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Med knap 600 udstillere på seks delmesser er hi teknologi- og industrimessen 2015 
i MCH Messecenter Herning, Skandinaviens største industrimesse. I forbindelse 
med den offi cielle åbning af messen uddeler statsminister Lars Løkke Rasmussen 
Automatiseringsprisen 2015.

HI 15. Når hi-messen i MCH 
Messecenter Herning åb-
ner dørene for de tusindvis 
af fagfolk fra industrien 
tirsdag den 22. september 
2015, er det statsminister 
Lars Løkke Rasmussen, 
der står for den offi cielle 
åbning og holder åbnings-
talen for de besøgende og 
udstillerne. 

Fokus på 
teknologiske fremskridt
- Vi glæder os meget og er 
stolte over, at statsmini-
ster Lars Løkke Rasmus-
sen endnu en gang åbner 

hi-messen, og dermed er 
med til at sætte fokus på de 
teknologiske fremskridt, 
der gør industrien i stand 
til at øge produktiviteten, 
omsætningen og eksporten 
og dermed beskæftigelsen, 
udtaler administrerende 
direktør Georg Sørensen, 
MCH Messecenter Her-
ning. 

Uddeler Automatiserings-
prisen 2015
I forbindelse med åbningen 
vil Lars Løkke Rasmussen 
også uddele Automatise-
ringsprisen 2015. Prisen 

gives til en person eller et 
team, der på en banebry-
dende måde og gennem 
au tomatisering baseret på 
robotteknologi, har bidraget 
væsentligt til at øge danske 
virksomheders konkurren-
ceevne og fastholdelse af 
arbejdspladser. 

Efter den offi cielle åbning 
vil statsministeren deltage i 
en rundgang på messen for 
at kunne møde og tale med 
udstillere og dermed danne 
sig et indtryk af den rivende, 
teknologiske udvikling, der 
sker inden for alle industri-
grene.

Hidtil største 
konferenceprogram
- På hi teknologi- og indu-
strimessen 2015 vil de knap 
600 udstillere præsentere 
deres nyeste produkter og 
løsninger, og særudstillin-
gerne Wind Energy Den-
mark og Technomania 
sætter fokus på henholds-
vis vindenergi og fremtidens 
teknologier. Samtidig kan vi 
præsentere det hidtil største 
konferenceprogram i forbin-
delse med en hi-messe, så 
de besøgende kan holde sig 
orienterede om den nyeste 
udvikling inden for alle 
industrigrene, siger Georg 
Sørensen.  

hi teknologi- og industri-
messen 2015 fi nder sted 22. 
– 24. september 2015 i MCH 
Messecenter Herning.       jsj

Statsministeren åbner 

Statsminister Lars 
Løkke Rasmussen 
har én gang tidli-
gere åbnet hi-mes-
sen. På hi 11 ses her 
Statsminister Lars 
Løkke Rasmussen i 
selskab med admi-
nistrerende direktør 
Georg Sørensen, 
MCH Messecenter 
Herning, under en 
rundgang på mes-
sen.
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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

De tekniske løsninger er til 
stede. Hvordan griber man 
sin automatisering an, 
med hvad og hvorfor?

AUTOMATION. Omkring. 
30 % af danske produkti-
onsprocesser er automati-
serede. Vi ved, at veludført 
automatisering kan føre 
til en gennemsnitligt 15 % 
produktivitetsstigning. Det 
potentiale er stadig ikke 
indfriet, men skal indfries 
for, at Danmark og resten af 
Europa kan gennemgå den 
ønskede re-industrialisering 

RoboCluster holder 
workshoppen ”Robotter for 
din produktivitet - forbered 
dig på løsninger and frem-
tidsplaner” på hi-messen 
2015.

Kom og hør mere om 
værktøjer til at forberede 
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.

Krise – hvilken krise?
På workshoppen kan man 
møde Christian Eskelund-
Hansen, Chefkonsulent, 
DI, hvis emne er

”Krise - hvilken krise”? 
Dansk industri er tilbage på 
sporet”.

 De seneste års fi nansielle 
krise ramte danske virksom-
heder hårdt: Tab af job, man-
gel på kunder og faldende 
produktivitet har længe væ-
ret på dagsordenen. Men nu 
ser der ud til at være forårs-
fornemmelser i den globale 

økonomi. Hvad er historien 
bag tendenserne, og hvordan 
er udsigterne for den åbne 
danske økonomi? Fokus til 
slut i indlægget vil være på 
teknologi som et væsentligt 
bidrag til at optimere pro-
duktivitet.

Niklas Trangbæk, Area 
Sales Manager, Universal 
Robots emne er ”Samar-
bejdende robotter er også 
inden for din virksomheds 
rækkevidde”. 

 De små samarbejdende, 
brugervenlige robot-arme 
opfundet af Universal Ro-
bots går deres sejrsgang over 
hele verden, fordi de har gjort 
det overskueligt og rentabelt 
for industriens SMV‘er at 
automatisere arbejdsop-
gaver i deres produktion. 
Også selvom der er tale om 
små, skiftende stykserier, 
hvor pladsen er trang, og 
hvor medarbejderne ingen 
erfaring har med robotter. 
Dermed ændrer robotterne 
UR3, UR5 og UR10 styr-
keforholdene i industrien 

globalt. Danske virksom-
heder trækker outsourcet 
produktion hjem igen, og 
mindre fremstillingsvirk-
somheder kan levere større 
ordrer med kortere varsel 
ved at „mande op“ med 
robotter. Dermed er de en 
vigtig brik i markedets krav 
om mass customization: 
Industrien skal producere 
et væld af varianter men til 
stordriftspriser. Mere end 
4.000 danskproducerede 
UR-robotter styrker således 
nu konkurrenceevnen hos 
aftagere på alle kontinenter, 
som fortæller om gevinster 
som øget produktkvalitet, 
kortere leveringstid, mere 
rentabel produktion, sunde-
re arbejdsmiljø samt vækst 
og jobskabelse. Area Sales 
Manager hos Universal Ro-
bots, Niklas Trangbæk, viser 
på workshoppen eksempler 
på, hvordan vidt forskellige 
virksomheder bruger sam-
arbejdende robotter i deres 
hverdag.

Mobile robotter 
efterspørges 
Thomas Visti, CEO, Mobile 
Industrial Robots foreslår at 
”Automatiser dine interne 
transportopgaver med en 
mobil robot”. 

 Der er sket en rivende ud-
vikling inden for mobile 
robotter i de senere år. En 
af frontløberne er Mobile 
Industrial Robots, som med 
robotten MiR100 har gjort 
teknologien meget lettere 
at gå til. Med den fl eksible, 
robuste og brugervenlige ro-
bot, MiR100, kan de fl este 
interne transportopgaver 
automatiseres - også opga-
ver, man måske slet ikke 
havde tænkt kunne svare 
sig at automatisere. På work-
shoppen fortæller og viser 
MiR‘s CEO, Thomas Visti, 
hvordan forskellige danske 
virksomheder er kommet i 
gang med mobile robotter, 
og hvordan de har omsat 
potentialet i den nye dan-
skudviklede teknologi til 
mærkbare gevinster. Mobile 
Industrial Robots oplever en 
iøjnefaldende efterspørgsel 
på MiR100-robotten, som 
er solgt til kunder i tre ver-
densdele. 

 
Robotter i dansk industri 
Søren Peter Johansen, faglig 
leder, Center for Robottek-
nologi/Teknologisk Institut 
fortæller om ”Robotter i 
dansk industri”. 

 Indlægget giver et over-
blik over status for anven-
delse af industrirobotter i 
Danmark. Desuden får del-
tagerne ved workshoppen 
gode råd om de nødvendige 
overvejelser samt mulige 
værktøjer, når der skal auto-
matiseres. 

hassel.

Workshop på hi 2015 om løsninger 
og fremtiden med automatisering

Der sættes spot på, hvor-
dan Vindmølleindustrien 
og forskerverdenen fortsat 
sikrer værdiskabelse og 
udvikling i branchens 
konkurrenceevne.

VINDKRAFT. Den danske 
vindmølleindustris års-
møde WIND Energy Den-
mark Annual Event 2015 
fi nder i samarbejdet med 
Forskningskonsortiet sted 
på Skandinaviens førende 
industrimesse hi 2015 i 
MCH Messecenter Herning 
under navnet Wind Energy 
Denmark.

Her samles alle de rele-
vante aktører i den danske 

vindindustri og forsknings-
verden under ét tag til 
en to-dages udstilling og 
konference. Det bliver et 
spændende årsmøde, hvor 
hele værdikæden bringes 
sammen – og på tværs af 
landegrænser.

Plej netværket og skab nye 
forbindelser
Man kan deltage på Wind 
Energy Denmark som kon-
ferencedeltager med fri 
adgang til aktiviteter, ar-
rangementer og konference-
sessioner.

Desuden kan man deltage 
som udstiller eller partner 
med øget synlighed over for 
de mange hundrede gæster, 
der vil besøge konferensen. 
Der er optimal mulighed for 
at pleje netværket og skabe 
nye forretningsforbindelser.

At netværke har stor 
betydning, fordi der kan 
udveksles ideer med andre 
fagfolk fra et bredt udsnit af 
branchen, hele værdikæden 
og forskningsverdenen.

Temaerne på konferen-
cen, som kan gøre deltagerne 
klogere, er markedsudvik-
ling, supply chain tendenser 
samt teknologiudvikling og 
innovation.              

      hassel.

Vindmølleindustriens årsmøde fi nder sted på hi 2015
Vindmølleindustrien og forskerverde-
nen skal fortsat sikre værdiskabelse og 
konkurrenceevne.

Omkring 30 % af danske 
produktionsprocesser er 
automatiseret.
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Synlighed, viden og nye 
kontakter samt network-
ing. Det er nogle af de gode 
grunde, der bliver fremhæ-
vet, når virksomheder som 
A2SEA, Resolux og Gardit 
lister, hvorfor de udstiller 
på Vindmølleindustriens 
Annual Event 2015 på hi 
2015.

VINDKRAFT. -Vi er synlige 
på Annual Event på grund 
af den udvikling, der er i 
hele værdikæden i vind-
industrien lige nu. Vi kan 
mærke, at det er vigtigt at 
være til stede. Det er vig-
tigt at vise, hvad vi kan, og 
hvilken udvikling vi er inde 
i. Der sker en masse sam-
arbejde ude hos underleve-
randørerne, det samarbejde 
vil vi gerne udstille og sige: 
det er det hér, vi gør, og vi 
gør det sammen med andre 
virksomheder. 

Sådan lyder det fra Ole 
Teglgaard, CEO hos Reso-
lux, der udvikler og produce-
rer elektriske komponenter 
og lys til vindmøller. 

En målrettet indsats
Ifølge Anders Mika Dalega-
ard, eventansvarlig i Vind-
mølleindustrien, rammer 
Resolux hovedet på søm-
met. Han påpeger, at det 
vigtigste ved markedsføring 
er, at indsatsen er målret-
tet. På Annual Event 2015 i 
Herning er der i den grad ga-
ranteret målrettet markeds-
føring over for den danske 
vindindustri. Konferencen 
er skabt af vindbranchen 
for vindbranchen, hvilket 
opstiller de ideelle rammer 
for, at man kommer hjem 
med relevante kontakter 
og viden”.

Networking og ny viden
Det er dog ikke kun mar-
kedsføringen af virksom-
heden, der tiltrækker 
udstillere fra ind- og udland 
til Wind Energy Denmark 

Annual Event 2015. Konfe-
rencen samler verdenseliten 
for vindenergi fra industrisi-
den og forskningssiden un-
der ét tag på to dage, hvilket 
skaber rammen for nye net-

værk, forretningsmulighe-
der og videndeling. 

Netop muligheden for at 
netværke er essentiel.  

-Annual Event 2015 er 
en god måde at vedlige-
holde og opbygge netværk, 
og så er det vigtigt for os at 
deltage aktivt i videndeling, 

som er helt afgørende for, 
at industrien fortsætter sin 
udvikling. 

Sådan lyder det fra senior 
marketingchef Gina Nielsen 
fra A2SEA. Det er et syns-
punkt, hun bestemt ikke 
er alene om at have, og det 
bliver gengivet af Christian 
Santner, der er adm. direk-
tør i Manggei Technology 
i Tyskland, Han siger, at 
Wind Energy Denmark er 
den perfekte mulighed for at 
komme i kontakt med nøgle-
spillere i vindindustrien og 
samle ny viden om udvik-
lingerne på vindmarkedet.

Første gang med på 
Annual Event
De gode rammer for at skabe 
kontakt og videndeling til-
trækker også virksomheder, 

der ikke tidligere har været 
med til Annual Event. 

-Det er første gang, vi er 
med, så vi er spændte på, 
hvad der kommer til at ske, 
siger adm. direktør i Gardit, 
Morten Lindholt. 

Han fortæller endvidere, 
at de har valgt at udstille på 
Annual Event 2015, fordi 
de gerne vil fortælle om de 
løsninger, man kan tilbyde 
inden for overfl adebehand-
ling til vindmøllebranchen.

Vindindustrien samles
Wind Energy Denmark An-
nual Event 2015 er Vindmøl-
leindustriens årsmøde, hvor 
hele den danske vindindu-
stri samles lige fra forskning 
til etablering. Vindmøllein-
dustriens Annual Event er 

samlingspunktet for hele in-
dustrien og skaber et forum, 
hvor viden om markedets se-
neste udvikling indhentes, 
nye teknologiske fremskridt 
fremvises og tendenser i 
værdikæden debatteres. 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!

Kabler 
til stabler

Web:
Shop
Finder
Levetid
Konfigurator 
e-plan-Makro

Energiføring gjort nemt 
for gaffeltrucks
Omfattende, testet chainflex®-
kabelprogram til industrielle
truck. Holdbar brug i e-kæder
og omdirigerende ruller. Olie-
og varmebestandig. Konfigu-
rer og bestil online:
igus.dk/gaffeltruckkabel

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

Besøg os: hi, Herning – M9922

plastics for longer life®... fra 24h

Mød os på hi15

Siemens 
Road Show

www.siemens.dk/hi15

Annual Event 2015 er en god måde at 
vedligeholde og opbygge netværk og 

deltage aktivt i videndeling.

Vindmøllebranchen:

Derfor udstiller vi på Annual Event på hi 2015

Synlighed, viden og gode kon-
takter er årsagen til, at Vind-
mølleindustriens Annual Event 
fi nder stede på hi 2015.
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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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VANDRENSNING. Jan Han-
sen og hans medarbejdere 
på virksomheden AL-2 
Teknik A/S i Hovborg har 
arbejdet med vandrensning 
og separation i mange år. For 
syv-otte år siden var det i 
høj grad landbruget, der 
efterspurgte anlæg til gyl-
leseparering, men polymer 
og landmænd var ikke altid 
en heldig kombination, kon-
staterede Jan Hansen.

Automatisk dosering, 
blanding og modning 
- Landmændene skulle selv 
blande polymer, og alle, der 
arbejder med det stof til 
daglig, ved, at den mindste 
smule fugt betyder, at det 
klumper. Det var ikke nemt 
for travle landmænd, så jeg 
begyndte at se på, om vi ikke 
kunne konstruere en enhed, 
der kunne dosere, blande og 
modne polymeren automa-
tisk på en yderst enkel måde, 
fortæller Jan Hansen.

Det blev starten på en 
udvikling, der hurtigt viste 
sig at kunne løse polymer-
problemer for andre end blot 
travle landmænd. Resultatet 
vil spare medarbejderne på 
renseanlæg i hele Europa 
for masser af arbejde, fordi 
polymerblanderen fra AL-
2 Teknik A/S aldrig skal 
renses. 

Enkel betjening
På et tidspunkt kom salgs- 
og applikationsingeniør Pe-

ter Amdisen, Grundfos A/S 
på besøg på virksomheden 
og fortalte, at Grundfos A/S 
kunne levere en specialud-
gave af deres MGE-motor, 
som er født med en stabil, 
lang aksel, med akseltætning 
og med indbygget frekvens-
omformer. En motor, som vi 
så selv kunne bygge videre 
på med gearkasse, motor-
ventiler og en slangepumpe 
som doseringsenhed, der 
også har en Grundfos-mo-
tor med frekvensomformer. 
Det hele styres fra en simpel 
PLC, fortæller Jan Hansen 
om udviklingen af den po-
lymerblander, som han nu 
ikke længere har betænke-
ligheder ved at sende ud i 
verden. 

Driftssikker og 
enkel løsning
- Med Grundfos-motorer-
ne har vi fået en fantastisk 
driftssikker akselløsning, og 
den integrerede frekvens-
omformer gør det muligt at 
foretage doseringen automa-
tisk - lige til at sætte til 220 
V og helt enkel at betjene. 
På displayet indstiller man 
enten hvor stor en mængde 
spildevand, polymeren skal 
doseres til - eksempelvis 800 
liter med en 0,2 % opløsning 
- eller hvor mange milliliter 
polymer, der skal tilsættes 
i timen. Og så bliver det 
præcis sådan. Uden afvigel-
ser og driftsstop, lyder det 
med overbevisning fra Jan 

Hansen.  Polymerblanderen 
markedsføres i udgaver, der 
er dimensioneret til poly-
merblandinger fra 20 mil-
liliter i timen til 25 liter og 
til håndtering af fra 40 liter 
til 5 m3 vand. 

Slut med ’
vingummibamser’
Ved konstruktionen af po-
lymerblanderen har man 
også løst problemerne 
med ’vingummibamser’ 
og tilstoppede fi ltre, som 
ellers generer de fl este po-
lymeranlæg på renseanlæg. 
’Vingummibamserne’ er 
klumper, der opstår, når 
polymeren udsættes for 
fugt. I traditionelle mixere 
forhindrer disse klumper 
løberhjulet i at rotere, el-
ler de tilstopper, men både 

slangepumpen og mixerrø-
ret i Grundfos-enhederne 
har passage, så der ikke skal 
bruges tid på at rense. Også 
renseanlæg, der anvender 
teknisk vand til opblanding 
af polymeren, slipper for til-
stoppede ventiler som følge 
af partikler i vandet.

- Vores polymerblander 
er bygget til at lade partikler 
slippe igennem, så ingen ste-
der i udstyret er der behov 
for rensning, fortæller Jan 
Hansen, der ikke tøver med 
at give Peter Amdisen æren 
for, at han fi k løst sine mo-
torproblemer og dermed fi k 
banet vejen for en driftssik-
ker, fuldautomatisk løsning. 
- Peter Amdisen har været 
rigtig, rigtig god, slutter Jan 
Hansen.                    

 jsj 

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

Søg R2000 på: www.pepperl-fuchs.dk
Yderligere information:

 R2000 laserscanner 
 - giver din robot øjne!

R2000 er ideel hvor der stilles 
krav om både hastighed og nøj-
agtighed og med sit ægte 360° 
syn får du øjne i nakken!

Op til 250.000 målinger i sekundet
Op til 10 m rækkevidde diffust
Opløsning ned til 1 mm 

Interaktivt display
Ethernet interface

Your automation, our passion.

Dansk opfi nder løser polymer-problem på renseanlæg
Efter fl ere års udviklingsarbejde er den midtjyske opfi n-
der Jan Hansen og hans virksomhed AL-2 Teknik A/S klar 
til at erobre eksportmarkederne med en fuldautomatisk 
polymerblander, som aldrig skal renses. Med helt præcis 
dosering til renseanlæg af alle størrelser. En speciel mo-
torløsning fra Grundfos A/S spiller en central rolle.

Polymerblanderen fra AL-2 Teknik A/S markedsføres i 
udgaver, der er dimensioneret til polymerblandinger fra 
20 milliliter i timen til 25 liter og til håndtering af fra 40 
liter til 5 m3 vand. 
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 i én enhed

 

 … med Kollmorgen servo systemer

Rustfri, hygiejnisk og IP 69K 

      HI-2015

      Stand nr. G5654

Den 28. september 2015 
afholder DAu en konfe-
rence, der fokuserer på 
sikkerhedstruslerne ved 
industriel IT, og hvordan 
man tackler dem effektivt.

SIKKERHED. Formålet med 
konferencen om industriel 
IT-sikkerhed er at give del-
tagerne et indblik i trussels-
billedet for virksomhederne 
samt at give gode råd til at 
forebygge og håndtere sik-
kerhedsangreb.

Oplev de 
fremmeste eksperter
Fokus er at sikre virksom-
hedens industrielle IT - det 
som også kaldes Operationel 
Technology (OT), hvorfor 
konferencen primært hen-
vender sig til fabriksche-
fer, produktionschefer, 
it-chefer samt rådgivere og 
IT-leverandører. På konfe-
rencen vil deltagerne opleve 
de fremmeste eksperter, 
som har både teoretisk viden 
og praktisk erfaring med at 
sikre virksomheders indu-
strielle IT-sikkerhed. Der 
vil blive informeret om 

best practice fra førende 
virksomheder, så man kan 
få inspiration til at styrke sit 
sikkerheds-setup.

Svar på mange spørgsmål
Konferencen vil søge at 
svare på:
-  Hvilke trusler fra cyber 
space kender vi – og hvad kan 
vi forvente i fremtiden?
- Hvordan kan man samar-
bejde med myndighederne for 
cyber crime?
- Hvad kan gå galt, hvis man 
bliver hacket – og hvad koster 
det?
- Hvordan sikrer man OT-
sikkerhed - teknisk og orga-
nisatorisk?
- Hvordan bygger man det 
bedste værn mod truslerne 
og hvordan vedligeholder 
man det?
- Hvordan genetablerer man 
sine OT-systemer og data, når 
skaden er sket?

Konferencen fi nder sted 
den 28. september 2015 kl. 
08.30 – 16.00 hos Rambøll 
A/S, Hannemanns Allé 53, 
2300 Kbh. S.
Yderligere oplysninger og 
tilmelding på: www.dau.dk
 jsj

DAu-konference:

Industriel IT-sikkerhed

www.automatik.nu

Som en del af  IDAs store 
arrangement Technoma-
nia vil der være to gratis 
mini-konferencer om 
fremtidens produktion og 
robotteknologi i relation 
til ’Industri 4.0’.

KONFERENCER. På hi tekno-
logi- og industrimessen 2015 
vil der være et stort konfe-
renceprogram med 50-75 
konferencesessioner inden 
for alle messens fagområder. 
To af konferencerækkerne 
er mini-konferencer, der i 
særlig grad henvender sig til 
automations- og produkti-
onsbrancherne: Fremtidens 
produktion og Fremtidens 
robotteknologi. 

Gratis at deltage
Mini-konferencerne afhol-
des som en del af IDAs store 
arrangement Technomania, 
og fi nder sted i hal F den 24. 
september fra kl. 10.00 til 
12.00 og 13.00 til 15.00.

Deltagelse i mini-konfe-
rencerne er gratis, men 
man skal tilmelde sig i for-
vejen. Tilmelding kan ske 
på: www:universe.ida.dk/
technomania/

Fremtidens produktion og 
’Industri 4.0’ i Danmark
På mini-konferencen 
Fremtidens produktion og 
’Industri 4.0’ i Danmark, 
der afholdes fra kl. 10.00 
til 12.00, er målet at gen-
nemgå, hvordan konkur-
rencedygtig, digitaliseret 
produktion med en høj 
automationsgrad sikres i 
Danmark. 

MADE er Danmarks 
satsning på en avanceret 
produktion i et samarbejde 
mellem industrien, uddan-
nelse- og teknologiske insti-
tutter. Under betegnelsen 
Den Smarte Fabrik.

I Tyskland bruger de be-
tegnelsen ’Industrie 4.0’ og 
i USA ’Advanced Manufac-
turing’, som indeholder en 
række fælles teknologier 
som: ’Cloud Computing’, 
’Big Data’, ’Internet of 
things/services’.
Programmet i denne konfe-
rence består af foredragene:

Den Danske vej 
til fremtidens produktion
Hvordan styrker vi danske 
virksomheder til de nye krav 
i den globale forsynings-
kæde.
Nigel F. Edmondson, MD, 
MADE – Manufacturing 
Academy of Denmark

OPC UA Information mo-
del for Advanced Manufac-
turing (Industrie 4.0) 
OPC Foundation er en in-
ternational standard for 
vertikal og horisontal kom-
munikation. OPC UA er et 
helt nyt integrationskon-
cept, for sikker - og pålide-
lig datainformation mellem 
produktionen og admini-
strations systemet.
Michael Nielsen MD, 
Beckhoff Automation ApS

Big Data. Mulighederne for 
brug af Big Data i danske 
produktionsvirksomheder.
Big Data er blevet ”big 
business”, og danske pro-
duktionsvirksomheder kan 
drage nytte af den vækst, 
Big Data kan give. Danske 
produktionsvirksomheder 
kan eksempelvis optimere 
både produktionen, res-
sourceforbruget og spore 
fejl i produktionen, hvis de 
bliver bedre til at udnytte 
Big Data i produktionen.
Jens Fynbo, Sektionsleder 
Robtteknologi - Produktion. 
Teknologisk Institut

Industry 4.0 – (Bionic) Re-
search, Pilot Implementa-
tion, Training and Products 
for the future. 
Festo har gennemført fl ere 

Bionic-pilotprojekter in-
ternt og eksternt, som lever 
op til Industri 4.0 og sendt 
de første af disse produkter 
og kundeløsninger på mar-
kedet. De demonstrerer, 
hvordan intelligente ma-
skiner kan køre selvorgani-
seret i fremtiden ved at lære 
af naturen. 
Eberhard Klotz, Festo AG

Robotteknologisk 
innovation - Fremtidens 
robotteknologi 
Mini-konferencen Robot-
teknologisk innovation - 
Fremtidens robotteknologi 
afholdes fra kl. 13.00 til 
15.00. Denne konference 
fokuserer på, at det for at 
sikre produktion i Dan-
mark er nødvendigt med 
en øget automationsgrad 
og indførelse af robottek-
nologi. Kun på den måde 
kan danske virksomheder 
forsat producere volumen-
produkter i konkurrence 
med producenter i nære og 
fjerne lavtlønslande.

Fremtidens robotter 
bliver integreret i produk-
tionen i et tæt samarbejde 
med medarbejderne, som de 
vil bevæge sig rundt iblandt 
eksempelvis i produktions-
virksomheder og i sund-
hedssektoren. Robotterne 

vil blive integreret med vi-
sionsystemer og nye former 
for sensorteknik, og den for-
sat kraftige udvikling inden 
for processorer, vil sikre en 
mere simpel kommunika-
tion mellem operatører og 
medarbejdere.  
Programmet i denne konfe-
rence består af foredragene:

Hvordan får vi øget op-
mærksomhed på anvendel-
se af robotter i Danmark & 
State of the art anvendelse 
af robotter i Danmark.
Inspiration og netværk er 
nødvendigt for at virksom-
heder kan få viden om hvilke 
teknologier der fi ndes og 
hvordan virksomhederne 
kan udnytte dem. DIRA 
forsøger hele tiden at forny 
sig selv for at øge opmærk-
somheden på brug af robot-
ter og automatisering.
 Morten Nielsen, DIRA – 
Danish Industrial Robot 
Association/ Dansk Robot 
Netværk.

Samarbejde med robotter i 
dansk produktion
Fremtidens robotter kom-
mer til arbejde tæt sammen 
med mennesker. Det bety-
der at robotterne skal være 
sikre samt at de skal være 
nemme at instruere og an-

vende, så de på kort tid kan 
oplæres til nye opgaver. Vi 
står på kanten til en fremtid, 
hvor vi alle vil være omgivet 
af robotter. Allerede nu fi n-
des der en del robotarme og 
teknologier, som vi snart vil 
have fordel af i dansk pro-
duktion.
Søren Peter Johansen, Faglig-
leder Robotteknologi, Tekno-
logisk Institut

Udviklingen af mobile ro-
botter til interne logistik-
opgaver.
Mobile robotter er på frem-
march. Den dansk udvik-
lede MiR fi nder selv vej 
uden om forhindringer. I to 
år har MiR testet sin mobile 
robot på forskellige danske 
arbejdspladser, og konstate-
ret at vi for længst har væn-
net os til at omgås robotter. 
Niels Jul Jacobsen, CTO, 
Mobile Industrial Robots 
ApS (MiR)

Sorteringsrobotter - avance-
ret sensorteknik og robotter
Alle er interesseret i gen-
anvendelsen af værdifulde 
materialer, dette sker ved 
udviklingen af automatise-
rede/robotbaserede affalds-
sorteringsenheder med nye 
hyperspektrale sensorsyste-
mer. Håndteringsrobotter 
kombineret med vision, 
anvendes hvor emner og 
afsætning skal lokaliseres 
i forbindelse med pick’n 
place, de-palletering og pal-
letering samt fyldning eller 
tømning af ruminddelte 
kasser og fi ksturer.
Kim Koertsen, Direktør, Dan-
Robotics A/S.

hi 2015:

Mini-konferencer om fremtidens produktion 
og fremtidens robotteknologi
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Elektrisk automatisering
systemer og komponenter
International fagmesse  
Nürnberg, Tyskland, 24. – 26.11.2015

sps@mesago.com

sps-exhibition.com

Answers for automation
Besøg SPS IPC Drives, og oplev den unikke atmosfære  

på Europas førende fagmesse for elektrisk automatisering:

• omfattende markedsoverblik
•  mere end 1.600 udstillere inkl. alle hovedaktører
• produkter og løsninger
• innovationer og trends Din gratis billet:

sps-exhibition.com/tickets

Efter 100.000 kilometer 
gør både chauffør og igus 
status over den et år lange 
tour verden rundt.

GLIDELEJER. Turen er slut og 
„iglidur on tour“ er forbi. I 
over et år har den orange 
cabriolet været på farten og 
har tilbagelagt over 100.000 
kilometer på fire kontinen-
ter. Den har krydset støvede 
ørkener og besøgt megabyer, 
trodset kulde og fugt, kla-
ret både slaghuller i vejene 
i Indien og de isdækkede 
gader i Norge lige perfekt. 
Minibilens mission var at 
bevise belastningsevnen på 
de smøre- og vedligeholdel-
sesfri glidelejer fra motion 
plastics-specialisten igus. 
Nu gør Köln-virksomheden 
status over den mere end et 
år lange tur. 

I Schweiz den ene dag 
- i Norge den næste
På 56 lejepositioner blev 
iglidur on tour-bilen udsty-
ret med igus-komponenter: 
I bremsepedalen, på vindu-
esviskerne og rudehejsen, i 
koblingsmodulet, i sæde-
konsollen, på håndbrem-
sen, på startgeneratoren, i 
kalechen og i motoren på 

gasspjældet. I januar 2014 
begyndte den store rejse; 
cabrioleten besøgte kunder, 
messer og igus-afdelinger i 
hele verden. Første stop var 
Indien, hvor der i alt blev til-
bagelagt over 5.000 kilome-
ter og besøgt mere end 80 
kunder. De andre stationer 

var Kina, Sydkorea, Taiwan 
og Japan, hvorefter det gik 
mod Brasilien, så bilen 
kunne nå at være fremme til 
VM i fodbold. Efter en tur 
igennem Canada og USA, 
krydsede touren Europa, 
blandt andet Frankrig, Stor-
britannien, Polen, Spanien, 

der var næsten ikke det land, 
der ikke blev besøgt. Den 
ene dag var bilen i Schweiz, 
næste dag var den i Norge. 

Tour live på messen  
i Hannover  
Touren sluttede på Hanno-
ver Messe 2015. Her blev 

bilens komponenter udstil-
let, og teamet omkring Karl 
Weinmeister fortalte de be-
søgende om deres oplevelser 
på touren. Op til dette var 
glidelejerne blevet afmon-
teret og undersøgt grundigt 
for slitage. Resultatet af den 
unikke belastningstest var 
entydigt, selv om det ikke 
var helt uventet.

 -Ingen af de 56 montere-
de lejer udviste graverende 
tegn på slitage, konstaterede 
Gerhard Baus, prokurist for 
glidelejer hos igus. 

-For vi var sikre på, at gli-
delejerne ville klare de vidt 
forskellige indsatsområder 
og forhold. Dette skyldes 
ikke kun vores mangeårige 
erfaring inden for motion 
plastics, men også testlabo-
ratoriet, hvor vi udfører over 
10.000 tribologiske test om 
året. På den måde giver vi 
kunden en sikkerhed i prak-
sis, der kan planlægges og er 
kontrolleret, fortsætter han. 

Hvert andet leje går til 
bilindustrien 
På turen rundt i verden 
spurgte „iglidur on tour“-
teamet de forskellige kun-
der, hvorfor deres valg var 
faldet på ‚motion plastics‘ fra 
igus. En af de oftest nævnte 
grund var materialets selv-

smørende egenskaber og den 
frihed for vedligeholdelse, 
der var forbundet med den, 
eller modstandsevnen over 
for fugt og snavs. Kunderne 
fra bilindustrien undersøgte 
naturligvis minibilen ekstra 
nøje. Her blev den lave vægt 
på det polymere materiale 
betragtet som en afgøren-
de fordel. iglidur-glidelejer 
reducerer vægten ved hver 
lejeposition med en faktor 
7, hvis metallejer kan ud-
skiftes. 

På 14 måneder har teamet 
fra „iglidur on tour“ nu til-
bagelagt mere end 100.000 
kilometer. 

-For os som team har det 
også været et stort eventyr, 
siger Karl Weinmeister. 
--Vi har lært rigtig mange 
forskellige anvendelser og 
industrier at kende, hvor 
motion plastics fra igus an-
vendes, men også forskellige 
lande og kulturer. For hver 
tilbagelagt kilometer har 
igus GmbH og de regionale 
afdelinger støttet os med ca. 
en euro til velgørende pro-
jekter lokalt. Selvom den of-
ficielle del af touren nu er 
slut, vil man måske komme 
til at se den orange minibil 
fra Köln på gaderne igen. 

hassel.

Verden rundt med 56 smørefri glidelejer 

On tour bilen var udstyret med 56 glidelejer fra igus.
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Af John Steenfeldt-Jensen

AUTOMATISERING. På LIP 
Bygningsartiklers fabrik i 
Nr. Aaby på Fyn har man si-
den fi rmaets start i 1967 i en 
højt automatiseret produk-
tion 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.

Separat produktionsenhed 
for pulverformige 
produkter
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.

Produktionen af de pul-
verformede produkter sker 
ved blanding af syv forskel-
lige ingredienser som ek-
sempelvis cement, sand, 

fi bre, glasperler og forskel-
lige tilsætningsstoffer.

Palleteres af robotter
Blandingen, fyldningen i 
sække og palleteringen af 
de pulverformede produk-
ter sker i fem automatiske 
fyldeanlæg med palletering 
ved hjælp af fem ABB-ro-
botter.

De fi re ældste blande-, 
fylde- og palleteringsanlæg 
med henholdsvis tre og ét 
fyldehoved - tre til 25 kg 
sække og ét til 5 kg poser 
- forsynes fra 20 udendørs 
og 14 indendørs siloer. Det 
nyeste blande-, fylde- og 
palleteringsanlæg er place-
ret i et tårn, bygget i 2006. 
I dette tårn er der foruden 
diverse pulverblandere 19 
siloer for tilsætningsstof-
fer og 8 råvaresiloer, der er 
forsynet med automatiske 
vægte. Fyldeanlægget har 
her seks fyldehoveder og 
kan derfor på én dag pakke 
og palletere 115-120 paller 
med 42 sække á 25 kg.

AS-i netværk med 
integreret sikkerhed
Det hele styres fra en cen-
tral PC med recepter kob-
let til en Siemens PLC via 
Profi bus til AS-i-net. Både 
procesanlæg, robotter, rul-
lebaner, automatiske trucks 
etc. styres og er sikrede ved 
hjælp af et AS-i netværk fra 
Bihl+Wiedemann med de-

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!

LIP Bygningsartikler A/S:

AS-i netværk fungerer i støvfyldte omgivelser
Produktionen af de pulverformede 
produkter sker ved blanding af syv 
forskellige ingredienser i store pul-
verblandere.

Pulversiloerne er forsynet med I/O - Airboxe fra Bihl+Wiedemann til 
styring af ventiler og vibratorer til luftning af indhold i siloerne samt 
ventiler til styring af aktuatorer.

Et AS-i netværk med 
integreret sikkerhed fra 
Bihl+Wiedemann er med 
til at styre et højautomati-
seret silo- og blandeanlæg 
i et støvfyldt miljø hos LIP 
Bygningsartikler A/S, der 
producerer produkter til 
byggeindustrien.

Automatisk fyldning og palletering ved 
hjælp af fem ABB-robotter.

Siloer med 
automatiske vægte.
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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

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 anlæg-
gets PLC. Fra Gatewayen 
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.

Støvtætte enheder
Installationen af AS-i net-
værket med tilhørende I/O-
boxe til styring af ventiler 
og vibratorer til luftning af 
indhold i siloer stiller store 
krav med hensyn til støv-
tæthed på grund af det fi ne 
pulver og støv, som uund-
gåeligt fi ndes på anlægget. 

Dette er blandt andet sket 
ved at vælge en decentral 
AS-i løsning med Airboxe 
fra Bihl+Wiedemann, hvor 
I/O og ventil til styring af 
aktuatorer er bygget sam-
men. De støvtætte Airboxe 
er endvidere lettere at ser-
vicere.

Fem personer klarer 
betjeningen
Betjeningen af produktions-
anlæggene i de to produkti-
onsenheder for henholdsvis 
fl ydende og pulverformede 
produkter varetages af i alt 

fem personer – resten klares 
af robotterne. Drift, vedli-
gehold samt opbygning af 
maskiner og anlæg er udlici-
teret til fi rmaerne EL:CON 
Nr. Åby A/S og Bostra 
Automatic. EL:CON Nr. 
Åby A/S står for den dag-
lige drift af produktionsen-
hederne dvs. sørger for, at 
maskiner og anlæg fungerer 
og desuden bygger EL:CON 
Nr. Åby A/S de specialma-
skiner, som skal bruges i 
fabrikkerne. Bostra Auto-
matic står for programme-
ring og el-dokumentation 
af styringssystemerne til 
maskiner og anlæg.

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 
gennem årene sparet mange 
kabeltræk, når vi har fore-
taget ændringer i anlægget, 
siger teamleder Rune Friis 
Vittrup, EL:CON Nr. Åby 
A/S.

Decentral AS-i løsning 
fra Bihl+Wiedemann med 

I/O-moduler og Airboxe.

Blanding af syv 
forskellige 

ingredienser.

Teamleder Rune Friis Vittrup, EL:CON Nr. Åby A/S, i transportbroen ved godselevator.

Søren Pedersen, Bostra Automatic, ved en af de transportvogne, 
der transporterer pallerne fra det ene højlager over transportbroen 



Kampagne pris
DKK 4285,–

Inkl. 2 timers 
opstarts-
service

Du ønsker mindre kompleksitet.
Du ønsker kostoptimerede elektriske bevægelser.
Vi har en færdig og samlet løsning til dig.

Optimised Motion Series: kostoptimerede elektriske bevægelser
Konceptet gør positionering lettere end nogensinde før. Og er væsentligt 
 billigere end almindelige elektriske positioneringssystemer: Elektrisk cylinder 
EPCO med føring og motor-controller CMMO-ST. Bestil med en enkelt kode,  
pak ud og du er i gang. Kampagneprisen er baseret på EPCO-Ø16-100 og er  
gældende til 3 . .2015. Ring 70 21 10 90 for mere information.  www.festo.dk/OMS

22. – 24. sept 2015
Hal E, stand E4052
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Besøg os i Atriumgården (stand U0010)

Mød vores verdensomspændende 
Road Show på hi15 

Vores Road Show tilbyder en unik 
mulighed for at få førstehåndsk-
endskab til de mange fordele ved 
integrerede løsninger, og samtidigt 
byder vores fire kæmpe trucks på 
innovative produkter og løsninger 
dedikeret til fire forskellige produkt- 
områder:

• PROFINET 

• Safety 

• Sirius (koblingsmateriel) 

• Procesinstrumentering 

Siemens Wind Equipment 
(hal F stand 21)
Du har også mulighed for at besøge 
vores stand hos Wind Energy  
Denmark d. 22. og 23. september 
og blive inspireret af vores løs-
ninger til vindsektoren.

Skal vi mødes over en kop kaffe?
Brug for et energiboost eller en lille 
kaffepause? Så kig forbi vores kaf-
febar, hvor nyristede kaffebønner 
bliver tryllet om til brændstof for 
både hjerne og krop af vores  
erfarne barista.  

Hold dig  
opdateret!

siemens.dk/ 
update

Så kig forbi vores Road Show, så giver vi en kop kaffe!
Læs mere på www.siemens.dk/hi15

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

ALSIDIGHED. Brd. Klee 
A/S er den udstiller, som 
er repræsenteret med fl est 
stande, nemlig fi re, på hi 
2015. De mange stande er 
en konsekvens af Brd. Klee’s 
alsidighed inden for tekni-
ske løsninger til industrien.

Komponenter
Som underleverandør er 
Brd. Klee at fi nde i J-hal-
lerne, som huser underleve-
randører til dansk industri. 
Her udstilles det utroligt 
brede program inden for 
betjeningsdele fra tysk-
italienske Elesa+Ganter. 
Greb, hængsler, tællere, 
hurtigspændere, rustfaste 
betjeningsdele og rullesy-
stemer mv. pryder standen 
suppleret med spænde- og 
slangebånd, rørkoblinger 
og plastfi ttings fra Norma 
Group, tallerkenfjedre, lå-
seringe, gummidæmpere, 
coils mv. og ikke mindst gas-
fjedre fra verdens ledende 
producent Stabilus. Klee’s 
team er på stand J7170.

Automation
I hal M, som huser auto-
mationsbranchen, demon-
strerer Brd. Klee Bonfi gliolis 
program i gear, motorer, 
omformere og styringer. 
’Demonstrerer’ skal tages 
bogstaveligt, da man på 
standen vil demonstrere 
samling af planetgear. Der 
fremvises Bonfi glioli-nyhe-
der inden for omformere og 
styringer i form af den helt 
nye frekvensomformer S2U 
og BMI, der er Bonfi gliolis 
navn for Human Machine 
Interface.

Nyheder på Klee’s auto-
mations-stand omfatter 
også produkter fra danske 
Concens, som laver nogle 
meget fl otte og pladsbe-
sparende inline aktuatorer. 
Man kan opnå op til 5 års 
garanti på Concens-aktu-

atorerne. Concens er også 
styringer til aktuatorer, og 
her er der en del nyheder 
som er kommet på markedet 
siden Klee sidst fremviste 
Concens på hi.

Kvalitets- og specialkæder
Er man på udkig efter rust-
faste løsninger kan Concens 
også dette. Det samme gør 
sig gældende inden for gear 
og motorer fra Elektro ABI 
som er 100 % vandtætte.

Har man en kælder el-
ler en udgravning som ikke 
er vandtæt, så kan den nye 
KLEEpump entreprenør-
pumpe afhjælpe problemet. 
Den udstilles naturligvis 
også. Derudover præsente-
rer Klee sin egen nye kæde 
KLEEchain, som er en kva-
litetskæde til fornuftig pris. 
Er der behov for specialkæ-
der, så har Klee bragt Tsub-
aki kæder med på standen.

Af andre transmissions-
produkter er lejer fra NSK, 
kardaner fra Elso/Elbe, 
remme fra Gates, friløslejer 
fra Tsubaki, remstrammere, 
spændelementer, koblinger, 
smøremidler etc. Hepco li-
neære føringer har også fået 
plads på standen, som har 
nummer M9644.

Pneumatik har efterhån-
den været i Brd. Klee’s sorti-
ment i fi re år. Pneumatikken 
har fået sit eget hjørne på 
stand M9644, hvor såvel 
nyheder som ’følere’ frem-
vises. Sidstnævnte er løsnin-
ger fra Klee-leverandører, 
som Klee’s kunder har efter-
spurgt, men som endnu kun 
tages hjem på forespørgsel 
og dermed ikke er at fi nde 
i Klee’s webshop på klee.dk

Sourcing
Hal M rummer også bran-
cheforeningen BITVA’s 
fællesstand. Brd. Klee har 
sit eget datterselskab i Tai-
wan, som varetager kon-

cernens kvalitetssikring 
af produkter fra Asien, og 
som er leverandør til over-
søiske kunder. Brd. Klee 
gerne dele sine kompeten-
cer med kvalitetssikring 
on location hos producen-
terne (foretaget af vestligt 
uddannede ingeniører som 
taler fl ydende kinesisk) med 
danske kunder. Derfor har 
Klee’s International Busi-
ness Developer Jesper Ma-
lyand fået sin egen stand på 
BITVA-standen, hvor han 
præsenterer Klee’s kompe-
tencer som samarbejdspart-
ner på sourcingopgaver. Det 
er stand M9550-03.

Wind Energy Denmark
I forbindelse med Hi[15] 
afholder Wind Energy Den-
mark en messe-i-messen 
med årsmøde og konferen-
ce. Hal F i MCH er tirsdag 
og onsdag 22. og 23. sep. 
reserveret vindindustrien, 
og som underleverandør 
hertil på Bonfi glioli gear og 
komponenter så er Brd. Klee 
naturligvis også repræsente-
ret i hallen. Det er på stand 
F0041.

Specialisterne 
sendes af sted
Det er ingen hemmelighed, 
at en hi-messe er en vigtig 
begivenhed for Brd. Klee. 
Derfor vil ca. 1/3 af sel-
skabet også være at fi nde i 
Herning i form af produkt-
specialister, Key Account 
Managers og salgsledelsen. 
For de besøgende skulle det 
gerne resultere i kompetent 
betjening og vejledning in-
den for alle de repræsente-
rede produktområder, så de 
får andet end en kop kaffe og 
en chokolade ud af at besøge 
de 4 stande under messen.

Standene F0041, J7170, 
M9550.03 og M 9644.

hassel.

hi 2015:

Fire stande, tre haller, 
to koncepter, et fi rma 
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EMCO Controls er en Danskejet anerkendt leverandør 
i ind- og udland af mekanisk instrumentering indenfor 
flow-, niveau- og temperaturmåling. 

  FLOWMÅLING

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

      EMCOWEDGE

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

          M-CONE

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

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

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

Brdr. Jørgensen Instru-
ments A/S har introduce-
ret MMT 310 fra Vaisala 
på det danske marked – en 
unik transmitter, som både 
er hurtig og pålidelig til 
online detektering af fugt 
i olie. 

TRANSMITTER. Serien er den 
seneste generation af Vais-
ala Humicap sensor, der er 
udviklet til måling af fugt i 
fl ydende hydrocarbon. Sen-
sorens fremragende kemiske 
tolerance giver præcise og 
pålidelige målinger over et 
bredt måleområde. 

Serien har to analog out-
put samt en RS232 seriel 
output. 

Angiver oliens tilstand
MMT310 måler fugt i olie i 
form af vandaktivitet (aw) 
og temperatur (T). Det 
vigtigste fortrin er, at vand-
aktivitet direkte angiver 
oliens tilstand i forhold til 
frit vand i olien. Vandakti-
vitet er direkte proportional 
med oliens mætningspunkt. 

Målingen er uafhængig af 
olietype, olietemperatur og 
oliens alder. 

Applikationer til krævende 
forhold
PPM enheder anvendes 
traditionelt i transformer-
applikationer. De indikerer 
den gennemsnitlige masse-
koncentration af vand i olie. 
PPM beregningen for mine-
ralsk oliebaseret transfor-
merolie er valgfri i MMT310 
serien. Transmitteren an-
vendes også i smøring og 
hydrauliske systemer samt 
i transformere - men også 
til online fugtovervågning 
som en kontrolfunktion, 

der tillader separatorer og 
olierenseapparater at starte 
efter behov. 

 
 Installation
MMT318 har to justerebare 
probelængder. Transmit-
teren kan bestilles med et 
bold-ventilsæt, som mulig-
gør indsættelse og fjernelse 
af fugtprobe til kalibrering 
uden behov for at tømme 
oliesystemet. MMT317 har 
en lille tryktæt probe med 
en valgfri Swagelog fi tting. 
Et valgfri regnskjold er til 
rådighed for udendørs in-
stallationer. 

 jsj

Transmitteren MMT 310 fra Vaisala detekterer fugt i olie hurtigt, pålideligt 
og online. Den ses her uden og med regnskjold udendørs installationer. 

Omkostninger til lager og 
vedligeholdelse reduceres.

RELÆER. Med et bredt ind-
gangsspændingsområde 
på mellem 24 og 230 V 
er WAGO‘s nye moduler 
i serie 857 med minirelæ 
velegnet til mange for-
skellige anvendelser, især 
jernbaneapplikationer – og 
omkostningerne til lager og 
vedligeholdelse reduceres 
dermed.

Et 6 mm bredt hus, en 
vedvarende grænsestrøm 
på 6 A, et temperaturom-
råde fra -40 til +70 °C – og 
oven i købet et bredt ind-
gangsspændingsområde på 
mellem 24 og 230 V: Det 
nye modul med minirelæ 
(857-359) er velegnet til 
mange forskellige applika-
tioner, f.eks. til styringstek-
nik i mellemspændings- og 
højspændingsanlæg, til 
motorstyringer eller jern-
baneteknik samt til tele-
kommunikation. Da næsten 
alle gængse spændinger 
kan dækkes med dette ene 
modul, reduceres lager- og 
vedligeholdelsesomkost-
ningerne betydeligt.

Pålidelig forbindelse
Det nye modul med mini-
relæ fås også i en variant med 
guldbelagte kontakter (857-
369). Begge versioner er kun 

6 mm brede og er konstru-
eret til montering på DIN 
35-skinne. Takket være 
det ensartede design kan 
alle moduler laskes i hvert 
klemsted. CAGE CLAMP 
S-tilslutningsteknikken 
sikrer desuden en nem 
håndtering og en pålidelig 
forbindelse.

Relæer og optokoblere 
anvendes overalt, hvor elek-
triske signaler skal overføres, 

og hvor der kræves galvanisk 
adskillelse, tilpasning af ni-
veauer eller forstærkning. 
Disse moduler anvendes 
typisk i følgende industri-
elle applikationer: proce-
steknik, energisektoren, 
skinnekøretøjer eller skibs-
industrien samt i alminde-
lige styreskabe.

www.wago.dk
hassel.

Relæmoduler med et bredt 
indgangsspændingsområde

Et 6 mm bredt hus, en vedvarende grænsestrøm på 6 A, et temperatur-
område fra -40 til +70 °C: WAGO‘s nye moduler i serie 857 med minirelæ 
er velegnet til mange forskellige applikationer.

Transmitter til online måling 
af vandindhold i olie
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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.



14 september/oktober 2015

Brancheforeningen BITVA 
videreførte traditionen 
fra den tidligere branche-
forening VOV og afviklede 
for første gang BITVA 
Golfmesterskab på Odense 
Golfklubs baner den 21. 
august i strålende som-
mervejr.

Af John Steenfeldt-Jensen 

GOLF. En god tradition er der 
ingen grund til at lave om 
på. Sidste år afviklede bran-
cheforeningen VOV for 14. 
gang sit årlige golfmester-
skab, og de to mangeårige 
arrangører Bent Olsen og 
Thorkild Holmgaard med-
delte, at de nu sluttede af 
som arrangører, da VOV 
var ophørt som selvstændig 
brancheforening.

Så galt gik det nu ikke. 
Kraftigt opfordret indvilge-
de de to prøvede arrangører i 
at fortsætte traditionen - nu 
i BITVA-regi.

Det første BITVA 
Golfmesterskab
Derfor var det, det første 
BITVA Golfmesterskab, 
der blev afviklet fredag den 
21. august 2015 på Odense 
Golfklubs baner. Som sæd-
vanlig, og helt i tråd med 
golfturneringens sociale 
sigte, var der to rækker - en 
for de ’professionelle’ - med 
DGU-licens - på Hollupgård 
parkbanen og en for ’amatø-
rerne’ - ikke golfere, uøvede 
og nye golfspillere - på den 
korte 9-hulsbane Pilebanen. 
Hollufgård parkbanen er af 
international standard, hvor 
danske og europæiske me-
sterskaber er blevet spillet, 
så banen kunne også god-
kendes til BITVA Golfme-
sterskab 2015. Banen bliver 
beskrevet som svagt kuperet 
og med en del vand, hvilket 
fl ere af spillerne af egne, 
bitre erfaringer kunne kon-
statere passede meget godt.

Høje vinderscores
I alt deltog der 51 spillere 

i BITVA Golfmesterska-
bet 2015. Heraf var de 43 
såkaldte ’professionelle’, 
som spillede en 18-huller 
Stableford-turnering.

Damerækken blev 
vundet af Mette Hviid, 
Automatik & Proces, med 
imponerende 40 point og 
Runner-up blev Anne Lars-
son, Folke-Larsen Eftf. A/S, 
med 32 point. Herrerækken 
blev vundet af Ole Krabbe, 
AVN Hydraulik A/S med 
ligeledes imponerende 41 
point. Runner-up blev her 
Bjarne Nymark, ESAB ApS, 
med 36 point.

Blandt de uøvede ik-
ke-golfere, der spillede 
en 9-hullers Stableford-
turnering blev vinderen 
Søren Voulund Andersen, 
Diesella A/S, med 28 point 
og Runner-up blev Martin 
Lyhne Nielsen, H. Sindby & 
Co. A/S med 27 point.

Imponerende præmiebord
Efter spillet var der fro-

kost og præmieuddeling i 
Odense Golfklubs smukke 
klubhus. Takket være et me-
get stort antal sponsorer var 
der et overordentligt stort 
præmiebord, og der var ikke 
mange, der gik hjem uden i 
det mindste en ’klappepræ-
mie’.  Til vinderne af de to 

turneringer var der yder-
mere vandrepokaler, som er 
kopier af pokalen fra ’British 
Open’.

Traditionen fortsætter 
næste år
Dagen sluttede med, at for-
manden for BITVA, Aage 

Dam, Bürkert Contromatic 
A/S, takkede de to arrangø-
rer Bent Olsen og Thorkild 
Holmgaard, og opfordrede 
dem til at arrangere en golf-
turnering næste år. De tog 
imod opfordringen, så de 
golfspillende medlemmer 
af BITVA kan se frem til 

endnu et BITVA Golfme-
sterskab i 2016, som ifølge 
de to arrangører vil blive 
afholdt på Sorø Golfklubs 
bane.  Og hvis det skal følge 
traditionen, bliver det den 
tredje fredag i august – altså 
19. august 2016.

BITVA Golfmesterskab 2015:

Brancheforeningens traditionelle 
golfturnering fortsætter

BITVAs formand Aage Dam, Bürkert Contromatic A/S, klar til at slå ud.

Takket være et meget stort antal sponsorer var der et overordentligt 
stort præmiebord med mange fl otte præmier.

De tre vindere: Fra venstre vinderen af turneringen for ikke-golfere, 
Søren Voulund Andersen, Diesella A/S, vinderen af damerækken Mette 
Hviid, Automatik & Proces, og vinderen af herrerækken Ole Krabbe, 
AVN Hydraulik A/S.

BITVAs formand, Aage Dam, Bürkert Contromatic A/S, takkede de to 
arrangører Bent Olsen og Thorkild Holmgaard for et fl ot og godt tiret-
telagt arrangement.

Til vinderne af de to turneringer var der to fl otte vandrepokaler, 
som er kopier af pokalen fra ’British Open’.

Første golfmesterskab i BITVA-regi.

Både for 
’professionelle’ og 

’amatører’.



Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12
DK-2860 Søborg

Telefon +45 70 131 132
Fax    +45 70 132 133
info@dk.endress.com
www.dk.endress.com

Kom til functional safety konference!

Konferencen finder sted i Brøndby d. 6. – 7. oktober og vi vil informere 
yderligere på vores hjemmeside nærmere denne dato.
Du kan også læse mere på konferencens hjemmeside: 
www.fscph.com

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

Simply reliable: 
 process safety by Endress+Hauser
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Opdatering af fi rmaets 
CTS-anlæg udløste kon-
tante energibesparelser og 
øgede driftssikkerheden 
hos DS Smith i Grenaa, der 
er en af Danmarks største 
emballagevirksomheder.

ENERGI. Hvert år kan em-
ballagevirksomheden DS 
Smiths fabrik i Grenaa nu se 
frem til en energibesparelse 
på 900 MWh, hvilket rundt 
regnet svarer til det samlede 
årlige energiforbrug i 50 par-
celhuse. 

Investering tjent 
hjem på 2½ år 
Det skyldes en systematisk 
renovering og driftsopti-
mering af virksomhedens 
CTS-anlæg (Central Til-
standskontrol og Styring) 
udført i samarbejde med 
den mangeårige samarbejds-
partner, Schneider Electric. 
Her vurderer energikonsu-
lent Frits Jensen, Schneider 
Electric, at omkostningerne 
til renovering og central sty-
ring af alle CTS-anlæg via 
en Sigma-platform er godt 
givet ud. - Alt i alt er investe-
ringen således tjent hjem på 
ca. 2½ år alene via besparel-
ser på el - og varmeregnin-
gen, siger Frits Jensen. 

Til kamp mod det skjulte 
energispild
Opdateringen sker som led i 
en samlet indsats for at ned-

bringe virksomhedens ener-
giforbrug og CO2-udledning 
og samtidig øge driftssik-
kerheden, hvor nedbrud i 
CTS-anlæggene kan betyde 
kostbare driftsstop. - Det er 
jo rart at se effekten slå ud 
på bundlinjen så hurtigt og 
markant, hvilket betyder, at 
den nødvendige opdatering 
af utidssvarende ventilati-
onsanlæg m.v. i stort omfang 
fi nansieres via energibespa-
relser, siger vedligeholdel-

seschef Kenneth Larsen, DS 
Smith. 

Han understeger samti-
dig, at man nu har fået et 
samlet overblik og derigen-
nem skabt mulighed for en 
langt mere behovsstyret 
ventilation og opvarmning 
i de 11 produktionshaller. 
- Desuden kan vi straks 
gribe ind ved unormal drift 
og derigennem forhindre 
driftsnedbrud og samtidig 
dæmme op for et skjult 

energispild takket være de 
nye alarmfunktioner, siger 
Kenneth Larsen.

Treholdsskift stiller store 
krav til energistyring
For Kenneth Larsen har 
det stor betydning, at man 
fra én og samme platform 
nu kan reagere på alarmer i 
samtlige VVS-anlæg og bl.a. 
sikre en ensartet luftkvalitet 
i hver enkelt afdeling. - Vi 
arbejder jo i treholdsskift, 

og anlæggene skal derfor 
sikre acceptable tempera-
turforhold døgnet rundt og 
løbende tilføre ca. 30 % frisk 
luft i produktionshallerne. 
Vel at mærke uden at over-
ventilere og dermed udløse 
et unødvendigt energispild, 
siger han. Han oplyser, at 
fem medarbejdere skal på 
kursus hos Schneider Elec-
tric, så de også er klædt på til 
at udnytte CTS-anlæggene 
optimalt i den daglige drift.

Det skjulte energispild 
afdækkes
For Schneider Electric er DS 
Smith et godt eksempel på, 
hvordan et langvarigt part-
nerskab kan skabe løsninger, 
der både kan afdække skjul-
te behov og anvise konkrete 
løsninger hen ad vejen.

- Vi har jo samarbejdet med 
DS Smith igennem en år-
række, og den indsigt gi-
ver mulighed for løbende 
at afdække eksempelvis 
det skjulte energispild og 
pege på driftsoptimeringer 
i dialog med kunden. Det 
vil typisk ikke være muligt, 
hvis man kun bliver bedt om 
løsninger på helt specifi kke 
opgaver, siger Frits Jensen.

Det konkrete energipro-
jekt taler for, at det langva-
rige samarbejde betaler sig 
for begge parter.
 jsj

DS Smith:

Intelligent CTS-styring øger driftssikkerheden 

De nye store ISO-15552 
cylindre type DSBG fra 
Festo er blevet ca. 20% 
lettere samtidig med at 
styrken er blevet øget.

PNEUMATIK. Den er øko-
nomisk, yderst robust og 
teknisk optimeret. Den nye 
serie af store ISO-cylindre 
fra Festo type DSBG er på 
trods sit meget robuste og 
slidstærke design blevet ca. 
20% lettere end sin forgæn-
ger. Dette har gjort den til 
den letteste i sin klasse. Nye 
materialer og moderne kon-

struktionsprincipper for 
cylindergavlene har øget 
styrken samtidig med at 
vægten er faldet. 

Fire størrelser
De nye store ISO-cylindre 
DSBG udvider det eksiste-
rende DSBG-program med 

de fi re størrelser, Ø160, 
Ø200, Ø250 og Ø320 mm, 
som kan levere kræfter op til 
ca. 48.000 N ved 6 bar eller 
i ekstremtilfælde helt op til 
ca. 80.000 N ved 10 bar. De 
store DSBG-cylindre kan 
leveres med slaglængder 
op til 2700 mm for Ø160/
Ø200 og op til 2250 mm for 
Ø250/Ø320. Det modulæ-
re bestillingssystem gør det 
nemt at tilpasse cylinderen 
til forskellige driftsforhold. 
F.eks. forhøjet korrosions-
bestandighed, forhøjet 
temperatur-område op til 
120/150 °C eller til anven-
delse i ATEX-områder. 
Dette giver et meget bredt 

anvendelsesområde også 
under vanskelige drifts-
betingelser. Cylinderpo-
sitionen aftastes nemt og 
sikkert via Festos standard 
cylindersensorer SMT-8M-
A- eller SME-8M.

Justerbar pneumatisk 
endeslagsdæmpning
Som standard har de nye 
store DSBG-cylindre en ef-
fektiv justerbar, pneumatisk 
endeslagsdæmpning PPV, 
som er kombineret med en 
elastisk P-dæmpning. Det 
betyder mindre belastning 
på stemplet, større sikker-
hed mod overbelastning, 
færre vibrationer og lavere 

lydniveau under drift. Hvis 
cylindrene skal anvendes til 
proces- eller andre applika-
tioner, hvor der ikke optræ-
der større anslagsenergier, 
kan de bestilles med P-
dæmpning alene. På trods af 
den elastiske P-dæmpning 
er gentagelsesnøjagtighe-
den i endepositionerne 
meget præcis, da de elasti-
ske dæmpningselementer 
allerede ved ca. 4 bar efter 
kort tid presses sammen af 
stemplet, således at stemp-
let får metal-til-metal-kon-
takt med cylindergavlen.

 jsj

Pneumatikcylindre med højere ydelse og reduceret vægt
Festos nye, store ISO-cylinder DSBG 
– er en fl eksibel kraftkarl med øget 
styrke og reduceret vægt. 

DS Smith  
Virksomheden indgår 
som del af den britiske 
emballagekoncern DS 
Smith Plc., der har en år-
lig omsætning på ca. 37 
mia. kr. Heraf bidrager de 
600 medarbejdere i Dan-
mark med ca. 1.1 mia. kr. i 
omsætning fordelt på seks 
anlæg. I Grenaa fremstil-
ler man emballage i bøl-
gepap, som bl.a. sikrer, at 
kyllinger, mejeriproduk-
ter, øl og andre fødevarer 
når sikkert frem til gros-
sister og videre til forbru-
geren.

Emballagevirksomheden DS Smith i 
Grenaa. De ca. 30.000 m2 under tag 
omfatter produktion og lagerfaciliteter. 
Treholdsskift kræver præcis CTS-sty-
ring døgnet rundt, hvilket nu er blevet 
nemmere via en systematisk opdatering 
og samkøring af anlæggene.   

CTS-styring spiller en central rolle i 
produktionshallerne hos DS Smith i 
Grenaa, da produktion af kartonnage 
kræver præcis styring af fugtighed, 
temperatur og udsugning af støv. Ef-
ter et projekt med Schneider Electric 
sparer emballagevirksomheden energi 
og sikrer optimalt indeklima.

Tilbagebetaling 
på 2½ år.

Energibesparelse på 
900 MWh.
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Den 1. oktober 2015 flytter 
Rittal A/S fra Taastrup 
til et nyt domicil i Val-
lensbæk, og tilpasser sig 
dermed den sidste del af 
en strategiimplementering 
for selskabets fremtidige 
struktur. 

FLYTNING. Rittal A/S, der 
gennem mere end 50 år har 
fremstillet og udviklet både 
standardløsninger og skræd-
dersyede løsninger inden for 
områderne indkapslinger, 
strømfordeling, klimatek-
nik, IT-infrastruktur samt 
software og service, flytter 
fra den 1. oktober 2015 til 
nye og moderne indrettede 
lokaler på adressen Delta 
Park 37, Vallensbæk Strand. 
Samtidig med at Rittal A/S 
flytter, flytter også søster-

selskabet EPLAN Software 
& Service A/S til samme 
adresse. 

Fælles, Skandinavisk lager i 
Ängelholm 
Rittal A/S har siden 2006 
haft kontorer, showroom, 
lager og værksted i Taastrup, 
men på grund af Rittal-
gruppens overordnede, 
logistiske strategi flyttede 
lager og værksted i 2009 
til et fælles lager for Norge, 
Sverige og Danmark belig-
gende i Ängelholm nord for 
Helsingborg. Fra dette lager 
kan der leveres standard-
produkter fra dag-til-dag 
til kunder i Danmark. 

Domicil med god  
infrastruktur 
- Med flytningen af lager 
og værksted var der ikke 
behov for disse faciliteter i 
Taastrup, hvorfor disse nu 

er afhændet. Vi er nu et rent 
salgsselskab, som kun har 
behov for kontorer og show-
room, siger administrerende 
direktør Hassan Soussi, og 
fortsætter: - Ved valget af 
nyt domicil har vi lagt stor 
vægt på, at infrastrukturen 
af hensyn til vore gæster og 
vort personale skal være i 
orden - og det er den. 

Miljøcertificerede og  
energirigtige lokaler 
- Vore lokaler ligger i det 
nyopførte, miljøcertifice-
rede ’Company House’, 
hvor vi, sammen med en 
række andre firmaer, deles 
om mødefaciliteter, recep-
tion og kantine med eget 
køkken. Ved byggeriet har 
man lagt vægt på at indrette 
kontorerne arealeffektivt og 
energirigtigt, hvilket også 
har medvirket til vort valg, 
da dette passer godt sam-

men med Rittals overord-
nede fokus på energirigtige 
produkter og vores ansvar 
over for det miljø og de om-
givelser, vi lever i, fortæller 
Hassan Soussi.

Mange år i Danmark 
Firmaet Rittal har som 
nævnt eksisteret i mere end 
50 år og firmaets produkter 
har været solgt i Danmark 
næsten lige så længe. Den 1. 
januar 2004 oprettede Rit-
tal sit eget, selvstændige dat-
terselskab i Danmark, Rittal 
A/S, med hovedkontor, 
værksted og lager i Hørup 
Hav på Als og en salgsaf-
deling med lager i Herlev. 
I 2006 flyttede Herlev-af-
delingen til den nuværende 
adresse i Taastrup, hvor 
både lager og værksted blev 
udvidet. I Hørup Hav opret-
holdte man hovedkontoret 
og værksted samt et lager af 

kundespecifikke produkter 
og et mindre program af 
standardprodukter. I 2010 
lukkede afdelingen i Hørup 
Hav, og man centraliserede 
salg, marketing, økonomi og 
administration i Taastrup. 

Rittal i vækst 
- Vi har gennem de seneste 
år efter finanskrisen, været 

en virksomhed i vækst og 
har løbende øget medar-
bejderstaben, eksempel-
vis med flere udekørende 
konsulenter. Vi er i dag 21 
ansatte i Rittal A/S, og vi 
ser med stor optimisme på 
fremtiden, ikke mindst på 
grund af en række nye, in-
novative produkter, slutter 
Hassan Soussi.           jsj

Rittal i nye omgivelser 

Efter ønsker fra  
kunderne har Jumos 
automatiseringsystem, 
mTRON T, fået en række 
nye funktioner.

AUTOMATISERING. Med 
automatiseringssystemet 
mTRON T er Jumo GmbH 
& Co. KG gået ind på marke-
det som systemleverandør 
og ikke blot som leverandør 
af komponenter. Automa-
tiseringssystemet mTRON 
T er blevet introduceret på 
markedet med stor succes. 
Det er allerede installeret i 
en bred vifte af sektorer, og 
antallet af nye   funktioner 
bliver løbende udvidet for 
at opfylde kundernes behov.

Specielt program til  
bygningsautomatisering
Som option i den centrale 
styring tilbydes et specielt 
program for styring af var-
me og termiske processer. 
Programmet gør det mu-
ligt, at specificere profiler 
for setpunkt-værdier. En 
profil for setpunkt-værdi 
danner sammen med sty-
ringskontakternes tilstand 
et program. Den centrale 
styring kan aktivere op til 
ni asynkrone programmer.

Eksempelvis kræver rum 
til modning, madlavning og 
rygning samt varmerum, 
kølerum og klimakamre 
et særligt program. I disse 
tilfælde defineres de pro-
ceduremæssige skridt af 
producenten af anlægget, 
eksempelvis i form af et 
PLC-program. Hertil har 
brugeren ikke adgang, idet 
særligt kendskab til anlæg-
gets driftsbetingelser er 

påkrævet. Under indkod-
ningen i Jumo-installations-
programmet skal brugeren 
indtaste de nominelle vær-
dier i de programdele, der er 
defineret af producenten af 
anlægget. Dette kan eksem-
pelvis være rumtemperatur 

eller rumfugtighed, kerne-
temperatur eller   røgfølerens 
følsomhed. Efter afslut-
ningen af indtastningerne 
defineres   programdelen 
derefter af brugeren som et 
program.

Når den nye type pro-

gram er implementeret som 
en udvidelse, er forskellige 
funktioner i systemet blevet 
forbedret. Dette omfatter 

tilføjelser til bruger-ma-
nagementsystemet og æn-
dringer i processkærmens 
editor.

Konfigurering i henhold 
brugernes ønsker
Brugere i en lang række in-
dustrier har udtrykt ønske 
om at display og betjenings-
muligheder konfigureres i 
henhold brugernes ønsker. 
For at efterkomme disse øn-
sker kan op til 50 brugere 
- hver med ID, navn og pass-
word - i fremtiden logge sig 
ind på systemet. Det særlige 
her er, at nye brugere kan de-
fineres i Jumo-installations-
programmet eller installeres 
direkte i Jumo mTRON T 
multifunktionspanelet. 
Som option har man også 
muligheden for at definere 
op til 16 brugergrupper 
med individuelle rettighe-
der i Jumo-installationspro-
grammet.

Op til 18 individuelle  
processkærme
I øjeblikket kan op til 18 
individuelle processkærme 
blive vist i Jumo mTRON 
T multifunktionspanelet. 
Processkærmene sættes 
op i Jumo-installations-
programmet ved hjælp af 
processkærm-editoren. 
I fremtiden vil mulighe-
den for at definere op til 
16 niveauer i hver proces 
skærm være til rådighed. 
Når en processkærm er sat 
op, er de enkelte proces-
skærmobjekter tildelt det 
tilsvarende niveau. Synlig-
heden og redigerbarheden af 
hvert processkærm-niveau 
kan styres af PLC’en og de 
førnævnte brugergrupper. 
Desuden er objekttyperne 
på processkærmen udvidet 
til at omfatte eksempelvis 
programvalg og batch-rap-
portering.
 

jsj

Bygningsautomatisering med ubegrænsede muligheder

Rittal A/S flytter fra den 1. oktober 2015 til nye og moderne 
indrette   de lokaler i det nyopførte, miljøcertificerede ’Company 
House’ på adressen Delta Park 37, Vallensbæk Strand.

Automatiseringssystemet Jumo mTRON T er blevet introduceret 
på markedet med stor succes.

Skematisk diagram af den nye type program.

Det nye brugergruppe managementsystem.

Den udvidede processkærm-editor



Safety Technology by 
Bihl+Wiedemann

› Safe Link over Ethernet: The simplest way of coupling  

 many safe signals 

› Optimal PLC connection via fieldbus, all diagnostic data  

 in the controller, safety and standard signals mixed

› Universally expandable with Safety I/O Modules + Standard  

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

 40 axis, Safety Relay Output Modules

Safe Link over Ethernet
Safety Basic Monitor with switchable 
AS-i Master – the new cost brake for
3 safe signals or more
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SAMTALER. Omron har 
på nuværende tidspunkt, 
som den eneste udstiller i 
år, valgt at komme til hi-
messen med en stand der 
har 1. sal.

Virksomheden har allere-
de i år holdt housewarming 
og fejret 25 års jubilæum. 
Nu fortsætter festen med at 
indvie den nye innovative hi-
messestand på hi 2015.

Designteamet lagde 
hove derne i blød, da de fik 
den danske forespørgsel på 
en messestand med 1. sal. 
Det var et ønske, som ret 
hur tigt kom på blokken i de-
signfasen af den nye hi 2015 
stand. For selvom Omron 
ikke kan prale af ”3Like-
Home” – vi er jo globale og 
ikke kun euro pæiske! – så 

kan man prale af, at servi-
cen er inkluderet når, man 
besøger standen. Med den 
nye standopbyg ning sørges 
der for, at kun derne kan føle 
sig hjemme, når der i trygge 
omgivelser kan gås i dialog 
omkring kundernes speci-
fikke be hov og ønsker.

Spændende produkter og 
tid til samtale
Stueplanen vil som sæd-
vanlig være spækket med 
spændende produkter og 
nyheder, som man selvføl-
gelig kan få en kyndig gen-
nemgang af.

Mens der på 1. salen vil 
være tid til en snak med kun-
derne omkring deres daglige 
udfordringer, kommende 
projekter, eller en dybere 

dialog omkring et specifikt 
emne.

Hos Omron glæder man 
sig og ser frem til TAKE 
OFF, ikke mindst fordi man 
udover den store sats med en 
1. sal også har meldt sig til 
DIRA Airlines konceptet, 
som uden tvivl bliver en suc-
ces for kun derne at deltage i.

-Vi har sluppet den kon-
servative tankegang og 
valgt at spille på de friske 
væddeløbsheste, således at 
vores kunder og fremtidige 
samarbejdspartnere kan se 
at Omron følger med tidens 
trends, hvilket jo også er 
stærkt kendetegnende for 
vores produkt portefølje, 
siger Nordisk Marketing 
manager Per Pilegaard.
Stand E4254.          hassel.

hi 2015:

Omron 
stiger til 
vejrs

SIKKERHED. Sikkerhed er i 
centrum når Siemens Safety 
truck som en del af en Europa 
tour, lægger vejen forbi hi-
messen.  Med frigivelsen af 
TIA-portalen V13 SP1 er 
der kommet seks nye fail-safe 
CPU’er, så der nu er ti stør-
relser. Der er altså rig mulig-
hed for at vælge en CPU, som 
passer til ethvert behov – fra 
den lille til den store!

Sikkerhedsrelæ i de  
mindste styringer
Med frigivelsen af S7-1214 
FC og S7-1215 FC control-
lerne er der for første gang 
mulighed for at lægge et sik-
kerhedsrelæ ned i de mindre 
styringer, 

- Markedet er jo nok mest 
til, ved de små maskiner, at 
sikkerheden er i et relæ ved 
siden af controlleren, men 

hvorfor ikke lade tingene 
smelte sammen med de 
fordele, som det nu giver, 
forklarer Siemens pro-
duktspecialist Kim Meyer-
Jacobsen.

Hvem har måske ikke 
selv oplevet ved en mindre 
maskine, at sikkerhedsre-
læet er koblet ud, og man 
render rundt med sit måle-
instrument for at finde den 

nøjagtige årsag.Årsagen 
kunne eksempelvis skyldes 
en lågekontakt, der grundet 
vibrationer får relæet til at 
falde ud. Men et sikker-
hedsrelæ og en controller 
arbejder ikke med samme 
cyklus, så selv om der er en 
meldekontakt til controlle-
ren fra lågekontakterne, kan 
man ikke være sikker på, at 
den registrerer udfaldet.

Så ved at lægge funktio-
naliteten ind i controlleren 
er der mulighed for at se 
og lokalisere en sådan fejl 
på udstyret og igen rette 

på lågen, så fejl som denne 
undgås i fremtiden. Som 
Kim Meyer-Jacobsen siger 
-Tænk på, fejl i udstyr er lig 
med tabt indtjening.

Nem genbrug af 
funktioner
Da 1200F deler library med 
1500F, er det muligt at gen-
bruge funktioner, som kan 
foregå ved simpelthen at 
trække den over i en 1500F 
eller sågar den anden vej. 
En færdigbygget funktion, 
som kunne være et lysgit-
ter med forbikobling, får sin 

egen signatur, som er adres-
seuafhængig. Dette gør det 
muligt at koncentrere sig 
om at påføre fail-safe I/O 
adresser.

- Man kan derfor nemt 
genbruge sine programmer 
via TIA-portalen og derved 
spare en masse tid og mind-
ske risiko for fejl. Og med 
Safety library, der er fælles 
for alle CPU’er, er du ga-
ranteret fuld fleksibilitet 
og øget effektivitet af din 
engineering pointerer Kim 
Meyer-Jacobsen.
Stand U0010.        hassel.

hi 2015:

Komplet fail-safe-familie

SIKKERHED. Som alle er klar 
over kan hurtige bevægel-
ser slide på ens maskineri – 
specielt under opstart. SMC 
udvider nu programmet for 
deres kendte dubleret/over-
vågede sikkerhedsventiler. 
De nye ventiler er i over-
ensstemmelse med IEC / 
ISO sikkerhedsstandard 
ISO13849-1 kategori 3 og 
4 og kan vurderes helt op til 
Performance Level e.

Den nye serie har som 
yderligere feature en ind-
bygget blødstartventil, som 
sikrer en langsom og kon-
trolleret opstart af anlægget, 
således at utilsigtede situa-
tioner vil kunne undgås.

Gradvist øget tryk
Opstarten fungerer på 
den måde at trykket i det 
pneumatiske system bliver 

gradvist øget ved hjælp af 
den indbyggede blødstarts-
funktion, således cylindre 
og aktuatorer bevæger sig 
med en kontrolleret tryk-
stigning til endepositionen 
og driftstrykket er opnået. 
Der er mulighed for at vælge 
blødstartsfunktionen med 
enten en justerbar eller en 
fastindstillet opstartstid. 
Dette giver en øget sik-
kerhed for operatøren, og 

hjælper med til at give en 
forlænget levetid til kom-
ponenterne

Den dublerede og overvå-
gede ventil sikrer naturligvis 
stadig den bedst mulige af-
luftning af systemet gennem 
de to afblæsningskanaler på 
enheden.

Trykområdet er fra 2,5 
til 7 bar.
Stand M9550.

hassel.

hi 2015:

SMC udvider sit program 
af sikkerhedskomponenter

Spar penge og tid ved at 
udskifte sensordel fremfor 
at sende hele måleren til 
kalibrering.

FLOW. Ofte skal flowmå-
lere, herunder trykluftmå-
lere, kalibreres igen og igen. 
Den nye trykluftflowmåler 
VP Flowscope M fra fir-
maet VP Instruments, der 
i Danmark er repræsente-
ret af V. Løwener A/S, be-
høver ingen rekalibrering. 
Man udskifter sensordelen 
(sensorcartridge)) med en 
ny del og er klar til at måle 
igen. Ved kun at udskifte 
sensordelen eliminerer 
man den gamle måde med 
at sende hele flowmåleren 
til kalibrering. Det er me-
get hurtigere at udskifte 
sensordelen, end at sende 
hele måler til kalibrering, 
ligesom det også er billigere. 

I to dele
Trykluftmåleren kommer i 
to dele: transmitter (head) 
og VP sensordelen (sensor-
cartridge). Der vil være flere 
sensordele til rådighed med 
forskellige specifikationer. 
Den nye VP Flowscope M 
har de samme egenskaber 
som andre VP Flowscope 
modeller, såsom fuldt oplyst 

TFT display, stor datalog-
ger (>6 måneder / 1x per 
sekund for alle kanaler) ind-
bygget Ethernet og tilvalg 
som Wi-Fi. VP Flowscope 
M kan måle både flow, tem-
peratur og tryk med samme 
instrument.
Stand M 9550.08 og D 
3100
 jsj
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Trykluftflowmåler med 
udskiftelig sensordel

VP Flowscope M har fuldt oplyst TFT display, stor datalogger, 
indbygget Ethernet og tilvalg som Wi-Fi. VP Flowscope M kan 
måle både flow, temperatur og tryk med samme instrument.

SERVOMOTOR. JVL præsen-
terer en ny AC-servomotor 
med indbygget kontroller, 
Nano-PLC og direkte AC 
netforsyning med samme 
kapacitet og længde som 
traditionelle servomotorer.

MAC motoren sætter 
helt nye standarder for 
ydelse og størrelse af serv-
omotor-kontrollere. Med 
en længde på kun 182mm 
for en 1500W motor med 
et moment på 4,78/14.3Nm 
ved 3000rpm, passer MAC 
motoren i størrelsen til tradi-
tionelle servomotorer uden 
indbygget controllere med 
en flange på 130x130mm. 
Dette har kun været muligt 
ved hjælp af ekstremt kom-
pakte motorer og udvikling 
af elektronik og mekanik, 
der udnytter de nyeste tek-
nologier og fremstillingsme-
toder.

Som med de andre inte-
grerede servomotorer i om-

rådet (50-4500W), er både 
motoren og alle elektroniske 
komponenter blevet spe-
cielt udvalgt til at modstå 
de strenge krav, der kræves 
ved industriel anvendelse.

Strømforsyning og  
energibesparelser
Kraftoverførsel til denne 
motor er let, da det kun kræ-
ver tilslutning af en spæn-
ding på 3x400VAC gennem 
et M22 stik. Styrespænding 
til encoder- og microproces-
sorkredsløb er 24VDC.  I en 
nødsituation/stop-situatio-
nen, hvor et godkendt relæ 
afbryder strømmen, bliver 
encoderposition og andre 
værdier vedligeholdt af sty-
respændingen.

Desuden bruges en meget 
effektiv switching-teknolo-
gi til at sikre lav varmeud-
vikling hvilket resulterer i 
en mærkbar energibespa-
relse.

Andre fordele
En af de store fordele ved at 
bruge de integrerede MAC 
motorer® er, at du ikke be-
høver at installere en separat 
servodriver eller kontroller 
i et styreskab. Dette giver 
dig mange efterfølgende 
fordele: Plads besparelser i 
dit styreskab, ingen brug af 
motor- og encoder-kabler, 
hvilket sparer både tid og 
penge til dyre kabler, støj 
minimeres på grund af in-
tern kabling og også instal-
lationsfejl mellem driver og 
motor er elimineret.

Desuden er servicering 
blevet meget lettere, da 
motoren og kontroller kan 
udskiftes som en enkelt in-
tegreret enhed. Derfor mi-
nimeres tid hvor motoren 
ikke arbejder og produkti-
onstiden maksimeres.

Stand E4080.
hassel.

hi 2015:

Den mest kompakte 1500 
W Integrerede servomotor
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Mød Fagerberg på HI15 
Du finder os i hal M stand M9550.07

Verdensnyhed - Rotork præsenterer 
hermed 3. generation af IQT 
intelligent kvartdrejende aktuator
Introduktionen af den nye IQT3 elektriske aktuator bringer den avancerede 
funktionalitet og teknologi, allerede kendt fra IQ3 roterende aktuator, 
til den kvartdrejende serie.

I dette nummer af Fagerbergs indlæg kan du læse om de produkter og løsninger, vi har med på HImessen. 
Vi glæder os til at se dig d. 22.-24. september i Herning.

Bevist med erfaringen fra tusindvis af ek-
sisterende multiturn IQ3-aktuatorer kan 
deres funktioner nu findes i IQT3 kvartdre-
jende enheder fra Rotork. Diagnosticering, 
grafik og konstant præcis aktuel informa-
tion, målt og indhentet fra aktuatoren, giver 
kontrolrummet mulighed for hele tiden at 
kunne overvåge tilstanden i installationen. 
Information kan aflæses direkte på det store 
og detaljerede display mens aktuatoren bli-
ver betjent, eller ved at udtrække dataene 
til pc’en for senere brug. Displayets udse-
ende kan ændres så det passer bedst til de 
informationer kunden måtte ønske at se.
Ved anvendelse af Rotork Bluetooth® Set-
ting Tool Pro har konfiguration og indstil-
ling af aktuatoren aldrig været lettere, og 
dette kan gøres allerede før aktuatoren er 
tilsluttet hovedspændingen, og kun drevet 
af et 9V-batteri. 

Ventilen og dens tilstand kan overvåges med 
aktuatorens datalogning. Med en viden om 
antal start/stop, vibrationer samt en nøjag-
tig måling på moment kan man planlægge 
vedligehold når det er nødvendigt, og ikke 
som set mange steder efter et skema. Lige-
ledes orienteres man via overvågningen hvis 
karakteristika for ventilen pludselig ændres, 
hvorved et nedbrud og stop på anlægget 
kan forhindres. Vedligeholdelsesomkost-
ningerne vil reduceres ved anvendelse af 
denne teknologi.

Momentmålingen er pålidelig og præcis 
gennem hele aktuatorens levetid, og ligesom 
dette skal positioneringen være til at stole 
på. En patenteret ’Encoder’, med kun én 
bevægelig del, måler hele tiden ventilens po-
sition, upåagtet at aktuatoren er tilsluttet en 
forsyning eller et batteri. Ved genetablering 
af spænding eller udskiftning af batteri vil 
aktuatoren automatisk opdatere sin aktu-
elle status og sende disse informationer til 
display og central overvågning. Ved udfald 
på forsyning vil lagrede informationer aldrig 
gå tabt. De vil altid kunne findes på aktuato-
rens EEPROM, der er en hukommelseschip 
som findes på aktuatorens hovedprintplade.

Rotork-aktuatorer med den kendte stan-
dard IP68 dobbelte indkapsling er ofte en 
overset egenskab. Denne beskyttelse hvor-

med enheden kan over-
leve en midlertidig 
oversvømmelse 
og være funk-
tionel, har 
allerede 
tjent sin 
investe-
ring hjem 
hos flere 
danske 
kunder. 
IQT3 kan 
fås med 
’plug & socket’– 
version i IP68, 
hvorved den bi-
beholder sin høje iso-
lation.

IQT3-aktuatorerne leveres:
• 3-faset, 1-faset og i DC-udgave
• Moment: 50...2000 Nm for både on/off 

og regulering
• Hastigheden er variabel, uden effekt på 

momentet
• ATEX- og SIL-godkendelser
• Foundation Fieldbus®, Profibus®, 

HART® og DeviceNet® åbne systemer, 
ligesom Rotorks eget dedikerede Paks-
can-kablet samt som trådløse system.

Indgang Syd

Indgang Vest

Automation

Elteknisk automation

Elektronik

Automation

Elteknisk automation

Elektronik

Logistik

Intern transport

Renhold

Værktøj, svejsning og 

produktionsudstyr

Automation

Procesautomation

Transmissionsteknik

Hydraulik + Pneumatik

Energi

Automation

Robotteknologi

Logistik
         EmballageUnderleverandører

Tirsdag/onsdag
Wind Energy Denmark

Innovation

Torsdag 

Technomania

Verdensnyhed
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KROHNE har nu lanceret den nye signal-
konverter MFC 400 til endnu flere af deres 
Coriolis-masseflowmålere, således at MFC 
400 nu kan benyttes sammen med Opti-
mass 1000, 2000, 6000 og 7000. Det bety-
der at EGM-funktionen nu er tilgængelig for 
både lige-rørs og bøjet-rørs masseflowmå-
lere, og at det altså er muligt at måle uden 
“tab af måling”, selv på applikationer med 
gasindhold op til 100 %.
MFC 400 er baseret på KROHNEs nyeste 
og mest avancerede digitale elektronik. 
MFC 400 sikrer en enestående dynamisk 
massefyldemåling der følger processens 
trend. Det giver en meget stor nøjagtighed 
på volumenflow og masseflowmåling. Fæl-
les for alle Coriolis-masseflowmålerne er 
at de kan leveres enten som en kompakt 
løsning, hvor sensor og konverter er byg-
get sammen, eller i en adskilt version, hvor 
signalkonverteren kan monteres op til 20 
meter fra flowsensoren. MFC 400 har for-
bedret diagnostik- og statusindikationer  
iht. NAMUR NE 107.
Tidligere har gasindhold i væsker været 
årsag til store udfordringer for masseflow-
målere, fordi den relative bevægelse mellem 
gas og væske dæmper amplituden af måle-
røret. Denne dæmpning fører til varierende 
sensorsvingninger der forstyrrer elektro-
nikkens evne til at bestemme den faktiske 
resonansfrekvens. Mens andre masseflow-
målere “fryser” den sidste stabile måling for 
at dække dette “tab af måling”, 
er Optimass-flowmålere 
med MFC400 med EGM 
i stand til at følge og kor-
rigere for de varierende 
amplituder. Dette er 
muligt for medier med 
gasindhold op til 100 % af 

volumen, og flowmåleren fortsætter således 
med at måle. EGM-funktionen muliggøres 
af den hurtige, fuldt digitale signalbehand-
ling i MFC 400 signalkonverteren – der 
samtidig giver mulighed for øget diagnostik 
og aktuel status iht. NAMUR NE 107.

Optimass 1400 Coriolis-masseflowmå-
leren er en universel masseflowmåler til 
standardapplikationer med væsker og 
gasser. Måleren er udført i rustfri stål 
og med dobbelt lige-rør som muliggør 
let tømning og rengøring. Måleren er en 
omkostningseffektiv løsning til nøjagtig 
måling af masse- eller volumenstrøm, 
densitet og temperatur – op til 130 °C. 
Optimass 1400 er udstyret med en op-
timeret flowsplitter for at opnå minimalt 
tryktab. Udover standard flangeproces-
forbindelse DN15…DN80 kan måleren 
også fås med standard hygiejniske tilslut-
ninger iht. ISO2852, DIN 32676, DIN 
11851 mfl.

Optimass 2400 Coriolis-masseflowmåle-
ren benyttes primært til bunkering 
af væsker og gasser. Oprindeligt blev 
den udviklet til afregningsapplika-
tioner (Custody Transfer) i olie- og 
gasindustrien, herunder bunkering, 
opbevaring/lastning/losning og høj-vo-
lumenmålinger på produkter som 
f.eks. si-

rup, melasse og kemikalier. Flowmåleren 
kan klare flow op til 2.300.000 kg/t.
Optimass 2400 fås i størrelser DN100...
DN300 med NACE-kompatible rustfri 
stål-målerør. Super Duplex-designet kan 
klare driftstryk på op til 180 barg. Til målin-
ger inden for føde- og drikkevareindustrien 
findes hygiejniske tilslutninger i DN100.

Optimass 6400 Coriolis-masseflowmåle-
ren med dobbeltbøjet rør dækker stan-
dard væske- og gasapplikationer inden for 
den kemiske og petrokemiske industri, 
olie- og gasindustrien, den farmaceutiske 
industri, fødevareindustrien og energi-
sektoren. Optimass 6400 fås i størrelse 
DN8...DN250 og går fra høje temperatu-
rer på op til +400 °C og til kryogengasser 
på ned til -200 °C. Optimass 6400 fås i 
rustfri stål 316L, Hastelloy® C22 og Du-
plex-stål UNS S31803 – og kan klare tryk 
på op til 200 bar. Optimass 6400 kan le-
veres med mange forskellige hygiejniske 
tilslutninger, som f.eks. DIN 11864-2. 
DIN 11851, Tri-clamp iht. DIN 32676 og 

sidst men ikke mindst flange 
iht. DIN 2501 eller ASME.

Optimass 7400 er den eneste 
Coriolis-masseflow-

måler med et enkelt lige målerør der er til-
gængelig i titanium, rustfri stål, Hastelloy® 
og tantal. Optimass 7400 er en highend-
masseflowmåler der kan benyttes til kræ-
vende applikationer inden for f.eks. vand- og 
spildevand, slambehandling, kemisk indu-
stri og farmaceutisk industri. Måleren er 
modstandsdygtig over for ætsende væsker 
og slibende materialer, samtidig med at den 
kan klare tryk op til 100 bar og temperatu-
rer op til 150 °C. Måleren kan endvidere 
benyttes til fødevareapplikationer da den 
er godkendt iht. EHEDG og 3A. Måleren 
er derudover let at tømme og rengøre.

Entrained Gas Management (EGM) er nu tilgængelig 
for næsten alle Krohnes Coriolis-flowmålere
• Optimass 1400, Optimass 2400, Optimass 6400 og Optimass 7400 er nu alle lanceret med Entrained Gas  

Management (EGM): intet tab af måling, selv på medier med gasindhold helt op til 100 %
• Indikation eller brugerkonfigureret alarm gør det muligt at optimere processen, selv ved svingende gasindhold.

Danmarksnyhed

Triple offset
Metalsæde

High performance 
100% tæthed

Triple offset-konstruktionen og de specielle egenskaber sikrer 100 % lækagefri 
effektivitet, selv under ekstreme temperatursvingninger og trykstigninger. TRI-
CON-ventiler har den bredeste laminerede tætningsring på markedet i dag, 
hvilket er gjort muligt med den nøjagtige cone-in-cone sædekonstruktion der 
sikrer en friktionsfri åbning og lukning med det laveste moment og uden break-
away torque. Zwicks design giver 100 % tætning i gasapplikationer.

• Nøjagtig cone-in-cone sædekonstruktion
• Friktionsfri
• Intet break-away torque
• Stor tætningsflade
• Ingen radialbelastning af tætningsringen.

Maksimal præstation – hver dag.

TRI-CON-serien fås som standard fra DN50 (2”) til DN2200 (88”). 
Tryktrin PN10/16 (Class 150)-PN250 (Class 1500). 

Hele sortimentet af standard ventilhusudførelser, såsom lug-type, dobbelt-
flange og skydeventils-indbygningslængder, kan fås i forskellige materialer.

Kig forbi HI15
og se ventilen i 

DN900.
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Som noget helt nyt, er Worcester nu klar til 
at levere langt de fleste af deres produkter 
i en fødevaregodkendt udgave der til fulde 
lever op til EU´s forordning 1935/2004. 

Europaparlamentets og 
-rådets forordning 
(EF) nr. 1935/2004 
om materialer og 
genstande bestemt til 
kontakt med fødevarer: 

Worcester har gennem mange år været 
leverandører af kvalitetskugleventiler til 
bl.a. fødevareindustrien, og det er derfor 
vigtigt for dem at de kan levere ventiler der 
til fulde lever op til de omfattende krav, der 
er defineret i denne forordning. 
Det er rammerne for et regulativ der sikrer 
regler for alle materialer og artikler, der 
er bestemt til at komme i berøring med 
levnedsmidler. I forhold til europæisk lov 
er dette regulativ en bindende lovmæssig 
forordning der til fulde skal følges i hele EU.
Grundprincippet i denne forordning er at 
materialer og genstande der er bestemt til 
direkte eller indirekte kontakt med fødeva-
rer, skal være så inaktive at der ikke afgives 
stoffer til fødevarerne i mængder, der kan 
frembyde en fare for menneskers sundhed 
eller forårsage en uacceptabel ændring af 
fødevarernes sammensætning eller en for-
ringelse af deres organoleptiske egenskaber.
Nye typer materialer og genstande der er 
udformet med henblik på aktivt at opret-
holde eller forbedre fødevarers tilstand, 
(»aktive materialer og genstande i kontakt 
med fødevarer«) er – i modsætning til tra-
ditionelle materialer og genstande der er 
bestemt til kontakt med fødevarer – ikke 
udformet til at være inaktive. Andre typer 
nye materialer og genstande er udformet 
med henblik på at overvåge fødevarers til-
stand (»intelligente materialer og genstande 
i kontakt med fødevarer«). Begge disse ty-
per materialer og genstande må komme 
i kontakt med fødevarer. Af hensyn til 
klarheden og retssikkerheden bør aktive 
og intelligente materialer og genstande i 
kontakt med fødevarer derfor være omfattet 
af denne forordnings anvendelsesområde, 
og der bør opstilles en række hovedkrav 
vedrørende deres anvendelse. Yderligere 
krav bør fastsættes i særforanstaltninger, 
herunder positivlister over godkendte stof-
fer og/eller materialer og genstande der bør 
vedtages snarest muligt.

I forordningen er opstillet specifikke græn-
ser for migration for 17 grupper materialer 
og artikler der kan komme i berøring med 
fødevarer på et eller andet tidspunkt i for-
bindelse med produktion, fremstilling og 
distribution (herunder bl.a. gummi, plastik, 
metaller og legeringer) – og producenten 
skal kunne dokumentere at de materialer 
der anvendes, ikke overstiger disse værdier. 
Der er også opstillet krav til etikettering, 
således at al ventilemballage skal være for-
synet med en label med nedenstående tekst.

Tilsvarende vil deres konformitetserklærin-
ger for de specifikke ventiler være påført en 
notits om dette:

Med hensyn til sporbarhed skal den sikres 
i alle led for at kunne lette kontrol, evt. 
tilbagekaldelse af mangelfulde produkter, 
forbrugeroplysninger og placering af an-
svar. Under behørig hensyntagen til den 
teknologiske gennemførlighed indfører 
virksomhedslederne systemer og proce-
durer der gør det muligt at identificere fra 
hvilke og til hvilke virksomheder der er 
leveret materialer eller genstande og, hvor 
det er relevant, stoffer eller produkter der 
er omfattet af denne forordning og gen-
nemførelsesforanstaltningerne hertil, og 
som er anvendt til fremstilling af sådanne 
materialer og genstande. Disse oplysnin-
ger stilles på anmodning til rådighed for de 
kompetente myndigheder.
Materialer og genstande der markedsføres 
i Fællesskabet, skal kunne identificeres ved 
hjælp af et hensigtsmæssigt systeme der gør 
det muligt at spore dem via mærkning eller 
relevant dokumentation eller information.

Regulativet er i konjunktion med to andre 
regulativer:
EU2023/2006 – God produktionspraksis 
EU10/2011 – Regulativ for specifikke materia-
ler og stoffer.

Worcesters kugleventiler 
kan nu leveres iht.
EU1935/2004

Regulation (EC) No 1935/2004
----------------------------------
These products are supplied 
in accordance with the Euro-
pean “materials and 
articles intended to come 
into contact with food” 
Regulation (EC) No 1935/2004.

Intended for 
contact with food in ac-
cordance with regulation 
(EC) No 1935/2004

DO NOT open prior to installation

Regulativ for specifikke materialer 
og stoffer - EU10/2011
er en mere detaljeret lovgivning 

vedr. specifikke materialer og stof-

fer (herunder bl.a. PTFE).

Den indeholder en liste med autoriserede 

momomerer, tilsætningsstoffer og udgangs-

stoffer der kan anvendes til produktion af 

plastik bestemt til kontakt med fødevarer.

Kravende i dette regulativ er opstil-

let som migrationsværdier:

• Den samlede migrationsgrænse på 10 

mg pr. dm2 vil for en kubisk pakning 

indeholdende 1 kg fødevare svare til en 

migra-tion på 60 mg pr. kg fødevare.  

• Det kan i overensstemmelse med god 

fremstillingspraksis lade sig gøre at 

fremstille plastmaterialer der ikke 

afgiver over 10 mg stoffer pr. dm2 

overfladeareal af plast-materialet. 

God produktionspraksis – 
EU2023/2006
opstiller krav og principper for ”God produk- 

tionspraksis” af materialer der kommer i 

kontakt med fødevarer, og den gælder alle 

sektorer og trin i produktion, fremstilling og 

distribution.  

I forbindelse med EU2023/2006 skal 

producenten af materialer bestemt 

for kontakt med fødevarer over-

holde de generelle betingelser 

i EU1935/2004. Ydermere skal 

producenten etablere:

• et kvalitetsstyringssystem

• et kvalitetskontrolsystem

• relevant dokumentation.

Regulation (EC) No 1935/2004.

Verdensnyhed

244LD LevelStar  Foxboro

Måler niveau, 
interface og 
densitet i 
ekstreme 
applikationer
Baseret på Archimedes lov om statisk op-
drift (buoyancy), er disse transmittere de-
signet til at måle væskeniveau, interface og 
densitet i svære applikationer. Især brugt 
inden for kemisk og petrokemisk industri, 
i hårde miljøer med høje temperaturer og 
tryk.

Kommunikationsprotokoller:
• 4-20 mA + HART
• Foundation Fieldbus
• Profibus.

Materiale:
• Rustfri stål 316
• Hastelloy® C
• Monel 
• Tantalum og flere andre materialer.

Yderligere egenskaber:
• Det eneste instrument uden bevægelige 

dele – stort set vedligeholdelsesfrit
• Robust og langtidsstabil
• Nøjagtighed  ±0,2 % 
• Temperaturer fra  -196 °C til +400 °C
• Tryk op til 550 bar
• Forskellige monteringskits
• ATEX
• SIL 2
• GOST.



TEMA : HI15 22.-24. SEPTEMBER

De nye fotometre fra WTW photo-
Lab® 7100 VIS og photoLab® 7600 
UV-VIS blev lanceret første gang på 
den tyske messe ACEMA kort før 
sommerferien. Fagerberg lancerer nu 
serien i Danmark. Fotometrene kom-
binerer rutineanalyser, spektralanaly-
ser og den nyeste optik OptRF (Optisk 
ReagensFri) hvor analysebestemmel-
serne sker med ny referencestråleoptik 
uden brug af kemikalier. Nyt stort far-
vedisplay med smart menu giver nem 
og hurtig betjening. Fotometrene kan 
håndtere både runde og rektangulære 
cuvetter, med og uden stregkoder.
Rutineanalyserne sker på samme må-
de som på de velkendte filterfotometre 
ved at placere cuvetten i instrumentet 
og starte målingen. Simpelt og bru-
gervenligt.

Spektralfotometeret photoLab® 7100 
VIS håndterer alle rutineanalyser i 
området 320...1100 nm. Multibøl-
gelængder og multistepaflæsninger, 
lige fra håndteringen af komplekse 
klorofylanalyser til enzymanalyser 
af standardparametre, klares med 
brugerdefinerede programmeringer.

Det helt nye spektralfotometer  
photoLab® 7600 UV-VIS kan yder-
mere anvendes i området 190...1100 
nm. Målinger på COD, nitrit og nitrat 
kan nu udføres uden kemikalier vha. 
den nyeste optiske teknologi kaldet 
“OptRF”-metoden. Uden brug af ke-
mikalier og opvarmning af prøverne, 
kan man nu nemt og sikkert direkte 
bestemme koncentrationen af COD, 
nitrit og nitrat ved brug af UV-lys på 
f.eks. spildevandsprøver taget på ud-
løbet. Tag en prøve ud med pipette, 
og put den i en cuvette. Sæt cuvetten 
i fotometeret, og læs koncentrationen 
på displayet. 

Fordelene er til at få øje på:

•   Ingen ekstraudgifter 
•   Miljøvenlig i brug
•   Ufarlig målemetode
•   Tidsbesparende og 
      nem at anvende.

Flere end 200 standardmetoder til 
rutineanalyser til brug sammen med 
de velkendte standardcuvettetestkit 
er gemt i fotometrene, ligesom spe-
cielle metoder for NH3, CO2, BOD, 
klorofyl, flere enzymtest (f.eks. glu-
kose) er standard. Endvidere kan den 
nye serie anvendes til f.eks. matrix-
justeringer af WTW’s onlinesystem 
IQ SENSOR NET-systemet via det 
særlige IQ-LabLink.
Kontakt Fagerbergs analyseafdeling 
for nærmere information.

Udstyr til procesindustrien skal 
være miljøvenligt, økonomisk og  
enkelt at installere. Det er nøjag-
tigt hvad Flowserve leverer med 
deres nye reguleringsventil, GS-
serien. Ventilen udmærker sig  
ved et enkelt design der er med 
til at holde lageromkostningerne 
nede  og minimere vedligehold.

GS-serien er en kompakt, re-
gulerende og optimeret løsning 
til den generelle flowapplikation.

Flowværdierne for denne ventil 
er ca. 25 % højere end for konkur-
rerende produkter i branchen. 

Dette gør at man vil kunne opnå 
højere flow i samme størrelse ven-
til, uden at man skal lave om på 
rørsystemet. 

Ventilens spindel, som er dob-
beltlejret, er konstrueret med 
større diameter, og herved opnås 
et større område for ventilens le-
jer  hvilket resulterer i mindre slid 
men forbedret levetid og stabili-
tet. Ved højere trykfald og “tight 
shutoff” vil spindlens design nemt 
absorbere aktuatorens kraft og 
sikre ventilen placering i sædet.

Det er også muligt at få ventilen 
med indbygget trim for at forhin-
dre kavitation og lydproblemer. 
Trimegenskaber for GS-serien 
leveres som Equal Percentage, 
Linear eller Quick Open.

Karakteristisk for serien er:

• Højeste flowværdier for globe valve

• Trim og materialer til et utal af  

applikationer

• Eckardt SRD991 positioner 

monteres direkte på aktuator

• Standard TA-luft/ISO 15848-1

• Dobbeltlejret spindel

• Økonomisk

• Kort leveringstid.

Standarddata:

• Størrelse:  

DN 15 ...150 (ASME 0,5“...6“)

• Trykklasse:  

PN 16 og 40  

(ASME Class 150 og 300)

• Flow Kv (Cv) :  

0,4...355 (0,46...410)

• Temperatur:  

Standardområde -46...250 °C

• Temperatur:  

Udvidet område -60...400 °C

• Kontrolområde:  

50:1

• Lækage:  

Klasse IV standard; klasse V, 

VI som option.

Godkendelser:

• ASME 16.34

• EN ISO 9001:2008

• PED 97/23/EC Module H

• TA-Luft (Clean Air Act)/ISO 15848 -1

• ATEX 94/9/EC,  

maskindirektiv 2006/42/EC

• NAMUR

• SIL 3

• NACE MR-01-75.

Flowserve GS-serien

Den økonomiske løsning til præcis regulering

Kender du også til 
fiskesøer og åer 
med mudret vand?

Nu er den her
Ny spektralfotometerserie fra WTW.
Kemikaliefrie analyser af spildevands- 
prøver på COD, NO

2
 og NO

3
.

WTW turbiditetsmåler model Turb® 430 IR/T er hånd-
instrumentet som hurtig kan måle turbiditet på alt vand, 
lige fra mudrede vandløb til klart drikkevand. Turbiditet 
er en vigtig faktor i såvel industriproduktion som til mil-
jøkontrol, fra olie til vin eller fra vand til bioteknologi. 
Specielt til feltbestemmelser af overfladevand, bestem-
melser af turbiditet i vandhuller eller vandreservoirer er 
Turb® 430-serien helt perfekt. Serien tilbydes i professionel 
transportkuffert med tilbehør. 
• Robust og vandtæt instrumentserie (IP67)
• Sporbare bestemmelser iht. NIST
• Nøjagtigheder bedre end ±1 %
• Kalibrering med AMCO Clear® standardvæsker
• Stor hukommelse
• Måledata kan styres med LSdata iht. GLP.

Alt I alt: Lab quality 2 go!



TEMA : HI15 22.-24. SEPTEMBER

AUTOMATION

VÆRKTØJ,  SVEJSNING 
OG PRODUKTIONS-
UDSTYR INNOVATION ENERGI

UNDER- 
LEVERANDØRER LOGISTIK

Energi er dyrt!

Optiswirl 4200 vortexflowmåler til energimåling 
Ny vortexflowmåler til energimåling
• Optiswirl 4200 vortexflowmåler til 

overvågning af energi for mættet og 
overhedet damp eller varmt vand

• Brutto- og nettovarmemængdebereg-
ning til damp og varmt vand

• Energimåling til at understøtte ener-
gistyringssystemer – i forb. med ISO 
50001

• SIL 2 (IEC 61508:2010 - Edition 2) god-
kendelse i meget nær fremtid

• Sandwichversion med indbygningsmål 
65 mm – kan erstatte måleblænde.

Optiswirl 4200 vortexflowmåleren er sid-
ste skud på stammen af vortexflowmålere 
fra KROHNE. Optiswirl 4200 kan benyt-
tes til måling af ledende og ikke-ledende 
væsker, gasser og damp. Optiswirl 4200 
er primært målrettet applikationer som 
intern overvågning af energiflow i mættet 

og overhedet damp eller varmt vand og var-
memålerapplikationer. Anvendelsesområ-
derne dækker også dampkedelovervågning, 
måling af brænderforbrug eller overvågning 
af trykluftsnetværk, herunder FAD (Free 
Air Delivery) applikationer.

Stigende priser på energi betyder at flere og 
flere virksomheder får øjnene op for mulige 
besparelser inden for energiledelse.
Her er Optiswirl 4200 med integreret tryk- 
og temperaturkompensation en effektiv 
måde at reducere energiforbruget på og sikre 
en bæredygtig økonomisk energipolitik i 
virksomheden.

Baseret på erfaringerne med forgængeren 
Optiswirl 4070, tilfører Optiswirl 4200 
nogle nye avancerede funktioner: ud over 
bruttovarmeberegning til damp, fås Op-
tiswirl 4200 med nettovarmeberegning til 

damp og kondensat (varmt vand). Med én 
temperaturføler integreret i flowmåleren 
som standard, kan Optiswirl 4200 monteres 
som varmemåler i fødelinjen og blot forbin-
des direkte med en ekstern temperaturføler 
i returledningen. Brutto- og nettovarmebe-
regningerne kan videresendes til en DCS 
til brug i kundens energistyringssystem. 

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

For yderligere information kontakt:
Michael Nielsen – mni@fagerberg.dk – tlf.: 
40 24 74 94.

Eksempel på besparelse ved brug af Optiswirl 4200

Mættet damp Overhedet damp

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

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

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

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

Uidentificeret energiforbrug* ved 
trykafvigelse på ±1 bar per år i DKK

1.609.200 1.251.600 1.601.750 1.624.100 1.653.900

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

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

Fordele ved butterflyventil type KG2/KG4:
•  Blødtættende butterflyventil til rationel og sikker anvendelse i industrien 

med byggelængde iht. DIN EN 558-1 serie 20 (DIN 3202-K1).

• Økonomisk ventil med hus udformet i ét stykke. Ventilhuset er forsynet med 
centreringshuller for lettere montage. Alternativt kan denne ventil leveres 
i lug-udformning for montage som serviceventil.

•  Huset er fuldstændig foret med gummi. Multifunktionssædet som er udformet så det efter 
montage er fikseret i huset, er en ekstremt pålidelig tætning og sikrer lang levetid samt let 
vedligehold. Udformning af sædet gør at der sikres optimal tætning mellem sædet og flangerne. 
Spjældets og sædets udformning sikrer optimal og trykstabil spindeltætning,

•  GEFA Multitop: Effektiv og sikker automatisering med den udskiftelige topflange i hen-
hold til DIN 3337. Da topflangen er udskiftelig, sikres det at lige meget hvilken størrelse/
type aktuator der skal monteres på ventilen, så kan denne monteres direkte på ventilen 
uden beslag imellem. Dette giver en væsentlig mere sikker drift og mindre fare for lækage 
i ventilen.

GEFA Processtechnik tilbyder nu butterflyventilen KG2/KG4 med 
DVGW-godkendelse til gas- og vandanlæg fra DN50 til DN300.

Ventil med DVGW-godkendelse

GODKENDT TIL GAS OG VAND

Test i henhold til EN 12266-

1, P10/P11/P12-A

(DIN 3230 T3 - BA/BO-1)

IN-HSE Gas

IN-DVGW vand

For ventiler der bruges til gas, er testen udført i henhold 
til DIN EN 13774 iht. DVGW G260 for gasafspærrings-
ventiler for produktkategorier ≤ PN 16. Denne test blev 
gennemført med succes.

For ventiler der skal monteres i vandforsyningssystemer, 
blev den mekaniske test KTW og mikrobiologisk kontrol 
udført positivt, så ventilen er godkendt til montering 
centralt i installationer til drikkevandsforsyning.
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Begrænsning af flow:
Bruger man et automatiseret ventilhoved med pneu-
matisk aktuator, vil man på et splitsekund åbne sin 
prøveudtagningsventil fuldt ud – og hvis man har 
højt tryk i sin tank, kan der være store risici invol-
veret da det er svært at kontrollere mængden og 
hastigheden af mediet.

Dels kan det være et problem hvis det medie man tager prøve af er 
meget værdifuldt og man kun ønsker en meget lille prøve – og endnu 
værre, det kan være direkte farligt hvis mediet er skadeligt og det 
sprøjter op på operatøren.  
Med det nye justerbare ventilhoved, er det nu muligt at reducere slaglængden på aktua-
toren og dermed drosle mængden ned til et meget mere kontrolleret niveau.

Kontinuerlig prøveudtagning:
Ønsker man at tage en kontinuerlig prøve at sin proces over f.eks. 24 
timer, er det nu meget nemt at automatisere. 
Man drosler sit ventilhoved ned til en acceptabel åbning, monterer en 
Keofitt prøveudtagspose (steril eller aseptisk) på sin ventil og så sætter 
man en timer på sin lufttilslutning til aktuatoren så den åbner et givet 
tidsrum med et ønsket tidsinterval (f.eks. én gang i timen).  

Hvor meget ventilen skal drosles ned og hvor lange tidsintervaller der skal være tale om, 
kommer til at bero på erfaringer, da det afhænger af medie og tryk, samt hvor stor en 
samlet prøve man ønsker at have udtaget ved endt proces. 

Selvlukkende ventil:
På baggrund af anbefalinger fra brandmyndighederne om at hvis en 
prøveudtagningsventil bruges til brændbare medier, så skal den være 
selvlukkende. 
Som udgangspunkt vil en ventil med et pneumatisk ventilhoved være 
selvlukkende da aktuatoren er med fjeder retur, så hvis lufttilførslen 
afbrydes, så lukker ventilen. Men da disse ventilhoveder også kan 

åbnes og lukkes manuelt med et håndtag, var der risiko for, at folk kom til at efterlade 
ventilen åben når de havde taget en prøve. For at eliminere denne risiko fuldstændigt, har 
Keofitt udviklet et “selvlukkende” håndtag. Det gør at lige meget hvad, så kan ventilen 
ikke efterlades i åben stilling.
Sammen med det justerbare ventilhoved, giver dette håndtag mulighed for en meget 
sikker og kontrolleret prøveudtagning.

Inden for flowmåling af mineralske olier til 
varmeapparater og faste installationer er 
schweiziske Aquametro blandt de absolut 
førende på markedet, og med god grund! 
CONTOIL-serien fra Aquametro har et 
meget robust design og er designet til at 

fungere uden problemer år efter år efter år.
CONTOIL-serien fås både med mekanisk 
tæller og med elektronisk display, ligesom 
der er mulighed for at udstyre måleren 
med analog- eller pulsudgang. Målerne 
kan monteres på enten tryk- eller sugesiden 
af pumpen og kræver ingen lige ind- eller 
udløbsstræk – ligesom målerne er fuld-
stændig uafhængige af mediets viskositet 
og temperatur.

Fordele ved CONTOIL-serien:
• Robust og driftsikker måler
• Kan monteres på tryk- eller sugesiden 

af en pumpe
• Ingen krav til lige indløb/udløb
• Uafhængig af viskositet og temperatur
• Modstandsdygtig mod vibrationer.

Tekniske data:
• Flowområde: 0,5…30.000 l/h
• Nøjagtighed: 0,5…1 %
• Mekanisk tæller eller elektronisk dis-

play
• Temperatur op til 180 °C
• Tryktrin PN16 (gevind), PN25 (flange)  

(PN40 på forespørgsel)
• Flange DN15…DN50 (DIN, ANSI, 

JIS) eller gevind ½”…2”.

Nyt fra Keofitt

Ventilhus:
“h” for horison-
tale og “v” for 
vertikale rør  
(kan ombygges 
on site)

Gestras nye svømmervand-
udlader har den gennemte-
stede rullende kugle/“rolling 
ball”-ventil som sikrer en 
langvarig problemfri drift 
og tæt afspærring. Endvi-
dere leveres den nye serie 
med mange forskellige typer 
tilslutninger – nu op til DN 
65 (2 ½“).
UNA4-serien har et nyt, 
slankere og mere kompakt 
design og kan nemt når som 
helst omstilles  fra vandret 
til lodret flow, ligesom flow- 
retningen kan ændres fra 
“venstre mod højre” til “høj-
re mod venstre” for at passe 
til rørsystemets layout.
De mange forskellige in-
stallationsmuligheder for 
UNA4 gør svømmervand-
udladeren unik og så flek-
sibel at den kan tilpasses til 
en lang række applikationer 
og installationsforhold hvor 
mange andre vandudladere 
må give op.
Andre innovative valgfrie 
egenskaber der gør UNA4 
endnu mere alsidig og unik 
er:

Mulighed for et justerbart 
indre bypass, montering af et 
internt filter samt mulighed 
for at installere elektroder i 
vandudladerens dæksel for 
at overvåge vandudladerens 
funktion og dermed hurtigt 
opdage dyrt damptab eller 
kondensatophobning.
Det nye design af bl.a. 
reguleringsenheden og 
vandudladerhuset hvor en 
beskyttelsesbøsning place-
ret ved vandudladerens ud-
løb, designet til at centrere 
reguleringsenheden, modi-
ficerer strømningsforløbet 
efter ventilen, giver en be-
tydelig reduktion i flowha-
stigheden og, som positiv 
konsekvens heraf, en bedre 
beskyttelse af ventilhuset.

Mulige versioner:

• Hus/dækselmaterialer:  

1.0460 / 5.3103,  

1.0460 / 1.0619, 

1.4404 / 1.4408.

• Dimensioner:  

DN15, 20, 25, 40, 50 og 65. 

 

 

 

 

 

• Rørtilslutninger:  

Flanger iht. EN1092-1,  

flanger iht. ASME B 16.5 

Class 150 RF, 300 RF,  

gevindmuffer G og NPT,  

svejsemuffeeder, 

svejseender.

• Differenstryk/orifice:  

2, 4, 8, 13, 22 og 32 bar.

Særlige egenskaber:

• Reguleringsenhed type 

Simplex eller Duplex med 

membrantermoelement

• Specialdesign for særligt  

store kondensatmæng-

der – UNA4.MAX

• Udluftnings- og 

drænmulighed

• Manuel udluftningsventil  

og drænmulighed (Simplex)

• Flowretning – regulerbar: 

vandret, venstre mod 

højre eller højre mod 

venstre lodret.

Valgfrit tilbehør:

• Manuel løfteanordning

• Justerbar indre bypass

• Dæksel med skueglas

• Dæksel for elektroder/

overvågning af drift

• Internt filter.

UNA 45 og UNA 46

Gestra tager 
føringen og introducerer 
næste generation af 
svømmervandudladere
– med fokus på driftsikkerhed, pålidelighed og øget fleksibilitet

Termoelement:
Til automatisk udluftning ved opstart 
og under drift (Duplexdesign)

Reguleringsenhed:
“Simplex”-design, uden 
termoelement, 
“Duplex”-design, med 
termoelement
Valgfrit: indre bypass, 
eksternt justerbar

Fastboltet dæksel
Monteret til vandudladerhuset med 4 bolte 
Kan repareres uden at skulle tages ud af 
rørledningen

Option:
Manuel udluftningsventil
Kompakt, let at betjene 
ved hjælp af en topnøgle

Tilslutninger:
Flanger, 
gevindmuffer, 
svejsemuffeender 
eller svejseender 

Internt filter:
Valgfrit ekstra-
udstyr

Beskyttelsesbøsning:
Beskytter vandudladerens 
hus, og gør det let at installere 
reguleringsenheden

Ventillysning/orifice:
Der kan fås forskellige størrelser af ventillysninger til 
udledning af store kondensatflowmængder, selv ved 
lave tryk

Ventil med rullende kugle/“rolling ball”
Sikrer problemfri drift med lav lækage og 
damptæt afspærring

Svømmer

Nedre drænprop
Drænprop  til total 
tømning af vandud-
laderen

CONTOIL – Aquametro
… verdens mest anvendte olieforbrugsmåler

Som en del af Keofitts kontinuerlige produktudvikling, har der 
været fokus på reelle problemstillinger danske kunder har søgt 
løsninger på.

Det har bl.a. resulteret i et nyt justerbart ventilhoved der dels 
kan gøre prøveudtagning lettere at kontrollere, og som samtidig 
har elimineret nogle kritiske risikofaktorer for operatørerne.  
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Ny produktlinje hos Fagerberg omfatter støbte og svejste 
dæksler fra HARDE samt Fagerbergs egenproduktion af 
præisolerede ventilsystemer til fjernvarmedrift.
Nøgleordene omkring dækslerne fra HARDE samt Fager-
bergs egenproduktionen af præisolerede ventilsystemer 
er sikkerhed, godt arbejdsmiljø samt produkter af højeste 
kvalitet.
Med disse produkter sikrer man sig de laveste levetids-
omkostninger sammenlignet med alternative produkter 
på markedet.

HARDE dæksler:
Er meget brugervenlige og fremstilles som støbte dæksler 
i sejjern, som fås i størrelserne ø600-Ø800, eller i svejste 
dæksler lavet i dørkplade, som produceres i størrelserne 
ø600-Ø1600. Der produceres ligeledes dæksler på fore-
spørgsel i svejst udførelse på specielle mål samt i andre 
materialer som aluminium.
Alle dæksler leveres som standard som 40 tons belastning. 
Ved forespørgsel kan svejste dæksler produceres i højere 
belastningsklasse.

Dækslerne anvendes til: 
• Fjernvarme
• Vandforsyning
• Pumpebrønde
• Kabelbrønde
• Målerbrønde
• Kloakbrønde.

Alle dæksler er designet med aflastningsfjedre og gas-
dæmper, og opfylder Arbejdstilsynets krav om tunge 
løft på maks. 15 kg. Dækslerne er godkendt iht. EN124.
Dækslerne er med fedtsmurte hængsler og låsebolte samt 
vandtæt nøglehul. Dækslerne er 100 % tæt for overflade-
vand, da konstruktionen omkring pakningsmaterialet er 

en integreret del af designet. Dette gør, at korrosivt over-
fladevand ikke kommer ned i ventilbrønden. 
Der kan tilkøbes bauxit asfaltbelægning til de svejste 
dæksler.
Dækslerne leveres enten med fast karm til fortovsinstal-
lation eller flydende karm til vejbaneinstallation.
Dækslerne kan leveres med isoleret låg for forebyggelse 
af kondens og kan leveres med kundespecifikt logo efter 
ønske.
Der findes forskellige løsninger omkring betonkegler og 
opføringsrør i Weholite til opbygning af den komplette 
brønd.

Fagerbergs egenproduktion af præisolerede ventilsyste-
mer:
Fagerberg producerer præisolerede ventilsystemer, som 
er designet og udviklet i samarbejde med den danske 
fjernvarmebranche. Dette med henblik på, at ventilsy-
stemet skal holde hele rørsystemets levetid.  Basen i ven-
tilsystemet er fra ventilfabrikken Vexve/Naval i Finland, 
som er den eneste helsvejste kugleventilproducent, der 
stadig producerer deres ventiler i Norden. Vexve/Naval 
opfylder ISO9001 og ISO3834-2 og ISO14001 og er PED-
certificeret. Ventilerne opfylder alle nødvendige kriterier 
og kvalitetsstandarder, herunder EN488, PED og GOST.                                                                                                                
Forarbejdningsarbejdet til færdigt isolerede ventilsystem 
foregår i Danmark. Vores underleverandør arbejder efter 
ISO9001 og overholder alle EN-standarder, herunder 
EN488 præisolerede ventiler. Kun de bedste råmaterialer 
bruges til at producere ventilsystemerne. Alle hovedven-
tiler, serviceventiler samt kraver er lavet i syrefast stål 
AISI316. Dette er en vigtig detalje, da det korrosive miljø 
i brøndene nedbryder ståldelene hurtigt, hvis der bruges 
stålmateriale af lavere legering. Alle ventilsystemer leveres 
med låsbar hætte som ekstra beskyttelse ved grundvands-
stigning i ventilbrøndene. De låsbare hætter er fikseret 
på ventilens tårn, og de beskytter også mod tilsmudsning 
fra sand eller lignende samt korrosivt overfladevand på 
ventilens ståldele. Ventilsystemerne leveres som option 
med alarmudtag i tæthedsklasse IP68 til brug som måle-
punkt ved lækagesøgning. Alarmudtag leveres ligeledes 
i AISI316 syrefast stål. Alle ventilsystemer leveres som 
standard med gennemgående alarmtråd. 

Fagerbergs egenproduktion af speciel design:
Ud over standardprogrammet af præisolerede ventil-
systemer designer Fagerberg ligeledes specialdesignede 
ventilsystemer på forespørgsel, eksempelvis ventilsyste-
mer med indbyggede tryk- og temperaturtransmitter, 
præisolerede ventilsystemer i specialbyggelængder og 
-højder, præisolerede flowmålere installeret på hoved-
ledningen med indbyggede ventilsystemer på begge sider, 
enten til lækageovervågning eller som afregningsenhed. 
Alle specialdesign udarbejdes i samarbejde med kunden 
efter ønske.
Fagerbergs ventilsystem i kombination med HARDE 
dæksler, er branchens bedste tekniske løsning inden for 
præisolerede ventilsystemer og dæksler. Systemet er ved-
ligeholdelsesfrit. Det anbefales dog at kugleventilerne 
funktioneres 1 gang årligt.

Allround flowmåler til 
procesindustrien
Designet af Optiflux 4000 
sikrer at flowmåleren lever 
op til kravene inden for 
selv de mest krævende og 
hårdføre applikationer, 
herunder bl.a. den kemiske 
industri, papirindustrien, 
vand- og spildevand, mi-
nedrift, jern-, stål- og 
metalindustrien, lægemid-
delindustrien og olie- og gas- 
industrien.

Optiflux 4000 er gen-
nemprøvet i felten og har 
en uovertruffen levetid. 
Fuldsvejst konstruktion, 
fuldt gennemløb, ingen be-
vægelige dele og en stærk 
liner (Teflon®) sikrer en 
høj kvalitet. Selv til meget 
krævende applikationer i 
barske miljøer eller med ag-
gressive og slibende medier 
kan KROHNEs Optiflux 
4000 benyttes uden pro-
blemer. Eksempler herpå 
kunne være injektionsvand 
under højt tryk (2500 lbs), 
undersøiske installationer, 
opslæmninger med højt 
faststofindhold, alkaliske 
opløsninger og syrer, ke-
miske doseringer, blegning, 
farvning og lud til papirin-
dustrien. Da KROHNE 
råder over in-house know-
how omkring konstruktio-
ner, svejsning og specielle 
materialer, skræddersyr de 
gerne en løsning til netop 
din applikation.
Til applikationer hvor af-
regning er et krav, og hvor 
nøjagtigheden er meget vig-
tigt, kan Optiflux 4000 fås 
med følgende certifikater: 
OIML R49 & R117, samt 
MI-001 & 
MI-005.

Highlights
• Størrelser fra DN2,5 til 

DN3000
• Anerkendt design og 

pålidelig måler til alle 
procesapplikationer

• Gennemprøvet i brug, 
og uovertruffen levetid

• Mere end 300.000 in-
stallerede enheder – i 
stort set alle slags appli-
kationer

• Robust konstruktion – 
lang levetid

• Høj korrosionsbestan-
dighed – høj slidstyrke

• Coating iht. offshore-
krav eller til underjor-
disk installation

• Klarer temperatur op til 
180 °C, tryk op til 2500 
bar og tørstofindhold op 
til 70 %

• Overholder kravene til 
afregning iht. OIML 
R49 & R117, MI-001 & 
MI-005

• Hver enkelt måler våd-
kalibreres inden de for-
lader fabrikken.

Industrier
• Kemikalier
• Papir
• Vand- og spildevand
• Mineraler og minedrift
• Jern, stål og metaller
• Olie og gas.

Applikationer
• Rene væsker
• Slam, tyktflydende væ-

sker med højt tørstofind-
hold

• Slibende og aggressive 
produkter.

Dæksler og 
præisoleredeventilsystemer

Komplet 
fjernvarmeløsning 
fra Fagerberg

Optiflux 4000 



TEMA : HI15 22.-24. SEPTEMBER

Krohnes nye program for tryktransmittere 

Nu med modeller i alle prisklasser 
og til de fleste formål

Nem, hurtig 
og præcis 
tørstofmåling

Produktionskontrol 
med ny digital 
ledningsevne-
elektrode

WTW fortsætter med at udvikle nye digitale 
elektroder til de velkendte serier af digitale 
feltinstrumenter MultiLine 3410/3420/3430 
samt MonoLine Cond 3310IDS. Den nye 
elektrodemodel TetraCon® 925/C er udvik-
let specielt til brug i industrien til proces- og 
produktionskontrol. Elektroden har et spe-
cielt syreresistent hoved af PEEK, mens selve 
måleelektroden er af grafit. Elektroden er en 
4-tråds ledningsevneelektrode med måleslids, 
indbygget temperaturføler og fast kabel med 
IDS-stik. Elektroden har indbygget hukom-
melse med plads til de sidste 10 kalibreringer. 
Cellekonstanten er 0,475 cm-1 og klarer hele måle-
området fra 1 μS/cm til 2000 mS. Nøjagtigheden er 
bedre end ±0,5 % af MV. 

Nyhed:  KROHNE har i mange årtier været kendt for at levere instrumentering af fremragende kvalitet til pålidelig 

procesmåling. Med lanceringen af Optibar-serien, har KROHNE nu udvidet deres sortiment af procesinstrumenter 

til også at omfatte trykmåling. Naturligvis kan vi også forvente den samme unikke kvalitet af de nye tryktrans-

mittere som er skræddersyede til procesmåling i en lang række industrielle processer.

Den sidste nye vægtserie af tørstof- og fugtmålere fra 
SARTORIUS præsenteres nu af Fagerberg. Serien 
består af hhv. model MA 37 og MA 160.
Den lille kompakte vægt model MA 37 er den nøjagtige 
rutinevægt til hurtige tørstofbestemmelser med en 
maks. kapacitet på 70 g. Typisk prøvemængde: 5...15 g. 
Til sikring af ensartet hurtig opvarmning af prøverne 
anvender vægten et infrarødt metalvarmelegeme i om-
rådet 40...160 °C. Vægten har automatisk indikering 
af målestatus på det letlæselige display. Rengørings-
venligt tastatur, touchscreen og intuitiv menu sikrer 
brugervenligheden. 
Model MA 160 er den lidt mere sofistikerede vægt. 
Den har de samme funktioner som MA 37, men har 
en maks. kapacitet på op til 200 g. Varmelegemet er 
et infrarødt AURI-varmelegeme (600 W) som meget 
hurtigt og sikkert opvarmer prøverne. MA 160 har 
desuden en stor hukommelse hvor der kan gemmes 
op til 100 egne metoder. 
Begge vægte har mini-USB-stik til overførsel af må-
ledata til pc samt mulighed for tilslutning til ekstern 
printer. Indbygget printer fås som option.

Krohne 1010 C
Krohne 1010 C er en ultrakompakt 
universel tryktransmitter med tilba-
getrukket membran i 316L som gør 
at den er korrosionsresistent og vel-
egnet til de fleste opgaver.  Endvidere 
er der mulighed for mange forskellige 
procestilslutninger, køleribber til pro-
cesmåling op til 200 °C og elektriske 
forbindelser via stik, kabel eller trans-
mitterhus med PG-forskruning. 
• Målenøjagtighed på ±0,25 %
• Måleområde fra 0,1 til 600 bar
• Enestående temperaturstabilitet
• Sensor udført i rustfri stål 316L
• IP68 og  UL-godkendelse for Ca-

nada og USA.

Krohne 2010 C
Optibar P 2010 C tryktransmitteren 
er specielt designet til at leve op til 
kravene i både fødevareindustrien og 
den farmaceutiske industri.
Med sin fremskudte membran er den 
perfekt egnet til opgaver hvor det ikke 
kan tillades at der er død-volumener 
som ikke kan rengøres under SIP/
CIP-processerne. Tryktransmitteren 
og den fremskudte membran er lang-
tidsstabil, selv ved regelmæssig SIP/
CIP-rengøring, samtidig med at den er 
kemisk modstandsdygtig over for de 
anvendte SIP/CIP-rengøringsmidler.
Det modulære design gør det muligt 
at kombinere en lang række fuldsvej-
ste procesforbindelser med forskel-
lige membranmaterialer og olier samt 
elektriske tilslutninger på en sådan 
måde at de kan tilpasses stort set alle 
kravene i den hygiejniske procestekno-
logi. Yderligere kan køleribber tilføjes 
for procestemperaturer over 150° C.
• 4-20 mA udgang, 2-wire
• Målenøjagtighed på ±0,25 %
• Måleområde fra 0,1 til 40 bar
• Enestående temperaturstabilitet
• Fremskudt membran med over-

fladeruhed Ra < 0,4 μm
• Mange forskellige procestilslut-

ninger, deriblandt hygiejniske med 
EHEDG- og 3A-godkendelser

• SIP/CIP-kompatibel.

Krohne 3050 C
Med sine standard industriprocestil-
slutninger og et kompakt hus i rust-
fri stål, er Optibar P 3050 C meget 
anvendelig til trykmåling i generelle 
industriapplikationer. Tryktransmit-
teren har en fremragende nøjagtighed 
over et bredt temperatur- og trykom-
råde samt hurtige responstider og er 
langtidsstabil.
Disse funktioner er gjort mulige ved 
hjælp af en ekstremt stabil sensor samt 
en ekstra digital kompensation som 
reducerer temperaturafhængighed 
ved trykmålingen.
Målecellen i sig selv er fuldstændigt 
isoleret fra selve processen via en mem-
bran i rustfri stål.
Elektronikken og det valgfrie display 
er placeret i et hus i rustfri stål som er 
ventileret gennem et Gore-Tex® filter. 
Dette sikrer at tryktransmitteren er 
modstandsdygtig over for fugt, stød 
og vibrationer.
Kapslingsklassen er IP65 eller IP67  
– afhænger af valget af elektriske ka-
belforskruninger.
En internt placeret trykknap gør det 
muligt nemt og hurtigt at indstille 
nulpunktet og måleområdet under 
opstart.
• Høj målenøjagtighed på ±0,1 %
• Måleområde fra 0,5 til 200 bar
• Hurtig responstid på mindre end 

50 ms
• Korrosionsbestandigt hus i rustfri 

stål 316L
• Mulighed for LCD-display med 

brugervenligt koncept
• Kan måle hydrostatisk tryk (ni-

veau i tanke).

Krohne PM/PC 5060 C
Optibar PC 5060 C er en hårdfør tryk-
transmitter til måling af tryk og niveau 
med en keramisk kapacitiv målecelle 
der giver den en ekstrem robusthed 
og lang levetid i specielt krævende ap-
plikationer. Denne model har mange 
tilslutnings- og konfigurationsmulig-
heder, f.eks. er det muligt at få den 
med enten tilbagetrukket eller frem-
skudt membran i hhv. metallisk eller 
keramisk materiale. Den keramiske 
kapacitive membran er især velegnet 
til applikationer hvor der kan fore-
komme trykstød (eller vakuum) da 
den kan klare til op til 9 gange maks. 
måleområde. 
• Høj målenøjagtighed på ±0,05 % 

(afhænger af turndown-forhold)
• Måleområder fra 25 mbar til 1.000 

bar (afhænger af membrantype)
• Hurtig step responstid på mindre 

end 85 ms
• Mulighed for LCD-display med 

brugervenligt koncept
• 4-20 mA + HART som standard 

med mulighed for Profibus og FF.

Krohne Optibar DP 7060 C
Det nyeste medlem af KROHNE Optibar-familien er uden sidestykke når 
det kommer til alsidighed og robusthed. De helt nyudviklede piezoresistive 
differenstryktransmittere giver ikke kun en præcis differenstrykmåling under 
alle driftsbetingelser men måler også samtidigt det statiske tryk i proceslinjen.
Den ekstremt kompakte målecelle er robust og præcis over for temperatur-
ændringer, og med responstider på blot 125 ms, giver det nok målinger til en 
pålidelig og stabil processtyring.
• Høj målenøjagtighed på ±0,065 %
• Måleområde fra 30 mbar til 16 bar
• Kombineret DP-, SP- og T-måling
• Turn down på 100:1 og højere på forespørgelse
• Mulighed for LCD-display med brugervenlig software for setup, diag-

nosticering osv.
• 4-20 mA + HART som standard og med mulighed for Profibus og FF.
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PUMPE. V. Løwener A/S 
præsenterer på hi 15 en ny 
trykluftdreven membran-
pumpe for høje tryk, Hu-
sky 1050 HP. Denne type 
pumpe anvendes typisk til 
kammerfi lterpresser, hvor 
den pumper den ufi ltrerede 
væske ind i pressen.

Pumpen yder max 166 l/

min og kan max trykke 17,2 
bar ved 8,6 bar trykluft for-
syning. Med omskifter for 
trykområde 1:1 eller 2:1. 
Omskifteren er til for at 
spare trykluften, når der 
ikke er behov for høje tryk.  
 Stand M 9550.08 
og D 3100
 jsj

hi 2015:

Membranpumpe 
for høje tryk

ROBOTARM. En lille robo-
tarm på kun 11 kg er nu 
klar til at rykke ind på ar-
bejdsbordene, hvor den kan 
arbejde side om side med 
medarbejderne og oftest 
helt uden afskærmning. 

Bordrobotten UR3 præ-
senteres på hi 2015 i MCH 
Messecenter Herning. af 
Universal Robots A/S, der 
kalder robotten for verdens 
mest fl eksible og lette bor-
drobot på markedet. Den 
lille bordrobot har en løf-
teevne på tre kg, den kan 
rotere 360 grader i alle led 
og kan rotere uendeligt i det 
yderste led. Robotten gør 
det muligt for den enkelte 
medarbejder at varetage 
opgaver, som normalt ville 
kæve to personer, da UR3 
kan fungere som den tredje 
hånd.

På lige fod med andre 
værktøjer
UR3 er velegnet til mon-
tage-, pudse-, lime- og 
skrueopgaver, som kræver 
ensartet produktkvalitet. 
Robotten kan samle skruer 
op, montere og stramme 
dem til det korrekte mo-
ment. Ved limningsopgaver 
kan UR3 dosere den præcis 
samme mængde lim med et 
konstant og jævnt tryk langs 
en defi neret rute.

Med bordrobotten er der 

mulighed for at installere en 
6-akset robot i mange mon-
tage- og produktionsproces-
ser, hvor der ikke er plads 
til installere sikkerhedsaf-
skærmning. UR3 kan nem-
lig efter en risikovurdering 
af den samlede robotopstil-
ling i langt de fl este tilfælde 
bruges på lige fod med andet 
værktøj på arbejdsbordet.

Det skyldes, at robotten 
UR3 har 15 justerbare sik-
kerhedsindstillinger. En af 
disse er den unikke kraft-
styring, som gør det muligt 
for UR3 at begrænse kraften 
ved kontakt, hvis robotten 
støder sammen med en 
medarbejder.

Stand L9264.
hassel.

hi 2015:

Robotten rykker ind 
på arbejdsbordet AC-DREV. Vacon 100X er et 

nyt decentralt ac-drev, der 
er designet til at kunne tåle 
udfordrende miljøer med 
støv og fugt. Det præsen-
teres af Vacon drives A/S. 
Vacon 100X har en effekt 
på op til 37 kW. Den har en 
avanceret styring, som be-
tyder, at den for eksempel 
kan regulere hastigheden 

på motorer i alle typer af 
applikationer.

Kan tilpasses til kundens 
krav
Drevet er med IP66 kaps-
ling og dermed er det 
beskyttet til brug i alle kræ-
vende applikationer. Den 
trykstøbte metalkapsling 
er stærk nok til at modstå 

3g vibrationer, og kapslin-
gen er pulverlakeret, så den 
beskytter mod korrosion og 
dermed designet til at ar-
bejde i udendørs miljøer. 
Vacon 100X har en spe-
ciel Gore Vent (Membran 
IP69K) der forhindrer støv 
eller fugt at nå ind i drevet. 

Kapslingen er let at 
rengøre og store åbne kø-

leribber tillader drevet at 
operere i temperaturer op 
til 60 °C. 

Drevets funktioner 
kan indstilles med Vacon 
Programming Tool, og det 
betyder, at brugerne kan 
tilpasse drevet til egne krav.

Stand G5740.
hassel.

hi 2015:

Decentralt ac-drev til udfordrende miljøer

KOMMUNIKATION. IXXAT 
Safe kommunikations-
system præsenteres på hi 
2015 i MCH Messecenter 
Herning af HMS Industrial 
Networks AB.

IXXAT Safe T100 giver 
mulighed for en række løs-
ninger til sikker kommuni-
kation i industrielt udstyr. 
Løsningen inkluderer TÛV 
certifi ceret sikker software.

Integreres direkte 
i kundens system
Nyheden fra HMS Indu-
strial Networks AB inde-
holder køreklare IXXAT 
Safe T100 moduler, som ved 
hjælp af en sikker kommu-
nikationsprotokol tilbyder 
en let og hurtig integration 
af I/O.

IXXAT Safe T100 mo-
dulet integreres direkte i 

kundens produkt eller sy-
stem f.eks. i svejseanlæg og 
industrielle enheder m.fl . 

På grund af de omfat-
tende sikkerhedskrav til 
software og hardware, samt 
TÜV certifi cering til safety 
produkter, er udviklingen 
af udstyr og systemer ble-
vet betydeligt lettere med 
IXXAT Safe T100 modulet. 
Hermed reduceres både tid 
og omkostninger til udvik-
ling.Stand M9728.

hassel.

hi 2015:

Sikker kommunikation i industrielt udstyr

EL-CYLINDER. En el-cylin-
der med befæstelsesfl ade i 
overensstemmelse med ISO 
15552 præsenteres af Metal 
Work Danmark A/S.

Stempelstangens plus- og 
minusbevægelse styres med 
en hærdet spindel, der kører 
i et recirkulerende kugleleje.

Stemplet er forsynet 
med slidser monteret med 
selvsmørende guidebånd i 
kalibreret technopolymer, 
der reducerer vibrationer i 
kroppen til et minimum. 
Cylinderen kan leveres 

med antiroterbar stempel-
stang. Stemplet er forsynet 
med magneter og profi len 
er med langsgående spor til 

sensorer. Stempelstangen 
har forøget diameter for at 
give den ekstra styrke.

Tilbehør for montage, 

som til standard pneuma-
tik cylindre, omfatter også 
midterbeslag. 

Der kan vælges mellem 
stepmotorer eller børste-
løse motorer. Motorerne 
kan være monteret in-line 
eller som vinkelmontage. 
Ved vinkelmontage foregår 
transmissionen ved hjælp af 
en tandrem i forholdet 1:1.

Hvis kunden selv ønsker 
at vælge motorfabrikat, kan 
der leveres adaptere til disse.
Stand M9962.

hassel.

hi 2015:

El-cylinder med befæstelsesfl ade

I/O. De nye programmer-
bare I/O’er kombinerer 
kraftfuld CODESYS, med 
mulighed for at bygge sty-
resystemer i den nøjagtige 
størrelse, og specifi kationer 
med de I/O-signaler, der er 
involveret.

De programmerbare 
I/O’er er en del af en større 
ny teknologilancering fra 
Beijer Electronics, herunder 
avancerede og brugerven-
lige automationsprodukter, 
der deler vigtige teknologier 
som CODESYS, EtherCAT 
og IX.

Samme hastighed, 
bedre hukommelse
Med CODESYS software-
platform, er hastigheden af 
programafvikling den sam-
me, som en klassisk kom-
pakt PLC. Og med 512kB 
programhukommelse, 

512kB datahukommelse og 
32kB ROM-hukommelse, 
har løsningen endnu mere 
hukommelse. Derudover 
giver CODESYS adgang til 
store mængder af instruk-
tioner, sammenlignet med 
en konventionel kompakt 
PLC. De programmerbare 
I/O’er giver automations-
brugere mulighed for, at 
skabe mere komplekse sy-

stemer med stor funktiona-
litet, til samme pris.

Komplet systemtilslutning
De programmerbare I/O’er 
tilsluttes nemt til alt, lige fra 
digitale og analoge ind- og 
udgange, til særlige moduler 
som højhastigheds-, tempe-
ratur- og kommunikations-
I/O’er. Desuden kan de 
programmerbare I/O’er 

fungere som både Modbus 
TCP/IP klient (master) og 
Server (slave), og giver auto-
mationsbrugere fl ere tilslut-
ningsmuligheder og valg i 
systemarktitektur.

Programmerbare 
I/O-funktioner
Bredt anvendelsesområde 
fra 20 op til 500 I/O’er.
Pladsbesparende smal 
modulstørrelse, bredde er 
12mm.
Understøtter kommunika-
tion via Modbus TCP.
Fremragende debugging og 
online/offl ine programme-
ring.
Let at bruge fi eldbus konfi -
guration og integration.
Opfylder forskellige krav til 
moderne industriel automa-
tion.
Stand G5860.

hassel.

hi 2015:

Programmerbare I/O’ -er med CODESYS



Tilmeld dig spændende konferencer nu

22.-23. SEPTEMBER · WIND ENERGY DENMARK  ANNUAL EVENT 2015 –  24. SEPTEMBER · TECHNOMANIA "POWERED BY IDA"

Bliv opdateret på markedsudvikling, værdikædetendenser 

samt teknologi og innovation, når Vindmølleindustriens 

årsmøde rykker ind i Messecenter Herning. Det helt store 

trækplaster bliver den unikke 2-dages konference. 

Se programmet og udforsk de tre temaer herunder.

22.-23. SEPTEMBER 2015

WIND ENERGY DENMARK 
ANNUAL EVENT 2015

Få et bud på hvordan fremtidens teknologier kommer til 

at se ud. Oplev med alle sanser når du besøger TECHNO-

MANIA på hi-messen, og bliv overrasket, inspireret samt 

underholdt. Se konferenceprogrammet herunder:

24. SEPTEMBER 2015

TECHNOMANIA 
”POWERED BY IDA”

MARKET DEVELOPMENTS

•  Offshore market developments

•  Policy, markets and supply chain - The future of wind energy

• Onshore market development, framework conditions & global

 wind resources

•  Service & aftersales market update

•  Public acceptance

•  Creating larger value in the electrical grid / electrical 

 infrastructure

SUPPLY CHAIN TRENDS

•  Reliability of components & systems

•  Future turbines – supply chain implications 8 >20 MW

•  Partnerships between industry & research

•  Financing company growth

•  Maintaining Danish competitiveness

•  Offshore Risk and Project Management

•  Offshore Installation

•  APQP/PPAP- a way of reducing the LCOE

TECHNOLOGY DEVELOPMENTS & INNOVATIONS

•  CTO session: The future of wind technologies

•  Future turbines technologies, concepts & challenges 

 8 >20 MW

•  Offshore environmental conditions – Oceanology

•  New innovations & game changers

•  Offshore O&M – Focus on blades

•  Emerging trends and challenges in materials and structures

•  Offshore structures – Foundations

•  PhD session

•  Research infrastructure, test and measurements

Læs mere og køb din en eller to-dages konferencebillet på

windenergydenmark.dk

Danish Research 
Consortium for Wind Energy

ROBOTCHOK

HENRIK SCHARFE OG GEMINOID DK

24. september kl. 10.00  og 15.30

ROBOTTERNE KOMMER! ELLER GØR DE?

24. september kl. 11.00

THE ROBOT STORM

24. september kl. 12.00

ROBOTTEKNOLOGISK INNOVATION - FREMTIDENS 

ROBOTTEKNOLOGI - MINI-KONFERENCE

24. september kl. 13.00

AUTOMATION

MINI-KONFERENCE

Fremtidens produktion og ”Industri 4.0” i Danmark 

24. september kl. 10.00 

FUTURE TALKS

OTHERLAB

24. september kl. 11.15

MICRO-MANUFACTURING

24. september kl. 12.30 

3d PRINTING GONE WILD

24. september kl. 13.45  

NY LEDELSE

LIVSFARLIG LEDELSE

Christian Ørsted, ledelsesekspert / Ørsted Ledelse og Udvikling

24. september kl. 10.00

DEN EFFEKTIVE LEDER

Trine Kolding, ekspert i effektivitet og planlægning.

24. september kl. 11.45 

DESIGN AF FREMTIDENS TEKNOLOGI DREVNE 

ORGANISATIONER

Anders Hvid, co-founder og CEO / DARE DISRUPT

24. september kl. 13.15 

SMART, PARAT, START

FREMTIDENS TEKNOLOGI VENDER BUNDEN I VEJRET PÅ OS – 

OG DEN ER LIGE HER

24. september kl. 14.15 

DANSKE BYER VIL VÆRE SMART CITIES

24. september kl. 14.45 

Det er gratis at deltage I konferencerne på TECHNOMANIA – 

men tilmeld dig på universe.ida.dk/technomania.

Skandinaviens teknologi- og industrimesse
22.-24. sept. 2015 | Herning | hi-industri.dk
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Besøg TECHNOMANIA – powered by IDA
og bliv opdateret på Industrie 4.0 

TECHNOMANIA ER EN DEL AF HI - SKANDINAVIENS TEKNOLOGI- OG INDUSTRIMESSE 2015. LÆS MERE PÅ HI-INDUSTRI.DK

Torsdag 24. septmeber 2015
Konference fra 10.00 til 12.00
FREMTIDENS PRODUKTION OG 

”INDUSTRI 4.0” I DANMARK:

Den Danske vej til fremtidens produktion

Nigel F. Edmondson, MD, MADE – Manufacturing Academy 

of Denmark

OPC UA Information model for Advanced Manufacturing 

(Industrie 4.0) 

Michael Nielsen MD, Beckhoff Automation ApS

Big Data. Mulighederne for brug af Big Data i danske 

produktionsvirksomheder

Jens Fynbo, Sektionsleder Robotteknologi - Produktion. 

Teknologisk Institut

Industry 4.0 – (Bionic) Research, Pilot Implementation, 

Training and Products for the future 

Eberhard Klotz, Festo AG

Torsdag 24. septmeber 2015
Konference fra 13.00 til 15.00
ROBOTTEKNOLOGISK INNOVATION 

- FREMTIDENS ROBOT TEKNOLOGI: 

Hvordan får vi øget opmærksomhed på anvendelse af robotter i 

Danmark & State of the art anvendelse af robotter i Danmark

Morten Nielsen, DIRA – Danish Industrial Robot Association/ 

Dansk Robot Netværk.

Samarbejde med robotter i dansk produktion

Søren Peter Johansen, Fagligleder Robotteknologi, 

Teknologisk Institut

Udviklingen af Mobile Robotter til interne logistikopgaver

Niels Jul Jacobsen, CTO, Mobile Industrial Robots ApS (MiR)

Sorteringsrobotter - avanceret sensorteknik og robotter

Kim Koertsen, Direktør, DanRobotics A/S

Det er gratis at deltage I konferencerne på TECHNOMANIA – men 

tilmeld dig på universe.ida.dk/technomania.
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Obel-P virksomheden 
Aagaard, der blandt andet 
fremstiller nogle af ver-
dens bedste udsugnings-, 
fi lter- og siloanlæg til den 
internationale træindustri, 
har ved at skifte til en PLC-
HMI og frekvensomfor-
merstyring fra Mitsubishi 
af sine maskiner boostet 
effektiviteten så meget, at 
maskinerne på sigt nær-
mest betaler for sig selv.

PLC-STYRING. Det er altid 
en fornøjelse, når det globale 
marked tager danske tekno-
logiske produkter til sig. Vi 
har historisk et fortrin, når 
det drejer sig om træ- og 
møbelindustrien, men det 
er måske ikke lige så indly-
sende, at også danske ma-
skinproducenter til denne 
branche klarer sig godt. Men 
Hadsund-virksomheden, 
Aagaard A/S, der er et sel-
skab i Obel-P Group formår 
at sælge maskiner og syste-
mer til selv kinesiske produ-
center, hvilket garanterer for 
kvaliteten – og prisen. 

Skiftede til en PLC-HMI og 
frekvensomformerstyring
Men det er først sidste år, 
at Aagaard A/S skiftede 
til en PLC-HMI og fre-
kvensomformerstyring af 
sine maskiner, og det har 
boostet effektiviteten så 
meget, at maskinerne på 
sigt nærmest betaler for sig 
selv. Hans Følsgaard A/S har 

med stor succes fået desig-
net Mitsubishis PLC’er, 
HMI’er og frekvensomfor-
mere og beslægtede indu-
strielektronikprodukter 
ind i en række danske virk-
somheder, og Aagaard A/S 
er for nyligt kommet med 
på listen. Aagaard A/S, der 
fremstiller en række maski-
ner og systemer til den træ-
producerende industri som 
udsugningsanlæg, fi ltre, 
krydsvekslere og siloer  samt 
højovne til lakbranchen, har 
i henved 50 år klaret sig ud-
mærket med relæstyringer, 
men Hans Følsgaard A/S 
mente, at Aagaard A/S 
kunne forbedre sin tekni-

ske funktionalitet, mini-
mere energiforbruget og 
forbedre sin service ved at 
skifte relæstyringerne ud 
med en kombination af 
Mitsubishi PLC-styringer 
og frekvensomformere samt 
grafi ske bruger-interfaces i 
løsningerne i den højere 
ende af skalaen.

En moderne elektronisk 
styring påkrævet
- Egentlig har vores udsug-
ningsanlæg, fi ltre og siloer 
fungeret godt igennem det 
meste af en menneskeal-
der, men vores oprindelige 
relæstyring stod ikke helt 
mål med de meget fl otte 

anlæg, vi producerer til 
kunder over hele verden. 
Tydeligvis var en mere mo-
derne elektronisk styring 
påkrævet, og vi inviterede 
fl ere mulige leverandører 
til at komme med bud på, 
hvordan sådan en styring 
kunne udformes, fortæller 
servicechef Troels Færch, 
ansvarlig for udviklingen af 
elektronik og elteknik i an-
læggene hos Aagaard A/S.

Produkteksperter fra 
Mitsubishi og Hans Føls-
gaard A/S havde samtidig 
en formodning om, at der 
kunne være en potentiel 
gevinst på energisiden, 
hvilket Aagaard A/S ikke 

indledningsvis var helt over-
bevist om. Kombinationen 
af virksomhedens egne 
krydsvekslere og en effektiv 
spjældstyring var i sig selv 
garanter for en god energi-
effektivitet og en fornuftig 
styring af de normmotorer, 
som trækker de kraftige ven-
tilatorer.

Support har afgørende 
betydning
Valget af Hans Følsgaard 
A/S og Mitsubishi var ikke 
prisbetinget, men mere et 
spørgsmål om, at Aagaard 
A/S og Hans Følsgaard A/S 
passede godt sammen men-
talt og med hensyn til den 

tekniske support. Samtidigt 
var udbuddet af modeller i 
Mitsubishis program af fre-
kvensomformere så stort, at 
det kunne opfylde behovet 
for alle størrelse af udsug-
ningsanlæg, som Aagaard 
A/S fremstiller. Desuden 
har Hans Følsgaard A/S 
et meget stort program af 
komponenter, som supple-
rer Mitsubishis produkter, 
eksempelvis PVC-fri kabler, 
ledninger til tavlebrug, fi t-
tings, sensorer og tavlema-
teriel.

Modeller med HMI og 
videokameraer
- Indledningsvis startede vi 

med at bruge Mitsubishis 
frekvensomformere som 
stand-alone løsninger i ud-
sugningerne. PLC-delen er 
jo indbygget, men det viste 
sig hurtigt, at vi var bedre 
tjent med at placere en PLC 
eksternt, så betjening, op-
sætning af PID-parametre 
og service kan udføres, uden 
at man skal ind og arbejde i 
ventilatorerne eller udsug-
ningen. Det har så ført til, 
at vi nu leverer vores udsug-
ningsanlæg i tre versioner, 
nemlig som ’Standard’ med 
PLC og frekvensomformer, 
’Advanced’, hvor der er et 
5,7” operatør-interface og 
endelig ’Advanced Pro’ med 
12” grafi sk touch-panel og 
option for tilslutning af op 
til fi re videokameraer, for-
klarer Troels Færch.

Grafi sk konfi gurering
Den grafi ske tilgang er 
nu også meget mere end 
bare et bekvemt informa-
tionspanel. Dels erstatter 
kombinationen af PLC, 
frekvensomformer og HMI 
en række relæer, en kompli-
ceret kabling samt cirka 30 
lamper på styringsfronten, 
og dels kan set-up af en given 
udsugning/fi lter/silo-kom-
bination konfi gureres gra-
fi sk. Mitsubishi har nemlig 
i deres standardbibliotek en 
mængde symboler, der går 
igen i de tekniske industrier, 
så opsætning af krydsveks-
lernes og motorernes PID-
parametre kan forenkles 
til simple indtastninger af 
komponentdata, hvorefter 
en stor del af konfi gura-
tionen bliver udført med 
PLC’ens egne algoritmer.

- Da vi fremstiller mange 
forskellige typer og stør-
relser af anlæg, kan vi dog 
ikke være helt sikre på, at 
standardkonfi gurationerne 
altid er de optimale. Men 
her er det, at samarbejdet 
med Hans Følsgaard A/S har 
været i særklasse godt. Leif 
Skafsgaard og især Carsten 
Olesen, der er Mitsubishis 
repræsentanter hos Hans 
Følsgaard har hjulpet ud over 
det, men kunne forvente. Da 
vi skulle levere vores første 
PID-regulering til en svensk 
kunde, fungere PID’en ikke 
optimalt. Hans Følsgaard 
A/S havde sådan set leveret 
dét, de skulle, men Carsten 
Olesen tog sig god tid til at 
tale parametrene på plads 
via telefonen, selv om han 

Aagaard A/S: 

Energibesparelser ved PLC-styring 
betaler udsugningsanlæg 

Aagaard A/S’ demoanlæg, som 
bruges til optimering af udsug-
nings-, fi lter- og siloanlæg til ty-
pisk den træproducerende industri.

Mitsubishis templates i 
HMI’en kan bruges uni-

verselt, og det letter 
konfi gurationen af mange 

forskellige slags anlæg. 
Man kan let vælge mellem op 

til 900 mulige parametre, 
så styringen gøres så effektiv, 

præcis og simpel som mulig.

Skiftede til en PLC-HMI og 
frekvensomformerstyring.
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sad i en konference på dét 
tidspunkt. Det er en service, 
vi sætter stor pris på, fortæl-
ler Troels Færch. 

Udsugning er en vital 
anlægsdel
Mitsubishis templates har 
i mange tilfælde vist sig at 
forenkle styringerne af en 
række industrianlæg, og 
altså også Aagaard A/S’. 
Dertil kommer, at PLC’er-
ne kan logge en række re-
levante parametre som 
lejeslid (driftstimer). Ud-
sugningsanlæg lyder måske 
ikke som vitale anlægsdele, 
men hvis de fejler, så stop-
per produktionen. Et typisk 
gennemsnitligt anlæg fl ytter 
omkring 30.000 m3 luft i 
timen (og op til 350.000 
m3 for de store svenskejede 
anlæg). Da der er op mod 1 
kg træspåner pr. 3 m3 udsu-

get luft, så giver det et bil-
lede af, hvor store mængder 
trærester, der skal suges væk 
fra produktionslinjerne – og 
hvorfor de ikke må gå i stå.

Bedre planlægning 
af vedligehold
- De enkelte komponenters 
MTBF-data (mean time 
between failures) indgår i 
den TPM-løsning (total pro-
duction maintenance), som 
giver mulighed for tilkald og 
planlagte vedligeholdsstop, 
før et forventet nedbrud op-
træder. Ved at logge driftsti-
merne for anlægget kan vi 
parre brugstiden med den 
forventede levetid på lejer, 
ventilatorblade, kæder og 

andre sliddele i anlæggene. 
Det giver en langt bedre 
styring af vedligehold af 
anlæggene. Tilsvarende 
kan Advanced Pro styrin-
gerne udstyres med op til 
fi re kameraer, der optager 
fi re minutters loops. Fjer-
novervågning med kameraer 
letter servicespørgsmål fra 
kunder på den anden side af 
kloden, da de bare kan vise, 
hvor der eventuelt måtte op-
træde uventede hændelser, 
forklarer Troels Færch.

Demoanlæg dokumenterer 
gevinsterne
En meget overbevisende 
installation hos Aagaard 
A/S er et demoanlæg i den 
typiske mellemstørrelse, 
som over for kunderne klart 
dokumenterer de gevinster, 
der ligger i at bruge en PLC-
baseret og frekvensomfor-

merstyret løsning. Det 
grafi ske bruger-interface 
imponerer også Aagaard 
A/S’ potentielle kunder, 
da det i høj grad letter ser-
vicen. Demoanlægget viser 
også det reducerede strøm-
træk fra motorerne med en 
PLC-styring.

Og her er det så, at de 
potentielle besparelser i et 
PLC- og frekvensomfor-
merstyret anlæg kommer 
ind i billedet. Udsugnings-
anlæg bruger i ureguleret 
form en masse energi. Med 
krydsvekslerne kan man 
genindvinde varmen fra lo-
kalerne, og spjældstyring af 
udsugningsanlæg giver op til 
30 % reduktion af forbruget. 

Men PLC’er og frekvensom-
formere giver op til yderli-
gere 30 % besparelse. Et 
typisk 30 kW-anlæg sparer 
op mod 55.000 kr. årligt, når 
det bliver energioptimeret 
med spjæld- og PLC-sty-
ring, og dermed kan mange 
moderne udsugnings-, fi l-
ter- og siloanlæg fi nansiere 
sig selv over en årrække.

Besparelserne går dog 
videre end bare det rene, 
reducerede energiforbrug. 
Lavere motorhastigheder 
og kontrollerede start og 
stop af ventilatorer giver 
mindre slid på de roteren-
de anlægsdele, og bidrager 
også positivt på regnskabet. 
Endelig er der støj- og mil-
jøparametrene, som også 
forbedres gennem en PLC-/
frekvensomformerstyring, 
så alt i alt er det en løsning, 
der gavner alle parter.      jsj

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.

Leif Skafsgaard fra Hans Følsgaard A/S med de frekvensomfor-
mere og PLC’er, der styrer Aagaard A/Ss demoanlæg. Mitsubishis 
FR-F740-frekvensomformere leveres til Aagaard A/S i ydelser fra 
2,2kW op til 90kW.

Forskellen på styring med og uden PID-regulering kan afl æses af kurven for det nominelle strømtræk 
på Mitsubishi GOT-displayet. Strømmen med PID er rundt regnet den halve for en given belastning.

Forbedret teknisk funktionalitet og service 
samt minimeret energiforbrug.
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Hvis man ikke har styr på 
kedelvandets lednings-
evne, kan det komme til at 
koste dyrt at få kedelan-
lægget til at køre igen.

LEDNINGSEVNE. Når man 
taler om kedler, er det også 
vigtigt at tale om vandkvali-
tet, dvs. hvorfor og hvordan 
man holder styr på lednings-
evnen i kedelvandet. Der an-
vendes vand til at fremstille 
damp, og der anvendes vand 
til køling. Det er vigtigt, at 
kedelvandet er rent og ikke 
indeholder salte, som kan 
føres med ind i kedlerne og 
dampturbinerne. Hvis der 
dannes belægninger på tur-
bineskovlene, vil det betyde 
ubalance, hvilket kan resul-
tere i havarier. Skulle der 
ske et havari af turbinerne, 
koster det driftstop og repa-
rationer, som kan være me-
get bekostelige. Belægning i 
kedlen giver i første omgang 
lav virkningsgrad, men kan 
også resultere i havari.

Sur ledningsevne undgås 
ved ionbytning
Vandet til et kraftværk vil 
typisk gennemgå en be-
handling, hvor urenheder, 
salte og ilt fjernes. Det vil 
ske ved en fi ltrering, en ion-
bytning og ved afgasning for 
at nævne de vigtigste trin. 
For at sikre, at vandet ikke 
korroderer rørsystemet, vil 
man yderligere sikre sig, 
at vandet ikke er for surt. 
Dette gøres ved at tilsætte 
ammoniak eller lud. Ved til-
sætning af ammoniak eller 
lud vil følgende ligevægte 
indstille sig:
Ammoniak:
NH3 + H2O  <> NH4OH
NH4OH <> NH4 ++ OH-
Lud:
NaOH <> Na+ + OH-

Ved disse ligevægte dan-
nes altså hydroxid-ioner, 
hvorved pH bringes op 
omkring pH 9-10. Denne 
pH regulering bidrager til 
ledningsevnen, og hvis man 
vil have et udtryk for ren-
heden af vandet, dvs. hvor 
meget salt der er, kan man 
ikke anvende ledningsevne 
til denne måling, pga. lu-
dens eller ammoniakkens 
bidrag til ledningsevnen. De 
bidrager til ledningsevnen, 
da brintioner og hydroxid-
ioner er elektrisk ledende. 
For at måle renheden af 
vandet bliver man nødt til at 
måle sur ledningsevne, hvor 
man fjerner ledningsevnebi-
draget fra pH-reguleringen 
og derved får en måling af 
renheden i vandet, som 
også viser, om der er kon-
tamination fra uønskede 
urenheder. Vandet sendes 

igennem en kationbytter, se 
fi g. 2, hvorved alle kationer 
udbyttes med brintioner. 
Anioner derimod vil ikke 
påvirkes. Kationer er for 
eksempel Na+ eller Ca++, 
mens anioner for eksempel 
er Cl- eller SO4-.

Hvis der eksempelvis er 
Na+ ioner vil disse udbyttes 
med H+ ioner. OH- ioner 
vil derimod ikke påvirkes, 
og hvis der er tilsat lud - 
NaOH - ses det, at der efter 
ionbytningen er H+ og OH 

ioner tilbage dvs. H2O. Rent 
vand i sig selv har meget lav 
ledningsevne, hvorfor evt. 
tilsatte NaOH ikke måles 
efter ionbytningen. Er der 
i stedet for NaOH tilsat 
ammoniak, vil der ske det 
samme. NH4+ ionen vil 
ionbyttes med H+, mens 
OH- ionen ikke påvirkes. 
Efter ionbytningen haves 
igen H2O. Hvis der derimod 
er salt i vandet, som for ek-
sempel NaCl, fjernes kun 
Na+, og dermed er der HCl 
tilbage, som giver et bidrag 
til ledningsevnen. Man får 
endda et endnu større sig-
nal, idet det dannede HCl 
(saltsyre, deraf navnet Sur 

ledningsevne) har en højere 
ækvivalent ledningsevne 
end NaCl. Den indsatte 
kationbytter giver altså to 
fordele: Den fjerner basis-
bidraget fra NaOH eller 
NH3 samt fungerer som en 
kemisk forstærker, så der 
fås et tydeligt signal ved 
den mindste forurening. En 
kationbytter kan endvidere 
også kombineres med to led-
ningsevnesonder for at opnå 
en driftssikker pH-måling 
i det meget rene kedelvand 

iht. VGB-R 450L – en me-
tode til at omregne en led-
ningsevneændring over en 
kationbytter til pH. Det 
kræver naturligvis, at der 
anvendes NaOH eller NH3, 
så disse kan fjernes og ikke 
generer målingen. 

Formlen for pH via 2 x 
ledningsevne er: pH = 8.6 
+ log (SC direct – 1/3 SC 
cation)

Temperaturafhængig 
måling
Ledningsevne er stærkt 
temperaturafhængig pga. 
den øgede ionaktivitet ved 
stigende temperatur. Lidt 
forenklet kan man sige, at 

ionerne i vandet har mere 
energi, og derved lettere kan 
lede en elektrisk strøm ved 
højere temperatur. Typiske 
fejl, der kan måles, er såle-
des op til 50 %, hvis man 
ikke temperaturkompense-
rer sin ledningsevnemåling 
korrekt. Fig. 3 viser, hvor-
dan ledningsevnen varierer 
afhængig af temperaturen. 
Figuren viser ledningsevnen 
ved fem forskellige koncen-
trationer af 0 til 1000 ppb 
NaCl i rent vand, sammen-
holdt med ledningsevnen 
ved 25 ºC. Ved rent vand, 
øverste kurve, er tempera-
turafhængigheden meget 
kraftig, og ledningsevnen 
stiger med en faktor ca. 14 
i intervallet 25 til 100 ºC. 
Hvorimod ved vand med 
1000 ppb NaCl, nederste 
kurve, er afhængigheden 
slet ikke lige så kraftig, og 
her stiger den kun med en 
faktor ca. 3 i intervallet 25 til 
100 ºC. Da temperaturaf-
hængigheden ikke er lineær, 
skal man være opmærksom 
på, at det kan være forbun-
det med fejl at anvende en 
lineær kompenseringskur-
ve. Derfor anbefales det, at 
man anvender en matrix, 
hvor koncentrationen er en 
funktion af temperatur og 
ledningsevne. Man kan så 
ekstrapolere en given led-
ningsevne til koncentration 
ved en given temperatur, 

med en Yokogawa EXA 
transmitter. Denne har 
som standard et polynomi-
um indlagt til beregning af 
ledningsevne for ultrarent 
vand.

Vandbar til kontrol af 
vandbehandling
For at kontrollere sin vand-
forsyning og vandbehand-
ling nøje har man typisk 
en såkaldt vandbar, se fi g. 
1. Det er kort beskrevet en 
opstilling med instrumen-
tering til online kontrol af 
vandforsyningen. Typisk vil 
man måle pH og lednings-
evne, men også opløste salte 
og ilt kan måles. Ved hjælp 
af en vandbar kan man måle 
fl ere steder i processen på 
samme tid. Insatech A/S har 
igennem tiden leveret kun-
detilpassede vandbarer til 
mange kunder landet over. 
Man kan bestykke med led-

ningsevnesensorer, som er 
beregnet til rentvandsappli-
kationer og med lednings-
evnetransmittere, som har 
mulighed for at detektere 
eventuelle belægninger af 
elektroderne, samt forpro-
grammeret matrix til be-
regning af ledningsevne for 
ultrarent vand. 

Insatech A/S har mulig-
hed for på sit værksted at 
fremstille specielle opstil-
linger, se fi g. 4, der passer til 
opgaven og pladsforholdene. 
Da fi rmaet endvidere har et 
akkrediteret kalibrerings-
laboratorium for lednings-
evne, er det muligt at levere 
udstyret kalibreret selv ned 
til lav ledningsevne. Man 
kan også tilbyde årlige ser-
viceeftersyn efterfølgende. 

Yderligere informationer 
på: www.insatech.com.
 jsj

Ledningsevne – måske den 
vigtigste måling i kedelvand

Fig. 1. Vandbar med instrumentering til online 
kontrol af vandforsyningen.

Fig. 2. Processen i en kationbytter.

Fig. 3. Ledningsevne i vand som funktion af temperatur og 
koncentration af NaCl sammenholdt med ledningsevne ved 25 º C.

Fig. 4. Specialfremstillet vandbar til kontrol af vandforsyning og 
vandbehandling.

Vandbar til online kontrol 
af vandforsyningen.

Ledningsevne er stærkt 
temperaturafhængig.

Hold styr på ledningsevnen i kedelvandet.
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SLANGER. Både inden for 
maskin- og anlægsbyggeri og 
inden for medicinsk tekno-
logi og automobilindustrien 
indgår korrugerede slanger 
som en fast bestanddele af 
energiføringen. På hi 2015 
præsenterer igus en helt ny 
ide: e-skin. Denne slange, 
der er let at åbne, har i mod-
sætning til sammenlignelige 
produkter en selvbærende 
funktion, så den støtter sig 
selv og endda kan anvendes 
til korte fritbærende læng-
der i renrum. e-shell giver 
eksisterende slangesyste-
mer en defineret bevægelse.

Korrugerede slanger 
anvendes til en lang række 
forskellige formål først og 
fremmest steder, hvor kra-
vene til energiføringen ikke 
er særlig høje. De har den 
fordel, at de kan føre energi, 
medier og data på en enkel, 
alsidig og samtidig meget 
prisbillig måde. Med e-
skin og e-shell viser igus på 
hi 2015, hvilket udviklings-
potentiale der ligger i dette 
produkt, og hvordan det kan 
gøre energiføringen endnu 
lettere.
Stand M9922.

hassel.

hi 2015:

Nye ideer til 
energiføring

hi 2015:

Safety Basic Monitor 
nu med Modbus TCP
SIKKERHED. Safety Basic 
Monitor (BWU2852) fra 
Bihl+Wiedemann, den sik-
re, kompakte controller med 
sikre input, sikre output og 
Ethernet-interface, giver nu 
også mulighed for Modbus 
TCP. På den måde kan man 
tilslutte Safety Basic Mo-
nitor til sit visualiserings-
system og dine displays via 
Modbus TCP.
Modbus TCP til forbindelse 
med visualsering eller dis-
plays.
2 hurtige, sikre elektroniske 
output.

Op til 3 x 2 kanalers lokale, 
sikre input.
Sikker tilslutning med Safe 
Link.
Fleksible udvidelsesmulig-
heder.
Chipkort til let udskiftning 
af enheden.
Kapslingsklasse IP20.
Stand E4020.

hassel.

EFFEKT. Sirius Innovations-
serien fra Siemens er blevet 
udvidet med yderligere en 
byggestørrelse, S2, med en 
bredde på 55 mm, som kun 
er 10 mm bredere end de 
mindre serier i byggestør-
relse S00 og S0. Den nye 
S2 byggestørrelse omfatter 
motorstartere i størrelse fra 
18,5 kW til 37,5 kW. Og du 
kan selv opleve Sirius Inno-
vations-serien til Siemens 
Road Show på dette års hi-
messe.

Fra 1. januar i år blev det 
lovpligtigt at anvende ener-
gieffektive IE3-motorer i ef-
fektområdet fra 7,5 til 375 
kW. I 2017 udvides kravene 
yderligere til også at omfatte 
motorer helt ned til 0,75 kW. 
De nye energieffektive mo-
torer har en positiv effekt 
på både miljø og energi-
forbrug. Til gengæld stiller 
IE3-motorer endnu højere 
krav til dit valg af beskyt-
telsesudstyr.

Fire års udviklingsarbejde
Udfordringen ligger i den 
høje ”in-rush”-strøm, som 
opstår ved start af de nye 
energieffektive IE3-moto-
rer. Denne meget kortva-
rige strømpeak kan i nogle 
tilfælde medføre, at dine 
motorstartere opfatter en 
start som en kortslutning, og 
derfor udkobler utilsigtet.

- Efter fire års udviklings-
arbejde er det nu lykkedes 
Siemens at løse dette pro-
blem i den nye motorstarter-
serie ”alt koblingsmateriel 
fra Siemens er i dag forbe-
redt til at kunne beskytte og 
starte IE3-motorer korrekt. 
forklarer Andreas Gyes, der 
er Siemens produktchef for 
koblingsmateriel.

Flere fordele
Andreas Gyes vil stå klar i 
Siemens Sirius truck med 
sine kolleger til at vise, 
hvordan lagerbeholdning 
af hjælpekontakter og an-
det tilbehør kan minime-
res, fordi det er nøjagtigt det 
samme udstyr, der anvendes 
på hele Sirius Innovations-
serien, uanset om det er til 
byggestørrelse 00, 0 eller 2.

- Der er til gengæld også 
andre vigtige fordele ved 
Sirius Innovations fortæller 
Andreas Gyes og uddyber: - 
Udover mere effekt i samme 
byggestørrelse, er der også 
let og hurtig adgang til tek-
nisk dokumentation, mulig-
hed for kommunikation og 
integration i TIA-portalen 
og færre produktvarianter, 
dvs. at man nu får ens til-
behør, hjælpekontakter og 
kommunikationsmoduler.

Stand U0010.
hassel.

hi 2015:

60 pct. mere effekt
på samme tavleplads

PUMPE. En ny centrifugal-
pumpe, der er beregnet til 
varme medier præsenteres 
på hi 2015 i MCH Mes-
secenter Herning af Hans 
Buch A/S Den nye pumpe 
i CombiTherm serie fra 
Johnson Pump.

Pumpen er beregnet til 
termisk olie med tempera-
turer på op til 350 °C eller 
varmt vand op til 190 °C 
uden dyre, eksterne køle-
anlæg.

Designet varmebeskytter 
pakninger og lejer
Pumpen er udviklet specielt 
til asfaltindustrien men er 

ifølge Hans Buch også vel-
egnet i forbindelse med pro-
duktion af kunstige fibre, til 
maritime opvarmningssy-
stemer, til sprøjtestøbning, 
varme kemikalier og varme-
transport fra kedler.

Pumpens design beskyt-
ter pakninger og lejer mod 
varmen for at sikre lang le-
vetid og pålidelig drift med 
et minimum af vedligehol-
delse.

Pumpekapaciteten er op 
til 305 kubikmeter i timen, 
et maksimalt tryk på 16 bar 
og en maksimal løftehøjde 
på 110 meter.
Stand M9550.10     hassel.

hi 2015:

Pumpe til høje 
temperaturer

FORBINDELSE. De nyudvik-
lede produkter fra ESCHA 
„Power S „ eller „ Power T ‚ 
byder på et M12x1 connec-
torprogram af høj kvalitet til 
sensor-, data- og strømfor-
syning. Nu fås de nye 4-po-
lede M12x1 stik beregnet til 
effekt tilslutning hos Hans 
Følsgaard A/S.

Kompakt tilslutning via 
M12x1-interface
I takt med at elektroniske 
apparater bliver stadigt 
mere kompakte, er behovet 
for en tilsvarende kompakt 
strømforsyning tilslutning 
steget kontinuerligt. Mange 
producenter har tendens til 
at ty til industriens gennem-

prøvede M12x1 - interface. 
ESCHA tilbyder nye forbin-
delseskabler og chassis stik, 
som giver en pålidelig effekt 
tilslutning via det standar-
diserede M12x1 - interface 
(i henhold til IEC 61076-2-
111).

Alle komponenter er 
designede så de opfylder 
IP67, IP68 og IP69 kravene 

og dermed også UL 2237. 
På grund af et forbindelses-
tværsnitsareal på op til 2,5 
mm giver produkterne 
mulighed for en høj effekt 
tilslutning; en yderligere 
fordel er - især i tilfælde af 
jævnstrøms-tilslutning - det 
mindre spændingsfald som 
følge af det store tværsnits-
areal.

Til vekselstrøm  
og jævnstrøm 
Stik med S- kodningstype 
er særligt tilpasset til vek-
selstrøms-applikationer 
(AC-applikationer på op 
til 12A/630V). Herunder 
og blandt andre, kompakt- 
og decentrale komponen-
ter f.eks. motorer eller 
frekvensomformere falder 
inden for denne kategori.

Til jævnstrøms-applika-
tioner (DC-applikationer 
på op til 12A/63V, anvendes 
stik med T- kodningstypen). 
Som for eksempel felt-bus 
komponenter, strømforsy-
ninger eller små motorer kan 
leveres med jævnstrøm.
Stand E4056.          hassel.

hi 2015:

Connectorprogram af høj kvalitet

FLOW. V. Løwener A/S præ-
senterer på hi 15 en serie 
nye, let aflæselige VA flow-
målere fra Hedland. De er 
let anvendelige til måling af 
flow i væsker som eksempel-
vis benzin og olie, fosfater, 
vandbaseret væsker eller 
vand- og olieemulsioner. 
Der markedsføres også en 
pneumatisk series findes til 
måling af luft og trykluft.

System og funktionsprincip
Systemet består i hovedtræk 
af et stempel med en indven-
dig bevægelig, skarpslebet 
munding, som danner en 
ringformet åbning med et 
konusformet målelegeme. 
Stemplet er udstyret med en 
cylindrisk magnet af PPS/
keramik, som er forbundet 
med en ekstern indikator-

magnet. Indikatormagneten 
bevæger sig præcist i forhold 
til stempelbevægelserne og 
genererer herved et billede 
af mediets gennemstrøm-
ningshastighed.

Enkel installation
Hedland flowmålerne er 
enkle i installation og kan 
placeres horisontalt, ver-
tikalt og sågar på hovedet, 
uden at det går ud over 
præcisionen. De er frem-
stillet i robust og slagfast 
plast (PPSU), som byder 
på enestående holdbarhed 
og kemisk modstandsdyg-
tighed i forhold til en bred 
vifte af industrielle væsker 
og kemikalier.
Stand M 9550.08  
og D 3100
 jsj

hi 2015:

Let aflæselig VA 
flowmåler
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iX H
M

I SoftM
otion

Med få produkter, kan du skabe løsninger,  
hvor kun fantasien sætter grænser.

Vi har taget udgangspunkt i vores iX HMI SoftMotion teknologi  
og bygget en kraftprøve-maskine. En sjov løsning, lidt ud over  
det sædvanlige.

Hos Beijer Electronics taler vi ikke bare om løsninger, vi hjælper 
vores kunder til at skabe dem! 

 Se mere på www.beijer.dk, eller kontakt os på tlf. 46 75 76 66.

Kom og prøv kræfter med os!

Besøg os på  

hi[15] 22.-24.  

september, stand 

G5860, prøv kræfter 

med maskinen og 

vind præmier.

Affedningsmidlet pumpes 
til et vaskebad, hvor støbe-
formene nedsænkes.

AFFEDTNING. Verderair 
Pure luftdrevne dobbelt 
virkende membranpumper 
fra Verder A/S beviser deres 
værd i applikationer, hvor 
rene materialer og et solidt 
design er påkrævet.

En situation er eksem-
pelvis støberibranchen. Her 
skal udstyr og komponenter 
kunne klare hårde betingel-
ser.

Når en støbeform er dan-
net, bliver formene behand-
let med et ekstremt slidende 
affedtningsmiddel for at 
opnå en renere og glattere 
overfl ade på formene. Dette 
giver det produkt, der siden-
hen skal støbes i formene, en 
højere kvalitet.

Affedtningsmidlet inde-
holder meget slibende par-
tikler. Og det siger sig selv, 
at det stiller store krav til 
pumpeløsningen.

Affedtningsmidlet pum-
pes til et vaskebad, hvor 
støbeformene nedsænkes. 
Affedtningsmidlet polerer 
nu formens overfl ade, såle-
des at den er helt glat efter 
en tur i badet. 

Problemet
En kunde i støberibranchen 
anvendte førhen en stan-
dardpumpe med dobbelt 
membran, et hus i rustfrit 
stål samt sæder, kugler og 
membraner fremstillet i 
Buna. Pumpen var i drift 15 
timer om dagen - fem dage 
om ugen.Pumpningen af det 
ekstremt slibende middel var 
dog så voldsom for sæder og 
membraner, at pumpen stod 
til udskiftning hver 6. uge. 

Løsningen
Kunden testede en løsning 
fra Verder. En VA-P25 PE 
pumpe med PE sæder, EP-
DM kugler og membraner. 
Pumpen kørte i 10 uger, før 
den brød sammen. Det var 
en levetidscyklusforbedring 
på næsten 70 procent.

Verderair Pure med PE 
har en bedre modstandsdyg-
tighed overfor slid i forhold 
til en rustfri stål dobbelt-
membran pumpe.

Kunden er yderst tilfreds 
med den nye pumpeløsning, 
som tilbyder en minimeret 
nedetid, færre reparationer 
samt et reduceret behov for 
reservedele sammenlignet 
med den tidligere løsning.
www.verder.dk

hassel.

Pumpning af slidende 
affedtningsmidler

LINEÆR MOTOR. Elektriske 
aktuatorer giver mere fl ek-
sibilitet til sammenligning 
med pneumatiske cylindre, 
spindler, bælter, eller rene 
mekaniske løsninger som 
CAM-skiver. 

Som et maskindesign 
element giver LinMot ak-
tuatorer muligheder for ny-
skabelse af komplette nye 
mekaniske funktionsenhe-
der, moduler, eller hele ma-
skiner, som hidtil har været 
fremstillet og designet med 
ovennævnte traditionelle 
design løsninger.

Erstatning for 
pneumatiske cylindre
Da formfaktoren for LinMot 
lineære motorer svarer til 
den pneumatiske cylinder, 

benyttes de ofte til erstat-
ning af pneumatiske cylin-
der. Dette er især sagen når 
mere end to positioner kræ-
ves, hvis positionerne skal 
ændres via en PLC, eller hvis 
dynamikken eller levetiden 
for en pneumatisk cylinder 
ikke er tilstrækkelig. 

Den lineære motor eller 
aktuator giver også mulig-
hed for præcist at defi nere 
hastigheden og acceleratio-
nen, som gør opstart lettere 
og øger proces stabiliteten 
samt giver mere fl eksibilitet 
og fl ere muligheder.

Erstatning 
for servomotorer
Den lineære motor er sam-
menlignelig med den ro-
terende servomotor i form 
af styringens arkitektur og 
fl eksibilitet. 

Fordelene ved den li-
neære motor er klart over-
vældende, idet mekanisk 
tilbehør som koblinger, ge-
arbokse, bælter, spindler og 
det vidtgående udviklings-

arbejde, som det kræver, kan 
elimineres komplet. 

Ydermere reduceres ud-
viklingstiden og logistik om-
kostningerne markant ved at 
man kan eliminere et større 
antal af mekaniske kompo-
nenter.

Erstatning for CAM-skiver
De mekaniske CAM-skiver 
yder ekstremt dynamiske 
bevægelser, men har en 
meget begrænset fl eksibi-
litet. Sekvens og bevægel-

sesprofi ler kan kun justeres 
ved ekstensive mekaniske 
ændringer. 

På grund af den indu-
strielle lineære motors 
høje dynamiske egenska-
ber og muligheden for at 
tilpasse bevægelsesprofi ler 
i softwaren, har det ført til 
erstatning af fl ere og fl ere 
CAM-skiver med lineære 
motorer.
Yderlig information:
www.deltaelektronik.dk

js

LinMot lineære aktuator giver mulighed for præcist at defi nere hastighed 
og acceleration, som gør opstart lettere, øger proces stabiliteten samt 
giver mere fl eksibilitet og fl ere muligheder til enkle og komplekse opgaver.

Højere produktivitet 
med el. aktuator 
Med LinMot industrielle lineære motorer kan 
maskinbyggeren opnå klare fordele ved design 
og fremstilling af maskiner. 

           Et maskindesign element

Høj dynamik



38 september/oktober 2015

Arbejdstilsynets Markedsovervågning informerer på 
hi-messen om, hvordan man tager højde for sikkerhe-
den ved indkøb og salg af maskiner og produkter. 

SIKKERHED. Tirsdag den 22. september afholder Ar-
bejdstilsynets Markedsovervågning seks informative 
foredrag på hi teknologi- og industrimessen 2015 om, 
hvordan man som indkøber og fabrikant kan sikre sig 
at EU-reglerne vedrørende maskiner og produkter er 
overholdt.

Gratis deltagelse  
og ingen tilmelding
Alle foredragene afholdes i lokale nr. 4, hvor der er plads 
til 40 personer. Deltagelse er gratis, og der er ingen for-
håndstilmelding – man kan bare dukke op. Der er pause 
mellem hvert indlæg, så man kan komme og deltage i 
netop de indlæg, man har interesse i.

Programmet for dagen ser således ud: 

10.00 – 10.50 
Køb af sikre industrirobotter, undgå faldgruber, kend 
EU-reglerne.
Arbejdstilsynet gennemfører i 2015 en informations-
indsats om industrirobotter, da brugervirksomheder 
bør kende reglerne, før indkøb. v/ maskinmester Lars 
Arly Rasmussen, Arbejdstilsynets Markedsovervågning

11.00 – 11.50
REACH forordningen og sikkerhedsdatablade, kend 
din ret og dit ansvar.
Forordningen er godt i gang med at blive efterlevet. Hvad 
betyder det for din virksomhed
v/ kemiingeniør Linda Nielsen Schuleit, Arbejdstilsy-
nets Markedsovervågning

12.00 – 12.50
Køb af personlige værnemidler, undgå faldgruber, kend 
EU-reglerne.
PPE-direktivet skal sikre at personlige værnemidler har 
en høj standard. Hør hvordan du kan orientere dig om 
mærkningen lever op til reglerne.
v/ fysioterapeut Henrik Frydendall, Arbejdstilsynets 
Markedsovervågning

13.00 – 13.50
Køb af CE-mærkede maskiner, stil krav til fabrikant, 
importør og distributør.
Maskindirektivet er din garanti for at du køber sikre og 
sunde maskiner. Du bør kende reglerne.
v/ maskinmester Lars Arly Rasmussen, Arbejdstilsynets 
Markedsovervågning

14.00-14-50
Trykbærende anlæg i energy-sektoren. EU-reglerne 
stiller krav til fabrikanten.
Reglerne for kedler er vigtige at kende.
v/ maskinmester Jørgen Havbro Nielsen, Arbejdstilsy-
nets Markedsovervågning

15.00-15.50
Maskiner i eksplosionsfarlig atmosfære. Kender du 
ATEX-indretningsdirektivet.
Det hænder af og til at der opstår brand og eksplosion 
på virksomheder, hvor antændelseskilder kunne have 
været undgået ved at benytte Ex-mærket udstyr. Hør 
om reglerne.  
v/ civilingeniør Flemming Lindegaard, Arbejdstilsynets 
Markedsovervågning
  jsj

hi 2015:

Sikkerheden ved 
indkøb og salg af 
maskiner og produkter 

LOGISTIKROBOTTER. Mo-
bile logistikrobotter er det 
scenarie, man har sat sig for 
at afprøve i et nyt proof-of-
concept projekt, der kører i 
regi af Innovationsnetvær-
ket RoboCluster.  Projektets 
formål er at sænke indgangs-
barriererne for de mobile 
logistikrobotters indtog i 
de danske virksomheder 
med udgangspunkt i en helt 
konkret problemstilling hos 
Arla i Slagelse.

- Vi forventer at afprøve 
en nyere udgave af en alle-
rede kendt teknologi, som 
er billigere og mere flek-
sibel. Vi har tidligere kørt 
lignende tests forskellige 
steder hos Arla, og betrag-

ter det egentlig som en form 
for grundforskning inden for 
området, lyder det fra Jens 
Christian Neimann-Platz, 
projektleder hos Arla Foods.

Spildtiden reduceres meget
Hos Arla har man dokumen-
teret, at mellem 30 og 50 
procent af personalets tid 
går med ikke-værdiskaben-
de transportaktivitet, hvor 
personalet går mellem for-
skellige pluk-lokationer for 
at sammensætte ordrer til 
kunderne. Det er en tung 
proces - både hvad angår 
tid og kræfter.

 Ved at anvende en mo-
bil logistikrobot til at trans-
portere de rullepaller, der 

bruges til de manuelle pluk, 
rundt mellem pluk-lokatio-
nerne, er der potentiale til at 
reducere spildtiden.

- Hvis vi opnår gode re-
sultater, er potentialet stort, 
fordi de mobile logistikro-
botter vil kunne benyttes 
flere steder i vores produk-
tion, tilføjer Jens Christian 
Neimann-Platz.

Høj fleksibilitet i  
kørselsmønstre
Udover Arla Foods deltager 
også Mobile Industrial Ro-
bots, der blandt andet stiller 
deres MiR100 platform til 
rådighed, DTU og Center 
for Robotteknologi ved Tek-
nologisk Institut i projektet.

I de seneste år har AGV-
teknologien været i rivende 
udvikling, og der er kommet 
en ny generation af AGV‘er 
på markedet, der er kende-
tegnede ved en høj grad af 
fleksibilitet i kørselsmøn-

stre, let integration i eksi-
sterende produktioner med 
lave eller ingen ændringer i 
produktionsmiljøet og sik-
ker interaktion med men-
nesker.  

Vil vise vejen til effektiv 
produktion
- Ved at analysere den nuvæ-
rende proces på mejeriet og 
på kvalificeret vis sandsyn-
ligøre en effektivisering ved 
brug af en mobil logistikro-
bot vil vi med projektet vise 
vejen for, hvordan danske 
virksomheder kan komme 
i gang med at effektivisere 
deres produktion, udtaler 
Thomas Madsen Almdal, 
konsulent ved Center for 
Robotteknologi, Teknolo-
gisk Institut, der er projekt-
leder på projektet.

hassel.

Nyt projekt 
om mobile 
logistikrobotter 
til mejerierne

WAGO har udvidet sit 
program af universelle  
Epsitron Classic-strøm-
forsyninger med 2- og 
3-fasede udgaver.

STRØMFORSYNING. Som 
supplement til de 1-fasede 
strømforsyninger tilbyder 
WAGO nu også Epsitron 
Classic-strømforsyninger i 
2- og 3-fasede udgaver. Lige-
som de mindre forgængere 
udmærker de 2- og 3-fasede 
strømforsyninger sig ved 
en slank konstruktion, som 
kun kræver lidt plads i sty-
reskabet. Det integrerede 
TopBoost leverer et kort 
strømstød i tilfælde af en 
kortslutning på sekundærsi-
den, således at brugere kan 
anvende betydeligt billigere 
electronic circuit breakers 
som sekundær sikring.

Øget transientbeskyttelse
Foruden det brede spæn-

dingsområde på indgangs-
siden, som går fra 320 til 
575 V, er Epsitron Classic-
strømforsyningerne også 
forsynet med et øget transi-
entbeskyttelsesniveau: De 
er overspændingssikrede 
op til 4 kV. Dermed – og 
med deres godkendelse i 
henhold til UL – er de vel-
egnede som moduler til 
mange forskellige forsy-
ningsnet og applikationer 
globalt. Fra 4. kvartal 2015 
kan modulerne også bruges 
til vands takket være GL-
godkendelser. 

Bredt anvendelsesområde
De i alt 18 strømforsyninger 
i Epsitron Classic-program-
met kan anvendes i omgi-
velsestemperaturer fra -25 
til +70 °C, tillader en kold-
start ved -40 °C og reduce-
rer først udgangsstrømmen 
ved en temperatur fra +55 
°C. De er dermed velegnede 
til bl.a. energiforsyning af 
industrielle, elektriske og 
elektroniske forbrugere 
eller til anvendelse i infor-
mations- og automatise-
ringsteknik, i anlægsbyggeri 
og bygningsautomation.

Stikbare Cage  
Clamp-tilslutninger
De nye 2-fasede strøm-
forsyninger (787-1628) er 
dimensioneret til appli-
kationer med spændinger 
på 24 V DC og mærkeud-
gangsstrømme på 5 A. De 
3-fasede strømforsyninger 
(787-1640, 787-1642 og 
787-1644) er dimensioneret 
til spændinger på 24 V og 
mærkeudgangsstrømme på 
10, 20 og 40 A. Den grønne 
LED-statusvisning viser, 
om der er udgangsspænding 
til rådighed, DC-O.K.-sig-
nalet melder en underspæn-
ding fra en nedre grænse på 
21,5 V. Den stikbare Cage 
Clamp-tilslutningsteknik, 
som strømforsyningerne er 
forsynet med, forkorter in-
stallationstiden, beskytter 
mod fejlmontering og giver 
brugeren mulighed for at 
fortråde ledningssæt nemt 
på forhånd.

 jsj

2- og 3-fasede strømforsyninger

Mobile logistikrobotter reducerer spildtiden.

En mobil logistikrobot hjælper en mejerimedarbejder 
med at sammensætte kundens ordre. Den bevæger sig 
ud og ind mellem forskellige pluk-lokationer, mens den 
trækker en stor tung rullevogn med mælkeprodukter 

Med de nye 2- og 3-fasede strømforsyninger fuldendes WAGO’s 
program af Epsitron Classic-strømforsyninger.

Analoge AS-i-moduler 
i nyt, pladsbesparende 
kabinet.

AS-i. Bihl+Wiedemann 
har udvidet sit sortiment af 

analoge AS-i-moduler med 
to analoge outputmoduler 
(BWU3105, BWU3106) 
og to analoge inputmoduler 
(BWU3104, BWU3100) i et 
nyt, pladsbesparende IP67-
kabinet, der kun er 45 mm 

bredt. De muliggør brug selv 
på trange monteringssteder. 
Desuden medfølger 2 x 2 
terminaler til profilkabel (2 
hver, AS-i og AUX). Det gør 
det muligt at implementere 
forgreninger direkte i mo-

dulet uden separate, passive 
fordelere. Det sparer end-
videre omkostninger, idet 
ekstra passiv splitter og slut-
muffer bliver overflødige.
 jsj

Analoge AS-i-moduler
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Pumper til levnedsmiddelindustrien

Levnedsmiddel, farmaceutisk 
industri og healthcare.

- når det skal være driftsikkert, hygiejnisk og nemt. 

Levnedsmiddel, kemisk industri 
og farmaceutisk industri.

Levnedsmiddel og kemisk industri.

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

Find mere på www.hansbuch.dk/levnedsmiddel

Kapacitet: 103 m3/h
Max viskositet: 1000 cp
Tryk: 5 bar

Kapacitet: 200 l/h
Viskositet: 2000 cp
Tryk: 1,5 bar

Kapacitet: Op til 109 m3/h
Viskositet: 440.000 cst
Diff.tryk: Op til 15 bar

Find mere på www.hansbuch.dk/levnedsmiddel

Find mere på www.hansbuch.dk/levnedsmiddel

Scan QR-koden og læs mere

Af Jørgen Sommer.

TEST. Når det elektriske 
materiel på maskinen er 
færdigmonteret, skal det 
gennemgå en række prøver. 
Afprøvning af en speciel 
maskine vil fremgå af den 
aktuelle C-standard. Findes 
der ikke en sådan produkt-
standard med relevante prø-
ver, som skal foretages sker 
afprøvning efter standard 
IEC/EN 60204-1 afsnit 18.

•  Resultatet af verifi kation 
og evt. fravalg skal doku-
menteres. 

•  Testene skal udføres med 
måleudstyr i overens-
stemmelse med relevan-
te IEC/EN standarder. 
Måleudstyr skal opfylde 
IEC/EN 61557.

Testmetoder
Betingelserne for automa-
tisk afbrydelse af forsynin-
gen skal verifi ceres ved test. 
For TN systemer er testme-
toderne beskrevet i afsnit 
18.2.2, og 18.2.3.

For TT og IT systemer 
gælder IEC/EN 60364-6-
61 (Stærkstrøms Bekendt-
gørelsen afsnit 6 kap 61).

For TN net fi ndes der to 
testmetoder:

•  Test 1. Måling af beskyt-
telses udligning.

•  Test 2. Kan enten måles 
eller beregnes.

Test 1
Verifi kation af kontinui-
teten i den beskyttelses-
mæssige udligningskreds. 
Modstanden i hver udlig-
ningskreds mellem PE klem-
men og relevante punkter 
skal måles med en strøm 
mellem 0,2 A og cirka 10 
A (mål med stor strøm, det 
giver større nøjagtighed). 
Strømmen skal komme fra 
en SELV kilde.

Den målte modstand skal 
være inden for det forven-
tede område i forhold til 
længde, tværsnitsareal og 
tilknyttet beskyttelsesmæs-
sige udligningsleders mate-
riale. Se tabel 10 i IEC/EN 
6020.1-1.

Isolationsmodstand
Tilstanden på effektstrøm-
kredsenes isolation skal 
måles efter færdigmontage. 
Målingen kan omfatte hele

maskinens elektriske 
installation på én gang; 
men det anbefales at dele 
maskininstallationen op i 
overskuelige sektioner.

Måling af isolationsmod-
standen udføres med en 
„Megger“, der ved en spæn-
ding på 500 VDC sender en 
større eller mindre prøve-
strøm ud i anlægget. 

Måleresultaterne fra iso-
lationsmålingerne skal være 
større end 1 M Ohm. Der 
fi ndes dog undtagelser fra 
denne regel, hvor den nedre 
grænse kan sættes til 50 k 
Ohm. 

Elektrisk materiel, der er 
omfattet af undtagelsesrege-
len, er for eksempel: Strøm-
skinner i kanaler, køretråd 
og skinner til strømaftagere, 
eller sammenbygninger med 
slæberinge.

Man skal være opmærk-
som på monterede netfi ltre 
og transient beskyttelsesud-
styr i maskinens effektkred-
se. Hvis beskyttelseslederen 
til sådant udstyr ikke frakob-
les under prøven, vil man få 
fejlagtige måleresultater og 

evt. også risikere at beska-
dige udstyret.

Spændingsprøve
Det elektriske materiel skal 
testes med prøvespænding 
på mindst 1000 V ved 
50/60 Hz leveret fra en 
transformer med en mær-
keværdi på mindst 500 VA.

Såfremt noget materiel 
på maskinen er beregnet til 
en driftspænding på over 
500 V, skal dette materiel 
afprøves med en spænding, 
der er 2 x denne mærkedrift-
spænding (2 x U).

Spændingsprøve på alt 
elektrisk materiel kan opde-
les i 3 målinger (kontroller 
på kredsskema, at alle kred-
se er med ved målingerne):
•  1: Mellem PE og alle ef-

fektkredse.
•  2: Mellem PE og alle ef-

fektkredse. 
•  3: Mellem de kortslut-

tede ledere i styre- og 
effektkredse.

Sikkerhed ved måling
Endvidere skal man - på 
grund af faren for elektrisk 
stød under udførelsen af 
en spændingsprøve – have 
truffet en række sikkerheds-
foranstaltninger i form af: 
Afskærmning og afmærk-

ning af området og evt. 
suppleret med akustisk og 
visuel alarm. 

Prøver skal udføres så-
ledes, at de kontrollerer, at 
restspændinger er under de 
tilladte niveauer indenfor de 
accepterede tider. Se IEC/
EN 60204-1.

Funktionsprøver
Sikkerheds funktionsprøver 
skal  mindst omfatte:

Kontrol af funktion/ in-
spektion af beskyttelse mod 
indirekte berøring ved auto-
matisk afbrydelse af forsy-
ningen. 

Kontrol af sikkerheds-
kredse ved jordfejl, ved 
mekaniske og elektriske fejl 
i indretninger såsom nød-
stop, endestop og lign. 

Kontrol af sikkerheds-
funktionen med aktivering 
af overvågede låger og dæks-
ler samt ved påvirkning af 
tohåndsbetjening, ende-
stop, nødstop osv. 

Kontrol af korrekt og sik-
ker funktion ved suspension 
af beskyttelsesindretninger. 

EMC-test af elektronisk 
udstyr. Har evt. fejl nogen 
indfl ydelse på sikkerheden? 

Efterfølgende prøver
Hvor en del af en maskine, 

og det tilhørende udstyr 
bliver ændret eller modifi -
ceret, skal denne „maskindel 
inklusiv involveret udstyr“ 
afprøves på ny efter behov.

Referencer
Håndbog: Maskinsikkerhed 
– Elektrisk udstyr på ma-
skiner afsnit 18 og standard 
IEC/EN 60204-1.

Automatik SikkerhedsGuide:

Test og prøvning af el på maskinen

Både test 1 og 2 skal fore-
tages på hver maskine og 
dette skal dokumenteres. 
Når Test 2 udføres ved 
måling skal Test 1 altid 
udføres først.

Verifi kation betyder be-
kræftelse af forventninger 
og/eller beregninger.

Megger fra RS Component 
opfylder IEC/EN 61557 til 
isolationsmåling.
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SENSORER. En moderne 
bygning er ikke kun bygget 
af beton, træ eller stål, det 
er også et indviklet digitalt 
netværk, der forbinder sy-
stemer til kø ling, varme, 
vand, elektri citet mv. Et 
fælles problem for byg-
ningsejere og systeminte-
gratorer er, at ikke alle anlæg 
og maski ner kan kommuni-
kere med hinan den.

Et eksempel er sensorer 
til varme, vand, tempera-
tur, energi mv. Sensorer 
og målere ofte bruger M-
Bus-protokoller, som ikke 
kan forstås af de cen trale 
sy stemers kontrollere, på 
netværk som Modbus-TCP.

Dette præcise problem 
er, hvad den svenske syste-
mintegrator Processcom-
ponent AB stod overfor, da 
de var ved at installere et 
overvågningssystem i en be-
boelsesejendom i Göte borg. 
Systemet samler data fra 72 
lejligheder, en køb mand, og 

det centrale HVAC-sy stem. 
Hele vejen rundt om byg-
ningen er der sensorer til 
temperatur, energi og vand. 
Problemet var, at senso rerne 
kommu nikerer via M-Bus 
og overvågningsenergisyste-
met -  Op toEMUen fra 
Opto22- be nytter Modbus-
TCP.

For at løse dette 
kommuni kationsproblem, 
fandt Pro cesscomponent 
Anybus M-Bus til Modbus 
gatewayen

fra HMS Industrial Net-
works. Gatewayen afkoder 
M-Bus telegrammer og 
kortlægger dem direkte til 
Modbus-registre. På denne 
måde kan sensorerne for stås 
af OptoEMU og deres vær-
dier vises direkte.

Hurtig og nem adgang til 
M-Bus data
»Hvad jeg virkelig kunne 
lide ved Anybus M-Bus-
gatewayen er, at den er 

meget let at bruge og hur-
tig at installere, siger Jonas 
Karlsson, salgsmanager hos 
Processcomponent. .Alle 
M-Bus-sensorer re gi streres 
automatisk af por ten uden 
at du behøver at foretage no-
gen konfi gura tion. Det spa-
rer en masse tid, fordi man 
ikke behøver at konfi gu rere 
hver meter individuelt - de 
dukker alle op auto matisk, 
færdiggjort med serienum-
mer, navn, og alle aktuelle 
værdier. Ja, man be høver 
ikke engang at være på ste-
det, så længe ledningerne 
er forbundet fra føleren til 
gatewayen. Før tog det fl ere 

timer at konfi gurere en en-
kelt må ler, der kørte med 
M-Bus. Med Anybus gate-
wayen kan vi sætte tingene 
op på 10 mi nutter.

Sådan virker det
-Selve processen er ganske 
let, Man laver en søgning 
efter tilgængelige M-Bus-
sensorer der er for bundet til 
porten, og man får Modbus 
registrerer fra sen sorerne 
tilbage igen. Disse

kan fortolkes af Op-
toEMU og giver kunden 
realtids data fra sensorerne, 
fort sætter Jonas Karlsson.

Konfi gurationen er 

håndte ret på en web-base-
ret kon fi guration værktøj, 
der gi ver brugerne mulig-
hed for at oprette porten i 
en web-grænsefl ade. Ingen 
pro grammering er nødven-
dig - værdierne fra målerne 
dukker automatisk op i Op-
toEMU som Modbus regi-
strerer som den kan forstå 
og proces.

En løsning til overvåg ning 
af energi
Proceskomponent har haft 
stor succes med at instal-
lere OptoEMU – et Energi 
Monitoring (ØMU), som 
indsamler energidata fra 
bygninger, elektriske un-
derpaneler og individuelt 
udstyr som kølere og kom-
pressorer. OptoEMU leve-
rer data, så brugerne kan se 
det online, og bruge det i en 
virksomhed, f. eks. fo retage 
fakturering. Bru gerne kan 
også få alarmer, når visse 
niveauer er nået.

Resultaterne
Bygningen i Göteborg er 
nu udstyret med Anybus 
gateways tilsluttet to Op-
toEMU-DR2 er for de 72 
lejligheder og en til køb-
manden. De målte værdier 
kan logges til en Excel-fi l, 
der kan hentes via FTP. Må-

lingerne kan også sen des di-
rekte til en SQL-da tabase 
eller HMI/SCADA-syste-
mer via en OPC-ser ver.

Fordi de bygningsejere 
nu har adgang til real-time 
værdier fra de forskellige lej-
ligheder i bygningen, kan de 
være på toppen af forbruget 
og få alarmer, når visse mål 
er nået. Ad gang til målevær-
dier sikrer også en hurtig og 
automati seret fakturering 
til lejlig hedsejere.

-Anybus gateways har 
helt sikkert gjort liveret let-
tere for os og vore kunder. 
Ved at få M-Bus-værdier i 
Op toEMU hurtigt og nemt 
kan vi få vores overvåg-
ningssystem op at køre 
hurtigere, hvilket er til gavn 
for både os og vore kunder, 
slutter Jonas Karls son.
www.anybus.com

hassel.

M-Bus sensorer forbundet på 10 minutter

Ude godt, men Danmark 
bedst. Flere og fl ere virk-
somheder fl ytter produk-
tionen tilbage til Danmark.

AUTOMATION. HVER fjerde 
virksomhed under fagfor-
eningen Dansk Metal, der 
tidligere fl yttede dele eller 
hele produktionen ud af 
Danmark, har i løbet af det 
seneste år fortrudt og vendt 
hjem til Danmark igen, skri-
ver politiken.dk.

- De danske industrivirk-
somheder har løftet deres 
produktivitet og konkurren-
cekraft i kølvandet på kri-
sen. Man har automatiseret 
med fl ere robotter, tilpasset 
arbejdsgangene og afskedi-
get medarbejdere for at blive 
mere produktive. Lønudgif-
terne fylder derfor mindre 
i de samlede omkostninger, 
og det gør det mere attrak-
tivt for virksomheder at fl yt-
te mere produktion hjem, 
siger cheføkonom Allan 
Lyngsø Madsen fra Dansk 
Metal til internetavisen.

Viden og produktion 
hører sammen
Den spirende tendens over-
rasker ikke centerchef Kurt 
Nielsen fra Teknologisk In-
stituts robotcenter.

- Når viden og produk-

tion er tæt forbundet, har 
man de bedste forudsætnin-
ger for succes. Det gælder 
også i forhold til automati-
sering. Det har mange virk-
somheder desværre lært på 
den hårde måde.

At man i Danmark kan 
producere varer i en bedre 
kvalitet er ifølge Dansk Me-
tals undersøgelse hovedår-
sagen til, at virksomhederne 
fl ytter arbejdspladserne 

tilbage til rød-hvide him-
melstrøg.

- Robotter og andet høj-
teknologisk produktions-
udstyr - som Danmark har 
nem adgang til og stærke 
kompetencer inden for - 
betyder færre fejl og højere 
kvalitet. En kvalitet, som 
også er værd at betale lidt 
mere for.

Vi skal tage et skridt 
videre
-Alligevel er der stadig et 
antal danske virksomheder, 

som tøver med at tage sprin-
get og investere i fremtidens 
produktionsteknologi. Det 
er dog en nødvendighed på 
sigt, hvis de ønsker at kun-
ne holde bankbogen i plus, 
pointerer Kurt Nielsen.

- Konkurrencen fra ud-
landet er hård. Tag Kina. De 
er lige nu i gang med en mas-
siv opgradering på robotter 
og fuldautomatisering. Hvis 
vi skal kunne følge med, skal 
vi tage skridtet videre - og 
det er vi også i fuld gang 
med.

 Frem med kreativiteten
- Vi er ved at udvikle avance-
rede, fl eksible robotløsnin-
ger, som ikke bare direkte 
erstatter menneskehænder, 
men i stedet får det bedste 
ud af dem. Robotterne kan 
således varetage de kedelige, 
nedslidende og præcision-
skrævende opgaver, hvori-
mod mennesker kan sætte 
deres kreativitet i spil til at 
udvikle endnu bedre, smar-
tere produkter, siger Kurt 
Nielsen.

Foruden bedre kvalitet 
ved produktionen frem-
hæves fl eksibiliteten i 
Danmark, samt færre fejl og 
forsinkelser ved produktion 
i udlandet, som de væsent-
lige grunde til at hive noget 
af produktionen hjem.

hassel.

Flere virksomheder sender 
nu samlebåndet hjem igen

Processcomponent i Sverige har fundet en måde til 
hurtigt at for binde M-Bus-sensorer til OptoEMU Energy 
Moni toring Systemet. Ved at bruge Anybus M-Bus til 
Modbus-TCP gateway kan det give bygnings ejere real-
tidsdata fra de res bygninger, så de kan foretage over-
vågning, logning og fakturering.

Anybus M-Bus-TCP gateways.

Salgsmanager Jonan Karlsson: -Anybus gateways har gjort det 
lettere for os og vores kunder.

Mennesker skal sætte 
deres kreativitet i spil 

til at udvikle endnu 
bedre smartere 

produkter.

STEPMOTOR. JVL Industri 
Elektronik tilbyder nu en 
serie af NEMA 23 (57mm), 
24 (60mm), og 34 (87mm) 
stepmotorer med standard 
IP67 og valgfri IP65 be-
skyttelse. Disse robuste 
og kompakte stepmotorer 
anvender kraftige magne-
ter for effektiv drift og høj 
effekt og har et drejnings-
moment der spænder fra 
1,2 Nm (169,9 ounce-in) til 
8,2 Nm (1161,2 ounce-in.). 
Stepmotorerne har et højt 
drejningsmoment i forhold 
til inertien hvilket giver 
hurtigere acceleration og 
deceleration. De har også 
et højt moment i forhold til 
både vægt og volumen. De 
er udstyret med specielle 
IP67-tætninger i bagenden 
og mellem stator og fl ange, 
en speciel Tefl on-akseltæt-
ning omkring den rustfri 
aksel samt vandtætte ka-
belgennemføringer. Disse 
omkostningseffektive mo-
torer er designet til barske 
og våde miljøer såsom fø-
devareindustrien samt far-
maceutiske, medicinske og 
kemiske industrier.

Høje aksiale og radiale 
akselbelastninger
De støv- og vandtætte 

MSW stepmotorer funge-
rer i ekstreme miljøer, kan 
være helt nedsænket i vand 
eller rengøringsmidler og 
vaskes med højtryksrenser. 
Disse effektive 2-fasede 
3 A til 6 A stepmotorer 
med 200 step/omdr har 
langtidsholdbare lejer og 
er designet til at håndtere 
høje aksiale og radiale ak-
sel-belastninger. Til JVL 
stepmotorer kan der tilvæl-
ges kundetilpassede aksler, 
fl ange i rustfrit stål, indbyg-
get encoder, programmer-
bare controllere, drivere, 
bremser og tilhørende pla-
netgear og snekkegear. Som 
option kan leveres en spe-
ciel overfl adebehandling 
bestående af et ekstra tykt 
beskyttende lag epoxy.

 Om JVL - JVL er en 
af verdens førende produ-

center af effektive og kom-
pakte integrerede servo- og 
stepper-motorer. MAC 
motor® er en serie af inte-
grerede AC-servomotorer 
(op til 4500 W og 13,5 kW 
peak) og QuickStep inte-
grerede stepmotorer (op til 
25 Nm). Både servomotor 
og stepmotor serien omfat-
ter controller, Nano-PLC, 
encoder og bussystem inte-
greret i én kompakt enhed. 
Alle industrielle Ethernet 
protokoller som fx Profi -
net, EtherCAT, EtherNet/
IP, ModbusTCP og Power-
link er tilgængelige.
Stand E4080.

hassel.

hi 2015:

Vandtæt og støvtæt 
stepmotor til hårde miljøer
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MÅLING. Robuste led-
ningsevnemålere med 
stor nøjagtig til procesin-
dustrien præsenteres af 
instrumentfirmaet Emco 
Controls A/S, der selv 
producerer udstyret i sine 
nye produktionsfaciliteter 
i Hillerød. De nye sensorer 
er udviklet til procesindu-
strien og er konstrueret 
efter at kunne klare både 
høje temperaturer og højt 
tryk. Emco Controls har 
udviklet et stort tilbehør-
sprogram og har mulig-
heden for at skræddersy 
sensorer med henblik på 
at imødekomme kunders 
krav til den enkelte proces. 

Lang afstand mellem  
sensor og analyser
De nye sensorer giver mu-
lighed for, at der kan være 
lang afstand mellem sensor 
og analyser selv ved eks-
tremt lave ledningsevner 
som i ultra rent vand. 

Emco Controls har også 
gjort det let at udskifte 
sensorerne ved hjælp af en 
stikforbindelse, så det ikke 
er nødvendigt at skifte hele 
kablingen samtidig.

Emco Controls har 
derudover egne kalibre-
ringsfaciliteter med fuld 
sporbarhed, som gør det 
muligt for kunder at sende 
deres udstyr til kalibrering.
Stand 9550.14       hassel.

hi 2015:

Robuste lednings- 
evnemålere til 
procesindustrien

LASERSENSOR. En ny laser-
sensor fra Hans Føls gaard 
A/S præsenteres på hi 2015. 
Lasersensoren Q4X funge-
rer som af standsmåler og 
arbejder i området fra 25 til 
300 mm. Den nye sensor vil 
typisk være stationært pla-
ceret på en maskine, hvor 
den påvi ser afstandsæn-
dringer helt ned til en mil-
limeter. 

Ny teknologi gør, at 
senso ren kan se på alle ty-
per af materialer – uanset 
farve eller konsistens, og det 
vil sige, at den for eksem-
pel kan se mørke objekter 
på mørk baggrund eller re-
flekterende objekter.

Enkel og præcis juste ring
Q4X er udstyret med et 

synlig fire-cifret display di-
rekte på sensoren. Det gi ver 
mulighed for en meget enkel 
og præcis indjuste ring, hvad 
enten det drejer sig om et 
on/off signal eller en analog 
udgang.

Lasersensoren er 
konstrue ret i henhold til 
FDA og i et rustfrit stål-
hus, så den kan benyttes i 
fødevarein dustrien. Da den 
er kemi kalie-resistens, kan 
den også installeres i de mest 
aggressive miljøer.
Stand E4056.

hassel.

hi 2015:

Lasersensor kan se på 
alle typer materialer

PLUKKESYSTEM. Med et 
nyt modul til Robot CoW-
orker familien er det mu-
ligt at plukke enkeltemner 
hurtigere end med klassi-
ske plukkesystemer.

Modulet præsenteres 
på MCH Messecenter 
Herning af Teknologisk 
Institut – Robotteknologi. 
Modulet benytter avance-
rede vision-algoritmer til 
at fastlægge placering samt 
orientering af emner ba-
seret på et enkelt billede 

fra et standard industrielt 
kamera. 

Dermed imødekommer 
det virksomheder, som får 
emner leveret i lag i paller 
eller kasser. Desuden hen-
vender det sig til virksom-
heder med små emner som 
gerne manuelt spreder de 
små emner ud på en flade.

Modulet kan integreres 
med robotarme fra forskel-
lige leverandører.
Stand L 9300.       hassel.

hi 2015:

Plukke-modul til 
Robot CoWorker

SUGEKOP. Magic sugekop-
pen løser med sin unikke 
opbygning nogle håndte-
ringsopgaver, som tidligere 
har været meget svære at 
løse med traditionelle su-
gekopper.

Metal Work Danmark 
A/S præsenterer produk-
tet.

En læbe der passer
På grund af den udskifte-
lige læbe har man mulig-
hed for at finde en læbe, 
som passer præcis til ens 
produkt og ønske om ma-
terialetype. Der findes 
til og med en læbe i hvid 
silikone (WS), som lever 
op til og overholder EU 

regulativ 1935/2004 eller 
EU regulativ 2023/2006, 
der omhandler materialer 
og genstande bestemt til 
kontakt med fødevarer.

Ved at vælge en Magic 
sugekop fra VMECA får 
man en større håndterings-
sikkerhed og samtidig mu-
lighed for en bedre trykluft 
økonomi. Sugekoppen fin-
des i flere str. og med syv 
forskellige typer læber og 
flere forskellige filtre. Den 
kan samles således at den 

har fra 1 ½ - 8 ½ bælge. 
Den fås også med et ge-
vindfæste med justerbart 
flow.
Stand M9962.

hassel.

hi 2015:

Større håndterings-
sikhed med nyt 
sugekopsystem

FREKVENS. Brd. Klee ud-
stiller på hi 2015 den ny-
udviklede plug & play 
frekvensomformer S2U 
fra Bonfiglioli Vectron. 
Omformeren opererer i 
effektområdet 0,2-2,2 kW 
med spænding på 1x230 V 
1-faset tilgang. 

S2U er med 32 bit CPU 
og modbus RS485 for en-
til-en eller en-til-mange for-
bindelse. Som standard har 
den indbygget EMI filter og 
PID feedback ligesom den 
linker til PC VPlus software 
via RJ45.

Anvendelsesområder er 
f.eks. pumper, ventilation 
og conveyor-systemer.

På messen vil Brd. Klee 
desuden fremvise et udvalg 

af de øvrige omformere i 
Vectrons program: Agile, 
Active og Active Cube. 
Sidstnævnte er servodrev 
til automation og motion 
control applikationer.
Stand M9644.

hassel.

hi 2015:

Frekvensomformer 
til mange 
anvendelesområder

VACUUM. JetVacuum & 
Ventilation ApS er et inge-
niørfirma som beskæftiger 
sig med salg, service, pro-
jektering samt montering 
af vacuum- ventilation- og 
udsugnings-løsninger. Jet-
Vacuum leverer kundeori-
enterede løsninger.

På hi 2015 præsenteres 
en nyudviklede centralstøv-

sugnings-UNIT. 
Desuden vises firmaets 

slangeruller. Udvalget tæl-
ler med og uden motor samt 
autoslangeruller.

Man udstiller endvidere 
et udvalg af en rustfri serie 
i AISI 304 kvalitet. 

StandJ7222.
hassel.

hi 2015:

Vacuum- og 
udsugningsløsninger

VENTILER. Bruger man va-
kuum sugekopper i sine 
applikationer, er man sik-
kert bekendt med de ud-
fordringer der er, når flere 
sugekopper er installeret 
over samme ejektor, og når 
emner der skal flyttes ikke 
er ens. SMC har nu udvidet 
i sortimentet på den popu-
lære serie ZP2V, der er en 
simpel vakuumbesparende 
ventil.

Serien er udvidet med 
fem forskellige typer, så 
programmet nu har endnu 
flere muligheder for at im-
plementeres. SMC serie 

ZP2V er en vakuumbeva-
rende ventil der sikrer, at 
tryktabet holdes på et mi-
nimum, selv når der ikke er 
noget emne til stede. Når 
sugekopper drives af en og 
samme vakuumkilde, og 
nogle sugekopper ikke hol-
der noget emne, begrænses 
vakuum niveauet, og emnet 
kan forblive fastholdt af re-
sten af sugekopperne. 

Vil optimere løsninger til 
industrien
SMC vil gerne bidrage til 
energi optimerede løsninger 
til dansk industri. ZP2V er 

en simpel fittings med ind-
bygget ventil, der bidrager 
til, at man ikke nødvendig-
vis behøver at øge vakuum 
niveauet i sin applikation, 
men således sænke omkost-
ningerne til produktion af 

vakuum niveauet. Det er 
ikke nødvendigt at udbyg-
ge sin styring, da produktet 
blot kan monteres i eksiste-
rende anlæg. 
Stand M9550.

hassel.

hi 2015:

Reducer omkostninger i vakuumanlæg
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Med omhu og respekt 
har Silkeborg Forsyning 
restaureret byens første 
og 110 år gamle vandværk 
ved Gudenåen. Styrin-
gen - både hardware- og 
softwaremæssigt - har de 
overladt til Siemens.

Af Claus Thorhauge

DRIKKEVAND. Det er som at 
træde ind i en katedral, når 
man træder ind i det mere 
end hundrede år gamle Gu-
denå Vandværk i den østlige 
udkant af Silkeborg. Den 
gamle industribygning 
er stilren retro. Så nyt og 
så rent, at vi skal have blå 
plastovertræk på skoene, når 
vi går rundt på vandværket.

- Vand er en fødevare, 
og der skal derfor være 
både rent og ryddeligt. Og 
når hele anlægget som ud-
gangspunkt er i god kvalitet 
og tjekket i alle detaljer, så 
sætter medarbejderne også 
en ære i at vedligeholde det, 
fortæller vandforsynings-
chef Jan H. Pedersen, Sil-
keborg Forsyning.

Vi går ud i den nye af-
deling af vandværket. Jan 
H. Pedersen peger på de 
smukke, rødbrune klinker 

på gulvet. - Vi ønskede at få 
de samme håndlavede klin-
ker, som der er i den gamle 
maskinhal. Det holdt hårdt, 
og entreprenøren havde op-
givet. Men så fandt vi dem 
selv - i 15 mm tykkelse i ste-
det for de sædvanlige 8 mm 
maskinklinker. Resultatet 

står da også i høj grad mål 
med indsatsen, siger han.

Kvalitet hele vejen igennem
Når det gælder teknik, har 
Silkeborg Forsyning for år 

tilbage valgt at prioritere 
Siemens-hardware på alle 
deres anlæg. - Blandt andet 
for at være sikre på, at vi kan 
få de reservedele, vi har brug 
for i mange år frem i tiden, 

siger elektriker Peter Bun-
zel, der har haft ansvaret for 
styringen i det nyrenoverede 
vandværk.

Til gengæld er Siemens 
løsning til visualisering af 

styring af vandværket gan-
ske usædvanlig i Danmark, i 
modsætning til fl ere af vore 
nabolande, hvor det er helt 
almindeligt med Siemens 
SCADA-software til vand-
forsyning (WinCC eller 
PCS 7).

Satser på Siemens
Det havde Silkeborg Forsy-
ning tænkt sig at lave om på, 
så de valgte at bruge Simatic 
PCS 7 v8.1 i en klientser-
ver-arkitektur til anlægget 
på det nyrenoverede gamle 
vandværk. Blandt andet for-
di biblioteket PCS 7 Indu-
stry Library til Simatic PCS 
7 har en række kontrolmo-

duler, der er rettet direkte 
mod vandbehandling.

- Jeg stak en fi nger i jorden 
hos kollegerne. Et er jo, hvad 
man lærer på kurserne, no-
get andet er, hvad man hører 
i pauserne, fortæller Peter 
Bunzel, og tilføjer: - Selv 
om Siemens SCADA ikke 
er almindeligt på vandvær-
ker, så var det godt, det jeg 
hørte. Standarden gør det 
billigere, fordi det kræver 
færre arbejdstimer at in-
stallere og vedligeholde, og 
så er netovervågningen af 
både Profi net og Profi bus 
god hos Siemens. Vi har 
sparet rigtigt mange signal-
kabler ved et konsekvent 
valg af feltbusløsninger. - 
Det er noget, jeg har lavet 
for fi re år siden. Det kører 
fi nt, og så lille er det heller 
ikke. Haarby Vandværk har 
da 2.500 forbrugere, svarer 
Henrik Rosengreen, Bilfi n-
ger Greylogix, med et smil.

Byggefolk og andre leve-
randører afl everede det nye 
Gudenå Vandværk i foråret 
2014, og i efteråret 2014 
blev vandværket taget offi -
cielt i brug. Til tiden, prisen 
og uden problemer.

- Forventningerne var 
høje, men de er blevet ind-
friet. Det kører bare, lyder 
det fra Peter Bunzel.

Den videre modernisering
Silkeborg Forsyning har 

Styr på vandet i Silkeborg
I et rum for sig selv står stadig den 
gamle dieselmotor med et stort sving-
hjul og remtræk til pumperne som et 
museum over 110 års vandværkshisto-
rie. Fra venstre: Henrik Rosengreen, 
Bilfi nger Greylogix, og Peter Bunzel og 
Jan H. Pedersen, Silkeborg Forsyning.

Som at træde ind 
i en katedral.

Til tiden, prisen og 
uden problemer.

Elektriker Peter Bunzel, Silkeborg Forsyning, har haft ansvaret for styringen i det nyrenoverede vandværk 
i Silkeborg, og han er klar til at anbefale Siemens over hele linjen til sin chef.

Materialer og hygiejne er i top på vandværket. - Vand er en fødevare, og der skal derfor være både rent 
og ryddeligt, siger vandforsyningschef Jan H. Pedersen, Silkeborg Forsyning.

Henrik Rosengreen, Bilfi nger Greylo-
gix, demonstrerer det trådløse kon-
trolpanel (HMI), som medarbejderne 
bruger, når de rense fi ltrene. Det har 
endda været en tur i vandbassinet 
uden at tage skade.
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fået en smule særbehand-
ling af Siemens, fordi de 
har stillet op til at udvikle 
et pilotprojekt med Simatic 
PCS 7-styring på et større, 
dansk vandværk. Og det for-
tryder de ikke. Jan H. Pe-
dersen vurderer, at selv om 
Siemens SCADA-systemer 
er forholdsvis uprøvede på 
vandværker, så var risikoen 
ikke særlig stor, fordi det he-
le er baseret på standarder. 
- Vores fi losofi  er at få stan-
dardsystemer og standard-
komponenter. Vi regnede 
med, at der var besparelser 
og synenergieffekter ved 
at bruge software, der pas-
ser til den hardware, vi har 
valgt. Og omkostningerne 
med at få det programme-
ret har også været til at have 
med at gøre. Blandt andet 
fordi biblioteket tilbyder 
standardkomponenter, si-
ger han. 

I første omgang instal-
lerede Silkeborg Forsyning 
Siemens-udstyr og Sie-
mens-styring i de fi re nye 
vandboringer i Nordskoven 
1,7 km fra selve vandværket. 
Forsyningsselskabet havde 
valgt en lokal leverandør til 
programmering af styringen 
af boringerne, men leveran-
døren var uheldig med, at 
en nøglemedarbejder forlod 
dem midtvejs under proces-
sen. Silkeborg Forsyning 
valgte derfor at skifte leve-
randør.

Uafhængig af leverandører
Allerede her kommer stan-
dardbiblioteket til sin ret, 
fordi det var nemt at skifte 
automationsleverandør. 
Og så fandt man endda et 
fi rma, Bilfi nger Greylogix, 
der havde de første danske 

erfaringer med Siemens 
PCS 7-styring til et vand-
værk. - Selv om det kun er 
en lille pumpestation, siger 
Jan H. Pedersen drillende 
til Henrik Rosengreen fra 
Bilfi nger Greylogix.

- Vi er meget afklarede. 
Fra at være et forsøg er Sie-
mens blevet det, som vi 
håber, vi skal bruge i frem-
tiden, siger Jan H. Peder-
sen. - Grundstrukturen er 
på plads, så den videre mo-
dernisering er nem at tage 
i etaper, indskyder Henrik 
Rosengreen.

Jan H. Pedersen uddyber: 
- Systemet er meget velfun-
gerende og brugervenligt. Så 
beslutningen om at indføre 
Siemens-styring på det store 

vandværk i Hvinningdal er 
absolut en mulighed. Nu 
skal vi bare have evalueret 
på Siemens-systemet, men 
det ser meget lovende ud.

Silkeborgs første vandværk 
Gudenåværket er fra 1905, 
og i et rum for sig selv står 
stadig den gamle dieselmo-
tor med et stort svinghjul og 
remtræk til pumperne som 
et museum over 110 års 
vandværkshistorie. Værket 
blev elektrifi ceret omkring 
1955, men blev taget ud af 
drift i 2008, fordi der var 
pesticider i den gamle kilde-
plads lige ved værket. Først 
i 2013 begyndte Silkeborg 
Forsyning på en omfattende, 
nænsom og meget smuk re-

staurering og udvidelse af 
det gamle vandværk, som 
et supplement og dublering 
af byens store vandværk i 
Hvinningdal i den modsatte 
ende af byen.

Anlægget til iltning af 
vandet og de tre sandfi ltre er 
bygget i en del af det gamle 
vandværk. Pumperne ligger 
i en tilstødende nybygning, 
der er opført i den samme 
klassiske arkitektur fra in-
dustrialismen i begyndelsen 
af 1900-tallet.

Energirigtigt vandværk
Silkeborg Forsyning har 
også kigget nøje på energi-
forbruget ved designet af det 
nye vandværk. For eksempel 
udnytter de, at boringerne 
ligger en anelse højere end 
selve vandværket. Det bety-
der, at vandet ledes stort set 
uden pumpekraft direkte 
fra boringerne og op i be-
luftningstanken i førstesals-
højde på vandværket.

Vandet iltes ved at falde 
frit gennem beluftnings-
tanken helt uden brug af de 
store og energikrævende 
luftkompressorer, man ofte 
bruger på vandværker.

Men selv med energi-
rigtigt design, skal der na-
turligvis bruges energi, så 
energiforbruget overvåges 
med Siemens energimåler 
PAC3200 på Profi bus, så 
vandværket hurtigt opdager 
og stopper utilsigtet over-
forbrug.

Systemet er meget velfungerende 
og brugervenligt.

Peter Bunzel, Silkeborg Forsyning, t.v., 
viser en af de fi re nye pumpestationer i 
Nordskoven frem for Jens N. Mathias-
sen, Siemens A/S, t.h.

De nye vandboringer i skoven nord for Silkeborg er bestykket med 
udstyr og styring fra Siemens.

Ved kontinuerligt at over-
våge motorens belastning 
under drift, optimeres 
energiforbruget i syste-
met.

SOFTSTARTER. MTO elec-
tric introducerer nu Fair-
fords nye Synergy softstarter 
på det danske marked. 
Softstarteren anvender den 
nyeste digitale teknologi og 
tilbyder en lang række unik-
ke features. Synergy er en 
3-faset softstarter, der re-
gulerer på alle 3-faser med 
indbygget by-pass funktion 
og motorbeskyttelse.                                 

Energioptimering
Ved kontinuerligt at over-
våge motorens belastning 
under drift, optimeres 
energiforbruget i systemet. 
Når en motor er under 50 % 
belastning, falder motorens 
effektivitet. Fairfords Sy-
nergy Soft Starter overvå-
ger kontinuerligt motorens 
belastning, gennem måling 
af faseforskydningen. Når 

motorens belastning falder 
til under 50 %, begynder 
softstarteren at regulere på 
strøm og spænding, såle-
des at effekten til motoren 
reduceres og dermed også 
tabet. Motoren kører stadig 
med sit nominelle omdrej-
ningstal. Når belastningen 
af motoren øges, kobler by-

pass funktionen automatisk 
ind igen.

I mange applikationer 
kører motorer med en lille 
belastning meget af tiden, 
f.eks. transportbånd og kø-
lekompressorer, hvor der er 
et stort energibesparepoten-
tiale. Fairford har for køle-
anlæg opnået besparelser på 

typisk 8-40 % af energifor-
bruget.

Eksempel med en 90kW 
motor:
•  Med nominel belastning.
•  Med 20 % belastning og 

synergy energi bespa-
rende funktion.

 •  Med Fairford Synergy får 
man reduceret varme- og 
jerntabet i motoren, når 
motoren kører med re-
duceret belastning.

Fleksibilitet
Gennem anvendelse af di-
gital teknologi er Synergy 
softstarten meget fl eksibel 
og kan let tilpasses den aktu-
elle applikation ved hjælp af 
programmering ved tastatu-
ret på fronten. Programme-
ringen foregår enkelt ved, at 
man vælger applikationen, 
evt. motorstørrelse (ved 
større tripklasse end 10), 
styrefunktion og styrespæn-
ding, så er den klar til drift. 
Soft Starteren indstiller selv 
rampetider, frigørelsesmo-
ment mv.

Der er dog mulighed for 

at gå ind at indstille de en-
kelte parametre individuelt.

Styrespændingen kan 
programmeres til 230VAC, 
110VAC eller 24VDC, samt 
styring via 2- eller 3-leder 
system.

Forsyningsspænding er 
fra 230V til 480V og de kan 
leveres op til 690V.

Fairford Synergy har tre 
programmerbare digitale 
indgange og 4 programmer-
bare digitale udgange, samt 
analoge input/output. Der 
kan tilsluttes motor PTC-
modstande til overvågning 
af motorens driftstempe-
ratur.

Som tilbehør kan der 
leveres et eksternt display, 
hvor man kan fl ytte visning 
og programmeringen ud.

Størrelse
Fairford Synergy dækker 
et område fra 7,5kW op til 
500kW (Med Soft Starteren 
koblet i trekant til motoren) 
i 3 fysiske byggestørrelser. 
Fairford Synergy er en af de 
mest kompakte Soft Star-
tere på markedet i forhold til 

ydeevne. Størrelse 1 er stan-
dard IP20, mens størrelse 2 
og 3 er med lasketilslutning 
og gennem en afdækning 
opnås også IP20 her.

Driftsformer 
Fairford Synergy Soft Star-
tere er konstrueret til at køre 
i driftsformerne Trip klasse 
10, 20 og 30, der dækker fra 
almindelig last til tung last. 
I dimensioneringsguiden til 
Fairford Synergy Soft Star-
tere er der en oversigt over 
forskellige applikationsty-
per, hvor driftsformen er 
anført. 

Kommunikation
Fairford Synergy har mu-
lighed for kommunikation, 
på Ethernet, MOD-bus og 
Profi bus, hvor man både 
kan styre softstarteren og 
udlæse diverse værdier.

Med en USB forbindelse 
kan datalogning foretages 
og en lang række værdier 
udlæses.
www.mto-etectric.dk

hassel.

Energioptimerende softstarter

Softstarteren overvåger kontunuerligt motorens 
belastning gennem måling og faseforskydningen.
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Artiklen gennemgår i korte 
træk forskellige Fieldbus 
Profi ler baseret på stan-
darden IEC/EN 61784 og 
Functional Safety. Gen-
nemgangen fortsætter i 
næste artikel om Sikker-
hed og netværk del-4.

Af Jørgen Sommer.

NET. Man skal være op-
mærksom på at det er obli-
gatorisk at sende feedback til 
controlleren eller PLC’en. 
Grundet denne teknolo-
giske proces kan de fl este 
fysiske værdier detekteres 
eller måles. Udstyret skal 
tilfredsstille de eksterne 
begrænsninger:

•  For at sikre sikkerheden 
for mennesker og pro-
duktionsværktøjer

•  For at respektere kravene 
fra omgivelserne så som 
temperatur, rystelser, 
støv eller noget miljø 
aggressivt.

Fieldbus profi ler og IEC/
EN 61784 for Functional 
Safety
Kommunikations profi l fa-
milie 1 (normalt kendt som 
FOUNDATION™ Field-
bus12) defi nerer kommu-
nikationsprofi ler baseret 
på IEC/EN 61158 serien. 
Grundprofi lerne CP 1/1, 
CP ½ og CP 1/3 er defi ne-
ret i IEC/EN 61784-1. CPF1 
functional safety kommuni-
kationsprofi len FSCP 1/1 er 
baseret på CP 1/1 grundpro-
fi l i IEC/EN 61784-1 og sik-
kerheds kommunikations 
lag specifi kationer er defi -
neret i IEC/EN 61784-3-1.

Der er applikationer, som 
kræver sikkerheds integri-
tet niveau fra en til fi re som 
defi neret i IEC/EN 61158.

Disse sikkerheds-relate-
rede applikationer kaldes 
også Safety Instrumented 
Systems (SIS).

Sikkerhedsintegritet
FSCP 1/1 sikkerheds-
kommunikation lag gør det 
muligt at bruge intelligente 
enheder i et sikkerheds rela-
teret system. Enheder, der 
tilfører mere kapacitet til sy-
stemet betyder, at dermed 
kan systemet møde kravene 
til sikkerheds integritets ni-
veauet.

IEC/EN 61784-3 de-
fi nerer ikke kravene til 
engineering værktøjer eller 

enhedernes interne hand-
lings funktioner. Og FSCP 
1/1 alene sikrer ikke func-
tional safety. 

Som tilføjelse til FSCP 
1/1 protokollens registre-
ring af indre handlinger 
vil sælgeren også vurdere 
functional safety tilgang 
for produkter, systemer og 
software.

Brugeren skal forvisse sig 
om egnetheden af brug af alt 

sikkerheds relateret udstyr 
i sikkerhedsfunktionen i 
overensstemmelse med 
IEC/EN 61158. Yderligere 
information fås i standarden 
IEC/EN 61784-3.

Profi ler for 
functional safety
Kommunikations Profi le 
Family 2 normalt kendt som 
CIP™13 defi nerer kommu-
nikations profi ler baseret på 

standard IEC/EN 61158 se-
rien part 1-6.

FSCP 2/1 er baseret på 
producentens/forbrugerens 
model af CPF 2. Parringen af 
producenter og forbrugere 
er en vigtig del af forbindel-
sen som sørger for den høje 
integritet som er nødvendig 
for sikkerheds relaterede ap-
plikationer. 

FSCP 2/1 sikkerheds 
kommunikations laget er 

specifi ceret til brug af sik-
kerheds godkendt objekt.
Dette objekt er ansvarlig 
for styring af FSCP 2/1 
sikkerhedsforbindelser og 
tjener som interfacet mel-
lem sikkerheds relaterede 
applikations objekter og 
link-lag-forbindelser som 
vist herunder. Sikkerheds 
godkendelsen sikrer inte-
griteten af sikkerheds data 
overførsler.

Sikkerheds-meddelelser
Ansvaret for høj integritet 
overførsel og kontrol af sik-
kerhedsdata ligger inden 
for sikkerheds godkendel-
serne. FSCP 2/1 bruger føl-
gende foranstaltninger til at 
sikre integriteten af sikker-
heds meddelelser:

•  Tids stempling
•  Tilslutnings bekræftelse
•  Data integritet sikring
•  Redundans med kryds-

kontrol
•  Forskellig data integritet 

sikrings system

Meddelelser bliver sendt 
med et tidsstempel som 
tillader forbrugeren at ve-
rifi cere alder på data som 
er sendt. Identifi kation er 
kodet i hver sikkerheds-
relateret meddelelse for at 
sikre at den rette forbruger 
bruger meddelelsen.

Alle sikkerheds-relate-
rede meddelelser bruger en 
unik CRC. 

Sikkerheds-relaterede 
data bliver sendt redundant. 
Diverse foranstaltninger til 
at lave sikkerheds-relatere-
de meddelelser bliver brugt 
til at sikre at standard CPF 2 
meddelelser ikke bliver for-
tolket/tydet som sikkerheds 
meddelelser.

Profi le Family 3 
Profi le Family 3 er normalt 
kendt som PROFIBUS™, 
PROFINET™14 og de-
fi nerer kommunikations 
profi ler baseret på stan-
dard serien IEC/EN 61158 
del 1-6. 

Grundprofi lerne CP 
3/1 og CP 3/2 er defi neret 
i IEC/EN 61784-2. CPF 3 
functional safety kommu-
nikations profi len FSCP 3/1 
(PROFIsafe™14) er base-
ret på CPF 3 grundprofi len i 
IEC/EN 61784-1 og -2. Sik-
kerheds kommunikationsla-
get er specifi ceret i IEC/EN 
61784-3.

FSCP 3/1 er baseret på 
cyklisk data udveksling af 
en (bus) controller med til-
knyttet (fi eld) enheder, der 
bruger en one-to-one kom-
munikations forbindelse. 

Acyklisk kommunikation
En controller kan håndtere 

ethvert miks af standard og 
sikkerheds enheder tilslut-
tet netværket. Tildeling af 
sikkerheds opgaver og stan-
dard opgaver til forskellige 
controller er også muligt. 

Enhver såkaldt acyklisk 
kommunikation mellem 
enheder og controllere el-
ler vejleder sådan som pro-
grammerings enheder er 
tiltænkt til konfi guration, 
parametrering, diagnosti-
cering og vedligeholdelses 
formål. Til at realisere FSCP 
3/1 er følgende fi re foran-
staltninger blevet valgt:

•  Sammenhængende 
nummerering (virtual)

•  Watchdog tid overvåg-
ning med godkendelse

•  Kodenavn pr. kommu-
nikations forbindelse

•  Cyklisk redundans kon-
trol af data integritet

Grundlæggende 
kommunikation 
Fortløbende nummerering 
bruger et område stort nok 
til at sikre enhver fejlfunk-
tion forårsaget af medde-
lelses oplagrede netværks 
elementer. 

Alle sikkerheds enheder 
returnerer en meddelelse 
med en sikker PDU til god-
kendelse også når der ikke 
er proces data. 

En separat watchdog ti-
mer både på sender og mod-
tager siden bliver brugt til 
hver one-to-one kommu-
nikations forbindelse. Det 
unikke kodenavn per kom-
munikations forbindelse 
bliver etableret af godken-
delsesmæssige årsager og er 
kodet i en initial CRC signa-
tur værdi for den cykliske 
kalkulerede og transmitte-
rede CR2 signatur. 

FSCP 3/1 yder to opera-
tionelle funktioner: V1 og 
V2 funktion. Foranstaltnin-
gerne af V1 funktionen er 
tilfredsstillende for sikker 
data transmission på det 
rene CP 3/1 netværk. De 
mere generøse egenskaber af 
Ethernet - CP 3/4 til CP 3/6 
– som større adresse plads og 
kontakt komponenter (med 
buffer), der kræver nogen 
udvidelse til FSCP 3/1 pro-
tokollen og dette fører til V2 
funktionen.

V1 funktionen er be-
grænset til CP 3/1, hvori-
mod V2 funktionen er 
krævet for CP 3/4 til CP 
3/6 og/eller CP 3/1. IEC/
EN 61784-3 beskriver detal-
jerne af den udvidede funk-
tionalitet af den såkaldte V2 
funktion. Sikker kommuni-
kation mellem PROFINET 
CBA komponenter er endnu 
ikke defi nerede iht. IEC/EN 
61784-3:2010.

Sikkerhed og netværk del-3

Kommunikations Profi le Family 2 normalt kendt som CIP™13 
defi nerer kommunikations profi ler baseret på standard IEC/EN 61158 serien part 1-6.

Profi le Family 3 er 
normalt kendt som 
PROFIBUS™, PROFI-
NET™14 og defi nerer 
kommunikations 
profi ler baseret på 
standard serien IEC/
EN 61158 del 1-6. 

Grundlæggende kommunikation forudsætning for FSCP 3/1 
(Functional Safety Communication Profi le).
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Når en dansk virksomhed 
indgår en entreprisekon-
trakt med en udenlandsk 
virksomhed, vil der som 
hovedregel ikke være tale 
om arbejdsudleje, hvis den 
danske virksomhed klart har 
udskilt og afgrænset den op-
gave, som skal leveres af den 
udenlandske virksomhed. 
Denne praksis har Skatterå-
det fulgt siden foråret 2014. 

I de afgørelser, hvor Skat-
terådet har accepteret, at 
der ikke var tale om arbejds-
udleje, er der lagt vægt på, 
at underentreprenøren / den 
udenlandske virksomhed:
•  Bærer den økonomiske 

risiko og ansvaret for det 
udførte arbejde. 

•  Har de sædvanlige ar-
bejdsgiverbeføjelser 
overfor de medarbej-
dere, der skal udføres 
arbejdet i Danmark. 

•  Udøver instruktion, vej-
ledning og kontrol over 
egne medarbejdere i for-
bindelse med arbejdets 
udførelse. 

•  Beslutter hvilke og hvor 
mange medarbejdere, 
der skal udføre opgaven.

Der er for nylig offentlig-
gjort to afgørelser, hvor ar-
bejdsopgavernes karakter 
mv. betød, at der blev sta-

tueret arbejdsudleje, selv 
om den danske virksomhed 
havde indgået en entreprise-
aftale med en udenlandsk 
virksomhed. 

Klipning af pyntegrønt  
– arbejdsudleje
Skatterådet har afgivet bin-
dende svar i en sag, hvor der 
var indgået en entreprise-
aftale med en udenlandsk 
virksomhed om klipning 
af pyntegrønt. Den danske 
virksomhed havde ingen 
ansatte. 

Entrepriseaftalen inde-
holdt blandt andet bestem-
melser om ansvar for den 
udenlandske virksomhed. 
Arbejdet skulle udføres til 
en fast pris, den udenland-
ske virksomhed havde de 
sædvanlige arbejdsgiver-
beføjelser over de medar-
bejdere, der skulle udføre 
arbejdet, bestemte antallet 
af medarbejdere osv. Afta-
len havde med andre ord de 
karakteristika, der kende-
tegner en entrepriseaftale. 

Alligevel var Skatterå-
dets svar, at der var tale om 
arbejdsudleje, og begrun-
delsen herfor var i korte træk 
følgende:
•  Ydelserne udføres til en 

fast pris, men som følge 
af at ydelserne består i 

ren arbejdskraft, afspej-
ler aflønningen nærmere 
akkordlignende vilkår 

•  Ydelserne udgør en ved-
varende og tilbageven-
dende arbejdsopgave, 
der er fuldt integreret i 
spørgers plantagevirk-
somhed 

•  Ydelsernes karakter 
medfører, at kontraktens 
ansvarsbestemmelser 
tillægges en underordnet 
betydning 

•  Som følge af ydelsernes 
karakter anses behovet 
for løbende instruktion, 
vejledning og kontrol for 
at være begrænset.

Udenlandske chauffører  
i danske lastbiler  
– arbejdsudleje
Sagen omhandlede en in-
ternational vognmandsvirk-
somhed, der havde kørsler 
i det meste af Europa. Sel-
skabet havde adskillige last-
biler registreret på danske 
nummerplader, men ingen 
chauffører ansat. Selskabet 
gjorde brug af adskillige 
chauffører fra forskellige 
lande, der var ansat i et dat-
terselskab, der leverede 
chauffører til selskabet. 
Chaufførerne kørte interna-
tionale kørsler for selskabet 
i de danske lastbiler. Kørsel 

i Danmark forekom alene 
som transitkørsel. 

Landsskatteretten udtal-
te kort, at kerneområdet for 
det danske selskabs aktivitet 
er at udføre transportopga-
ver, og for at varetage denne 
opgave skal der nødvendig-
vis være chauffører til at 
forestå transporterne/køre 
lastbilerne. Transporterne 
kan således ikke foretages 
uden egne eller indlejede 
chauffører, hvorfor de må 
anses for at være en integre-
ret del af det danske selskabs 
aktivitet og omfattet af reg-
lerne om arbejdsudleje. 

Indeholdelse af skat ved 
arbejdsudleje
Når der er tale om arbejds-
udleje, er den danske virk-
somhed forpligtet til at 
afregne AM-bidrag og A-
skat i den løn til medarbej-
derne, som udbetales af den 
udenlandske virksomhed. 

Sker der fejlagtigt ikke in-
deholdelse af AM-bidrag og 
A-skat (30 %), hæfter den 
danske virksomhed for disse 
skatter, selv om det samle-
de vederlag for det udførte 
arbejde er afregnet til den 
udenlandske virksomhed.
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Tryk Temperatur Niveau

Flow Ventiler Fittings

 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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Stig Rostell 
er blevet ansat som Business 
Coordinator, Technical Lead hos 
Roxtec Denmark ApS. Stig Rostell, 
der får ansvaret for kundeservice 
og ordremodtagelse, er uddannet 
diplomingeniør i elektroteknologi 
og har solid erfaring med teknisk 
support.

Jesper Riise 
er pr. 1. juli ansat som VVS-kon-
sulent hos Grontmij A/S, hvor han 
skal arbejde med rådgivning i for-
bindelse med drift, indregulering 
og fejlfi nding samt dimensione-
ring af VVS-anlæg. Jesper Riise 
er uddannet VVS-installatør, og 
har mange års praktisk erfaring fra 
VVS-branchen, specielt inden for servicering, fejlfi nding 
og reparation af gasfyrede anlæg. 

Martin Grønbak Pedersen 
er pr. 1. juli ansat hos Grontmij A/S 
som rådgiver med speciale inden for 
commissioning samt det obligato-
risk energisyn. Martin Grønbak 
Pedersen er energiteknolog og cer-
tifi ceret VE-montør og har mange 
års erfaring specielt inden for køling 
og varmepumper, hvor han i en læn-
gere årrække har arbejdet både med 
installation af nye anlæg, service og fejlfi nding samt 
udvidelse af eksisterende anlæg.

Nicklas Christophersen 
er pr. 1. juli ansat som driftsrådgiver 
i Grontmij A/S’ Driftsrådgivning 
& Facilities Management. Nicklas 
Christophersen er uddannet elin-
stallatør og er endvidere certifi ceret 
VE-montør. Han har tidligere arbej-
det som elektriker, og har under sin 
uddannelse til elinstallatør været 
tilknyttet Grontmij A/S, hvor han 
har arbejdet med driftsrådgivning 
og energiscreening.

Niels Boel 
er pr. 1. august ansat som chefråd-
giver hos Grontmij A/S, hvor han 
vil være en del af Grontmijs team 
for driftsrådgivning med fokus på 
CTS. Som chefrådgiver vil Niels 
Boel være ansvarlig for rådgivning 
af private og offentlige bygherrer 
inden for optimering og skalering 
af allerede installerede CTS anlæg. 
Niels Boel har mere end 15 års erfaring fra CTS branchen, 
og kommer fra en stilling som Business Development 
Manager hos Trend Control Systems. Niels Boel er for-
mand for brancheorganisationen DANVAK Bygnings-
automation og næstformand i Energiforum Danmark. 

Marie-Louise Meyer 
er blevet ansat som salgskoordi-
nator hos WAGO Denmark A/S, 
hvor hun skal varetage opgaver som 
kundekontakt, ordrebehandling og 
andre administrative opgaver samt 
support for WAGO‘s salgsteam og 
teknikere. Marie-Louise Meyer 
kommer fra en lignende stilling 
som administrativ medarbejder i 
en virksomhed i fødevarebranchen.

Henrik Sønderup 
er tiltrådt som salgsingeniør hos 
WAGO Denmark A/S med ansvar 
for salg i København og på Sjælland 
af WAGO‘s produktprogram inden 
for forbindelsesmateriel og indu-
striautomation. Henrik Sønderup 
er uddannet elektriker og kommer 
senest fra en stilling som Key Ac-
count Manager hos Murr Elektronik Danmark.

John Simonsen 
er pr. 1. august 2015 blevet ansat 
som økonomidirektør hos Hans 
Følsgaard A/S, hvor han får ansva-
ret for økonomi, IT og logistik, og 
skal være med til at udvikle Hans 
Følsgaard A/S til de udfordringer, 
som markedet kræver specielt in-
den for IT- og logistikområdet. John 
Simonsen har tidligere været ansat 
hos bl.a. Interrol Joki A/S og Applus 
Danmark A/S.

RÅDGIVNING. Hos Adding 
ApS forventer man ikke, at 
de ansatte skal slide på in-
ventar og lokaler. For hele 
ideen bag virksomheden 
er, at man arbejder ude hos 
kunderne, uanset hvor i ver-
den de befi nder sig. Adding 
ApS sælger konsulentydel-
ser på alle niveauer inden for 
projektledelse, elektrisk og 
mekanisk engineering, site-

managements og service. 
Hovedvægten ligger på 
energianlæg, logistikløsnin-
ger og produktionsteknik. 
Med netop energianlæg sen-
des samtidig en kærlig hilsen 
til den ny adresse i det gamle 
Kulhus, hvor der før i tiden 
blev produceret energi i 
form af bygas til Aalborg by.

Det som Adding ApS 
kan tilføre deres kunder er 

ekspertviden, spidskompe-
tencer, løsning af skrædder-
syede opgaver, fl eksibilitet, 
nytænkning og innovation, 
og medvirke til at tilføje 
kundens organisation den 
nyeste viden, som er på mar-
kedet. 

Den rette sammensætning 
af medarbejdere 
- Som det ser ud nu er Adding 
inde i en positiv udvikling, 
hvor mange virksomheder 
gør brug af vore konsulen-
ter. Det skyldes, at vi har 
den rette sammensætning 
af medarbejdere, der sup-
plerer hinanden godt og har 
de rette kompetencer, siger 
salgschef Klaus Hansen, Ad-
ding ApS.

Variabel i stedet for fast 
omkostning
- En anden stor fordel ved at 
samarbejde med os er, at vi 
er den fl eksible buffer, når 
kunden skal have hjælp til 
en opgave. Vi er nemme at 
sætte på en opgave og lige så 
lette at komme af med, når 
opgaven er løst. Vi er en vari-
abel omkostning i stedet for 
en fast. Etableringen af vores 
nye kontor betyder, at vi kan 
skabe en klar identitet både 
over for vore kunder og vores 
medarbejdere. Desuden har 
vi nu også gode forhold til 
at mødes med både kunder 
og kollegaer, slutter Klaus 
Hansen.
 jsj

Ingeniørfi rmaet Adding ApS 
vokser og fl ytter i nye lokaler

Tilbyder at igangsætte 
netværkssamarbejde 
omkring vandproblemer f. 
eks med spildevand.

VAND. Nationalt Vandtest-
center (NVTC) har siden 
dets åbning i februar 2014 
modtaget omkring 60 hen-
vendelser om test af idéer og 
produkter fra virksomheder 
og vandforsyninger.

Flere af de mange test er 
afsluttet, mens andre stadig 
er i gang. Vandtestcenteret 
har bl.a. testet miljøven-
ligt fl okkoleringsmiddel til 
vand- og spildevandsrens-
ning, vandrør indvendig 
coatet med nanoteknologi 
og en afl øbsbrønd på mo-
torveje.

Vandtestcenteret er et 
bredt samarbejde
Vandtestcentret tilbyder at 
igangsætte netværkssamar-
bejde omkring specifi kke 
vandproblemstillinger, hvor 
der endnu ikke eksisterer 

tilfredsstillende løsninger 
for at skabe innovation og 
test på området. Teknolo-
gisk Institut og COWI står i 
spidsen for NVTC, og arbej-
der tæt sammen med uni-
versiteter, vandselskaber, 
universiteter, vidensinstitu-
tioner, kommuner, regioner 
og andre GTS-institutter.

Få ideerne testet
Vandtestcentret afholder 
løbende arrangementer og 
netværksmøder for alle in-
teresserede virksomheder. 
Hvis en virksomhed har en 
idé til en ny måde at rense 
spildevand på, forebygge 
overløb og vandskader ved 
storregn, udnytte varme-
genvinding fra spildevand 
eller noget helt andet inden 
for vandhåndtering, og man 
har brug for at få vurderet 
idéen eller testet produktet, 
kan man kontakte NVTC.

hassel.

National Vandtestcenter 
er kommet godt fra start

Firmaet Adding ApS i Aalborg, har de første to år siden 
starten været uden egentlig fi rmaadresse. Men nu har 
man taget det store spring med fl ytning til nye loka-
ler. Dette er en naturlig konsekvens af den store vækst 
fi rmaet har gennemgået de sidste to år, hvor medarbej-
derstaben er øget fra 5 til 12 ansatte. 
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FAGERBERG LEVER AF AT LEVERE 
KVALITET I FORM AF PRODUKTER, 
RÅDGIVNING OG SERVICE 
TIL VORE KUNDER
Vort arbejde bygger på mange års erfaring kombineret med 
en evne til at tænke i nye og alternative løsninger, der kan 
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