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Styrings-, regulerings- og overvågningsenheder

Bredt funktionsprogram og derfor ideel til:

•  Pumpestationer
• Sparebassiner
• Små renseanlæg

Connect og Mμ Connect giver mulighed for:

•  Energioptimering
• Flowberegning
• Varierende startniveau
• Betjening via Wi-Fi, 
 display eller fra SRO anlæg

mjk.dk
45 56 06 56 

INTELLIGENT
STYRING  OG
OVERVÅGNING

• Vandværker
• Filterskylning
• Vandboringer

De gode idéer, innovation 
og udvikling skabes, når 
mennesker mødes og ska-
ber holdbare netværk. Og 
det sker på en messe som 
hi 2015.

Af Thomas Hasselriis.

INDBLIK. Krisen er passé, og 
vi er på vej ind i et opsving. 
Hvis denne udvikling skal 
udnyttes, kræver det, at 
virksomhederne investerer 
i nye teknologier, der gør, at 
de i højere grad kan bevæge 
sig ud på eksportmarkedet 
og dermed vækste.

Det var det klare budskab, 
der kom frem på hi teknolo-
gi- og industrimessen 2015 
i MCH-Messecenter Her-
ning, hvor optimismen på 
det nærmeste boblede. Ikke 
siden før krisen har der væ-
ret denne optimisme på en 
hi-messe, som man kunne 
fornemme på hi 2015. Man 
mødte optimismen hos både 
udstillerne og de besøgende.

Messen havde 16.800 be-
søgende hvilket er fl ere end 
på sidste hi teknologi- og in-
dustrimesse i 2013, hvilket 
også er udtryk for en opti-
misme i dansk erhvervsliv.

Optimistisk statsminister
Statsminister Lars Løkke 
Rasmussen, der åbnede hi 
2015, gav også sit bidrag til 
den optimisme, som messen 
tydeligt bar præg af, idet han 
opfordrede til at udnytte 
den positive udvikling og 
investere mere i automati-
sering.

- Danmark er det sjette 
mest automatiserede land 

i OECD, men vi kan stadig 
blive bedre. Specielt de min-
dre og mellemstore virk-
somheder er en dynamisk 
del af erhvervslivet. Derfor 
er det vigtigt, at de også 
automatiserer. Flere skal 
med på automatiseringsbøl-
gen, fordi det skaber mere 
velstand i Danmark sagde en 
optimistisk statsminister.

De gode ideer, innovation 
og udvikling sker bedst, når 
mennesker mødes, og der 
skabes holdbare netværk. 
Det er det, der sker på en 
messe som hi 2015.

De besøgende roste mes-
sen for en kombination af 
udstilling og konferencer, 
og man mærkede også, at 
gæsterne var mere forbe-
redte og målrettede, hvil-
ket gav sig udtryk i, at 1.400 
deltog i konferencerne, og 
til fl ere af dem meldte der 

sig så mange, at der ikke var 
siddepladser nok, så nogle 
måtte stå op.

Et kik ind i fremtiden
Automation var den stør-
ste delmesse på hi 2015, og 
her var der stort travlhed 
på standene med at vise alt 
det nye og besvare spørgs-
mål fra de mange nysgerrige 
besøgende.

Vindenergi var en af de 
andre delmesser, hvor der 
var stor travlhed. Vindmøl-
lebranchen er i fremgang. 
Store ordrer er kommet til 
på det sidste. Der er stor 
tro på fremtiden. Der er 
en øget efterspørgsel efter 
danskproducerede vind-
møller, og det smitter af på 
leverandørerne.

Mange virksomheder 
leverer til v indmøllebran-
chen. På hi var der virkelig 

stor mulighed for at få et ind-
blik i, hvad Vindmølleindu-
strien for tiden er optaget af.

Et fantastisk kik ind i 
fremtiden var der også mu-
lighed for på hi 2015, i det 
Ingeniørforeningen IDA 
og en række samarbejds-
partnere havde etableret 
TechnoMania – en stor 
event, hvor bl.a. morgenda-
gens teknologi blev præsen-
teret. Det var glædeligt, at 
så mange unge besøgte den 
del af messen, fordi det er 
ungdommen, Danmark skal 
leve af i fremtiden.

På messen fi k Mobil Indu-
strial Robots DIRA Auto-
matiseringsprisen overrakt 
af statsminister Lars Løkke 
Rasmussen. 

Læs om hi 2015 
inde i bladet.

Optimisme og fremtidens
teknologi prægede hi 2015

Automation der sikrer  
arbejdspladser
Do’s and don’ts...

Tilmeld dig på industrial.omron.dk
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AUTOMATION.- Hvorfor 
er sådan en snor altid rød, 
spurgte en veloplagt stats-
minister Lars Løkke Ras-
mussen, da han med saksen 
i hånden gjorde klar til at 
klippe snoren og dermed 
foretage den offi cielle åb-
ning af hi teknologi og in-
dustrimessen 2015 i MCH 
Messecenter Herning.

- Nå, men man kan jo bare 
klippe den over, tilføjede 
han med et skævt smil og 
fi k åbnet messen.

Forinden havde han un-
derstreget, at industrien 
er en vigtig drivkraft for at 
skabe arbejdspladser.
Flere skal med på bølgen
- Vi er det sjette mest auto-
matiserede land i OECD, 
hvis man måler på indu-
strirobotter pr. beskæfti-
get. Men vi kan stadig blive 
bedre, og specielt de mindre 
og mellemstore virksomhe-
der er en dynamisk del af 

erhvervslivet. Derfor er det 
væsentligt, at de også auto-
matiserer, sagde Lars Løkke 
Rasmussen.

- Og her er messen et 
vigtigt omdrejningspunkt 
for at give inspiration og få 
fl ere med på en bølge, så der 
kan skabes mere velstand i 
Danmark, sagde Lars Løkke 
Rasmussen.

Inden statsministeren 
foretog den offi cielle åb-
ning, havde administreren-
de direktør Georg Sørensen, 
MCH Messecentret Her-
ning budt velkommen og 
fortalt, at han føler sig over-
bevist om, at der nu er kom-
met en ny virkelighed.

Hårdt arbejde at få succes
Den nye virkelighed kom-
mer efter en tid, hvor vi alle 
har lært af krisen gennem de 
sidste syv år. En tid, hvor vi 
er blevet mere kritiske, mere 
krævende og mere opmærk-

somme. Og desuden meget 
bevidste om, at man skal 
arbejde endnu hårdere for 

succes og gøre sig endnu 
mere umage. Og når man ser 
rundt på messen kan man se, 

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

Øget tilgængelighed

Vi tilbyder samling og bygning 
af gear fra eget værksted.  

Følgende regionale forhand-
lere udfører også samling og 

• Aalestrup Elektro,
• Alderslyst Elektro, Silkeborg 
• CS Electric, Esbjerg 
• Brønderslev Elektro

Bonfiglioli gear til omgående 
          levering fra eget værksted

Den nye virkelighed kommer efter en tid, 
hvor vi har lært af krisen.

Flere skal med på automationsbølgen, 
fordi det skaber velstand i Danmark.

Danmark er det sjette mest 
automatiserende land i OECD

Efter åbningen af hi 2015 var statsminister Lars Løkke Rasmussen rundt på 
messen. Her får han og direktør Georg Sørensen og messekomiteformand 
Jørgen Stenberg en forklaring på, hvad et udstillet produkt kan.

Lars Løkke Rasmussen: - De gode ideer, innovation og udvikling 
sker bedst, når mennesker mødes og der skabes holdbare netværk.

- Men vi kan stadig blive bedre, og specielt mindre og 
mellemstore virksomheder er en dynamisk del af er-
hvervslivet. Derfor er det vigtigt, at se også automati-
sere, og her er messen et vigtigt udgangspunkt, sagde 
statsminister Lars Løkke Rasmussen ved åbning af hi 
2015.

at det har udstillerne gjort, 
sagde Georg Sørensen.

En vitaminindsprøjtning 
for de besøgende
Formanden for hi-messens 
udstillingskomité, admini-
strerende direktør Jørgen 
Stenberg, Hans Følsgaard 
A/S, sagde i sin velkomst, 
at hi-2015 er som en vita-
minindsprøjtning til hele 
industrien.

- Også for vores besø-
gende skal det være en vita-
minindsprøjtning at komme 
på messen. De gode ideer, 
innovation, og udvikling 
sker bedst, når mennesker 
mødes og der skabes hold-

bare netværk, sagde Jørgen 
Stenberg.

- Danmark er et lille land, 
men med vor kreativitet, 
innovative evner og høje 
arbejdsmoral har vi store 
muligheder på verdensmar-
kedet. Vore markedsandele 
er på de fl este områder me-
get små, og med den rette 
hjælp til at åbne nye marke-
der rundt om i verden kan 
vore virksomheder sagtens 
skabe vækst og øge markeds-
andele og skabe jobs – også 
selv om de enkelte markeder 
ikke oplever vækst, sagde 
Jørgen Stenberg.

hassel.

FREMTIDSKIK. Der var en 
summen af både de man-
ge besøgende og droner i 
Hal F hele torsdagen. Her 
havde Ingeniørforeningen 
IDA og en række samar-
bejdspartnere etableret en 
stor event i form af Techno-
Mania, hvor blandt andet 

morgendagens teknologi 
blev præsenteret.

Konferencedeltagere 
måtte stå op
- Det er gået over al for-
ventning. Det har været en 
fantastisk oplevelse. 

Fortsættes næste side

En fantastisk 
oplevelse at få et 
kik ind i fremtiden

Mange unge besøgte TechnoMania og fi k et kik ind i den 
teknologiske fremtid.  

Med den interesse og engagement fra udstillere og 
besøgende vil det være oplagt et etablere et Techno-
Mania igen om to år, mener Ib Kongstad, IDA Vestjyl-
land



3oktober/november 2015

Fortsat fra forrige side
Vi har arbejdet på dette 
projekt sammen med 
MCH Messecenter Her-
ning i næsten et år, og 
derfor er det dejligt, at 
det lykkedes. Vi havde 
forventet omring 450 
deltagere til vores kon-
ferencer i de fi re fore-
dragssale, men der kom 
1.400, og ved fl ere af kon-
ferencerne var der så stor 
søgning, at fl ere måtte stå 
op, fortæller Ib Kongstad, 
regionsformand for IDA 
Vestjylland.

De unge er fremtiden
- Der var rigtig mange unge 
besøgende på TechnoMa-
nia?
- Det er jeg glad for, for 
det er dem, vi skal leve 
af i Danmark i fremtiden. 
Der bliver brug for mange 
ingeniører og andre med 
en naturvidenskabelig 
uddannelse, og derfor er 
det også vigtigt, at vi får 
fortalt forældrene, hvor-
dan de kan hjælpe deres 
unge til at vælge en ud-
dannelse med fremtid i, 
siger Ib Kongstad.

Står det ham, vil der 
også være et TechnoMa-
nia på hi-messen næste 
gang.

- Det har været rig-
tigt godt at kombinere 
TechnoMania med hi-
messen. Der var enkelte 
af udstillerne på hi-mes-
sen, der også havde en 
stand på TechnoMania, 
hvor de kunne vise deres 
fremtidsteknologier. Om 
to år tror jeg, at langt fl e-
re udstillere vil vælge at 
præsentere deres nyeste 
teknologier på Techno-
Mania, siger Ib Kongstad. 

hassel.

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

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

www.brj.dk   T:4541 3040

Pålidelig

måling!

Verdensnyhed for
industri 4.0

... chainflex® CAT7 kabel til e-kæde
Den nyeste Ethernet teknologi til energikæder. Testet for mere
end 40 millioner slag i branchens største testlaboratorium.
Ingen mindstebestilling kan leveres fra lager, og som med
alle chainflex®-kabler nu med 36 måneders garanti.
Denne motion plastics®-nyheder finder I under: igus.dk/nyheder

40millioner
slag allerede testet.

igus® ApS    Tlf. 86 60 33 73    Fax 86 60 32 73    info@igus.dk

SPS IPC Drives
Nürnberg
Hal 4 Stand 310

plastics for longer life®

Tilmeld dig temadagene

Kom forrest 
i feltet!

www.siemens.dk/ 
advanced-days

Danmark skal i 
fremtiden leve af 
nutidens ungdom.

hi teknologi- og industri-
messen 2015 i MCH Mes-
secenter Herning havde 
besøg af mere end 16.800 
gæster

OPTIMISME. Efter tre hekti-
ske dage med det ypperste 
inden for dansk industri, 
sluttede hi teknologi- og 
industrimessen 2015 med 
fremgang i besøget. Den 
blev besøgt af mere end 
16.800 gæster, og det er godt 
300 fl ere end på den seneste 
hi-messe i 2013.

- At dømme efter det, jeg 
hører blandt udstillerne, er 
overskriften voksende op-
timisme, siger Georg Sø-
rensen, administrerende 
direktør i MCH A/S, der 
glæder sig over de positive 
meldinger.

- Vi kan også glæde os 
over, at de besøgende roser 
kombinationen af udstilling 
og konferencer. Vi hører 
desuden, at gæsterne har 
været meget forberedte og 
målrettede. Det er også med 
stor tilfredshed, at vidende-
ling – også mellem udstillere 
– har resulteret i konkrete 
løsninger. Videndeling, når 
mennesker mødes, er netop 
en af messens styrker, siger 
Georg Sørensen.

Udstillere har lyst til at 
komme igen
Formanden for messeko-
miteen, administrerende 
direktør Jørgen Stenberg, 
Hans Følsgaard, A/S, er også 
begejstret for de positive til-
bagemeldinger, han har fået 
fra andre udstillere.

- Jeg har kun fået positive 
tilbagemeldinger, og de har 

alle givet udtryk for, at de 
har lyst til at komme igen.

Jørgen Stenberg var på 
forhånd spændt på, hvordan 
de nye initiativer med Vind-

mølleindustriens årsmøde 
og Ingeniørforeningen IDAs 
store event med TechnoMa-
nia ville blive modtaget.

- Det har været spæn-

dende nye tiltag, og fra 
Vindmølleindustrien er der 
kommet gode tilbagemel-
dinger, og jeg ser frem til de 
endelige evalueringer, siger 
Jørgen Stenberg.

TechnoMania havde i lø-
bet af torsdagen – messens 
sidste dag - mere end 1.400 
inde til en række konferen-
cer samt rigtig mange besø-
gende.

- Det har været rigtigt 
spændende med det nye 

initiativ, og vi glæder os til 
at få udviklet samarbejdet, 
siger formanden for messe-
komiteen.

En messe med 
mere dynamik
hi-messen har i år varet tre 
dage mod tidligere fi re, og 
det har ifølge formanden 
virket motiverende for både 
besøgende og udstillere.

- Det giver mere dynamik 
i hallerne og på de enkelte 
stande, når vi koncentrerer 
messen på færre dage, siger 
Jørgen Stenberg.

- Jeg vil gerne takke bran-
cheorganisationerne og ikke 
mindst de over 600 udstil-
lere, der har gjort sig umage 
og skabt en meget seværdig 
hi-messe. Tak for tilliden og 
den tid som både udstillere 
og besøgende har prioriteret 
i MCH, siger Georg Søren-
sen.

hassel.

Voksende optimisme på 
hi-teknologi- og industrimesse

Mere end 16.800 målrettede og for-
beredte gæster besøgte hi 2015, hvor 
det ypperste for dansk industri kunne 
opleves.

-Jeg har kun hørt positivt fra udstillerne, sagde formanden for 
hi-messekomiteen Jørgen Stenberg, der her præsenterer nyheder 
for statsminister Lars Løkke Rasmussen og adm. direktør Georg 
Sørensen. Fra hi-messen berettes om voksende optimisme i den 
danske industri.



Kom forbi stand 4500 den 19. og 20. november i Odense Congress Center

Her kan du blandt andet få en snak om:
- Instrumentering                    - Ventiler

- Kalibrering                              - Service

På stand nr. 4500 kan du møde: 

Kenneth Andersson
Tlf.: 2085 6078

kra@insatech.com

Ronny Rahbek
Tlf.: 2761 4535

rra@insatech.com

Lars Madsen
Tlf.: 2085 6071

lma@insatech.com

Får vi talt os hæse i løsninger, så husk vi serverer noget godt til ganen fra Indslev bryggeri 

under hele messen
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BionicOpteren, som auto-
mationsspecialisten Festo 
demonstrerede på Techno-
mania på hi 2015, er en tro 
kopi af fl yvningens abso-
lutte mester guldsmeden. 
Festos Bionic Learning 
Network har skabt det ulti-
mative fl yvende legetøj, 
som  naturligvis kan styres 
let og intuitivt med en 
smartphone. 

NY TEKNOLOGI. Alle, der 
har observeret en guldsmed 
danse akrobatisk rundt i luf-
ten, må være enige i at, at 
guldsmeden er et unikt in-
sekt med nogle helt unikke 
fl yveegenskaber.

Lige så blød, fl aksende 
og langsom en sommerfugl 
er at se på – ligeså kontant, 
lynhurtig og præcis er en 
guldsmed.

Op og ned, frem, tilbage 
og til siden - plus fuldkom-
men stillestående i luften. 
En gludsmed er naturens he-
likopter – og så alligevel ikke 
helt. Guldsmeden behøver 
nemlig ikke at vippe fremad 
for at generere fremdrift, 
og kan således i modsæt-
ning til helikopteren fl yve 
horisontalt og svæve som et 
svævefl y.

Inspiration fra naturen 
i ny teknologi
- BionicOpter udgør en del 
af en række projekter i det 
vi kalder for Festo Bionic 
Learning Network, som 
er et netværk bestående af 
anerkendte, videnskabelige 
institutter, universiteter og 

udviklingsvirksomheder. 
Dette team af ingeniører, 
designere, biologer og an-

dre fagspecialister arbejder 
sammen med det formål at 
hente inspiration i naturen, 

der kan overføres til morgen-
dagens industriautomation, 
forklarer marketingchef Mi-

chael Puggaard Holst, Festo 
A/S.

Letvægtskonstruktion 
med 13 frihedsgrader
Trods et vingefang på 63 cm 
og en kropslængde på 44 cm 
vejer Festos BionicOpter 
blot 175 gram.

Vingerne består af en 
kulfi berramme dækket af en 
tynd folie og selve kroppen 
er fremstillet af fl eksibelt 
polyamid og terpolymer. 
Materialevalget gør hele 
systemet fl eksibelt, ultra 
let men robust. Kroppens 
små opdelte celler rummer 
batteriet plus 9 servomoto-

rer og en højtydende ARM 
mikrocontroller. 

Styres med en smartphone 
BionicOpteren mestrer fl ere 
fl yvefærdigheder end en he-
likopter, et fl y og et svæve-
fl y til sammen og trods sin 
meget høje kompleksitet 
kan BionicOpteren styres 
nemt og intuitivt via en 
smartphone.

Festo demonstrerer igen 
på fornem vis at naturen 
overgår alt og derfor er det 
bedste sted at søge inspira-
tion, hvis man skal skabe 
innovation.

hassel.

Festos guldsmed overgår helikopteren 

Marketingchef Michal Puggaard Holst præsenterer Festos guldsmed.

Op og ned, frem, tilbage og til siden – plus fuldkommen stillestående i luften.

• Overvågning af transformer tilstand 

• Nem og enkel installation med kompakt Probe  

• Online måling af 3 kritiske parametre: 
• Brintindhold: 0…5000 ppm 

• Vandindhold: ppm eller 0…100%RS 

• Temperatur: -40°…+120°C 

• Unik Probe sikrer direkte og nøjagtig måling 

• Velegnet til både overtryk og undertryk 

• Robust design, lang holdbarhed, 5 års garanti 

• Minimering af vedligeholdelsesomkostninger 

 
 

Måling på olie 
MHT410 transmitter til måling af 

fugt- og brintindhold i transformer olie 

Lad os hjælpe dig med din næste opgave!

Brint
Fugt

Sensor måler direkte i olien

Your automation, our passion.

Smarte Sensorer 
giver grænseløse 
muligheder

Industri 4.0 
er den intelligente, integrerede produktion 
- industriens Internet of Things.
Men det hele starter med de sensorer, der 
forsyner systemet med de grundlæggende 
informationer.
Bliv inspireret til hvordan Pepperl+Fuchs 
innovative sensor- og interfaceteknologier 
kan bruges i Industri 4.0 på:
www.pepperl-fuchs.dk/sensorik40

Sensorik 4.0
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Mobile Industrial Robots 
fik DIRA Automatise-
ringsprisen overrakt af 
statsminister Lars Løkke 
Rasmussen på hi 2015 i 
MCH Messecenter Herning

HÆDER. Der var både pris 
og flotte ord med på vejen 
til Mobile Industrial Ro-
bots på hi teknologi- og in-
dustrimessen 2015 i MCH 
Messecenter Herning. Her 
overrakte statsminister Lars 
Løkke Rasmussen DIRA 
Automatiseringspris 2015, 
inden han foretog den offi-
cielle åbning af messen.

Odense-virksomheden 
får prisen for MiR100, som 
er en mobil robot. Den bru-
ges til mindre transportop-
gaver i både industrien og 
på for eksempel hospitaler. 

Frigør hænder og hoveder 
for det trivielle
I begrundelsen for pristil-
delingen hedder det blandt 
andet, at MiR er en logistik-
robot, som funktionsmæs-
sigt kan hamle op med 
eksisterende alternativer og 
til en pris, der er overkom-

melig for selv små virksom-
heder.

Juryen lægger vægt på, at  
MiR100 vil kunne frigøre 
mange hænder og hoveder 
fra trivielle transportop-
gaver til værdiskabende 
arbejde på de danske virk-
somheder. 

Et prestigefyldt  
kvalitetsstempel
- For både ledelse og medar-
bejdere er DIRA Automati-
seringsprisen et kæmpestort 
skulderklap, siger Thomas 
Visti, CEO i Mobile Indu-
strial Robots. 

Han er både meget stolt 
og glad for at modtage pri-
sen.

- For vores virksomhed 
er timingen af denne pris 
i top: Det er det helt rette 
tidspunkt at få så prestige-
fyldt kvalitetsstempel som 
DIRA Automatiseringspri-
sen. Vi er jo stadig en mindre 
virksomhed, men vi i fuld 

gang med at etablere os 
primært i Europa, hvor vi 
nu har 20 forhandlere i 11 
lande. Næste år indtager vi 
USA og herefter Asien og 
i netop disse regioner har 
kåringer som denne stor 
værdi, siger Thomas Visti, 
der forventer, at prisen vil 
give et mærkbart rygstød til 
virksomhedens eksport.  

Spidskompetence i ny 
robotteknologi
- Efter Universal Robots’ 
globale succes med deres 
robotter, har udlandet fået 
øjnene op for, at lille Dan-
mark har stor spidskompe-
tence inden for nyskabende 
robotteknologi, siger Tho-
mas Visti og tilføjer, MiR 
næste år planlægger at an-
sætte yderligere 20 medar-
bejdere.

Der var fire nominerede 
til Automatiseringsprisen. 
De var udvalgt blandt 50 
indstillede virksomheder. 
En jury har besøgt de fire 
nominerede virksomheder 
og blandt andet på den bag-
grund udpeget den endelig 
vinder af DIRA Automati-
seringspris 2015.

hassel.

Mobil dansk robot får DIRA Automatiseringspris
Statsminister Lars Løkke Rasmus-
sen overrækker automatiserings-
prisen til Thomas Visti, CEO, Mobil 
Industrial Robots.

AUTOMATION. På hi 2015 
viste Aplica en FANUC 
Roboshot fuld elektrisk 
plaststøbemaskine, der var 
fuldt integreret med en af 
virksomheden spids- kom-
petencer en automationsløs-
ning med lim.De besøgende 
kunne se plast granulat, der 
i sidste ende kom ud i et 
lille labyrintspil til at tage 
med hjem. Fanuc Roboshot 
maskinerne er en ny gren i 
Aplica, hvilket måske ikke 
synes som det naturlige valg, 
men Aplica har stor erfaring 
med plast og plaststøbning. 
Det tætte samarbejde, der i 
forvejen er med FANUC på 
automationsdelen, bevirke-
de også, at det faldt naturligt.

Processen med en 6-akset 
robot
Aplica viste på en 6-ak-

set FANUC robot, der tog 
emner ud af sprøjtestøbe-
maskinen. Emnerne blev 
håndteret parvis. Den ene 
del blev limet med en klar 
UV rundt i kanten af en 
højhastighedsventil fra LI-
QUIDYN. Den anden del 
fik en rød UV lim dispense-
ret i et logo med en ventil fra 
Techcon. En lille kugle blev 
hældt i og de to dele samlet 
og hærdet med en UV Flood 
lampe fra Cyberbond.  

Det lykkedes med én og 
samme proces
- Vi ville gerne vise det 
meste af, hvad Aplica står 
for, i én og samme proces – 
plaststøbning, automation, 
limning, dispensering. Og 
det er lykkes rimelig godt; 
siger adm. direktør Maria 
Nørbæk, Aplica.          hassel.

Set på hi 2015:
Plaststøbning, automation, 
limning og dispensering i 
samme proces

Adm. direktør Maria Nørbæk med roboshotten 
– en automationsløsning med lim.

Med Vaisalas sensor 
MHT410 kan man online-
overvåge tilstanden af 
transformatorolie og 
derved reducere omkost-
ningerne til vedligehold 
og undgå følgeskader på 
grund af havarier.

SENSORER. Brd. Jørgensen 
Instruments A/S præsen-
terede på hi 15 Vaisalas 
nye sensor, MHT410, der 
anvendes til in-line måling 
af fugtighed, brintindhold 
og olietemperatur i trans-
formerolie.

Transformeren  
– en kritisk komponent
Transformatorer er yderst 
kritiske komponenter i el-
nettet, og transformerens 
alder, forhøjede belastnings-
niveauer og netværksfejl er 
alle faktorer, der øger risi-
koen for uforudsete fejl, der 
kan have meget alvorlige føl-
ger. Når olien i en transfor-
mator bliver ældre, dannes 
der syreforbindelser, som 
fremskynder nedbrydnin-
gen af cellulosen i den faste 
isolation i transformereo-
lien.

Transformeroliens tilstand 
er vigtig
Tilstanden af isolationssy-
stemet i en transformator 
er en af de vigtigste para-

metre, der påvirker den 
forventede levetid og ikke 
mindst driftsikkerheden. 
Derfor er in-line måling af 
fugtighed, brintindholdet 
og olietemperaturen i trans-
formerolien et særdeles vig-
tigt. Fugt- og brintindholdet 
er vigtige måleparametre 
der fortæller brugeren om 
transformerens tilstand:
•  Brint niveauet i trans-

formerolie og dets æn-
dringshastighed angiver 
en fejlsituation.

•  Fugtindholdet har en 
direkte indvirkning på 
levetiden af transforme-
ren.

•  Fugtindholdet er af af-

gørende betydning for 
optimal drift 

•  Fugtindholdet har en 
betydelig effekt på cel-
lulose tilstand og oliens 
isoleringsevne. 

Ændringer i disse forhold 
kan forekomme hurtigt, og 
en online måling er derfor 
vigtig for i tide at kunne ad-
vare om tilstandsændringer. 
Det vil endvidere reducere 
omkostningerne til vedlige-
hold, hvorved man undgår 
følgeskader på grund af ha-
varier.

Sensor med ikke-membran 
teknologi
Princippet i sensoren er en 

ikke-membran teknologi, 
idet sensoren er i direkte 
kontakt med transformer-
olien. Sensoren er en Palla-
dium (Pd) – Nikkel tyndfilm 
katalytisk sensor, der kun 
reagere over for brint. Den 
fungerer på den måde, at 
brinten absorberes i senso-
ren, hvorved den elektriske 
modstand ændres propor-
tional med brintindholdet. 
Signalet behandles i trans-
mitteren, som har tre analo-
ge udgange for henholdsvis 
fugtighed, brintindhold og 
olietemperatur.

 jsj

Set på hi 15:

Overvågning af transformerens tilstand
Salgsingeniør Jan Olsen, Brd. 
Jørgensen Instruments A/S, 
præsenterede på hi 15 Vais-
alas nye sensor, MHT410, der 
anvendes til in-line måling af 
fugtighed, brintindhold og olie-
temperatur i transformerolie.



Kampagne pris
DKK 3675,–

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 
 drejeenhed ERMO og motor-controller CMMO-ST. Bestil med en enkelt kode,  
pak ud og du er i gang. Kampagneprisen er baseret på ERMO-12 og er  gældende 
til 31.12.2015. Ring 70 21 10 90 for mere information.  www.festo.dk/OMS



Omfattende netanalyse og energimåling med 3-fasede effektmålemoduler

Optimal identifikation af energiforbruget og efterfølgende planlægning

Let integration af WAGO‘s løsninger i eksisterende systemer

Energital i overensstemmelse med DIN EN ISO 50001

www.wago.dk

Gennemsigtighed betaler sig!
STRØM- OG ENERGIMÅLINGSTEKNIK

Analyse & 
datahåndtering

Visualisering & 
konfigurering

Måling

WAGO Denmark A/S • Lejrvej 17 • 3500 Værløse

Tlf.: 44 35 77 77 • info.dk@wago.com
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Alt til din proces på ét sted - hos Løwener
Flowmålere DisplaysUltralydsmålere Hedland VA 

flowmålere
Køleenergi

Pumper BlæsereVakuumteknik Tætninger Aspirationsanlæg

V. Løwener A/S
Smedeland 2 • 2600 Glostrup 
Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359 
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk
ServiceCenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31 C • 8660 Skanderborg

SERVOMOTOR. JVL har gen-
nem fl ere år været førende 
inden for integrerede servo- 
og stepmotorer. 

Som en førende produ-
center af integrerede moto-
rer, oplever JVL en stigende 
succes med vandtætte mo-
deller af sine integrerede 

servo- og stepmotorer. De 
blev præsenteret på hi 2015.

Seneste udvikling er 
en 400W AC servomotor 
(MAC400) i en IP66 be-
skyttet version.

Det betyder, at moto-
rerne er særligt velegnede 
til applikationer i krævende 

miljøer, såsom den kemiske, 
medicinske og fødevarein-
dustrien hvor vand eller 
andre væsker kommer i 
kontakt med motoren. IP66 
beskyttelse af motorerne 
opnås ved en vandtæt for-
segling omkring aksellejet 
ved hjælp af en speciel Rulon 

Tefl on tætningsring der har 
meget lav friktion og kræ-
ver ingen smøring. Akslen 

er fremstillet i rustfrit stål. 
Andre steder i motoren er 
der anvendt gummiringe og 
alle stik er M12 eller M16 
har IP67 tæthed. 

Til krævende 
industrimiljøer
Disse motorer har fundet 
udbredt anvendelse i indu-
strier med krævende mil-
jøer. De kan leveres med 
forskellige moduler til +/- 
10V, Puls/dir, CAN, Devi-
ceNet, Profi bus og Ethernet 
IP, EtherCAT, Modbus TCP, 
Powerlink og Profi net tilsyn, 
afhængigt af applikationen.

Desuden bidrager den enkle 
installation og konfi gurati-
on, det kompakte design og 
deres pålidelighed væsent-
ligt til deres popularitet.

Derudover kan JVL leve-
re en bred vifte af præcision 
planetgear i rustfrit stål eller 
med høj IP tæthed, der mat-
cher motorernes evne til at 
modstå aggressive miljøer.

Den MAC400 motor med 
indbygget 115/230VAC 
strømforsyning er også UL 
godkendt.

hassel.

Set på hi 2015:

Vandtæt 400 W 
integreret servomotor

 Montageskab til særligt 
aggressive miljøer.

SKABE. TAIS-Cube-serien 
er montageskabe i kunst-
stof, som Wexøe A/S 
præsenterede på hi 2015. 
De er særdeles velegnet til 
industrielle, aggressive og 
maritime installationer. 
Skabene er i halogenfrit 
materiale og modstands-
dygtigt mod de fl este ke-
mikalier samt brandtestet 
til 960°C.
Serien kan anvendes som 

kapsling til automations-
tavler med montage plader, 
eller som fordelingstavle 
med et unikt kliksystem 
for DIN-skinne i henhold 
til EN 50020.
Skabene er udført i UV-
bestandigt halogenfrit 
thermosettende materiale 
GRP (Glasfi berforstærket 
polyester), og er specielt 

velegnede til krævende 
miljøer, som kræver IP66 
tæthed og UV-resistens.
Der er syv størrelser i serien 
med henholdsvis blind og 
transparent låge.

Blind eller transparent låge
Typisk tilbehør til auto-
mation er montagepladsen 
i stål eller glasfi ber. Der er 
mulighed for en inderdør 
med håndtag, som kan 
monteres i to positioner og 
fastgøres i begge sider.. Som 
fordelingstavle kan vælges 
blind eller transparent låge 

og med DIN-skinner, der 
kan tilpasses til forskellige 
dybder.
Alle delene fastgøres med 
”Click Cube” kliksystemet 
i de to funktionsrammer i 
siden.
Fortrådning kan udføres 
i kabelkanal under DIN-
skinnen eller lodret.
Døren fastgøres til siden 
af tavlen med materialer i 
forniklet messing og rustfrit 
stål placeret langt fra kan-
ten, således at døren kan 
åbnes mere end 180°.

hassel.

Set på hi 2015:

Et revolutionærende klik-system
Produktchef Karsten Ilsøe 
præsenterer et nyt montageskab.
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Passer det, at jo mere 
kompleks anvendelserne 
er, desto mere kompleks er 
maskinsikkerheden? Nej – 
det er faktisk lige modsat: 
Netop ved modulært 
opbyggede produktions-
anlæg kan man med stor 
fordel benytte et meget 
enkelt fælles sikkerheds-
koncept. 

MASKINSIKKERHED. Fra 
starten var den fjerde indu-
strielle revolution - Industri 
4.0 - blot en fremtidsvision, 
men i dag er den intelligen-
te fabrik, hvor stadig mere 
komplekse produktions-
anlæg arbejde sammen, 
en realitet. Generelt er de 
forskellige automatiserings-
systemer for længst blevet i 
stand til at kommunikere og 
arbejde sammen. 

Flere sikkerhedssystemer at 
vælge imellem
Med hensyn til tilkobling af 
sikkerhedskomponenterne 
er der flere muligheder: den 
gammeldags metode med en 
konventionel ledningsføring 
fra hver enkelt styringsen-
hed, eller den lidt mere mo-
derne variant med Ethernet 
via den feltbus, der benyttes 
i det pågældende anlæg - el-
ler med optimal fleksibili-
tet via Safe Link, den sikre, 
tværgående kommunika-
tion fra Bihl+Wiedemann.

Muligheder er for længst 
afprøvet i forskellige anven-
delser: I applikationer, hvor 
antallet af sikkerhedsrela-
terede signaler nødvendig-
gør en sikker tilkobling af 
netværkene, men også i 
større installationer, som er 
opbygget i modulsystemer 
med uafhængigt fungerende 
segmenter. Herved opnås en 
større grad af fleksibilitet og 
standardisering. I praksis 
støder man naturligvis til 
dagligt på en række situa-
tioner, hvor der stilles krav 
til en sikker tilkobling. Ek-
sempelvis hvis en maskine 
skygger for udsynet til en an-
den maskine, og Nødstop-
knappen derfor skal kunne 
aktiveres for begge maski-
ner. Eller i de tilfælde, hvor 
ikke kun en enkelt maskine 
skal standses, men også den 
foran placerede enhed, som 
tilfører råmaterialer. 

Sammenligning af de  
forskellige løsninger
Samlet set har man i dag et 
erfarings- og sammenlig-
ningsgrundlag, som gør det 
muligt at besvare spørgsmå-
let: Hvilken form for sikker-
hedsovervågning af anlæg 
og maskiner er den mest ef-
fektive - både hvad angår ud-
gifter, installationsarbejdes 

omfang og fleksibiliteten i 
realiseringen? 

Den konventionelle løsning
Det er ikke overraskende, 
at den konventionelle led-
ningsføring gennemgående 
fik den dårligste bedøm-
melse. Årsagen hertil er, at 
man har brug for hele fire 
ledninger for at oprette én 
sikker indgang med to ka-
naler. En tilkobling i begge 
retninger vil betyde otte 
ledninger, som skal tilslut-
tes til begge maskiner eller 
anlægskomponenter. Selv 
i mindre applikationer, 
hvor det eksempelvis ude-
lukkende drejer sig om at 
modtage signaler fra nogle 
få sikkerhedssensorer, ho-
ber antallet af ledningerne 
sig hurtigt op. Og hvis det 
drejer sig om komplekse 
opgaver, opstår der hurtigt 
et virvar af ledninger. Det 
er ikke kun dyrt, men også 
meget uoverskueligt. 

Forbavsende nok benyt-
ter flere brugere alligevel 
denne teknologisk forælde-
de metode. På spørgsmålet: 
’Hvorfor’, får man altid det 
samme svar: Fordi denne 
koblingsmetode kan anven-
des på visse maskiner eller 
anlægskomponenter, som 
arbejder med forskellige 
automatiseringssystemer. 
Indtil for ganske nylig var 
det uden tvivl stadigvæk et 
fornuftigt argument.  Men 
det er det ikke længere: Safe 
Link fra Bihl+Wiedemann 
har i den henseende de 
samme muligheder, men 
har samtidig fordelene ved 
at være en meget effektiv 
sikkerhedsbus. 

Ethernet-løsningen
En anden, sikker koblings-
mulighed er en Ethernet-
forbindelse via den feltbus, 
der benyttes i det pågæl-
dende anlæg. Sammenlig-
net med den konventionelle, 
parallelle ledningsføring er 
denne variant helt sikkert 
mere up-to-date, men har 
også et par store ulemper. 
For det første er det ikke 
muligt at sammenkoble 
maskiner, som arbejder med 
forskellige automatiserings-
systemer. For det andet er en 
direkte sammenkobling af 
de forskellige enheder ikke 
mulig: Slaverne kan kun 
kommunikere med hinan-
den, hvis der tilkobles en 
ekstra, sikker styring. Men 
ikke kun det punkt belaster 
kalkulationen: De ofte rela-
tivt høje hardwareudgifter 
til enhederne er også et væ-
sentligt minus.

Det er på den ene side 
en fleksibel løsning, men 

når det gælder effektivitet, 
er den konventionelle led-
ningsføring den mest sikre. 
På den anden side er den 
mere moderne, men som 
regel dyrere løsning med 
Ethernet heller ikke det 
bedste alternativ for bru-
gere, som skal tilkoble an-
læg, maskiner eller enheder 
på sikker vis. Netop denne 
meget utilfredsstillende 
situation har foranlediget 
Bihl+Wiedemann til at ud-
vikle en ny løsning.  

Enkelt og fleksibelt med 
Safe Link
Resultatet er produktet 
Safe Link – en teknologi, 
som gør det muligt at for-
binde sikre styringer med 
hinanden enkelt og flek-
sibelt og effektivt. Hvis 
begge maskiner eller an-
lægskomponenter, der skal 
sammenkobles, arbejder 
med den samme Ethernet-
baserede feltbus, monteres 
Safe Link-forbindelsen via 
sikkerhedsmonitorernes 
feltbusgrænseflade. Men 
hvis de ikke arbejder med 
samme feltbus, er det heller 
ikke noget problem: Tilslut-
ningen kan således foregå via 
sikkerhedsmonitorernes 
Ethernet-diagnose-inter-
face, som virksomheden har 
i sit standard-Ethernet-net-
værk. Naturligvis er det også 
muligt at kommunikere via 
WLAN. Safe Link benytter 
i alle sammenhænge de al-
lerede eksisterende periferi-
enheder. I alle tilfælde er det 
tilstrækkeligt med et Ether-
net-kabel til tilslutningen. 
Det er heller ikke nødven-
digt med ekstra enheder 
– den nye generation med 
de sikre ministyringer fra 
Bihl+Wiedemann har som 
standardudstyr Safe Link-
funktionen, idet Safe Link 
protokollen blev integreret 
i sikkerhedsmonitorernes 
eksisterende hardware. 

Én sikkerhedsmonitor til 
det hele
Safe Link er unik med hen-
syn til alsidighed men også 
effektivitet og udvidelses-
muligheder. Kommuni-
kationen er baseret på de 
såkaldte multicasts. Det 
vil sige, at én sikkerheds-
monitor ’taler til’ og alle 
’hører’ alle. Enhederne i 
de tilkoblede netværk har 
således altid alle sikkerheds-
relevante informationer. 
Antallet af disse enheder 
er næsten ubegrænset: Alt 
i alt er det muligt på denne 
måde at sammenkoble op 
til 31 gateways med inte-
greret sikkerhedsmotor og 
Safety Basis Monitor med 
Ethernet-interface, og der er 
eksempler på systemer med 
op til 1.922 sikkerhedskom-
ponenter.   
 jsj

Sikkerhedsteknologi:

Det er simpelthen simpelt

Sikker tilkobling via konventionel ledningsføring: 
Fleksibel, men unødigt besværlig og meget uoverskuelig.

Sikker tilkobling via de gængse sikre Ethernet-systemer: 
Ufleksibelt og ofte relativt dyrt.

Sammenligning mellem forskellige 
sikkerhedsløsninger.
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 – med Advanced Automation Innovation Days 

Kom forrest i feltet!

Vi er nu nået til næste omgang 
af vores Innovation Days.  
Kom i pole position, når den 
avancerede og kraftfulde dreng 
i klassen – S7-1500 – kører ind 
på banen, og viser dig, hvordan 
du lægger dig forrest i automa-
tionsfeltet.  

Hør hvordan vi kan gøre din 
hverdag lettere og mere fleksibel 
med Advanced Automation  
– svaret på din løsning til den 
komplekse automationsverden. 

Dato og sted

8. december – Aalborg:  
Comwell Hvide Hus Aalborg

9. december – Fredericia:  
Trinity Hotel & Konferencecenter

10. december – Roskilde:  
Scandic Roskilde

Tilmeld dig nu på www.siemens.dk/advanced-days
Det er gratis at deltage.

Den danske fællesstand på NORTEC 2014.

Nordtysklands vigtigste 
industrimesse NORTEC 
2016 afholdes i Hamburgs 
messe- og kongrescenter 
fra den 26. til 29. januar 
2016. En dansk fælles-
stand for underleve-
randører er ved at blive 
etableret.

MESSE. Det nordtyske mar-
ked er næsten at betragte 
som et dansk hjemmemar-
ked, hvorfor industrimessen 
NORTEC 2016 er en meget 
vigtig messe, specielt for 
danske underleverandører, 
men også brancher som 
metal- og overfl adebehand-
ling, elektronik og elteknik, 
automation og styring, kon-
struktion og værktøj, IT og 
logistik er godt repræsen-
teret. NORTEC tiltrækker 
traditionelt mange beslut-
ningstagere og indkøbere 
fra hele Nordtyskland, 
overvejende fra brancher 
som maskinindustri, auto-
mation og vindenergi samt 
fra luftfarts- og skibsindu-
strien. På den senest af-
holdte NORTEC 2014 var 
der 430 udstillere på 26.000 
m2 udstillingsareal fordelt 
i tre haller. 12.000 fagfolk 
besøgte messen.

Dansk fællesstand
På NORTEC 2016 er Cen-
ter for Underleverandører, 
CFU, i samarbejde med 
Danish Subcontractors ved 

at etablere en dansk fælles-
stand for danske underle-
verandører. Via en fælles 
platform opnås en række 
positive synergieffekter. Ek-
sempelvis sørger CFU for or-
ganisering, tilrettelæggelse, 
opbygning af standen samt 
fællesområde for udstillere 
og gæster på standen. Fæl-
lesstanden bliver på 102 m2, 
og deltagende fi rmaer kan 
reservere standmoduler a 9 
m2 til en pris af ca. 30.000 
kr.

Messer for marineindustri 
og vindindustri
NORTEC 2016 arrange-
res af Hamburg Messe & 

Congress, som i Danmark 
er repræsenteret af Stand-
design A/S. Ud over NOR-
TEC-messen er Hamburg 
også kendt for den maritime 
messe SMM og vindmessen 
Wind Energy, hvor der tra-
ditionelt er mange danske 
udstillere og besøgende. 
Foruden  Hamburg Messe 
& Congress er Standdesign 
A/S også agenter for Leip-
ziger Messe.

Yderligere oplysninger 
om Standdesign A/S og 
messerne i Hamburg og 
Leipzig kan fås på: www.
standdesign.dk.
 

jsj

NORTEC 2016:

Fagmesse for produktion 
og industri i Hamburg

Elisabeth Forsberg Nørgaard og André Minier 
præsenterede NORTEC-messen på hi 15.

konstant vækst

Ipå verdensplan



12 oktober/november 2015

VENTIL. GEMÜ præsente-
rede den nye 553 sæde-di-
stributionsventil på hi 2015. 
Dens modulære opbygning 
giver en hidtil uset fleksibili-
tet. Denne ventil er ideel til 
brug overalt, hvor væsker/
luftarter skal samles eller 
blandes. Den er ligeledes 
kompatibel med GEMÜ 
modulsystem. Ventilen er 
så kompakt og kan vinkles i 
4 forskellige positioner i 90° 
at den reducerer montage 
plads med over 50%  

Let service og  
vedligeholdelse
Samtidig er der tænkt på 

service og vedligeholdelse, 
som er let tilgængelig til 
trods for den meget kom-
pakte manifol udførelse. 
Spindlen er i øvrigt med 
selvjustering som giver en 
længere levetid.

Forskellige pneumatiske 
aktuatorer- rustfri eller i 
plast samt håndbetjening 
kan ubesværet integreres. 
Har man brug for sensorer 
eller andet kan de ligeledes 
integreres med et mellem-
stykke der har gevindtilslut-
ning. Tryk op til 25 bar og 
temperatur fra -10° til 180° 
C.

hassel.

Set på hi 2015:
Sædedistributionsventil 
der sparer 50 pct. plads

Forskellige aspekter af 
sikkerhed spiller en større 
og større rolle i alle dele af 
industrien. På konferencen 
’Functional Safety’ var der 
fokus på den funktionelle 
sikkerhed i proces- og 
maskinindustrien.

Af John Steenfeldt-Jensen 

SIKKERHED. Det danske 
konsulentfirma Global 
Functional Safety havde den 
6. og 7. oktober inviteret til 
en international konference 
og miniudstilling om funk-
tionel sikkerhed i Idrættens 
Hus i Brøndby. Cirka 130 
fagfolk fra forskellige lande 
deltog i konferencen og 10 
firmaer havde stande på 
den tilknyttede minimesse, 
umiddelbart uden for konfe-
rencesalene. Konferencens 
program var tilrettelagt af 
Global Functional Safety i 
samarbejde med en styre-
komité med deltagere fra 
firmaerne Endress+Hauser, 
AUMA, Dräger, PR elec-
tronics, Ramboll Energy, 
Rockwell Automation, 
Schmersal og Siemens. 

Ulykker skal forhindres
Konferencens overordnede 
fokus var at gennemgå de 
udfordringer og ulykker, 
som virksomheder bliver 

udsat for og informere om, 
hvordan man kan forhindre 
dem i at ske. Konferencen 
var baseret på fire hoved-
emner: ’Forstå sikkerhed’, 
’Design og implementering’, 
’Drift og vedligehold’ og 
’Fremtidsperspektiver’.

Risici og faldgruber  
skal reduceres
For fuldt ud at forstå sikker-
hed, er man nødt til at kende 
sin risiko, og den første del 
af konferencen omhandlede 
derfor dette emne, som blev 
gennemgået i plenum, hvor 
alle deltagerne var samlet. 
Herefter blev konferencen 
splittet op i to spor, et for 
processikkerhed og et for 
maskinsikkerhed, hvor 
man fokuserede på design 

og implementering. Fore-
dragsholderne gav her del-
tagerne en række praktiske 
værktøjer til at reducere ri-
sici og faldgruber ved brug af 
funktionel sikkerhed.

Forventningerne  
til fremtiden
Emnet ’Drift og vedlige-
hold’, der både blev gen-
nemgået i plenum og i de to 
spor, handlede om, hvordan 
man håndtere de udfordrin-
ger, man møder i forbindelse 
med test, vedligeholdelse og 
drift. Konferencen sluttede 
med, at man så på funktionel 
sikkerhed i en forsikrings-
mæssig sammenhæng og i 
en paneldiskussion disku-
terede, hvad man kan for-
vente i fremtiden. Hvad kan 

vi forudse, og hvad kan vi 
forvente?

Konference igen i 2017
- Vores overordnede mål 
med konferencen var, at vi 
ved at bringe flere førende 
virksomheder sammen, kan 
vi fokusere på de emner, som 
frembyder de største udfor-
dringer for slutbrugerne i 

branchen. I samarbejde med 
eksperter og myndigheder 
har vi behandlet har vi på 
konferencen behandlet de 
oftest forekommende ud-
fordringer og faldgruber, og 
har bidraget med værktøjer 
til at løse problemerne. Det 
har været et par spændende 
dage, og vi er meget tilfredse 
med forløbet. Derfor har 
vi allerede nu planlagt, at 
afholde en lignende kon-
ference i 2017, siger Senior 
Functional Safety Engineer, 
Mikael Lund, Global Func-
tional Safety.
Yderligere information 
om konferencen i 2017 på 
www.fscph.com.

Functional Safety Copenhagen:

International konference om funktionel 
sikkerhed i proces- og maskinindustrien

Cirka 130 fagfolk fra forskellige lande 
deltog i konferencen ’Functional Sa-
fety’ i Idrættens Hus i Brøndby. 

10 firmaer havde stande på en minimesse, hvor de præsenterede 
produkter og løsninger til funktionel sikkerhed.
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56.787 fagligt dedikerede besøgende besøgte SPS IPC Drives i de tre messedage i 2014.

FAGMESSE. Fra den 24. til 
26. november 2015 slår SPS 
IPC Drives 2015 endnu en 
gang dørene op for en fag-
messe, hvor flere og flere 
firmaer vælger at præsen-
tere deres seneste nyheder 
inden for elektrisk automa-
tiseringsteknik.

Mere end 1.600 udstillere
Forventningerne til messen 
er allerede høje, idet mere 
end 1.600 udstillere fra 
Tyskland og resten af verden 
har meldt deres deltagelse. 
Alle branchens centrale 
aktører er parate til at præ-
sentere deres nuværende 
produkter og løsninger samt 
nye og banebrydende tekno-
logier for de internationale 
fagfolk, som besøger mes-
sen. De bekræfter, at SPS 
IPC Drives er Europas føre-
nde mødested og innovation 
platform for el-automation. 

Fokus på Industri 4.0 
Industri 4.0 er et af de em-
ner, der er i fokus på mange 

stande på dette års messe. 
For første gang vil der på 
SPS IPC Drives 2015 være 
et specielt messeområde for 
’Industrie 4.0’ i hal 3A. Den 
besøgende kan her hente 
omfattende information 
om Industri 4.0 - den net-
værksforbundne og digitale 
produktion:

I Forum og på fællesstan-
den ’Automation meets IT’ 
præsenteres databaserede 
forretningsmodeller og 
IT-baserede automations-
løsninger rettet mod frem-
tidens digitale produktion.

Fællesstanden ’MES goes 
Automation’ præsenterer 
hvordan ordrebehandling 
og produktionsprocesser 
optimeres ved brug af MES.

Særudstilling af ’Smart-
Factory’ illustrerer forskel-
lige producenters bud på 
den intelligente fabrik.

Konferenceprogram af høj 
kvalitet
Den tyske brancheforening 
for producenter af el og elek-

tronik (ZVEI) har i hal 2 og 
den tyske ingeniørforening 
(VDMA) i hal 3 tilbud om 
foredrag af brancheeksper-
ter og paneldiskussioner 
om vigtige industriemner. 
På fællesstandene ’AMA 
Centers for Sensors and 
Meassurement’ i hal 4A og 
’Wireless in automation’ 
i hal 10 kan de besøgende 
blive præcist og udførligt in-
formeret om disse særlige 
emner, og gennem person-
lige konsultationer kan der 
findes løsninger for aktuelle 
automationsopgaver.

Gratis adgang  
ved registrering
Messens åbningstider er 
tirsdag og onsdag fra 09.00 
til 18.00 og fra 09.00 til 
17.00 om torsdagen. Be-
søgende kan registrere sig 
og få en gratis dagsbillet på 
www.sps-exhibition.com, 
hvor man også kan finde alle 
vigtige oplysninger om SPS 
IPC Drives 2015.
 jsj

SPS IPC Drives 2015:

Europas førende messe for 
elektrisk automatiseringsteknik

GENERATOR. Med PNEU-
MO POWER er der ikke 
brug for kabler, elektriske 
stik eller elektriske rote-
rende fordelere, som er for-
bundet med fare, upålidelig 
funktion, vanskelig instal-
lation, høje omkostninger.

Den præsenteredes af 
Metal Work Danmark A/S 
på hi 2015.

PNEUMO POWER leve-
rer 24V elektrisk strøm til et 
M8 stik. Generatoren drives 

af trykluft via 1/8” gevind 
tilslutning.

For at afbryde elpro-
duktionen, er alt hvad du 
skal gøre at slukke for tryk-

luftforsyningen ved hjælp 
af en manuel ventil eller en 
magnetventil. Spændingen 
forbliver konstant uanset 
ændringer i indgangstryk 
eller belastning (inden for 
de grænser, der er angivet

i kataloget).
Et nemt aflæseligt lysdis-

play viser status for appara-
tet på alle tidspunkter.

hassel.

Set på hi 2015:

Elektrisk generator 
drevet af trykluft

Med over 1.600 udstillere fra hele verden er SPS IPC Drives 2015 den førende,  
internationale fagmesse for elektrisk automatiseringsteknik i Europa.
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siger læsere, besøgende, 
kunder og arrangører tak for 

&proces

Hans Buch A/S præsenterede på sin stand bl.a. sit store program af 
pumper, ventiler, instrumentering m.v. til procesindustrien.

Direktør Henrik Lisberg, t.v., og produktchef Jan Birch Olesen, t.h., Emco 
Controls A/S, præsenterede EMCO’s nyudviklede program af lednings-
evnemålere til måling af ledningsevne i væsker. 

AxFlow A/S udstillede flowtekniske komponenter til procesindustrien, 
bl.a. pumper, filtre, blæsere, kompressorer og vakuumteknik. 

Bürkert-Contromatic A/S præsenterede på sin stand bl.a. en ny serie af 
elektrisk styrede motorventiler.

Direktør Aage Dam, Bürkert-Contromatic A/S, styrede de unge be-
søgendes præstationer på modelracerbanen.

AVN Teknik A/S udstillede bl.a. den nye Motorized Lead Screw, der 
kombinerer en hybridstepmotor og en præcisionsspindel i én kompakt 
og optimal løsning, som giver reduceret strømforbrug, lavere støj, 
nemmere vedligeholdelse og mere effektivitet.

Produktchef Klaus Bernzen, Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, ved 
en opstilling, hvor en enkelt PC styrer både en robot og det lineære 
transportsystem XTS.

Foran hal E 
havde Siemens 
parkeret fire af 
sine store ud-
stillingsbusser.

Marketingchef Per Pilegaard, Omron Electronics A/S, præsenterede 
Sysmac automatiseringsplatformen med Omrons store program af ma-
skinstyringer.

Direktør Jan Efland, Bihl+Wiedemann Nordic ApS, præsenterede et 
motorstyringsmodul, der er specielt tilpasset en Lenze smartmotor. 
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en succesfuld hi industri- og teknologi-
messe 2015 i MCH, Messecenter Herning.

V. Løwener A/S havde mange nyheder bl.a. inden for gearmotorer, 
flowmålere og udstyr til procesautomatisering.

Gustaf Fagerberg A/S udstillede bl.a. et stort program af ventiler og 
ventilaktuatorer.

Key Account Manager Per Sandberg, Grønbech & Sønner AS, præsen-
terede et stort program af specialpumper til procesindustrien.

Hi 15 blev 
besøgt af 
næsten 
17.000 gæster.

Salgschef Mikael Hoier, PR electronics A/S, viste firmaets nyudviklede 
temperatur field display, som bl.a. anvendes til temperaturmåling i 
procesindustrien.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen besøgte på sin rundgang på messen 
vinderne af DIRAs Automatiseringsprisen 2015, Mobile Industrial Robots 
A/S, og så robotten MiR100 i funktion.

Salgschef Lars J. Madsen, Pan Pac Engineering A/S, demonstrerede 
den nye palleteringsrobot MPL 100-2 fra Yaskawa Motoman, som kan 
palletere 1550 sække i timen incl. palleskift.

Igus viste på hi 15 sit store program af kabelkæder, energiføringer, 
glidelejer m.v.
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Vi glæder os til igen at mødes på 
AUTOMATIK 2016 i Brøndby Hallen / 
Idrættens Hus 13.-15. september 2016.

&proces
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AUTOMATION. To opgørel-
ser, der til forveksling lig-
ner hinanden. Det var, hvad 
deltagerne i Innovationsnet-
værket RoboClusters work-
shop på hi 2015 ‚Robotics for 
your productivity- prepare 
yourself for solutions and fu-
ture prospects‘ så: Først en 
opgørelse over den danske 
metal- og maskinindustris 
omsætning, som nu er tæt 
på all time high efter krise 
på krise indtrådte i 2008 og 
dernæst en opgørelse over 
væksten i antallet af solgte 
robotter, som alene i 2014 
nåede op på 608. Det går 
altså godt for produktivite-
ten og for salget af robotter.

Stærk robot- og 
automationsteknologi
Men fra Dansk Industri 
opfordrede man på work-
shoppen til, at virksom-
heder hopper med på 
eksportvognen, i og med at 
det er de virksomheder, der 
eksporterer, der klarer sig 
bedst i dansk økonomi. Her 
kommer robot- og automati-
onsteknologi ind i billedet, 
for industrien vil i stigende 
grad opleve mangel på ar-
bejdskraft og større krav til 
omstillingsparathed, og her 
kan nye teknologier bidrage 
positivt til virksomhedernes 
produktivitet og konkurren-
cekraft.

-Krisen er passé, og vi 
er på vej ind i et opsving. 
Hvis vi skal fortsætte den 
udvikling, kræver det at 
virksomhederne ser ud 
over hjemmemarkedet, og 
investerer i de teknologier, 
der gør, at de i højere grad 
kan bevæge sig ud på eks-
portmarkedet, og dermed 
vækste, siger Christian 
Eskelund-Hansen, chef-
konsulent i Dansk Industri.

På workshoppen præsen-
terede Søren Peter Johansen, 

faglig leder hos Teknologisk 
Institut, da også en undersø-
gelse foretaget i august 2015 
blandt 825 virksomheder, 
der viser, at virksomheder 
uden eksport stort set ikke 
har indført robotter.

Stærke robotproducenter 
inspirerer
Nogle af de robotvirksom-
heder, der gerne vil være 
med til at skyde den udvik-
ling i gang, er Mobile In-
dustrial Robots, der vandt 
dette års DIRA Automatise-
ringspris på hi-messen i tirs-
dags og Universal Robots, 
der i maj måned blev solgt 
til den amerikanske koncern 
Teradyne. 

Niklas Trangbæk, Area 
Sales Manager i Universal 
Robots pointerede på work-
shoppen, hvor vigtigt det er, 
at vi ser med nye øjne på ro-
botteknologien.

- I stedet for at se robotter 
som farlige, og som nogen 
der tager vores jobs, skal 
robotterne i højere grad ses 
som værktøjer til at skabe en 
mere fl eksibel produktion 
og et bedre arbejdsmiljø i 
forhold til blandt andet en-
sidigt gentaget arbejdet. En 
særdeles positiv gevinst er, 
at robotter kan være med 
til at øge produktiviteten 
og dermed fastholde jobs i 
Danmark, lyder det fra Nik-
las Trangbæk.

Robotter kræver fl ere 
medarbejdere
På workshoppen kom virk-
somhederne med gode ek-
sempler på, hvor robotterne 
kan gøre en forskel ude i 
virksomhederne. Trelle-
borg Sealing Solutions har 
eksempelvis installeret 50 
robotter fra Universal Ro-
bots hen over de seneste 2½ 
år. Her har tilbagebetalings-
tiden været på mellem 12-18 
mdr., og hvor en person før 
kunne passe tre maskiner, 
kan en person nu passe otte 
maskiner. Man har tilmed 
ansat mere personale efter 
installationen af robotterne, 
fordi den styrkede konkur-
renceevne markant har øget 
efterspørgslen.

Stort potentiale for 
yderligere automation
Mobile Industrial Robots, 
der forventer at sælge om-
kring 280 mobile logistik-
robotter i 2017, har, ligesom 
Universal Robots, taget 
udgangspunkt i at skabe en 
prisbillig og brugervenlig 
robot, og fortalte blandt 
andet om en case hos Syge-
hus Sønderborg, hvor Ejnar, 
som robotten dér er blevet 
døbt, transporterer kemo-
kure rundt på sygehuset, og 
dermed frigør mennesker til 
andre mere vigtige opgaver.

I fremtiden vil der blive 
stillet større krav til produk-
terne, og her kan fl eksible 
robotløsninger være med til 
at gøre en forskel, så det i 
højere grad vil være muligt 
at producere skræddersy-
ede løsninger. Kun 30 % af 
danske produktionsproces-
ser er automatiserede, så der 
er potentiale for yderligere 
automatisering i de danske 
produktionsvirksomheder.

Der er gode muligheder 
for at hente inspiration og 
hjælp, hvis man overvejer at 
automatisere hos blandt an-
dre leverandører og netværk 
som eksempelvis RoboClu-
ster, DIRA og DAu, og igen-
nem forskellige danske og 
udenlandske fundingmulig-
heder.                             hassel.

Robotteknologien kan 
løfte dansk produktivitet

Robot- og 
automations-
teknologier kan 
åbne muligheder for 
fl ere produktions-
virksomheder.

Ved RoboClusters workshop på hi 2015 var optimismen 
ikke til at tage fejl af. Det tegner lyst for produktiviteten, 
og robot- og automationsteknologi kan åbne mulighe-
der for fl ere produktionsvirksomheder. 

Kun 30 pct. af danske 
produktionsprocesser 

er automatiserede

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

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

  FLOWMÅLING

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

      EMCOWEDGE

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

          M-CONE

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

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

EMCO Controls er kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001:2008 og 
PED modul H. Vi er ligeledes certificeret i henhold til svejsekvalitetsstand-
arden ISO 3834-2. Herudover har vi Achilles og Sellihca kvalitetscertifikater.
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Vega introducerer nu Ve-
gapuls 69, en radarbaseret 
niveaumåler til faststoffer. 
Den forhandles i Danmark 
af Insatech A/S.

NIVEAU. Det, du måler 
- er det, du får. Underfor-
stået, mål dit niveau sik-
kert og præcist. Og netop 
niveaumåling og VEGAs 
succeshistorie baseret på 
radarteknologi kan frem-
vise et meget stort antal 
applikationsmuligheder. 
Intet instrument kan dæk-
ke alle applikationer, men 
Vegapuls 69 kommer dog 
tæt på. Grunden hertil er, 
at Vegapuls 69 har et høje-
re frekvensområde og ikke 
mindst en mere moderne 
radarteknologi. 

Minimering af åbnings-
vinklen optimerer målingen
Åbningsvinklen for den 
udstrålende radarenergi, 
og dermed fokuseringen, 
afhænger af to faktorer: 
Frekvensen og antennestør-
relse. Dette betyder, at hvis 
antennestørrelsen holdes 
konstant og frekvensen for-
højes, så øges fokuseringen. 
Vegapuls 69 opererer med 
en frekvens på 799 GHz 
og en antennestørrelse på 
75 mm. Dette giver en åb-
ningsvinkel på kun 4o. I en 
radarmåler med 26 GHz 
frekvens er åbningsvinklen 
cirka 10o med den samme 
antennestørrelse. Dette gør, 
at 79 GHz strålen hverken 
rammer installationer el-
ler aflejringer på siderne af 
beholderen, og gør derfor 
målingen mere præcis og 
pålidelig. 

Niveaumåling af  
faste stoffer
En radarmåler kan kun 
måle det korrekte niveau, 
hvis der eksisterer et klart 
niveauekko. Forstyrrende 
signaler af samme størrelse 

som niveauekkoet kan gøre 
en pålidelig måling umulig. 
Derfor er fokuseringen afgø-
rende for en præcis måling. 
Alle applikationer, som gi-
ver meget små refleksioner, 
såsom plastgranulat med 
meget lav dielektrisk kon-
stant, har derfor fordel af 
den nye type Vegapuls 69. 
Dog spiller opbevaringen af 
produktet også en stor rolle. 
F.eks. opbevares plastpul-
ver eller granulat ofte i høje, 
slanke siloer. Forstyrrende 
refleksioner kan forekomme 
af selv de mindste, vandrette 
svejsninger: jo flere af disse 
svejsninger, jo større er ri-
sikoen for støjsignaler, alt 
afhængigt af siloen. F.eks. 
kan en svejsning pr. 50 cm 
medføre, at det brugbare 
ekko fra produktet skjules. 

En anden applikation, 
som drager fordel af den 
smalle vinkel, er måling i 
segmenterede beholdere 
eller blandesiloer i cement- 
og byggematerialeindustri-
en. Disse blandesiloer har 
trapezformede plader som 
skillevægge. I sammenlig-
ning med faststoffet giver 

disse plader meget kraftige 
støjsignaler, hvilket tidligere 
skulle behandles med meget 
komplekse evalueringsalgo-
ritmer. Den bedre fokuse-
ring giver nu mere præcise 
og frem for alt, mere sikre 
måleresultater. Ukomplice-
rede applikationer kan også 
drage fordel af dette, fordi 
den større målesikkerhed er 
garanteret over hele måle-
området.

Større dynamik skaber 
bredere applikation
Radarens dynamiske om-
råde beskriver, hvilke ap-
plikationsområde sensoren 
kan bruges i, eksempelvis 
forskellen imellem de stør-
ste og mindste refleksioner. 
Jo større dynamik, jo bre-
dere er sensorens applikati-
onsområde. På grund af det 
større dynamiske område 
på den nye Vegapuls 69 
kan selv de svageste reflek-
sioner måles. Dette gør, at 
man opnår en endnu bedre 
målesikkerhed og pålide-
lighed på medier med god 
refleksionsevne såsom kul, 
malm og sten. Og medier 

med dårlig refleksionsevne 
som plastpulver, flyveaske 
eller tørt savsmuld kan må-
les med en meget højere 
kvalitet med den nye tek-
nologi. Med muligheden for 
at måle mindre og mindre 
refleksioner bliver måling på 
selv polystyrenkugler eller 
aerosol-applikationer en 
mulighed. Muligheden for 
at bruge sensoren i mange 
forskellige applikationer gi-
ver en stor fordel, især i ap-
plikationer hvor der bliver 
opbevaret forskellige pro-
dukter. For eksempel i korn- 
og foderstofindustrien er 
siloerne ofte fyldt med for-
skellige produkter. Siloerne 
bliver brugt til hvede, majs 
eller klid alt efter, hvad der 
er behov for. De forskellige 
medier med meget forskel-
lige refleksionsegenskaber 
gav før i tiden radarsensorer 
en måleteknisk udfordring, 
men på grund af den større 
dynamik dækker sensoren 
et meget bredere applikati-
onsområde.

Stort måleområde
Måleområdet er også et tegn 
på det komplette systems 
ydeevne. Takket være den 
gode fokuseringsevne og 
det større dynamiske om-
råde kan Vegapuls 69 måle 
dårlig reflekterende fast-
stoffer pålideligt helt op til 
en distance på 120 m. Syste-
met er designet, så sensoren 
også arbejder med de samme 
værdier i de små måleområ-
der. Dette giver eksempel-
vis en fordel ved måling på 
transportbånd, hvor der er 
behov for en distancemå-
ling under barske betingel-
ser. Her er der behov for en 
hurtig måling, fordi båndets 
position ændrer sig meget 
hurtigt. Cyklustiden for den 
nye Vegapuls 69 er mindre 
den ét sekund med en nøj-
agtighed på ±5 mm. Disse 
faktorer er også nødvendige i 
faldskakter, som er alminde-
lige i minedrift. Den bedre 
fokusering spiller også en 
rolle i disse applikationer, 
fordi væggene, der er skå-
ret ind i sten, har en grov 
overflade, og med den bedre 
fokusering giver det færre 
støjsignaler. 

Vegapuls 69 i to versioner
Den nye Vegapuls 69 er 
tilgængelig i to versioner. 
En simpel version med en 
let antenne i PP plast og en 
version med linseantenne 
integreret i en flange. An-
tennerne er ufølsomme over 
for opbygning, og sikrer 
problemfri drift selv under 
barske forhold. Flangever-
sionen kan leveres med et 
kugleled i højkvalitetsstål, 
hvorved antennen kan juste-
res til den rette vinkel op til 
±10o. Selve justeringen kan 
foregå via en app udviklet 
til at justere radaren til den 
rette vinkel for at optimere 

installationen til målingen. 
En smartphone placeres blot 
oven på instrumentet, hvor-
efter man via skærmen på 
telefonen kan se, hvordan 
radaren skal vinkles. For 
at sikre effektiv rengøring 
i ekstreme applikationer, 
medfølger der en tilslut-
ning til luftskylning som 

standard. Denne anvendes 
eksempelvis i målinger på 
træflis. I tillæg til niveau-
måleren giver sensorer til 
grænseindikering (Vega-
vib, Vegawave, Vegacap) 
en ekstra sikkerhed som en 
uafhængig overvågning.

 jsj 

Radar - vejen til optimal niveaumåling

Flangeversionen af Vegapuls 69 har et kugleled af højkvalitetsstål, 
hvorved antennen kan justeres til den rette vinkel. 

Den radarbaserede niveaumåler til faststoffer, Vegapuls 69, har 
et højere frekvensområde og ikke mindst en mere moderne ra-
darteknologi.

Den nye Vegapuls 69 er 
tilgængelig i to versioner. 
En simpel version med en 
let antenne af PP-plast og 
en linseantenne integreret 
i en flange. 



PROBLEM:
HVORDAN FÅR JEG DOKUMENTERET BEREGNINGERNE PÅ MINE 
SIKKERHEDSVENTILER?

LØSNING:
ARMATEC HAR BEREGNINGSPROGRAM FOR DIMENSIONERING AF 
LESER SIKKERHEDSVENTILER, RESULTATET KAN SKRIVES UD PÅ 
15 SPROG INKL. DRIFTSDATA, MATERIALER OG SNITTEGNING.
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Maskinfabrikanten kan 
med fordel tænke på den 
lineære motors fordele 
allerede i designfasen af 
maskinen. Det reducerer 
udviklingstiden, giver 
innovative muligheder og 
sparer omkostninger ved 
fremstillingen af  
maskinen.

DESIGN. Industrielle lineære 
motorer fra LinMot er høj 
dynamiske komponenter 
til lineære bevægelsesan-
vendelser. Disse elektriske 
aktuatorer har samme form 
som pneumatiske cylindre, 
men med fri positionering 
og betydelig højere dyna-
mik. De bliver brugt, hvor 
som helst, de typiske pneu-
matiske cylindre ikke læn-
gere er tilstrækkelig.

Luft eller elektrisk
Med stor fordel kan elektri-

ske aktuatorer benyttes så 
snart en opgave kræver mere 
end to positioner, eller po-
sitionerne skal modificeres 
fra en PLC, eller dynamik-
ken eller levetiden for en 
pneumatisk cylinder ikke 
er tilstrækkelig. 

Elektriske aktuatorer fra 
LinMot giver også mulighed 
for at man præcist kan defi-
nere hastigheden, momen-
tet og accelerationen, som 
gør det lettere at starte op 
samt øger processens stabi-
litet.

Reducer udviklingstid
Som et element i maski-
nens designfase giver indu-
strielle lineære motorer for 
nye løsninger til komplette 
nye funktionsenheder, høj 
dynamiske moduler, eller 
hele maskiner, hvor det 
tidligere ikke var praktisk 
muligt med de traditionelle 
pneumatiske løsninger.

Erfaringen viser at ud-
viklingstiden reduceres be-
tydeligt når man benytter 

LinMot elektriske aktua-
torer, der har højt integra-
tionsniveau og dermed har 
evnen til at integreres I et 
stort område inden for sty-
resystemer.

Aktuator i hårdt miljø
Der stilles særlige krav til 
elektriske aktuatorer på 
fødevaremaskiner, farma-
ceutiske maskiner pakke 
maskiner og mange andre 
industrielle opgaver, hvor 
der er tale om meget hårde 
omgivelser. 

LinMot imødekommer 
disse krav med blandt andet 
en fremragende tætheds-
grad IP69K, glat og hygiej-
nisk design af de elektriske 
aktuatorer i HPSSC serien.

Et enkelt system
Når eksisterende løsninger 
med pneumatiske cylindre 
kræver højere dynamik, 
større præcision og mange 
positioner over slaglængden 
er LinMot’s elektriske ak-
tuatorer løsningen. 

Til sammenligning med 
pneumatiske cylindre og 
andre løsninger opnår ma-
skinbyggeren et enkelt sy-
stem, besparelser på energi 
og vedligeholdelsesomkost-
ninger. Lineære direkte drev 
fra LinMot hjælper maskin-
konstruktøren til at designe 
meget kompakte løsninger, 
hvor der ikke kræver servo-
motor eller gearhoved. 

Installationen er meget 
enkel udført, idet IP69K-
stikket er direkte placeret 
på motoren. Der er kun brug 
for et enkelt kabel mellem 
den elektriske aktuator og 
controlleren - så er den in-
stalleret.

En ny rustfri type HPSS, 
som udvider LinMot’s bre-
de program har en mindre 
yderdiameter på 48 mm og 
længde 245 mm. Denne 
serie kan leveres med inte-
greret vandkøling og slag-
momenter op til 210 N. 
Yderlig information
www.deltaelektronik.dk

jsk

Design med lineære motorer til alle miljøer

Delta Elektronik markedsfører LinMot’s elektriske, lineære aktuatorer 
egnede til hårde aggressive omgivelser, fødevareindustrien og dermed 
rustfrie typer, totalt forseglede typer samt typer med integreret køling. 

PROFINET er en af de nye 
kommunikationsstandar-
der til mange PLC-basere-
de løsninger.

VEJEMODUL. Eilersen Elec-
tric A/S præsenterede på 
hi 2015 vejesystemer med 
PROFINET interface.

PROFINET er en af de 
nyeste kommunikations-
standarder til mange PLC 
baserede løsninger, og der 
er flere fordele i at benytte 
denne standard sammen 
med Eilersen digitale veje-
celler, da hele målekæden 
dermed holdes digital.

En digital målekæde 
giver mulighed for at veje-
modulet fra Eilersen sender 
belastning og status for hver 
individuel vejecelle i et ve-
jesystem via PROFINET 
kommunikationen, hvilket 
betyder højere opløsning 
på vejesignalet, større gen-

nemsigtbarhed og nemmere 
service.

35 år med driftssikre  
vejeløsninger
Eksisterende digitale veje-
systemer fra Eilersen kan let 
opgraderes til PROFINET 
kommunikation ved ud-
skiftning af de nuværende 
vejemoduler.

Ligeledes kan Eilersen 
vejeterminaler fremover 
leveres med PROFINET 
interface.

Eilersen har i over 35 år 
leveret robuste, nøjagtige og 
driftssikre vejeløsninger til 
industriapplikationer i ind- 
og udland. 

Vejeløsningerne er base-
ret på Eilersen digitale veje-
celler, der tolererer overlast 
og sidelast, hvilket letter in-
stallation samt minimerer 
behovet for vedligehold. 

Kundetilpassede løsninger
Eilersen vejeceller er pro-

duceret i rustfrit stål, er 
hermetisk lukkede (IP68) 
og kan tilbydes i højpræcise 
OIML og ATEX godkendte 
versioner til zone 1, 2, 21, 22 
og i kapaciteter op til 500 
ton.

Et team af erfarne inge-
niører og softwareudviklere 
sikrer, at Eilersen også er i 
stand til at tilbyde rådgiv-
ning og projektering af kun-
detilpassede løsninger.

Eilersen har igennem år-
tier opbygget stor erfaring i 
udvikling af kundetilpasse-
de løsninger til en lang ræk-
ke maskinbyggere, som har 
haft behov for en robust og 
nøjagtig vejeløsning samt en 
fleksibel instrumentering.

Vejesystemerne er ba-
seret på Eilersen digitale 
vejeceller, der tilbyder en 
lang række fordele i indu-
strimiljøer, hvor der stilles 
høje krav til nøjagtighed, ro-
busthed og driftsikkerhed. 

hassel.

Set på hi 2015:

Vejemodul med 
PROFINET interface

Med Optimised Motion  
Series, OMS, udfylder 
Festo et ’hul’ i markedet. 
Systemet er så enkelt 
og let at konfigurere og 
idriftsætte, at selv folk 
uden specielt kendskab 
til styringsteknologi kan 
sætte det op.

MOTION. I Festos nye, 
elektrisk positionerings-
system Optimised Motion 
Series, OMS, der består af 
elektriske aktuatorer med 
stepmotor og encoder, er 
enhederne tilpassede hin-
anden og kan konfigureres 
til netop den opgave, der 
skal udføres. Systemet be-
står af føringsenheder, dre-
jemodul og tandremsakse 
samt motorcontroller med 
indbygget web-server. De 
elektriske cylindere kan fås i 
tre størrelser med endestop-
dæmpning og tilhørende 
monteringsbeslag i henhold 
til konfigurationen. 

Let at konfigurere og 
idriftsætte
Når systemet skal installeres 
og sættes op kan konfigu-
rationsfilen downloades fra 
Festos hjemmeside ved blot 
at indtaste bestillingsnum-
meret. Herefter kan kør-
selsparametrene indtastes 
og derefter er man klar til 
at køre. PC kan kobles til 
motorcontrolleren via et 
netværksstik, og motorcon-

troller kan endvidere kob-
les sammen med langt de 
fleste PLC-fabrikater. Med 
IO-Link som kommunika-
tionsprotokol kan positione-
ringssystemet således indgå 
i selv komplicerede styrings-
systemer.

Udfylder et ’hul’  
i markedet
Ifølge produktchef Claus K. 
Holm udfylder systemet et 
’hul’ i markedet, idet det er 

meget nemt at konfigurere, 
bestille og idriftsætte, sam-
tidig med, at det er en flek-
sibel løsning til den rigtige 
pris. Det er et godt alterna-
tiv til et pneumatisk system.

Det individuelt tilpas-
sede positioneringssystem 
leveres samlet med motor-
controller og færdigmonte-
rede kabler med stik, hvilket 
forenkler installationen be-
tydeligt.
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Set på hi 15:

Enkelt og fleksibelt, 
elektrisk positioneringssystem

Direktør Frederik Eilersen 
præsenterer her det nye 
vejemodul med PROFINET 
interface.

Produktchef Claus K. Holm, Festo A/S, præsenterede på hi 15 
Festos nye, elektriske positioneringssystem Optimised Motion 
Series, OMS.

LinMot lineære motorer forhandlet af 
Delta Elektronik kan maskinfabrikan-
ten benytte til utrolig mange opgaver 
grundet det store antal varianter.
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Gode erfaringer med radar  
- kan konkurrere med vejeceller

Tekst & foto: Joachim Seehusen

fungere.

Kondens afgjorde valget

Guided radar med udvendig montering

    
• Pålidelig måling selv ved svingende produkt- 

og procesbetingelser.
• -

sættelse, vedligeholdelse og diagnostik.
• 
• 

IEC 61508 op til SIL3.
• Problemfri integration i det overordnede 

styresystem.
• Intuitivt, menustyret betjeningskoncept (lokalt 

eller via styresystemet) reducerer omkostnin-

• Verdens mest simple ”proof test” til SIL og 
WHG - sparer tid og omkostninger.

Fordele ved guided radar FMP51:

Helge B. Ellefsen i Jotun kommer i fremtiden til at overveje 

måler volumen i tanke.

Wire-antennen er monteret på bagsiden af tanken, hvor den 
sidder af vejen, hvis nogen ville få den idé at parkere en lastbil 
eller noget andet metal foran tanken.

Gennem monteringspladen trækkes wiren ned langs tanken og leder radarsignalerne ud fra tankvæggen.

Radaren monteres på en proceskobling på 
toppen af tanken.  

Mere brug af radarer

 
www.dk.endress.com/FMP51 
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RSG45 datalogger kan logge op til 4 værdier fra hver transmitter via 

integration i systemer på højere niveauer kan ske via ethernet. 

Fleksibel 

Industri-tilpassede løsninger

Ethernet kommunikation

Dataloggeren er velegnet 
til energiovervågning 
- med nøjagtige målinger 
via Hart® kommunikation 
og integreret IAPWS-IF 97 
tabeller for vand og damp.

Med Multipoint 
termofølere kan man 
overvåge temperaturen 

hovedtyper; en lige, med 
temperaturmålepunkterne 
fordelt i staven, og en 
3-dimensionel, hvor 
målepunkterne kan 
fordeles i hele reaktoren, 
der hvor man har brug for 
dem.

Ekstra sikkerhed

 

Reaktor med specialdesignet løsning i henhold til  

Lige Multipoint 
termoføler

3-dimentionel 
Multipoint 
termoføler 



 
du har brug for, når du har brug for det

Med de håndholdte CYM290 og CYM291 kan 
du hurtigt kontrollere kvaliteten af din 
produktion ved at måle pH, ilt og ledningsevne 
på et enkelt målepunkt.

 

Analysatoren CA80 overvåger indkommende C/N/P-forhold, som giver dig et detaljeret overblik over processen og evnen til hurtigt at håndtere belastningtoppe eller afbrydelser.

www.endress.com/CYM290

www.endress.com/CYM291
 

www.dk.endress.com/CA80
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Skandinavien bliver nu endnu bedre

Prosonic Flow B200 er Skandinaviens førende biogasmåler.

Flow B 200 med 
Heartbeat 
Technology™.

    
• HART 7 - for maksimal kompatibilitet.
• Strømindgang for trykkompensering – kun en 

standard tryktransmitter er nødvendig.
• Eksternt display for lettere adgang.

Prosonic Flow B200  
fås nu også med:

og direkte måling af ammonium og nitrat
 

Omfattende applikationsmuligheder 
i kommunale rensningsanlæg

• 

• 
NO3-N

• 
• 

Nem installation og lav 
vedligeholdelse

Det ion-selektive målesystem ISEmax CAS40D 
tilbyder hurtig og nem kontrol af processer 
inden for spildevandsrensning.Rød: NH4-puls-pause kontrol loop, grøn: NH4- kontrol loop via ISEmax måling.

 
www.dk.endress.com/B200Danmark

Resumé www.dk.endress.com/CAS40D



Tekst & foto: Joel Goodstein

Miljøkrav og vandkvalitet

  

    
• Amagerværket dækker cirka 12 procent af 

det sjællandske elforbrug og næsten 30 
procent af varmebehovet i hovedstadens 
fjernvarmesystem.

• Blok 1 – som er biomassefyret - har en 
kapacitet på 68 MW el og 250 MJ/s varme. 
Blok 3 – som er kulfyret - har en kapacitet 
på 250 MW el og 330 MJ/s varme.

• Fra 2020 bliver værket 100 procent 
biomassefyret med en ny blok 4.

• Ejet af HOFOR - Hovedstadsområdets 
Forsyningsselskab.

Afsaltning på Amagerværket
• BWT HOH A/S har stået for komplet 

leverance af vandrensningsanlægget på 
Amagerværket.

• 
anlægget.

• Anlægget kan rense og afsalte 200 m3 i 
timen fordelt på tre kolonner.

• 
2013 og til i dag har afsaltningsanlægget 
produceret 520.000 m3 permeat (afsaltet 
vand).

Fakta om Amagerværket

afsaltningsanlæg, der er fuldt integreret med Amagerværkets 
overordnede SRO-system Siemens T3000, fortæller 



Over alt på afsaltningsanlægget på Amagerværket sidder 

kritiske parametre for vandkvaliteten, heriblandt tryk, 

• 

• 
• 

 

som både kan detektere våd damp og måle 
kondensatmængden.

Eksempel på rør med 80% tørdamp og 20% kondensat.

www.dk.endress.com/prowirlf200Danmark



Det skaber en god dynamik i virksomheden at have en studerende i praktik
Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12
DK-2860 Søborg

info@dk.endress.com
www.dk.endress.com

Liquipoint FTW33 anvendes til niveaumåling i vand- og olie-baserede væsker i fødevareindustrien.

Avanceret
• 
• 

• 
• 

Nem
• 
• 

www.e-direct.endress.com/ftw33

mounted niveauswitch, der 
overholder alle hygiejniske krav.

    
• Perfekt til 

levnedsmiddelindustrien takket 

• Sikker og pålidelig måling på 
grund af aktiv 
belægningskompensation.

• Ikke nødvendigt med individuel 
tilpasning til hvert medie.

• Nem installation takket være 
kompakt design, selv i trange 
forhold, eller hvor adgangen er 
begrænset.

• 
installation i nye og 
eksisterende anlæg.

• CIP og SIP-rengøringsvenlig 
– beskyttelsesklasse op til 
IP69k.

• LED-display til on-site 
funktionskontrol.

Fordele ved FTW33:



29oktober/november 2015

VALVES

ENGINEERING

ASSET MANAGEMENT

SERVICE

EDUCATION

Askalon  
Generatorvej 8a 2860 Søborg, Tlf. +4570701275 

www.askalon.dk

Reguleringsventiler – Vibrationsmåle-systemer 
- Diagnostik lokalt og on line

stand nr. B1143

Flowmåleren Optiswirl 
4200 fra Krohne er specielt 
beregnet til måling i var-
meapplikationer. Med en 
indbygget temperaturføler 
kan Optswirl 4200 anven-
des som varmemåler.

FLOW. Optiswirl 4200 vor-
tex-fl owmåleren fra Krohne 
til måling af væsker, gasser 
og damp er målrettet appli-
kationer til intern overvåg-
ning af energifl ow i mættet 
og overhedet damp eller 
varmt vand, varmemåler-
applikationer, dampke-
del-overvågning, måling 
af brænder forbrug eller 
overvågning af tryklufts-
netværk, herunder FAD 
applikationer. Krohne er i 
Danmark repræsenteret af 
Gustaf Fagerberg A/S.

Indbygget temperaturføler
Optiswirl 4200 fås med 
brutto varme-beregning til 
damp og netto varme-bereg-
ning til damp og kondensat. 
Med temperaturføler inte-
greret i fl owmåleren, kan 
Optiswirl 4200 monteres 
som varmemåler i fødelin-
jen og blot forbindes direkte 
med en ekstern tempera-

turføler i returledningen. 
Med integreret temperatur 
og tryk kompensering kan 
der også måles og beregnes 
standard fl ow volumen un-
der svingende tryk og tem-
peratur. 

 Eliminering af interferens 
og forstyrrelser 
Optiswirl 4200 fås også i 
en version med integreret 
reduktion af den nominelle 
diameter på op til to størrel-

ser - hvilket er en god løsning 
når der er begrænset plads til 
rådighed til installationen.

Signalkonverteren 
VFC200 leveres med AVFD 
(Advanced Vortex Frequen-
cy Detection) der eliminerer 
interferens og forstyrrelser i 
pick-up signalet. Redundant 
datahåndtering forhindrer 
tab af kalibrerings- og kon-
fi gurationsdata i tilfælde af 
at der skal skiftes elektronik 
eller display på enheden jsj

Flowmåler til intern 
overvågning af energifl ow

Optiswirl 4200 fl owmåleren er målrettet applikationer til intern 
overvågning af energifl ow i mættet og overhedet damp eller 
varmt vand, varmemåler-applikationer, dampkedel-overvågning, 
måling af brænder forbrug eller overvågning af trykluftsnetværk, 
herunder FAD applikationer.

MÅLING. Med temaet om 
hvilke overvejelser og kri-
terier, der bør indgå i ens be-
slutninger omkring hvilket 
måleudstyr, man vælger til 
virksomhedens kvalitetssik-
ringssystem, var der mere 
eller mindre udsolgt på alle 
pladser hos V. Løwener A/S 
på Smedeland i Glostrup. 

Kvalitetssikring i højsædet
Ud over V. Løweners egne 
indlæg om emnet, var der 
repræsentanter fra to af 
fi rmaets største metrolo-
gi-samarbejdspartnere og 
producenter af geometrisk 
måleudstyr, nemlig Nikon 
Metrology NV og Taylor 
Hobson Ltd., der kunne 

fremlægge hvad de lægger 
vægt på, ved deres rådgiv-
ning i forbindelse med valg 
af det rette måleudstyr til 
kvalitetssikring.

Måleteknisk udstilling
I forbindelse med temada-
gen, var der arrangeret en 
stor in-house udstilling, 

hvor deltagerne i løbet af da-
gene kunne bese og afprøve 
de mange nye muligheder 
inden for moderne måle-
teknik. 

Det var blandt andet NI-
KON’s geometriske måle-
løsninger inden for optisk og 
taktil måling samt laserscan-
ning, der tegner sig for nogle 
af verdens mest populære 
2D og 3D målesystemer. 
Der var også demonstration 

af de kendte NIKON CNC 
videomålesystemer, koordi-
natmålemaskiner med soft-
ware til såvel taktilmålinger 
som laserskanninger samt 
NIKON målemikroskoper i 
den populære MM-serie og 
ShuttlePix transportabelt 
digitalt målemikroskop.

Endvidere præsenteredes 
Taylor Hobson’s avancerede 
løsninger til måling af over-
fl ade, form og rundhed. 

Herunder var der lejlighed 
til at opleve Surtronic DUO 
og Talysurf Intra til ruheds- 
og konturmåling samt fl ere 
versioner af Talyrond rund-
hedsmålere.

Der vil i fremtiden blive 
holdt fl ere Åbent Hus / Te-
madage hos V. Løwener 
A/S.
Yderligere informationer på 
www.loewener.dk.
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Stort rykind til måleseminar hos Løwener

I forbindelse med temadagen, var der arrangeret en 
stor in-house udstilling af moderne måleteknik. 

Der var mere eller mindre udsolgt på alle pladser til 
måleseminaret hos V. Løwener A/S. 

Der var stor interesse fra målesektoren, da V. Løwener A/S den 8. og 9. september 
afholdte Åbent Hus/Temadag inden for geometrisk måleudstyr. 
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Sealing System A/S har 
udviklet en forenklet op-
bygning af styretavlerne 
til deres pakkelinjer, hvor 
man konsekvent anvender 
frekvensomformere til alle 
motorer, uanset om der er 
krav om det eller ikke. Sagt 
med andre ord - de tra-
ditionelle motorstartere 
er erstattet af lidt dyrere 
frekvensomformere.

Af Peter Greve

AUTOMATISERING. - Tre 
faser ind, tre faser ud og 
et Profi net-kabel imellem 
dem - mere enkelt kan det 
ikke blive. Så tydeligt ud-
trykker el-projektchef og 
afdelingsleder Johannes K. 
Daugaard, Sealing Systems 
A/S, sig, når han skal argu-
mentere for den løsning, 
som efterhånden er blevet 
Sealing Systems standard-
montering i styre- og mo-
tortavler. Han fortsætter: 
- Vi sparer PLC-hardware, 
fortrådning og montering 

af mange ledningsender. 
Tidsbesparelsen opvejer 
den merpris, det koster for 
at gå fra en motorstarter til 
en frekvensomformer. Ud 
over prisbesparelsen er der 
også enighed om, at såvel lo-
gistik og service som nedsat 
risiko for monteringsfejl gi-
ver yderligere fordele.

Pakkelinjer til Norge
Den norske Nortura-kon-
cern omfatter bl.a. slagterier 

og fabrikker for opskæring 
og forarbejdning af kød. 
Nortura anvender plast-
kasser til intern transport 
af vakuumpakket kød i 
plastfolie. Plastkasserne 
er ikke anvendelige til di-
stribution til butikker og 
supermarkeder, og derfor 
pakkes produkterne om til 
papkartoner, som tillige kan 
have et kundespecifi ceret 
indhold af fl ere forskellige 
kødstykker.

Sealing System A/S har 
foreløbig leveret fi re af så-
danne anlæg til ompakning 
af kød.

Et anlæg består af fi re 
depalleteringslinjer, hvorfra 
plastkasserne depalleteres 
af en robot. Plastkasserne 
kører hen til en af de tre ma-
nuelle ompakkelinjer. Her 
kommer en udfoldet pap-
karton fra en kasserejser, og 
produkterne kan fl yttes fra 
plastkassen til papkartonen. 
Når denne er færdigpakket, 
lukkes kartonen, og den går 
videre til central palletering 

med robot. Det foreløbigt 
sidste af sådanne anlæg er 
leveret i efteråret 2014.

TIA-koncept lige efter 
bogen
Såvel til det norske anlæg 
som til andre pakkelinjer, 
hvor slutkunden accepterer 
Sealing Systems standard-
konfi guration med Siemens 
udstyr, bliver pakkelinjerne 
styret af Simatic S7 PLC-
systemer. Anlægget i Norge 
er baseret på en overordnet 
S7-300 med 2 stk. CPU’er 
317F-2PN/DP og operatør-
paneler Comfort TP1200. 
Der er valgt en fejlsikker 
CPU, fordi alle nødstop på 
anlægget og sikkerhedsaf-
skærmning ved robotterne 
styres af sikkerheds-PLC’er-
ne.

Der er endvidere 4 stk. 
ET 200S I/O-stationer med 
interfacemodul med fejlsik-
ker CPU, IM 151-8F PN/DP. 
Til styring af motorer er der 
ca. 50 stk. Sinamics G120C 
frekvensomformere, som 

Den bedste hardware sparer timer

Sealing System A/S
•  Sealing System A/S leverer ”end-of-line” pakke løsnin-

ger baseret på pakkemaskiner og robotter indkøbt fra 
leverandører, som virksomheden selv har de danske 
agenturer for. Sealing System A/S designer pakke-
løsningen til den krævede kapacitet og bygger selv 
de manglende led, som naturligvis er transportbaner 
mellem maskinerne, pallemagasiner, pallekryds osv. 
En vigtig del er den overordnede styring incl. nødstop 
og anden sikkerhed, kommunikation mellem maski-
nerne fra de valgte underleverandører samt HMI til 
operatørbetjening.

•  Sealing System er startet i 1996 på den nuværende 
adresse i Skovlund ved Grindsted. Den oprindelige 
fabrikshal er en del af en landbrugsejendom. I dag er 
virksomheden spredt på tre adresser, hvor serviceaf-
delingen har til huse på én adresse, mens el-afdelingen 
bor på en anden adresse.

•  Størstedelen af den oprindelige fabrikshal anvendes 
i dag til opbygning af de komplette pakkelinjer, hvor 
FAT-test og kapacitetstest gennemføres, inden det 
hele skilles ad, pakkes ned og sendes til kunden.

•  Der er i alt ca. 42 ansatte, heraf er de 11 mand ansat i 
el-afdelingen, som selv bygger styretavlerne og pro-
grammerer PLC’er og robotter. 

El-projektchef og afdelingsleder Jo-
hannes K. Daugaard, Sealing Systems 
A/S, ved en styre- og motortavle med 
Sealing Systems standardkonfi gura-
tion med Siemens udstyr. 

Programmør Finn Bomholt, Sealing 
System A/S, viser monteringen af Si-
namics S120 servoforstærkere.

Prøveopstilling i Sealing Systems montagehal af pakkelinjer til det norske fi rma Nortura, der anvender 
plastkasser til intern transport af vakuumpakket kød i plastfolie.

Vi sparer PLC-hardware, fortrådning og montering 
af mange ledningsender.

Mere enkelt kan det 
ikke blive.

Frekvensomformere til 
alle motorer.

Anlæg til ompakning 
af kød.
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GEMÜs nye manifold ventil med 
utallige muligheder, f.eks.:

• Uendelige udvidelsesmuligheder
 

       separation af medier  
• Kompakt design 
• 90° rotationsmulighed 

Kontakt os for yderligere dialog omkring jeres muligheder på telefon nummer: 70 222 516 
eller E-mail: info@gemue.dk 

Den danske industri har 
formået både at spare på 
energiforbruget og sam-
tidig øge produktionen. 
Virksomhederne har vist, 
at miljøfokus og vækst kan 
gå hånd i hånd, siger bran-
chedirektør Troels Ranis, 
DI Energi 

 
Nye tal fra Danmarks Stati-
stik viser, at dansk industris 
energiforbrug er faldet ca. 
10 procent siden 2009. I 
samme periode er produk-
tionen vokset med ca. fem 
procent.

- Øget produktion bety-
der ikke nødvendigvis øget 
energiforbrug, det viser 
dansk virksomheder gang 
på gang. Virksomhederne 
viser, at det er muligt både 
at have fokus på klimaet og 
vækst, det synes jeg er fl ot 
og glædeligt for alle parter, 
siger branchedirektør Troels 
Ranis, DI Energi. 

Produktion 5% op 
energiforbrug 11% ned
 Siden 2009 er dansk indu-
stris produktion steget med 
omkring 5 pct. Samtidig er 
energiforbruget faldet cirka 
10 pct. Dermed er dansk 
industri blevet mere ener-
gieffektiv, hvilket er en ud-
vikling, der er god for både 
industriens konkurrence-
evne og klimaet.

Industriens samlede 
energiforbrug er faldet hvert 
år siden 1996. Plast-, glas- og 
betonindustrien har fra 2012 
til 2014 sparet 1,3 Gigajoule 
(GJ) på sit energiforbrug og 
er dermed branchen med 
det største mængdemæs-

sige fald i energiforbruget. 
Skarpt efterfulgt af ’møbel 
og anden industri mv.’, der 
har sænket sit energiforbrug 
med knap 1,2 mio. GJ. – og 
samtidig hævet produktio-
nen med 23 procent.

Bland mest energieffektive
- Det er nu en gang sådan, at 
den billigste energi er den, 
der ikke bruges. Danmark 

og danske virksomheder 
er blandt de mest energief-
fektive i verden. Det er godt 
både for klimaet, virksom-
hederne og danskerne, siger 
branchedirektør Troels Ra-
nis, DI Energi

Det er særlig forbruget 
af olie, der har fået kniven 
i dansk industri. Forbruget 
af olieprodukter er faldet 
med knap 3 mio. GJ. Det 
svarer til et fald på næsten 
20 procent mellem 2012 
og 2014, og olieprodukter 
er dermed den energitype, 
der har oplevet den største 
mængdemæssige reduktion. 

Dansk industri har haft 
konstant vækst i produktio-
nen siden 2009.

hassel.

Vækst har kostet 
mindre energi

Branchedirektør Troels Ranis: -Den billigste energi er den, der 
ikke bliver brugt.

Det er muligt at have 
fokus både på klima 

og vækst.

alle styres via Profi net. Til 
styring af pallelasteren er 
der anvendt Sinamics S120 
servocontrollere til de fi re 
akser, x, y, z og dreje. Kon-
fi gurationen er et styremo-
dul, en netdel og to dobbelte 
motormoduler. Der er 1 stk. 
12” operatørpanel af typen 
Simatic ComfortTP1200. 
Mellem de fejlsikre CPU’er 
samt frekvensomformerne 
og servocontrollerne med 
integrerede sikkerheds-
funktioner er der fejlsik-
ker kommunikation med 
Profi safe-protokollen på 
Profi net.

Sealing System A/S har 
anvendt TIA-portalen til 
konfi gurering og program-
mering, men i en tidligere 
version, hvor Sinamics-fre-
kvensomformerne endnu 
ikke var implementeret. 
Johannes K. Daugaard si-
ger om deres første brug af 
TIA- portalen: - Den skal 

nok blive god, men vi mang-
lede nogle funktioner, bl.a. 
integrationen af drevene, 
som vi er bekendt med, nu 
er lagt ind i TIA-portalen.

Der er nye komponenter på 
vej ind
Siden anlægget til Nortura 
blev leveret sidste år, er Sea-
ling System A/S gået over til 
at anvende de nye S7-1200 
og S7-1500 CPU’er, som 
også kan leveres i fejlsikre 
versioner. Grundlæggende 
står CPU’en alene, og alle 
I/O er konfi gureret som 
decentral periferi i form af 
de ligeledes nye ET 200SP.

Kommunikation mellem 
forskellige fabrikater løses 

Sealing System A/S har 
agentur for fl ere udenland-
ske leverandører af pakke-
maskiner, og hver af disse 
har naturligvis deres egne 
standarder med hensyn til 
hardware og software.

-Når vi bruger vores egen 
standard, som er Siemens, 
til den overordnede styring, 
beder vi om Profi net- eller 
Profi bus-interface på maski-
nerne. I nogle tilfælde har vi 
lavet løsninger ved at sætte 
PN/PN- eller DP/DP-kob-
lere ind, fortæller Johannes 
K. Daugaard.

Det kan for mange virke 
uoverskueligt at skulle sam-
le fl ere maskiner og måske 
fl ere styringsfabrikater på 
samme netværk, men Sea-
ling System A/S har hermed 
vist, hvor enkelt det kan gø-
res i praksis.

Den store montagehal 
er netop blevet tømt i ugen 
før vores besøg, og udstyret 
til den næste pakkelinje er 
så småt ved at blive samlet 
sammen. Vi kan således se 
el-tavlerne og konstatere, 
at her er den nye genera-
tion af Siemens-produkter 
anvendt.

FAGMESSE FOR 
PRODUKTION OG INDUSTRI   

26.-29. JANUAR 2016 I HAMBORG
Nortec  er en vigtig industrimesse, som tiltrækker indkøbere    
og beslutningstagere fra hele Nordtyskland, overvejende fra 
brancher som maskinindustri, automation og vindenergi samt  
fra luftfarts- og skibsindustrien. 

Fakta om messen:
• 430 udstillere i 2014

• 12.000 fagfolk besøger messen

• 26.000 m2 udstilling fordelt i 3 haller

• 61% af de besøgende kommer fra industri eller håndværk

• 67% af de besøgende er beslutningstagere eller involveret  
 i købsbeslutninger

Hvem udstiller: 
 

elektronik og teknik, automation og styring, konstruktion og værktøj,  
IT og logistik, samt et bredt udvalg af underleverandører.

Dansk fællesstand:
Danske udstillere har også mulighed for at deltage på den danske  

 
deltagelse nem.

Se mere på www.nortec-hamburg.de eller kontakt den danske messeagent, 
Standesign A/S på tlf. 2041 7966 eller mail: info@hamburg-messe.dk
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En ny pumpestation på 
Kløvermarksvej i Køben-
havn bliver den største 
spildevandspumpestation 
i Danmark, når den står 
færdig i 2018.

SPILDEVAND. Transport at 
store mængder spildevand 
til et centralt renseanlæg 
kræver omhyggelig planlæg-
ning og godt udført ingeni-
ørarbejde.  Det er et vigtigt 
arbejdsområde for HOFOR 
– Hovedstadens Forsyning, 
der er ansvarlig for hånd-
tering af spildevand i Kø-
benhavn. Pumpestationen 
på Kløvermarksvej er i dag 
en flaskehals for transport 
af spildevand i København. 
HOFOR og deres rådgiver 
på området, Krüger A/S, 
henvendte sig til DHI for at 
finde en løsning. 

Et kompliceret knudepunkt
Pumpestationen på Kløver-

marksvej er et kompliceret 
knudepunkt, hvor spilde-
vand bliver opsamlet fra 
adskillige hovedledninger 
og pumpet videre ved hjælp 
af op til otte store pumper. 

Pumpestationen på Kløver-
marksvej bliver den største 
spildevandspumpestation i 
Danmark, når den står fær-
dig i 2018.  

HOFOR og Krüger A/S 

henvendte sig til DHI for 
at få teknisk vejledning 
om strømninger, opholds-
tider og andre detaljerede 
hydrauliske informationer, 
som er vigtige for design af 

pumpestationen. Der blev 
oprettet en målrettet pro-
jektgruppe med deltagelse 
fra DHI’s eksperter, Krüger 
A/S og HOFOR. Ved at an-
vende DHI’s OpenFOAM 
CFD-modellering (Com-
putational Fluid Dynamics, 
numerisk strømningsmo-
dellering på dansk) som et 
hurtigt udviklingsværktøj 
var vi i stand til at etablere 
en interaktiv designproces 
baseret på præcise og illu-
strative hydrauliske simu-
lering af strømningerne i 
pumpestationen.

En svær udfordring  
på kort tid
Visualiseringer gør det mu-
ligt at identificere svaghe-

der i designet, for eksempel 
uønskede strømhvirvler ved 
pumpeindtag.  Baseret på 
disse resultater var man 
sammen Krüger A/S og 
HOFOR, i stand til at fore-
slå forbedringer i designet, 
hvilket har resulteret i for-
bedrede strømforhold i an-
lægget.  

DHI’s projekt leder 
Bjarne Jensen, hydraulisk 
ingeniør på DHI, siger om 
projektet: -Ved at have de 
mest dynamiske redskaber 
til rådighed og en tæt og 
fokuseret kommunikation 
med kunderne blev det mu-
ligt for os at håndtere denne 
svære udfordring på kort tid.

Baseret på DHI’s CFD-
modeller vil HOFOR og 
Krüger A/S nu gå videre 
med at udvikle denne kri-
tiske infrastruktur, så man 
kan sikre et renere vandmil-
jø for indbyggerne i Køben-
havn både nu og i fremtiden.

hassel.

Renere spildevand i København
 Model af den nye spildevandspumpestation 
på Kløvermarksvej i København, som skal 
stå færdig i 2018. 

KONFIGURATION. Hos Alfa 
Laval Aalborg kan man ved 
hjælp af softwaren EEC 
One, EPLAN Electric P8 
og EPLAN Data Portal fra 
EPLAN Software & Service 
AB konfigurere, udarbejde 
tegninger og dokumentati-
on til eksempelvis et anlæg 
til et skib på én dag. Ifølge 
Alfa Laval Aalborg kunne 
det samme arbejde, inden 
man gik over til EPLANs 
systemer, være mere tids-
krævende.

Kedler og varmesystemer 
til hele verden
Alfa Laval Aalborg er et af 
hovedsæderne i Alfa Laval-
koncernens marinedivision 
og beskæftiger 400 medar-
bejdere i Aalborg. Virksom-
heden Alfa Laval Aalborg 
beskæftiger sig med udvik-
ling, salg, produktion og ser-
vicering af styresystemer, 
kedler, brændere, varme-
vekslere og inertgasanlæg 
til skibe og industrier over 
hele verden.

Automatisk konfigurering
I marinedivisionen arbej-
der Electrical Design & 
Configuration Engineer 
Jakob H. Knudsen med at 
udarbejde og vedligeholde 
alle stamdata, skabeloner 
og makromastere til brug 
for EPLANs systemer, som 
er specielt tilpasset Alfa 

Lavals behov: - Alfa Laval 
Aalborg har to brugerflader 
udarbejdet i EEC One og de 
er specielt tilpasset behovet. 
Ud fra et brugersynspunkt 
er ’Auto konfiguration’ den 
enkleste, idet systemet, ud 
fra kundens ønsker og speci-
fikationer, genererer doku-
mentation i henhold til det 
aftalte. Systemet konfigure-
rer også softwaren til PLC’er 
samt genererer tegninger til 
EPLAN Electric P8, fortæl-
ler Jakob H. Knudsen.

Manuel konfigurering
- Den anden brugerflade 
er ’Manuel konfiguration’, 
hvor man har mulighed for 
at konfigurere efter standar-
der og klassifikationsselska-
bernes regler. Når denne del 
af processen er foretaget, 
sker resten på samme måde 
som ved ’Auto konfigura-
tion’. Ekstra muligheder 
kan også konfigureres og 
tilføjes i EEC One selv om 
disse ikke er en del af stan-
darden. Efter konfiguratio-
nen genereres alt automatisk 
og brugerne behøver kun at 
kontrollere dokumentatio-
nen og udskrive rapporter.

Eksempelvis udarbejdes 
der tegninger, el-diagram-
mer og specifikationer til 
tavlebyggeren. Det er ek-
sempelvis tegninger af den 
fysiske udformning af en 

tavle udført efter tavlebyg-
gernormen med udvendige 
mål, placering af instrumen-
ter m.v. samt el-diagram og 
stykliste med komponen-
ter. Alt er udført i en global 
tegningstemplate i EPLAN, 
som gælder for alle Alfa 
Lavals brancher og produk-
ter verden over. 

Udarbejdelse og vedlige-
hold af makromastere
En vigtig del af arbejdet med 
konfigureringssystemet i 
EEC One er at udarbejde og 
vedligeholde alle stamdata, 
skabeloner og makromaste-
re for forskellige funktioner 
i programmet. Efter en god-
kendelsesprocedure frigives 
disse til projektafdelingen, 
hvor man konfigurerer pro-
jektet i brugerflader i EEC 
One på basis af ordrespeci-
fikationerne. Hovedparten 

af komponenterne hentes på 
EPLAN Data Portal samt i 
egen varedatabase.

Makromasterne ligger i 
et centralt makrobibliotek, 
hvorfra de hentes ind i EEC 
One, når de skal anvendes. 
Globalt vedligeholdes visse 
stamdata centralt af Alfa 
Lavals hovedkontor og di-
stribueres til alle afdelinger.

-Man skal gøre sig nogle 
overvejelser, når man bygger 
sit makrobibliotek op, siger 
Jakob H. Knudsen. - Det er 
vigtigt, at man i starten sæt-
ter tid af til at bygge makro-
biblioteket op. Det lønner 
sig senere. Det er også vig-
tigt, at man vedligeholder og 
løbende opdaterer sine ma-
kromastere, idet man ved 
krævet revision skal have 
styr på sin historik. Herved 
undgår man fejl ved kopie-
ring til kommende projek-

ter idet projekterne altid er 
opdaterede. Med EPLANs 
værktøjer har vi mulighed 
for at arbejde mere dyna-
misk, hvilket især i engine-
eringfasen lønner sig.

Kompetence bygget ind i 
produkterne
-Med EEC One og EPLAN 
Electric P8 har vi mulighed 
for at lægge stor viden ind 
i vores produkter. Det er 
medarbejdernes kompe-
tencer, der bliver lagt ind 
i produkterne, og jo mere 
viden, der er bygget ind i 
produkterne, jo højere skal 
kompetencerne hos de, der 
vedligeholder standarderne, 
være. På den anden side, be-
høver få medarbejdere så at 
have specialkompetencer, 
siger Jakob H. Knudsen, der 
selv er fuldtidsbeskæftiget 
med vedligehold af makro-

mastere og opbygning af 
nye standardprodukter i 
EPLAN. - I mindre virksom-
heder behøver man ikke at 
have en fuldtidsbeskæftiget 
til dette. Men det er vigtigt, 
at der er mindst én person, 
der er ansvarlig, og som har 
rettighederne til at kunne 
lave rettelser og varetage 
styringen af standarderne, 
siger Jakob H. Knudsen.

Sparet tid og store fordele
-Ved at standardisere pro-
dukterne sparer vi tid på 
sagsbehandlingen på auto-
mationssiden per projekt, 
afhængig af projekternes 
størrelse og omfang. For-
uden time-besparelsen er 
der klare fordele ved stan-
dardiseringsarbejderne, da 
projekterne altid er opdate-
rede, og man derved mind-
sker risikoen for at stå med 
fejl og mangler, når et anlæg 
skal leveres og startes op. 
Desuden kan nye medarbej-
dere med minimal støtte fra 
erfarne medarbejdere kører 
projekterne igennem efter 
kort tid, da el-tegninger 
kan genereres ved tryk på 
en knap. Ud over hardware 
og software har Alfa Laval 
Aalborg også standardiseret 
øvrig dokumentation til et 
komplet anlæg, slutter Ja-
kob H. Knudsen.
 jsj

Ingeniørens ønskedrøm:

Tegninger og dokumentation ved tryk på en knap
Ved hjælp af EPLANs platforme EPLAN Engineering 
Configuration One (EEC One), EPLAN Electric P8 og 
EPLAN Data Portal kan Alfa Laval Aalborg konfigurere, 
udarbejde styklister, tegninger og dokumentation mere 
fleksibelt, sikkert og ikke mindst hurtigere.

I Marine & Diesel Divisionen arbejder 
Electrical Design & Configuration 
Engineer Jakob H. Knudsen med at ud-
arbejde og vedligeholde alle stamdata, 
skabeloner og makromastere til brug 
for EPLANs systemer, som er specielt 
tilpasset Alfa Lavals behov.



Safety Technology by 
Bihl+Wiedemann

› Safe Link over Ethernet: The simplest way of coupling  

 many safe signals 

› Optimal PLC connection via fieldbus, all diagnostic data  

 in the controller, safety and standard signals mixed

› Universally expandable with Safety I/O Modules + Standard  

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

 40 axis, Safety Relay Output Modules

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

No longer miss a  
bus with our Safety  
Gateways

All products already m
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Analyser af fi re 
Siemens-vindmølletyper

LIVSCYKLUS. Vindmøllen 
G 2,3 MW placeret på land 
tjener energimæssigt sig selv 
hjem på mindre end fem en 
halv måned og producerer 
47 gange mere energi, end 
den forbruger. 

Vindmøllen D 3,2 MW 
placeret på land tjener ener-
gimæssigt sig selv hjem på 
mindre end fi re en halv må-
ned og producerer 57 gange 
mere energi, end den forbru-
ger i hele sin levetid. 

Vindmøllen G 4,0 MW 
placeret til vands tjener 
energimæssigt sig selv hjem 
i løbet af ti en halv måned og 
producerer 23 gange mere 
energi, end den forbruger. 

Vindmøllen D 6,0 MW 
placeret til vands tjener 
energimæssigt sig selv hjem 
efter ni en halv måned og 
producerer 33 gange mere 
energi, end den forbruger. 

Miljøbelastning fra vugge 
til grav
Livscyklusvurderinger er 
et godt værktøj, hvis man 
vil vurdere et produkts 
miljøbelastning fra vugge 
til grav. Det ved de hos Sie-
mens Wind Power, hvor man 
med hjælp fra DTU blandt 
andet har regnet sig frem til, 
hvor hurtigt fi re vindmøl-
letyper tjener sig selv hjem 
energimæssigt.

Mens jordens ressourcer 
svinder ind, og vi oplever 
store udsving i priserne på 
råvarer, vokser verdens be-
folkning og dermed antal-
let af personer, som lever et 
liv, der ligner det, vi lever i 
vesten, med et skyhøjt ener-
giforbrug til følge.

Derfor er cirkulær øko-
nomi et af de hotteste em-
ner, man kan beskæftige sig 
med lige nu. 

Fortalerne for cirkulær 

økonomi mener blandt an-
det, at vi skal skifte brug og 
smid væk-kulturen ud med 
fra vugge til vugge-princip-
pet. Produkter skal kunne 
repareres eller opgraderes, 
og materialer skal kunne 
genanvendes. 

Det er en tankegang, som 
stiller store krav til produ-
centerne, fordi de skal have 
fokus på miljøforbedringer 
i alle faser af et produkts 
levetid. 

Holistisk tilgang
En af de metoder, virksom-
hederne kan benytte sig 
af, hvis de vil danne sig et 
overblik over, hvor de med 
fordel kan sætte ind for at 
gøre deres produkt mere 
bæredygtigt, er livscyklus-
vurderinger. 

I livscyklusvurderinger 
registrerer man alle miljøpå-
virkninger, der kommer fra 
fremstillingen, vedligehol-
delsen og til sidst bortskaf-
felsen eller genanvendelsen 
af et produkt. Det er en 
holistisk tilgang, hvor alle 
dele af produktets liv bliver 
analyseret som en helhed. 

DTU har været blandt de 
førende på området siden 
1990’erne, hvor et større 
projekt blev iværksat med 
deltagelse af virksomhe-
der som Grundfos, Bang & 
Olufsen, Danfoss, Gram og 
KEW. 

Har åbnet virksomhederne 
øjne

Stig Irving Olsen, der er 
lektor ved DTU Manage-
ment Engineerings afdeling 
for Quantitative Sustainabi-
lity Assessment, har været 
med siden dengang og op-
lever i disse år en stigende 
interesse for livscyklusvur-
deringer. Ikke mindst hos 
beslutningstagere.

-Blandt andet vil EU-
Kommissionen bruge me-
toden til initiativet Product 

Environmental Footprints, 
som går ud på at udvikle en 
harmoniseret metode til at 
beregne, hvordan produkter 
påvirker miljøet, fortæller 
han. 

Også virksomhederne 
har for alvor fået øjnene op 
for, hvordan de kan bruge 
livscyklusvurderinger – bå-
de som et udviklingsværktøj 
og i deres branding. 

En vindmølles liv
En af de virksomheder er 
Siemens Wind Power, hvor 
man sidste år afsluttede et 
længerevarende projekt, 
hvis formål var at lave en 
såkaldt Environmental Pro-
duct Declaration (EPD) af 
fi re forskellige vindmøllety-
per. Derfor anvendte man 
livscyklusvurderinger til at 
analysere energiforbruget 

ved at producere, installe-
re, vedligeholde og til sidst 
bortskaffe fi re forskellige 
vindmøllestørrelser place-
ret på land eller til vands. 

Et af de helt store spørgs-
mål, som Siemens Wind Po-
wer ønskede besvaret, var, 
hvor mange gange de fi re 
vindmølletyper ville tjene 
sig selv ind rent energimæs-
sigt i løbet af deres cirka 25 
år lange liv, hvis man indreg-
nede alle faktorer. 

Den bæredygtige 
energi fra vindmøller
Tine Herreborg Jørgensen, 
der er senior EHS-specialist 
hos Siemens Wind Power og 
leder af projektet, fortæller: 

-Det overordnede formål 

var at dokumentere over for 
både vores kunder og poli-
tikerne, hvor bæredygtig 
energien fra vindmøllerne 
er, hvis man sammenligner 
med fossile brændstoffer. 
Desuden ønskede vi også 
at se nærmere på, hvilke 
parametre vi kan skrue på 
for at gøre det endnu bedre 
fremadrettet, siger hun. 

Derfor indhentede Tine 
Herreborg Jørgensen blandt 
andet hjælp fra DTU i form 
af Alexandra Bonou, der er 
ph.d.- studerende ved DTU 
Management Engineering. 

-Vi var i tvivl om visse 
elementer af dataindsam-
lingen, som vi ikke selv 
havde kompetencerne til at 
udføre og havde derfor brug 
for en person som Alexan-
dra Bonou, der har en me-
get metodisk tilgang, som 

betyder, at tingene bliver 
gjort på den mest korrekte 
måde, forklarer Tine Her-
reborg Jørgensen..  

 
En gennemsnitlig 
vindmølle
Arbejdet bestod blandt an-
det i at skabe fi re ’gennem-
snitlige’ vindmølle-cases på 
baggrund af viden og data fra 
forskellige eksperter i orga-
nisationen, som de kunne 
basere deres analyser på. 

-Det skulle hverken være 
best case eller worst case, 
men midt imellem, så det 
ville være repræsentativt, 
siger Tine Herreborg Jør-
gensen. Selve indsamlingen 
af information kan være me-
get omsiggribende, når man 

arbejder med livscyklusvur-
deringer, og det gælder om 
at holde tungen lige i mun-
den, så man ikke kommer 
på vildspor. 

Udfordringen er 
at sige stop
Strukturen i en stor, mul-
tinational virksomhed som 
Siemens er faktisk perfekt 
til at lave denne form for 
analyser, fordi der er virkelig 
meget data, som bare venter 
på at blive indsamlet. Ud-
fordringen er så at sige, ’nu 
stopper vi’. Ellers kan man 
blive ved,” fortæller Alexan-
dra Bonou. 

Og det er netop det, som 
kan være en af udfordrin-
gerne ved at arbejde med 
livscyklusvurderinger. 

Fantastisk værktøj 
– men tidkrævende
Selvom Stig Irving Olsen 
ikke er i tvivl om, at det er 
et fantastisk værktøj, når det 
kommer til at arbejde meget 
specifi kt med at identifi cere 
en virksomheds muligheder 
for at lave miljøforbedringer, 
er han klar over, at det også 
er en meget tidskrævende 
proces, som stiller store 
krav til den videnskabelige 
tilgang. Men han er dog for-
trøstningsfuld. 

-Vi arbejder hele tiden på 
at udvikle nye metoder, som 
kan gøre arbejdet lettere, og 
på samme tid bliver kvali-
teten af de data, som bliver 
indsamlet, også bedre, så det 
bliver nemmere hele tiden, 
forsikrer han. 

Bliver en motivationsfaktor
Nu er selve arbejdet med at 
lave livscyklusvurderinger-
ne af de fi re vindmølletyper 
afsluttet, og projektholdets 
resultater viste blandt an-
det, at en 6 MW Siemens-
havvindmølle i gennemsnit 
har tjent sig selv hjem i ener-
gimæssig forstand efter ni 

en halv måned, og at den 
producerer 33 gange mere 
energi, end den forbruger 
i løbet af sin cirka 25-årige 
levetid. 

Sparer atmosfæren for 45 
mio. ton CO2
En havmøllepark med 80 
møller af samme type vil 
altså i løbet af deres levetid 
spare atmosfæren for 45 
mio. ton CO2 i forhold til 
fossile brændsler. 

Men Alexandra Bonou 
arbejder videre med de 
indsamlede data. Faktisk 
synes hun, at denne fase er 
mindst lige så fascinerende 
og vigtig. 

-Det er nu, vi skal bevise, 
at man kan lave konkrete og 
brugbare anbefalinger på 
baggrund af livscyklusvur-
deringer. Vi ved eksempel-
vis, at genindvindingsdelen 
af en vindmølles liv var me-
get afgørende for det samle-
de resultat, så det kan måske 
motivere Siemens yderligere 
til at implementere en mere 
cirkulær tankegang, siger 
hun. 

Hos Siemens vil man også 
bruge livscyklusvurderin-
gerne fremadrettet. 

En ekstra 
motivationsfaktor
-Vi har fået et unikt værk-
tøj, som hjælper os med at 
dokumentere vores miljø-
forbedringer, så når vi kig-
ger på tallene i fremtiden, 
kan vi hurtigt se, hvor vi 
har forbedret os, siger Tine 
Herreborg Jørgensen og 
tilføjer, at Simens selvføl-
gelig allerede forsøger at 
forebygge unødigt affald, 
så virksomhedens produk-
ter kan genanvendes eller 
er nedbrydelige. Men livs-
cyklusvurderingerne er en 
ekstra motivationsfaktor.

hassel.

Livscyklusvurderinger  kortlægger vindmøllers liv

Disse 2,3 MW 
landvindmøller vil 
i hele deres levetid 
hver producere 47 
gange mere energi, 
end de har forbrugt. 
Og de har tjent sig 
selv hjem efter 5½ 
måned.

Det er et fantastisk værktøj, 
selv om det er meget tidkrævende.
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        Generøs support og personlige 
kunderelationer, vinder altid i længden.  
Vi findes her hele tiden, for at hjælpe dig.
niklas sjöström
product manager nordic

Kom til os, når du vil tale styringer. Vi har de rette produkter, lige fra  
den klassiske PLC-løsning til innovativ CODESYS-teknik, og til rette pris.  
Samtidig får du markedets mest omfattende support-tilbud.

Med 30 års erfaring hjælper vi dig til, at få den bedste løsning.

  www.beijer.dk

LAD OS SNAKKE
FREMTID

Den danske vindmøllein-
dustri var samlet i Herning 
til to hektiske dage med 
årsmøde og konferencer i 
forbindelse med hi 2015.

VINDENERGI. Den danske 
vindmøllebranche tog fat 
på et par spændende dage i 
Herning i en helt ny kombi-
nation, hvor årsmøde, kon-
ferencer og udstilling var 
samlet i forbindelse med hi 
teknologi- og industrimes-
sen 2015.

- Det er det største arran-
gement for vind i Danmark 
i år. Alle de virksomheder, 
der er førende i vind globalt 
set er i Herning i disse dage 
og derfor skal man være 
her, hvis man vil være med, 
hvor det sker i vindindu-
strien, siger Jan Hylleberg, 
administrerende direktør 
i Vindmølleindustrien om 
WIND ENERGY DEN-
MARK - Annual Event i 
MCH Messecenter Herning

Han forventer en stor sy-
nergieffekt af, at vindmøl-
lebranchens arrangement 
sker i forbindelse med hi-
messen.

- Mange virksomheder 
leverer til vindmøllebran-
chen, selv om de ikke er en 

del af Vindmølleindustrien 
– så der er meget store mu-
ligheder for at få et indblik i, 
hvad vi er optaget af i Vind-
mølleindustrien ved at be-
søge os, siger Jan Hylleberg.

Mega-trends og visioner
Den offi cielle åbning af 
WIND ENERGY DEN-
MARK - Annual Event 
blev foretaget af formanden 
for Vindmølleindustrien, 

Mads-Ole Astrupgaard, 
CEO, Fritz Schur Technical 
Group under overværelse 
af statsminister Lars Løkke 
Rasmussen, der kort forin-
den havde klippet snoren 

ved den offi cielle åbning af 
hi-messen. 

I forbindelse med åb-
ningen orienterede Ditlev 
Engel, formand for visions-
studiet Big Future 2025, om 

de mega-trends og visioner 
om vækst, som Big Future 
arbejder med.

Stor tro på fremtiden i 
vindmøllebranchen
Dansk vindmølleindustri 
har medvind i øjeblikket, og 
der er stor tro på fremtiden. 

Forud for åbningen blev 
der offentliggjort en ny 
analyse, hvor det blandt 
andet fremgår, at 82 pro-
cent af leverandørerne har 
positive eller meget positive 
forventninger til deres kon-
kurrenceevne de næste 12 
måneder.

- Der er øget efterspørg-
sel efter danskproducerede 
vindmøller og det smitter af 
på leverandørerne. Derfor 
har de tro på fremtiden, og 
det er særdeles positivt, siger 
Jan Hylleberg.

Analysen er udarbejdet 
af Vindmølleindustrien i 
samarbejde med Deloitte.

hassel.

Vindbranche i medvind
Statsminister Lars Løkke Rasmussen 
og andre interesserede lytter til, hvad 
vindmøllebranchen har at fortælle.
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VANDSTYRING. En ny 
vandstyring fra LINAK 
præsenteredes på hi 2015.

LINAKs aktuator-
løsning til spildevands-
håndtering, som blev 
præsenteret for første gang 
på hi 2013, er nu optimeret 
med en ny, multifunktio-
nel vandstyring. Fordelen 
ved den nye vandstyring er 
øget fleksibilitet samt mu-
lighed for batteri backup.   

Den nye vandstyring 
til spildevandshåndtering 
kan erstatte de to vand-
styringer, som hidtil har 
været anvendt på spilde-
vandsområdet. Styringen 
fungerer dermed både som 
digital styring og som ser-
vostyring.

Derudover byder den 
nye vandstyring på nye 
features såsom profi-
buskommunikation og 
batteribackup. Profibus-
kommunikationen sikrer, 
at systemet, og alt relateret 
kommunikation kan styres 
via eksisterende netværk. 
Batteribackup kan bruges 
som fjeder retur, som tid-
ligere har været en beko-
stelig ekstraudgift.   

Styring over  
store afstande
LINAKs elektriske ak-
tuatorløsninger er lette 
at installere og medfører 
ikke høje service- omkost-
ninger. De kan anvendes 
til forskellige typer af 
ventiler, som er monteret 
i brønde eller over jorden 
– for eksempel skyde-, but-
terfly- og spadeventiler.

Med et LINAK-system 
kan ventilerne styres over 
store afstande. Dette 
er muligt, da styringen 
kommunikerer med SRO, 
hvilket sikrer yderligere, at 
ventilerne kan åbne og luk-
ke variabelt og kontrollere 
vandets flow. Aktuatoren 
kan også betjenes manuelt 
med knapperne på styrin-
gen ved manglende signal 
fra SRO.

Vandstyringen bliver 
udstillet i samarbejde med 
Vatech 2000, som har spe-
cialiseret sig i leverancer af 
ventiler, skydespjæld, ak-
tuatorer samt alt tilbehør 
til rørledninger inden for 
spildevands- og vandfor-
syningssektoren.

hassel.

Set på hi 2015:

Vandstyring til 
spildevands- 
håndteringPUMPER. Tyske KSB – en af 

verdens førende pumpepro-
ducenter -har udviklet en 
app til smartphone og tab-
let, som på kun 20 sekunder 
kan klarlægge effektiviteten 
af pumper med konstant ha-
stighed. Den blev præsente-
ret på hi 2015 af Grønbech 
& Sønner A/S.

KSBs Sonolyzer app er 
baseret på en algoritme, som 
de seneste fem år har været 
integreret i KSB’s PumpMe-
ter-enheder, som allerede 
er solgt i mere 30.000 ek-
semplarer.

App’en kræver ikke sær-
lig viden om den specifikke 
pumpekurve eller ekstra 
tekniske data fra pumpe-
sættet, og den kan også be-
nyttes til pumper fra andre 
producenter.

Nem at bruge
Brugerne kan anvende 
app’en til at klarlægge last-
situationen af enhver centri-
fugalpumpe, som er drevet 
af en asynkron motor med 
konstant hastighed.

De data, der skal ind-
tastes til dette formål, er: 
Motorens nominelle effekt 
og omløbstal, og pumpens 
flow og løftehøjde. Disse 
informationer kan aflæses 
på typeskiltet, der sidder 

på alle motorer og pumper.
Når målingen starter, vil den 
mikrofon, som er indbygget 
i enheden (smartphone eller 
tablet) i løbet af ca. 20 se-
kunder optage den støj, der 
kommer fra den elektriske 
motors ventilator. Dette 
støjspektrum filtreres her-
efter af app’en for at finde 
ud af pumpens nøjagtige 
hastighed, og for at fastslå 
momentet.

Ved at sammenholde de 
data, der blev indtastet af 
brugeren, med det hydrau-

liske systems database, som 
er udviklet af producenten, 
kan app’en klarlægge, om 
pumpen opererer ved del-
last, og den fortæller bru-
geren, om der kan spares 
energi ved at optimere den 
hydrauliske del eller moto-
ren.

Kan minimere  
driftsomkostningerne
Gennemsnitslevetiden for 
pumper som anvendes i in-
dustrien er mere end 30 år, 
og derfor har mange af de 

ældre installerede pumper, 
kun sjældent været under-
søgt med mere moderne 
udstyr. I mange tilfælde er 
brugerne slet ikke klar over 
pumpens driftsforhold, og 
om der er mulighed for at 
optimere pumpeunitten, 
og derved skåne miljøet og 
spare på driftsomkostnin-
gerne.

App’en kan downloades 
gratis.

hassel.

Set på hi 2015:

Kan klarlægge pumpens 
effektivitet på 20 sekunder

Oxymat A/S store  
investering betyder 15 nye 
arbejdspladser i Danmark.

AUTOMATION. Den eneste 
danskejede producent af ni-
trogenanlæg, Oxymat i Hel-
singe investerer mere end 10 
mill kr. i en højt automati-
seret produktionslinje med 
robot- og CNC-teknologi. 
Dele af produktionen ryk-
kes tilbage til Danmark fra 
datterselskabet i Slovakiet, 
og derved kan der igen op-
rettes et større antal danske 
arbejdspladser. 

Automation uden  
reduktion af ansatte
-Det er en stor glæde for mig 
at kunne fortælle, at Oxy-
mat i Helsinge igen kan op-
rette et større antal danske 
arbejdspladser. Vi har be-
sluttet at flytte dele af vores 
produktion tilbage til Dan-
mark fra vores datterselskab 
i Slovakiet. Dette er muligt, 
fordi vi investerer mere end 
10 mill. kr. i en højt auto-

matiseret produktionslinje 
med robot- og CNC-tekno-
logi. Derved kan de noget 
højere danske lønninger 
forsvares, da produktions-
værdien pr. medarbejder 
vil blive flere gange større 
end ved mere traditionelle 
produktionsmetoder, siger 
CEO og hovedaktionær, Jes-
per Sjögren, og fortsætter: 

-Samtidig er vores 5.000 
m2 store produktionshaller 
i Slovakiet fyldt op. Vi har 
alene inden for de sidste 12 
måneder haft en ordreind-
gang til marinemarkedet på 
mere end 100 mill. kr., og 
med et solidt industrisalg 
på 75 mill. kr., er vi i den 
lykkelige situation, at vi kan 
automatisere uden at redu-

cere medarbejderstaben. På 
den måde udnytter vi vores 
ca. 2000 m2 produktions-
faciliteter i Helsinge. Det 
giver mening.

Forventet omsætning på 
150 mio. kr. i år
Oxymat forventer en om-
sætning på omkring 150 
mill. Kr. i 2015 og har alene 

de sidste 12 måneder fået 
kontrakter fra blandt an-
det Wärtsilä i Norge, IMC 
Group i Singapore, Reli-
ance i Indien, Stealth Gas 
i Grækenland, Formosa i 
Taiwan og Odfjell i Norge, 
hver især ledende rederier 
inden for kemikalie- eller 
gasskibe. Oxymat kan i dag 
fremvise en imponerende 
referenceliste med mere 
end 100 større marinepro-
jekter.

Næste generations  
teknologi
-Vores teknologi vurderes af 
markedet som næste gene-
ration. Anlæggene leveres 
færdig samlede i rammer og 
er meget enkle for værfter-
ne at installere. Vores 100 
medarbejdere er højt spe-
cialiserede og meget stærke 
på projekthåndtering, pro-
duktudvikling og service. 
Endelig er Oxymat langt 
den største europæiske 
producent med mere end 
3.000 installationer verden 
over. Så vi ender typisk som 

foretrukne leverandør, siger 
Jesper Sjögren. 

-Oxymat kan i dag til-
byde anlæg, som er langt 
mindre end konkurrenter-
nes, hvilket på et skib virke-
lig betyder noget, da pladsen 
er trang, understreger CEO 
Jesper Sjögren.

Flest mulige opgaver i 
egen produktion
Mens mange virksomheder 
outsourcer deres opgaver, så 
går Oxymat en anden vej. 

Vi ønsker at beholde 
flest mulige opgaver i egen-
produktion. Det er altid 
nemmere at kontrollere 
egenproduktion end un-
derleverandører, og med 
den nye investering i Dan-
mark vil vi først og fremmest 
tage outsourcede produkter 
hjem. På den måde har vi 
fuld kontrol over leverings-
tider og kvalitet, siger Jesper 
Sjögren og afslutter: --Kva-
litet, arbejdssikkerhed og 
miljø er de parametre, som 
vi sætter højest. Derfor har 
virksomheden også fået 
certificering for ISO 9001, 
ISO 14001 og OHSAS (ISO 
18001).På den måde kan vi 
dokumentere, at alt er i den 
orden, som vores kunder 
forventer, siger han.

hassel.

Investerer mere end 10 mill. kroner 
i en automatiseret produktionslinje

Oxymat A/S automatiserer for 10 mill. kr.
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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.

Reducer vægten, og 
spar drivkraft med igus‘ 
enkeltleder-motorkabler i 
kobbercoatet aluminium.

KABLER. De nye chainfl ex 
motorkabler CF430.D og 
CF440 (uskærmede og 
skærmede) fra igus sørger 
ved lange kørestrækninger 
i energikæder for en enorm 
vægtbesparelse for det sam-
lede system. På den måde 
reduceres omkostningerne 
gennem brugen af mindre 
e-kæder, mens energieffek-
tiviteten og energikædesy-
stemernes levetid øges. Som 
på alle chainfl ex ledninger 
giver igus en enestående 
36-måneders garanti på 
holdbarheden.

Uanset om det drejer sig 
om anlægs- og maskinkon-
struktion, kraner, skibe el-
ler transportteknik, bliver 
kørestrækningerne ved dy-
namiske anvendelser stadig 
længere, og hastighederne 
samt ligeledes antallet af 
bevægelser stiger samtidigt 
uophørligt. Dette går hånd 
i hånd med den støt stigen-
de belastning og energifor-
bruget til den konstante 
bevægelse af kablerne. Til 
lange kørestrækninger har 
motion plastics-specialisten 
igus med chainfl ex-typerne 
CF430.D og CF440 udviklet 
ekstremt lette enkeltleder-
motorkabler til energikæ-
der. Takket være et specielt 
lederbundt er kablerne op 
til 40 procent lettere end 
standardkobberkabler. Ved 
et tilsvarende behov for ka-
bellængde og tværsnit lø-
ber besparelsespotentialet 
med de nye motorkabler op 
i fl ere tons, som skal fl yttes 
mindre.

Materialekombination for 
en række fordele
-Denne vægtreduktion 
muliggøres af brugen af et 
lederbundt i særligt CCA-
materiale, forklarer Rainer 
Rössel, leder af forretnings-

området chainfl ex ledninger 
hos igus. 

-Ledningskernen i let alu-
minium coates med kobber, 
hvorved det såkaldte kob-
berbeklædte aluminium 
(copper-clad aluminium) 
opstår. Kombinationen af 
de to metaller giver en lang 
række fordele. I forhold til 
kabler i rent kobber har 
CCA-kabler for det første 
fordel af den lavere masse-
fylde og dermed den lavere 
vægt af aluminium. For det 
andet har de i forhold til en 
ren aluminiumleder den 
store fordel, at den tvær-
gående kontakt er sikret af 
kobbercoatingen. Derud-
over fremmer kobberlaget i 
stort omfang holdbarheden 
af hele lederbundtet ved en 
bundtopbygning, der er 
optimeret til de konstante 
bøjninger i energikæden, 
fortæller han videre.

Udviklet til anvendelse i 
e-kæder
igus har udviklet en særlig 
bundtningsmetode til sine 
CCA-letvægtere og for-
bedret det isolerende stof 
yderligere til anvendelse i 
energikæder. Den lange le-
vetid i virkelig anvendelse 
har igus allerede bevist i eget 
testlaboratorium: Over 17 
millioner vandringer har 
chainfl ex CF430.D og 
CF440 allerede tilbagelagt 
uden udfald i den konstante 
bevægelse. Og maratonte-
sten fortsætter og fortsæt-
ter. Deres yderkappe af en 
førsteklasses blanding af 
termoplastiske elastomerer 
(TPE) gør dem overordent-
lig slid- og bøjningsbestan-
dige og dermed ideelle til de 
største belastninger selv ved 
lave temperaturer og uden-
dørs anvendelse. Brugere 
kan bestille disse kabler, 
som er særligt udviklet til 
meget lange kørestræknin-
ger udendørs, som skærmet 
eller uskærmet variant. 
Kablerne er såvel UV- som 
ozonbestandige.

hassel.

40 procent lettere 
kabler til e-kæden

De to „letvægtere“ chainfl ex CF430.D og CF440 sørger for en 
vægtbesparelse på op til 40 procent ved energikæde-bevægel-
sesanvendelser. 

RUNDBORDE. DG-serien, 
som Eegholm a/s præsente-
rede, består af fi re kompakte 
hulaksel-rundbordsdrev 
med Alpha-stepmotorer 
med ”close loop” samt til-
hørende driver eller build-
in controller. Kombination 
giver en lynhurtig positio-
nering og en enestående nøj-
agtighed.

Alpha-step driveren 
med ”close loop function” 
sørger for at den ønskede 
position altid opnås, med 
andre ord er tab af step 
muligt. Skulle der komme 
”noget i klemme” stoppes 
maskinen straks og alarmen 
aktiveres.

En kompakt og smal sen-

sor har forkortet motorens 
længde betydeligt. Ydeev-
nen som varme- og vibrati-
onsmodstand er betydelig 
bedre end med en normal 
optisk enkoder.

Motoren og driveren for-
bindes ved hjælp at kun ét 

kabel, da et enkoder kabel 
er unødvendigt.

Enkel montage
Rundbordsdrevenes op-

bygning med fi rkantfl ange 
med montagehuller, gør 
montagen nem og enkel: 

placer drevet på en konsol 
og monter rundbordet di-
rekte ovenpå. Hulakslen 
gør det nemt at fremføre og 
forbinde kabler og slanger.

Det mindste drev er 60 
mm med hulaksel ø28 mm 
og yder 0,9Nm med en 
vægt på 10 kg og tilsluttes 
24VDC, mens drevet med 
130 mm med hulaksel ø62 
mm yder 12Nm med vægt 
op til 200kg, ved tilslutning 
1x230V.

Som option kan leveres 
home-sensor set, forlænger-
kabel samt driverkabel. Med 
sættet bruger du mindre tid 
på at designe, fabrikere og 
indkøbe dele til sensorin-
stallationen.                    hassel.

Set på hi 2015:

Stærk, nøjagtig driftssikker DG rundbord
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FLOW. Siemens’ flowmåler 
Sitrans FX300 anvender 
Vortex-princippet og har et 
målehoved med fuldsvejst 
’bluff body’ og sensor med 
indbygget temperaturføler. 
Som tilvalg kan der monte-
res en tryksensor, således at 
måleren kan kompensere for 
både tryk og temperatur, ek-
sempelvis ved registrering af 
energi i damp.

Forenklede  
installationskrav 
En Vortex-måler stiller, 
grundet sit måleprincip, 
en del krav til indbygnings- 
og installationsforhold for 

at sikre mod turbulenser, 
swirl eller asymmetriske 
flowprofiler.  Dette betyder 
ofte, at der kræves lange lige 
rørstræk før og efter måle-
punktet. For at forenkle 
installationskravene har 
Siemens valgt at introducere 
en såkaldt ’flow conditioner’ 
baseret på et ’Bellinga de-
sign’, som både reducerer 
kravet til længden af lige rør-
føring, men også væsentligt 
reducerer turbulenser m.v. 
inden Vortex-måleren, så 
denne ikke bliver forstyrret.

I mange applikationer vil 
dimensionen på måleren 
være mindre end kundens 

aktuelle rørføring. Dermed 
kræves der installation af 
reduktions- / ekspansions-
stykker og tilhørende min-
dre rørdimensioner før og 
efter målepunktet.

Indbygget ’Venturi’  
i selve måleren
For at simplificere disse 
installationer introducerer 
Siemens nu en variant af 
Sitrans FX300 med ind-
bygget ’Venturi’ og der-
med indbygget reduktion i 
selve måleren. Reduktionen 
kan være en eller to gange 
nominel diameter, eksem-
pelvis DN40 tilslutning 
med DN25 målesektion. 
Dermed undgår kunden at 
skulle købe reduktions-/
ekspansionsstykker og rør 
for at installere flowmåle-
ren.
 jsj

Nye muligheder med 
Vortex flowmåler

Via en kompakt og inte-
greret 3-i-1 løsning, med 
indbygget temperatur- og 
trykkompensering giver 
Sitrans FX300 Vortex 
flowmålerne fra Siemens 
en nøjagtig volumen- 
og masseflowmåling af 
damp, gasser og væsker. 

Sitrans FX300 Vortex flowmåler fra Siemens giver  
nøjagtig volumen- og masseflowmåling af damp, gasser 
og væsker via en kompakt og integreret 3-i-1 løsning, 
med indbygget temperatur- og trykkompensering.

Ny gateway fra HMS  
Industrial Networks gør 
det muligt at monitorere 
M-Bus-data fra  
måleenheder fra Modbus 
TCP-netværk.

MÅLING. M-Bus (Meter-
Bus) er en almindeligt 
anvendt kommunikations-
standard for måleanordnin-
ger. Den bruges overvejende 
i bygninger, for eksempel i 
elmålere, gasmålere, vand-
måler eller andre typer for-
brugsmålere.

Ved at få data fra disse 
måleanordninger via et 
PLC- eller SCADA-system 
kan brugere få et samlet 
overblikover deres energi-
forbrug, inklusive bygnings-
parametre, som tidligere er 
blevet kontrolleret separat.

Sådan fungerer gatewayen
Anybus M-Bus til Modbus 
TCP-gatewayen afkoder M-
Bus sender og kortlægger 
målerværdier tilModbus-
registre. Kortlægning og 
konfiguration foretages i et 
webbaseret konfigurations-
værktøj, som lader brugeren 
konfigurere gatewayen uden 
nogen programmering. Det 
er muligt at forbinde op til 
20 M-Bus-slaver og gøre 

dem i stand til at kommu-
nikere på et Modbus TCP-
netværk.

Forbindelse til flere  
netværk 
Løsningen kan udvides til 
parring af M-Bus gateway 
med en Anybus X-gateway 
Modbus-TCP, hvilket gør 
det muligt at forbinde M-
Bus-anordninger til de fleste 
industrinetværk. Versioner 
fås til CANopen, CC-Link,

ControlNet, DeviceNet, 
EtherCAT, EtherNet/IP, 
Modbus RTU, PROFIBUS 
og PROFINET.

Gør energibesparelser 
mulige
-Vi ser et betydeligt marked 

til denne løsning, siger Nik-
las Selander, produktchef 
hos HMS.

 -Mange industrivirksom-
heder forsøger i øjeblikket 
at optimere deres energi-
forbrug. Deres produkti-
onslinjer er ofte forbundet 
til en slags industrinetværk, 
men bygningsparametre så-
som el, vand, gas osv. bliver 
som regel monitoreret på 
separate M-Bus-systemer. 
Med vores nye løsning gør 
vi fabriksejere i stand til at 
analysere og optimere deres 
energianvendelse fra PLC‘er 
på Modbus-TCP og andre 
netværk, fortsætter han.
www.anybus.se

hassel.

Få M-Bus måleanordninger 
til at tale Modbus-TCP

SKRUETRÆKKER. En robot, 
der kan bruge en skrutræk-
ker, som er fremstillet til 
manuelt brug, præsente-
redes på hi 2015 i MCH 
Messecenter Herning af 
Teknologisk Institut – Ro-
botteknologi.

Screwdriving Cowork-
er, som nyheden kaldes, 
er en kombination af en 
robot, en skruedispenser 
samt en semiautomatisk 
skruetrækker. Robotten 
anvender ganske enkelt 
skruetrækkeren som en 
operatør normalt ville 
gøre det.

Robotten kan anvende 
forskellige skruedispense-
re og skruetrækkere mon-
teret med forskellige bits.

At robotten kan anven-
de udstyr, som virksom-
heden ofte allerede har, 
reducerer omkostningen 
og gør derfor automatise-
ring af skrueprocesser me-
re attraktiv end tidligere.

hassel.

 

Set på hi 2015:
Robot med 
manuel
skruetrækkerVENTILNETVÆRK. GEMÜ 

præsenterede fremtidens 
intelligente ventil tekno-
logi – CONEXO på hi 2015.

Samspillet mellem ven-
tilkomponenter udstyret 
med RFID-chips og en 
it-infrastruktur, Prossing 
Industry 4.0, der omfatter 
CONEXO PEN, CONEXO 
APP og CONEXO Portal, 
vil aktivt forbedre proces 
pålidelighed. Altså ingen 
skilte med Tagnumre der 
kan falde af.

Systemet er et åbent sy-
stem som giver mulighed for 
tredje part, at implemente-
rer det i deres produkt, f.eks. 
pumper og lignende.

Hver ventil og hver re-
levant ventilkomponent, 
såsom kroppen, aktuator 
eller membran, kan tydeligt 
spores ved hjælp af chippen 
og aflæses til ethvert tids-
punkt i systemet ved hjælp 
af den mobile RFID-læser 
CONEXO PEN.

Vil guide  
vedligeholdelsesteknikeren
CONEXO APP, som kan in-
stalleres på mobile enheder 
som Smartphones, Tablets, 

i Android eller iOS version, 
vil ikke kun forenkle og 
forbedre installationspro-
cessen, det vil også gøre ved-
ligeholdelse processen langt 
mere pålidelig og lettere at 
dokumentere i fremtiden.

APP’en vil aktivt guide 
vedligeholdelsesteknike-
ren gennem vedligeholdel-
sesplanen og direkte give 

alle de oplysninger som er 
tildelt ventilen, såsom ma-
terialespecifikationer, cer-
tifikater, testrapporter, test 
dokumentation og vedlige-
holdelse historier.

Informationer hentes i 
CONEXO Portalen som 
er nerven i programmet. 
Dette vil optimere vedli-
geholdelsesprocesserne i 

systemerne, og dermed yde 
et væsentligt bidrag til at 
øge proces pålidelighed og 
høj sikkerhed. Et papir løst 
system som viser fremtiden.   

Samtidig vil også foto og 
diagrammer (PID, el. lign.) 
kunne lægges ind, så alt in-
formation findes i systemet. 
Altså ingen ringbind eller 
store A3 tegninger men alt 

på et let tilgængeligt system.
GEMÜ CONEXO hjæl-

per kunderne til at forstå og 
fortolke procedurerne i de-
res systemer endnu bedre og 
altid med et højere niveau 
for at øge systemets tilgæn-
gelighed og sikkerhed.

hassel.

Set på hi 2015:

Intelligent Ventilnetværk

Anybus M-Bus sender 
og kortlægger 
måleværdier.
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Ny generation af switche 
– sikrer data ved nedbrud
Ved en ring med flere switche - f.eks. på et kraftværk eller en anden kritisk applikation, vil det i tilfælde af 
nedbrud og med de nuværende redundansprotokoller tage tid inden ringen bliver genoprettet - med tab af 
data til følge. 

Med Hirschmanns nye switche, RSP og MSP, er dette ikke længere tilfældet. Med de 2 nye protokoller er 
konvergenstiden 0 sek. ved nedbrud og tab af data undgås dermed.

• PRP og HSR sikrer 0 sek switch overtid, som garanterer høj produktivitet for dine maskiner og systemer

• SSHv2, HTTPS og SFTP garanterer all-round beskyttelse mod netværksbårne angreb og operatørfejl

• IEEE1588v2 giver præcis synkronisering så applikationer lever op til stringente real-time krav

Ring til Karl-Erik Mathiesen for flere oplysninger: tlf 4368 5316

Af Jørgen Sommer.

STYRING. Fra enhver betje-
ningsplads skal operatøren 
kunne sikre sig, at ingen be-
fi nder sig i farlige områder. 
Eller at igangsætning forhin-
dres, når nogen er i et farligt 
område.

Trykknapper og lignende 
indretninger, hvor den sam-
me enhed starter henholds-
vis stopper en bevægelse, må 
kun anvendes til funktioner, 
der ikke kan forårsage farlige 
situationer på maskinen. 

Mærkning af trykknap-
per skal være i overensstem-
melse med gældende regler 
som blandt andet angivet i 
standard IEC/EN 60204-1

Fjernstyringssvigt
Nogle af de efterfølgende 
funktionskrav kan også ta-
ges i anvendelse i forbindelse 
med seriel datatransmission 
af styrekommandoer m.v., 
der anvender kabler som 

medie til kommunikatio-
nen.

I tilfælde af at operatø-
ren mister herredømmet 
over fjernstyringsenhe-
dens kommunikation med 
maskinen, skal han hurtigt 
kunne fjerne eller afbryde 
strømforsyningen til fjern-
styringsenheden, således 
at den fejlbehæftede kom-
munikation med maskinen 
stoppes 

Flere fjernbetjeninger
Alle fjernstyringsenheder 
skal være forsynet med en 
entydig anvisning på, hvil-
ken maskine den enkelte 
fjernstyringsenhed er be-
regnet til at styre.

Man skal sikre, at kun en 
fjernstyringsenhed kan være 
tilkoblet (og „accepteret“ af) 
maskinens styresystem på et 
givet tidspunkt. På grundlag 
af risikoanalysen på en ma-
skine skal der på passende 
steder være indikering af, 

hvilken fjernstyringsenhed 
der styrer den pågældende 
maskine, og en stopkom-
mando fra en hvilken som 
helst af fjernstyringsenhe-
derne bevirke stop af den 
pågældende maskine.

Forandringer i batteri-
spændingen må ikke kunne 
forårsage farlige situationer. 
I sådanne tilfælde skal ope-
ratøren have et advarsels-
signal.

Det skal sikres, at sty-
ringskommandoer til en 
bestemt maskines særlige 
funktioner kun påvirker:
•  den pågældende maskine
•  de pågældende funktio-

ner.

Aktuator for stop
Hvor det er nødvendigt, skal 
man sikre, at en maskine 
kun kan styres fra fjernsty-
ringsenheder i et eller fl ere 
forudbestemte områder el-
ler lokaliteter. 

Fjernstyringsenheder 
skal være forsynet med en 
separat og klart identifi cer-
bar aktuator til at igang-
sætte stopfunktionen for 
en maskine eller for alle 
maskinbevægelser, der kan 
forårsage farlige situationer. 
Denne aktuator må ikke 

være forsynet med nødstop-
mærkning, uanset den stop-
funktionen, der igangsættes 
på maskinen, kan være en 
sikker stopfunktion.

Automatisk stop
En maskine med kabelfri 
styring, skal være udsty-
ret med en indretning, der 
automatisk starter en stop-
funktion, og forhindrer evt. 
farlige situationer i at opstå i 
følgende situationer: Når et 
stopsignal fra fjernstyrings-
enheden modtages, når der 
registreres en fejl i systemet, 
og når et gyldigt signal ikke 
opfanges inden for et speci-
fi ceret tidsinterval.
Et gyldigt signal skal også 
opfattes som et signal, der 
bekræfter korrekt kommu-
nikation. 
Det modsvarende er intet 
signal. 
Et gyldigt signal behøver 
ikke at blive modtaget, når 
en maskine udfører et forud 
programmeret job uden for 
rækkevidden af fjernsty-
ringsenheden, og hvor der 
ikke samtidig kan opstå no-
gen farlig situation.

Se yderligere i standard 
IEC/EN 60204-1 og IEC/
EN 13849-1.

Automatik SikkerhedsGuide:

Fjernbetjen maskinen
Ifølge maskindirektivets Væsentlige Sikkerheds og 
Sundhedskrav (mindstekrav) skal Maskinfabrikanten 
sørge for, at der bliver foretaget en risikovurdering Dette 
gælder således også fjernebetjening af maskinen. 

Fjernbetjening fra Demag 
Cranes har en identifi cerbar 
stopaktuator. 
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Den nye udformning af polymer-rundbordlejerne fås hos igus på fore-
spørgsel. På den måde kan der tages højde for alle særlige kundespecifikke 
krav til udformningen.

Det er nu muligt også 
at montere de smørefri 
polymer-rundbordlejer ved 
allerede fikserede aksler.

LEJER. Radial-aksial-glide-
lejer bliver i de fleste tilfælde 
skruet på en flade i komplet 
samlet tilstand, således også 
polymer-rundbordlejerne 
(PRB) fra igus. På baggrund 
af en kundeforespørgsel ud-
vikledes et delbart iglidur 
PRB, så kundens særlige 
konstruktion kunne reali-
seres uden problemer. Dette 
eksempel viser, at mange af 
de nye produkter, som mo-
tion plastics-specialisten 
udvikler, er rettet mod 
kundernes særlige ønsker 
og behov.

Udviklet efter forespørgsel 
fra kunde
Normalt bliver lejer ved 
monteringen skubbet hen 
over en aksel, og derefter 
placeret. Ved midter- og 
støttelejer er dette dog ik-
ke uden videre muligt, da 
akslen allerede er fikseret i 
begge ender. En kunde hos 
motion plastics-specialisten 
havde behov for et delbart 
rundbordleje for at kunne 
montere lejet direkte på ste-
det uden den store indsats. 
De populære iglidur PRB er 
rundbordlejer, som mellem 
den indvendige og udven-

dige ring af aluminium er 
udstyret med en smørefri 
glidefolie, som minimerer 
friktionen mellem de to 
ringe. Ud fra kundens fore-
spørgsel blev der udviklet et 
„delt“ PRB. 

-Det nye iglidur PRB er 
konstrueret således, at det 
eksempelvis kan lægges 
rundt om et rør eller en ak-
sel og derefter lukkes igen, 
så det får form som en ring, 
forklarer Gerhard Baus, pro-
kurist for glidelejer hos igus. 

-Bevægelsen mellem den 
indvendige og den udvendi-
ge ring kan derefter udføres 
på sædvanlig vis.

Alsidig tribo-tape gør 
delingen mulig
I modsætning til de sæd-
vanlige iglidur PRB fra igus-
sortimentet kunne der til 
disse specialløsninger ikke 
anvendes de sædvanlige 
glideelementer, da disse 
ikke ville være blevet i de-
res position under delingen 
af huset. I stedet anvendes i 
dette tilfælde den smørefri 
tribo-tape fra iglidur A160. 
Den selvklæbende folie er 
0,5 millimeter tyk og er let 
at skære til. Tribo-tape er 
selvsmørende ligesom gli-
deelementerne fra iglidur J. 
Den er desuden vedligehol-
delsesfri og opfylder derud-
over også alle FDA-krav.

hassel.

Rundbordlejer 
nu som delbare

MÅLING. Powena Danmark 
ApS er et nyt virksomhed 
på det Danske marked, 
der præsenterede en bane-
brydende løsning på kort-
lægning af elforbruget i en 
bygning/virksomhed. Med 
meget installationsvenligt 
udstyr gør man det nemt 
at installere måleudstyr i 
eksisterende el-tavler så 
man kan opsamle målere-
sultater og bagefter analy-
sere og rapportere. Her kan 
det ment opnås op til 40 % 
energibesparelser. Derefter 
overvåger systemet uregel-
mæssigheder i systemet 
og sender besked hvis de 

opstår. Så er det sikkert at 
det lukkes for energispild 
og drift sikkerheden øges 
markant.

eTactica systemet er 
brugt i vores energiløsninger 
og det er over 10 lande som 
har en god erfaring ved brug 
af systemet til overvågning 
af el-systemer.

Så nu går firmaet i gang 
med at udelukke unødven-
digt energispild og skåne 
miljøet for store mængder 
CO2 udslip der er følgeska-
der for energispild når det 
produceres elektricitet til 
forbruget.

hassel.

Set på hi 2015:
Kortlægning af elforbruget

Ultralyd er en central del 
af en nyudviklet robotløs-
ning.

ROBOTLØSNING. Ultralyd 
er lyd med en frekvens, der 
overstiger den øvre grænse 
for, hvad det menneske-
lige øre kan opfatte. Det 
er også en central del i en 
nyudviklet robotløsning, 
hvor Teknologisk Institut 
kombinerer ultralydskniv til 
skæring i plastemner med en 
industriel robotarm.

- Teknologien har et stort 
potentiale - også i Danmark. 
Vi har set det anvendt i stor 

stil i udlandet, men mener 
bestemt også, at der er stor 
brug for sådan en teknologi 
i danske produktionsvirk-
somheder, forklarer ro-
botingeniør og konsulent 
Karsten Thornø Ahrentsen 
fra Teknologisk Institut i 
Odense, der demonstrerede 
den nye spidse robotløsning 
til sommermødet for Plast-
industriens Maskinsektion, 
som fornylig blev afholdt hos 
netop Teknologisk Institut.

Danmark afhængig af  
ny teknologi
Dansk produktion er under 
konstant pres i en benhård 

global konkurrence. De 
danske produktionsvirk-
somheder er derfor ifølge 
Karsten Thornø Ahrentsen 
nødsaget til at være på for-
kant - at arbejde uafbrudt 
på at gøre deres produkter 
bedre og producere dem 
smartere.

- For at vi kan være kon-
kurrencedygtige med ud-
landet, er det nødvendigt, 
at vi tager sidste ny teknologi 
i anvendelse i vores produk-
tionsvirksomheder. Robot-
teknologi kan her være med 
til at udløse store poten-
tialer for en mere effektiv 
produktion, fremhæver 

Karsten Thornø Ahrentsen 
Ultralydsprocessen er me-
get hurtige svingninger, 35 
kilohertz, som gør at kniv-
bladet vibrerer og dermed 
nemmere skærer gennem 
materialer - specielt plast-
materialer. Robotløsnin-
gen kan bl.a. også anvendes 
i fødevareindustrien, f.eks. 
til skæring af oste, da ul-
tralydsknivens vibrationer 
sørger for, at produkterne 
ikke klæber til knivbladenes 
overflade.

hassel.

Knivskarp robot skal være med
til at løfte dansk produktion

VENTILER. Med udgangs-
punkt i serien af kendte 
stabile og robuste ISO 
5599/1 ventiler, har Metal 
Work tilføjet ventilen sær-
lige egenskaber, nemlig et 
diagnostisk system samt en 
dobbelt kanal som garante-
rer større sikkerhed. Den 
vistes på hi 2015.

Den mest enkle version 
er en elektromagnetisk 5/2 
monostabil ventil. Det er 
almindeligt kendt, at når 
denne type ventiler i in-
aktiv tilstand (spolen ikke 
energiforsynet) er port 
1 forbundet til port 2, og 
port 4 afblæst. Når ventilen 
betjenes (spolen aktiveres), 
bliver port 1 forbundet med 
port 4, og port 2 afblæses. 
Når spolen deaktiveres ven-
der glideren ved hjælp af en 
fjeder tilbage til startposi-
tion (port 4 afblæses).

Læser gliderens position
I tilfælde af en fejl, kan 
glideren forblive i den ak-

tiverende position, selv om 
spolen deaktiveres, så der 
stadig er tryk på port 4.

For at opveje dette pro-
blem, har vi tilføjet en Hall-
effekt sensor, der læser 
gliderens position. Dette 
betyder, at når ventilen er 
deaktiveret, er sensoren 
tændt, og når ventilen ak-
tiveres, er sensoren slukket. 
En status hvor sensoren er 
slukket, og spolen er deakti-

veret indikerer et problem.
For at reducere risici un-

der anlægsvedligeholdelse 
er ventilen monostabil.

Sensoren inde i ventilen 
leveres i standard version 
med 2,5 m tre-leder kabel 
(standard eller ATEX-
certificeret) eller med et 
M8 stik

og et 300 mm kabel.
Denne ventil, som er 

tilgængelig i 3 størrelser i 

ISO 5599/1 serien, er en 
kategori 2-komponent i 
henhold til ISO EN 13849 
og er velegnet til brug i sik-
kerhedskredsløb op til PL 
= c.

Kræves der højere PLs, 
har vi også udviklet en ver-
sion med dobbelt kanal.

Den dobbelte version 
leveres i 3 størrelser i ISO 
5599/1 serien. Det er en ka-
tegori 4 komponent ifølge 
ISO EN 13849 og er egnet 
til brug i sikkerhedskredse 
op til PL = e.
Ventilen med enkelt og 
dobbelt kanal leveres med:
- Typegodkendelse P13104/ 
11/MC/nb udstedt af Bu-
reau Veritas i henhold til 
EN ISO 13849
- En attest for overhol-
delse af maskindirektiv 
2006/42/EF CV ** No. 
CV 002-10-2011 udgivet 
af Bureau Veritas.

hassel.

Set på hi 2015:

Dobbelt sikkerhed i pneumatiske systemer

MOTORER. Skærpede krav 
til hygiejne og hyppige af-
vaskninger stiller store krav 
til gearmotorer. Eegholms 
a/s leverandører af antisep-
tiske motorer - Oriental 
Motor - tilbyder gearmo-
torer specielt designet og 
fremstillet til anvendelse i 
levnedsmiddelindustrien. 
De blev præsenteret på hi 
2015. 

Gearmotorerne er vand-
tætte og støvafvisende og 
opfylder IEC normen IP67.  
Motorerne er afvisende 
overfor vandsprøjt men tåler 
ikke hårde vandstråler eller 
at blive nedsænket i vand.

Skrappe krav fra  
levnedsmiddelindustrien
Standarderne, der gælder 
for alle fødevare-, kemiske- 

og farmaceutiske sektorer, 
forudsætter strenge vaske- 
og afrensningsprocesser. 
For at opfylde levnedsmid-
delindustriens skrappe krav 
er gearmotoren indkapslet i 
glat udførelse, det betyder 
ingen ventilatorvinge, ingen 
skruehoveder og ingen køle-
ribber, hvor skidt og snavs 
kan sætte sig.

Korrosionsbeskyttelse 
af gearmotoren udføres 
først efter slutmontagen, 
der er ingen samlinger, 
hvor snavs og bakterier kan 
samle sig. Der anvendes en 
specialcoating, som er mod-
standsdygtig over for vand 

og aggressive rengørings-
midler. 

Gearets akseltap er i 
rustfrit materiale og med 
notgang. Gearmotorerne 
leveres i farven hvid så enhe-
den nemt kan kontrolleres 
for urenheder.

Applikationer
Yderst velegnet til alle ap-
plikationer f.eks. transport-
bånd, håndteringsmaskiner, 
opskærere, fyldemaskiner, 
omrørere, doseringsudstyr 
og pakkemaskiner indenfor 
levnedsmiddel- og medici-
nalindustrien.

hassel.

Set på hi 2015:

Vandtætte og støvafvisende gearmotorer
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LIQUIDYN jet-ventiler sikrer præcis volumetrisk dispensering af  
flere typer medier uden kontakt med emnet.

Dine fordele ved LIQUIDYN:
·   Doseringshastighed på op til 280 Hz giver
 mulighed for en hurtigere produktionsproces
·  Ventilerne kan anvendes til meget slibende medier
·  Dispenseringsvolumen fra 3 nl og op
·  Kan nemt adskilles for komplet rengøring

Læs mere om LIQUIDYN ventilerne på aplica.dk

LIQUIDYN HØJHASTIGHEDSVENTILER
TIL MICRO DISPENSERING

APLICA din distributør af

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

PROVIDING SOLUTIONS

MEMBRAN. GEMÛ satte 
på hi 2015 fokus på sikre og 
intelligente processer under 
mottoet „proces pålidelig-
hed”.

GEMÜ har altid lagt 
stor vægt på at sikre, og 
produkterne er fremstil-
let så præcist og pålideligt 
som muligt. Dette er, for 
at sikre kundens systemer, 
hvor GEMÜ produkter er 
installeret og kan drives så 
pålideligt og omkostnings-
effektivt som muligt.

Lækage ses med det 
samme
Perfekte eksempler på ak-
tuelle innovationer om-
fatter den nye todelte 5M 

membran, med anden ge-
nerations PTFE (TFM) og 
med EPDM support. Med 
denne kan vi nu tilbyde af en 
endnu længere levetid i for-
bindelse med den gennem-
prøvede GEMÜ tætnings 
system. Samtidig giver den 
nye membran mulighed for 
at se lækage med det samme, 
så man undgår infi ceret pro-
dukt. Den har selvfølgelig 
integreret; screw in stop, 
som betyder man aldrig for 
overspændt membranen.

Membranen er egnet for 
vakuum og tryk op til 10 
bar. (arb. tryk). Selvfølge-
lig med den nyeste tekno-
logi CONEXO integreret i 
membranen.                hassel.                   

VÆGTE. Sartorius AG, der i 
Danmark er repræsenteret 
af Gustaf Fagerberg A/S, 
lancerer nu en ny serie tør-
stofvægte model MA 37 og 
MA 160. Serien, der afl ø-
ser den velkendte serie MA 
35 og MA 150. MA 37, er 
rutinelaboratorievægten til 

spildevandsprøver. Der er 
tale om en kompakt, hurtig, 
pålidelig og brugervenlig 
tørstofvægt med statusin-
dikeringer på display og i et 
meget rengøreringsvenligt 
design. Den maksimale ve-
jekapacitet for MA 37 er 70 g 
±1 mg. Temperaturområde: 

40…160 °C. USB-stik til 
overførelse af data til PC.

MA 160 er den profes-
sionelle tørstofvægt med 
hukommelse og plads til 
op til 100 egne vejemeto-
der. Den har en maksimal 
vejekapacitet på 200 g. 

jsj  

Tørstofvægte til 
spildevandsprøver

Den nye serie rutinela-
boratorievægte til spil-
devandsprøver model 
MA 37 og MA 160 fra 
Sartorius AG.

WAGO‘s telecontrollere 
understøtter foruden IEC-
teleprotokollerne nu også 
DNP3.

TELECONTROLLERE.
Telecontrollerne fra WA-
GO-I/O-SYSTEM 750 
kommunikerer nu også 
i henhold til DNP3. Te-
lekontrolprotokollen er 
etableret internationalt, 
især i USA, Asien og dele 
af Europa, og anvendes ved 
dataoverføring mellem kon-
trolsystemer og decentrale 
understationer. Med kom-
munikationen via DNP3 har 
WAGO nu gjort sine tele-
controllere klar til teleap-
plikationer globalt, f.eks. til 
overvågning af fordelingsnet 
eller på produktionssteder, 
som ønsker at kommuni-
kere over store afstande. 
Telekontrolprotokol IEC 
60870-5-101, -103 og -104 
samt GOOSE-protokollen 
er hidtil blevet anvendt 
sammen med IEC 61850 i 
transformerunderstationer, 
og IEC 61400-25 anvendes 
til vindenergianlæg.

Ikke begrænset til 
bestemte områder
-At vores telecontrollere 
nu kan kommunikere både 
i henhold til IEC og DNP3, 
er ikke kun af stor betyd-
ning for os, men også for 
vores eksporterende kun-
der. Producenter af f.eks. 
vindenergianlæg eller trans-
formatorer har nu en uni-
versel telekontrolløsning til 

rådighed, som ikke længere 
er begrænset til bestemte 
geografi ske områder“, siger 
Søren Jensen, produktchef 
for automationsområdet 
hos WAGO Denmark. 
WAGO-telecontrollerne 
anvendes som DNP3-un-
derstationer for at etablere 
en pålidelig forbindelse til 
energiforsyningsselskabets 
SCADA-system. DNP3 er 
i overensstemmelse med ni-
veau 2, og kommunikatio-
nen sker enten serielt eller 
via Ethernet (TCP og UDP).

Takket være WAGO‘s 
egen konfi gurator, som er 
integreret i programme-
ringssoftwaren CODESYS, 
er det særligt nemt at hånd-
tere DNP3. Programmet 
af WAGO-telecontrollere 
omfatter følgende: 750-
872, 750-880/025-001 og 
-002, 750-880/040-001, 
750-8202/025-001 og -002 
samt 750-8206/025-001.
www.wago.dk

hassel.

Telecontrollere til 
global anvendelse

WAGO‘s telecontrollere understøtter alle relevante overførings-
protokoller, og de er dermed velegnet til anvendelse globalt. 
WAGO‘s egen konfi gurator i CODESYS gør DNP3-konfi gurationen 

Set på hi 2015:

Intelligent 2-delt 
PTFE membran
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Af Morten B. Jensen, Carl 
A. Plesner A-S

KALIBRERING. For at sikre 
pålidelige og troværdige 
målinger er det vigtigt at 
de måleinstrumenter, der 
er placerest i produkti-
onsanlæg, kalibreres re-
gelmæssigt. Kravene til 
rekalibrering varierer fra 
virksomhed til virksomhed: 
I hårde industrielle miljøer 
vil målere skulle kalibreres 
oftere end tilsvarende ud-
styr, der sidder beskyttet 
og kun udsættes for små 
belastninger. Hvor ofte ud-
styret kalibreres er derfor 
en balance mellem risiko 
og økonomi. Jo kortere der 
er mellem at udstyret bli-
ver kalibreret desto lavere 
er risikoen for tvivlsomme 
målinger, men samtidig vil 
omkostningerne selvfølge-
lig også være højere på det 
enkelte målepunkt.

Procedure for kalibrering 
af trykmålere
I kalibreringsprocessen 
sammenlignes den viste 
værdi af måleinstrumentet 
med måleresultatet af en 
anden måleindretning, som 

fungerer rigtigt og nøjagtigt 
- referenceinstrumentet. I 
praksis betyder det, at der 
skabes et defi neret referen-
cetryk, som den trykmåler, 
der skal kalibreres, kan te-
stes op mod. Til at skabe 
referencetrykket benyttes 
oftest stempel/cylinder 
systemer, der kan skabe 
en præcis defi neret kraft. I 
transportable systemer kla-
res dette med en hydraulisk 
håndpumpe, mens der i la-
boratorieopstillinger ofte 

benyttes dødvægtstestere, 
der supplerer trykpumpen 
med lodder i et balancesy-
stem, der er med til at skabe 
et meget nøjagtigt tryk på 
testporten.

Med en passende kalibre-

ringssekvens ved varierende 
trykværdier er det så muligt 
at bestemme måleafvigel-
se, linearitet / hysterese 
og gentagelsesnøjagtighed 
for det testede instrument. 
En kalibreringssekvens, se 
fi g. 1, består typisk af en 
neutraliseringsfase, hvor 
instrumentet tilpasses 
omgivelserne, efterfulgt 
af en 0-punkts justering. 
Først derefter følger så den 
egentlige målesekvens, hvor 
trykket trinvist øges til øvre 

grænse for måleren, inden 
trykket atter reduceres for 
at slutte i 0-punktet.
Krav til udstyret
Principielt kan en trykmå-
ler testes op mod ethvert in-
strument, hvis målesignal 

kan omsættes til et tryk, 
og som fungerer rigtigt og 
nøjagtigt. Resultatet af ka-
libreringen kan dog aldrig 
blive bedre end reference-
instrumentet, hvilket også 
betyder, at det ikke vil være 
hensigtsmæssigt at benytte 
et standardmanometer ’fra 
hylden’ i klasse 1,6 til at ka-
librere en tryktransmitter, 
der typisk ligger i et nøj-
agtighedsområde omkring 
0,5 %. For hvordan skal det 
afgøres hvad der er den kor-
rekte værdi? Derfor hænger 
kalibreringsbegrebet sam-
men med begrebet sporbar-
hed, og alt referenceudstyr 
bør selv være kalibreret 
op mod en reference, der 
sikrer en sporbarhed i ka-
libreringshierarkiet. Men 
sporbarheden er ikke nok. 
Det referenceudstyr der 
anvendes bør også være 
’bedre end’ det udstyr, der 
skal kalibreres, for at sikre 
den korrekte klassifi kation 
af resultatet.

En nøjagtig reference
At generere det nøjagtige 
prøvetryk til kalibreringen 
er et ’must’ for en præcis 
kalibrering. 

Som nævnt er den bedst 
accepterede metode til at 
skabe referencetrykket i 
forbindelse med trykkali-
brering stempel/cylinder 
systemer, der kan skabe en 
præcis defi neret kraft. I la-
boratorieopstillinger benyt-
tes ofte dødvægtstestere, 
der supplerer trykpumpen 
med lodder i et balancesy-
stem, der er med til at skabe 
et meget nøjagtigt tryk på 
testporten, se fi g. 2 og fi g. 3. 
Inden for de sidste par år er 

der dog sket et kvantespring 
inden for elektroniske refe-
rencesystemer i form af en 
intens udvikling omkring 
præcisionscontrollere, se 

fi g. 4, der hurtigt - og yderst 
præcist - kan regulere et på-
trykt luft-/nitrogentryk til 

Trådløs kalibrering
Udbredelsen af tabletcomputere som eksempelvis iPad tilbyder mange nye og 
spændende muligheder inden for industrielle målesystemer. I kombination med trådløs 
dataoverførsel og Internetbrowsere opstår der helt nye muligheder, som eksempelvis 
kan illustreres med WIKA’s nye CPU6000 serie til kalibrering af trykmåleudstyr.

Fig.1. Sekvens for kalibrering omfatter et foruddefi neret antal trykændringer (trin) 
- både op og ned, samt en 0-pkt’s justering.

Fig.2. En dødvægttester med 
lodskål til venstre og hydraulisk 
spindelpumpe.

Fig.3. Funktionsprincip for dødvægtstester.

Kvantespring inden for elektroniske 
referencesystemer

Kalibreringen kan 
aldrig blive bedre end 

referenceinstrumentet.

Fig.4. Eksempel på elektronisk highspeedcontroller (op til 70 bar).

Fig.5. WIKAs nye CPU6000 serie til trådløs overførsel af kali-
breringsdata.
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den ønskede værdi ved hjælp 
af indbyggede præcisions-
ventiler og specielt udvik-
let software. Uanset hvilken 
type reference, der vælges, 
spiller variationer i omgi-
velsestemperatur, -tryk og 
-fugtighed dog ind på ud-
kommet, og derfor skal der 
altid tages hensyn til disse 
parametre, når resultaterne 
for en kalibrering skal eva-
lueres. 

Trådløse funktioner og 
iPad giver maksimal 
fl eksibilitet
Som i alle industrielle pro-

cesser er der altid fokus på 
effektivisering af procedu-
rerne i et kalibreringslabo-
ratorium. Tiden er her en 
vigtig parameter, og alle 
tiltag, der kan minimere 
tidsforbruget ved håndte-
ring og opsætning, er en 
umiddelbar gevinst. Med 
dette i baghovedet har WI-
KA udviklet system 6000 
modelprogrammet, der 
udnytter tabletteknologi, 
Bluetooth-kommunikation 
og en ny kalibreringssoft-
ware (WIKA-CAL), som 
øger kvalitet og effektivitet 
i kalibreringsprocessen - fra 

dataindsamling til udstedel-
se af certifi katet, se fi g. 5.

Den nye instrument serie 
omfatter tre moduler:

Vejrstationen CPU6000-
W, som giver de målte me-
teorologiske værdier for 
laboratoriet (lufttryk, luft-
fugtighed, temperatur).

Sensorboksen 
CPU6000-S, der kobles 
direkte til reference syste-
met, giver setpunkter og 
aftasterindstillinger.

Digitalmultimeter 
CPU6000-M, som kobles 
sammen med testenheden, 
og både fungerer som måle-

enhed og spændingsforsy-
ning for denne.

Beregninger og 
dataopsamling via iPad
Beregninger og dataopsam-
ling optimeres via en iPad 
med WIKAs CPB-CAL 
app., se fi g. 6. Over Blue-
tooth opsamler iPad ‘en de 
målte værdier fra modulerne 
og sammenligner dem med 
de faste referenceparametre 
for instrumentet fra en web-
baseret database. 

Den elektroniske trykre-
ference styres selvfølgelig 
100% fra kalibreringspro-
grammet. Benyttes der en 
dødvægtstester - uanset 
fabrikat - monteres en lille 
ultralydssensor under lod-
deskålen, og afstanden ka-
libreres mod de aktuelle 
vægte. En anordning, der 
sikrer at kalibreringspro-
grammet kan foreslå hvilke 
vægte der skal lægges i skå-
len, og samtidig melde til-
bage om kring det aktuelle 
referencetryk. Alle målte 

data, som er relevante for 
certifi katet, registreres og 
kan benyttes til det endelige 
kalibreringscertifi kat.

Oplysninger kan bruges 
fl ere steder
Data fra vejrstationen kan 
deles af fl ere tilkoblede en-
heder i laboratoriet, ligesom 
databaser med informatio-
ner om referencesystemer, 
testudstyr mm. kan deles 
mellem fl ere iPads i labora-
toriet. Alle målte data kan 
frit deles mellem fl ere enhe-

der - også Windows baseret 
PC - blot disse er forsynet 
med WIKA cal software-
programmet, se fi g. 7. Hvis 
dette ikke er tilfældet kan 
færdige certifi kater selvføl-
gelig udveksles i PDF-for-
mat. Med CPU6000 serien 
hjælper ny kommunikati-
onsteknologi således til med 
at effektivisere processerne 
kalibrerings laboratoriet 
også selvom visse dele af 
kalibreringsprocessen for-
sat kræver en del manuel 
ekspertise.

Balance mellem risiko 
og økonomi.

Fokus på effektivisering af procedurerne.

Fig.6. WIKA cal til iPad, der viser sam-
menhæng mellem masse og tryk for 
den valgte dødvægtstester.

Fig.7. WIKA cal fås også til PC. 

Let og uproblematisk 
montering og 
afmontering med 
ensartet holdekraft

KUGLETAPPER. Med den nye 
igubal clips-lejebøsning fra 
igus er det ingen sag at mon-
tere M6-kugletapper. Det 
eneste, der kræves, er et cy-
lindrisk hul i en ti millime-
ter tyk holder. Da bøsning 
og kugletap er lige så let at 
afmontere igen, er denne 
vedligeholdelsesfrie nyhed 
fra motion plastics-specia-
listen igus især velegnet til 
prototypefremstilling.

Stor frihed til formgivning
De nye smøre- og ved-
ligeholdelsesfrie igu-
bal clips-lejebøsninger 
(ZCLM-06-10) er su-
perlette at montere med 
hånden. ‚06‘ står for en 
kugletap i størrelse M6, og 
‚10‘ i slutningen af navnet 
står for holderens pladetyk-
kelse i millimeter. Og det 
er – ud over et cylindrisk 
hul med en diameter på 12 
millimeter – alt, hvad der 
er brug for.

 -Kugletappen sættes i 
bøsningen, hvorefter bøs-

ningen ganske enkelt skub-
bes ind i holderen, indtil den 
går i indgreb, fortæller Tho-
mas Preißner, produktchef 
igubal lejebøsninger hos 
igus, om nyheden. -Klas-
siske anvendelsesområder 
er f.eks. koblingsstænger, 
dobbelte lejebøsninger eller 
andre løsninger til aktive-
ring af forbindelsesstænger. 
Det gode er, at konstruktø-
rerne på den måde får stor 
frihed til formgivningen, 
fortsætter han. 

Inde i bøsningen er der 
en kugleformet holder til 
kugletappen, som holder 
den sikkert fast i den øn-

skede position. igus tilbyder 
passende kugletapper i gal-
vaniseret stål eller rustfrit 
stål.

Smørefri løsning til 
prototypefremstilling
Afmonteringen er lige så 
simpel som samlingen: 
De 90 grader forskudte lå-
setapper på undersiden af 
bøsningen skal blot presses 
sammen, hvorefter kugle-
tappen kan trækkes ud af 
holderen igen sammen med 
bøsningen. Netop i forbin-
delse med prototypefrem-
stilling er denne mulighed 
en vigtig egenskab. Holde-

kraften på 120 newton be-
vares også efter fl ere gange 
med montering og afmon-
tering. Clips-lejebøsningen 
består af materialet iglidur J 
fra igus. Ligesom alle andre 
glidelejeprodukter fra igus 
er materialet selvsmøren-
de og tørtløbende, hvilket 
betyder, at efterfølgende 
vedligeholdelse ikke er 
nødvendig. Flere størrelser 
af igubal clips-lejebøsnin-
ger er allerede under plan-
lægning. På forespørgsel 
kan igus også tilbyde fl ere 
specialløsninger hvad an-
går kugletappernes form og 
materiale.                       hassel.

Med clips-lejebøsninger kan kugle-
tapper let monteres med hånden

DANFOSSFILM.  Den kom-
mercielle fi lmfestival ”Can-
nes Corporate Media & TV 
Awards” har netop kåret det 
seneste års bedste globale 
imagefi lm. Danfoss vandt 
den såkaldte ”Silver Dolpin” 
med den danske instruktør 
Christoffer Boe’s fi lm. 

Produkter for det 
moderne samfund
-Vi er rigtig glade for at 
modtage prisen. Vores am-
bition var at samle den store, 
fremadrettede fortælling 
om Danfoss og den forskel, 
vores løsninger og produkter 
gør for moderne samfund 
og for fremtiden. Samtidig 
skulle fi lmen skille sig ud 
fra mængden af imagefi lm 
og have international gen-
nemslagskraft. Prisen her er 
et klart bevis på, at vi er lyk-
kedes med det, siger Mette 
Refshauge, koncerndirektør 
for kommunikation og bran-
ding hos Danfoss.

Innovation ind 
i en konkret kontekst
I den knap 10 minutter lange 
fi lm møder man blandt an-
det en amerikansk farmer, 
en tysk ingeniør, en kine-
sisk embedskvinde og en 
russisk VVS-installatør. 
Igennem disse hovedroller 
viser fi lmen en række af de 

sammenhænge, Danfoss-
produkter indgår i kloden 
rundt. Opgaven med at 
vise Danfoss-produkterne 
på fi lm var en udfordring, 
fortæller fi lmens instruktør, 
Christoffer Boe:

-Ideen med fi lmen er at 
sætte Danfoss’ mange pro-
dukter og stærke tradition 
for innovation ind i en kon-
kret kontekst for alminde-
lige mennesker. Hvordan 
bliver mennesker rundt i 
hele verden berørt og hjul-
pet af Danfoss’ produkter? 
Udfordringen er jo, at Dan-
foss på mange måder er en 
af verdens usynlige hjælpere 
– produkterne gemmer sig 
inde i huse, under jorden, 
i produktionshaller – hvor 
de færreste ved, at de er der. 
Det prøver vi at vise i fi lmen.

722 fi lm deltog i årets 
kåring
Danfoss har vundet i kon-
kurrence med i alt 772 fi lm, 
der deltog i årets kåring. 
Cannes Corporate Media & 
TV Awards afholdes årligt i 
den franske fi lmby og anses 
for at være verdens førende 
konkurrence for imagefi lm. 
Juryen, der vælger de vin-
dende fi lm, består af både 
instruktører, producenter, 
universitets- og reklamefo
lk.                                      hassel.

Danfoss-fi lm vinder 
Cannes-pris

Den nye igubal clips-
lejebøsning fra igus 
er let at montere med 
hånden.
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Artikel del-4 indeholder 
nogle væsentlige forhold 
om netværksprofi ler 
(Profi le Family) baseret på 
standarden IEC/EN 61784, 
som man bør anskaffe for 
at få det fulde udbytte om 
den enkelte Profi le Family.

Af Jørgen Sommer.

NETVÆRK. Artiklen omtaler 
følgende netværks profi ler: 
Profi le Family 6, Profi le 
Family 8 og Profi le Family 
12. Disse netværk typer er 
beskrevet i standarden IEC/
EN 61784 og er profi ler for 
Functional Safety.

Profi le 
Family 6
Kommunikations Profi le 
Family 6 kendes normalt 
som INTERBUS®15 og 
defi nerer kommunikations 
profi ler baseret på IEC/EN 
61158 serien del 2 til 6. 

De grundlæggende pro-
fi ler CP 6/1, CP 6/2, CP 
6/3 er defi neret i IEC/EN 
61784-1. 

CPF 6 profi l  (INTER-
BUS Safety™15) for funk-
tions sikker kommunikation 
er baseret på CPF 6 grund-
profi ler omtalt i IEC/EN 
61784-1 og sikkerheds kom-
munikations lagets specifi -
kationer er defi neret i IEC/
EN 61784-3.

Profi lerne CP 6/1, CP 6/2 
og CP 6/3 indeholder ekstra 
tjenester som er specifi ceret 
med profi l genkender. Pas-
sende profi l genkendere for 
CP 6/7 er vist i tabellen. 

FSCP 6/7 bruger eksi-
sterende overleveringssti 
for cyklisk transmission 
af proces data. Dette er i 
princippet et master slave 
koncept med en fysisk ring-
toplogi og logisk one-to-one 
forbindelse mellem en ma-
ster og hver af dens salver. 

Data bliver transmitteret 
via en PDU – normalt kendt 
som summerings ramme – 
fra hvilken hver slave ud-
trækker udgangs data og 
indsætter indgangs data. 

FSCP 6/7 laget sørger for 
følgende sikkerheds foran-
staltninger til at realisere 
dens sikkerheds kommuni-
kations lag.

•  Sekvens nummer 
 (001 til 111 uden 000)
•  Tids stempel
•  Forbindelses godken-

delse
•  Cyklisk redundans kon-

trol for sikkert data inte-
gritet.

Sikkerhed
Forbindelses godkendelsen 
(sender/modtager informa-
tion) består af 7 bit. Op til 
126 slaver kan integreres i 
sikkerheds fi eldbus’ en. 

Sikkerheds data kan 
overleveres fra sikkerheds-
masteren til hver sikkerheds 
slave og fra hver sikkerheds 
slave til sikkerhedsmaste-
ren inden for en enkelt data 
cyklus. 

En separat watchdog ti-
mer i hver sikkerheds ud-
gangs slave sikrer en sikker 

funktions svartid for hver 
sikkerhedsfunktion og kan 
parameteriseres meget 
bredt. 

Watchdog timeren kan 
indstilles til hver sikkerheds 
udgangs kanal på en sikker-
heds udgangs slave.

Sikkerhedsniveau
FSCP 6/7 sikkerheds laget 
kan bruges til sikkerheds 
funktion op til niveauet SIL 
3. Derfor forbruger sikker-
heds fi eldbus max. 1 % af 
den totale PFH. 

En integreret watchdog 
timer, der sørger for den 
forventede tid for hver ud-

gangs kanal på hver sikker-
heds udgangs slave, sikrer 
en funktions sikker svar tid. 

Sikker svartid
Funktions sikker svartid 
indeholder fi eldbus trans-
missions tiden fra en sikker 
input slave til masteren og 
fra masteren til den sikre ud-
gangsslave inklusive mulig 
gentagelse af sikkerheds 
PDU grundet transmissi-
ons fejl, proces tid for hver 
sikkerheds slave (input og 
output) og proces tiden i 
PES’en (som normalt er 
en sikkerheds PLC med en 
indbygget master) og ma-

skinens stoptid. Hvis den 
konfi gurerede tid på en inte-
greret watchdog timer for en 
specifi k udgangs kanal på en 
sikkerheds udgangs slave er 
overskredet sættes den til-
svarende udgangs kanal til 
dens sikre tilstand som nor-
malt er strømløs tilstand.

PDU strukturen indehol-
der sikkerhedsforanstalt-
ninger (sekvens nummer, 
tids stempel, forbindelses 
godkendelse, CRC) og sik-
kerheds data. 

Sikkerhedsdata og sik-
kerheds foranstaltningerne 
for hver sikkerheds slave vil 
blive integreret i summati-
on rammen efter IEC/EN 
61784-3.

Profi le 
Family 8 
Kommunikations Pro-
fi le Family 8, som normalt 
kendes som CC-Link™16, 
defi nerer kommunikations 
profi ler baseret på IEC/EN 
61158 serien del 2-8. 

Sikkerheds kommuni-
kations profi len FSCP 8/1 
(CC-Link Safety™16) er 
baseret på CPF 8 grund-
profi ler i IEC/EN 61784-1 
og sikkerheds kommunika-
tions lag specifi kationer de-
fi neres i IEC/EN 61784-3.

Automatisering
FSCP 8/1 er en protokol 
for kommunikation af sik-
kerheds-relaterede data så 
som et nødstop signal blandt 
deltagere i et distribueret 
netværk, der bruger fi eldbus 
teknologi i overensstem-
melse med de krav i IEC/
EN 61508 til funktions sik-
kerhed. 

Denne protokol kan be-
nyttes i forskellige applika-
tioner som proces styring, 
automatisering, maskiner 
og anlæg. 

Protokollen er designet til 
at supportere SIL 3 (Safety 
Integrity Level) ved brug af 
CPF 8 ved ekstra nærmere 
angivne mekanismer til im-
plementering af sekventielle 
numre, tids forventning, 
forbindelses godkendelse, 
tilbagemelding, data inte-
gritet sikring og forskellige 
data integritet sikrings for-
anstaltninger.

SCL egenskaber for 
FSCP 8/1 er der sørget for 
med introduktionen af Sik-
kerhed Application Service 
Element (SASE). Disse 
SASE’s bliver brugt i stedet 
for deres tilsvarende appli-
kation service elementer 
som specifi ceret i IEC/EN 
61784-3.

Profi le 
Family 12 
Denne profi l familie 12 
kendt som EtherCAT™17 

defi nerer kommunikations 
profi ler baseret på IEC/EN 
61158 serien del 2-6. 

FSCP 12/1 beskriver en 
protokol til overførsel af 
sikkerheds data op til SIL 3 
mellem FSCP 12/1 enheder. 

Sikkerheds PDU’ere bli-
ver overført via en under-
ordnet  fi eldbus som ikke er 
inkluderet i sikkerhedsbe-
tragtningerne, idet de kan 
betragtes som en sort kanal. 
Sikkerheds PDU udvekslet 
mellem to kommunikation 
partnere bliver respekteret 
af den underordnede fi eld-
bus som proces data som er 
udvekslet cyklisk.

FSoE forbindelse
FSCP 12/1 bruger en unik 
master/slave forbindelse 
mellem FSoE Master og en 
FSoE Slave. Dette kaldes 
FSoE forbindelse. 

I FSoE forbindelsen re-
turnerer hver enhed kun 
dens egen ny meddelelse, 
når en ny meddelelse er 
blevet modtaget fra partner 
enheden. 

Den komplette overfør-
selssti mellem FSoE Master 
og FSoE Slave bliver overvå-
get af en separat watchdog 
timer på begge enheder i 
hver FSoE cyklus. 

FSoE Master kan hånd-
tere mere end en FSoE 
forbindelse til support af 
adskillelige FSoE slaver.

Integriteten af sikkerheds 
data overførsler bliver sikret 
som følger med:

•  Session-nummer til 
detektering og lagring 
(buffer) af en komplet 
opstart sekvens

•  Sekvens nummer til de-
tektering af udveksling, 
gentagelse, indsættelse 
eller tab af hele medde-
lelser

•  Unik forbindelses iden-
tifi kation for sikker de-
tektering af fejlsendte 
meddelelser via en unik 
adresse forbindelse

•  Watchdog overvågning 
af sikker detektering af 
ikke tilladte forsinkelser 
på kommunikationssti-
en

•  Cyklisk redundans kon-
trol for data integritet 
til detektering af med-
delelses forvanskning fra 
forsyning til datasink?

Overførsels tilstand bliver 
sat i gang af FSoE masteren 
og godkendt af FSoE slaven. 
FSoE tilstands maskinen in-
volverer også udveksling og 
kontrol af information for 
kommunikations forhold. 

Reference
Yderlig information i stan-
dard IEC/EN 61784-3 der 
fås ved Dansk Standard.

Sikkerhed og netværk del-4

Profi lerne CP 6/1, CP 6/2 og CP 6/3 indeholder ekstra tjenester som er specifi ceret 
med profi l genkender. Passende profi l genkendere for CP 6/7 er vist i tabellen. 

Profi le Family 8 protokollen kan benyttes i forskellige applikationer som proces styring, automatisering, 
maskiner og anlæg. 

FSCP 6/7 er i princippet et master slave koncept 
med en fysisk ring-toplogi og logisk one-to-one 
forbindelse mellem en master og hver af dens slaver. 
Data bliver transmitteret via en PDU fra hvilken hver slave 
udtrækker udgangs data og indsætter indgangs data. 
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Folketinget har vedtaget at ændre beregningsmetoden for 
rentesatser med det formål at tilpasse rentesatserne til det 
aktuelle renteniveau. Satserne vil fremover blive beregnet 
på baggrund af aktuelle rentesatser i løbet af året, hvilket 
vil betyde, at satserne først offentliggøres den 15. december 
i det pågældende indkomstår. Satserne for indkomståret 
2015 offentliggøres derfor først den 15. december 2015.

Konsekvenser
De ændrede regler betyder også, at der kan blive tale om 
negativ forrentning ved førtidig udbetaling af for meget 
indbetalt frivillig acontoskat, når tilbagebetaling sker i 
perioder, hvor Nationalbankens indskudsrente med tillæg 
af 0,2 procentpoint er mindre end nul, hvilket er tilfældet 
nu, idet indskudsbevisrenten siden 6. februar 2015 har 
været -0,75 %.

Endvidere er det nu muligt at indbetale frivillig acon-
toskat i perioden den 20. november – 1. februar (i året efter 
indkomståret) mod et særligt procenttillæg. For indkomst-
året 2015 vil der således være mulighed for at foretage 
frivillig indbetaling i perioden 20. november 2015 – 1. 
februar 2016.

Overgangsregler for 
indkomståret 2015
De ændrede rentesatser har virkning fra og med indkomst-
året 2015. Der er dog fastsat følgende overgangsregler:

•  Frivillig indbetaling af acontoskat, som er foretaget 
senest den 20. marts 2015, bliver godskrevet et tillæg 
på 0,3 %

•  Procentfradraget til frivillig acontoskat, der indbetales 
senest den 20. november 2015, kan højst udgøre 0,3 %

•  Procentsatsen for restskat kan ikke overstige 4,5 %
•  Frivillig acontoskat, der er indbetalt inden den 3. juli 

2015, kan tilbagebetales uden beregning af negativ 
rente, hvis anmodning om tilbagebetaling fremsættes 
senest den 1. oktober 2015

•  For frivillig og ordinær acontoskat betalt inden den 3. 
juli 2015 ydes der ved overskydende skat en godtgørelse 
på 1 %.
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og procesautomation, ma-
ritim teknologi, mekanisk 
engineering, bygningsauto-
mation og energiteknologi. 

Firmaets fokus ligger på 
intelligente løsninger til 
betjening og overvågning 
(HMI), enhedsintegration, 
engineering-systemer og 
webapplikationer. M&M 
Software beskæftiger 180 
medarbejdere i Tyskland og 
Kina og har en omsætning på 
omkring 10 millioner euro.

M&M er en vigtig sam-
arbejdspartner for vores 
automationsdivision. Vi er 
glade for at kunne styrke 

det vellykkede samarbejde 
yderligere og for at kunne 
tilbyde vores kunder inno-
vative løsninger. Især M&M 
Softwares ekspertise på om-
råder som Cloud Compu-
ting og Big Data vil på sigt 
styrke vores position inden 
for Industri 4.0, siger Adm. 
direktør Sven Hohorst, WA-
GO Kontakttechnik GmbH 
& Co. KG.                     jsj

WAGO Kontakttechnik overtager M&M Software

Kunderne vil opleve et 
endnu større team med 
endnu fl ere kompetencer, 
knowhow og et bredere 
produktsortiment.

DRIVES. Vacon og Danfoss 
VLT Drives har samlet deres 
ressourcer, kompetencer og 
erfaringer i én fælles salgs-
organisation med navnet 
Danfoss Drive, hvis klare 
ambition er at være en føre-
nde virksomhed på marke-

det for frekvensomformere. 
Ved at samle styrker og erfa-
ringer vil Danfoss Drive ska-
be en af de verdensførende 
virksomheder inden for fre-
kvensomformere, hvor det 
bedste af de to virksomhe-
der vil være repræsenteret.

Det betyder, at Danfoss 
Drives kunder fremover vil 
opleve et større team med 
endnu fl ere kompetencer, 
større teknisk knowhow og 
et bredere produktsorti-
ment bestående af både VLT 
og Vacon-produkter. Kun-

derne vil ligeledes opleve et 
endnu stærkere lokalt salgs-, 
teknik – og serviceteam.

Overgangen vil være en 
styret proces, hvor der ikke 
vil være pludselige ændrin-
ger i den daglige forretning 
for kunderne, Det gælder 
både nuværende aftaler og 
produktprogram.

Det er en enorm eksper-
tise og det dedikerede fokus 
på frekvensomformere, som 
forener Vacon og Danfoss og 
adskiller dem fra konkur-
renterne. Den nye salgsor-

ganisation, Danfoss Drives, 
vil gennem samarbejde ud-
vikle de bedste produkter, 
applikationer og tjenester 
til deres kunder, og de tror 
på, at effektivitet og energi-
besparelser bedst opnås ved 
samarbejde..

Danfoss Drives kunder 
kunne på hi 2015 få et ind-
blik i det brede produktsor-
timent og møde nogle fra det 
nye team.

hassel

Ny Danfoss Drive salgsorganisation

Omron, RoboCluster og 
Teknologisk Institut er 
sammen om et storsti-
let arrangement den 12. 
november, hvor deltagerne 
gennem eksperter vil blive 
indført i automatiserin-
gens spændende verden.

AUTOMATION. Danske pro-
duktionsvirksomheder bli-
ver konstant bombarderet 
med budskabet om, at øget 
automatisering er vigtigt for 
dem for at opretholde kon-
kurrenceevnen og dermed 
produktionen i Danmark. 
Men det er stadig kun 30 
pct. Af produktionspro-
cesserne i Danmark, som er 
automatiseret ifølge Tekno-

logisk Institut.Hvordan sik-
rer vi, at Danmark er klar til 
den øgede konkurrence, vel 
at mærke med produktion i 
Danmark, når det samtidig 
vides, at der i Kina vil være 
mere end 400.000 robot-
ter installeret i 2017 ifølge 
Federation of Robotics?

Effektiv produktion 
gennem automation
Torsdag den 12. november 
er der mulighed for at møde 
og netværke med en række 
eksperter indenfor automa-
tionsbranchen, som vil give 
deres bud på, hvordan man 
gennem automation kan 
sikre en effektiv produk-
tion i Danmark., både set 
fra forskningens, industri-
ens, maskinbyggernes samt 
slutbrugernes vinkel. Delta-

gerne vil høre om erfaringer 
fra den virkelige verden, som 
beskriver både succeserne 
og fi askoerne, og hvordan 
man undgår de4m.

Det er Omron, Tekno-
logisk Institut og Robo-
Cluster, der er fælles om 
arrangementet, der fi nder 
sted Forskerparken 10F i 
Odense.

Faldgrupper og 
succeser i automation
Efter indskrivning, mor-
genkaffe og velkomst star-
ter programmet med, at 
en ekspert fra Teknologisk 
Institut fortæller om 10 
klassiske faldgrupper ved 
automatisering.. Det følges 
op af en case story om den 
besværlige vej til en succes-
fuld automatisering.

Efter en pause vil en ekspert 
fra Dansk Industri fortælle 
om, hvorfor vi skal auto-
matisere, og det indlæg vil 
blive fulgt op af en case, der 
fortæller en succesfuld auto-
matiseringshistorie.

Efter frokost og netværk 
skal deltagerne på automa-
tiseringstur, hvor de ser og 
oplever robotterne arbejde. 
Herefter vil der blive et kig 
ind i automatiseringens 
fremtid sammen med en 
ekspert fra Teknologisk In-
stitut, hvorefter dagen slut-
ter med netværk.

Interesserede kan til-
melde sig dette spændende 
seminar til mette@poul-
sen@eu.omron.com eller 
på mobil 23 80 45 95 inden 
1. november.

hassel.

Seminar om en effektiv produktion 
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Gustaf Fagerberg A/S - Kornmarksvej 8-10 - 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 29 02 00 - Fax: +45 43 29 02 02
e-mail: fagerberg@fagerberg.dk - www.fagerberg.dk 

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

ANNONCER & ADRESSEÆNDRING
Jørgen Blangsted • Glostrup Torv 6 • 2600 Glostrup
jb@folkebladet.dk • telefon 43 46 67 00

&proces
www.automatik.nu

   

Sammen kan vi 
optimere din 
elektromekaniske 
løsning...

tel. 43 56 04 00 
www.parker.dk
blog.parker.com/dk

Et komplet system - 7 aktuatorløsninger for alle tænkelige applikationer!
Parkers ”pick and place” system giver dig mulighed for at vælge præcis den kombination af aktuator, gear, motor og control-
ler, som passer til din applikation. 

Kontakt Parker Hannifi n eller besøg www.parker.com/aktuator, hvor du kan se det samlede program af aktuatorer og 
motorer. Fra denne side har du også mulighed for at downloade 3D CAD tegninger og gratis software program til beregning.


