstalde, til 
miljøer, hvor det er vigtigt 
at kontrollere indeklimaet/
arbejdsmiljøet, eksempel-
vis til procesovervågning 
på kemiske fabrikker, og på 
bilfabrikker, hvor der måles 
på emissioner ved udvikling 
af nye motorer, på hospitaler 
til arbejdshygiejniske målin-
ger på operationsstuer, samt 
på forskningsinstitutioner, 
eksempelvis universite-
ter. Endelig bruges den på 
kraftværker og transforma-
torstationer, hvor der sætter 
målepunkter op under alle 
switchgear-kontakter for at 
overvåge, om der er lækage af 
isoleringsgassen SF6. Dette 
sker for at forebygge udslip 
af denne drivhusgas til det 
omgivende miljø. Næsten 
hele produktionen går til 
eksport, primært til Europa, 
Asien og USA, og den nyud-
viklede multipointsampler 
har allerede høstet positive 
tilkendegivelser ved præ-
sentationen i USA.

Måler ved hjælp 
af infrarødt lys
- Målingen i gasmonitoren 
foregår ved, at der sendes 
infrarødt lys ind i et luft-
tæt målekammer, hvor gas-
prøven befi nder sig. Ved at 
pulsere lyset ind i kammeret 

frembringer man trykæn-
dringer, som kan registreres 
med en målemikrofon.

Man kan eksempelvis 
måle for ammoniak ved at 
lukke lys ind i en ganske 
bestemt bølgelængde, som 
man ved, hvordan ammo-
niak reagerer overfor. Når en 
trykændring er registreret, 
kan man bestemme, hvilken 
gastype det aktuelt hand-
ler om, og amplituden er 
mere eller mindre lig med 
koncentrationen, forklarer 
projektleder og tekniker 
Thomas Pedersen, Luma-
Sense Technologies A/S. 
Gasmonitoren er koblet til 
multipointsampleren, der 
altså kan tage gasprøver ind 
fra op til 24 kanaler.

Integreret løsning 
fra Bürkert
Selve udviklingen af mul-
tipointsampleren har taget 
lidt under et år inklusiv 
test og EMC måling og EC-
mærkning af produktet 
samt godkendelser, så samp-
leren overholder de lovplig-

tige sikkerhedsstandarder. 
- Det var vores ambition 
at konstruere sampleren 
så enkelt som muligt med 
få slanger, et enkelt styre-
print mod tidligere seks, 
nem adgang til kanalerne 
på bagsiden af sampleren 
samt USB interface. Venti-

lerne i sampleren er, som i 
den oprindelige udgave fra 
1986, udviklet af Bürkert-
Contromatic A/S, fortæller 
Thomas Pedersen. Vi havde 
også nogle specifi kke ønsker 
til Bürkerts løsning. Flowra-
ten igennem ventilerne var 
vigtig for os, for den skal 
kunne arbejde sammen 
med vores gasmonitor. Når 
gasmonitoren tager en prøve 
ind i kammeret, skal vi først 
overholde et stort fl ow un-

der slangeskyl (1,8 liter pr. 
minut), og derefter et lavt 
fl ow, når prøven tages ind 
i målekammeret (0,3 liter 
pr. minut), så ventilen skulle 
kunne håndtere begge disse 
fl owrater, fortæller Thomas 
Pedersen videre. - Endelig 
ønskede vi et så lavt volu-
men af gas i multipoint-
sampleren som muligt, fordi 
vi efter hver prøve skal skylle 
den resterende gas ud. Det 
giver en hurtig og korrekt 
måling.

Anvender den nye 
TwinPower ventil
Bürkert har udviklet en 
manifold-løsning bestyk-
ket med deres nye TwinPo-
wer ventil type 6626. Det 
er vores nyeste skud inden 
for ventiler, hvor man med 
relativt ringe tilført effekt 
kan åbne for et relativt stort 
fl ow, forklarer Key Account 
Manager Niels Madsen, 
Bürkert-Contromatic A/S, 
og fortsætter: - TwinPower 
ventilen har to spoler, der 
begge trækker an til at starte 

med, så der opnås fuld ef-
fekt (power). Når ventilens 
anker så er trukket an, og 
fl owet kan strømme gennem 
ventilen, kobles de to spoler 
elektronisk i serie, hvorved 
spolernes effektforbrug re-
duceres til en tredjedel. Med 
TwinPower får man altså en 
fysisk meget lille ventil, der 
kan klare et stort fl ow og fak-
tisk også relativt højt tryk.

LumaSense Technologies 
A/S er meget tilfreds med 
Bürkerts ventilløsning, der 
opfylder alle de ønskede 
kriterier, siger Thomas Pe-
dersen. - Styringen i den nye 
sampler er meget enklere, 
fordi der nu blot skal ét sig-
nal til at åbne TwinPower 
ventilerne. Desuden leverer 
Bürkert ventilerne monteret 
på en specialdesignet mani-
fold som et komplet system, 
der er lige til at montere i 
multipointsampleren, og 
derved lettes også vores la-
gerføring, slutter Thomas 
Pedersen.
 jsj

Multipointsampler til gasmonitorer 
forenkler måleproces

Bornholms A/S har 
automatiseret i en sådan 
grad, at man har kunnet 
holde produktionen lokalt.

AUTOMATION. De seneste 
fem år har Bornholms A/S 
arbejdet sammen med RPC 
Superfos om at udskifte den 
traditionelle jern- og alu-
emballage til plastembal-
lage. Der er tale om en helt 
ny kultur omkring konser-
ves, og det er første gang at 
helkonserves fremstilles i 
plast.

Fordelene er til at få øje 
på. Det er både mere mil-
jøvenligt, billigere, og nem-
mere at anvende. Det har 
givet Bornholms A/S mu-
lighed for at automatisere 

i en sådan grad, at de har 
kunnet holde produktionen 
lokalt, sikre virksomhedens 
eksport og fastholde den 
nuværende medarbejder-
stab.

DIRA-medlemmer var 
for nylig på tur til den born-
holnske virksomhed for at 
se på automation.

Vinde på omkostninger og 
miljø samtidig
Bornholms A/S har 25 
medarbejdere i produk-
tionen, og har skabt to nye 
arbejdspladser de seneste 
tre måneder. Virksomhe-
den regner med at skabe fem 
fuldtidsstillinger i år. For et 
område som Nexø har det 
stor betydning, forklarer 
produktionsdirektør Char-
lie Olsen.

- Hvis ikke vi havde automa-
tiseret, havde vi ikke været 
konkurrencedygtige. Det 
er til selvhjælp. Målet er at 
vinde på omkostninger og 
miljø. Kan man gøre de to 
ting samtidig, vinder man 

indpas på markedet på et 
tidspunkt - det har været 
hovedformålet med at in-
vestere, siger han.

Dåserne fl yttes af robotter
Tidligere blev dåserne put-

tet i autoklave, og taget op 
igen manuelt. Det sker i 
dag ved hjælp af robotter. 
Også pakning i papkasser 
sker automatisk med kas-
sefolder, og virksomheden 
har investeret i en pallete-
ringsrobot til lageret.

På den automatiske 
produktionslinje fylder en 
kombinationsvægt produk-
ter i bægre, som kører forbi 

en svejsemaskine. Således 
er stort set hele produktio-
nen og pakkeriet automa-
tiseret.

Holdbarheden skal op på 
fi re år
Holdbarheden af produk-
tet er stort set den samme 
som for konserves i jern/
alu. Forskellen er ét år fra 
tre år for plast til fi re år for 
jern/alu. Bornholms A/S 
arbejder i øjeblikket på at 
få holdbarheden op på fi re 
år for plastkonserves også. 
Når det sker, vil det mulig-
vis revolutionere konserve-
smarkedet. Og som Charlie 
Olsen tilføjer:

- Mange produkter bliver 
faktisk bedre med alderen.

hassel.

Automationseventyr på Bornholm

Automationen har medført, at Bornholm A/S 
kan holde produktionen lokalt.

Virksomheden regner 
med at skabe fem  

fuldtidsstillinger i år”.

Udviklet på lidt under 
et år.

Kan bestykkes til både 
6, 12 og 24 kanaler.

Firmaet LumaSense Technologies A/S i Ballerup har ud-
viklet en ny fl eksibel multipointsampler til gasmonitorer. 
Sampleren bruges til fl erkanalsmåling af gas og kan fås 
til både 6, 12 og 24 kanaler. Den nye forbedrede version 
er udviklet i samarbejde med Bürkert-Contromatic A/S

Måleopstilling til måling af gas ved hjælp af multipointsampleren 
Innova 1409 og den fotoakustiske gasmonitor Innova 1412i.
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Testcenter Østerild tester 
radarsystem, der kan 
mindske gener fra kraf-
tige advarselslys på høje 
vindmøller.

VINDENERGI. Danmark er 
blandt de førende i verden 
inden for vindenergi, og 
danske producenter ud-
vikler til stadighed højere, 
mere effektive vindmøller. 
Det stiller nogle nye krav til 
vindmølleindustrien, som 
hverken handler om tårn, 
nacelle eller rotor.

Mindskelse af nabogener
For det er ikke udelukkende 
teknologien i selve vindmøl-
len, ejere og producenter 
skal udvikle på – vindmøl-
leindustrien har også brug 
for teknologi, som mindsker 
nabogenerne ved eksempel-
vis blinkende advarselslys til 
fly.

Derfor er der på Testcen-
ter Østerild netop blevet in-
stalleret et radarsystem. Det 
registrerer områdets fly via 
bevægelsessensorer og sen-
der signal om henholdsvis 
at tænde og slukke lyset. På 
den måde mindskes generne 
fra lysene mest muligt, mens 

sikkerheden for den overfly-
vende trafik er den samme.

 - Jeg er sikker på, de fleste 
mennesker ønsker vedva-
rende energi og værdsæt-
ter, at vi i Danmark forsker 
i og udvikler verdens bedste 
vindmøller. Jeg medgiver 
også, at det kan være gene-
rende at bo tæt på vindmøl-
lerne. Derfor er det vigtigt 
i forhold til befolkningens 
opbakning, at vi får udvik-
let systemer, der mindsker 
generne samtidig med, vi går 
mod en grønnere fremtid, 
siger Henrik Wadmann, 
der er projektleder ved det 
nordjyske vindenerginet-
værk Hub North.   

Forsvarets radarteknologi
Radarsystemet er udviklet 
af teknologivirksomheden 
Terma A/S, der primært ud-
vikler militære radarsyste-
mer til hele verden. - Det er 
samme radarer, som bruges 
til eksempelvis kystbevogt-
ning og trafikovervågning i 
havne i forbindelse med 
skibe på kollisionskurs eller 
mistænkelige fartøjer, siger 
Søren Ræbild Nedergaard, 
der er salgschef ved Terma 
A/S. 

Virksomheden er den 
eneste på markedet, der 

kan tilbyde radarteknologi, 
der samtidig giver signal om 
at tænde og slukke for lyset. 
En teknologi, der - når den 
er gennemprøvet - sandsyn-
ligvis kan overføres til andre 
bygningstyper, der er under-
lagt restriktioner om eller 
har for behov lyssætning. 

Markedsføres i USA og 
Tyskland
- Vi er stadig inde i en testpe-
riode, hvor vi skal høste erfa-
ringer, men vi markedsfører 
allerede produktet og har 
store forventninger i Tysk-
land og USA, som typisk har 
mange onshore installatio-
ner, siger salgschefen.  

Forsøget Testcenter 
Østerild løber de næste to 
år og følges indgående af for-
skere fra DTU Vindenergi 
og Aalborg Universitet. 
Naboerne vil længere inde i 
testperioden modtage spør-
geskemaer og blive intervie-
wet i forhold til effekten af 
radarsystemet.

Testen af radarer i for-
bindelse med vindmøller 
er et EUDP-projekt (ener-
giteknologisk udvikling og 
demonstration) og støttes 
af Energistyrelsen.
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Radarsystem mindsker 
nabogener fra vindmøllepark

På vindmøllerne i Testcenter Østerild er installeret et radarsystem, der registrerer områdets fly via bevægelses-
sensorer og sender signal om henholdsvis at tænde og slukke blinkende advarselslys, der kan genere naboerne.

LEJER. På hi 2015 har SKF 
stort fokus på identificering 
af lejeskader samt årsag og 
afhjælpning af disse, således 
at de ikke gentager sig.

Besøgende på SKF-stan-
den kan få et godt indblik i 
SKF’s metoder, produkter, 
viden etc. i forbindelse med:
- at forudsige eventuelle 
lejeskader via tilstands-
kontrol.  
- at identificere årsag til le-
jeskader, både ved lejeska-
deanalyse via mikroskop og 

ved avancerede laboratorie-
undersøgelser.
- hvordan skaderne undgås 
fremover.
Typiske årsager til lejeska-
der kan blandt andet være 
forkert smøring, ineffek-
tive tætninger, for meget/
for lidt last, strømgennem-
gang, monterings- eller op-
retningsfejl og ikke mindst 
forkert valg af lejetype.

Mikroskop viser årsagen
Lejer sladrer ofte, og det 

betyder, at man allerede 
ved en visuel mikroskop 
lejeundersøgelse, kan an-
give årsagen til en eventuel 
lejefejl. Det viser SKF ek-
sempler på, og samtidig er 

der mulighed for at få en god 
snak med SKF’s ingeniører 
om, hvordan samme lejefejl 
undgås i fremtiden. På stan-
den er det muligt at få råd 
og vejledning til, hvordan 

du evaluerer en applikation 
med henblik på at finde den 
optimale lejeløsning.

Også speciallejer
Hvis der ikke er mulighed 
for at ændre på driftbetin-
gelserne, kan man måske 
skabe bedre betingelser for 
maskinerne – det kan enten 
være med standardlejeløs-
ninger eller med SKF’s store 
udbud af lejeløsninger i spe-
cielle designs, materialer og 
komponenter.

På messen viser SKF en 
række af disse speciallejer 
på messen som kan være 
med til at øge ”Mean Time 
Between Failure” på f.eks. 
pumper, motorer, ventila-
torer og andet kritisk ud-

styr. For SKF er det også 
vigtigt at understrege, at 
det ikke altid er den dyreste 
løsning, der er den bedste til 
opgaven – det gælder om at 
finde den rigtige løsning til 
de specifikke udfordringer.

Seneste tendenser
SKF præsenterer endvidere 
nogle af de seneste produk-
ter blandt andet inden for 
vedligehold, overvågning, 
montering og demontering 
samt akselopretning. Pro-
dukter som alle relaterer til 
vores fokusområder, nemlig 
at undgå gentagne lejefejl og 
at opnå de optimale drift-
betingelser.
Stand M9750.

hassel.

hi 2015:

Lejerne sladrer

Copenhagen Business 
School, Teknologisk Insti-
tut, Aalborg Universitet 
og Syddansk Universitet 
er gået sammen om et nyt 
benchmarkingværktøj, der 
ret enkelt kan hjælpe virk-
somheder med at finde ud 
af, om det kan betale sig at 
automatisere og hvordan.

BENCHMARKING. Et nyt 
benchmarkingværktøj kan 
give virksomheder vigtig 
viden om, hvorvidt auto-
matisering eller yderligere 
automatisering vil være en 
gevinst, og hvordan den 
med fordel kan forbedres. 
Bag projektet står: Copen-
hagen Business School, Tek-
nologisk Institut, Aalborg 
Universitet og Syddansk 
Universitet. Projektet har 
kostet 12 millioner kroner 
og er gennemført i samar-
bejde med Industriens Fond.

Svar sort på hvidt
Projektet har været under-
vejs i nogle år, men nu er ben-
chmarkingværktøjet klar til 
brug, og dermed kan danske 
virksomheder sort på hvidt 
se, om det kan betale sig at 
automatisere eller skrue op 
for automatiseringen, for al-
le virksomheder har adgang 
til at teste sig selv ved hjælp 
af værktøjet. Indtil nu har 
projektet indsamlet spørge-
skemadata fra 567 danske 
fremstillingsvirksomheder 
og suppleret med regnskabs-
data og registerdata.

- Det er et meget interes-
sant værktøj for industrien, 
og det er relevant for alle 
virksomheder, der har en 
form for produktion i Dan-
mark, fortæller Ricky V. 

Carstens, der er automati-
onskonsulent hos Kjærgaard 
A/S.

Bedre end almindelige 
payback-beregninger 
Ricky V. Carstens deltog i en 
messe for nogle år siden, og 
her blev de første skridt mod 
benchmarkingværktøjet ta-
get. - Vi havde hørt frem-
trædende folk tale positivt 
om automatisering, og til 
sidst var der så én, der rejste 
sig op og spurgte, hvordan 
han skulle overbevise sin 
økonomimand om, at det 
var fornuftigt at investere i 
automatisering. Min hypo-
tese var, at økonomien var 
bedre end de almindelige 
payback-beregninger viste, 
og den tanke var interessant 
for Bo Genefke fra Tekno-
logisk Institut. Han over-
beviste Niels Jul Jacobsen 
fra Mobile Industrial Ro-
bots om, at det var værd at 

kigge nærmere på, og Niels 
Jul Jacobsen tog kontakt til 
professor Nikolaj Malchow-
Møller, der skaffede midler 
til projektet, forklarer Ricky 
V. Carstens.

Siden er der blevet brugt 
adskillige timer og ressour-
cer på projektet, der har 
resulteret i benchmarking-
værktøjet. - Som jeg havde 
en formodning om, så viser 
det sig, at den rigtige auto-
matisering er livsvigtig for 
virksomhederne, og de, der 
har automatiseret fornuftigt 
i Danmark eksisterer stadig, 
fortæller Ricky V. Carstens. 

Gratis at bruge
Alle kan få gratis adgang til 
benchmarkingværktøjet via 
dette link: 
http://dev.ibenweb.com/ 
customer/customlinks.
aspx?id=3
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Automationskonsulent Ricky V. Carstens, Kjærgaard A/S: - Det 
er et meget interessant værktøj for industrien, og det er relevant 
for alle virksomheder, der har produktion i Danmark.

Nyt benchmarkingværktøj 
for automatisering 
klar til brug



 SEE Electrical:
Korrekt el-dokumentation på ingen tid

 IGE+XAO Nordic A/S: Bistrupvej 22 - 3460 Birkerød - tlf.: 45 94 21 00 - email: info@ige-xao.dk

C & H System - Kim
Vi bruger SEE Electrical i vores konstruktionsarbejde, da det 
er let at bruge og giver gode muligheder for at importere og 
eksportere imellem ekstern data, til en bedre integration imellem 
dokumentation og programmering og derved minimere risikoen 
for fejl.
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Tjek ind hos DIRA Airlines 
på hi 2015 og tag med på 
en forunderlig rejse i auto-
matiseringens verden.

AUTOMATIONSREJSE. DI-
RAs storsatsning, vil skabe 
massiv trafik hos DIRAs 
udstillede medlemmer, og 
en fantastisk oplevelse for 
hi 2015 besøgende!

Tjek ind hos DIRA Airli-
nes på hi 2015 og tag med på 
en forunderlig rejse i auto-
matiseringens verden.

I gaten (indgang Syd) bli-
ver du mødt af DIRA Airli-
nes søde stewardesser, der 
udleverer dit boardingpas 
og guider dig om bord. Bag 
på dit boardingpas kan du se, 
hvilke destinationer du kan 
besøge med DIRA Airlines. 
Alle destinationer er udstil-
lende DIRA-medlemmer.

På hver destination står 
de venlige lokalguider klar, 
til at fortælle om de sevær-
digheder destinationen by-
der på. Du vælger selv, hvor 
mange destinationer du vil 
besøge på en dag. For hver 
destination du besøger, får 
du et stempel i dit boarding-
pas.

Et rejsegavekort på  
10.000 kr.
Når rejsen lakker mod en-
den, skal deltagerne som det 
sidste, forbi DIRA Airlines 
tjek-in på stand M9948 i 
gaten ved indgang Syd. Her 
afleverer man sit boarding-
pas, og booker ens rejseøn-
ske i den virkelige verden.

For hvert stempel man 
har på boardingpasset mod-
tages en bagagetag med sit 
navn på. De afleveres i en 
kuffert på skranken, og man 
deltager således i lodtræk-
ningen om et rejsegavekort á 
10.000,- når hi 2015 slutter. 

Vinderen bestemmer 
hvor rejsen skal gå hen…!

Alle der afleverer et 
boardingpas med stempler 
og booker deres rejseønske 
hos DIRA Airlines tjek-in 
skranke, modtager en ca-
tering pakke med forfrisk-
ninger, som er pakket af en 
robot. Til sidst bliver man 
fotograferet foran DIRA 
Airlines sponsorvæg sam-
men med stewardesserne - 
en fantastisk afslutning på 
en uforglemmelig oplevelse.

Det drejer sig om  
opmærksomhed
DIRA ligger på hi 2015 sin 
primære vægt på at skabe 
opmærksomhed omkring 
netværkets medlemmer. 
Med sin placering umid-
delbart i indgang Syd, bliver 
DIRA Airlines tjek-in stand 
ikke til at overse, hverken på 
vej ind eller ud.

Med originale flysæder, 
fly trolleyes, stewardes-
ser, pilot, tjek-in skranke, 
rejseplakater, rutekort og 
animerede videoer som vi 
kender dem fra flyene, vil de 
besøgende føle sig henført 
til rejser, sol og sommer. Og 
hvem kan ikke godt trænge 
til en forlænget „ferie“, lige 
netop i september måned..

Mange præmier
Hovedpræmien er et rej-
segavekort på 10.000 kr., 
samt et antal gavekort af 
500 kr., og/eller medlem-
skab af DIRA for produkti-
onsvirksomheder, således at 
muligheden for at vinde er 
reel for alle deltagere.

Stand M9948.
hassel.

hi 2015:

DIRA Airlines 
- banebrydende nyt 
markedsføringskoncept

SLANGER. Når der benyt-
tes små kompakte pneu-
matiske enheder i en 
applikation, kender man 
højst sandsynligt proble-
met med kondensering i 
systemet.. SMC tilbyder 
nu markedet en diffusi-
onsåben spiral slange, Se-
rie IDK04-100-C1, der 
afhjælper udfordringerne 
og optimerer din maskines 
performance.

Problemer som nedsat 
maskinperformance er 
ikke ukendt for brugere, 
der bruger eller designer 
maskiner med små kom-
pakte pneumatiske aktua-
torer – hurtige bevægelser 
giver kolde overflader som 
resulterer i kondens. SMC 
har nu en diffusionsåben 
spiralslange Ø4 i sit sor-
timent, der gør det let for 
brugerne at rydde eksiste-
rende problemer af vejen i 
produktionen, eller sikre 
maskinbyggere i at imøde-
komme disse udfordringer. 

En fleksibel løsning
IDK04-100-C1 er udvik-
let på baggrund af fore-
spørgsler, hvor kunder har 
oplevet problemer med at 
den traditionelle IDK04-
100 knækker. Derfor er 
den spiralformede slange 
udviklet til netop dette 
formål at undgå utilsig-
tede knæk på slangen, og 
dermed give en fleksibel 
løsning. Ved at fjerne kon-
dens i komponenterne vil 
levetiden øges markant. 
Som global markedsleder 
af pneumatiske produkter, 
kender SMC om nogen de 
problemer, der opstår i 
pneumatiske anlæg, hvor 
små og kompakte enheder, 
som eksempelvis gribere, 
er installeret. På baggrund 
af globale forespørgsler, 
har SMC nu udviklet en 
løsning, som nu også til-
bydes det danske marked.
Stand 9550.

hassel.

KALIBRERING. Virksomhe-
den Mensor, der ligger i San 
Marcos, Texas, er produkti-
onssted for en bred vifte af 
præcisionstryktransducere, 
og trykregulatorer, samt en 
endnu bredere vifte af til-
passede løsninger til mar-
kedet for trykkalibrering 
i såvel laboratorier som i 
produktions- og testmiljøer. 

I dag er Mensor en del af 
WIKA’ afdeling for Calibra-
tion Technology (CT), en 

gruppe, der ud over Mensor, 
omfatter en stor portefølje af 
udstyr til kalibring af para-
metrene tryk og temperatur 
fremstillet af WIKA og de 
øvrige WIKA Brands; DH-
Budenberg, DH Desgranges 
& Huot og ASL – alle mær-
ker der er kendt verden over 
for deres ekspertise inden 
for kalibrering og test.

Stand nr. : M9550.01
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hi 2015:

Mensor repræsenteres nu 
af Carl A. Plesner A/S

SIKKERHED. 
Bihl+Wiedemann ud-
vider deres sortiment 
af sikkerhedskompo-
nenter og tilbyder nu et 
sikkert output modul i 
IP67 (BW3064). Den-
ne enhed kombinerer 
sikre output, sikre in-
put og standard input i 
et og samme hus. Spar 
for besværlig ekstern til-
slutning til sikkerheds 
output fra kontrolkabi-
nettet.

Tre ting i samme 
modul
4 elektroniske sikker-
heds output (24 V/2 A).
2 x 2-kanal sikre input, 
justerbare som meka-
niske-kontakter, som 
OSSD‘er eller som stan-
dard input.
2 (op til 6) standard 
input

Ingen besværlig 
ekstern tilslutning til 
sikkerhedsoutput fra 
kontrolkabinettet.
Stand E4020.

hassel.

hi 2015:

AS-i Sikkerheds-
output modul i IP67

SIKKERHED. Med det nye 
AS-i analoge sikkerheds 
input modul (BWU2692) 
fra Bihl+Wiedemann kan  
nu foretages sikker over-
vågning og evaluering af 
analoge procesværdier som 
f.eks. temperatur, tryk og 
flow. Modulet overvåger to 
analoge signaler på 4...20 
mA, 0...10 V eller Pt100. 
Sikker frigivelse finder sted, 
så snart måleværdien ligger 
inden for et af de op til 8 
konfigurerbare intervaller.

AS-i analogt sikkerheds 
input modul
Overvåger 2 analoge signa-
ler på 4...20 mA, 0...10 V 
eller Pt100.

Mulighed for sikker 
sammenligning af 4...20 
mA, 0...10 V eller Pt100-
signaler.

Hvert analoge signal kan 
om nødvendigt konfigureres 
separat.

Kan anvendes op til 
SIL3/Cat4/Ple.

Kapslingsklasse IP20, 
kan anvendes eksternt i det 
lokale kontrolkabinet.
Stand E4020. 

hassel.

hi 2015:

Sikker overvågning 
af analoge signaler

hi 2015:

Undgå problemer 
med kondens i 
trykluftsystemet

Virksomheden Mensor producerer en bred vifte af præcisionstryktrans-
ducere, og trykregulatorer, samt en endnu bredere vifte af tilpassede 
løsninger til markedet for trykkalibrering.

Carl A. Plesner A/S  præsenterer på hi 15 sit nye agentur 
for firmaet Mensor.



21august/september 2015

PROGRAMMERING. Det er 
nu muligt at programmere 
et HMI uden brug af kabler, 
da det kan klares ved hjælp 
af integreret trådløst net-
værk.

Nyheden er kåret som en 
trestjernet Verdensnyhed på 
hi 2015 i MCH Messecenter 
Herning, hvor den præsen-
teres af Pro-face.

Det er endda også muligt 
trådløst at programmere 
PLC og andet udstyr, som 
via Ethernet er forbundet til 

HMIét. Det er også muligt 
at overvåge for eksempel 
en række maskiner, sådan 
at hvis der kommer der en 
alarm, kan der kvitteres for 
alarmen via Smartphone el-
ler tablet, hvorfra det også 
er nemt at gå ind og betjene 
maskiner og anlæg.

Det trådløse netværk 
kræver ingen antenner, da 
antennen er integreret i 
fronten af skærmen.
Stand E4251.

hassel.

hi 2015:

Trådløs programmering
af HMI og PLC

FREMTIDEN. Et særligt spor 
på IDAs Technomania-
event hedder Future Talks. 
Her har IDA inviteret folk, 
der til daglig arbejder i det 
teknologiske grænseland til 
at fortælle om teknologier, 
der med ét kan forandre 
brancher og opfattelser af, 
hvad der er muligt. Det 
foregår i hal F.

Mød for eksempel Da-
mien Declercq fra ame-
rikanske Local Motors, 
der har gjort det muligt 
at designe sit eget drøm-
mekøretøj sammen med 
et Community på 50.000 
andre – og få det bygget på 
en mikrofabrik. Eller lyt til 

indlæg fra Type A Machines 
om banebrydende 3D print. 
Eller mød en repræsentant 
for amerikanske Otherlab, 
virksomheden som The 
New York Times for nylig 
karakteriserede med denne 
overskrift: ”The Robotics 
Inventors Who Are Trying 
to Take the ’Hard’ out of 
hardware”.

Gadgets, elektronik 
og dimser!
Men Future talks handler 
langt fra kun om snak. I et 
særligt afsnit af Technoma-
nia-universet er der etab-
leret et Demo Lab, hvor 
Innovation Lab og IDA vil 

vise nogle af de mest spæn-
dende teknologier frem, der 
måske kommer til at forme 
dele af vores fremtid. For 
det eneste som er bedre 
end at høre om nye gadgets, 
elektronik og dimser, er at 
se dem in action!

-Vi får prototyper og 
demoer som endnu ikke 
er blevet vist i Danmark, 
og messegæsterne vil få 
mulighed for at møde fol-
kene bag, samt at se/prøve 
teknologierne live. Vi er i 
fuldt sving med at indhente 
udstillinger fra hele verden, 
og vi glæder os til at kunne 
byde inden for til en ene-
stående oplevelse med nye 

teknologier, fortæller Niko-
laj Rasmussen, Innovation 
Lab.

-Der forventes demoer 
på de nyeste Virtual Reality 
briller, hvor du ville kunne 
blive slugt helt af compu-
teren, Augmented Reality 
oplevelser hvor din virkelig-
hed bliver forstærket af et 
digitalt lag, nye materialer 
til 3D print, droner, Smart 
Home-robotter, du kan tale 
med, Wearables der holder 
øje med din krops tilstand, 
Internet of Things, kunstig 
intelligens og meget mere, 
fremhæver Nikolaj Rasmu-
sen videre.

hassel.

hi 2015:

Hør om fremtiden – og få syn for sagen

BEVÆGELSE. Markedet for 
elektriske bevægelsesløs-
ninger tilbyder rigtig mange 
løsninger indenfor mellem- 
eller større belastninger. 
Men hvad nu hvis behovet er 
en kompakt enhed for små, 
meget små belastninger? El-
ler hvis man kun har ganske 
lidt plads til rådighed?

SMC har løsningen – mo-
tor, føring og encoder i en 
enhed! Den lineære kort 
motor fra SMCs serie LAT3 
bevæger og positionerer 
emner præcist og hurtigt. 
SMC har et bredt program 
i elektriske bevægelsesløs-
ninger, men denne lineære 
kort motor er den mindste 
i programmet - med sin mi-
niature størrelse som et kre-
ditkort, og en højde på kun 
9 mm. Kun fantasien sætter 
grænser for dens anvendel-
se, men SMC anbefaler den 
i høj grad til positionering, 
presse og måle applikatio-
ner, i industrier som medico, 
bioteknologi eller analyse-
teknologi. Aktuatoren vejer 
blot 130 gram og kan bevæge 
emner horisontalt med en 
vægt på 50-500 gram og em-
ner vertikalt med en vægt 
på op til 100 gram. Hastig-
heden er op til 400 mm/s, 
med en trykkraft på op til 6 
N. LAT3 serien bevæger og 
positionerer emner ganske 
præcist, med en gentagel-
sesnøjagtighed på +/- 5 μm. 

Op til 500 cyklusser i 
minuttet
Denne lille lineære motor 

er støjsvag og kan arbejde 
med en høj frekvens på op til 
500 cyklusser pr. minut! Du 
kan også udnytte dens egen-
skaber til, at tjekke et emne 
med, den måler nemlig med 
en nøjagtighed på +/- 10 μm 
Den er udviklet af SMCs 
specialister, som har kom-
bineret en lineær magnet-
motor, med en kugleføring 
og en præcis lineær encoder. 
Med et simpelt design har 
den mange installations mu-
ligheder, og den er rigtig let 
at sætte i drift og anvende i 
din applikation. Du bruger 
SMCs nye software LATC-
W2 og den nye tilhørende 
kontroller LATCA, og så 
har du en løsning, hvor du 
let kan programmere den 
ønskede position i mm, den 
ønskede tid til positionen 
og emnevægten i gram. Så 
kalkulerer kontrolleren selv 
parametre som hastighed, 
acceleration, og decelerati-
ons ramper selv. Således kan 
du programmere op til 15 
forskellige positioner, som 
styres ved hjælp af nogle 
få ind- og udgange fra din 
PLC eller via seriel kom-
munikation. Som en ny-
hed præsenteres ”udvidede 
styringsmuligheder” på hi 
messen i den samme kon-
troller LATCA. Mulighe-
derne er udvidet til nu også 
at indeholde muligheder for 
pulsstyring af enheden eller 
styring via seriel kommuni-
kation RS485.
Stand M9550.

hassel.

hi 2015

Ultra kompakt lineær 
elektrisk

Hvorfor gøre det svært 
når det kan gøres så enkelt?

Lenze er specialist inden for Motion Centric 
Automation og tilbyder et stort og sammen-
hængende udvalg af komponenter og 
løsninger: fra styring og visualisering, til 
elektriske drev og elektromekanik samt et 
bredt sortiment af engineering services, 
software og værktøj. Det er vores mission 
at gøre det så enkelt for vores kunder 
som muligt og samtidig øge konkurrence-
fordelene ved at vælge en komplet 
leverandør. 

Lenze har været på markedet i mere end 
70 år, har mere end 3.400 medarbejdere 
og er repræsenteret i 60 forskellige lande 
med egne salgsselskaber, egen udvikling og 
produktion samt logistikcentre. Kunderne 
supporteres af et internationalt netværk af 
salgs- og applikationsingeniører.

Som en af de få udbydere på markedet 
understøtter vi maskinbyggeren i alle faser 
af maskinens udvikling – fra den første ide, 
udvikling, produktion til service.

Kontakt os i dag eller læs mere på  
www.lenze.com.
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PANELVIEW. PanelView 800 
HMI panelet har kraftigere 
processorer, ekstra features 
samt øget fleksibilitet – alt 
sammen elementer, som er 
med til at øge produktivite-
ten og ydelsen af anlægget, 
og er ideelle til en bred vifte 
af visualiseringsopgaver

Wexøe A/S introduce-
rer på hi 2015 de nye Panel-
View 800 HMI paneler, som 
kommer med nye kraftigere 
processorer, ekstra features 
samt en øget fleksibilitet – 
alt sammen elementer som 

er med til at øge produkti-
viteten og ydelsen af jeres 
anlæg. 

Bred vifte af  
visualiseringsopgaver
De nye PanelView 800 HMI 
paneler er ideelle til en bred 
vifte af visualiseringsopga-
ver:
Tilgængelig i 4”, 7” og 10” 
panel størrelse.
Højopløselig bagbelyst LED 
touchskærm med 65k far-
ver.
Nem og hurtig kommunika-

tion til PLCer via Ethernet 
eller seriel kommunikation.
Kan konfigureres i ”land-
skab” eller ”portræt” mode.
Alarm messaging ved hjælp 
af indbyggede variabler.
Supporterer brugen af for-
skellige recept filer.
Nem skift af sprog under 
brug.
Konfigureres og pro-
grammeres ved hjælp af. 
Connected Components 
Workbench software.
Stand E4250.

hassel.

hi 2015:

Fleksibel installation

INSPIRATION. AVN Teknik 
viser intelligente produkti-
onsløsninger på hi-messen, 
som kan tilføre virksom-
hederne en reduk tion 
af produktionsomkost-
ningerne.

-Vi har valgt at udstille på 
hi-messen igen, da hi-mes-
sen appellerer til mange 
forskellige virksomheder 
og brancher. Vi oplever, 
at der er mere optimisme 
at spore hos dansk indu-
stri, som nu udmønter sig 
i konkrete projekter og 
or drer. Der efterspørges 
sta digvæk intelligente pro-
duktionsløsninger, som kan 
tilføre virksomhederne en 
reduktion af produktions-
omkostningerne. Hi-mes-
sen er en unik mulighed for 
AVN Teknik, hvor vi kan 
vise vores store ekspertise 
og viden inden for tekniske 
løsninger samt vise vores 
bredde og dybde inden for 
værktøjer i de forskellige 
forretningsområder - sli-
beteknik, montageteknik 
og automation, siger salgs-
direktør Henrik Sahl Bech, 
AVN Teknik. 

AVN Teknik vil bl.a. væ-
re at finde i hal D, hvor der 
vil være fokus på værktøj, 
svejsning og produktions-
udstyr. Der vil på stand 
D3260 blive fremvist avan-
cerede slibeteknikker og de 
nyeste slibeprodukter fra 
slibeproducenten PFERD, 
som er blevet præmieret 
med hi-MARKS stjerner 
af messekomiteen, som 

bedømmer alle udstil leres 
produktnyheder.

 
Optimal og effektiv  
slibning
Der vil også være ”live” 
demonstration af den nye 
hårdmetal-fræsestift med 
hugning STEEL, og der vil 
være rig mulighed for at få 
gode tips og tricks til opti-
mal slibning i rustfrit stål.

Slibespecialist Michael 
René Jensen vil fortælle 
om, hvordan brugen af en 
keramisk VSM fiberskive og 
slibebånd kan medføre opti-
mal og effektiv slib ning, som 
kan give betyde lige bespa-
relser i slibepro cessen. Der 
vil også blive gået i dybden 
med forde lene ved keramik 
korn, som er selvskærpende, 
og derved giver en kølende 
ef fekt ved slibning af f.eks. 
rustfrie materialer. 

Fokus på  
Bespændings-værktøjer
AVN Teknik vil også være 

repræsenteret med auto-
mation og montage i hal M 
på stand M9950. Der vil 
hos montage være fokus på 
bespændingsværktøjer fra 
0,05 op til 50.000 Nm og 
el-skruetrækkere, fra den 
anerkendte producent De-
soutter, som sikrer præcis 
og ensartet bespænding af 
skruer etc. Derudover vil 
der blive vist eksempler på 
kundetilpassede ergonomi-
ske montageløsninger, som 
AVN Teknik har gennem-
ført for nogle af verdens stør-
ste vindmølleprodu center.

Automation vil bl.a. vise 
nyheder fra producenten 
Thomson, herunder den 
hi-MARKS præmierede 
pro duktnyhed Motorized 
Lead Screw, som kan opti-
mere motorkonfigurationer 
og øge belastningen med op 
til 30% - uden at ændre på 
motorstørrelsen. 

Stand  M9950 og D3260.
hassel.

hi 2015:

Få inspiration til 
intelligente løsninger 

PROFINET. Siemens interna-
tionale Road Show er nået til 
Danmark, og vil være klar 
til at indtage hi-messen i 
september. Blandt de tema-
tiserede trucks finder man 
Siemens PROFINET truck, 
der skiller sig ud ved sin 
brede palette af komplette 
løsninger med PROFINET 
som fællesnævner.

PROFINET er en åben 
standard som i dag, inden 
for automation, opfylder 
samtlige krav til automa-
tionssystemer. Det er den 
førende industrielle Ether-
net standard, som styrker 
virksomheders konkur-
rencedygtighed ved at ac-
celerere processer, booste 
produktivitet og øge adgang 
til fabrikker på verdensplan.

Løsninger til ethvert behov
Lige fra simple sikkerheds-
løsninger, komplekse moti-
on-løsninger og helt op til 
de store DCS systemer (di-
stributed control systems) 
baseret på PCS7, leverer 
PROFINET, som også til-
byder netværksmuligheder, 
trådløse som fortråede via 
forskellige Scalance produk-
ter. Alle vil være at finde og 

føle på i PROFINET truck-
en, som selvfølgelig vil være 
opdateret med alle de nyeste 
enheder, også software-ver-
sioner.

Produkteksperter vil stå 
til rådighed under hele hi-
messen, med den bedste 
rådgivning om komplette 
PROFINET løsninger til-
passet virksomheders indi-
viduelle behov.

Sikkerhed i centrum
Tag eksempelvis sikkerhed, 
som har højeste prioritet 
for rigtig mange produkti-
onsvirksomheder. Her har 
PROFINET sine helt klare 
fordele

 -Sikkerhed er jo en in-
tegreret del af Simatic-sy-

stemet, hvor man virkelig 
kan se forskel på integrerede 
løsninger kontra løsninger, 
hvor man har valgt forskel-
lige produkter fra forskellige 
leverandører, siger Siemens 
produktchef Michael Niel-
sen, og uddyber:

 -Integrerede løsninger 
taler bare bedre sammen.

Hvor som helst når som 
helst
Andre fordele er mulighe-
den for diagnose, hvor som 
helst, når som helst på alle 
automations-systemer 

-Det betyder visning af 
fejl på alle visualiseringsen-
heder lige fra det indbyggede 
display på CPU’en, alle HMI 
panelerne, WinCC SCADA 
systemet og ikke mindst via 
den integrerede web server. 
Det giver virksomheder 
fleksibilitet og mulighed for 
at identificere og løse mulige 
problemer hurtigt og effek-
tivt, og derved spare både 
tid og penge, forklarer Mi-
chael Nielsen. Og dette sker 
helt uden brugerprogram i 
automationsløsningerne, 
også når CPU’en er i STOP.
Stand U0010.

hassel.

hi 2015:

PROFINET – hvor som
helst og når som helst

DATATRANS. Vedvarende 
energi er fremtiden, og her 
er vindmølleindustrien 
langt fremme. Havvind-
mølleparker skyder frem, 
og det barske miljø og de 
store afstande stiller sær-
lige krav til datatransmis-
sionen. Fibernet ApS og 
MICROSENS har i fælles-
skab udviklet en enkel men 
yderst effektiv fiberoptisk 
bypass switch, der forhin-
drer eventuelle nedbrud 
grundet manglende strøm 
til netværket.

Wexøe A/S viser  
produktet på hi 2015.
Vindmøller er fremtiden, 
men de er ofte spredt over 
større områder f. eks. off-
shore, og det gør tilgangen 
svær - både økonomisk 
og fysisk. Et nedbrud i en 
turbine kan sætte en stør-
re del af produktionen ud 
og vigtige data til kontrol 
af anlægget udebliver, så 
man ikke kan sende nye 
SET-punkter og regulere 
strømmen. Pludselig er 
mølleparken ude af kon-
trol, må lukke ned og det 
koster i tabt produktion. 
Hidtil har man sikret sig 
ved at installere alt to gan-
ge, fra kabler til kontakter 

og bufferbatterier, hvilket 
er både dyrt og omstænde-
lig i installation og admini-
stration

Pålidelig fiber og optisk 
bypass
Fiberoptiske kabler er de 
mest sikre og pålidelige 
til transmission af data 
og kommunikation - også 
i energisektoren. Trans-
missionsafstanden og da-
tamængden sammenholdt 
med fremtidens stigende 
krav til ”oppetid” gør det 
nødvendigt, at de installe-
rede løsninger er af højeste 
kvalitet.

Fibernet ApS har sam-
men med Microsens ud-
viklet en enkel men yderst 
effektiv fiberoptisk bypass 
switch, der forhindrer 
eventuelle nedbrud grun-

det manglende strøm til 
netværket.

Det tilsikrer at pro-
duktionen opretholdes og 
muliggør, at kommunika-
tionen til produktionsen-
heden er intakt, så vigtig 
information og overvåg-
ning ikke mistes.

Simpel men meget robust
Systemet er kun sårbart, 
hvis der opstår fejl på selve 
den optiske bypass-switch. 
Derfor er switchen desig-
net til at være så simpelt 
og robust som muligt. Der 
er ingen programmering, 
konfiguration eller firm-
ware, der kræver, at man 
installerer opdateringer, 
som kan give systemned-
brud. Den automatiske by-
pass-switch lader alle data 
passere, når knudepunktet 
virker, og er der fejl eller 
strømsvigt, lukkes kontak-
ten og kommunikationen 
føres udenom. Alt i alt en 
løsning, der er skabt til 
fremtiden. Ved anvendel-
se af en fiberoptisk bypass 
switch er omkostningerne 
til installation af UPS an-
læg reduceret væsentligt.

Stand E4250
hassel.

hi 2015:

Kommunikation i barske miljøer
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Mød Fagerberg på HI15 
Du finder os i hal M stand M9550.07

På standen finder du bl.a. den nye IQT-aktuator 

fra Rotork, Krohnes nye masseflowmåler til gas, 

en kæmpe ventil fra Zwick, samt en håndfuld 

af vores tekniske medarbejdere, der står klar 

til at tage en snak om din proces. 

Du kan også komme og høre om Worcesters 

kugleventiler, der nu kan leveres i henhold 

til EU1935/2004.
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På hi 2015 præsenterer spe-
cialisten inden for kunst-
stoffer igus i bevæ gelse sin 
nye service for tribo-kom-
ponenter. Hvis man har 
brug for prototyper eller 
specialdele af glidelejer, kan 
igus fremover levere endnu 
hurtigere løsninger.

 Igus tilbyder en 3D-print-
service med igus eget tribo-
filament og overtager den 
komplette fremstilling af 
specialdele.

 -Vores kunder kan hen-
vende sig til os med deres 
3D-data, hvorefter vi hur-
tigt og uproblematisk prin-
ter delene for dem, fortæller 
Tom Krause, pro duktchef 
for iglidur tribo-filament 
hos igus. 

-Det har vi allerede så 

småt gjort i løbet af de sidste 
måneder, og nu vil vi gerne 
tilbyde denne service til 
alle vores kunder, fortsæt-
ter han.

Udvidede muligheder
 Dermed udvider igus sine 
muligheder med tribo-fila-
mentet, som er op til 50 gange 
mere slidstærkt end gængse 
3D-printmaterialer, og 
igus vil fremover hurtigt og 
ukompliceret kunne le vere 
endnu mere usædvan lige 
former. Leveringsti derne 
for printede dele af hænger 
primært af kompo nenternes 
kompleksitet. Som for alle 
andre igus-produkter, gæl-
der det også her: „Fra 24 
timer“.

 Ligesom med leveringsti-

den afhænger prisen også af 
komponentens komplek-
sitet og opbygning.

 -Vi kan også printe kom-
ponenter af to forskellige 
kunststoffer, forklarer Tom 
Krause. 

-Det vil sige, at der enten 
kan printes meget kompli-
cerede komponenter, hvor 
støttematerialet opløses, 
eller komponenten printes 
af almindelig ABS og kun 
glidefladerne af vores slid-
stærke iglidur I180-PF.“ På 
sigt skal der kunne printes 
komplekse former af andre 
iglidur-standardmaterialer 
for således at kunne tilbyde 
brugerne endnu større fri-
hed i deres konstruktioner.
Stand M9922

hassel.

hi 2015:

D-printservice giver hurtig levering 
af slidstærke prototyper PRINTER. På Schurs stand på 

hi 2015 kan besø gende op-
leve de seneste nyheder in-
den for højoplø selig inkjet. 
Udover Vi deojet 8610 prin-
teren, som sidste år vandt tre 
stjerner i FoodTech Awards 
konkur rencen på FoodTech 
14, og Videojet 8510 printe-
ren, som nu kan printe med 
MEK blæk, vises også den 
nyeste printer med fra An-
ser, Anser U2 Pro.

Anser U2 Pro udmærker 
sig ved, at den kan skrive 
med solvent blæk og derfor 
kan skrive på ikke-sugende 
overflader f.eks. både PET, 
nylon og aluminium. Tør-
retiden er kort og printet 
er holdbart. Takket være 
mindre dråbestørrelser er 
det muligt at spare op til 30 
% på blækforbruget.

Systemet er baseret ude-
lukkende på elektroniske 

komponenter og indehol-
der ingen sliddele, og der-
for kræves ingen service. 
Printerne er således fuld-
stændige vedligeholdsfrie.

En af de mindste  
indu striprintere
Anser U2 Pro er en høj-
kvalitetsprinter baseret på 
HP teknologi.  Den printer 
direkte på flade emner og 
detailemballage. Det er 
muligt at mærke med alle 
kendte stregkoder, herun-
der 2D datamatrix, faste 
tekster, serienummer, 
batchnummer og nøjagtig 
identifikation af produkti-
onstidspunkt med dato og 
klokkeslæt. Printkvaliteten 
er i top. Printeren mærker 
med en opløsning op til 300 
dpi og for 2D stregko der er 
det muligt at printe helt op 
til 600 dpi.

Anser U2 Pro er en lille 
kompakt printer. Med sine 
490 gram, er den en af de 
mindste industriprintere på 
markedet.  Printeren består 
af fire lag: 2,8” Farve LCD 
skærm, controller, printho-
ved og blækpatron. Endvi-
dere er der fjernbetjening, 
der sikrer nem og hurtig 
betjening. Med Anser op-
nås stor fleksibilitet. Det er 
en enkel printer, som alle let 
kan bruge. Selv instal lation 
er så enkel, at vi gerne udlå-
ner en printer, som du selv 
kan installere og teste i din 
produktion.
Stand L9050.

hassel.

hi 2015:

Printer mærker på alle overflader

Den er også velegnet til 
hydraulisk og pneumatisk 
udstyr, som involverer de 
samme krav.

TÆTNING. Parker Hanni-
fin har lanceret GS stem-
pelstangstætninger samt 
skræddersyet high-perfor-
mance materialer specielt 
med henblik på at imøde-
komme kravene til appli-
kationer med gascylindere. 
Disse nye løsninger er så-
ledes endnu en forbedring 
af Parker-Prädifa’s omfat-
tende produktsortiment 
og imødekommer derfor de 
stigende krav til levetid og 
aktiveringsfrekvens. 

Gascylindere, som for-
enkler aktiveringer og gi-
ver bedre komfort, bruges i 

stigende grad i en bred vifte 
af systemer og forbrugspro-
dukter. Endvidere anvendes 
gascylindere til industrielle 
applikationer for at forbedre 
driftssikkerhed og effekti-

vitet. Alle gascylindere 
kræver et perfekt tilpasset 
tætningsdesign for at sikre 
den ønskede funktionalitet 
til de pågældende specifika-
tioner. 

 “Specialisten” til  
gascylindere 
GS stempelstangstætning 
er specielt udviklet til de 
udfordrende krav indenfor 
applikationer med gascylin-
dere. Foruden anvendelse i 
små indbygninger inklude-
rer den også lang levetid og 
maksimal tæthed over for 
gasser samt lav friktion. 
Udover at være særdeles vel-
egnet til gascylindere er GS 
også velegnet til hydraulisk 
og pneumatisk udstyr, som 
involverer de samme krav. 

Den lille kontaktflade 
mellem tætning og stem-
pelstang sikrer lave frikti-
onsværdier. Back-up ringe 
eller fastgørelse er ikke nød-
vendigt på grund af den 
specielle udformning. GS 
stempelstangstætningen er 
kompatibel med de gennem-

testede C1 tætningsprofiler 
og passer i samme spor. GS 
er nem at installere selv i luk-
kede housings. For specielle 
krav ved kemiske processer 
og fødevareindustrier er der 
tilgængelige materialer. 

Specielle holdbare og  
slidstærke materialer 
Øgede krav til levetid og 
aktiveringsfrekvens kræver 
det yderste af tætningsmate-
rialer med henblik på hold-
barhed og slidstyrke. Derfor 
har Parker-Prädifa udviklet 
tætningsmaterialer, som er 
skræddersyet til kravene fra 
gascylindere. Fremragende 
slidstyrke, lave permeabi-
litet niveauer, omfattende 
mediebestandighed og 
brede temperaturområder 
er styrkerne ved disse tæt-
ningsmaterialer. Diverse 

overfladebehandlinger af 
gascylindere udgør heller 
ikke nogen problemer. 

Det rigtige fit for alle  
applikationer 
Parker’s tætningsdesigns 
anvendes med succes i 
millioner af applikationer 
for gascylindere. Parker-
Prädifa tilbyder den rig-
tige tætningsgeometri og 
materiale til enhver type 
applikation – fra low-cost 
NBR-tætninger, HNBR og 
FKM til høje temperaturer 
til applikationer med meget 
slidstærke polyuretande-
signs, som også kan tilpas-
ses til applikationer for lave 
temperaturer ned til -55 °C 
hvis nødvendigt. 
www.parker.com

hassel.

GS stempelstangstætning og specielle 
materialer til brug i gascylindere 

GS stempelstangstætning er specielt udviklet til udfordrende krav.

Teknologien er ved at nå 
en markedsmodenhed, så 
den er klar til at komme ud 
i virksomhederne.

MOBILROBOTTER. Ti daglige 
kilometer på gåben mellem 
arbejdsstationer tager tid. 
Tid man i mange produk-
tioner kan skære væk og er-
statte af rullende robothjul. 
I lyset af det store potentiale 
for fleksible, førerløse køre-
tøjer i den danske produk-
tionsindustri, inviterede 
RoboCluster og MADE 
derfor fornylig til konfe-
rence om mobile robotter 

hos Teknologisk Institut i 
Odense.

- Vi ser jo nu en tekno-
logi, som er ved at have nået 
markedsmodenhed, så den 
er klar til at komme ud i 
virksomhederne. Og virk-
somhedernes mindset er 
også begyndt at være gearet 
mod at tage imod den her 
teknologi, siger servicero-
botkonsulent Thomas Mad-
sen Almdal, Teknologisk 
Institut.

- Så jeg tror, at vi hen over 
de næste par år kommer til 
at se det rykke på den her 
front, og at virksomhederne 
i endnu højere grad kom-

mer til at effektivisere deres 
flow med den her teknologi, 
tilføjer han.

Kilometertælleren taler  
for sig selv
Den fynske robotprocent 
MiR er i fuld gang med at 
udbrede den mobile robots 
fordele til den danske pro-
duktionsindustri. Fordele 
som er ret håndgribelige.

- Det vi jo tydeligt kan 
se, er, hvor mange kilometer 
robotten egentlig kører om 
dagen - det har vi jo stati-
stik på - og vi har klassiske 
kunder, som kører mellem 
otte og ti kilometer om da-

gen. Det ville jo have været 
medarbejdere, der havde 
gjort det [hvis det ikke var 
for robotten], siger Thomas 
Visti, CEO hos MiR.

Medarbejderen kan i ste-
det bruge sin tid på andet 
end at flytte produkter i en 
uendelig vandring mellem 
A og Å. Og det varer efter-
hånden ikke mere end et år, 
før den økonomiske gevinst 
er realiseret - et parameter, 
som ifølge Thomas Visti er 
afgørende.

 Mange muligheder - men 
også barrierer
Udrulningen af de mobile 

robotter er allerede i fuld 
gang, men lige nu er fokus 
mest på de lavthængende 
frugter. Det vil sige dér, 
hvor en robot direkte kan 
erstatte eller understøtte en 
simpel logistikopgave.

Når logistikbehovet 
bliver en tand mere kom-
pliceret - f.eks. hvis flere 
robotter skal samarbejde, 
hvis der skal interageres 
med andet automations-
udstyr eller hvis robotten 
skal forarbejde under trans-
porten - så er der tale om 
specialløsninger, der i dag 
kun er meget få, der ville 
kunne løfte. Teknologien 
er på mange områder klar, 
men alt det uden om mang-
ler at blive integreret.

- Hvis man vil nå de 
bedste frugter og for alvor 

indløse de mobile robot-
ters enorme potentiale, er 
man nødt til at træde et par 
skridt op ad stigen, siger ser-
vicerobotteamleder Lars 
Dalgaard fra Teknologisk 
Institut og fortsætter.

- Robotterne skal her 
forankres bredt i virksom-
heden og mere ses som en 
integreret del af produk-
tionsflowet end blot som 
højteknologiske logisti-
kenheder. Det kræver et 
systemdesign, hvor alle 
produktionsparametre går 
op i en højere enhed sam-
tidig med, at businessca-
sen hænger sammen. Det 
er blandt andet dét, vi hos 
Teknologisk Institut kan 
tilbyde virksomhederne en 
hjælpende hånd med.

hassel.

hi 2015:

Mobile robotter ruller ud i produktionen
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Med signalkonverteren MFC 400 fra Krohne Messtechnik GmbH 
kan Coriolis-flowmålerne Optimass 1000, 2000, 6000 og 7000 nu 
måle uden “tab af måling”, selv på applikationer med gasindhold op 
til 100 % af volumen. 

FLOW. Krohne Mes-
stechnik GmbH har lance-
ret en ny signalkonverter, 
MFC 400, til endnu flere af 
deres Coriolis-masseflow-
målere, således at MFC 
400 nu kan benyttes sam-
men med Coriolis-flow-
målerne Optimass 1000, 
2000, 6000 og 7000. Det 
betyder at EGM-funktio-
nen nu er tilgængelig for 
både lige-rørs og bøjet-
rørs masseflowmålere, og 
at det altså er muligt at 
måle uden “tab af måling”, 
selv på applikationer med 
gasindhold op til 100 %. 
Endvidere gør indikation 
eller brugerkonfigureret 
alarm det muligt at opti-
mere processen, selv ved 
svingende gasindhold.

Dynamisk masseflowmå-
ling
MFC 400 er baseret på 
Krohnes nyeste og mest 
avancerede digitale elek-
tronik. MFC 400 sikrer 
en enestående dynamisk 
massefyldemåling, der 
følger processens trend. 
Det giver en meget stor 
nøjagtighed på volumen 
flow og masseflowmåling. 
Fælles for alle Coriolis-
masseflowmålerne er at de 
kan leveres enten som en 
kompakt løsning, hvor sen-
sor og konverter er bygget 
sammen, eller i en adskilt 
version, hvor signalkonver-
teren kan monteres op til 
20 meter fra flowsensoren. 

MFC 400 har forbedret 
diagnostik- og statusin-
dikationer i overensstem-
melse med NAMUR NE 
107.

Flowmåling af medier 
med gasindhold op til 
100 % 
Tidligere har gasindhold 
i væsker været årsag til 
store udfordringer for 
masseflowmålere, fordi 
den relative bevægelse 
mellem gas og væske dæm-
per amplituden af ??må-
lerøret. Denne dæmpning 
fører til varierende sensor-
svingninger, der forstyrrer 
elektronikkens evne til at 
bestemme den faktiske 
resonansfrekvens. Mens 
andre masseflowmålere 
“fryser” den sidste sta-
bile måling for at dække 
dette “tab af måling”, er 
Optimass-flowmålere 
med MFC 400 med EGM 
i stand til at følge og korri-
gere for de varierende am-
plituder. Dette er muligt 
for medier med gasindhold 
op til 100 % af volumen, 
og flowmåleren fortsæt-
ter således med at måle. 
EGM-funktionen mulig-
gøres af den hurtige, fuldt 
digitale signalbehandling 
i MFC400 signalkonver-
teren – der samtidig giver 
mulighed for øget diagno-
stik og aktuel status iht. 
NAMUR NE 107.
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Coriolis-flowmålere 
uden tab af måling 
med 100 % gasindhold
Med den nye signalkonverter MFC 400 er Entrained 
Gas Management (EGM) nu tilgængelig for næsten  
alle Krohnes Coriolis-flowmålere, der i Danmark  
forhandles af Gustaf Fagerberg A/S. Herved er der 
intet tab af måling, selv på medier med gasindhold 
helt op til 100 % af volumen.

I langt de fleste processer 
bør man kende sit iltind-
hold, enten for at være 
sikker på, at man har nok 
ilt, eller for at udelukke 
tilstedeværelsen af ilt.

ILT. Ilt er en essentiel del af 
livet på jorden for både men-
nesker, dyr og planter, men 
også som en del af mange in-
dustriprocesser. Ca. 20,95 
% af den luft vi indånder, 
er ilt på gasform. Desuden 
findes ilt også i vand (H2O) 
- her er ca. 89 % iltmoleky-
ler - og endelig findes ilt i 
forskellige faststoffer.

Måler antallet af  
iltmolekyler
Når man taler om at måle 
opløst ilt, er det iltmole-
kyler i en given væske, som 
afmåles. Indholdet af op-
løst ilt detekteres i mange 
forskellige processer, bl.a. 
ved miljømålinger eller 
i spildevandsbranchen i 
vandbehandlingsøjemed. 
Her er det vigtigt at kende 
iltindholdet for at være sik-
ker på, at de mikroorganis-
mer, der skal forårsage en 
nedbrydning, har de mest 
optimale vækstbetingelser.

Skadelig ilt i kedelvand
På kraftvarmeværker og 
andre steder, hvor man har 
kedelvand, er iltmålingen 
sammen med andre analyse-
parametre en vigtig faktor. 
Som udgangspunkt ønsker 
man ikke tilstedeværelsen 
af ilt i sit kedelvand, da ilt-
molekyler kan medføre, at 
vandet bliver surt. Denne 
surhed kan bidrage til at rør 
og tanke korroderer, hvilket 

kan føre til store omkostnin-
ger både ved reparation og 
nedetid.

Insatech A/S har for-
skelligt udstyr til måling 
af opløst ilt. Blandt andet 
sensorer, som er baseret på 
en elektrokemisk proces, 
og sensorer, der anvender 
det forholdsvis nye princip: 
optisk måling.

Elektrokemisk iltsensor
Måleprincippet for den 
elektrokemiske iltsensor, se 
fig. 1, er, at ilten i en opløs-
ning vil diffundere igennem 
en membran, som kun er 
permeable for iltmolekyler. 
Når iltmolekylerne kommer 

i kontakt med elektrolytten, 
vil der ske en kemisk reakti-
on. Denne kemiske reaktion 
gør, at der skabes en elek-
trisk forbindelse i sensoren 
fra anode til katode, og her-
ved dannes et spændingsdif-
ferentiale. Den inducerede 
spænding (nA) er direkte 
proportional med mængden 
af ilt i processen.

Optisk iltsensor
I den optiske iltsensor, se fig. 
2, er måleprincippet baseret 
på luminescens. Selve son-
den er bygget op om et lu-
minophor, hvis flourescens 
er afhængig af iltindholdet, 
når denne bliver belyst med 

en energi i en bestemt bøl-
gelængde (blåt lys).

Det vil sige, at hvis man 
belyser denne luminophor 
med en bestemt frekvens, så 
kan man måle mængden af 
energi (anden bølgelængde), 
der bliver frigivet fra lumin-
ophoren efter en bestemt 
tid. Forskellen mellem to 
emissionsprofiler udtrykkes 
som en faseforskydning, og 
denne omsætter sensoren til 
måling af opløst ilt.

Velegnede til  
fermenteringsprocesser 
De optiske sensorer er ble-
vet mere og mere eftertrag-
tede i processer, hvor der 
er krav til renhed, og hvor 
kontaminering ikke er vel-
set. De optiske iltsensorer 
indeholder ikke elektrolyt, 
så hvis elektroden går i styk-
ker, risikerer man ikke, at 
elektrolyt vil forurene 
mediet. Desuden er disse 
sensorer velegnede til både 
CIP (Clean In Place) og SIP 
(Steam In Place), hvorfor de 
egner sig godt til eksempel-
vis fødevareproduktioner 
eller fermenteringsproces-
ser.

Netop ved fermente-
ringsprocesser, hvad enten 
man ønsker højt eller lavt 
indhold af ilt for optimal 
vækst af ens celler, er denne 
metode rigtig smart, da den 
ikke bruger af den ilt, der er 
til stede i processen. Des-
uden er der langt mindre 
at vedligeholde ved denne 
type sensorer, da man kun 
kan skifte den yderste cap 
(luminophoren).

Yderligere oplysninger på: 
www.insatech.com.

           jsj

Opløst ilt - en vigtig 
parameter i mange applikationer

Fig. 1. Måleprincip for elektrokemisk iltsensor.
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CONTROLLERE. Med intro-
duktionen af NJ1 og NX7 
har Omron udvidet porte-
føljen af maskincontrollere, 
som er hjertet i deres fuldt 
integrerede Sysmac Auto-
mationsplatform.

NJ1 og NX7 gør en bred 
vifte af automationsløsnin-
ger fra cutting-edge avance-
rede produktionssystemer 
til simple maskiner.

    
Branchens hurtigste ma-
skincontroller NX7

NX7 er flagskibet, der til-
byder hastighed uden at gå 
på kompromis med pålide-
lighed. Det giver branchens 
hurtigste* processorhastig-
hed takket være Intel Core 
i7 quad-core processor og 
stor hukommelseskapacitet.

Med fokus på fremtiden, 
hvor avancerede produkti-

onssteder styres via IoT, har 
vi udviklet denne integrere-
de controller, der muliggør 
skalérbarhed ud over ram-
merne for tidligere control-
lere og PLC‘er.

*Proces hastighed er ba-
seret på vores undersøgelse 
gennemført i marts 2015.

Basis løsning med NJ1
Den nye NJ1 maskincon-
troller gør det muligt at 
skalére maskiner endnu 
mere målrettet til applika-
tionen. Den tilbyder nem-
lig de mest grundlæggende 
funktioner med op til 2 ak-
ser, hvilket gør det muligt 
at få en Sysmac løsning til at 
passe ind i eksisterende pro-
duktionsudstyr. NJ1 er sam-
tidig fuld kompatibel med 
NJ5 og NJ3 controllerne, 
hvor det fælles koncept, de 

samme dimensioner, samt 
generelle specifikationer og 
funktioner gør NJ1 til det 
ideelle valg til maskiner helt 
uden eller kun med et lavt 
antal akser.

Sysmac platformen giver 
et yderst innovativt produk-
tionsmiljø og en arkitektur, 
der gør det muligt hurtigt 
at indarbejde den nyeste 
Information Communica-
tion Technology (ICT). Det 

udmønter sig i en bred vifte 
af applikationsfunktioner i 
softwaren, der forbinder 
automatiseringshardware 
med tredjeparts udstyr, 
samt design værktøjer som 
f.eks. 3D-simulatorer.

Svaret på den globale 
tendens
Nutidens produktionsvirk-
somheder er under pres for 
at reagere hurtigt på en lang 

række af stigende nye for-
brugerbehov. Dette pres har 
fået virksomhederne til at 
nytænke deres produktions-
anlæg ved at udnytte IoT, Big 
data og andre udviklingsom-
råder indenfor ICT.

For at foregribe de æn-
dringer der måtte komme 
i produktionsvirksomhe-
dernes behov, har Omron 
forpligtet sig til at videreud-
vikle Sysmac platformen og 

andet innovativt automati-
seringsudstyr for at forbedre 
service og tekniske støtte til 
producenterne.

Sysmac  
automationsplatform
Siden lanceringen af NJ5 i 
2011, har man tilbudt ap-
plikationer, der omfatter 
database connectivity og ro-
botteknologi. Også udvalget 
af perifere enheder, såsom 
high-speed I/O-moduler, 
servodrev, sikkerhedskom-
ponenter og vision systemer 
er blevet udvidet.

Lanceringen af disse to 
nye maskincontrollere gør 
det endnu lettere at inte-
grere Sysmac platformen 
på produktionsanlæg. For 
at udnytte fordelene ved 
Sysmac bedst muligt, er der 
skabt innovative løsninger 
ved at kombinere sensing 
og styringsteknik, samt 
akkumulere knowhow og 
samarbejde med tredjepart.
Stand E4254.

hassel.

BIONICOPTER.  Der er i høj 
grad ”noget i luften”, når In-
geniørforeningen, IDA 24. 
september slår dørene op 
til Technomania-universet 
i hal F på dette års teknologi- 
og industrimesse.

Den tyske automations-
specialist Festo præsenterer 
nemlig det synlige resultat 
af et usædvanligt teknolo-
giprojekt: En BionicOpter 
– en avanceret ultralet kon-
struktion, som er inspireret 
af et af naturens graciøse in-
sekter: guldsmeden.

Har skabt stor  
opmærksomhed
-Det er første gang, vi har 
BionicOpter med på en 
dansk messe, og vi er spænd-
te på at se publikums

reaktion, når vi flyver 
med den i hal F, fortæller 
Michael Puggaard Holst, der 
er marketingchef for Festo i 
Danmark.

-De gange, vi har præ-
senteret den internationalt 
har den skabt stor opmærk-
somhed, ikke mindst blandt 
unge, og ét af formålene med 

BionicOpter-projektet er da 
også at begejstre og inspirere 
til at se mulighederne inden 
for det naturvidenskabelige 
univers, fortsætter Michael 
Puggaard Holst.

Et effektivt samarbejde
Ud over den lette konstruk-
tion, er det bl.a. et effektivt 
samarbejde mellem kompo-
nenter som sensorer, elektri-
ske aktuatorer og mekaniske 
komponenter, som i samspil 
med avanceret software hol-
der BionicOpter’en flyven-

de. BionicOpter får plads 
på en særskilt stand i hal F, 
hvor IDA lancerer sit tekno-
logiske univers: Technoma-
nia, som retter blikket mod 
fremtidens teknologier.

-Vi flyver med BionicOp-
ter ca. en gang i timen, og vil 
have standen bemandet med 
både ”piloten”

og andre Festo-folk, som 
kan svare på spørgsmål om 
projektet”, fortæller Mi-
chael Puggaard Holst.

hassel.

hi 2015:

BionicOpter får danmarkspremiere 

DATAOVERFØRSEL. På hi 
2015 præsenterer igus sin 
nye CAT7-ledning CF-
BUS.052. Den bidrager 
til en væsentlig øgning af 
datasikkerheden i kraft af 
flet- og parskærme samt en 
samlet fletskærm med 90 % 
optisk dækning, som sikrer 
funktionsevnen selv efter 
millioner af bøjecyklusser 
i energikæden. Den spe-
cielle en- eller flertrådede 
opbygning betyder, at denne 
CFBUS-ledning har en ved-
varende bøjningsstyrke. 

-En flettet skærm med 
optimeret fletvinkel beskyt-
ter både den samlede skærm 
mod mekaniske brud samt 
ledningens elektromagneti-
ske kompatibilitet, forklarer 
Rainer Rössel, chef for for-
retningsområdet chainflex 
ledninger hos igus

-De skærmede par snoes 
med en optimeret slaglæng-
de, så de dels kan leve op til 

de store mekaniske krav, og 
dels opfylde de elektriske 
krav vedrørende dataover-
førsel, fortsætter han.

 Som alle ekstra slidstærke 
TPE CFBUS-typer er også 
denne CAT7-ledning flam-
mehæmmende. Derudover 
er den UL/CSA-, EAC- og 
CTP-certificeret og DESI-
NA-kompatibel. Den nye 
ledning kan desuden også 
anvendes i renrum.

Kommunikation uden  
forstyrrelser
Som følge af den elektriske 
støjimmunitet og den pa-
rallelt dertil langt højere 
datakapacitet er dataover-
førslen via lyslederkabel 
særligt interessant i elektrisk 
og mekanisk kritiske områ-
der inden for Industrie 4.0. 
Programmet for lydlederka-
bler, som ligeledes er udvik-
let specielt til anvendelser 
i konstant bevægelse, om-

fatter samtidig alle områder 
inden for de mekaniske krav. 
Således tilbyder igus med se-
rien CFLG.2EC et prisbil-
ligt lyslederkabel, specielt 
udviklet til indendørsom-
rådet i håndterings- eller 
træbearbejdningsmaskiner. 
Robotkablet CFROBOT5 
giver mulighed for drifts-
sikker kommunikation i det 
tredimensionelle rum. 

Lyslederkabel til konstant 
bevægelse
Med chainflex lyslederka-
blet CFLG.LB.PUR præ-
senterer igus på hi 2015 
desuden en speciel lysleder-
kabelserie til anvendelser i 
konstant bevægelse inden for 
offshore- og skibsområdet. 
Den kan allerede nu leveres 
med 2, 4 eller 6 lyslederfibre 
eller med 2 lyslederfibre og 2 
spændingsforsyningsledere. 
De indbyrdes snoede mul-
timode- eller singlemode-

fibre er udført som ekstra 
bøjningsresistent subcable, 
som er ekstra let og prisbil-
ligt at konfektionere med 
stik uden dyre kabelforde-
lere. Takket være aramid- 
(kevlar-)fletværket med 
ekstra høj trækstyrke, kan 
selv store trækkræfter, der 
kan forekomme ved hæn-
gende anvendelse, ikke 
beskadige ledningen. Den 
udvendige PUR-kappe, som 
er flammehæmmende, spe-
cielt tilpasset energikæden 
og ekstruderet med tryk, 
udgør yderligere beskyttelse 
mod udvendig mekanisk be-
skadigelse. Den nye familie 
af lyslederkabler giver lige-
som CAT7-ledningen ved 
hjælp af DNV GL-offshore-
godkendelsen mulighed for 
at overføre data sikkert på 
offshore-platforme og skibe.
Stand M9922.

hassel.

hi 2015:

Sikker dataoverførsel til 
bevægelsesanvendelser i Industrie 4.0

STYRING. For at kunne leve 
op til de mange krav, der stil-
les i forbindelse med styring, 
betjening og overvågning af 
maskiner, kræves der stadig 
mere computerydelse. I den 
forbindelse gives der hyp-
pigt afkald på blæsere til 
køling af maskinerne med 
henblik på at gøre dem ved-
ligeholdelsesfrie. Med den 
nye panel-PC-serie CP27xx 
fra Bechoff Automation 
ApS, der forener effektiv 
IPC-teknik i blæserfrit 
design med et moderne 
multitouch-panel i én en-
hed til montering direkte i 
kontaktskabet, er der skabt 
en optimal løsning.

Indbygnings-panel-PC´er 
i serien CP27xx er blæser-
frie og kompakte og byder 
på multitouch i forbindelse 
med høj computerydelse i 
form af en 1,4-GHz-Intel®-
Celeron-processor eller en 
Intel-AtomTM-CPU med 
op til 4 kerner. Der kan væl-
ges 7 displaystørrelser fra 
12-24 tommer (i landskabs- 
eller portrætformat) til rea-
lisering af dualtouch eller 
op til 5-finger multitouch 
applikationer afhængigt af 
hvilket operativsystem der 
arbejdes med.

Alle komponenter  
let tilgængelige
Frontsidens IP 65-kapsling 
(bagside IP 20) og det brede 
driftstemperaturområde fra 
0-55°C åbner for et bredt 
anvendelsesspektrum. 

Anvendelsen er gjort nem-
mere ved at alle tilslutnin-
ger befinder sig nederst på 
bagsiden. Desuden er alle 
komponenter på PC´en, der 
åbnes på bagsiden, let tilgæn-
gelige, de 2 slots til CFast-
kortene er f.eks. tilgængelige 
udefra.  Et stikpanel giver 
mulighed for at føre mo-
therboard-grænseflader ud 
i tilslutningsområdet. Ud-
klappelige klemarme sørger 
herudover for hurtig instal-
lation uden løse dele. Størst 
mulig fleksibilitet opnås 
med et valgfrit PCIe-modul 
slot, der kan benyttes til at 
integrere f.eks. yderligere 2 
uafhængige Ethernet- eller 
EtherCAT-porte.

CP27xx-serien er udsty-
ret med 2 GB DDR3-RAM 
(kan udvides til GB), CFast-
kort (2 GB, kan udvides til 
32 GB; udvidet tempera-
turområde), On-Board-
Dual-Ethernet-adapter 
med 10/100/1000Base-T-
forbindelse og On-Board-
SATA-RAID-1-controller 
(Intel® Rapid Storage 
Technology). På grund af 
de to uafhængige Ether-
net-grænseflader egner 
Panel-PC´erne sig fint som 
kompakt centralenhed i en 
EtherCAT-styring. Des-
uden tilbydes en 3. uafhæn-
gig Ethernet-grænseflade. 4 
USB-2.0-porte står til rå-
dighed for tilslutning.
Stand E4140.

hassel.

hi 2015:

Blæserfri PC-power og 
multitouch 
kombineret i én 
indbygningsenhed

hi 2015:

Maskincontrollere til en bred 
vifte af automationsløsninger
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Tæt på Bürkert 
– din partner

Bürkert kan hjælpe dig med teknisk support, 

service og reparation, 3D CAD-tegninger, og 

certifikater, samt supportere din logistik med

delmontage eller mærkning med egen label.

Side 6-7

Vores kernekompentence er styring og 

regulering af gasser og væsker, og vores mål 

og ambition er at være både leverandør og 

samarbejdspartner.

Side 8

Specialløsninger, der er udviklet til et bestemt 

segment, kan i vores systemafdeling tjene 

som inspiration til ny udvikling i andre 

segmenter. 

Side 2-3

Service og support
– merværdi for dig

Kom fra idé 
til virkelighed

Bürkert sætter fokus på optimering
Mød os på hi-15 stand M 9450



Bürkert systemløsninger
– helhedsløsninger der 
optimerer din proces-
automation

I Bürkerts Systemhaus og lokale system-

afdelinger hjælper vi vores kunder med at 

udvikle kundetilpassede systemløsninger til 

procesautomation i industriapplikationer.

Vores solide erfaring og kontinuerlige udvikling 

af viden og kompetencer giver os, i samspil 

med vores brede produktportfolio, muligheden 

for at tilbyde udvikling af modulopbyggede og 

skræddersyede systemløsninger, der optimerer 

din procesautomation. 

Water, gas, hygienic og micro 

Gennem mere end 60 års arbejde med 

styring og regulering af gasser og væsker 

har Bürkert erhvervet stor indsigt i en bred 

række applikationer. Vi har valgt at gruppere 

disse applikationer og vores kompetencer i 

segmenterne: water, gas, hygienic og micro. 

Denne segmentering af applikationer er en ny 

måde at tilgå opgaverne på, som kan gøre en 

stor forskel. 

Kundetilpassede systemløsninger
I vores systemafdeling tjener segmenterne 

water, gas, hygienic og micro som grundlag 

for udvikling og optimering af kundetilpassede 

løsninger. Bürkerts koncept med applikations-

segmentering gør det nemmere at træde ind 

i kundernes opgaver og udfordringer. Det er 

en måde at tænke på, der fokuserer på vores 

kunders applikationer – og på i samarbejde 

med den enkelte kunde at finde den helt 

rette løsning med fokus på produkternes 

anvendelsesmuligheder. 

Specialløsninger, der er udviklet til et bestemt 

segment, kan i vores systemafdeling tjene som 

inspiration til ny udvikling i andre segmenter. 

For eksempel kan den mikrodoseringsteknologi, 

der er udviklet til dosering af reagenser i 

automatiserede analysesystemer i medicinske 

applikationer, overføres til dosering af 

printerblæk i systemer til fødevaremærkning.

Optimering af processer
Hos Bürkert er kunden altid i centrum, og 

derfor har vi valgt at gå et skridt videre med 

den traditionelle segmentering og struktureret 

os, således at vi altid har fokus på løsning 

af tekniske opgaver i kundernes aktuelle 

applikationer, og på at optimere processer, både 

med henblik på effektivitet og omkostninger. 

Dine udfordringer er vores udfordringer
I Bürkerts lokale systemafdelinger er det vores 

mål at løse vores kunders udfordringer og i 

samarbejde udvikle systemløsninger.
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Udvikling og design

Udviklingen af din tilpassede systemløsning 

starter i vores danske systemafdeling, hvor vores 

projektteam arbejder tæt sammen med dig, lige 

fra de første skitser til det færdige produkt er 

testet og installeret.

Teamet består af din personlige salgsingeniør 

og produktspecialister og ingeniører fra vores 

systemafdeling, som i dialog med dig gennemgår 

din opgave - dine ideer og ønsker – og opstiller en 

kravspecifikation, som bliver basis for det videre 

udviklingsarbejde. Bürkert tænker ud af boksen, 

stiller den nødvendige ekspertise og erfaring til din 

rådighed, og tager ansvaret for projektstyringen, 

når din ide skal gøres til virkelighed.

Prototype og test

I designprocessen udvikles en CAD-animation, 

der præsenteres for dig ved et møde, hvor alle 

specialister i projektteamet deltager. Ved hjælp 

af CAD-animationer dokumenteres den tekniske 

løsning, og en kravspecifikation gennemgås for 

at sikre, at alle komponenter lever op til dine 

krav og ønsker.

Samtidig forelægges løsningens kommercielle 

betingelser, et oplæg til projektforløb samt en 

tidsramme. Med en struktureret projektstyring 

sikrer Bürkert udviklingen af din løsning og 

bringer projektet sikkert frem til den endelige 

prototype, som godkendes af dig. Nu er din 

løsning godt på vej.

Din færdige 
systemløsning

Gennem hele projektforløbet leveres prøver 

og udføres tests, og vi sørger for eventuelle 

nødvendige godkendelser til produkterne, 

således systemløsningen er fuldstændig komplet 

dokumenteret og testet, klar til installation.

Efter behov kan installation og idriftsætning 

varetages af Bürkert. Vi har solid erfaring med 

uddannelse af brugere, ligesom vi kan tilbyde 

regelmæssig teknisk service og vedligehold on 

site samt lagerføre nødvendige sliddele, således 

din proces altid fungerer optimalt. 

Vi er ganske enkelt med dig hele vejen 

– fra idé til virkelighed.
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Bürkert kan som systemleverandør tilbyde 

et bredt spekter af automationsløsninger, 

og derfor har vi stor erfaring i centraliserede 

løsninger monteret i procespaneler, 

ventilskabe og I/O bokse.

Procespaneler
Paneler og styreskabe kan indeholde 

mange forskellige komponenter, afhængig 

af applikationen. Fra den enkle løsning med 

få ventiler monteret i en lille styreboks til 

styreskabe kombineret med pneumatik, 

elektronik og ventilteknologi, og hele vejen til 

større og mere komplekse kundetilpassede 

procespaneler med styrefunktioner i kabinet af 

rustfrit stål. 

Hos Bürkert har vi stor erfaring i design, 

opbygning og montage af både små og enkle 

samt store og komplekse centraliserede 

styringer i skabe, ligesom vi designer og 

bygger større procespaneler til gasser og 

væsker, også til brug i Ex-områder. 

Ventilskabe og I/O bokse
Et tæt samarbejde med alle de kendte 

leverandører af distribuerede I/O-systemer 

gør, at vores ventilmoduler kan sammenbygges 

direkte med I/O-systemer, hvilket giver stor 

fleksibilitet og mulighed for direkte forbindelse 

til et bussystem. Ventilmodulerne kan også 

monteres i et klassisk hårdt fortrådet system, 

og vi har endvidere mulighed for at levere 

ventilskabe med ATEX-godkendelse til montage 

i Ex-områder. 

Uanset hvilken central automationsløsning, 

du har behov for, så er vi din partner hele 

vejen og kan støtte og rådgive dig med at 

udvikle den optimale løsning til din proces. 

Vi er med helt fra design over montage til 

levering med komplet dokumentation.

Når du vælger Bürkert 
som partner, får du: 

•  én leverandør, der har ansvaret i 

 hele udviklingsforløbet

• et turn-key produkt 

• teknisk dokumentation på den 

 komplette løsning 

• udstyret leveret gennemtestet, 

 klar til installation og idriftsætning 

• mulighed for support i form af    

 installation, uddannelse, service 

 og vedligehold

Centrale 
automationsløsninger
Procespaneler 
– ventilskabe – I/O bokse
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Dimensionering og 
opbygning

Virkeliggørelsen af din centrale automations-

løsning starter i vores danske systemafdeling, 

hvor vores projektteam arbejder tæt sammen 

med dig, lige fra de første skitser til det færdige 

procespanel er testet og installeret. 

Teamet består af din personlige salgsingeniør,

og produktspecialister og ingeniører fra vores

systemafdeling, som i dialog med dig gennem-

går din proces, og dine ideer og ønsker, og 

undervejs drøfter løsningsmuligheder med dig.

Herefter udarbejder vi i samarbejde med dig 

en kravspecifikation, som danner basis for 

din panelløsning.

Tegning og montage

Baseret på kravspecifikationen udarbejder vores 

systemafdeling en tegning og et el-diagram, der 

godkendes af dig. Såfremt du ønsker det, kan vi 

også levere en 3D-fil af dit procespanel.  

Vi har egen lokal montageafdeling i Herlev, der 

på baggrund af denne dokumentation opbygger 

og monterer dit panel. De projektansvarlige fra 

vores systemafdeling arbejder tæt sammen 

med vores montageafdeling, hvilket giver en 

fleksibel proces og en høj kvalitet og sikrer, 

at dit procespanel svarer præcis til dine 

specifikationer. 

Vi tager det samlede ansvar for din panelløsning.

Levering og 
installation

Bürkert sørger for at foretage trykprøvning, 

el-test og soft- og hardware test af det 

færdige panel, ligesom vi sørger for eventuelle 

nødvendige godkendelser, således at dit 

procespanel leveres fuldstændig komplet 

dokumenteret og testet, klar til installation i 

din proces.

Efter behov kan installation og idriftsætning 

varetages af Bürkert. Vi har solid erfaring 

med uddannelse af brugere, ligesom vi kan 

tilbyde regelmæssig teknisk service og 

vedligehold on-site samt lagerføre nødvendige 

sliddele, således dit panel altid fungerer 

optimalt i din proces. 
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Logistik og support

Hos Bürkert har vi helhedssyn, og vores 

målsætning er at levere den optimale løsning til 

vores kunder. Derfor tilbyder vi, foruden support 

med valg af produkt eller design af løsninger, 

også at håndtere din logistik, f.eks.:

• mærke din leverance med egen label 

• pakke i din egen emballage 

• foretage delmontage.

Vi tilbyder endvidere support til installation, 

idriftsætning, vedligehold og service samt 

brugerundervisning.  

Bürkert kan - ganske enkelt - medvirke på alle 

trin i din proces, således du samlet får den mest 

optimale løsning.

3D CAD-tegninger 

Som en ekstra service tilbyder vi vores kunder 

direkte adgang til 3D CAD-tegninger via vores 

PARTserver. PARTserveren kan generere såvel  

forskellige CAD- samt neutrale formater:  

Få adgang til PARTserveren via produktportalen 

på burkert.dk. Hvis du har spørgsmål eller 

brug for hjælp til 3 D-tegninger fra vores 

PARTserver, så er du velkommen til at kontakte 

os på tlf. 44 50 75 00.

Godkendelser, 
normer og certifikater

Bürkert er globalt til stede og har kunder over 

hele verden. Derfor har vi også et væld af 

godkendelser og kan opfylde en lang række 

af de normer og standarder, som vores kunder 

efterspørger. Det gælder såvel de kunder, der 

afsætter produkter på hjemmemarkedet, som de 

af vores kunder, der har eksport til hele verden.

Vi tilbyder også certifikater på materiale- og 

overfladekvalitet, samt testcertifikater, herunder 

kundespecifikke kalibrerings-, test- og 

kvalitetscertifikater.

Helhedsløsninger er mange ting. 
Derfor yder vi også support indenfor logistik, 

3D-tegninger, godkendelser og certifikater 

– det giver nemlig merværdi til vores kunder.

• AutoCAD, 

• Catia 2D/3D, 

• Intergraph EMS 3D 

• Mechanical 

  Desktop 3D

• Pro/Engineer 3D

• Solid Works 2D/3D 

• DWG 2D/3D

• DXF 2D 

• IGES 2D/3D MI3D 

• SAT 3D 

• STEP AP203/214 3D



Service og 
teknisk support

Vi leverer hver dag masser af ventiler og sensorer 

til vores kunder. Disse produkter skal naturligvis 

tilsluttes og sættes i drift, og Bürkert kan hjælpe 

dig hele vejen. Vi kan tilbyde montage, fejlfinding, 

service og reparationer, såvel on-site som i vores 

tekniske afdeling.

Vores tekniske support-team har et indgående 

kendskab til produkter og systemløsninger, stor 

teknisk erfaring, og en bred viden om applikationer 

og processer, således vi kan give vores kunder den 

bedst mulige support.

Vi kan hjælpe dig med 
følgende opgaver.

• Installation og idriftsætning

• Præventiv vedligeholdelse

• Fejlfinding og afhjælpning

• Instruktion og uddannelse

Træk på vores know-how og reducer 

servicetid og omkostninger.

Bestil vores servicebrochure 
på info.dk@burkert.com 
Scan koden og få direkte adgang 

til vores service brochure på 

http://bit.ly/burkert_service
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Bürkert-Contromatic A/S
Hørkær 24

2730 Herlev

Telefon: 44 50 75 00

Telefax: 44 50 75 75

Info.dk@burkert.com

www.burkert.dk
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Bürkert – din leverandør 
– og din partner 
Bürkert Fluid Control Systems er en af verdens 

førende leverandører af produkter og løsninger til 

automationsopgaver. Det omfattende produktprogram 

til at måle, styre og regulere væsker og gasser bruges 

i et bredt udvalg af brancher, lige fra vandbehandling, 

fødevare-, farma- og bio-virksomheder til laboratorier, 

dentalvirksomheder, samt i rumfartsteknik og 

undergrundsbaner. 

Produkter og systemløsninger
Med en produktportfolio på mere end 30.000 produkter er 

Bürkert en af de få leverandører på markedet, der kan klare 

hele loopet med måling, styring og regulering af processer. 

Produktprogrammet går lige fra magnet- og procesventiler 

til sensorer for niveau, flow, tryk, pH, ledningsevne og 

temperatur, og produkterne udmærker sig ved, at de kan 

sammensættes til komplette kontrolsystemer. Systemerne 

kan skræddersyes lige fra et ukompliceret on/off system til 

mere komplekse proceskontrolsystemer.

Globalt netværk – altid i nærheden
Bürkert har et globalt netværk af salgskontorer i 36 lande, 

7 fabrikker og 5 systemhuse og hovedkvarter Ingelfingen, 

Tyskland. Med i alt 2.500 ansatte, som kontinuerligt deler 

viden og erfaringer i vores dynamiske netværk, kan kunder 

verden over få gavn af vores globale tilstedeværelse og 

kompetencer. Bürkert er altid i nærheden, uanset hvor i 

verden, du befinder dig.

Styring, regulering og optimering
Vores kernekompentence er styring og regulering af 

gasser og væsker, og vores mål og ambition er at være 

både leverandør og samarbejdspartner. I Bürkert bidrager 

vi  kompetent og konstruktivt med enkelt produkter 

eller komplette løsninger, ligesom vores tekniske know-

how og faglige kompentencer stilles til din rådighed 

ved såvel udvikling af systemer som i optimering af 

automationsløsninger  

Vores stifter, Christian Bürkert, grundlagde virksomheden 

i 1946, og han havde én klar vision: at udvikle innovativ 

teknologi. Det har hele tiden været – og er fortsat 

– vores fokus. 
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Sæt turbo på!
Gør et pit stop hos Bürkert

på hi-15 stand M 9450 og sæt 
turbo på vores racerbane. 

Vi præmierer hver dag 
den hurtigste omgangstid. 

Se hvordan Bürkert satte 
turbo på brintdrevne racerbiler.

Scan koden eller gå ind 
på http://bit.ly/burkert-race 
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KARBON.  Let, lettere, kar-
bon: Når det handler om at 
reducere vægten, uanset 
om det er inden for fl ykon-
struktion eller bilbranchen, 
sætter konstruktørerne i 
stadig højere grad deres lid 
til kulstofforstærket kunst-
stof, også kaldet karbon. For 
at kunne leve op til kravene 
har igus udviklet en drylin 
W-profi l af karbon, som 
præsenteres på hi 2015, 
sammen med mange andre 
nyheder.

Meget let, stift og umag-
netisk – det er de største for-
dele ved kulstofforstærket 
kunststof set i forhold til 
metal. Til anvendelsesfor-
mål, hvor disse egenskaber 

er nødvendige, eksempelvis 
inden for fl y- og medicinsk 
teknologi, tilbyder igus nu 
den letteste lineærføring i 
sin størrelse af karbon, som 
fås op til 2000 millimeter 
vandring. Her er det ikke 
kun det bærende materiale 
men hele skinnen, der be-
står af karbon, hvilket bety-
der, at systemet bestående 
af skinne og slæde er op til 
40 procent lettere end et sy-
stem med aluminiumskin-
ne og hele 60 procent lettere 
end et system med stålskin-
ne. Denne vægtbesparelse 
kan betyde store kontante 
besparelser, især inden for 
fl y- og bilindustrien. Men 
også andre brancher, hvor 

højdynamiske bevægelser 
spiller en væsentlig rolle, 
som f.eks. inden for robot-
teknologi, udnytter i stadig 
højere grad fordelene ved 
karbonkomponenternes 
lave vægt.

Masser af test udført
Da igus i nu mere end ti år 
har tilbudt aksler af karbon, 
har kunststofeksperten al-
lerede udført masser af 
tests og har gjort sig mange 
erfaringer. „Det har vist 
sig, at iglidur L250 har de 
optimale slid- og frikti-
onstal i kombination med 
aksler af karbon“, udtaler 
Stefan Niermann, chef for 
forretningsområdet drylin 

lineær- og drevteknik. „De 
hidtidige testresultater pe-
ger på, at dette også gælder 
for de nye skinner.“ For at 
igus har kunnet udtale sig 
pålideligt om friktionstal 
og levetid har denne pro-
duktnyhed - ligesom alle 
andre produkter fra igus - 
gennemgået en lang række 
grundige forsøg.

Fås som tandremsaksel 
helt uden metal
Karbonskinnens høje pro-
fi lgeometri giver mulighed 
for fastgørelse ved hjælp 
af spændebakker, hvorved 
en kompliceret mekanisk 
efterbearbejdning bliver 
overfl ødig. Derudover er 

skinnen med høj profi l 
basis for en komplet me-
talfri tandremsaksel, som 
fås i længder op til 1000 
millimeter. Her anvendes 
en vending bestående af 
en karbonaksel, et kunst-
stoftandhjul samt xiros 
kunststofkuglelejer fra 
igus-sortimentet. Skinnen 
kan således helt uden be-
grænsninger også anvendes 

i røntgenudstyr inden for 
medicinsk teknologi. Her 
spiller det også en stor rolle, 
at karbonføringen, ligesom 
samtlige andre produkter 
fra igus, ikke kræver ekstern 
smøring og dermed er ved-
ligeholdelsesfrie.

Stand M9922.

hassel.

hi 2015:

Karbon-skinne sørger for „let“ løb

Siemens A/S har fl yttet 
sin produktion af Sitrans 
båndvægte fra Kina til 
Klovborg Maskinfabrik 
A/S i Horsens, som har en 
høj fl eksibel, en moderne 
maskinpark og ikke mindst 
velkvalifi cerede 
medarbejdere.

Af Peter Greve

VEJNING. Tre typer Sitrans 
båndvægte fra Siemens, som 
tidligere er blevet produce-
ret hovedsageligt i Canada, 
skal i fremtiden produceres 
af Klovborg Maskinfabrik 
A/S, der ligger i Lund ved 
Horsens. Når produktionen 
kører, er det hensigten helt 
at nedlægge en produktion 
af båndvægte i Kina. Sie-
mens A/S har således endnu 
en gang fl yttet produktion 
og arbejdspladser til Dan-
mark.

Konvertering af tegninger
Klovborg Maskinfabrik A/S 
har en størrelse, så den har 

en passende kapacitet, en 
høj grad af fl eksibilitet, en 
moderne maskinpark, der 
er egnet til produktion af 
båndvægte, og sidst men 
ikke mindst, er virksomhe-
dens medarbejdere velkva-
lifi cerede.

Ved fl ytningen af pro-
duktionen kunne kon-
struktionstegninger og 
anden dokumentation ikke 
umiddelbart konverteres, 
idet alt hidtil var fremstil-
let i henhold til amerikanske 

standarder, der eksempelvis 
anvender tommemål. Der-
for har Klovborg Maskinfa-
brik startet med manuelt at 
opmåle en båndvægt og ud-
arbejde nye tegninger med 
metriske mål. Procedurerne 
er, at alle ændringer - inkl. 
små detaljer - på vejebånde-
ne skal godkendes af kompe-
tencecentret for båndvægte, 
der forsat ligger i Canada. 
Måske lidt omstændeligt, 
men indtil videre er det 
fremgangsmåden.

Søger den bedste løsning
- Alt for meget kopieres kri-
tikløst, for ’det fungerer jo 
godt’, som man siger. Men 
siden en løsning blev lavet 
for måske 20 år siden, er 
der kommet nye produkti-
onsmetoder, nye materia-
ler, nye værktøjsmaskiner, 
CAD-systemer samt meget 
andet, der kan forbedre en 

maskine eller en maskindel. 
Derfor genvurderer vi alt 
med henblik på forbedrin-
ger, inden vi går i gang med 
et nyt maskinprojekt, for-
tæller medejer af Klovborg 
Maskinfabrik og direktør 
Ole Højgaard. 

Han fortsætter: - Både 
den indenlandske og den 
udenlandske konkurrence 
betyder, at hvis vi vil over-
leve, så skal vi være bedre 
og mere effektive end kon-
kurrenterne. Derfor er det 
udelukket, at vi kan have en 

smed til at stå og bore huller 
i en jernstang. Vi har vores 
CNC-styrede maskinpark, 
som elektronisk får overført 
tegninger og arbejdsordrer 
fra kontoret. Selv prototy-
per og ændringer på emner 
har vi mulighed for at se fem 
minutter efter, at tegningen 
er færdig.

Den nyeste maskine er 
en stor laserskærer til ca. 
4,5 mio. DKK, der leverer 
emner af så høj kvalitet, at 
efterbearbejdning af skæ-
refl aderne næsten er over-
fl ødig. 

Flere forbedringer ønskes
De fl este båndvægte bliver 
tilpasset kundens opgave, og 
derfor er de blevet fremstil-
let som håndværksmæssige 
specialproduktioner - hver 
gang med et højt forbrug af 
arbejdstimer. Det har Klov-
borg Maskinfabrik fundet 
for gammeldags og uhen-
sigtsmæssigt og har ændret 
fremgangsmåden til det, 
man kan kalde for ’en fl eksi-
bel standardproduktion’ og 
tilpasset konstruktionen til 
moderne produktionsme-
toder.

- Vi har brugt en del tid på 
at få de første opdateringer 
godkendt, så nu starter vi 
med produktionen. Vi har 
allerede forslag til fl ere for-
bedringer, som vil effektivi-
sere produktionen, og som 
også vil give fordele hos bru-
gerne. Men dem må vi vente 
lidt med, indtil vi har bevist, 
at vi kan håndtere opgaven, 
siger Ole Højgaard.

Siemens A/S og Klovborg 
Maskinfabrik A/S har det 
fælles mål, at et kundetil-
passet vejebånd skal kunne 
afsendes inden for seks uger 
fra ordredatoen.

Tre typer vejebånd
Klovborg Maskinfabrik 
skal producere tre typer 
vejebånd: Sitrans WW 100 
med kapacitet op til 45 kg/
time, Sitrans WW 200 med 
kapacitet fra 450 kg/time til 
100 tons/time og Sitrans 
WW 300 med kapacitet op 
til 1000 tons/time. 

WW 100 har en længde 
på kun 87 cm og produce-
res kun i en standardver-
sion. WW 200 er langt den 
mest solgte, fordi det er en 
meget fl eksibel løsning, og 
den bliver i alle tilfælde til-
passet kundens opgave med 
hensyn til konstruktion og 
materialevalg. WW 300 til-
passes ligeledes individuelt 
til kundens opgaver. 

For at defi nere en bånd-
vægt udfylder kunden et 
fem sider stort spørgeskema 
sammen med en konsulent 
fra Siemens A/S. Herefter 
går skemaet til teknisk bear-
bejdning og prisberegning, 
så der kan afgives et skrift-
ligt tilbud til kunden.

Bygget af 
Siemens-komponenter
Elektrisk og elektronisk 
udstyr på båndvægten får 
Klovborg Maskinfabrik A/S 
naturligvis leveret fra Sie-
mens, og det drejer sig bl.a. 
om vejeceller, gearmotorer, 
encoder, diverse aftastere 
samt kabler og forbindel-
sesbokse. Når en båndvægt 
er færdig, gennemgår den en 
performancetest, inden den 
forlader fabrikken. Klovborg 
Maskinfabrik A/S leverer 
alle producerede båndvæg-
te til Siemens centrallager i 
Nürnberg med undtagelse 
af dem, som skal leveres til 
kunder i Danmark. 

Sitrans båndvægte produceres nu i Horsens
Produktionshallerne hos Klovborg Maskinfabrik gemmer på mange højt 
automatiserede maskiner, der sikrer, at en maskinproduktion er rentabel 
i Danmark.

En færdig båndvægt i et afskærmet område, hvor performancetesten gennemløbes. 

Produktion fra Kina 
til Danmark.
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The    

Af: Thomas Hasselriis

AUTOMATION. Der falder nu 
så meget klimaskabt regn, at 
kommunerne må investere 
milliardbeløb i opgradering 
af kloakker og andre anlæg. 
Alene i Aarhus lød regnin-
gen sidste år på fl ere hun-
drede millioner.

For 30 år siden kunne de 
kommunale vandselskaber 
koncentrere sig om at levere 
drikkevand og rense spilde-
vand; men i dag udgør hånd-

tering af klimaskabt nedbør 
en betydelig og stadig sti-
gende del af aktiviteterne.

– Siden midten af fi r-
serne er vandforbruget 
per indbygger halveret. Til 
gengæld har vi fået en stor 
opgave med at bortlede de 
enorme vandmængder fra 
skybrud. Sidste år har vi 
brugt fl ere hundrede mil-
lioner på klimatilpasning i 
form af bassiner, pumpesta-
tioner og udvidelse af kloak-
kapaciteten, forklarer Lars 

Schrøder, administrerende 
direktør for det kommunale 
forsyningsselskab Aarhus 
Vand A/S, som i 2014 hånd-
terede mere end otte mil-
liarder liter regnvand. Han 
påpeger, at Aarhus i løbet af 
de seneste år er ramt af tre 
skybrud i en størrelse, som 
man førhen kun oplevede én 
gang hvert århundrede.

Automatiseret beredskab
I samarbejde med AURA In-
stallation A/S, der er en del 
af energiselskabet AURA, 
har Aarhus Vand auto-
matiseret beredskabet for 
vandafl edning ved skybrud. 
Gennem et EU-støttet pro-
jekt er der opstillet radarer, 
der måler nedbørsmæng-
derne og automatisk sørger 
for tømning af bassiner og 

aktivering af pumpestatio-
ner ved skybrud.

– Ikke alene kommer der 
mere vand ovenfra, men 

samtidig vokser byområ-
derne fortsat, og miljøkra-
vene bliver stadig skrappere. 
Nye udstykninger rundt 

Skybrud kan koste kommunerne 
mia. af kroner Der falder nu så meget 

klimaskabt regn, at 
kommunerne må in-
vestere milliardbeløb i 
opgradering af kloakker 
og andre anlæg. Foto: 
Ole Hartmann Schmidt.

Alene i Aarhus er der sidste år brugt fl ere hundrede millioner 
på klimatilpasning i form af bassiner, pumpestationer og 
udvidelse af kloakkapaciteten. Foto: Ole Hartmann Schmidt. 

Automatiseret beredskab er nødvendigt for at 
kommunerne kan håndtere den klimaskabte regn,
 der ellers kan udløse en milIiardregning.

Gennem et EU-støttet projekt er der opstillet radarer, der måler 
nedbørsmængderne og automatisk iværksætter beredskabet ved 
skybrud. Foto: Ole Hartmann Schmidt. 
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verden er blot én af fordelene ved Blue e+. 

    principle 

Kom til Danmarkspremiere  
d. 22.-24. september på HI-messen

KABLER. Hans Følsgaard 
A/S har i en del år være 
meget konsekvent i brugen 
PVC-fri kabelløsninger. 
Det har givet anledning til 
nogle meget fi ne løsninger, 
der i mange tilfælde har 
vist sig at udføre en given 
opgave langt bedre end de 
traditionelle PVC-holdige 
kabler.

Der er ofte en tendens til 
at tro, at bedre løsninger og-
så er dyrere. Og tager man 
sine grønne briller på, så er 
en populær fordom, at en 
miljørigtig løsning som re-
gel vil være mindre robust 
og ydedygtig end en mere 
gammeldags konstruktion 
baseret på forurenende 
midler. Men udviklingen 
inden for materialetek-
nologierne betyder, at de 
grønne løsninger sagtens 
kan have bedre egenskaber, 
end de knapt så miljøven-
lige løsninger, de erstatter. 
Og i mange tilfælde kan 
stykprisen reduceres, hvis 
man bruger de miljøvenlige 
materialer med omtanke.

Hans Følsgaard A/S har 
i efterhånden nogle konse-
kvent brugt PVC-fri kabler 
til alle formål, og gennem 
en god logistik og produkti-
onsstyring har virksomhe-
den kunne levere PVC- og 
halogenfri kabler med fi ne 
brandhæmmende egen-
skaber til priser, der ligger 
nogenlunde på linje med de 
PVCholdige typer. Mange 

virksomheder har fundet 
ud af, at det giver god me-
ning af overgå til de PVC-
fri kabeltyper. Det skyldes 
både den signalværdi, der 
ligger i brugen af miljørigti-
ge komponenter, men også 
at både teknik og pris kan 
konkurrere mod de gamle 
PVCholdige kabeltyper. 
Og hvorfor så ikke vælge 
den miljørigtige model?

Programmet af PVC-fri 
kabler bliver løbende større 
hos Hans Følsgaard A/S, og 
i takt med, at stadigt fl ere 
kunder efterspørger PVC-
fri kabelløsninger, så udvi-
des programmet også med 
kabeltyper, som hverken 
producent eller distributør 
indledningsvis havde tænkt 
på. Det er en positiv spi-

ral, der medfører et stadigt 
større udbud af intelligente, 
miljøvenlige kabelløsnin-
ger, og konsekvensen af det 
større udbud er da også, at 
priserne løbende reduceres, 
selv om den tekniske ydelse 
hele tiden løftes. Klart nok, 
for jo fl ere specielle opgaver, 
der skal løses med de PVC-
fri kabler, desto større viden 
og erfaring får hele forsy-
ningsleddet også i brugen 
af de brandhæmmende og 
halogenfri kabelprodukter.

Pultstyret maskine med 
PVC-frit spiralkabel
Hans Følsgaard A/S har for ny-
ligt løst en meget spændende 
opgave for en kunde, der skulle 
bruge spiralkabler til en entre-
prenørmaskine. Der er tale om 

en tung anlægsmaskine, der ofte 
kører i støjfyldte miljøer, og der-
for er trådløs forbindelse ikke en 
mulighed. Der er simpelthen for 
mange ting, der kan gå galt

Desværre var det oprin-
delige spiralkabel ikke en 
særlig driftssikker løsning. 
På grund af en problema-
tisk og vanskelig trækafl ast-
ning, kombineret med hård 
brug, gik kablet i stykker og 
tabte forbindelse til kon-
nektorerne. Maskinbygge-
ren var derfor på udkig efter 
en erstatning, som bedre 
kunne udføre opgaven, og 
der var indledningsvis in-
tet krav om, at denne løs-
ning skulle være grøn eller 
PVC-fri. Men det PVC-fri 
spiralkabel viste sig faktisk 
at være den bedste løsning.

Hos Hans Følsgaards 
leverandører er der gen-
nem de seneste mange år 
blevet opbygget en god er-
faring med at bruge poly-
uretan (PUR) til isolering 
af lederne i kabler og som 
den ydre kappe. Ofte væl-
ges en PUR-løsning som 
pålægges med højtryks-
ekstrudering, og med det 
kan producenten levere en 
løsning, der i sidste ende er 
langt mere robust end den 
oprindelige PVC-løsning. 
Den mere solide udførsel 
betyder desuden, at kablet 
kan tåle overkørsel uden at 
tage skade.
Stand E4056.

hassel.
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Maskinbyggeren smed PVC’en 
væk og fi k et langt stærkere kabel

om byerne nødvendiggør 
etablering og renovering af 
pumpestationer, så over-
svømmelser undgås. Inte-
gration og automatisering af 
vandhåndteringsanlæg har i 
de seneste år udviklet sig til 
et stort forretningsområde 
for os, fortæller Thomas 
Vraa Baiemler, afdelings-
chef hos AURA Installation. 
Her har man på få år oplevet 
en fordobling af aktivite-
terne inden for klimatilpas-
ning, herunder etablering, 
renovering, automatisering 
og servicering af pumpe-
stationer, renseanlæg og 
opsamlingsbassiner.

Ny, men stor  udfordring
Ifølge Karsten Arnbjerg-
Nielsen, professor på 
Institut for Vand og Mil-
jøteknologi hos Danmarks 
Tekniske Universitet, er 

man først i det seneste årti 
begyndt at forholde sig til 
den klimaskabte monster-
regn.

– Der kan på to timer 
falde 100 millimeter vand 
over få kvadratkilometer 
i byerne, og så har man et 
problem. Førhen forvente-
de man, at en kloak kunne 
holde mellem 60 og 100 år; 
men først for godt ti år siden 
begyndte man at dimensi-
onere efter voldsommere 
regnskyl og større byer. Så 
mange kloakker, der teknisk 
kunne fungere indtil 2060, 
bliver i praksis for små inden 
da. Det kommer til at koste 
adskillige milliarder, selvom 
man sideløbende intensivt 
arbejder med andre metoder 
til at håndtere voldsomme 
regnskyl i byerne, fastslår 
professoren.

Hos AURA Installation, der er en del af AURA Energi, har man på 
få år oplevet en fordobling af aktiviteterne inden for klimatil-
pasning. Foto: PR.

Aarhus Vand har automatiseret beredskabet 
for vandafl edning ved skybrud.
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SOFTWARE. På hi 2015 
præsenterer Beckhoff Au-
tomation ApS Many-Core 
Control. Funktionsmodu-
ler fordeles på op til 256 
processorkerner.

Fremover kommer 
Many-Core styringer til 
at spille en central rolle 
i forbindelse med ma-
skinbyggeri og Industri 
4.0-projketer. Avancerede 
maskiner og produktions-
anlæg i forbindelse med 
Industri 4.0 kræver ikke 
blot stor computerkraft. 
En væsentlig forudsætning 
for at kunne udnytte den 
store computerydelse er, 
at den bliver understøttet 
af software som TwinCat 
3.1, understreger Beckhoff 
Automation.

Separat individuel  
hukommelse
Many-Core-pc’ere adskil-
ler sig fra normale indu-
stri-pc’ere i kraft af deres 
arkitektur. De er udstyret 
med flere processorer, de 
såkaldte packages, der 
hver især har flere pro-
cessorkerner. Desuden er 

der forskelle med hensyn 
til hukommelsen. I Many-
Core pc’ere er det muligt 
at udstyre hver enkelt 
processor med en separat 
individuel hukommelse.

Ifølge Beckhoff Auto-
mation er det med soft-
waren TwinCat 3.1 muligt 
fuldt ud at udnytte hver 
enkelt processorkernes 
ydelse.

TwinCat 3.1 er beregnet 
til maximalt 256 proces-
sorkerner. Afhængigt af 
behovet for computery-
delse konfigureres det 
påkrævede antal kerner 
målrettet til udførelse af 
realtidsopgaver.

Med TwinCat kan en-
kelte automatiseringsop-
gaver realiseres i moduler.

Diagnosefunktionalite-
ten er af afgørende betyd-
ning for at kunne udnytte 
det samlede potentiale 
i TwinCat. Funktionen 
kan benyttes til analyse af 
belastningen af de enkelte 
kerner.

Stand E4140.
hassel.

hi 2015:

Software til  
automatisering

FREKVENS. En ny fre-
kvensomformer fra Dan-
foss VLT Drives A/S er 
kåret som en trestjernet 
Danmarksnyhed på hi 
2015 i MCH Messecen-
ter Herning. Den nye 
frekvensomformer, VLT 
Midi Drive FC 280, har en 
række funktioner, der er 
specielt designet til at gøre 
brugen og installationen 
ukompliceret. 

Frekvensomforme-
ren er ideel til præcis og 
effektiv hastighedsre-
gulering af motorer for 
maskinbyggere i fødevare-, 
materialehåndterings- og 
forarbejdningsindustrien. 
Desuden vil den også kun-
ne finde god anvendelse 

med sit mix af funktioner 
i transportanlæg, rørevær-
ker, emballagesystemer, 
pumper, ventilatorer og 
kompressorer.

VLT Midi Drive har 
mange indbyggede fea-
tures, der gør det unød-
vendigt med yderligere 
omkostninger til andre 
komponenter, som f.eks. 
funktionel sikkerhed 
(STO), bremsechopper, 
fieldbus kommunikation 
og mange flere.

Frekvensomformeren 
er designet til at kunne 
fungere ved en omgivel-
sestemperatur på 45°C 
ved fuld belastning.
Stand G5740.

hassel.

hi 2015:

Frekvensomformer med 
mange nye funktioner

VENTILER. Bürkert udvider 
produktprogrammet til 
væskeregulering med en 
ny serie af elektrisk styrede 
motorventiler. De nye ven-
tiler har et pladsbesparende 
design og er energibesparen-
de i drift. De har en meget 
fin lineær karakteristik og 
lav hysterese ved regulering 
af flow.

De nye kompakte mo-
torventiler anvender to 
forskellige aktuations- og 
ventilkoncepter, afhængig 
af størrelsen på lysningen. 
Det ene koncept er baseret 
på lineært aktiverede sæde-
ventiler til lysninger i stør-
relserne DN2 til DN6 (her 
er der tale om type 3270, der 
er en on/off ventil, og type 
3280, der er en proportio-
nalventil). Til de store lys-
ninger fra DN8 til DN25 
er konceptet baseret på 
skiveventiler med drejeak-
tuation. De kan ligeledes 
fås som on/off-ventil (type 
3275) og som proportional-
ventil (type 3285).

I sædeventilerne kommer 
flowet nedefra mod ventil-
sædet. Ventilerne har en stor 

tæthed og korte lukketider. 
I skiveventilerne kommer 
flowet mod sædet oppefra, 
og disse ventiler udmærker 
sig ved deres ufølsomhed 
overfor tryk. Ved udviklin-
gen af de nye motorventiler 
har Bürkert især fokuseret 
på et kompakt design, også 
ved store lysninger. Alle 
størrelser af typerne 3270 og 
3280 har et standard ventil-
hus med målene 137 mm x 
55 mm x 64 mm (HxBxD). 
For typerne 3275 og 3285 
har ventilhuset på grund af 
det store spektrum af lys-
ninger tre forskellige stør-
relser. Ventilhusene kan fås 
i messing eller rustfrit stål.

Teknologi med  
specifikke fordele
De nye motorventiler er 
et glimrende alternativ til 
de kendte magnetventiler 
i mindre dynamiske appli-
kationer, der ikke kræver 
responstider i millisekun-
der. Sammenlignet med 
andre fabrikater, er de mo-
toraktiverede ventiler fra 
Bürkert meget dynamiske 
med lukketider på kun 2,5 

sekunder (ca. 4 sekunder 
for skiveventiler). De har 
også et meget lavt energi-
forbrug, da effektforbruget 
for en fuld ventilåbning er 
forsvindende lille, ligesom 
de har en ekstrem præcis po-
sitionering, takket være en 
højkvalitets elektromotor. 
Ydermere har de en højere 
flowkoefficient sammen-
lignet med magnetventiler 
med samme lysning. De 
kompakte ventiler kan bru-
ges til brændbare gasser ved 
tryk fra 0 til 3 bar, og til neu-
trale gasser og væsker op til 6 
bar. Pakninger af FKM eller 
NBR og motorhus (indkaps-
ling) af polyphenylensulfid 
og polykarbonat gør dem 
meget robuste. De kom-
pakte ventiler er designet til 
omgivelsestemperaturer fra 
-10 til 60 °C og medietem-
peraturer fra 0 til 70 °C.

Kommunikation  
til fremtiden
Den elektriske tilslutning 
til strømforsyning, signal og 
procescontroller er for stan-
dardversionen en standard 
M12 stikforbindelse (8-

pin). Den integrerede elek-
tronik gør idriftsætningen 
mere enkel, og eliminerer 
behovet for yderligere styre-
elektronik. Programmet af 
motoraktiverede proportio-
nalventiler vil til stadighed 
blive udvidet, blandt andet 
med en version til feltbus-
kommunikation, integreret 
trinløs stillingsindikering og 
en procescontroller version. 

Versionerne for positio-
neren og procescontrolleren 
kan anvendes med Bürkerts 
Efficient Device Integration 
Platform (EDIP), som om-
fatter utallige funktioner, 
kompatibelt HMI udstyr 
og innovative services for at 
facilitere systemintegration.
Stand M 9450.

hassel.

hi 2015:

Elektrisk styrede motorventiler

ENERGI. For at øge den effek-
tive udnyttelse af vedvaren-
de energi, er det nødvendigt 
at have de rette systemer 
til midlertidig opbevaring 
af overskydende energi før 
senere brug. Opbevarings-
moduler til energi kræver 
sikker og standardiserede 
kontrolskabe og indkaps-
lingsteknologi, uanset om 
systemet skal bruges ved 
private boliger eller indu-
strielle solcellefarme.

Rittal præsenterer derfor 
”Home4Energy”, et modu-
lært system, som møder alle 
krav for infrastrukturen til 
energiopbevaring.

Rittals modulære se-
rie af indkapslinger, rack 
og containerløsninger, 
“Home4Energy”, inklude-
rer strømfordeling og kli-
mastyringsteknologi, samt 
planlægningssoftware og 
designservice. 

En høj fleksibilitet
-Takket være alsidigheden 
og skalerbarheden af vores 
standardløsninger og bru-
gen af globalt tilgængelige 
komponenter, får vores kun-
der glæde at høj fleksibilitet 
ved at integrere deres ener-
giopbevaringssystemer.” 
Forklarer Markus Buch-

born, Business Develop-
ment Energy Manager hos 
Rittal.

Rittal tilbyder modu-
lære vægmonterede, gulv-
stående og sammenkoblede 
indkapslinger (integreret i 
en container, hvis ønsket) 
med høje sikkerhedska-
tegorier og internationale 
godkendelser. For at kunne 
installere lithium-ion bat-
terier i indkapslingerne kan 
brugerne vælge mellem mo-
dulære 19” rack-monterede 
systemer eller almindelige 
løsninger såsom udskiftelige 
hylder med bæreevne op til 
100kg 

 Effektiv køling
19”-systemet ligner server-
løsningerne: batteriets 
moduler bliver monteret 
på skinner med ledningsfø-
ring enten på forsiden eller 
bagsiden.

Disse energiopbeva-
ringssystemer kan køles 
effektivt ved at benytte 
klimastyringsenheder, op-
timeret til deres strømkrav. 
Køleløsningerne rækker fra 
simple filterventilatorer til 
køleenheder (inklusiv chil-
lers) med kølekapacitet op 
til 450 kW. Stand G 5750.

hassel.

hi 2015:

Infrastrukturløsninger til opbevaring af energi

Nyt kalibreringsværktøj 
til tryktransmittere kører 
sammen med en iPad.

KALIBRERING. Carl A. Ple-
sner A/S viser på hi 15 et 
nyt værktøj til kalibrering 
af tryktransmittere fra den 
tyske producent WIKA. 
Det nye udstyr er beregnet 
til at køre sammen med en 
iPad, men kan også benyt-
tes sammen med en PC med 
Bluetooth tilkobling.

Ny kalibreringssoftware
CPU6000 modelpro-
grammet udnytter tab-
let-teknologi, Bluetooth 
kommunikation og en 

ny kalibreringssoftware 
(WIKA-CAL), som øger 
kvalitet og effektivitet i ka-
libreringsprocessen - fra da-
taindsamling til udstedelse 
af certifikatet.

Den nye instrumentserie 
omfatter tre moduler:

Vejrstationen CPU6000-
W, som giver de målte 

metrologiske værdier for 
laboratoriet (lufttryk, luft-
fugtighed, temperatur).
Sensor boksen CPU6000-S 
kobles direkte til reference 
systemet

Digital multimeter 
CPU6000-M kobles sam-
men med testenheden, og 
fungerer både som måleen-

hed og spændingsforsyning 
for denne.

Optimeret beregning og 
dataopsamling
Beregninger og dataop-
samling optimeres via en 
iPad med WIKA‘s CPB-
CAL app. Over Bluetooth 
opsamler iPad‘en de målte 
værdier fra modulerne og 
sammenligner dem med 
de faste reference parame-
tre for instrumentet fra en 
web-baseret database. Alle 
målte data, som er relevante 
for certifikatet, registreres 
og kan benytte stil det en-
delige certifikat.
Stand nr .: M9550.01
 jsj 

hi 2015:

iPad til kalibrering af tryktransmittere
Carl A. Plesner 
A/S viser på hi 
15 et nyt værk-
tøj til kalibrering 
af tryktransmit-
tere fra den ty-
ske producent 
WIKA.
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PROBLEM:
REGULERINGSVENTILER ER IKKE ALTID LIGE LETTE AT VÆLGE..... 
HVEM BEREGNER OG ANBEFALER DEN OPTIMALE LØSNING?

LØSNING:
ARMATEC KAN MED SINE MANGE ÅRS ERFARING OG BREDE  
UDVALG TILBYDE DEN HELT RIGTIGE LØSNING TIL ALLE 
REGULERINGSAPPLIKATIONER.
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Det måler med Memosens 
teknologi, der konventerer 
sensorværdier til digitale 
signaler og overfører dem 
uden interferens.

MULTIMETER. Uanset 
hvor og hvornår man skal 
måle pH, redox, tempe-
ratur, ledningsevne eller 
ilt, vil Liquiline To Go fra 
Endress+Hauser give kor-
rekte værdier med 100% 
signalintegritet. Det måler 
med Memosens teknologi, 
der konverterer sensorvær-
dier til digitale signaler og 
overfører dem uden interfe-
rens. Målingen er pålidelig 
og giver mulighed for hur-
tigt at tage de beslutninger, 
der er nødvendige for at hol-

de en proces kørende under 
optimale forhold.

Stol på måleværdierne
Hvis måleprincippet i en 
proces afviger fra måle-
princippet på kontrolinstru-
mentet, er der risiko for at 
få afvigende måleresultater.

Med Liquiline To Go kan 
bruges de samme robuste 
Memosens sensorer, som 
bruges i egen proces. Dette 
garanterer fuld overens-
stemmelse mellem måle-
data og giver resultater som 
man kan stole på: Spørgsmå-
let om teknologifejl kan ude-
lukkes, hvis måleværdierne 
er forskellige.

Tag den med overalt
Begge nye Liquiline To Go 
modeller er robuste, stød-

sikre og med tæthedsgrad 
IP66/67. I eksplosionsfarli-
ge områder giver den ATEX 
og IECEx certificerede 
CYM 291-model en sikker 
måling. Dette muliggør hur-
tig proceskontrol direkte på 
målestedet, selv i de mest 
udfordrende miljøer. 

Gør det daglige arbejde 
nemmere
Liquiline To Go gør det 
daglige arbejde nemmere, 
da den har aktiv ”plug & 
play” funktion for hurtigt at 
skifte fra én parameter til en 
anden. Liquiline To Go kan 
øjeblikkeligt genkende den 
tilkoblede sensor og præsen-
tere alle vigtige måleværdier 
og kalibreringsdata. 
www.dk.endress.com

hassel.

Bærbar multimeter for 
måling af pH, redox, 
temperatur, ledningsevne og ilt

Liquiline To Go giver korrekte værdier med 100 % signalintegritet.

Danfoss har udviklet serien 
af VLT AQUA Drive fre-
kvensomformere specielt 
til vand- og spildevands-
applikationer.

FREKVENS. Som en af de 
mest vanddedikerede leve-
randører af frekvensomfor-
mere i verden, har Danfoss 
en grundig forståelse for 
vandbaserede applikationer 
og processer. Denne erfa-
ring har Danfoss’ ingeniører 
trukket på i udviklingen af 
den anerkendte VLT AQUA 
Drive serie, som er særligt 
dedikeret til vand- og spil-
devandsløsninger. 

Lav komponentbelastning
Der er flere grunde til, at 
VLT AQUA Drive er et godt 
valg til vand og spildevand. 
Frekvensomformerne er 
således designet, så kompo-
nenter kun belastes med 80 
% af deres kapacitet. Dette 
reducerer varmetab og øger 
effektiviteten, hvilket be-
tyder at tabseffekten bliver 
reduceret og løbende drifts-
omkostninger reduceres. 
Endvidere har de et ”back 
channel” kølingskoncept, 
som kan føre op til 90 % af 
varmen væk fra rummet. 
På den måde undgår man 
unødvendig aircondition 
og sparer energi.

Automatisk  
energioptimering 
Omkring 90 % af alle mo-
torer er overdimensione-
ret med mere end 10 %. 
Ved fuld belastning, kan 
VLT AQUA Drives AEO 

funktion (Automatisk 
EnergiOptimering) levere 
energibesparelser på om-
kring 2 %. Der er endda 
mulighed for besparelser på 
ca. 5-15 %, og Sleep-funk-
tionen ved lav belastning 
sikrer desuden yderligere 
energibesparelser.
Kompakt og  
pladsbesparende løsning
VLT AQUA Drive leveres 
med indbyggede DC-spoler 
til reducering af harmonisk 
netforvrængning med et 
THiD niveau på maks. 40 
%. Det sparer både plads 
og omkostninger. Yderli-
gere besparelser på 0,5 – 5 
% i forhold til brug af tradi-
tionelle frekvensomformere 
kan opnås med den unikke 
Danfoss VVC + styringstek-
nik, der er velegnet til turbo-
blæsere med høj hastighed, 
der benytter PM-motorer. 
Den unikke kombination 
af Danfoss VLT Low Har-
monic Drive med integreret 
AAF aktiv filtre, giver mu-
lighed for at opnå en THiD 
på maks. 5 %. Denne løsning 

er kompakt og pladsbespa-
rende i tavlerum.  

Lang levetid i barske  
spildevandsmiljøer
Installationsmæssigt kan 
VLT AQUA Drive pro-
blemfrit og uden behov for 
yderligere komponenter 
installeres med kabellæng-
der på op til 150 m. skær-
met motorkabel, og leveret 
med et hus med 3C3 PCB 
belægning, opnår man en 
lang levetid selv i barske 
spildevandsmiljøer.

Nem idriftsættelse og 
vedligehold
Uanset om det er en 0,25 kW 
eller 1,4 MW frekvensom-
former, får man det samme 
programmeringsdisplay 
med lokalsprog, den nye 
SmartStart funktion og 
mange andre tidsbesparen-
de funktioner. VLT AQUA 
Drive har således en dansk 
menu og indbygget manual, 
som gør det nemmere at 
idriftsætte nye installatio-
ner. 

VLT AQUA Drives er 
udført af højkvalitetskom-
ponenter, hvorfor der ikke 
er behov for løbende vedli-
gehold og udskiftning af re-
servedele som eksempelvis 
ventilatorer, kondensatorer 
og andre elektriske kompo-
nenter. Det betyder at lø-
bende driftsomkostninger 
mindskes.
 jsj

Frekvensomformere til vand- 
og spildevandsapplikationer

VLT AQUA Drive er særlig dedikeret 
til vand- og spildevandsløsninger.
 

Nyt feltinstrumentsæt 
til turbidtetsmåling på 
spildevand fra producen-
ten WTW.

TURBIDITET. Den tyske pro-
ducent WTW GmbH, der 
i Danmark er repræsente-
ret af Gustaf Fagerberg 
A/S, har introduceret et 
nyt feltinstrumentsæt til 
turbidtetsmåling på spil-
devand, Multi 3410 sæt 
T. Multi 3410 er et trans-
portabelt håndinstrument 
med 1 stk. elektrodestik, 
stort display med visning 
i NTU/FNU, datalogger 
og USB-stik. Instrumentet 
kan kalibreres i 2 eller 3 
punkter for turbiditet. 

Til instrumentet hører 
en nyudviklet IDS- sensor 
model VisoTurb 900-P 
med 1,5 m kabel til tur-
biditetsbestemmelser og 

-kontrol direkte i spilde-
vandet. IDS-sensoren kan 
anvendes i område 1000 – 
4000 FNU +/-5 % af mv., 
hvilket gør det velegnet til 
miljøkontrol af spildevand. 
 jsj

Den nye Sineax DM5S og 
DM5F måleværdiomfor-
mer fra Camille Bauer AG 
er ekstrem nøjagtig og 
hurtig.

TRANSMITTER. Brdr. Jørgen-
sen Instruments A/S har in-
troduceret den nye Sineax 
DM5S og DM5F målevær-
diomformer fra den schwei-
ziske leverandør Camille 
Bauer AG. Transmitteren 
er en ny og forbedret gene-
ration af programmerbare 
universelle instrumenter til 
stærkstrømssystemer inden 
for energidistribution og in-
dustri.

Fleksibel programmering
SINEAX DM5 Serien 
kan både konfigureres på 
skrivebordet uden brug af 
forsyningsspænding eller 
konfigureres, når den er 

monteret i tavlen med alt 
tilsluttet. Den skal blot til-
sluttes PC via USB kabel. 
Via softwaren CB-Manager, 
der er frit tilgængelig fra Ca-
mille Bauers hjemmeside, 
kan din transmitteren, så 
opsættes ønskede med ud-
gange. 

Ekstrem nøjagtig og hurtig
Strøm og spænding måles 
med en måleusikkerhed 
på ±0,15 %, og effekt med 
måleusikkerhed på ±0,2 %. 
Dermed kan transmitteren 
levere en energimåling i 
Class 0.5S for aktiv energi 
og Class 2 for reaktiv energi. 
Hastigheden på DM5F kan 
programmeres helt ned til ½ 
cyklus, og dermed kommer 
responstiden ved 50 Hz ned 
på 15...25 ms. For DM5S er 
det 4 cyklusser og responstid 
på 85...165 ms. Med DM5F 
kan man dermed hurtigt 
skride til handling, hvis der 

opstår problemer i forsyning 
eller produktion.

Kan bruges som  
energimåler 
Transmitteren DM5S kan 
benyttes som energimåler. 
Der kan vælges op til 32 
energimålinger, hvortil der 
kan programmeres op til 16 
tariffer. Disse skal styres via 
Modbus. Dermed er trans-
mitteren sikret fremtidens 
mulige tariffer - uanset 
fremtidens energiafregning. 

Analoge udgange  
og kommunikation 
Sineax DM5 Serien kan 
fås med fra nul og op til 
fire analoge strømudgange. 
Vælges ingen analoge ud-
gange, vil kommunikatio-
nen med transmitteren ske 
via Modbus/RTU interface. 
De analoge udgange kan 
frit konfigureres mellem 
-20...0...+20 mA. På ud-
gangene vælges der mellem 
mere end 45 måleparametre 
inden for strøm, spænding, 
effekt, reaktiv effekt, skin-
effekt, frekvens og effekt-
faktor.

Simulering med  
tilsluttet PC
Programmeringssoftwaren 
kan også benyttes til vi-
sualisering. Hvis transmit-
teren er monteret, kan der 
via softwaren simuleres 
udgangssignaler, hvorved 
der kan testes system og 
strømveje, inden der sættes 
i drift. Dette bruges til at 
se, om overvågningssyste-
merne får de rigtige signaler, 
og om der reageres korrekt 
på disse signaler.              jsj

Universel programmerbar 
måleværdiomformer 

Feltinstrumentsættet Multi 3410 
til turbidtetsmåling på spilde-
vand.

Feltinstrument til 
turbidtetsmåling

Sineax DM5S og DM5F måleværdi-
omformerne er en ny og forbedret 
generation af programmerbare, 
universelle instrumenter til stærk-
strømssystemer inden for energi-
distribution og industri.



Temperaturprocesværdier  
og diagnostik   
ved et øjekast

PERFORMANCE
MADE

SMARTER

Ex d-mærket eksplosionssikret temperaturtransmitter med et innovativt lokalt brugerinterface

Nu kan du drage fordel af nem programmering og hurtig inspektion og diagnostik af dine procesværdier med 7501 

Feltmonteret HART-temperaturtransmitter. Uanset hvilket miljø du befinder dig i, kan du ved hjælp af unik teknologi 

konfigurere transmitteren fra fronten af huset, bare ved at berøre de optiske knapper – endda iført handsker. 

Få glæde af PERFORMANCE MADE SMARTER i dag på prelectronics.dk, eller ring på 8637 2677.

7501 
Feltmonteret HART- 

temperaturtransmitter  
 60 mm baggrundsbelyst dotmatrix display med radial bargraf 

 Optiske knapper, der fungerer selv i barske omgivelser 

 Hurtig og intuitiv programmering med guidet vejledning 

 HART 7-funktionalitet med HART 5-kompatibilitet 

 RTD-, TC-, Ohm- og bipolære mV-indgange samt analog 4-20 mA udgang 

T E M P E R AT U R  |  E X- B A R R I E R E R  |  KO M M U N I K AT I O N S I N T E R F A C E S  |  M U LT I F U N K T I O N E L  |  I S O L AT I O N  |  D I S P L AY S

Mød os på hi-messen 2015 

stand 4046 / Hal E og få din 

egen demo af den nye 7501.
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Parker Hannifin’s pneuma-
tiske lineær aktuatorserie 
”OSP-P Basic Guide” klarer 
store belastninger og 
sikrer en lang levetid. 

AKTUATOR. Parker Hanni-
fin har lanceret   OSP-P Basic 
Guide aktuator. OSP-P Basic 
Guide’s styreskinne er inte-
greret direkte i cylinderens 
profil, hvilket lukker hullet 
mellem standardversionen 
af OSP-P stempelstangsløse 
aktuatorer og deres kombi-
nationer med eksterne sty-
reskinner. Dette gør OSP-P 
Basic Guide ideel til alle ap-
plikationer, der kræver en 
særlig kompakt og meget 
holdbar aktuator for mak-
simale belastninger.

Selvom denne frem-
gangsmåde resulterer i små 
dimensioner, udmærker 
OSP-P Basic Guide sig ved at 
håndtere store belastninger. 
Den integrerede profil mi-
nimerer pladsbehovet ved 

installationen, og reducerer 
samtidig vægten mærkbart.

Justerbar slæde
På Basic Guide kan der di-
rekte monteres 5 mm T-slot 
elektriske aftastere i profil-
røret uden fremspringende 
kanter. Aktuatorens slæde 
er tilpasset præcist til cylin-
derens profil. Slæden kan til 
enhver tid justeres - selv i 
tilfælde af ensidig ujævn be-
lastning og slid, uden at det 
resulterer i, at slæden bliver 
skæv. Aktuatorens slæde 
forbliver derfor altid i sin 
ideelle vandrette position.

OSP-P Basic Guide an-
vender slæde enheder, der 
er slidbestandige og testet 
til brug i mange miljøer. 
Simpel smøring ved hjælp 
af de integrerede smørenip-
ler såvel som det integrerede 
skrabe- og tætningssystem 
forlænger levetiden.

Et bredt program  
af tilbehør
Som med alle ORIGA cylin-

dre har OSP-P Basic Guide 
justerbar støddæmpning 
ved slutposition og magne-
tiske stempler samt ende-
gavle, der kan vendes 4x90°. 
De sædvanlige tilvalg er også 
tilgængelige for OSP-P Basic 
Guide, såsom integrerede 
3-vejs ventiler for energi-
besparelse, begge lufttil-
slutninger i en endegavl, 
VITON pakninger, Food 
version og en langsomt kø-
rende version fra 0.005m/s. 
Et bredt beslagsprogram og 
elektriske aftastere fås som 
tilbehør.

ORIGA Basic Guide fås 
som ATEX-version og er 
certificeret i gruppen EX-
serie af udstyr II kategori 
2 GD. OSP-P Basic Guide 
fås i størrelserne 25 mm, 32 
mm, 40 mm og 50 mm med 
en maksimal slaglængde på 
6000 mm.
www.parker.com

hassel.

Kompakt og meget 
holdbar aktuator

OSP-P håndterer store belastninger.

Grundfos serie af  
cirkulationspumper, 
Alpha2, med nye  
funktioner og nye typer.

PUMPER. Grundfos har 
præsenteret en række ny-
skabelser i serien af Alpha2 
vådløbspumper. Der er især 
fokus på pålidelig drift, og 
de nye funktioner omfat-
ter en reel tørløbssikring 
og en sikker, kraftfuld start 
af pumpen. I fremtiden vil 
Alpha2 være tilgængelig i 
yderligere syv typer med 8 
m nominel løftehøjde. 

Nyudviklet tørløbssikring
Den nye tørløbssikring er 
en vigtig funktion til at be-
skytte pumpen i tilfælde af 
udsivning, store mængder 
luft i systemet eller utilsig-
tet skade før idriftsættelse. 
Mens konventionelle sikrin-
ger mod tørløb udelukkende 
er baseret på en analyse af 
strømforbrug, kontrollerer 
Alpha2 belastningen di-
rekte på pumpehjulet og 
aktiverer tørløbssikringen, 
hvis det er nødvendigt. Ved 
idriftsættelsen af pumpen, 

kontrollerer systemet for 
tørkørsel i en periode på op 
til 30 minutter, før den går 
til normal drift. Pumpen 
er derfor også beskyttet 
ved utilsigtet idriftsættelse 
uden tilstrækkelig vand.

Ryster snavs løs før start
En anden ny funktion, 
som øger pålideligheden af 
Alpha2 er en sikker start. 
Snavs kan hindre start af 
pumpehjulet og forårsage 
funktionsfejl især efter 

lange perioder med inakti-
vitet. For at imødegå dette, 
starter pumpen at vibrere i 
kort tid, hvorved eventuelt 
snavs løsner. Dette gør det 
muligt at starte pumpen på-
lideligt og problemfrit uden 
et eksternt indgreb efter en 
lang tids stilstand. For at sik-
re pålidelighed under drift 
er aksel og lejer fremstillet 
af højteknologisk keramik, 
som medvirker til at forhin-
dre blokering af pumpen på 
grund af jern- og andre mag-
netiske partikler.

Syv nye typer
En anden vigtig tilføjelse 
til serien er nye typer med 
8 m nominel løftehøjde. I 
fremtiden vil modellerne 
Alpha2 25-80 og 32-80 med 
180 mm installationslængde 
i støbejern og rustfrit stål og-
så kunne leveres i specielle 
dimensioner på 130 mm for 
modellerne Alpha2 15-80 i 
støbejern og Alpha2 25 -80 
i støbejern og rustfrit stål. 
Samlet set omfatter serien i 
alt 23 typer, der dækker alle 
de vigtigste krav og installa-
tion situationer for cirkula-
tionspumper i varmeanlæg 
og andre små systemer.

Cirkulationspumpe med ny 
tørløbssikring og sikker start

Grundfos serie af cirkulationspum-
per, Alpha2, kommer nu med nye 
funktioner og nye typer.

WAGO‘s nye PFC200-
telecontroller garanterer 
en sikker overførsel af 
korrekte performance-
data fra udbyderne af 
alternative energikilder til 
kontrolcentret.

TELECONTROLLER. I et mo-
derne elnet har eldistribu-
tørerne bl.a. til opgave at 
holde elnettet stabilt. Det 
opnår de ved at forsyne 
elnettet med reserve- el-
ler backupenergi, som de 
hyppigt får fra producen-
ter af alternativ energi. I 
denne reguleringsproces 
kan der opstå problemer 
for eldistributørerne, hvis 
de performance-data, der 
overføres fra producenten 
til kontrolcentret, er fejlbe-
hæftede eller manipulere-
de. For at forhindre sådanne 
bevidste manipulationer 
har eldistributørerne skær-
pet kravene til kryptering 
af dataoverførsel betydeligt 
ved hjælp af telekontrol-
teknik: Udbydere bedes 
nu kryptere deres data-
overførsel direkte fra tele-
kontrolteknikken. WAGO 
tilbyder i den forbindelse 
en løsning, der gør det mu-
ligt at spare den usikre 
ETHERNET-forbindelse 

mellem controller og VPN-
router: Linux-miljøet for 
WAGO‘s telecontroller 
PFC200 gør det muligt at 
implementere krypterings-
teknologier via SSL/SSH. 
Dermed kan der realiseres 
en IPsec- eller Open VPN-
forbindelse til afsendelse af 
krypterede data direkte fra 
controlleren.

Protokoluafhængig  
overførsel
Andre funktioner, som 
f.eks. Dual-LAN, er også 
integreret. Foruden denne 
„security“ tilbyder PFC-
platformen også en proto-
koluafhængig overførsel. 
Dermed kan forskellige 

deltagere forbindes via 
standarderne IEC 60870 
eller 61850 samt via Mod-
bus TCP/RTU eller PRO-
FIBUS.

Som komplet løsning for 
pooludbyderen eller den 
ansvarlige for et virtuelt 
kraftværk fås PFC200-con-
trolleren med Linux-plat-
form i et komplet styreskab 
med ind-/udgangsmoduler, 
relæer, strømforsyning og 
rækkeklemmer. Styreska-
bet er integreret direkte på 
stedet – altså f.eks. i vind-
kraftanlægget eller kraft-
varmeværket.

www.wago.dk
hassel.

Kryptering af 
performance-data direkte 
fra telekontrolenheden

Tre trins turbo  
kompressor der giver  
helt nye muligheder.

KOMPRESSOR. Granzow 
A/S introducerer nu en helt 
nyudviklet kompressorkon-
struktion - en tre trins tur-
bokompressor, der giver helt 
nye muligheder for levering 
af en pålidelig og sikker olie-
fri komprimeret luft. Kom-
pressoren opererer bl.a. med 
en luft-bærende drivaksel og 
et støjniveau på helt ned til 
63 dB(A), samt er dimensio-
neret betydelig mindre end 
for de traditionelle oliefri 
kompressorer.

Det er den tyske produ-
cent Boge Kompressoren 
som efter mange års pro-
duktudvikling & tusinder 
af driftstimer der har ud-
viklet High Speed Turbo 
kompressoren. Udover 
HST kompressorer er vi 
leveringsdygtige i samtlige 
kompressor-teknologier: 

Stempel, Skrue, Lamel, 
Scroll, Turbo, Olie-frie, 
Olie-smurte, Mobile, Høj-

tryk, Støjsvage m.m. samt 
service og reparation. 
www.granzow.dk    hassel.

Oliefri kompressor med 
innovativ turboteknologi

Den nye oliefrie turbokompressor.

Den komplette løs-
ning for pooludbydere: 
PFC200-controller 
med Linux-platform i 
styreskabet med ind-/
udgangsmoduler, re-
læer, strømforsyninger 
og rækkeklemmer.



Primary clarifier Biological treatment

Primary clarifier Aeration Secondary clarifier

Primary

Sludge (PS)

Return Activated Sludge (RAS)

Waste Activated Sludge (WAS)

Sludge thickening Sludge digester Sludge dewatering

GasPolymer

Polymer Dry cake

Centrate

Pålidelige og nøjagtige 
procesmålinger. Se nye produkter 

hos Lisco Analytical ApS

Analytical

Lisco Analytical ApS er ny distributør i Danmark for Valmets 
tørstofmålere til brug i Kommunale og Industrielle spildevandsanlæg. 

Tørstofmålerne er baseret på mikrobølgeteknologi og kan måle helt op til 40% 
Tørstof i slam. De produceres i dag hos Valmet i Finland.

Lisco Analytical ApS er også ny distributør i Danmark for det tidligere Kemotron 
ledningsevne- og koncentrations målere. Kemotron blev for fl ere år siden købt af Metso. 

Metso Automation er nu en del af Valmet Corporation og sensorerne produceres i Valmets 
supply center i Kajaani.

valmet.com/automation
www.liscotech.dk
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FREKVENS. Den tredje gene-
ration af Beijer Electronics’ 
HVAC-frekvensomforme-
re, H3, går et skridt videre 
når det gælder energibespa-
relser.

Den nye H3-serie, øger 
drives-effektiviteten til 
mere end 98%, hvilket fø-
rer til energibesparelser og 
reducerede levetidsomkost-
ninger. Den dokumenterede 
energibesparelse giver for-
brugerne betydelige bespa-
relser, år efter år. Samtidig 
reduceres harmonisk for-

vrængning, der er forbun-
det med elektronisk udstyr 
og traditionelle frekvens-
omformere til under 30 % 
iTHD (total harmonic di-
stortion).

Bedre effekt på  
indgangssiden
HVAC- frekvensomfor-
meren, H3, er tilgængelig 
fra 0,75 kW til 45 kW. Den 
nye teknologi giver en bedre 
effektfaktor på indgangssi-
den, der reducerer strømfor-
brug, hvilket giver mindre 

kabelstørrelse, afbrydere 
og kontaktorer. H3-serien 
styrer den nyeste generati-
on af asynkronmotorer og 
permanente magnet veksel-
strømsmotorer, børsteløse 
DC-motorer og synkrone 
reluktansmotorer. Ud over 
dette, er H3-serien identisk 
med den eksisterende H2-
serie, når det gælder funk-
tionalitet og IP-beskyttelse.

HVAC Inverter  
H3 funktioner
0,75 kW - 45 kW effektom-

råde; 3-faset indgang 400 
VAC, IP55 / IP66.
Virkningsgrad frekvensom-
formere > 98%.
Opfylder EN61000-3-12.
Lavere strømforbrug - re-
duceret kabel-, sikring og 
transformerstørrelse.
Forbedret effektfaktor – in-
gen ekstraafgift fra el-leve-
randør, takket være vores 
lave effektfaktor.
Forbedret effektivitet – re-
ducerede levetidsomkost-
ninger. F.eks. med 37 kW der 
kører 10 timer per dag, fem 

dage i ugen, 50 uger per år 
– er strømforbruget 92.500 
kWh - 1,1 % reduktion, en 

besparelse på 100 kWh.
Stand G5860.

hassel.

hi 2015:

HVAC-frekvensomformer tager 
energibesparelser til et helt nyt niveau

VENTIL. Bürkerts nye mikro-
ventil, WhisperValve, er en 
af de innovative produktny-
heder på hi 2015, Den lille 
ventil har store fordele. Den 
er kompakt, hurtig og lyd-
løs i drift, og har samtidig 
et lavt strømforbrug og en 
fremragende gennemstrøm-
ningsgeometri, der gør den 
ideel til applikationer inden-
for medicinsk teknologi og i 
laboratoriemiljøer.

Kravene til systemer til 
styring og regulering af væ-
sker i medicinsk teknologi 
er høje. Målet er at mini-
mere: minimere væskefor-
brug, minimere størrelsen, 
minimere doserings- og 
skyllecyklus, og - fremfor 
alt - minimere afstanden til 
applikationen. Bürkert har 
skræddersyet den ny mikro-
ventil, så den opfylder disse 
krav.

Passer perfekt ind  
i mikroudstyr
Med en bredde på blot 7 mm 
passer den nye mikroventil 
perfekt ind i mikroudstyr. 
Bredden gør den ideel til 9 
mm titre plates, men den kan 
også installeres på mindre 

plads. I applikationer med 
dispensing, pipetting og 
doseringsrobotter er det en 
fordel, at ventilen har en lav 
vægt. Ventilens strømfor-
brug er også lavt. Den bruger 
mindre end 1 W, både ved 
skift og ved hold, hvilket 
eliminerer behovet for dyr, 
pladskrævende elektronik 
til at reducere strømforbru-
get. Navnet på mikroven-
tilen er ”WhisperValve”, 
og navnet relaterer sig til 
endnu en særlig egenskab 
ved den nye mediesepare-
rede 2/2-vejs ventil; med 
den støjdæmpede aktua-
tor, foregår styringen af 
flow ganske lydløst. Den 
nye aktuator er designet til 

at være i drift med et 
lydniveau under 36 
dB. Den typiske lyd 
fra metal-til-metal 
kontakt, som kendes 
fra drift af magnet-
ventiler, er elimineret 
i denne ”WhisperVal-
ve”. Det er en fordel, 
både for patienter og 
for laboratorieperso-
nalet, der kan nyde 
godt af et arbejdsmiljø 
med mindre støj.

Ideel til laboratoriemiljøer
Den kompakte størrelse og 
fremragende gennemstrøm-
ningsgeometri gør den nye 
mikroventil ideel til appli-
kationer i laboratoriemiljø-
er. Typiske applikationer er 
udstyr til analyse af blod og 
urin. Ventilens ideelle gen-
nemstrømningsegenskaber 
skyldes den minimale inter-
ne volumen, der inklusive 
ventilflangen er på kun 5 μl, 
hvilket er betydeligt mindre 
end den interne volumen for 
sammenlignelige ventiler 
fra andre leverandører. Op-
hobning af luftbobler, der er 
et hyppigt og velkendt pro-
blem for mindre ventiler på 

grund af den lille gennem-
strømning, er væsentligt re-
duceret i denne nye ventil. 
Med et differenstryk på 1 
bar er den længste opholds-
tid for en væske i ventilen 5 
ms. Foruden høj præcision 
ved dosering, er behovet for 
præcise flowrater stigende, 
ikke mindst i diagnose-ap-
plikationer. Det betyder, 
at spolens effekt skal øges, 
således at små ventiler også 
kan skifte høje tryk. Sam-
menlignet med ventiler af 
tilsvarende størrelse, er 
trykområdet for type 6712 
meget højt, 3 bar ved skift, 
og 8 bar ved skylleproces/
gennemstrømning for den 
åbne ventil.

Støjsvag og  
rengøringsvenlig
Dialyse, ventilation og brug 
af pipetting systemer er ty-
piske applikationer, hvor 
næsten alle væsker og gas-
ser, der bruges i medicinsk 
teknologi kan styres af den 
nye type 6712, takket være 
membraner af EPDM, FKM 
eller FFKM. Type 6712 er 
kort sagt ideel til alle point-
of-use og point-of-care ap-
plikationer, fordi den sætter 
nye standarder i hurtighed, 
størrelse, støjsvaghed og 
rengøringsvenlighed. 
Stand M9450.

hassel.

hi 2015:

Mikroventil med store fordel

AUTOMATION. Med NTO 
AgroSystem fra Nordtec 
Optomatic A/S sendes korn 
og andre granulater til plan-
lager inddelt i rum, således 
det kan lagres i forskellige 
højder med henblik på opti-
mal opbevaring og tør.

Påfyldning af kornet fore-
går ved, at NTO AgroSy-
stem lægger kornet ud i et lag 
med den tykkelse, som du 
har defineret i parameter-
opsætningen på styringen. 
Når der er lagt ét lag på i hele 
rummets areal, lægges et lag 
mere på.agro05 Anlægget 
stopper, når følere mærker, 
at der ikke er mere korn i 
indløbet.

Med indbygget realtids 
højdemåling, har NTO 
AgroSystem til enhver tid 
fuldt overblik over mæng-
derne i planlageret — og 
du har en god ide om din 
lagrede økonomi.

NTO AgroSystem hånd-
terer ikke bare korn, men 
alle slags granulater, fx frø, 
soya, foder, majs, flis, og 
andre former for biomasse.
agro02

Intuitiv brugerbetjening
Intelligensen bag NTO 
AgroSystem ligger i en 
Beckhoff PLC, som er pro-
grammeret til at give en 
intuitiv brugerbetjening 
på den 15,6’’ store farve 
touch-skærm. Herpå viser 
den grafiske symboler og 
kun lidt tekst på det valgte 
lokalsprog, hvilket gør sy-

stemet meget brugervenligt.
I manuel mode kan mo-

torer startes og stoppes 
manuelt og deres hastighed 
sættes (hvor motorer styres 
af frekvensomformere). På 
skærmen ses grafisk, hvilke 
motorer kører og hvilke er 
stoppet. For manuel sty-
ring af korndistributøren 
(gantry), anbefales optio-
nen med en 8 funktioners 
fjernbetjening.

I auto mode oprettes 
transportruter let via en 
indbygget 2 step guide, hvor 
indløb og destinationsrum 
defineres. Under parameter-
opsætning defineres maks. 
højde for planlageret, på-
fyldningshastighed og hvor 
tykt et lag, kornet skal ud-
lægges i pr. lagring. Desuden 
opdeles planlageret i det an-
tal rum. På skærmen vises til 
enhver tid, hvilken status, 
anlægget er i, fx ”Startet”. 
Sker der fejl, vil disse opli-
stes i alarm log’en, hvor de 
kan reset’es.

Utilsigtet brug af anlæg-
get er beskyttet ved, at man 
skal logge sig ind i styringen 
med password, før man får 
adgang til funktionaliteten. 
Og får du brug for hjælp til 
NTO AgroSystem, kobles 
systemet via et GSM-modul 
op for fjern-assistance på en 
sikker VPN-forbindelse. 
Dermed kan en tekniker 
guide og afhjælpe med det 
samme, og uden at skulle 
køre hen til stedet.
Stand K 8220.06    hassel.

hi 2015:

Intelligent transport af 
granulater til planlager

STYRINGER. NTO Mo-
dulSystem er et kal-
kulationsregneark fra  
Nordtech-Optomatic 
A/S, der straks giver pri-
sen på netop den variant 
af styringen, kunden har 
brug for til det specifikke 
maskinanlæg. Dermed 
kan man hurtigere lukke 
ordren. Og da styringen er 
stykket sammen af hard-
ware og software moduler, 
som er udviklet specielt til 
kundens løsning, leveres 
styringerne hurtigere end 
på traditionel vis. Og så er 

styringerne tilmed mere 
driftssikre, da modulerne 
er velafprøvede hm-mo-
dulsystem

NTO ModulSystem er 
maskinfabrikanternes Kin-
deræg, hvor hele tre ønsker 
bliver opfyldt: Beregn selv 
prisen, hurtigere levering, 
gennemprøvet software. 

Lettere, hurtigere  
og billigere
NTO ModulSystem giver 
specialstyringer lettere, 
hurtigere og billigere end 
ens standardstyringer

Konceptet består af person-
lige kalkulationsregneark, 
udarbejdelse af software, 
el-dokumentation, der 
overholder gældende myn-
dighedskrav, opbygning af 
styringer på eget værksted 
og test jf. veldefineret test-
skema med mulighed for 
egne testpunkter.

Kalkulationsregnearket i 
NTO ModulSystem er ud-
arbejdet til netop styring 
i alle varianter. Så når alle 
valg er lavet, får man straks 
prisen. Dermed spares til-
budsforløbet.

Med NTO ModulSystem 
bliver engineeringstiden 
reduceret, da software og 
hardware bliver udviklet 
som moduler ved den før-
ste styring, og derfor blot 
skal sættes sammen ved de 
næste. Styringsvarianten er 
ikke længere en prototype 
men stykket sammen af 
gennemprøvede moduler. 
Og derved bliver den mere 
driftssikker i brug og ind-
køringen lettere.

Stand K.8320.06.
hassel.

hi 2015:

Beregn selv prisen på kundetilpassede styringer

Påfyldning af korn med NTO AgroSystem.
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Kom til functional safety konference!
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Processikkerhed er ikke blot et spørgsmål om implementering af sikkerhedskredsløb; den afhænger af 
pålidelige målinger af kritiske procesparametre. Nedsæt risikoen i dine processer med en betroet partner, der 
har seks årtiers erfaring inden for design og produktion - og et omfattende sortiment af instrumentering. 
Vi har:

Mere end 250 certificerede produktserier
En omfattende portefølje af Safety Integrity Level (SIL) feltinstrumenter udviklet iht. IEC 61508
Trendsættende sikkerhedsrelaterede test-koncepter
Robust sikkerhedsrelateret udstyrsdesign til sikker drift på alle tidspunkter
Certificerede produktionsprocesser

Læs mere på vores hjemmeside: www.dk.endress.com/processikkerhed
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Den nye Red-y Compact flowmåler fra den schweiziske producent 
Vögtlin er en kompakt, termisk masseflowmåler, der kan anvendes 
til flowmåling af et bredt spekter af gasser.

Carl A. Plesner A/S  
udstiller på hi 15 en helt  
ny, kompakt, termisk  
masseflowmåler til gas.

FLOW. Den nye Red-y 
Compact flowmåler fra 
den schweiziske producent 
Vögtlin er en kompakt, 
termisk masseflowmåler, 
der kan anvendes til flow-
måling af et bredt spekter 
af gasser. Målerens kom-
pakte design, kombineret 
med princippets uafhæn-
gighed af tryk- og tempe-
raturvariationer, gør den 
til et attraktivt alternativ 

til styring og overvågning 
af luftflow – opgaver der i 
dag løses af små VA-flow-
målere.

Red-y Compact for-
synes af standard et AA-
batteri, har touch-display 
med intuitiv navigation og 
kan indstilles til et stort 
udvalg af flow enheder. 
Den samme enhed kan 
bruges til flere gasser.

Red-y Compact leve-
res både med og uden nå-
leventil. Analog udgang 
(4….20mA) vil komme 
til i løbet af efteråret.
Standnr.: M9550.01
 jsj 

hi 2015:

Kompakt termisk 
masseflowmåler

MÅLING. Banners store ny-
hed, som Hans Følsgaard 
A/S sætter fokus på, er 
Q4X laserafstandsmåle-
ren, der flytter hegnspæle 
for ydelsen i krævende in-
dustrielle applikationer. 
Q4X måler minimale 
emnestørrelser over store 
afstande uanset emnet 
farve, overflade eller ma-
terialevalg. 
Registrering af emner i et 
automations- eller proces-
miljø er aldrig let. Linierne 
kan arbejde med varieren-
de emnestørrelser, og det 
kan naturligt medføre for-
skellige afstande mellem 
emnet og de sensorer, der 
skal aftaste emnerne. Læg 
dertil, at placering, over-
flade, farve og materiale-
valg ydermere kan drille 
sensorerne.

Faktisk kan Banner 
Q4X registrere afstands-
forskelle helt ned til 1mm 
inden for et dæknings-
område mellem 25mm 
og 300mm på tværs af en 
række farver, materialer 
og overflader på emnet. 
Samme afstandsmåler 
kan med sin evne til at de-
tektere tilstedeværelsen 
af et emne eller emnets 
orientering løse en række 
sensoropgaver med samme 
komponent.

Stor aflæsningsvinkel
Banner Q4X er ukritisk 

over for refleksionen af et 
givent emne, hvilket gør la-
serafstandsmåleren i stand 
til at detektere selv så van-
skelige materialer som sort 
skum, sort plast eller sort 
gummi – også foran me-
tal – samt multifarvede 
pakninger og overfalder. 
Samtidigt er Q4X-lase-
rafstandsmåleren meget 
ufølsom over for interfe-
rens fra det omgivende lys 
i lokalet. Q4X kan derfor 
aftaste så forskellige em-
ner som O-ringe, pilleglas, 
tabletter, fødevareproduk-
ter, tandhjul, elektroniske 
komponenter og mange 
andre typer af emner.

Udlæsning er gjort let 
med et stort og tydeligt, 
vinklet 4-digit display, 
der samtidigt har en me-
get stor aflæsningsvinkel. 
Samtidigt er set-up gjort 
nemt med en intuitiv brug 
af tre taktiel knapper pla-
ceret under displayet.

Til brug i områder, hvor 
man kan forvente våde om-
givelser og afvaskning af 
maskiner med rengørings-
midler under tryk, er det 
et plus, at Banner Q4X er 
fremstillet i tæthedsklas-
sen IP69K. Huset i robust 
FDA-godkendt rustfrit 
stål er ufølsomt over for 
mekaniske stød, overdre-
vent hård installation og 
ekstreme vibrationer.
Stand E4056.        hassel.

hi 2015:

Laserafstandsmåler 
med suverænydelse 

I/O-KOMPONENTER. Beck-
hoff tilbyder et bredt spek-
trum af produkter til brug 
i barske omgivelser med 
f.eks. ekstreme temperatu-
rer eller høj mekanisk be-
lastning som følge af stød 
eller vibrationer.  Og der 
er godt nyt: De høje krav 
kan nemlig opfyldes med 
standard I/O-komponen-
ter, dvs. uden at der løber 
ekstraudgifter på. Dermed 
står den enormt brede vifte 
af standard busklemmer, 
EtherCAT-klemmer og 
EtherCAT-Box-moduler 
også til rådighed for særlig 
rå omgivelsesbetingelser.

Inden for mange bran-
cher og anvendelsesom-
råder stilles der som følge 
af vanskelige omgivelses-
betingelser særlige krav til 
automatiseringsteknik-
kens komponenter og de-
res belastningsevne. Som 
eksempel kan nævnes pres-
semaskiner, vindenergian-
læg samt applikationer, hvor 
der kan forekomme stød- og 
vibrationsbelastning eller 
kraftig opvarmning i det 
normale procesforløb.

Til applikationer som 
de nævnte kræves derfor et 
tilpas robust I/O-system og 
en fleksibilitet som den, en 

standardvifte med mange 
forskellige komponenter 
og signaler kan tilbyde. 
Alt dette har Beckhoff ta-
get højde for ved at udvide 
specifikationerne for en 
stor del af sine busklem-
mer, EtherCAT-klemmer 
og IP-67-EtherCAT-Box-
moduler i EP- og ER-serien.

Udvidet temperaturområde 
og øget mekanisk  
belastningsevne
Allerede i deres standardud-

førelse er I/O-komponenter 
beregnet til et udvidet tem-
peraturområde på -25 til 
+60°C. I/O-systemet mod-
står derfor høje temperatur-
belastninger og er desuden 
mere vejrbestandigt.

Som standard har kom-
ponenterne desuden en øget 
mekanisk belastningsevne. 
IP-20-klemmerne er vibra-
tionsfaste op til 5 g (iht. EN 
60068-2-6) og stødresisten-
te op til 25 g (vedvarende 
stød i 6 ms, EN 60068-2-

27). EtherCAT-Box-modu-
lerne tåler vedvarende stød 
op til 35 g, 11 ms.

Som tredje Extended-
egenskab kan man i forbin-
delse med IP-20-klemmerne 
vælge at få printpladerne 
lakeret mod et mindre eks-
trabeløb. Med en sådan 
lakering opnås en bedre 
beskyttelse af IP-20-I/O-
komponenterne
Stand E4140.

hassel.

hi 2015:

Standardkomponenter også til ekstreme 
temperaturer og belastninger

KONNEKTOR. Nu er det 
muligt at terminere en fi-
beroptisk konnektor (FO 
Field) uden at splidse. FO 
Field er et konnekterings-
værktøj udviklet af Reichle 
& De-Massari (R&M), der 
opfylder de højeste kvali-
tetsstandarder Grade Cf/1 
& 2.

Produktet vises på hi 
2015 af Wexøe A/S.

FO Field er en prisgunstig 

løsning til mindre fiberopga-
ver. I modsætning til at an-
vende et dyrt splidseapparat 
og specialuddannet perso-
nale, kræver FO Field kun 
en kort oplæringstid og kan 
betjenes af alle. Konnekte-
ringskvaliteten kontrolleres 
under konnekteringen ved 
hjælp af en rød lyspen.  

Kan anvendes flere gange
FO Field konnektoren leve-

res i multimode (OM3 og 
OM4) og singlemode i LC 
og SC i kvaliteterne UPC og 
APC. Passer til en kompakt 
fiber med en 600-900um 
kappe. Derudover har R&M 
udviklet en speciel trækaf-

lastning til patchkabler med 
Ø1,4-3mm kappe. FO Field 
konnektoren kan genanven-
des flere gange med samme 
fine dæmpningsresultat.
Stand E4250.

hassel.

hi 2015:

Fiberoptisk konnektor
uden splidsning

Ny serie af optiske  
niveaukontakter til  
væskeniveauer.

NIVEAU. Carl A. Plesner A/S 
præsenterer på hi 15 en ny 
serie optiske niveaukontak-
ter til detektering af græn-
seværdier for væsker fra den 
tyske producent KSR Kue-
bler. Sensoren er udstyret 
med en LED lyskilde og et 
lille prisme, der bryder lyset 

og sender det tilbage til en 
modtager - når det ikke er i 
berøring med væsken. Når 
glasset er 2/3 dækket med 
væske vil lysstrålen sendes 
videre ud i produktet, og der 
reflekteres ikke noget lys til 
modtageren.

Målingen er uafhængig af 
væskens farve, brydningsin-
deks, densitet, ledningsevne 
og dielektricitetskonstant, 
og kan anvendes til alle vand 
og oliebaserede medier i 

trykområdet fra vakuum til 
50 bar og temperaturområ-
det fra -30 til +135 °C.

Stand nr. : M9550.01
 jsj 

På hi 15 præsenterer Carl A. Plesner A/S en ny serie optiske ni-
veaukontakter til detektering af grænseværdier for væsker fra 
den tyske producent KSR Kuebler.

hi 2015:

Optiske niveaukontakter
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Virksomhedernes 
muligheder for at skabe 
ny vækst og nye 
arbejdspladser i 
Danmark er i fare på grund 
af stor mangel de næste 
mange år på ingeniører 
og andre højtuddannede 
med en teknisk og 
naturvidenskabelig 
eksamen. 

 
INGENIØRMANGEL. En ny 
prognose fra Engineer the 
future, som er en alliance 
mellem 44 partnere, her-
under Dansk Industri (DI) 
og Ingeniørforeningen, 
IDA, viser, at der i 2025 vil 
mangle 13.500 ingeniører.

- Teknologiudviklingen 
accelererer hver dag, og 
gennem de sidste par gene-
rationer har teknologi fået 
indvirkning på stort set alle 
områder både i hverdagen 
og på arbejdsmarkedet. Det 
betyder, at naturvidenska-
belige færdigheder bliver 
efterspurgt i stadig fl ere 
brancher og sammenhænge 
både i det offentlige og det 
private. Den efterspørgsel 
skal vi mætte, hvis ikke vores 
erhvervsliv skal søge derhen, 
hvor arbejdskraften fi ndes, 
og dermed medføre en tabt 
indtægt for Danmark”, si-
ger bestyrelsesformand for 
Engineer the future og Inge-
niørforeningen Frida Frost, 
som understreger, at det 
ikke må ske på bekostning af 
kvaliteten af uddannelsen.

Én ingeniør skaber 
job til andre
 Prognosen viser, at der i 
2025 kommer til at mangle 
9.300 ingeniører og 4.200 
naturvidenskabelige kan-
didater, fordi der bliver 
uddannet for få i forhold til 
arbejdsmarkedets behov. 
Manglen opstår ikke først i 
2025 – allerede i dag er der 
mangel, og den vil blive for-
øget i de kommende år.

- Danske virksomheder 
får hårdt brug for mere ar-
bejdskraft i de kommende 
år. Lige nu er der udsigt til 
en mangel på 13.500 inge-
niører og naturvidenskabe-
ligt uddannede. Hvis vi ikke 
handler nu, vil det være en 
kraftig bremse for væksten 
i Danmark. Vi ved, at hver 
gang en virksomhed ansæt-
ter en ingeniør, så skaber 
det endnu fl ere job til an-
dre. Derfor vil en mangel 
på ingeniører betyder far-
vel til mange job i Danmark, 
siger adm. direktør Karsten 
Dybvad, DI.  Efterspørgslen 
fra alle dele af erhvervslivet 

stiger, og alt for få unge øn-
sker at tage en teknisk ud-
dannelse. Kun 2,6 pct. af 
15-årige danskere overvejer 
en ingeniørkarriere, mens 
gennemsnittet i OECD til 
sammenligning er 6,9 pct. 
I dag uddannes godt 4.200 
ingeniører og cand.scient.er 
om året, men optaget skal 
allerede nu øges markant, 
hvis vi skal indhente efter-
spørgslen.

- Desværre viser den nye 
prognose, at udviklingen 
går den forkerte vej. Vi skal 
handle nu over for den kom-
mende mangel på ingeniø-
rer, siger Karsten Dybvad.

Flere linjefaguddannede 
lærere
 I Ingeniørforeningen er 
Frida Frost dybt bekymret 
over situationen.

- Vi skal forbedre under-
visningen i de tekniske og 
naturvidenskabelige fag i 
folkeskolen. Det kræver 
fl ere linjefagsuddannede 
lærere i natur og teknik og 
ordentlige fysiske rammer. 
Det vil sikre, at fl ere unge får 
lysten og de rette forudsæt-

ninger for en uddannelse for 
eksempel som ingeniør. Vi 
bør have et helt andet fokus 
på STEM (Science, Techno-
logy, Engineering & Math) 
og en helt anden tilgang til 
læring om teknologi og ma-
tematik, siger Frida Frost. 

Unge skal tiltrækkes til 
ingeniøruddannelsen
 Engineer the futures bi-
drag til at mindske inge-
niørmanglen er at arbejde 
for, at fl ere unge ser sig selv 
i rollen som ingeniør, så ud-
dannelsen vinder den til-
trækningskraft på unge, som 
den har i resten af Europa. 
Ingeniører er en del af løs-
ningen på samfundets ud-
fordringer, og det skal være 
”cool” at bidrage. Alliancen 
blev sat i verden i juni 2014 
og består bl.a. af en lang 
række store virksomheder 
som Novozymes, LEGO 
Koncernen, Microsoft, Co-
loplast, Danfoss, Siemens og 
Orbicon m.fl ., men også alle 
landets teknologiske uddan-
nelser samt organisationer 
som IDA, FRI og DI.

hassel.

DI og IDA:

Mangel på ingeniører 
går ud over væksten

Ingeniørformand Frida Frost:-Vi skal forbedre undervisningen i 
de tekniske og naturvidenskabelige fag i folkeskolen.

Adm. direktør Karsten Dybvad:-Vi skal handle nu over for den 
kommende mangel på ingeniører.

w w w . e m c o c o n t r o l s . c o m

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

  FLOWMÅLING

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

      EMCOWEDGE

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

          M-CONE

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

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

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

LINEÆRMOTOR. Teknikerne 
hos Velux A/S i Skjern el-
sker store udfordringer, og 
en ny afkortersav til alumi-
niumsprofi ler til vinduer 
var i den grad en spændende 
en af slagsen. Fabrikken i 
Skjern producerer primært 
små, hurtige specialserier 
af vinduer og udvikler nye 
prototyper og produkter.

Den nye sav skulle der-
for hurtigt og nemt kunne 
omstille sig til at håndtere 
20-30 forskellige profi ler.

- Hvis der bare er mere 

end 20 forskellige profi ler, så 
går der mere tid med omstil-
ling end med produktion, 
siger projektleder Kasper 
Christiansen, Velux A/S.

- Vi kiggede blandt andet 
på en universalgriber til at 
holde om aluminiumspro-
fi lerne. Men den var kom-
pliceret, og så kunne den 
ikke tage fremtidige profi -
ler, supplerer automations-

programmør Lasse Hamer 
Hedeby, Velux A/S.

Radikale valg og 
imponerende resultat
Kravene til behandling af 
en seks meter lang alumi-
niumsprofi l var en cyklustid 
på bare 40 sekunder fra start 
på et emne til start på det 
næste emne. Velux-udvik-
lerne var ikke sikre på, om 
et traditionelt system med 
en tandrem ville arbejde til-
strækkelig præcist, når det 
skulle gå så hurtigt.

- Derfor kiggede vi på al-
ternativer. Jeg tror, det var 
dig, der kom på ideen med 
en lineær servomotor, siger 
Lasse Hedeby til sin kollega. 
- Det var helt nyt for os med 
en lineær motor, og vi havde 
ikke erfaringer med så store 
kræfter i forhold til hastig-
hed og præcision, tilføjer 
Kasper Christiansen.

Derfor gik udviklerne 
målrettet efter at afprøve 
de kritiske processer inden 
en beslutning blev taget.

På baggrund af fi re scena-
rier og en række praktiske 
eksperimenter traf projekt-
teamet et par usædvanlige 
valg: Emnerne skal ligge 
stille. I stedet er det saven, 
der fl ytter sig. Og slæden 
med saven skal styres af en 
lineær motor - det vil sige, at 
motoren kører slæden frem 
og tilbage på en bænk i ste-

det for at drive den med et 
remtræk.

Fordelen, ved at emnerne 
ligger stille, er, at alle typer 
profi ler kan holdes på plads 
af en relativt enkel uni-
versalgriber med et gum-
mibånd. Selv helt runde 
profi ler er nemme at fi ksere.

Magnetstribe med 
optisk målebånd
Resultatet er imponerende: 
På 40 sekunder skærer saven 
et seks meter langt alumi-
niumsprofi l i syv stykker 
med en præcision på +/- 0,1 

millimeter. Herefter er den 
klar til næste emne – uanset 
hvordan profi len ser ud.

Vognen med sav, motor 
og udsugning vejer mere 
end 400 kg, så det er store 
kræfter, der opstår, når sa-
ven accelererer og bremser.

Velux-folkene har selv 
udviklet konceptet og me-
kanikken, og Siemens har 
blandt andet leveret den 
særlige, modulopbyggede, 
lineære servomotor - den 
første, der er leveret til en 
kunde i Danmark.

En lineær servomotor 

fungerer på den måde, at 
motorens sekundære dele 
sidder på en lineær bænk i 
stedet for at være monteret 
rundt om spolen. Det spe-
cielle ved denne motor er, 
at magneterne sidder i den 
primære del, altså motoren.

Bænken er desuden mon-
teret med en lineær, optisk 
absolut encoder, der viser 
savens præcise position.

- I praksis var der stort set 
ikke brug for kalibrering og 
justering. Saven ved hele 
tiden præcis, hvor den står. 
Også efter eksempelvis en 
strømafbrydelse, siger Lasse 
Hedeby.

Encoderen var 
jokeren i spillet
De største udfordringer 
viste sig at være af meka-
nisk karakter. Blandt andet 
at sikre, at mekanikken 

kunne overholde de skarpe 
tolerancer til montage af 
encoderen.

- Men vi har mange dyg-
tige montører og ingeniører, 
så præcisionen var der mere 
eller mindre første gang, si-
ger Kasper Christiansen.

- Siemens-drevet og Sie-
mens-motoren virker jo. Vi 
var mere bekymrede for, om 
encoder-systemet var præ-
cist nok og kunne fungere 
problemfrit med motion 
controlleren. Men det var 
det, tilføjer Lasse Hedeby.

Siemens kom med en 
række anbefalinger af tred-
jeparts-leverandør. - Val-
get faldt på Renishaw, da 
de kunne levere et system 
med integreret Drive-Cliq 
encoder. Det gjorde det 
nemt at få encoderen til at 
spille sammen med motion 
controlleren, forklarer Lasse 
Hedeby.

 Begge udviklere lægger 
ikke skjul på deres begej-
string for samarbejdet med 
Siemens.

- Samarbejdet med Sie-
mens har været rigtig godt, 

især support fra motion-af-
delingen har gennem hele 
projektet været rigtig godt, 
siger Kasper Christiansen.

Programmeringen gik nemt
Da først de mekaniske ud-
fordringer var overstået, gik 
det nærmest som en leg med 
programmeringen.

- Der sidder bare én 
motion controller. Motion 
controlleren klarer hurtigt 
og billigt al logik-håndterin-
gen, siger Kasper Christian-
sen. Lasse Hedeby tilføjer: 
- Hvis vi har en servomotor 
med motion controller, har 
vi ikke en PLC. Det er kun et 
fordyrende led, og i en mo-
tion controller får vi langt 
mere regnekraft og plads 

Velux A/S:

Hurtig omstilling af afkortersav 
med lineær servomotor 

Systemet i afkortersa-
ven er, at aluminiums-
profi lerne ligger fast. I 
stedet er det vognen 
med saven, der fl yt-
ter sig. Denne vogn 
med sav, lineærmotor 
og udsugning vejer 
cirka 400 kg, så der er 
store kræfter på spil, 
når saven accelerer og 
bremser. 

For første gang i Danmark har Siemens leveret en mo-
dulopbygget, lineær servomotor. Den anvendes i forbin-
delse med en sav til afkortning af aluminiumsprofi ler hos 
Velux A/S i Skjern. Saven har en hurtig omstilling, idet 
emnerne ligger fast, og saven fl ytter sig ved hjælp af den 
lineære servomotor.

Saven er opstillet bag en afskærmning, der skal være lukket, når den arbejder. 

Til venstre ses hjernen i systemet: Simotion D425-2 PN/DP motion 
controller. Til højre de fi re S120 multiaksede servodrev.

Et skoleeksempel på, 
hvordan et projekter skal køre.

Afprøvede de kritiske 
processer.

Cyklustid på 40 
sekunder.

Små, hurtige 
specialserier af 

vinduer.



august/september 2015 51

Besøg os på HI Messen
Hal E stand 4080

Integrerede
Step- og Servomotorer
Indbygget encoder, driver, PLC og 
bus-interface

Alt i én enhed

JVL … Integration in Motion sales@jvl.dk www.jvl.dk

 Servomotorer fra 50 W – 3000 W
 Stepmotorer fra 0,1 Nm – 28 Nm
 Forsyning 12-80VDC / 115-3x400VAC

end i en PLC’er. Når vi kom-
mer til programmeringen, 
er der ingen forskel på, om 
man bruger en lineær eller 
en traditionel servomotor.

- Alle motorer er styret af 
samme motion controller. 
Selv de asynkrone motorer 
styres med motion control-
leren via Profi net. Det giver 
væsentlig færre komponen-
ter i tavlen og ensartethed 
i programmet, siger Lasse 
Hedeby.

Tekstprogrammering 
giver overblik
Velux A/S har deres egen 
skabelon for programme-
ring, og den kunne de di-
rekte bruge som grundlag 
for koden til saven. Det 
særlige er, at de program-

merede den i et tekstbase-
ret højniveausprog i stedet 
for den sædvanlige grafi ske 
programmering.

- Med en servomotor ar-
bejder man med positioner 
og hastigheder. Det er ikke 

en simpel sekvens, og så er 
det væsentligt nemmere at 
foretage i en struktureret 
tekstversion. Som program-
mør hjælper man sig selv 
meget ved at gå over i tekst, 
siger automationsprogram-

mør Lasse Hedeby. - Selv 
om det er kompliceret, så 
er det meget overskueligt. 
Mange instruktioner kan 
nemt overskues på en PC-
skærm i stedet for at scrolle 
hele tiden.

Sav til tiden
Systemet er udviklet i TIA-
portalen ved hjælp af Scout 
TIA. - Ganske vist var soft-
waren først udviklet i Step 7 
Classic, men undervejs blev 
TIA-portal V13 og Scout 

TIA frigivet, og det lykkedes 
at konvertere det uden de 
store problemer. Det betød 
så også, at vi kunne benytte 
de nye Comfort-paneler til 
Simotion, fortæller Lasse 
Hedeby.

Hele forløbet blev fulgt 
tæt af Siemens-konsulen-
terne.

- Vi fi k i den grad den 
support fra Siemens, som 
vi bad om, og som vi havde 
forudsat, siger projektleder 
Kasper Christiansen. Han 
glæder sig særligt over, at det 

ambitiøse projekt med fl ere 
ubekendte kørte helt efter 
planen - og til tiden.

- Det har bare kørt. Det er 
et skoleeksempel på, hvor-
dan den slags projekter skal 
køre. Vi vidste godt, det var 
et projekt med risiko, men 
vores forsøg med kritiske 
processer i starten af pro-
jektet var med til at fjerne 
mange usikkerheder, fortæl-
ler han.

Velux A/S har endnu 
ikke besluttet, om de vil 
producere fl ere afkortersave 
med lineærmotor på deres 
andre fabrikker. Behovet for 
hurtig og nem omstilling af 
saven er ikke alle steder det 
samme som i Skjern.

- Det er altid sjovt at ud-
vikle maskine nummer et 
- og nummer to, så ved du, 
hvad du skal gøre, og hvad 
der skal forbedres.

Skabet med styringssystemet til saven er alt for stor til den begrænsede 
mængde elektronik, der er brug for. Men det var et skab, Velux A/S havde i 
forvejen. Fra venstre Kasper Christiansen, Velux A/S, Lasse Hedeby, Velux 
A/S og Jørn Schultz-Nielsen, Siemens A/S. 

Projektleder Kasper Korsholm Christiansen, Velux A/S, t.v., og 
automationsprogrammør Lasse Hamer Hedeby, Velux A/S, t.h., 
foran HMI-panelet til afkortersaven. 

Alle motorer styres af samme 
motion controller.

Præcision på +/- 0,1 millimeter.

Forudse 
dit vedligehold

Clean Oil - Bright Ideas
C.C.JENSEN A/S - www.cjc.dk

Mød os her:
HI Industri

Herning
Sept. 22-24, 2014  

Stand M9820

CJC™ Oil 

Du opnår: 
Tilstandsbaseret 

vedligehold fremfor 
nedbrud!



Skandinaviens teknologi- og industrimesse
22.-24. sept. 2015 | Herning | hi-industri.dk

Hvor møder du hurtigst 
hele din branche?

Få svaret på 
Skandinaviens teknologi- og industrimesse

Svejsning & skæring
Værktøj
Bearbejdningsmaskiner
Værktøjer
Sikkerhedsudstyr
Beklædning
Tekniske artikler

På hi teknologi- og industrimessen kan du udbygge dit netværk på tværs af brancher. 

Med seks fokuserede delmesser under ét tag har du direkte adgang til de nyeste værdi-

skabende løsninger. Har du tid til at blive hjemme?

Få ideer til effektivisering på delmessen Værktøj, svejsning og produktionsudstyr fra de 

førende virksomheder i branchen. Tag et break fra hverdagen og kom hjem med ny inspi-

ration og spændende oplevelser i bagagen. I svejsehallen kan du f.eks. opleve tidligere DTC 

racerkører, John Nielsen, fortælle om sin spændende karriere.

Se listen med mere end 550 udstillere og læs om messens aktiviteter på hi-industri.dk

VÆRKTØJ,  SVEJSNING 
OG PRODUKTIONS-
UDSTYR

22.-23. SEPTEMBER · WIND ENERGY DENMARK  ANNUAL EVENT 2015 –  24. SEPTEMBER · TECHNOMANIA "POWERED BY IDA"



Skandinaviens teknologi- og industrimesse
22.-24. sept. 2015 | Herning | hi-industri.dk

På jobbet kan du bruge 
10 timer på at fi nde 1 løsning

Her kan du på 1 time finde 10 løsninger

Motion & drives 
Robotteknologi
Maskinautomation
Fabriksautomation
Procesautomation
Hydraulik
Elteknik
Elektronik
Industriel it

På hi teknologi- og industrimessen kan du udbygge dine relationer på tværs af brancher. 

Med seks fokuserede delmesser under ét tag har du direkte adgang til de nyeste værdi-

skabende løsninger. Har du tid til at blive hjemme?

Ud over inspiration og ideer til effektivisering fra de førende virksomheder i branchen 

giver delmessen Automation dig mulighed for at få meget mere med hjem. Oplev blandt 

andet fremtidens teknologi i TECHNOMANIA og deltag i konferencer af høj faglighed in-

den for et hav af spændende temaer på WIND ENERGY DENMARK - annual event 2015.

Se listen med mere end 550 udstillere og læs om messens aktiviteter på hi-industri.dkAUTOMATION

22.-23. SEPTEMBER · WIND ENERGY DENMARK  ANNUAL EVENT 2015 –  24. SEPTEMBER · TECHNOMANIA "POWERED BY IDA"
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MÆRKNING. Ved udskift-
ning til nyt Videojet mærk-
ningsudstyr køber Schur 
den gamle printer retur til 
en pris, der svarer til instal-
lations-, indkørings- og ud-
dannelsesomkostninger.

Schur har haft stor succes 
med Videojet Inkjet prin-
tere. Mange kunder har op-
levet de store fordele som 
Schurs nye inkjet printere 
giver:
Nem og brugervenlig om-
stilling.
Markedets laveste væske-
forbrug.
Markedets højeste oppetid 
-  99,8% OEE.
Konstant høj printkvalitet.
Automatisk opstart og ingen 
daglig manuel rengøring.
Intet spild, intet affald, in-
gen fejl ved blækskift.
Tilpasses automatisk alle 

ændringer i produktions-
miljøet.
Maksimal oppetid - op til 
14.000 driftstimer mellem 
vedligehold.
14 dages gratis prøveopstil-
ling.
Op til fem års garanti.

Laver behovsanalyse
Som følge af besparelser 
på vedligehold og blæk vil 
det være muligt at reducere 
mærkningsomkostningerne 
med ca. 30%,  

Schur kommer også gerne 
ud og laver en behovsafdæk-
ning, så du er sikker på at 
få den optimale løsning. 
Vi køber gerne dit gamle 
mærkningsudstyr, uanset 
om du vælger at købe, leje 
eller lease nyt udstyr.
Stand L9050.       hassel.

hi 2015:

Miniaturetermometer 
til sterile processer

VENTILER. De robuste 
VUVS-ventiler, en del af 
VS-serien fra Festo, er in-
dividuelle ventiler i indus-
tristandard, som kan bruges 
til næsten alle applikationer. 
Med disse ventiler imøde-
kommer Festo alle krav til 
moderne ventiler til univer-
salbrug: gunstig pris, nem 
installation og montering, 
mange standardfunktioner 
og attraktivt design.

Deres robusthed, beskyt-
telse ifølge IP65/67, vaku-
umfunktioner og det høje 
flow på op til 2.000 l/min 
samt ATEX-varianter som 
ekstraudstyr gør disse ven-
tiler egnet til næsten ethvert 
industrisegment og ekstre-
me miljøer ved udendørs 
brug, for eksempel tungt 

maskineri, støberier, ud-
vinding fra åbne brud eller 
træindustrien.

Brugervenlighed
VS-ventilserien med op til 
16 ventilpositioner i et fast 
gitter har en universalstruk-
tur og er brugervenlig. Det 
brede sortiment af tilbehør 
som for eksempel mani-
foldskinner og dækplader 
gør VUVS-ventilerne flek-
sible i brug. Med det hule 
armaturrør kan der mon-
teres magnetspoler til for-
skellige driftsspændinger, 
hvilket reducerer behovet 
for lagerførelse af varianter. 
Den roterbare spole kan til-
passes efter installationsfor-
holdene. Stand E4052.

hassel.

KØLING. Under navnet ”Blue 
e+”, lancerer Rittal en helt 
ny serie af køleenheder – et 
stort skridt når det gælder 
omkostningseffektivitet. 
Foruden væsentlig højere 
energieffektivitet end ek-
sisterende køleløsninger 
kendetegnes de nye enheder 
også ved deres fleksibilitet, 
sikkerhed og brugervenlig-
hed.

Det anslås, at der er op 
mod to millioner køleen-
heder tilsluttet elnettet i 
Europa, med et samlet for-
modet energiforbrug på 10 
terawatt timer (1 kW per 
enhed med 5 000 driftsti-
mer per år). 

Dette forbrug svarer til 
fire millioner ton CO2-
udledning per år. Målet for 
Rittal er at reducere energi-
forbruget for køleenheder, 
for derigennem at bidrage 
til bevarelse af miljøet og 
imødekomme de stigende 
energipriser.

Energibesparelse op til 75 
procent i test
For at forbedre energieffek-
tiviteten har Rittal udviklet 
en ny patenteret hybridtek-
nik. Enheden arbejder med 
kompressorkøling og passiv 
køling i form af varmerør. 

Kompressoren er kun i drift 
når den passive køling ikke 
længere er tilstrækkelig. 
Denne kombination, hvor 
kompressorkredsen også 
er invertstyret, betyder at 
kompressorens energifor-
brug kan reduceres op til 
75 procent.

Alsidig strømforsyning
Invertteknologien giver 
yderliger fordele foruden 
muligheden at styre ha-
stigheden af kompressor 
og ventilatorer i køleen-

heden. Eftersom det er en 
spændingsomformer er det 
muligt at tilslutte fra 110 V 
(1-fase) til 480 (3-fase) både 
ved 50 eller 60 Hz frekvens. 
Dette betyder at antallet af 
køleenheder kan reduceres 
og produktion og logistik 
forenkles.

Sikkerhed frem for alt
Takket være muligheden 
for at hastighedstyre kom-
pressoren, skabes samtidig 
mulighed for at tilpasse kø-
lingen til det reelle behov, 

med det resultat at bruge-
ren for at ensartet køling i 
indkapslingen. Dette giver 
længere levetid eftersom det 
mindsker belastningen på 
køleenheden og giver kom-
ponenterne en jævn arbejds-
temperatur.

Brugervenlighed for  
hurtigere montage
Enheden er udrustet med et 
nyt TFT-display tilpasset in-
dustrielle miljøer. System-
meddelelser fås som tekst 
og indikatorer for energief-
fektivitet og driftstid vises 
på displayet. Kommunika-
tionen sker blandt andet ved 
at koble sig til enheden med 
USB eller via NFC (Near 
Field Communication). 
Opkoblingen sker da via 
smartphone med tilhørende 
app, hvilket giver mulighed 
for at arbejde med indstillin-
ger og parametre fra telefon 
samt overføre data trådløst.

Fokus er også lagt på enkel 
og sikker montage. Herun-
der mulighed for at montere 
løfteøjer for at undgå tunge 
løft, håndtag til at styre en-
heden tilrette position, clips 
til at fastholde enheden in-
den den forankres.
Stand G5750

hassel.

hi 2015: 

Et stort skridt mod lavere driftsomkostninger 

Omkostningseffektive køleenheder.

hi 2015:

Benchmark for 
standardventiler

hi 2015:

Udskift det gamle 
mærkningsudstyr 
og reducer  
omkostningerne

TERMOMETER. Det nye ter-
mometer fra den tyske pro-
ducent WIKA præsenteres 
på hi 15 af Carl A. Plesner 
A/S. Termometeret TR21 
er det eneste instrument på 
markedet, der kombinerer 
et hus på kun 19 millime-

ter i diameter med eksplo-
sionssikring. Termometeret 
er klassificeret iht. den nye 
IECEx standard for anven-
delse i eksplosionsfarlige 
områder klassificeret som 
zone 1, både for gas og støv. 

TR21 leveres med en 
række hygiejniske proces-
tilslutninger, som clamp, 
mejerikobling og varivent, 
alle udført og testet i over-
ensstemmelse med 3A og 
EHEDG standarderne.

Kombinationen af høj 
sikkerhed og kompakt stør-
relse i et hygiejnisk design 
betyder, at TR21 kan benyt-
tes overalt i fødevare- og me-
dicinalindustrien.

Termometeret kan an-
vendes i området fra -50 °C 
til + 250 °C.
Stand nr. : M9550.01
 jsj 

SIKKERHED. Mange om-
kobler stadig deres 24 
V DC-enhed med høj 
strømstyrke ved hjælp af 
et sikkerhedsrelæ, der skal 
udskiftes konstant Nu til-
byder Bihl+Wiedemann et 
elektronisk alternativ. Det 
nye, sikre, elektroniske 
output (BW3016) gør det 
muligt at omkoble en last på 
op til 20 A uden slitage og 
med en kortere reaktionstid 
end med traditionelle relæ-
er. Modulet understøtter 
applikationer op til SIL3/
Cat4/PLe.
Stand E4020.

hassel.

hi 2015:

Sikker omkobling 
af 20 A 

Termometeret TR21 er det eneste 
instrument på markedet, der kom-
binerer et hus på kun 19 millimeter 
i diameter med eksplosionssikring.

Nyt miniaturetermometer til sterile  
processer med Ex-godkendelse i zone 1.
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OPLEV FANUC ROBOSHOT KOMBINERET 
MED UNIKKKE LIMLØSNINGER FRA APLICA.

VI SES PÅ HI15 STAND L9230

Vi kan få ALT til at holde sammen
Aplica er din specialist inden for lim og væskehåndtering. Vi 
dækker dit behov - fra en enkelt tube lim til komplekse auto-
mationsanlæg til lim og væsker. Hos os ved du præcis, hvad 
du sparer, når du vælger en af vores automationsanlæg - og 
vi hjælper dig naturligvis helt i mål med installationen. 

Aplica ApS · Langebjergvænget 19E · 4000 Roskilde
Tlf. 43 44 33 00  ·  info@aplica.dk ·  www.aplica.dk

PROVIDING SOLUTIONS

Det nye FDM 128-dis-
play fra Schneider 
Electric monitorerer 
nemt op til otte maksi-
malafbrydere, hvilket 
giver godt overblik og 
helt nye muligheder 
for intelligent over-
vågning af tavlerne, 
som kan sikre hurti-
gere fejldetektering 
og bedre energief-
fektivitet.

Det nye FDM 128-display 
fra Schneider Electric viser 
og samler data fra op til 
otte maksimalafbrydere. 
Det giver et centralt og 
nemt overblik i forhold til 
intelligent overvågning af 
bryderne, der sikrer hurtig 
fejldetektering og større 
energieffektivitet.

DISPLAY. Nu bliver det 
endnu nemmere at holde 
øje med, hvad der sker i el-
tavlen uden at åbne tavle-
fronten. Schneider Electric 
har introduceret FDM 128, 
der er et nyt display til vis-
ning af relevante måledata, 
hændelser og fejlstatus fra 
maksimalafbryderne i tav-
len.

Data fra op til otte 
maksimalafbrydere
FDM 128 er en opgrade-
ring af FDM 121-displayet, 
som viser data fra en enkelt 
maksimalafbryder. Det 
nye display kan holde styr 

på data fra helt op til otte 
maksimalafbrydere med 
et påmonteret Micrologic-
strømrelæ samt det tilhøren-
de kommunikationsmodul, 
der gør det muligt at kom-
munikere fejlmeldinger og 
statusbeskeder direkte op 
i en overliggende overvåg-
ningssoftware.

Lynhurtigt overblik
Det nye display giver 
driftsansvarlige et lynhur-
tigt overblik, og ikke mindst 
mulighed for en hurtig og 
effektiv indsats i tilfælde af 
fejl i installationen. FDM 
128 opsamler og viser en 
række relevante informatio-
ner om blandt andet strøm, 
spænding, effekt, energifor-
brug, status og hændelser. 
Displayet har en baggrunds-
oplyst, anti-refl ekterende 
skærm, som er nem at afl æse 
fra skarpe vinkler og under 
dårlige lysforhold.

Montering sker på tavle-
fronten med et enkelt Ø22-
hul eller i selve fronten ved 
udskæring. FDM 128 kan 
leveres i IP54- eller IP65-
klassifi ceret udgave.  jsj

Display giver
bedre overblik 
over el-tavlen

Workshop der forbereder 
på løsninger og fremtids-
tegn.

WORKSHOP. Ca. 30 % af 
danske produktionspro-
cesser er automatiserede. 
Vi ved, at veludført auto-
matisering kan føre til en 
gennemsnitligt 15 % pro-
duktivitetsstigning. Det 
potentiale er stadig ikke 
indfriet, men skal indfries 
for, at Danmark og resten af 
Europa kan gennemgå den 
ønskede re-industrialisering 

RoboCluster afholder 
workshoppen ‘Robotics 
for your productivity - pre-
pare yourself for solutions 
and future prospects’ på hi-
messen 2015.

Forberedning af 
automatisering
Her kan man høre mere om 
værktøjer til at forberede din 
automatisering, mød Dansk 
Industri og ikke mindst to 
stærke, danske robotprodu-
centers fl eksible løsninger, 
som kan bidrage positivt til 
din virksomheds produkti-
vitet og konkurrencekraft.

De tekniske løsninger er 
til stede, så hvordan griber 
man sin automatisering an, 
med hvad og hvorfor.

På workshoppen kan man 
møde:

Christian Eskelund-
Hansen, Dansk Industri. 
Niklas Trangbæk, Univer-
sal Robots. Thomas Visti, 
Mobile Industrial Robots. 
Søren Peter Johansen, Tek-
nologisk Institut.      hassel.

hi 2015:

Robotics for your 
productivity

Alle motorer i B&R’s 8LS 
serie er nu mere kraftfulde 
end før. Et mere kompakt 
hus, optimeret design og 
fl ere størrelsestyper gør 
8LS motoren endnu mere 
universel.

MOTORER. B&R har forbed-
ret de stærke og dynamiske 
servomotorer fra 8LS serien. 
Eksempelvis er størrelse 2- 
og 3-motorerne nu langt 
mere kompakte, men stadig 
med samme tekniske spe-
cifi kationer, hvilket garan-
terer, at de er fuldstændig 
kompatible og endda med 
højere moment.   Motorerne 
i størrelse 5 og 7 fås i fl ere 

længder og er derfor mere 
fl eksible med hensyn til dy-
namik og moment.

8LS motorer som 
‚preferred‘
8LS motorerne bruger de 

nyeste induktive encodere, 
der i forhold til tidligere 
encodere giver langt mere 
nøjagtige data. I kombina-
tion med det digitale EnDat 
2.2 interface, kan de mest al-
mindelige sikkerhedsfunk-

tioner anvendes, også med 
hybrid-motorkabler hvor 
encoder og motorkabler er 
samlet. Derved reduceres 
kabelføringen og som følge 
heraf også omkostningerne.

De mest gængse motorer i 
de 8LS serien er ’preferred’. 
For kunderne betyder det, 
en motor til en fornuftig pris 
med relativ kort leverings-
tid. Hvis det er nødvendigt, 
kan ’preferred’ motorerne 
endda være klar med meget 
kort varsel og sendes med 
ekspreslevering. 
 jsj

Kompakt og dynamisk motorserie
B&R har moderniseret hele serien af 
8LS motorer og gennemført en lang 
række forbedringer.
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Af John Steenfeldt-Jensen

AUTOMATISERING. LIP Byg-
ningsartikler A/S, der er 
beliggende i Nørre Åby på 
Fyn, har aldrig været bange 
for automatisering med ro-
botter. Siden sin start i 1967 
har fi rmaet konstant haft fo-
kus på automatisering, og i 
1997 installerede man den 
første industrirobot. I dag 

har man 22 robotter inte-
greret i produktionen. LIP 
Bygningsartikler A/S er der-
for nomineret til at modtage 
DIRA Automatiseringspri-
sen 2015, der uddeles i for-
bindelse med åbningen af hi 

industri- og teknologimesse 
2015 i MCH Messecenter 
Herning.

100 % afhængige af 
automatiseringen
På grund af automatisering 
er LIP Bygningsartikler 
A/S et stort skridt foran 
sine konkurrenter i forhold 
til rationalisering, kvalitet, 

omsætning, EGA og CSR. 
Man hviler dog ikke på 
succesen. Virksomheden 
selv udtaler, at man kon-
kurrencemæssigt er 100 % 
afhængige af automatiserin-
gen, og derfor løbende inve-
sterer i ny automatisering. 
For nyligt har man således 
investeret i et unikt pakke-
anlæg med to robotter, som 

pakker og samler forskellige 
produkter i en færdig pakke 
for et vådrumssystem. Ro-
botanlægget er udviklet og 
installeret af DanRobotics 
A/S. Endvidere har man 
også fokuseret på automa-
tisering af lagerstyring og lo-
gistik med bl.a. selvkørende 
trucks i lagrene.

Internationalt 
danskejet fi rma
LIP Bygningsartikler A/S er 
et 100 % danskejet fi rma, 
som siden sin start i 1967 
har produceret produkter 
til byggeindustrien, eksem-
pelvis fl iseklæb og fuge-
masser, som siden er blevet 
suppleret med produkter 
inden for gulvspartelmas-
ser, vandtætning, silikone, 
epoxy, spartelmasser m.m. 
LIP Bygningsartikler A/S 
er i dag en international 
orienteret virksomhed 
med forhandlere og datter-
selskaber i fl ere europæiske 
lande. Al produktion til det 
europæiske marked foregår 
i Danmark, og Mellemøsten 
serviceres fra to fabrikker i 
Ægypten.

To produktionsenheder
Fabrikken i Nørre Åby består 
af to produktionsenheder: 
Et lager- og produktionsan-
læg til produktion af fl yden-
de produkter og et lager- og 
produktionsanlæg til blan-
ding og pakning af pulver-
formede produkter. De to 
produktionsenheder, der er 
beliggende på hver sin side 
af en vej, er forbundet med 
en 125 m lang vognbro med 
automatiske godselevatorer 
i hver ende.

Produktionsanlægget for 
fl ydende produkter består af 
fl ere procesanlæg med do-

LIP Bygningsartikler A/S:

Vækst drevet af automatisering

Teamleder Rune Friis Vittrup, EL:CON 
Nr. Åby A/S, t.v., og Søren Pedersen, 
Bostra Automatic, t.h., ved et af 
produktionsanlæggene for fl ydende 
produkter. I anlæggene indgår dose-
ringsanlæg, blandere og tanke, m.v., 
hvor de forskellige ingredienser til 
vandtætning blandes. Blandingen 
styres fra en central PC med recepter 
koblet til en Siemens PLC via Profi bus 
ti AS-i net. 

22 robotter, fi re automa-
tiserede blandeanlæg, fi re 
fuldautomatiske højlagre 
med selvkørende trucks. 
Alt er automatiseret hos 
LIP Bygningsartikler A/S 
ved hjælp af robotter, 
PLC’er og AS-i net med 
integreret sikkerhed.

13 ABB-robotter i seks produktionslinjer håndterer påfyldnings- og 
pakkeanlægget for fl ydende produkter samt pakning af vådrumssæt.

Et typisk styreskab med bl.a. 
strømforsyning, AS-i Ma-
ster gateway med integre-
ret sikkerhed, sikkerheds 
outputmodul og I/O-modul 
fra Bihl+Wiedemann. Fra 
Gatewayen er der trukket et 
AS-i kabel rundt på anlægget, 
og de enkelte I/O-moduler, mo-
torstyringer, afbrydere, sikker-
hedsafbrydere, dørkontakter 
etc. er koblet på efter behov. 

22 robotter i 
produktionen.

Unikt pakkeanlæg med 
to robotter.
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Systemdiagram visende et typisk AS-i net med integreret sikkerhed.

seringsanlæg, blandere og 
tanke, hvor de forskellige 
ingredienser til vandtæt-
ning blandes. Blandingen 
styres fra en central PC 
med recepter koblet til en 
Siemens PLC via Profi bus 
til AS-i net. 

Fra tankene sendes de 
fl ydende produkter vi-
dere til påfyldnings- og 
pakkeanlæggene, hvor 13 
ABB-robotter i seks pro-
duktionslinjer håndterer 
de fl ydende produkter samt 
pakning af vådrumssæt. 
Endvidere fi ndes der i denne 
produktionsenhed også et 
højlager med selvkørende 
trucks, hvor emballager og 
færdigpakkede produkter 
lagres, til de skal anvendes 
eller afsendes. 

Bygger selv maskiner 
og anlæg
Til at betjene produktions-
anlæggene i de to produkti-
onsenheder for henholdsvis 
fl ydende og pulverformede 
produkter er der i alt fem 
personer – resten klares af ro-
botterne. Drift, vedligehold 
samt opbygning af maskiner 

og anlæg er udliciteret til fi r-
maerne EL:CON Nr. Åby 
A/S og Bostra Automatic. 
EL:CON Nr. Åby A/S står 
for den daglige drift af pro-
duktionsenhederne dvs. sør-
ger for, at maskiner og anlæg 

fungerer og desuden bygger 
EL:CON Nr. Åby A/S de 
specialmaskiner, som skal 
bruges i fabrikkerne. Bostra 
Automatic står for program-
mering og el-dokumentati-
on af styringssystemerne 
til maskiner og anlæg. Ide-
erne til maskinerne opstår 
i et samspil mellem fabrik-
kens ledelse dvs. direktør 
og medejer Brian Vangsted, 
produktionsfolk, EL:CON 
Nr. Åby A/S, Bostra Auto-
matic og Erco Consult.

Styring og sikkerhed på 
samme AS-i net
Både procesanlæg, de auto-
matiserede robotanlæg, rul-
lebaner, automatiske trucks 
etc. styres og er sikrede ved 
hjælp af AS-i netværk fra 

Bihl+Wiedemann med de-
centrale standard I/O’er til 
motorstyringer og sensorer 
som endestop, fotoceller 
etc. samt sikkerheds I/O’er 
på samme AS-i-net.

En AS-i Master gateway 
med integreret sikkerhed er 
via Profi bus koblet op til an-
læggets PLC. Fra Gateway-
en er der trukket et enkelt, 
to-leder AS-i kabel rundt 
på anlægget, og de enkelte 
I/O-moduler, motorstyrin-
ger, afbrydere, sikkerheds-

afbrydere, dørkontakter etc. 
er koblet på efter behov. 

Enkelt og fl eksibelt system
- AS-i netværket fra 
Bihl+Wiedemann er et me-
get fl eksibelt system. Det 
er let at ændre anlægget og 
at tilføje og fjerne kompo-
nenter til systemet. Dette 

er meget vigtigt for os, da 
vi hele tiden optimerer og 
ændrer anlægget. Vi valgte 
Bihl+Wiedemanns AS-i net 
på grund af dets enkelthed 
og fl eksibilitet, og vi har gen-
nem årene sparet mange ka-
beltræk, når vi har foretaget 
ændringer i anlægget, siger 
teamleder Rune Friis Vit-

trup, EL:CON 
Nr. Åby A/S.

Nomineret til DIRA 
Automatiseringsprisen 2015.

Unikt pakke-
anlæg med to 

robotter.

Søren Pedersen, Bostra Automatic, viser et af de mange styreskabe med bl.a. de AS-i Master 
gateways fra Bihl+Wiedemann med integreret sikkerhed, der via Profi bus er koblet op til 
anlæggets PLC. 

Højlageret, hvor emballager og færdigpakkede produkter lagres, betjenes af selvkørende trucks.
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Af Morten B. Jensen, 
Carl A. Plesner A-S

TRYK. Pressostater har altid 
haft en vigtig rolle i over-
vågningen af rørsystemer, 
der indeholder hydraulik- og 
kølevæsker, ligesom mange 
pneumatiske systemer er 
sikret med en trykafbry-
der. Men hvad forstås der 
egentlig med en pressostat, 
og hvorfor er de så afgøren-
de til styrings- og overvåg-
ningsopgaver?

Konverterer tryk til signal
I sin enkleste defi nition, er 
en trykafbryder et måleap-
parat, der konverterer et 
målt systemtryk til et elek-
trisk skiftesignal, som kan 
viderebehandles af et sty-
resystem, eksempelvis en 
PLC. Uanset om det er en 
mekanisk eller en elektro-
nisk omskifter, er udgangs-

signalet fra en pressostat 
altid et binært signal. I prak-
sis er en pressostat inaktiv, 
indtil det indstillede skifte-
punkt nås, eksempelvis ved 
tryk = 10 bar, hvorved tryk-
ket ‚trigger‘ kontaktsignalet 
og ændrer udgangens status. 
Forenklet sagt så slutter og 
bryder en pressostat et elek-
trisk kredsløb - afhængigt af 
dens design og / eller indstil-
ling - når den når et defi neret 
skiftepunkt.

Sådan fungerer en 
mekanisk pressostat
På trods af, at mekaniske 
og elektroniske pressosta-
ter løser de samme opgaver, 
afviger deres basisdesign be-
tydeligt. 

Mekaniske pressostater 
konverterer procestrykket 
til et elektrisk signal via en 
mekanisk bevægelse, idet 
det mekaniske tryk over-

føres til en bevægelse af et 
stempel, der igen benyttes 
til at aktivere en skiftekon-
takt. Stemplet holdes på 
plads af en fjeder der skaber 
det modtryk, som skal over-
vindes for at stemplet – det 
er altså fjederkraften, der 
er bestemmende for, hvor 
det aktuelle skiftepunkt for 
trykafbryderen er, se fi g. 1.

Indstilling af skiftepunk-
tet foretages rent mekanisk 
ved at spænde fjederen til 
det ønskede modtryk. Of-
test sker dette på fjederen 
med en skrue eller en skrue-
anordning. Valget af fjeder 
bliver derfor bestemmende 
for kontaktens funktions-
område, kontaktpunkt og 
hysterese.

Fordele ved en mekanisk 
trykkontakt:
•  Enkel konstruktion
•  Ingen krav til forsynings-

spænding
•  Direkte funktion uden 

elektronisk forsinkelse 
•  Kan bruges uden yder-

ligere relæer til at skifte 
store elektriske strømme

•  Attraktivt pris/ydelses 
forhold

Sådan fungerer en 
elektronisk pressostat
Elektroniske pressostater er 
opbygget som en tryktrans-
mitter, se fi g. 3, dvs. det er 
en trykfølsom sensor, der 
påvirkes af procestrykket. 
Ved påvirkningen defor-

meres sensoren en smule; 
en deformation, der kan 
aftastes, eksempelvis med 
en målebro, og omformes 
til et elektrisk signal, som er 
proportionalt med proces-
trykket. De målte værdier 
bearbejdes elektronisk i en 
mikroprocessor, og kontakt-
punkt, hysterese og andre 
funktioner kan let indstilles 
enten direkte på enheden 
med knapper og et display 
eller ved brug af software. 
En elektronisk kontakt er 
derfor meget fl eksibel og 
kan tilpasses stort set alle 
forhold.

Fordele ved en elektronisk 
trykkontakt:
•  Output- og skiftefunk-

tioner er meget fl eksible.
•  Ingen bevægelige dele.
•  Høj pålidelighed og lang-

tidsstabilitet.
•  Resistent overfor stød og 

vibrationer.
•  Indstilles uden at på-

trykke referencetryk.

Hvad skal vælges?
Både mekaniske og elek-
troniske pressostater har 
en række egenskaber, som 
gør det muligt at anvende 
begge typer til en lang række 
opgaver. Men, om det skal 
være den ene eller den an-
den type, der skal vælges, er 
i princippet et relativt enkelt 
valg.

Mekaniske pressostater 
anvendes primært i forbin-
delse med sikkerhedsappli-
kationer, især til opgaver, 
hvor kontakten fungerer 
uafhængig af strømforsy-
ning og sjældent aktiveres, 
eksempelvis i forbindelse 
med overvågning af pum-
per, drev eller lign. Derud-
over vælges den mekaniske 
kontakt, hvis opgaven er 
prisfølsom, eksempelvis i 
forbindelse med hydrau-

Mekanisk eller elektronisk pressostat?
I årtier, har producenter af maskiner haft tillid til den 
gennemprøvede mekaniske teknologi ved valg af presso-
stat til at overvåge trykkene i deres konstruktioner. Selv 
om den elektroniske pressostat er teknisk overlegen, og 
derfor har vundet markedsandel, er den mekaniske løs-
ning dog stadig en meget attraktiv løsning, der bestemt 
ikke er ved at forsvinde fra markedet – tværtimod.

Fig.3. En elektronisk pressostat er opbygget som en tryktrans-
mitter.

Fig.1. Konstruktion 
af en mekanisk 
pressostat.

Fig.2. Forskellige 
udformninger af en 
mekanisk trykkontakt.

Mekanik er uafhængig af strømforsyning.

Konverterer et målt tryk til et 
elektrisk skiftesignal.

Forskelligt 
basisdesign.
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lisk udstyr, der ofte benyt-
ter trykafbrydere til simple 
styrings- og overvågnings-
funktioner.

Da de elektroniske pres-
sostaters fl eksibilitet er 
meget stor, betyder det 
også, at de fi ndes i et me-
get bredt udvalg, der let 
kan tilpasses alle typer af 
opgaver - fra „simple“, fa-
briksindstillede kontakter 
til OEM markedet med 
foruddefi nerede switch-
punkter, forsinkelsestider 
og skifte funktioner, pri-
mært egnet til højvolumen 
applikationer, til den fl ek-
sible justerbare pressostat 
med password og display for 
brugerdefi neret indstilling 
på den enkelte maskine. Når 
eksempelvis en værktøjsma-
skine skal skære geometrier 
med de mindste tolerancer, 
eller et kølesystem skal kon-
trolleres nøjagtigt for mak-

simal energieffektivitet, er 
den elektroniske afbryder 
førstevalget.

Begge typer vil 
eksistere i fremtiden
Det er svært at spå - spe-
cielt om fremtiden - men 
som det ser ud i dag, vil 
der også i fremtiden være 
plads til både mekaniske og 
elektroniske pressostater på 
markedet. 

Producenter af mekani-
ske kontakter anvender en 
gennemprøvet teknologi 
uden mange muligheder for 
fornyelse, og fremtiden vil 
derfor være et spørgsmål om 
kvalitet og omkostninger.

Producenter af elektroni-
ske pressostater kan udnytte 
den høje innovationsfaktor, 
der følger moderne elektro-
nik, til at forbedre funk-
tionaliteten og reducere 
priserne. Tendensen til lø-

bende at overvåge procespa-
rametre parallelt med at 
have sikkerhedsfunktioner 
til rådighed, gør det attrak-
tivt at kombinere egenska-
berne af en trykafbryder og 
en tryktransmitter. I sene-
ste år har vi således set en 
række nye produkter, som 

tilbyder en kombination af 
et analog output med en/
fl ere skiftekontakter sam-
let i ét instrument - enkelte 
har yderligere fået tilføjet et 
lokaldisplay, så kombinatio-
nen nu erstatter op til tre 
enheder i en enkelt enhed, 
hvilket gør det lettere og bil-

ligere at designe, montere og 
anvende instrumentet.

Endelig skal fl eksibilite-
ten ikke negligeres. En mu-
lighed, der med den stadige 
udbredelse af busløsninger 
vil gøre at også ”simple” 
trykovervågningsopgaver i 
fremtiden skal kunne kom-
munikere på en fælles bus. 
I dag er IO-Link et første-
klasses eksempel på hvor-
dan elektroniske sensorer og 
kontakter på simpel måde 
kan “spille” sammen, til gavn 
for slutbrugeren, se fi g. 4.

Alligevel vil mekaniske 
pressostater uden tvivl be-
vare deres berettigelse i mar-
kedet langt ud i fremtiden, 
også selv om de elektroniske 
enheder vil forsætte med at 
erobre nye markedsandele, 
og dermed fortrænge de 
mekaniske kontakter fra de 
konventionelle anvendelses-
områder.

Artiklen omhandler 
udligninger på maskinen 
som er beskrevet i  stan-
dard IEC/EN 60204-1. 
Her omtales tre forskel-
lige former for udligning: 
Potentiale, funktionsmæs-
sig og beskyttelsesmæssig 
udligning.

Af Jørgen Sommer.

Ifølge maskindirektivet skal 
fabrikanten ved risikovur-
derings- og risikonedsæt-
telse blandt andet: Opliste 
de farer, som kan opstå i 
forbindelse med maskinen. 
Dette gælder således også 
farer ved direkte eller indi-
rekte berøring af ledende 
dele, der kan opstå som følge 
af manglende udligning.

Maskinfabrikanten skal 
give oplysninger i den med-
leverede brugsvejledning 
om de farer, der kan være 
ved brug af maskinen. 

Fabrikant og bruger skal 
have en aftale, hvor der 
blandt andet står hvem der 
skal montere udligninger på 
maskinen.
Elektrisk energi
Når maskinen er elektrisk 
drevet, skal den være frem-
stillet således, at enhver 
form for risiko i forbindelse 
med elektricitet er forhin-
dret eller kan forhindres.

Se yderligere i standard 
IEC/EN 60204-1 om elek-
trisk udstyr på maskiner.

Statisk elektricitet
Maskinen skal være konstru-
eret og fremstillet således, at 
det undgås eller begrænses, 

at der opstår elektrostatiske 
opladninger, der kan være 
farlige, og eller være forsy-
net med anordninger, der 
gør det muligt at bortlede 
disse.

Efter frakobling skal al 
restenergi eller oplagret 
energi, der kan være tilbage 
i maskinens kredsløb, kunne 
bortledes uden fare for per-
soner.

Elektriske farer
Her er der tale om: Direkte 

berøring af spændingsfø-
rende dele og indirekte be-
røring af spændingsførende 
dele. Eller farer på grund af 
elektrostatiske situationer.

Tre udligninger
Standard IEC/EN 60204-1 
omtaler tre forskellige for-
mer for udligning:
•  Potentiale udligning
•  Funktionsmæssig 

udligning
•  Beskyttelsesmæssig 

udligning.

Potentiale udligning
Man udligner potentiale for-
skelle med ydre forbindelser 
mellem kabelarmeringer, 
kapsling og kabelbakke. El-
ler mellem tavlechassis og 
kapsling på indbygget ud-
styr. Eller ved udlignings-
forbindelse mellem fast 
og hængslet ledende del af 
maskinen.

Funktionsmæssig udligning
Det kan være nødvendigt 
at montere en udligning for 

funktionen af specielt elek-
tronisk udstyr. 

Udligningsforbindelser 
skal sikre mod fejlfunktio-
ner som kan opstå på grund 
af jord-fejl. Dette kan for 
eksempel være styrekredse 
som forsynes fra en trans-
formator. 

I sådanne situationer kan 
udligningen også sikre mod 
beskyttelsesmæssige årsa-
ger.

Beskyttelsesmæssig 
udligning
Disse forbindelser skal sikre 
potentiale udligning for at 
beskytte operatøren mod 
elektrisk stød og reducere 
risiko for forbrænding og 
brand. 

En beskyttelsesmæssig 
udligning kan for eksempel 
være mellem fast og hæng-
slet ledende dele af maski-
nen.

Beskyttelseslederens 
formål er at give potentiale-
udligning mellem alle dele, 
som man kan berøres på det 
elektriske udstyr, de frem-
mede ledende dele og ma-
skinens hovedjordklemme 
som er det centrale punkt.

Det kan være ledninger 
med grøn/gul isolation eller 
blanke ledninger med grøn/
gul mærkning som for ek-
sempel krympe fl eks.

Beskyttelseslederen skal 
have et tværsnit på mindst 
16 mm2.

Referencer
Håndbog: Maskinsikker-
hed – Elektrisk udstyr på 
maskiner. Bogen er baseret 
på IEC/EN 60204-1.
Standard IEC/EN 60204-1. 
Begge fås ved Dansk Stan-
dard.

Automatik SikkerhedsGuide:

Maskinens potentiale udligninger
Illustrationen viser skematisk 
hvornår der er tale om beskyttel-
sesmæssig eller funktionsmæssig 
udligning. 1: Funktions udligning 
med beskyttelsesmæssig udlig-
ning. 2: Kun funktionsmæssig 
forbindes til enten beskyttelses-
lederen eller funktionsmæssige 
jordleder. Der er henvisninger til 
afsnit i standard IEC/EN 60204-1.  
Skemaet er fra håndbogen: Ma-
skinsikkerhed – Elektrisk udstyr på 
maskiner fra DS.

De væsentlige sikker-
heds- og sundhedskrav i 
maskindirektivets bilag-I 
er bindende. 

Elektroniske 
pressostater er 

fl eksible.

Fig.4. WIKA’s PSD-30 kom-
binerer tre enheder i én – og 
kan leveres med IO-Link.
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Del 2 om sikkerhed og 
netværk omhandler lidt 
orientering om net-
værkstopologier og mand-
maskine interface.

Af Jørgen Sommer.

NET. I 1996 præsenterede 
Schneider Electric industri-
el Ethernet for tilslutning 
af ”management” og ”shop 
fl oor” forretningssider med 
PLC’ere og udvikling af 
”Transparent Ready” kon-
cept baseret på tilføjelsen 
af industrielle værktøjer og 
protokoller, inklusive Mod-
bus til eksisterende standard 
Ethernet elementer. 

Med den kombinerede 
effekt af bruger, teknologi 

og standardkrav bliver ar-
kitekturer nu struktureret 
i fi re separate niveauer for-
bundet i netværk. Se de fi re 
niveauer på illustrationen 
(fra Schneider Electric ka-
talog) nedenfor.

Netværks Teknologi
Dette er en kort beskrivelse 
af en omfangsrig teknologi, 
som man kan skrive utroligt 
meget om i dag med den ud-
vikling, der har fundet sted. 

Et industrielt netværk be-
står som regel af PLC’ere, 
HMI-interface, computere 
og I/O enheder, som er 
linket sammen af kommu-

nikationslink bestående af 
elektriske kabler, optiske 
fi bre, radio links og inter-
face elementer i form af 
netværkskort og gateway.

Det fysiske netværk lay-
out er hardware topologien 
eller netværksarkitekturen. 

Termen for den cirku-
lation af information, der 
bruges er software toplogi. 

Topologier er normalt op-
delt i følgende: Bus, stjerne, 
træ, ring og hub.

Bus topologi
Dette er et af de simpleste 
layouts. Alle elementer/en-
heder er fortrådet sammen 

på den samme transmissi-
onslinje. 

Ordet ’bus’ refererer til 
den fysiske linje eller led-
ning. 

Denne topologi er nem 
at implementere og en fejl 
i en node eller en enhed 
forhindrer ikke de andre i 
at arbejde. 

Maskine og sensor niveau 
netværk, kendt som fi eld-
bus, benytter dette system. 

Bus topologien bliver 
implementeret ved at linke 
enheder sammen i en kæde 
eller til hovedkablet via en 
tilslutningsboks.

Stjerne topologi
Dette er Ethernet topolo-
gien, som er den mest almin-
delige på management og 
‘shop fl oor’ niveau. Se illu-
strationen med netværkets 
fi re niveauer. 

Stjerne topologien har 
den fordel at den er meget 
fl eksibel at holde i drift samt 
vedligeholde og reparere. 

Slut stationerne er linket 
sammen via en mellemlig-
gende enhed: Repeater, 
switch. 

En fejl på en node for-
hindrer ikke netværket som 
helhed i at fungere selv om 
linkning af noderne via en 
mellemliggende enhed er 
et svaghedspunkt i denne 
topologi.  

Andre topologier
Ring topologien benytter 
det same hardware layout 
som stjerne topologien men 
sikrer store netværks tilgæn-
gelighed.

Hub topologien er ikke 
så udbredt i industrien og 
har ulempen med et stort 
antal links.

Mand-maskin interface
Operatørerne spiller en 
vigtig rolle i dialogen med 
maskinen. De skal bruge 
den information, som de har 
for at udføre visse aktioner 
som skal sikre at maskine og 
installationer fungerer kor-
rekt uden, der opstår farlige 
situationer. 

Det er derfor vigtigt at 
interface og dialog funktio-
ner er designet til at sikre at 
operationer kan blive udført 
pålideligt under alle forhold 
og betingelser.

Informationsfl ow i mand-
maskine interface bruger to 
fl ow i to retninger:

Maskine > Mand
Mand     > Maskine

Disse to fl ow er uafhængig 
linket. Uafhængig fordi 
deres indhold kan være på 
forskellige niveau. 

Niveauet bliver defi neret 
af designeren af automatik-
systemet i overensstemmel-
se med kravene til processen 
og hvad brugeren ønsker, så 
som: 
•  Diskrete signaler fra 

operatøren til maskinen
•  Alfanomerisk eller ani-

merede diagram med-
delelser fra maskinen 
til operatøren.

De er linket fordi auto-
matiksystemet forklarer 
en operatøraktion på en 
styrings interface som en 
specifi k defi neret aktion og 
til gengæld udsender infor-
mation, som afhænger af 
om aktionen var ordentligt 
udført eller ej.

Operatøren kan enten 
operere ud fra sin egen be-
slutning (stop produktion, 
modifi cere data osv.) eller 
som svar på en besked fra 
maskinen (alarm, cyklus 
afslutning osv.).

Fremskridt i den industrielle 
automatisering har hjulpet 
industrien til produktivitets 
forøgelser og reduktion af 
omkostningerne. 

Den omfattende brug af 
elektronik og effektiv, fl ek-
sibelt software har givet 
mulighed for mere effek-

tive modulære design og ny 
vedligeholdelses værktøjer. 

Kundekrav har også ud-
viklet sig betydeligt. Kon-
kurrence produktivitet og 
kvalitetskrav tvinger til at 
adoptere en proces-baseret 
fremgangsmåde. 

Sikkerhed og netværk del-2

Med den kombinerede effekt af bruger, teknologi og standardkrav bliver 
arkitekturer struktureret i fi re separate niveauer forbundet i netværk. 
De fi re niveauer ses på illustrationen fra Schneider Electric.

Bustopologi.

Stjernetopologi.

Andre topologier: Ring topologien og Hub topologien er ikke så udbredt.

Mand-maskin interface. 
Maskine > Mand
Mand     > Maskine

Sikker 
kommunikation

Operatør er vigtig
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Lovforslag om  
genindførsel af  
BoligJobordningen

Skatteministeren har frem-
sat lovforslag, der genindfø-
rer BoligJobordningen eller 
det såkaldte håndværkerfra-
drag med tilbagevirkende 
kraft fra den 1. januar 2015.

Håndværkerfradrag mv. fra 
og med den 1. januar 2015
Med lovforslaget genindfø-
res BoligJobordningen, der 
giver fradrag for lønudgifter 
til hjælp og istandsættelse i 
familiens helårs- og fritids-
bolig. Forslaget forventes 
vedtaget, da der er tale om 
en aftale indgået mellem re-
geringen, Dansk Folkeparti, 
Alternativet, SF og De Kon-
servative.

Når loven er vedtaget - 
formentligt ultimo august - 
kan du allerede cirka to uger 
efter vedtagelsen ændre din 
forskudsopgørelse, så du kan 
få et større fradrag de sidste 
fire måneder af året.

Cirka 3 - 4 uger efter 
at loven er vedtaget, kan 
du indberette dit fradrag 
til årsopgørelsen for 2015 i 
et særligt modul. Så husk at 
gemme kvitteringerne.

Reglerne er uændrede i 
forhold til de regler, der var 
gældende i 2014, herunder 
også samme typer af op-
gaver/arbejder. Fradraget i 
2015 udgør fortsat maksi-
malt 15.000 kr. pr. person. 
Fradraget er betinget af, at 
der sker betaling inden den 
1. marts 2016.

Der er dog sket en mindre 
ændring.

Pensionistarbejde i private 
hjem
Efter gældende regler har 
folkepensionister et skatte-
frit bundfradrag på 10.400 
kr. (2015) i løn for arbejde 
udført i eller i tilknytning 
til private hjem, som ek-
sempelvis rengøring, ha-
vearbejde samt luftning af 
hunde og børn.

I 2014 gjaldt denne skat-
tefri bundgrænse kun, hvis 
modtageren af ydelsen ikke 
foretog fradrag for ydelsen 
efter BoligJobordningen. 
Denne betingelse er ophæ-
vet for kalenderåret 2015.

Håndværkerfradrag mv. fra 
og med den 1. januar 2016
Regeringen, Dansk Folke-
parti, Alternativet, SF og 
De Konservative har også 
indgået en aftale om en to-

delt BoligJobordning i 2016 
og 2017.

Ordningen skal give 
mulighed for et fradrag på 
6.000 kr. pr. person for ser-
viceydelser og 12.000 kr. for 
håndværksydelser, hvilket 
vil sige et årligt fradrag på 
maksimalt 18.000 kr. pr. 
person.

Der er aftalt en ”grøn” Bo-
ligJobordning, hvor der kun 
opnås fradrag for arbejder, 
der har et grønt sigte. Det 
nærmere indhold af ord-
ningen kendes endnu ikke, 
idet lovforslag først forven-
tes fremsat i efteråret 2015.
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 Miniature termometer
til sterile processer

WIKA’ nye kompakte Termometer type TR21 er det
eneste instrument på markedet, der kombinerer et
hus på kun 19 millimeter i diameter med
eksplosionssikring. Termometeret er klassificeret iht.
den nye IECEx standard for anvendelse i
eksplosionsfarlige områder, zone 1, både for gas og
støv.

TR21 leveres med en række hygiejniske
procestilslutninger, som Clamp, mejerikobling og
Varivent®, alle udført og testet i overensstemmelse
med 3A og EHEDG standarderne.

Kombinationen af høj sikkerhed og kompakt størrelse
i et hygiejnisk design betyder at TR21 kan benyttes
over alt i fødevare- og medicinalindustrien.

Termometeret kan anvendes i området fra -50°C til
+250°C.
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og Wexøe i strategisk 
partnerskab
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Tønder Kommune vil 
med et nyt system spare 
millioner af kroner på el-, 
vand og varmeforbrug.

MILJØ.  Med et nyt system 
og vandbesparende dyser 
til alle kommunale bygnin-
ger vil Tønder Kommune 
spare millioner kroner på 
el-, vand- og varmeforbrug. 
Allerede efter to år er 1,3 
millioner kroner sparet

EnergyKey. Det er nav-
net på systemet, som Tøn-
der Kommune med stor 
succes har taget i brug for 
at dæmme op for høje el-, 
vand- og varmeregninger.

Systemet følger forbru-
get af både vand, varme 
og el for alle kommunale 
bygninger. Hvis der i en af 
bygningerne bliver målt 
et uregelmæssigt højt for-
brug, afgiver systemet en 
alarm, der gør opmærksom 
på det meget store forbrug.

- Det store forbrug kan 
skyldes mange ting. Det 
kan være et toilet, der 

render, en vandhane, der 
drypper eller sågar brud 
på et rør. Var det ikke for 
systemet, så kunne der gå 
længe, før den slags bli-
ver opdaget. Men nu kan 
vi omgående give besked 
herom til bygningspedel-
len eller lederen, som fi nder 
fejlen og løser problemet. 
Dermed skåner vi miljøet, 
samtidig med at vi opnår 
en stor besparelse, udtaler 
energiassistent Stine B. 
Muric, Tønder Kommune.

Hurtig god investering
Systemet har kostet 2 mil-
lioner kroner og har hurtigt 
vist sig at være en god in-
vestering. Kommunen har 
på forhånd budgetteret 
med årligt at kunne spare 
300.000 kroner, men nu vi-
ser det sig, at besparelsen er 
meget større end det.

- Det er to år siden, vi 
implementerede systemet, 
og allerede nu kan vi kon-
statere, at vi har sparet 1,3 
millioner kroner. Det er 
meget glædeligt og over al 

forventning, siger fagkoor-
dinator Palle Kudsk.

Vil spare endnu mere
De gode erfaringer på 
området har givet blod på 
tanden med hensyn til at 
spare yderligere på vand-
forbruget.

Således har kommunen 
netop sendt såkaldte per-
latorer til alle kommunens 
skoler og børnehaver. En 
perlator er en dyse, som 
kan sættes på en vandhane. 
Dysen blander vandstrålen 
med luft og virker derved 
vandbesparende. Sammen 
med dysen har skolerne og 
børnehaverne modtaget 
en folder med gode råd til, 
hvordan de kan spare end-
nu mere på vandforbruget.

Med de nye dyser bud-
getterer Tønder Kommune 
med at kunne spare yderli-
gere 21.500 kroner årligt. 
Det har samlet set kostet 
11.000 kroner at udstyre 
vandhanerne i bygningerne 
med de vandbesparende 
dyser.                            hassel.

Nyt tiltag sparer millioner 
og skåner miljøet

Ny teknologi, digitalise-
ring og automation er de 
vigtigste vækstmotorer.

AUTOMATION. De danske 
teknologi-virksomheder har 
oplevet en markant stigning 
i produktiviteten, som over-
går de fl este andre brancher 
herhjemme. 

 Det viser en ny under-
søgelse fra DI ITEK, som 
er Dansk Industris bran-
chefællesskab for it-, tele-, 
elektronik-, og kommuni-
kationsvirksomheder.

Har taget deres egen 
medicin

-Teknologivirksomhe-
derne har taget deres egen 
medicin, så at sige. De har 
været bedst til at udnytte 
den teknologiske udvikling. 
Tallene understreger, at ny 
teknologi, digitalisering og 
automation er de vigtigste 
vækstmotorer i danske virk-
somheder, siger branchedi-
rektør Adam Lebech, DI 

ITEK. Virksomhederne 
inden for telekommuni-
kation, elektronikindustri 
samt it- og informations-
tjenester har haft en årlig 
vækst i produktiviteten på 
hele 6,3 pct. siden 1995. Til 
sammenligning har hele den 
private sektor haft en årlig 
vækst på beskedne 1,1 pct.

Ingen grund til jubelfest
Alligevel er der ikke jubel-
fest på teknologi-virksom-

hederne herhjemme. Den 
økonomiske gevinst er 
nemlig slet ikke fulgt med. 
Det skyldes, at priserne 
generelt er faldet inden for 
branchen. Det kan mærkes 
på virksomhedernes bund-
linje, som slet ikke matcher 
produktiviteten. 

Til gengæld kan kunder-
ne gnide sig i hænderne over 
faldende priser på digitalt 
udstyr og digitale tjenester.

En benhård virkelighed
- I gamle dage kostede det 
jo en formue at ringe, og 
dit modem var langsomt 
og dyrt. Prisen på vores 
smartphones, pc’ere og alle 
andre teknologiprodukter 
bliver ved med at falde. Det 
kan vi som kunder glæde 
os over. Men som tekno-
logivirksomhed er det en 
benhård virkelighed, at pro-
duktiviteten skal øges mar-
kant for at hæve toplinjen, 
siger Adam Lebech.

hassel.

Teknologi-virksomheder har 
stor vækst i produktiviteten

Branchedirektør Adam Le-
bech: -  Prisen på teknolo-
giprodukter bliver ved med 
at falde.

900 mio. kr. skal investeres 
i udvikling af nye tekno-
logiske kompetencer og 
serviceydelser til gavn for 
dansk erhvervsliv. Teknolo-
gisk Institut foreslår bl.a., 
at der investeres i robot-
teknologisk innovation.

ROBOTTEKNOLIGI. Styrelsen 
for Forskning og Innovation 
skal investere cirka 900 mil-
lioner kroner i udvikling af 
nye teknologiske kompeten-
cer og serviceydelser til gavn 
for dansk erhvervsliv. Tek-
nologisk Institut foreslår 30 
forskellige initiativer, hvoraf 
„Robotteknologisk innova-
tion - fremtidens danske 
robotindustri“ er ét af disse 
forslag - et forslag som skal 
sikre Danmarks plads i ro-
botførerfeltet.

Danmarks evne til at være 
blandt de førende på an-
vendelse og udvikling af 
robotteknologi samt være 
fi rst-movers er en nøgle til 
at bevare og udbygge vores 
konkurrenceevne inden for 
en række områder. Det kræ-
ver, at vi har en stærk dansk 
robotindustri, der har de 
rette rammer for hele tiden 
at udfordre, hvad der er mu-
ligt, lyder det i forslaget.

- Målet er, at vi vil skabe 
de bedste betingelser for 
teknologiinnovation, så 

endnu fl ere danske robot-
eksportsucceser kan tone 
frem på verdensscenen. Det 
kræver mere samarbejde, 
bedre faciliteter og fl ere 
teknologier i spil, fastslår 
Kurt Nielsen, centerchef 
hos Teknologisk Instituts 
Center for Robotteknologi.

Markedspotentiale 
med stort M
Der omsættes i dag for 22 
mia. euros på verdensplan 
inden for robotindustrien, 
hvilket forventes at stige til 

mellem 50 og 62 mia. euros 
i 2020.

En markant større effekt 
af robotteknologi er dog den 
effekt, de har på konkurren-
ceevnen inden for fremstil-
lings- og serviceindustrien, 
hvor der er et stort potentia-
le for mere automatisering.

- Robotindustrien er for-
holdsvis ung. Det betyder 
også, at der er store mulig-
heder for mindre danske 
virksomheder, der tør tænke 
nyt. De kan være med til at 
forme robotindustrien gen-
nem nye robotteknologiske 
komponenter, som kan åbne 
nye markeder og give globale 
nicheprodukter og services, 
pointerer Kurt Nielsen.

hassel.

Sådan vinder Danmark robotkapløbet
Teknologisk Institut foreslår, at der in-
vesteres kraftigt i robotteknologisk 
innovation.
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Gustaf Fagerberg A/S - Kornmarksvej 8-10 - 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 29 02 00 - Fax: +45 43 29 02 02
e-mail: fagerberg@fagerberg.dk - www.fagerberg.dk 

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

ANNONCER & ADRESSEÆNDRING
Jørgen Blangsted • Glostrup Torv 6 • 2600 Glostrup
jb@folkebladet.dk • telefon 43 46 67 00

&proces
www.automatik.nu

   

Sammen kan vi 
optimere din 
elektromekaniske 
løsning...

www.parker.dk
tel. 43 56 04 00

Et komplet system - 7 aktuatorløsninger for alle tænkelige applikationer!
Parkers ”pick and place” system giver dig mulighed for at vælge præcis den kombination af aktuator, gear, motor og control-
ler, som passer til din applikation. 

Kontakt Parker Hannifi n eller besøg www.parker.com/aktuator, hvor du kan se det samlede program af aktuatorer og 
motorer. Fra denne side har du også mulighed for at downloade 3D CAD tegninger og gratis software program til beregning.


