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TRYKTRANSMITTER TIL

NIVEAUMÅLING
I ÅBNE KANALER

OG TANKE
For maskinbyggerne var SPS IOperations manager Thomas Boy Jacobsen, t.v., og Head
of Department Jesper Busk, t.h., FORCE Technology, ved verdens største højtrykskalibreringsanlæg for ﬂowmålere til naturgas. Anlægget, der består af to testrigs på
12” og 24”, anvendes til volumenkalibrering og veriﬁkation af alle typer ﬂowmålere.
PC Drives 2014 et rent ’Slaraffenland’ med alt fra de mindste sensorer til de største
motorer og avancerede styringer.

FORCE Technology:

Verdens største anlæg
for kalibrering af ﬂowmålere
Expert tryktransmitter til niveaumåling
•

Drikkevand, spildevand, procesvand,
slam og kemikalier

•

Måleområde 0 - 30 cm til 0 - 300 m

•

Materialer plast og syrefast stål

•

Relativ og absolut transmittere med
keramik eller stålmembran

•

Diameter fra ø 16 mm

•

Analog og digital modbus udgang

•

Atex godkendte for zone 1

mjk.dk
45 56 06 56

FORCE Technology har i
Vejen bygget verdens største anlæg for kalibrering af
ﬂowmålere til naturgas.
KALIBRERING. Verdens største højtrykskalibreringsanlæg for ﬂowmålere til
naturgas ligger i Vejen. Anlægget består af to testrigs
på 12” og 24”, som anvendes til volumenkalibrering
og veriﬁ kation af alle typer
ﬂowmålere.
- Vi får ﬂowmålere fra hele verden sendt hertil for at
blive kalibreret. Det skyldes

blandt andet, at vi er et af de
få steder i verden, hvor man
kan kalibrere de meget store
ﬂowmålere, der anvendes,
hvor man udvinder og forbruger naturgas, fortæller
Operations Manager Thomas Boy Jacobsen, FORCE
Technology.

Lukket kredsløb med lavt
tryktab
-Selve kalibreringsanlægget er bygget som et lukket
kredsløb med lavt tryktab,
og er derfor i stand til at operere ved maksimal ﬂow og
maksimalt tryk uanset årstiden. Systemet består af et

24“ (600 mm) højtryks-loop
og et 12“ (300 mm) højtryks-loop til kalibrering af
gasmålere samt et primærsystem ’Twin piston prover,
der skaber sporbarhed til volumen via SI-enheden, siger
Thomas Boy Jacobsen.

Europæisk standard
Referencemålerne i systemet bliver hvert femte år
kalibreret i forhold til en
såkaldt ’Transferstandard’,
der er en europæisk, harmoniseret kubikmeter for
naturgas, der udvikles og
vedligeholdes af det europæiske samarbejde mellem

kalibreringslaboratorier,
EuReGa.

Moniteringsmålere overvåger referencemålerne
Under en kalibrering bliver
referencemålerne løbende
overvåget af moniteringsmålere, der er ultralydﬂowmålere fra Krohne
Altometer B.V. af typen Altosonic V12. Hvis forskellen
mellem referencemålernes
og moniteringsmålingernes
visning er større end 0,1%
kommer der en alarm, og anlægget skal gås igennem for
evt. fejl.Læs mere på side 46
jsj

NyH medlemPHU L fail-safe Simatic-familien
Læg dit sikkerhedsrelæ ind i vores mindste controller-serie med S7-1200F
Læs mere på www.siemens.dk/safety-integrated
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BITVA døgnet havde cirka 90 deltagere, som både hørte nogle gode
foredrag og networkede kraftigt
med kollegaer i branchen.

Putins styrke bygger
på svaghed.

BITVA døgnet:

Ledelse i krig og restaurationsbranchen
- og hvad gør vi med Rusland?
BITVA døgnet 24h handlede i høj grad om networking,
men også om inspirerende input om militær ledelse,
Ruslands krig i Ukraine, et ultimativt turnaround og
global succes i restaurationsbranchen.
Af John Steenfeldt-Jensen
BITVA. BITVA døgnet plejer
at være 24 timer med fuldt
drøn på, og årets udgave var
ingen undtagelse. Der blev
selvfølgelig lagt stor vægt på
det faglige indhold, men der
var også tid til networking og
hyggeligt samvær med kollegaer i branchen på Hotel
Comwell i Korsør fra den 12.
til 13. november 2015.

Beslutninger om liv
eller død.

Faggruppemøder
Programmet startede på
ankomstdatoen med gruppemøder i de faggrupperne
for hydraulik, instrumentering, skærende værktøjer,
transmissioner, trykluft og
træbearbejdning, hvor man
drøftede aktuelle emner for
de forskellige sektorer. Resten af BITVA døgnet var
programmet fælles for alle
faggrupper.
Ledelse fra fronten
Lidt royal har man lov at
være, og det første foredrag
blev holdt af Dronningens
ceremonimester, kammer-

herre og oberst Kim Kristensen, som medrivende
og meget tankevækkende
berettede om ’Ledelse fra
fronten’. Kim Kristensen
har med sine soldater stået
i de mest krævende situationer, en leder kan opleve.
Situationer, hvor hans beslutninger var et spørgsmål
om liv eller død, eksempelvis i Kosovo og Afghanistan.

Hvem er Putin?
Stadig med Kim Kristensens
foredrag kørende i baghovedet var det både uhyggeligt og utrolig interessant
at høre TV-journalisten og
Ruslandskenderen Samuel
Rachlins analyse af Putin
og udviklingen i Rusland
siden han kom til magten.
Samuel Rachlin lagde ikke
ﬁ ngre imellem i sin analyse
af Putin, hvis øjensynlige
styrke i virkeligheden bygger på svaghed, og hans be-

Kuvertpris på 3.100 kr.

skrivelse af Rusland som et
’Kleptokrati’ med udbredt
korruption var på grænsen
af rædselsvækkende. Putins
mange krige i Georgien, Tje-

Dronningens ceremonimester, kammerherre og oberst Kim Kristensen berettede medrivende og meget tankevækkende om sine
erfaringer med ledelse af soldater i krig, og om hvordan dette kan
overføres til ledelse i det civile liv.

tjenien, Ukraine og senest
Syrien var ikke tilfældige
og spontane, men 100 % tilrettelagt for at styrke hans
magtposition.
Oven på al talen krig og
ødelæggelse sluttede dagen
heldigvis i festligt lag med
underholdning af stand-up
komikeren og tryllekunstneren Rune Klan, hvis evner
til at manipulere og udføre
uforklarlige tricks er velkendte.

Kriser som igangsætter
Andendagen
startede
med det inspirerende
foredrag ’Den ultimative
turnaround’ af Lars Juhl,
grundlægger af skibsmæg-

lervirksomheden ScanTrans Shipbrokers Pte. Ltd.i
Singapore. Lars Juhls ﬁ losoﬁ
er, at kriser er med til at udvikle os som mennesker og
ledere. Og han talte af egne
erfaringer. Først fortalte han
om, hvordan han håndterede forhandlingerne med
somaliske pirater, der havde kapret et af hans skibe,
Amiya Scan, derefter kom
ﬁ nanskrisen med den store
økonomiske nedtur og endelig den ultimative personlige
krise med hjertestop og det
store turnaround med salg af
virksomheden og starten på
en ny tilværelse som coach,
erhvervsambassadør for
Hjerteforeningen, mentor

TV-journalisten og Ruslandskenderen Samuel Rachlins fortalte
om Putin og udviklingen i Rusland siden han kom til magten. Med
’Kleptokrati’, korruption og hans mange krige i Georgien, Tjetjenien,
Ukraine og senest Syrien.

Forhandlingerne med somaliske pirater.

i Vestre Fængsel og bestyrelsesmedlem i Refugiet
Lolland-Falster.

Ledelse i en ’sørøververden’
Sidste foredrag på programmet - og passende lagt lige
før afslutningsfrokosten kom direktør Peter Kreiner
fra stjernerestauranten NOMA og fortalte om, hvordan
man gennem engagement,
fokusering, vedholdenhed
og selvfølgelig faglig dygtighed havde opnået inter-

nationale anerkendelse og
forretningsmæssig succes.
Peter Kreiner er selv blevet
kaldt ’En normal person i
en sørøververden’, og vi ﬁ k
da også et par røverhistorier
med fra restaurantverdenen. Forudbestillinger og
fuld belægning mange måneder frem til en kuvertpris
- for maden alene og uden
dug på bordet - på 3.100
kr., understreger, at det er
en fantastisk præstation,
NOMA har foretaget.
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Automation skal hjælpe tekstilproduktionen
tilbage til Danmark
Tre innovationsnetværk
arbejder nu sammen i
Sylab-projektet, der skal
være med til at bringe
tekstilproduktion tilbage
til Danmark ved hjælp af
robotteknologi og nye produktionsprocesser
AUTOMATION. Perspektiverne i at automatisere
tekstilproduktion er store,
og Innovationsnetværket
RoboCluster har nu sammen med blandt andre
Innovationsnetværket for
Livsstil - Bolig & Beklædning og Innovationsnetværket for Produktion modtaget
en projektbevilling på 2.8
mio. kr. fra Styrelsen for
Forskning og Innovation til
det formål. Sylab-projektet skal indtil udgangen af
2016 være med til at sætte
fokus på, hvordan robotter
og automation kan hjælpe
tekstilproduktionen tilbage
til Danmark, og kortlægge
hvor teknologien er idéel, og
hvor der er mangler.

Sy-robotter og optimering
af processer
SylabMed outsourcing er innovationskompetencer inden for tekstilproduktionen
forsvundet, fordi der ikke
længere er direkte adgang
til produktionsfaciliteter.
Det giver en besværlig og
dyr adgang til at producere mindre produktionsserier, og gør det svært for
nye brands at etablere sig.
Projektets vision er derfor
at skabe rammerne for et
eksperimenterende lab,
der skal være omdrejningspunkt for udvikling, test og

Nu skal automation få tekstilindustrien tilbage til Danmark.

integrering af sy-robotter og
optimering af processerne
i tekstilproduktionen. Målet er at skabe en innovativ
mode- og tekstilproduktion,
der reducerer miljøbelastning og ressourceforbrug.

Automatisk ﬂeksibel og
billig produktion
- Vi har her et spirende
vækstområde med et stort
potentiale. Vi vil gerne have
noget af tekstilproduktionen tilbage til Danmark - det
kan vi kun gøre ved at gøre
den automatisk, ﬂeksibel og
billig med robot- og automationsteknologi, siger Bjarke
Nielsen, Cluster Manager i
Innovationsnetværket RoboCluster.
RoboClusters rolle i
Sylab-projektet bliver at
undersøge, hvilke løsninger der allerede ﬁ ndes, som
kan inddrages i syproduktionen. Derudover vil man
undersøge hvilke delkomponenter, der er brug for at

Pålidelig
VW¡YP QJGH
måling!

blive arbejdet mere på, og
hvilke nye løsninger, der skal
udvikles for at gøre robotter
brugbare i en ﬂeksibel tekstilproduktion. RoboCluster
skal i den forbindelse afholde to workshops i 2016 for
at samle danske robot- og
automationskompetencer
på området.

En tværfaglig platform
Hos Innovationsnetværket
Livsstil - Bolig & Beklædning, der er initiativtager
til- og projektleder på Sylabprojektet, ser man en stor
fordel ved at arbejde sammen på tværs af innovationsnetværkene.
- Innovationsnetværkene
skaber her en tværfaglig platform, hvor det er muligt for
virksomhederne at udvikle
og skabe resultater, man ellers ikke har mulighed for
at skabe andre steder. Som
innovationsnetværk har vi
hele tiden fokus på, hvilke
udfordringer virksomhe-

derne står med, og samarbejdet mellem de forskellige
innovationsnetværk gør, at

vi som netværk får adgang
til nye problemstillinger og
kompetencer, som vi kan

udbrede til vores medlemmer, siger Betina Simonsen,
direktør i Innovationsnetværket Livsstil - Bolig &
Beklædning.

Systue med otte
arbejdsstationer
Sylab bliver placeret hos
virksomheden Claire Group
i Ikast, som har stillet deres
systue med otte arbejdsstationer til rådighed og
7000 m2 produktions- og
kontorfaciliteter. Her vil
der være plads til mellem
10 og 20 iværksættere, der
får adgang til et Sylab, hvor
syprocesserne vil blive testet og optimeret. Flere
virksomheder har allerede
henvendt sig for at blive en
del af Sylab, der efter en udviklingsperiode på tre år skal
kunne ﬁ nansiere sig selv ved
niche produktionsordrer
og kollektionsudvikling for
mindre virksomheder.
hassel.

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:
)LUPDHUPHGNRPSHWHQFHULQGHQIRUPHWDORJRYHUÀDGHEHKDQGOLQJ
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
I OOHVVWDQG(QI UGLJSDNNHVRPJ¡UGLW¿UPDV\QOLJWRJGLQ
deltagelse nem.

Fail-safe
Simatic-familien
– har fået Q\HPHGOHPPHU

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

Læs mere om S7-1200F på
www.siemens.dk/safetyintegrated

www.brj.dk

T:4541 3040

Plesner.as ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.
Vi takker for året der er gået, og ser frem til endnu et år med godt samarbejde
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

Insatech A/S udvider
ventilsortimentet med
produkter fra Cesare Bonetti Spa

Cesare Bonetti har lavet ventiler siden 1905 og programmet dækker:
t"GTQSJOHTWFOUJMFS,VHMF 4UFNQFM4EF (BUFPH(MPCF
t7BOETUBOETBSNBUVSFSUJMEBNQLFEMFSBGUZQFSNFE5SBOTQFSBOU SJøFUSFøFYPHCJDPMPS
HMBT4BNUBDDFTTPSJFTIFSUJMTPNJTPMBUJPOTWFOUJMFS ESONN
t)VSUJHÌCOFMVLLFWFOUJMFS TFMWWJSLFOEFFMMFSQJMPUPQFSFSFU
t#MPXEPXOCMPXPòWFOUJMFSUJMEBNQLFEMFS EFMTLPOUJOVFSMJHPHEFMTEJTLPOUJOVFSMJHESJGU
t)KUSZLT(BUFPH(MPCFWFOUJMFS NBOVFMMFFMMFSNFEBLUVBUPS
t)KUSZLTLPOUSBWFOUJMFS TXJOHFMMFSWJQQFQMBEF
t)KUFNQFSBUVSLVHMFWFOUJMFSUJMEBNQPHWTLF
t)KUFNQFSBUVSTUFNQFMWFOUJMFSNFEOVMMLBHFLPOTUSVLUJPOPHöSFTBGF,BOMFWFSFT
med reguleringsindsats

Cesara Bonetti har solgt disse produkter til mange anvendelsesområder som:
Olie & gas, industri, kraftværker og dampapplikationer samt fertilizer og
procesindustri

)BSEVCSVHGPSWFKMFEOJOHJWBMHBGEFSFUUFWFOUJMFSUJMTQFDJöLLF
BQQMJLBUJPOFS TÌLPOUBLU

Finn Iversen
Product Manager - Valves
Mobile +45 2761 4509
fiv@insatech.com

Ronny Rahbek
Sales Engineer - Valves
Mobile +45 2761 4535
rra@insatech.com

Mennesker - Ideer - Løsninger
Insatech A/S t"lgade 133 t 4760 Vordingborgt Tlf. +45 55tXXX.insatech.com
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Massiv satsning på nye danske robotsucceser
virksomheder. Målet er at
få to virksomheder inden for
dørene i år, og yderligere fem
i 2016.

Spirende danske robotvirksomheder får nu
assistance fra Teknologisk
Institut og Danmarks robotby nummer ét, Odense.
En ny innovationshal i
Forskerparken i Odense
skal sikre de perfekte
rammer for, at nye, danske
robotidéer kan vokse sig
succesfulde i en buldrende,
international branche.
ROBOTHAL. Teknologisk Institut opruster sin satsning
på robotteknologi og udvider sine faciliteter i Odense
med 70 pct. med den nybygget innovationshal på 750
kvadratmeter. Robothallen
giver virksomheder topmoderne faciliteter og rådgivning
– Den nye robothal cementerer Teknologisk Instituts position som et af
Europas ledende robotin-

Potentialet er stort
Den globale konkurrence
inden for robotudvikling
spidser i disse år til, så Teknologisk Institut har derfor
også lagt vægt på at skabe
en innovationshal, der giver
mulighed for mere fortrolighedspræget udvikling. En
del af hallen bliver afskærmet og aﬂåst så virksomheder trygt kan arbejde med
og udvikle på teknologiske

topmoderne udviklingsfaciliteter og rådgivning fra
nogle af Danmarks bedste
robot- og visioneksperter,
siger centerchef Kurt Nielsen fra Teknologisk Instituts
Center for Robotteknologi.

Flere danske,
robotteknologiske succeser
– Odense har gennem de
sidste 25 år manifesteret
sig som Danmarks robotby
nummer 1, og vi vil nu sætte
yderligere blus på Danmarks
robotvækst ved at tiltrække
virksomheder og investorer

til Odenses robotmiljø. Hvis
vi skal fastholde konkurrencedygtig produktion i Danmark, skal den være mere
effektiv, og her bliver robotter og automatisering en del
af løsningen over de kommende år. Den udvikling
vil vi i Odense gerne være
med til at understøtte, siger
Odenses borgmester, Anker
Boye.
– Højteknologiske produkter og løsninger har en
både lang og dyr udviklingsog testfase, inden produktet
er klar til markedet, og det
kan være svært at skaffe den
nødvendige ﬁ nansiering.
Den barriere vil vi hjælpe
virksomhederne
over,
fortæller forretningschef
Mikkel Christoffersen fra
Udvikling Fyn og fortsætter:

Gratis arbejdsfaciliteter til
rådighed
– De idérige virksomheder,

der kommer gennem nåleøjet og får en plads i Odense
Robotics StartUp Hub vil
få stillet arbejdsfaciliteter
gratis til rådighed og kan
trække på ekspertise til
produkt- og forretningsudvikling hos Teknologisk
Institut og Væksthus Syddanmark. Udvikling Fyn/
Odense Robotics vil bistå
virksomhederne med at
skabe kontakt til investorer
og samle et advisory board,
der skal give virksomhederne kompetent sparring.
Med dette set up kan techiværksætterne koncentrere
sig om det, de er bedst til:
At udvikle et produkt eller
en automationsløsning, som
matcher et behov i det globale marked.
Odense Robotics er allerede i gang med screeningen af mulige ‘beboere’ til
Odense Robotics StartUp
Hub iblandt ﬂere lovende

Måling på olie
MHT410 transmitter til måling af
fugt- og brintindhold i transformer olie
•

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

Brint
Fugt

•

Unik Probe sikrer direkte og nøjagtig måling

•

Velegnet til både overtryk og undertryk

•
Sensor måler direkte i olien

hassel.

I Odense gives der håndslag på robotsucesser.

Med den nye robothal cementerer
Teknologisk Institut sin position som et af
Europas ledende robotinnovationscentre.

novationscentre og vil sikre
vide rammer for produktudvikling af nyskabende robotteknologi inden for industri,
velfærd og service – helt fra
idé til pilotproduktion.
Helt konkret vil vi invitere
lovende, nystartede robotvirksomheder indenfor til

forretningshemmeligheder.
– Vi ønsker at sikre de
bedste forudsætninger for
dansk robotinnovation.
Det indebærer også at beskytte de spæde idéer, før
de er modne til det globale
marked. Og potentialet for
den gode idé er stort. Vi
forventer, at robotbranchen
vil vokse sig til tredobbelt
størrelse inden for fem år,
og vi tror, at Danmark her
kan spille en afgørende rolle,
siger Kurt Nielsen, Teknologisk Institut.

•

6-53"-:%,"/
4&*.3,&

'PUPDFMMF
NFEMZE
'TFSJFOFSFOOZHFOFSBUJPOBGVMUSB
MZETTFOTPSFSJFUNJOJBUVSFGPUPDFMMFIVT
4FOTPSFSOFGlTJTBNNFUZQFSTPNWJ
LFOEFSGSBGPUPDFMMFUFLOPMPHJNFECBH
HSVOETBGCMOEJOH SF¿FLTFMMFSTFQBSBU
TFOEFSPHNPEUBHFS
-ZEISFSBMMFGBSWFSNFETBNNF
OKBHUJHIFE
-ZECMOEFTJLLFBGCMBOLFPWFS¿BEFS
-ZEEFUFLUFSFSUSBOTQBSFOUFNBUFSJBMFS
IWFSHBOH
-ZEGVOHFSFSJTUWFEFPNHJWFMTFS
3LLFWJEEFPQUJMNN
:EFSMJHFSFJOGPSNBUJPO
XXXQFQQFSMGVDITELG
sse ber:
Ny adre
. decem

a 14
OBS! fr rg Allé 90

Robust design, lang holdbarhed, 5 års garanti
Minimering af vedligeholdelsesomkostninger

Lad os hjælpe dig med din næste opgave!

1FQQFSM 'VDIT"4

je
Kirkeb røndby
2605 B

5FMFGPO
[[[TITTIVPJYGLWHO
MRJS$HOTITTIVPJYGLWGSQ

Your automation, our passion.
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Hans Følsgaard A/S eneforhandler
af Mitsubishi industriprodukter
For at sikre sine kunder en
entydig support i Norden
har Mitsubishi udpeget
Hans Følsgaard A/S som
eneforhandler af Mitsubishis store program
af industriprodukter i
Danmark.
DISTRIBUTØR. Det er et klart
kvalitetsstempel, at Mitsubishi vælger at bruge en distributør som Hans Følsgaard
A/S frem for at åbne eget
regionalt kontor i Danmark.
Mitsubishi vil gerne styrke
sin position på det skandinaviske marked, og har i den
forbindelse valgt at ændre
sin distribution, så Hans
Følsgaard A/S er udnævnt til
eneforhandler i Danmark,
mens Mitsubishi opretholder egne kontorer i Sverige
og Norge. Ifølge Carsten
Olesen, der er teknisk chef
for Mitsubishi-agenturet
hos Hans Følsgaard skyldes
beslutningen blandt andet,
at Mitsubishi ønsker at give
sine kunder en entydig support både før og efter salg,
så der ikke er nogen form

Teknisk chef Carsten Olesen, der her
præsenterer en Mitsubishi PLC, ved
mest om Mitsubishi i Danmark.

for tvivl om, hvem der har
ansvaret for et projekt, en
installation eller en vedligeholdskontrakt.

Stort industrielt program
letter kontrakten
Carsten Olesen, der har
cirka 30 års erfaring med
Mitsubishi-programmet,
fortæller, at Hans Følsgaard A/S allerede har stået
for design-in af Mitsubishis
PLC’er og industrielt tilbehør i projekter, der har været
så forskellige som maskiner
til overtrækning af ispinde
til udsugningsanlæg til møbelfabrikker. Mange af de
danske virksomheder, der
har valgt Mitsubishis styringer, eksporterer deres
maskiner, og på mange eksportmarkeder er Mitsubishi
et populært valg, da kvali-

teten af Mitsubishis produkter sagtens kan matche
konkurrerende produkter.
Netop inden for projekterne er Mitsubishi meget
begejstrerede for den styrke,
Hans Følsgaard A/S kan lægge for dagen. PLC’er, skærme og motorstyringer gør
det ikke alene – og slet ikke
i en tid, hvor IoT (Internet
of Things) optræder overalt
i form af kommunikation og
processorkraft helt ned til
de simpleste komponenter
i processystemerne.
Historisk har Hans Følsgaard A/S altid supporteret industrien med et meget
bredt program af komponenter. Set med Mitsubishis
øjne er det en stor fordel, at
Hans Følsgaard A/S kan levere hele pakken. Det letter
ordreafviklingen og sikrer
kompatibiliteten mellem
de individuelle produktgrupper. Som kunde kan
man være sikker på, at
Hans Følsgaards sælgere og
FAE’er (Field Application
Engineers) står inde for, at
hardwaren passer sammen,
og at software kan afvikles
på den aktuelle hardwareplatform.

Overgang med ﬂere
kundefordele
Det er en ekstra tryghedsgaranti for Hans Følsgaards
kunder, at Mitsubishi har
nordisk hovedkvarter i Lund
i Sverige. Skulle en virksomhed have et teknisk problem, som Hans Følsgaard
A/S ikke kan løse lokalt, kan
en ekspert fra Lund hentes
ind på mindre end en time.
Mitsubishi har sit centraleuropæiske lager i Duisburg Tyskland, men for
danske kunder, der ønsker
en aftale om et bufferlager,
har Hans Følsgaard A/S lagerfaciliteter til dette på sit
centrallager i Køge.
For at sikre den fremtidige support af Mitsubishi
skruer Hans Følsgaard op for
bemandingen, så der ikke
opstår ﬂaskehalse, hverken
i projektsalget eller supporten efter salg.
Kunderne kan således
stole på, at overgangen af
alle Mitsubishis aktiviteter
til Hans Følsgaard A/S forløber fuldstændigt smertefrit, selv når det drejer sig
om Mitsubishis prispolitik
på det danske marked.
jsj

Vores kunders succes, er vores succes!
Tak for Gazellen

www.gemue.dk
Kontakt os på telefon nummer: 70 22 25 16 eller E-mail: Info@gemue.dk, for en snak om vores fælles muligheder

Kampagnepris fra
DKK 11500,–

Inkl. 2 timers
opstartsservice

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: Modulerne
kan nemt kombineres og skrues sammen uden ekstra monteringsbeslag.
&RQWUROOHUQHNDQIRUELQGHVWLOGHĆHVWH3/&¾UYLD,2/LQNHOOHU0RG%XV7&3
Ring 70 21 10 90 for mere information.

www.festo.dk/OMS

STRØM- OG ENERGIMÅLINGSTEKNIK
Gennemsigtighed betaler sig!

Visualisering &
konfigurering

Analyse &
datahåndtering
Måling

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
WAGO Denmark A/S • Lejrvej 17 • 3500 Værløse
Tlf.: 44 35 77 77 • info.dk@wago.com
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Danske produkter skal være mere smarte
Danske virksomheder mangler ofte den viden og de eksperter, der skal bringe deres produkter ind i den digitale
tidsalder. Det viser et projekt om at kombinere software
med velkendte danske industriprodukter, som 14 virksomheder har deltaget i de seneste ﬁre år sammen med
tre af landets universiteter.
SMART. - Smarte produkter med indbygget software
og som evt. kan forbindes
med internettet vil i løbet
af de næste ganske få år få
det helt store gennembrud.
Derfor er det afgørende, at
danske virksomheder i højere grad bliver i stand til at
lave smarte produkter styret af software. Vores projekt viser, at det kan lade

Everywhere” i København
forleden.

Kunderne skal tilbydes
mere og mere
I projektet, der nu udgiver
rapporten ”Smarte produkter i praksis”, har 14 danske
virksomheder arbejdet med
at gøre deres produkter
mere smarte. Bag projektet
står som nævnt Industri-

I projektet ”Smarte produktet i praksis” har
14 danske virksomheder arbejdet med at
gøre deres produkter mere smarte.
sig gøre, ikke mindst ved
et tværgående samarbejde
mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og
forskningsenheder, siger
adm. direktør Mads Lebech,
Industriens Fond, der har
medﬁ nansieret projektet.
Projektet blev præsenteret
på konferencen ”Embedded

ens Fond i samarbejde med
projekt ITOS - Industrielle
Teknologier og Software og
DI ITEK, som er Dansk Industris branchefællesskab
for it-, tele-, elektronik- og
kommunikationsvirksomheder.
Digitaliseringen betyder, at danske virksomhe-

Adm. direktør Mads Lebech:
-Vi skal lave smarte produkter styret af software.

ders produkter skal tilbyde
kunderne mere og mere.
Det stiller nye markante
krav om at beherske digital
teknologi. Virksomheder
som Google er langt fremme
med selvkørende biler, som
i realiteten er computere
med gummihjul og motor.
Men det gælder f.eks. også
for skibsmotorer, måleapparater, overvågningsudstyr,
pumper, ventiler, vindmøller og medicinske apparater.
For dem og praktisk talt alle
industrielle produkter gælder, at de fremover skal ud-

Branchedirektør Adam Lebech: - Danske virksomheder skal være
lige så stærke på det digitale felt som det industrielle.

vikles til smarte produkter
med et væld af nye digitale
funktioner.

Stærk på det digitale som
på det industrielle
- Det er vores ambition, at
danske virksomheder skal
være lige så stærke i konkurrencen på det digitale felt,
som de er på det industrielle.
Det skal de være for, at vi
som nation kan være med
i konkurrencen på fremtidens industrielle markeder,
men vi er ikke helt i mål herhjemme endnu. Virksomhe-

derne mangler kompetencer
og kandidater med de rigtige
uddannelser. Vi har derfor
brug for at få ny digital viden
spredt hurtigt til virksomhederne, udvikle vores kompetencer og uddanne nye
ledere og ingeniører hertil,
siger branchedirektør Adam
Lebech, DI ITEK.

Gennem konkrete
forskningsprojekter
Blandt virksomhederne i
projektet er Brüel & Kjær
Sound & Vibration A/S,
Danfoss A/S, Terma A/S,

Grundfos A/S og MAN
Diesel & Turbo.
DTU, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet
er de tre universiteter, der
har medvirket i projektet.
Meningen med projektet
har været at undersøge mulighederne og barriererne
for, at det vil lykkes for dansk
erhvervsliv at omstille sig til
at levere smarte produkter.
Det er bl.a. foregået gennem
helt konkrete forskningsprojekter blandt de involverede virksomheder.
hassel.

Alt til din proces på ét sted - hos Løwener
Flowmålere

Ultralydsmålere

Pumper

Vakuumteknik

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

Displays

Blæsere

Hedland VA
ﬂowmålere

Tætninger

Køleenergi

Aspirationsanlæg

www.hf.net Tel.: 4320 8600
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Den første Jule- og
Nytårshilsen fra BITVA
Der var store forventninger
til fusionen mellem de tre
brancheforeninger VOV,
ATT og BIA. Der var store
traditioner og et godt socialt
netværk i de eksisterende
foreninger, og det var spændende at se om vi kunne videreføre dette i BITVA. For
mig personligt har det været
en meget stor fornøjelse at
samarbejde med de øvrige
bestyrelsesmedlemmer, og
jeg har kunnet konstatere,
at vi hurtigt fandt en fælles
dagsorden, og at samarbejdet fungere fortrinligt.
Det vil være naturligt her
et år efter, at kigge på, om
vi har opnået noget af det,
vi gerne vil opnår. Formålet med fusion var at samle
branchen og dermed få
større gennemslagskraft,
mere indﬂydelse og ﬂere
ressourcer. Sammenlægningen skulle komme til at
skabe større værdi for medlemmerne og bl.a. betyde
følgende:
• Flere ressourcer til at lave
spændende medlemsarrangementer
• Flere og bedre udadvendte aktiviteter som
fælles uddannelsesdage,
messedeltagelse osv.
• Større synlighed hos
både eksisterende og
potentielle medlemmer
• Mere politisk indﬂydelse
i forhold til myndigheder
og organisationer
• Større gennemslagskraft
i forhold til fagpressen og
andre medier
• Flere og bedre efteruddannelsestilbud til medlemmerne
• Bedre branchestatistikker, analyser og mere
værdifuld viden

Nye medlemmer i failsafe Simatic-familien
Læg dit sikkerhedsrelæ ind i vores mindste controller-serie

Aage Dam,, Formand for Brancheforeningen for Industri Teknik,
Værktøj og Automation, BITVA.

Vi har i løbet af året haft ﬂere arrangementer og netop
afholdt BITVA’s første 24
timers konference med tæt
på 100 deltagere. Der er ikke
nogen tvivl om, at dette arrangement var en stor succes på det faglige niveau med
rigtig godt og brugbart indspark til den daglige ledelse.
Hvad der også var meget
positivt var, at vi oplevede
en meget stor interesse for
socialt networking på tværs
af de gamle brancheforeninger.
Med hensyn til politisk
indﬂydelse så har vi dels
været repræsenteret med
undertegnede i to rundbordssamtaler med ministrere, samt ikke mindst
ved at vi har fået en bestyrel-

sespost i Dansk Erhverv. Vi
lægger stor vægt på faggrupperne og vil fremadrettet arbejde på, at disse kommer
til at virke så optimale som
muligt, samt opfordre grupperne til at gøre brug af de
økonomiske midler, der er
til rådighed for disse.
De øvrige punkter arbejder vi på og håber, at vi sammen kan skabe en stræk og
synlig brancheorganisation.

• Nu findes S7-1200 derfor som fail-safe version og du har for førVte
gang mulighed for at lægge dit sikkerhedsrelæ ind i vores mindste
controller-serie.
• Med Safety library, der er fælles for alle CPU’er, er du garanteret fuld
fleksibilitet og øget effektivitet af din engineering.
Læs mere på www.siemens.dk/safety-integrated

Med ønske om en rigtig god
jul og et godt Nytår,
Med venlig hilsen
Aage Dam
Formand for Brancheforeningen for Industri Teknik,
Værktøj og Automation,
BITVA

Det kan altid betale sig at
skifte til EC-ventilatorer

VALVES

Reguleringsventiler – Vibrationsmåle-systemer
- Diagnostik lokalt og on line

ENGINEERING

Nordsjællands Hospital
har energioptimeret næsten 100 ventilationsanlæg siden 2008.
VENTILATION. På Nordsjællands Hospital bliver
AC-ventilatorer skiftet til
EC-ventilatorer fra ebmpapst uden forudgående
målinger og beregninger.
-Vi ved jo, at det virker, lyder forklaringen fra
projektlederen, der har
energioptimeret næsten
100 ventilationsanlæg på
hospitalet siden 2008. Besparelsen er ca. 40 procent.
Energispareprojektet
med at skifte til EC-ventilatorer i de gamle anlæg
startede på Hillerød Hospital i 2008 efter grundige

• Med S7-1214 FC og S7-1215 FC controllerne er der nu ti størrelser i alt.
Der er altså rig mulighed for at vælge en CPU, som passer til lige netop
dit behov!

ASSET MANAGEMENT

SERVICE

Projektleder Frank Hansen, Energi & Miljøteknik:-Vi behøver ikke
lave en masse målinger og beregninger på energibesparelsen - vi
ved jo, at det virker, så jo hurtigere vi kommer i gang, jo større
bliver besparelsen.

beregninger af energibesparelsen, men nu hvor turen
er kommet til hospitalet i
Frederikssund, er teknikerne holdt op med at måle

og beregne. Erfaringen viser
nemlig, at det altid kan betale sig at skifte til EC.
hassel.

EDUCATION

stand nr. B1143

Askalon
Generatorvej 8a 2860 Søborg, Tlf. +4570701275
www.askalon.dk
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5.000 frekvensomformerspecialister
med sammenlagt 68 års erfaring
Med sammenlægningen
af Danfoss VLT Drives og
Vacon til Danfoss Drives
er det nye selskab med
repræsentation i 50 lande
med 80 salgsselskaber klar
til at erobre verdensmarkedet.

En forsamling af kunder fra marine og
offshore-branchen ﬁk forklaret, hvad
Danfoss Drives kunne.

Af Thomas Hasselriis
DRIVES. -Danfoss Drives vil
om fem år være markedsleder, når det drejer sig om at
levere frekvensomformere
til marine- og offshorebranchen.
Der sagde key account
manager Jens-Christian
Strate, da han på et seminar
i Frederikshavn for omkring
40 marine- og offshore kunder fortale om det nye Danfoss Drives, som er en fælles
organisation, der varetager
salget af både Danfoss VLTog Vacon frekvensomformere. Der er også blevet holdt
seminarer i København og
Esbjerg, med mellem 30 og
40 deltagere hvert sted.

Vil være nr. 1 på
verdensmarkedet
-Vi er i øjeblikket nr. 2 på
markedet, men jeg er ikke
i tvivl om, at vi løbet af en

fabrikker og R&D-centre,
som fokuserer på at skabe
innovative og kvalitetsbevidste løsninger til vores
kunder.
-Med sammenlægningen
af Vacon og VLT er vi nu
5.000 frekvensomformer-

Applikationsingeniør Anders Eriksen berettede gennemgik nogle
case storys.

femårig periode vil være
nr. 1, sagde Jens Christian
Strate.
-Ved at samle vore kræfter
og erfaringer vil Danfoss
Drives være verdens førende leverandør for frekvensomformere til marine og
offshore, hvor det bedste
fra begge selskaber vil være
repræsenteret, hvilket betyder endnu ﬂere fordele for
vore kunder, fortsatte key
account manageren.
-Danfoss Drives er i 50
lande med ﬂere end 80 salgsselskaber. Desuden har vi 12

eksperter med 68 års sammenlagt erfaring inden for
frekvensomformere og kan
tilbyde rådgivning og hjælp
inden for lige præcis det område, som den enkelte kunde
har brug for.
-Danfoss Drives kan i
fremtiden tilbyde produkter fra effektområde 018 kW
og helt op til 5,3 MW, sagde
Jens Christian Strate.

En supersoftstarter til
Gitte Henning
Applikationsingeniør Anders Eriksen berettede om

et par case storys, der virkelig fortalte noget om, hvor,
hvor bredt man favner inden
for marine og offshore.
Den første drejede sig
om installering af en super
softstarter på trawleren
”Gitte Henning”.
Eftersom dimensioneringen af generatorerne var
optimeret til bedste energieffektivitet uden en stor
kraftreserve, var generatorerne for lille til at starte
1,47 MW variabel azimut
thruster med en softstarter,
og det var udelukket at installere større generatorer.
Danfoss Drives og den
elektriske
entreprenør,
Semco Maritime A/S fandt
sammen en praktisk løsning. Ved hjælp af en VLT
frekvensomformer til at
begrænse startstrømmen,
mens thrusteren blev startet
med propelbladene i neutral
position, var det muligt at
bevare de angivne generatorer.
Løsningen krævede en
560 kW VLT frekvensomformer med en DEIF
synkroniseret bypass kontakt. Begge ting kunne
blive installeret i thruster
switchboard uden krav om
yderligere plads.
Der blev yderligere installeret to 400 kW VLT
frekvensomformere til kølekompressorer og et aktivt
harmonisk ﬁlter for at opfylde kravene.

Sikker og bæredygtig
strøm fra åbent hav
En anden case story drejede sig om, hvordan en VLT
leverer hurtig og præcis
styring fra skibet til havbunden.

Lægning af HVAC søkabler
er enklere, sikrere og mere
præcis end nogensinde med
det fjernbetjente rendegraver ROV fra CT Offshore
A/S. En Danfoss VLT frekvensomformer ombord på
moderskibet kontrollerer
højt og lavt tryk på ROV
havvandspumpen via et kabel til ROV på undersøiske
dybder op til 100 meter. I
den krævende offshorevindindustri, hvor indsatserne er
høje, betaler investeringerne sig i en høj effektiv frekvensomformer sig blot på
få dage, men fordelene er varige, idet der levereres sikker
og bæredygtig strøm fra det
åbne hav i årtier fremover.

Løsning på en ny teknisk
udfordring
Inden for en seks måneders
tisramme havde CT Offshore til opgave at udvikle
og bygge en ny generation
ROV rendegraver. Ambi-

tionerne var høje trods den
korte tidsramme. Målet var
820 kW (1100 hk) kapacitet
til fremdrift og pumpning
og en ny Dobi (Dybde af Burial Indication) samt værktøj
og PLC-styring med en hel
række ﬁnesser og ergonomisk arbejdsmljø.
En ny teknisk udfordring
var at ﬂytte pumperne fra
skibsdæk til havbunden for
at reducere tabet og reducere tab og øge driften på
ROV. Afgørende for succesen var, at man med pumperne monteret på ROV kunne
få høj præcision og variabel
hastighedskontrol.
Kontrol med højt og lavt
tryk og variabel hastighed
krævede en særlig løsning.
CT Offshore opfordrede
derfor Danfoss sammen
med konkurrerende leverandører til at ﬁnde en god
løsning til styring af pumper på havets bund. Det blev
Danfoss, der ﬁk opgave, og

man lavede et analysesystem, der omhandlede de
nødvendige elementer til
optimal styring af pumper,
og harmonisk forvrængning
af det elektriske net ombord
på skibet, men også effektiv harmonisk afbødning og
marineoverholdelse var også
vitale overvejelser.
Baseret på sammenligning af analyserne valgte
CT Offshore løsningen som
Danfoss VLT-team kom
frem til.
Løsningen består af et
VLT AutomationDrive FC
302 Lav Harmonic Drive
til at styre højt og lavt tryk
på pumperne. VLT-drevet
sikrer mindre end 3 pct. Og
sikrer høj kvalitetsspænding
ved fuld belastning.
Ved at bruge et lavt harmonisk drev, vil THDi og
THDv fortsat være lavt,
hvilket reducerer generatorens dimensionering. Sænkning af THDv forlænger
komponentlevetiden, idet
man undgår risikoen for
fejl og ustabilitet af andre
komponenter, der normalt
er forbundet med harmoniske forstyrrelse og forhøjet
THDv.
Løsningen indeholder
også en VLT Sin-wave Filter
MCC 101. Step up transformer 3300 VAC. VLT Soft
Starter MCD 500 til styring
af oliepumpehydraulikken.
Danfoss hjalp med idriftsættelse af det lave harmoniske drev med PROFINET,
og trænede PLC-ingenøren i
drift. Og en Danfoss-ingeniør udførte test og tilslutning
af drevene sammen med
CTO-personale i to faser.

Også i kaffepauserne blev der ivrigt diskuteret marine- og offshoreløsninger.

Temperaturprocesværdier
og diagnostik
ved et øjekast

PERFORMANCE
MADE
SMARTER

7501

Feltmonteret HARTtemperaturtransmitter
60 mm baggrundsbelyst dotmatrix display med radial bargraf •
Optiske knapper, der fungerer selv i barske omgivelser •
Hurtig og intuitiv programmering med guidet vejledning •
HART 7-funktionalitet med HART 5-kompatibilitet •
RTD-, TC-, Ohm- og bipolære mV-indgange samt analog 4-20 mA udgang •

TEMPER ATUR

|

EX-BARRIERER

|

KOMMUNIK ATIONSINTERFACES

|

MULTIFUNK TIONEL

Ex d-mærket eksplosionssikret temperaturtransmitter med innovativt lokalt brugerinterface
Nu kan du drage fordel af nem programmering og hurtig inspektion og diagnostik af dine
procesværdier med 7501 Feltmonteret HART-temperaturtransmitter. Uanset hvilket miljø du
beﬁnder dig i, kan du ved hjælp af unik teknologi konﬁgurere transmitteren fra fronten af huset,
bare ved at berøre de optiske knapper – endda iført handsker.
Få glæde af PERFORMANCE MADE SMARTER i dag på prelectronics.dk, eller ring på 8637 2677.

|

ISOL ATION

|
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EMCO Controls A/S udvider sin svejseafdeling
EMCO Controls A/S har købt en nabobygning, som er
indrettet til en moderne svejseafdeling med fysisk adskilte afdelinger for svejsning af kulstofstål og højtlegerede og rustfrie materialer. Endvidere er der faciliteter
for ikke-destruktiv svejsekontrol og trykprøvning.
Af John Steenfeldt-Jensen
UDVIDELSE. I foråret 2015
blev en nabobygning til
EMCO Controls’ eksisterende domicil i Hillerød sat
til salg, og den hurtigtvoksende virksomhed, der de
sidste par år har fået Dagbladet Børsens Gazelle-pris,
slog til og købte bygningen
samt den store nabogrund,
der med tiden kan give plads
til yderligere udvidelser.

En moderne
svejseafdeling

Dansk producent
EMCO Controls A/S er en
af de få danske producenter inden for mekanisk instrumentering til måling af

niveau og ﬂow i procesindustrien, off-shore-industrien,
marineindustrien, fødevareindustrien, den kemiske
industri, kraftværker etc.
Nyt i produktpaletten er
også elektroniske instrumenter til måling og analyse
af ledningsevne i væsker.

Store produktionslokaler
- Med købet af den nye
fabriksbygning har vi fået
frigjort plads i vort maskinværksted, hvor der foretages
spåntagende bearbejdning
og montage, og samtidig har
vi fået plads til en tiltrængt
udvidelse af vor svejseafdeling, siger direktør Mads Lisberg, EMCO Controls A/S.
- Den nye udvidelse omfatter en bygning på cirka
750 m2 indeholdende store
produktionslokaler med
gode adgangsforhold og
krankapacitet, så selv store
emner kan håndteres. End-

Den nye udvidelse omfatter en bygning på cirka 750 m2 indeholdende store produktionslokaler
med gode adgangsforhold og krankapacitet, så selv store emner kan håndteres.

videre er der i bygningen,
foruden folkerum, lokaler
til produktion og laboratori-

um for ledningsevnemålere.
Sammen med de hidtidige
lokaler råder vi i dag over et
areal på cirka 2.200 m2.

Kulstofstål og højtlegerede
og rustfri materialer hver
for sig
- Det nye svejseværksted er
opdelt i en ’sort’ afdeling
for svejsning af kulstofstål
og en afdeling for svejsning
af rustfrie og højtlegerede
materialer. Adskillelsen af
de to typer materialer sker
for at undgå forurening af de
rustfri og højtlegerede materialer. Endvidere har vi faciliteter, hvor vi kan foretage
trykprøvning op til 1.500
bar, fortæller Mads Lisberg.

Direktør Mads Lisberg, EMCO Controls A/S, i det nye svejseværksteds
afdeling for svejsning af kulstofstål.

Underleverandør
af svejsning
- Udvidelsen betyder også,
at vi nu vil tilbyde os som
underleverandør af svejsning, idet vi har stor erfaring og ekspertise inden
for svejseprocedurer og er
certiﬁcerede efter svejse-

Dansk producent.

standarden EN 3834. Vor
ekspertise ligger specielt
inden for svejsning af vanskelige materialer som eksempelvis: 22CrDuplex, 25
CrDuplex, 254SMO, Titanium, A350LF2, Alloy 625,
Hasteloy C276, Monel 400
og AISI 316, som alle anvendes i for eksempel off-shoreindustrien samt 16MO3,
13CrMo4-5, 10CrMo9-10

og X10 CrMoVNb9-1, der
anvendes i kraftværkssektoren.

Kontrol af svejsning og
materialer
- Med hensyn til en uafhængig kontrol af såvel
svejseprocedurer
som
selve svejsningerne har vi
et samarbejde med NSK,
Nordisk Svejse Kontrol,
der foretager alle vore svejseundersøgelser, eksempelvis med røntgen, ultralyd,
magnetoﬂux og penetrant.
Desuden kan NSK foretage
en PMI-test, Positive Material Identiﬁcation, der er en
ikke-destruktiv analyse af
den kemiske sammensætning af et givent materiale
i et produkt. Med en sådan
PMI-test kan vi dokumentere over for en given kunde,
at det leverede produkt er
fremstillet af det materiale,
der er speciﬁceret, udtaler
til slut Mads Lisberg.

RoboCluster på plads i spritnye lokaler
Innovationsnetværkets
sekretariat er rykket ind
på kontorerne i SDU’s
nye fakultetsbygning på
Campusvej i Odense.
INNOVATION. Det emmer af
liv i Det Tekniske Fakultets
nye bygning på SDU, hvor
RoboCluster har fået plads
i de lyse indbydende lokaler. Bygningen, der netop er
blevet nomineret til årets
skolebygning, er nu også
adressen for det nationale
innovationsnetværk, der
således er tilbage på Cam-

Den nye fakultetsbygning, hvor RoboCluster nu har til huse.

pusvej, hvor det hele startede på Mærsk Mc-Kinney

Møller Instituttet tilbage i
2002.

Starten en lille
selvstændig enhed
Dengang var RoboCluster
en lille, selvstændig enhed,
som skulle skabe netværk
og afdække grundlaget for
at danne et videncenter
inden for robot- og automationsteknologi. I 2006
blev RoboCluster så regionalt forankret med det
formål at styrke og udvide
robot- og automationsteknologiens vækstmuligheder
i den syddanske region. I
dag er RoboCluster nationalt forankret som innovationsnetværk for robotter,
automation og intelligente

systemer, og er på den nye
adresse i tæt kontakt med
robot- og automationsmiljøet, da både robotlaboratoriet, RoboLab, og SDU‘s
nye dronecenter er naboer
i bygningen.

Over 100 deltagere
RoboCluster holdt et arrangement på den nye adresse
den 2. december, hvor man
havde inviterer til info-møde om Innovationsfondens
InnoBooster-ordning. Her
kunne deltagerne blandt andet møde to virksomheder,
der har opnået ﬁ nansiering
af deres forretningsidé.

Lige nu har RoboCluster
lidt over 100 deltagere.
Den nye bygning huser 300
medarbejdere og 3.000 studerende. Bygningens spændende facade er inspireret
af italiensk arkitektur, og
giver et godt lysindfald og
et levende udtryk. Hjertet
i den nye bygning er den
enorme trappe „Møblet“,
som skaber sammenhængskraft mellem afdelinger og
etager.
hassel.

SEE Electrical:
Korrekt el-dokumentation på ingen tid

Hent SEE Electrical Calculator Pro til din smartphone

IGE+XAO Nordic A/S: Bistrupvej 22 - 3460 Birkerød - tlf.: 45 94 21 00 - email: info@ige-xao.dk
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HANNOVER MESSE 2016:

Den netværksforbundne industri er en realitet
’Industri 4.0’, ’Integrated
Industry’, ’Industrial
Internet of Things’ – kært
barn har mange navne,
men det er en realitet, at
den netværksforbundne
industri med digitalt styrede teknologier vil være
i fokus på den kommende
Hannover Messe 2016.
Af John Steenfeldt-Jensen
MESSE. ’Integrated Industry
– Discover Solutions’ er temaet for Hannover Messe
2016, der afholdes fra den
25.-29 april 2016. – Den
netværksbaserede industri
er ikke længere en vision for
fremtiden. Det er en realitet, og Industri 4.0 er allerede nu på vej ind i ﬂere og
ﬂere fabrikker, og inden for
el-distribution er Smart grid
– teknologien godt på vej.
Hvis virksomhederne skal
forblive konkurrencedygtige, er de nødt til at erkende
og fuldt udnytte digitaliseringens potentiale. På Hannover Messe 2016 kan de
se hvordan, siger direktør
Jochen Köckler, Deutsche
Messe AG.

Industri 4.0 er i fokus
På verdens vigtigste indu-

strielle fagmesse, Hannover
Messe 2016, vil løsninger til
digitalisering af fabrikker og
energisystemer være det vigtigste emne. – På messen vil
der være over 100 konkrete
eksempler på dette, hvilket
er enestående i verden.
USA, som er Partnerland
på Hannover Messe 2016,
vil også demonstrere den
nyeste Industri 4.0 - teknologi. Hannover Messe 2016
er uden sammenligning det
globale ’hotspot’ for alle emner inden for ’Integrated Industry’, fortsætter Jochen
Köckler. På messen kan besøgende fra produktionsindustrien skridt for skridt

lære hvordan de konverterer
deres produktionsanlæg til
Industri 4.0 – fabrikker og
besøgende fra energisektoren kan blive informeret om
intelligente energisystemer.

Integrerede, digitale
energisystemer
Den globale produktion,
distribution og forbrug
af energi har aldrig været
mere kompleks end i dag.
Fremtidens energisystemer
kræver mere og mere detaljerede løsninger, der interagerer med hinanden via et
intelligent system. Elektrisk
energi kommer i højere og
højere grad fra decentrale ge-

neratorer, som skal arbejde
sammen i et netværk. Også
opbevaring og distribution
af energi skal i fremtiden styres digitalt. Energinetværker
og datanetværker arbejder
sammen. - Under sloganet
’Integrated Energy ‚ præsenterer Hannover Messe
løsninger til at koble hele
energikæden sammen - fra
produktion, transmission,
distribution og oplagring til
alternative mobilitetsløsninger, fortsætter Jochen
Köckler.

Pionerer for Industri 4.0
- æraen
Hannover Messe har i de

seneste år været pionerer
for Industri 4.0 - æraen.
Sjældent er en teknologisk
udvikling gået så hurtig og
har slået igennem så effektivt som Industri 4.0. Hvad
der for få år siden blot var
en vision er i dag den håndgribelige virkelighed ude i
produktionen. Hannover
Messe vil give denne udvikling endnu mere momentum – ikke kun med nye
teknologier, men også med
de nye forretningsmodeller
den medfører.
Et eksempel på dette
er inden for forebyggende
vedligehold, hvor maskiner
kan overvåges ved hjælp af
sensorer, der rapporterer
om en maskine snart skal
serviceres. Baseret på disse
data kan maskinproducenterne på et tidligt tidspunkt
tilbyde kunden vedligeholdelse og på den måde udvide
sin serviceforretning. – På
særudstillingen ‘Predictive
Maintenance 4.0’ demonstrerer vi meget tydeligt, at
det ikke blot drejer sig om
teknologiske løsninger, men
også om at skabe nye forretningsmuligheder, siger
Jochen Köckler.

De vigtigste aktører samlet
i Hannover
Med årets Partnerland, USA,
byder Hannover Messe velkommen til verdens største

økonomi. Førende amerikanske virksomheder vil
præsentere deres løsninger
for den netværksbaserede
industri og det USA-baserede Industrial Internet
Consortium, IIC, vil være
repræsenteret i et særligt
udstillingsområde. IIC er
en global organisation, der
har til formål at arbejde for
udviklingen af ’Industrial
Internet of Things’. På den
måde er alle de vigtigste
aktører inden for industriel
digitalisering samlet i Hannover: De tyske virksomheder med kernekompetencer
inden for den mekaniske
og elektriske industri, de
førende amerikanske softwareudbydere samt virksomheder fra Kina og Japan,
som udvikler Industri 4.0 ud
fra deres synsvinkel. Dette
fører til nye partnerskaber,
nye ideer og nye løsninger
frem mod realiseringen af
Industri 4.0.
- På Hannover Messe
2016 har vi samlet den
verdensomspændende industris ekspertise inden
for Industri 4.0, og under
temaet ’Integrated Industry – Discover Solutions’
kan de besøgende opleve
netbaserede løsninger som
fører til en forbedret konkurrenceevne, slutter Jochen Köckler.

Spredning af antibiotika-resistens sker næppe i spildevandsanlæg
for de antibiotika, vi testede.
Men når vi undersøgte, om
generne havde været beskrevet før, fandt vi, at langt
størstedelen var helt ukendt,
forklarer postdoc Christian
Munck fra DTU Biosustain.

Ny forskning, hvor bakterieforskere fra Aalborg Universitet har assisteret kolleger på DTU, udfordrer den
gængse opfattelse af, at bakterier kan udvikle antibiotikaresistens i spildevandsanlæg. Resultaterne er netop
offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift
Nature Communications.
SPILDEVAND. Forskerne fra
DTU Biosustain og Aalborg Universitets Institut
for Kemi og Biovidenskab
har studeret gener fra spildevandsrenseanlæg, der
kan gøre bakterier antibiotikaresistente. Resultaterne
viser, at renseanlæggene indeholder mange gener, som
kan give resistens over for
en lang række antibiotika.
Imidlertid ﬁndes generne
sjældent i bakterier uden
for renseanlæggene. Det
indikerer, at renseanlæggene ikke som hidtil antaget
udveksler resistensgener til
bakterier, som er farlige for
mennesker.
- Det tyder på, at størstedelen af de resistensgener, vi
ﬁnder i spildevandsanlæg,
ﬁndes i de særlige mikroorganismer, der er i stand
til at overleve de specielle
forhold i spildevandsanlæggene, siger professor Per

Halkær Nielsen fra Center
for Microbial Communities (CMC) ved AAU, som
har deltaget i projektet
under ledelse af professor
Morten Sommer fra DTU
Biosustain (Novo Nordisk
Foundation Center for Biosustainability).

Overraskende fund
Anlæg til biologisk spildevandsrensning over hele
landet modtager hver dag
ﬂere millioner liter spildevand fra bl.a. hospitaler
og private husstande. Spildevandet indeholder både
rester af antibiotika og en
mængde forskellige sygdomsfremkaldende bakterier. Derfor er det generelt
antaget, at renseanlæg er
et ideelt sted for sygdomsfremkaldende bakterier
at få nye resistensgener.
Nu viser den nye danske
forskning, at de hyppigst

Spildevandsanlæg er ikke antibiotika-resistens synderen.

forekommende resistensgener i renseanlæg ikke ﬁndes blandt bakterier uden
for disse anlæg, f.eks. hos
mennesker eller dyr. Resultaterne udfordrer dermed
den gældende opfattelse af,
at spildevandsanlæg er knu-

depunkter for spredning af
antibiotikaresistensgener.

Indsamlet prøver i to år
- Spildevand indeholder
mange tarmbakterier, som
er velbeskrevet, så det var en
overraskelse for os, at langt

størstedelen af de resistensgener, vi fandt i renseanlæggene, er helt ukendte. Vi har
studeret fem forskellige store renseanlæg og indsamlet
prøver over en periode på to
år, og i alle prøverne fandt vi
gener, som gav resistens over

Spildevandsanlæg et stort
reservoir af gener
Lederen af forskningsprojektet, DTU-professor Morten Sommer tilføjer,
- Vores forskning viser,
at renseanlæg indeholder et
stort reservoir af gener, der
kan gøre bakterier antibiotikaresistente, men at disse
gener ikke optræder i sygdomsfremkaldende bakterier. Hvorvidt disse gener en
dag kan optræde i sygdomsfremkaldende bakterier, er
svært at sige, men vi arbejder
på at forstå de mekanismer,
der er involveret i, at resistensgener kan bevæge sig
fra ikke-sygdomsfremkaldende bakterier til sygdomsfremkaldende bakterier.
Resultaterne er publiceret i artiklen ”Limited
dissemination of the wastewater treatment plant core
resistome” i det anerkendte
videnskabelige tidsskrift
Nature Communications.
hassel.

Vi tager os tid til at forstå dine behov

Med Endress+Hauser services såsom opstarter, kalibrering og servicekontrakter kan du spare tid og penge!
Minimér reparationstiden, forøg oppetiden, reducér vedligeholdelsestiden.
Endress+Hauser forstår at tiden er essensen af en omkostningseffektiv drift på nutidens procesanlæg.
Vi kan hjælpe dig med at spare tid og optimere dine processer, så du kan bruge tiden på andre vigtigere ting.
Ring til os allerede i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig med at få tiden tilbage.

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

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

Kollmorgen’s IP69K AKHMmodeller leveres inline eller
reverse-parallel.

Kollmorgen’s lineære aktuatorer fra Delta Elektronik A/S er udviklet til at modstå
strenge hygiejniske krav. Disse nøglefærdige IP69K drev lukker døren for bakterier.
IP69K. Til præcise lineære
bevægelser i miljø hvor der
er strenge hygiejniske krav
har Kollmorgen kombineret
servomotorer fra AKMHserien med deres aktuatorer
udført i rustfrit stål.
Disse nøglefærdige drev
med så stor tæthed IP69K
og overbelastnings kapacitet er nødvendig til løfte og
formnings opgaver i pakke,
føde og den pharmaceutiske
industri.
De dækker desuden
området fra 0,89 til 20 kN
opdelt i ﬁ re størrelser med
hastigheden 1 m/sek.

Egenskaber
Lineære drev med elektrisk
motor har meget bedre
control karakteristik end
tilsvarende pneumatiske
drev, mere energi effektivitet og er mere støjsvage
under operation. Desuden
har de lineære drev længere
levetid.
OEE
Disse elektromekaniske enheder yder et betydeligt bidrag til det samlede udstyrs
effektivitet (OEE: Overall
Equipment Efﬁciency) og
hjælper med forbedring af

servomotor og den lineære
aktuator: Enten inline eller
reverse-parallel.

energi effektiviteten. Dette
ses også af den tydelig kortere rengøringstid takket
være, at det er let at rense
overﬂaderne på de lineære
drev uden brug af ekstra beskyttelses indkapsling/hus.

Reduceret pladsbehov
Kollmoren har designet
disse lineære aktuatorer
med ”et-kabel” teknologi
til at forbinde centrale eller
lokal servocontroller.
Dette reducerer pladsbehovet og tiden med installationen til det halve.
For tilbagemeldinger be-

nytter Kollmorgen SFD3
digital resolver eller DSL
enkoder.
For at brugerne kan få
større design frihed ved
konstruktion af maskiner,

leveres de lineære drev i
to modeller for at tilpasse
plads begrænsningerne på
maskinen.
De adskiller sig ved tilslutningen mellem AKMH

Silver Partner 2015
Kollmorgen er SilverPartner 2015 og det bekræfter
design, produktkvalitet,
pålidelighed og leveringssikkerhed. Firmaet har arbejdet med motion control
design i mere end 70 år og
er ekspert i at levere løsninger, som netop bekræftes
ved udnævnelsen til SilverPartner.
Yderligere information:
www.deltaelektronik.dk
jsk

Kabelværktøj der
er let at bruge

www.aplica.dk

Tangen presses sammen,
og bladene skærer kapelkappen af uden at beskadige ledninger.

Danmarks førende limhus

LIM · DOSERING · AUTOMATION

KABELVÆRKTØJ. ESCHA,
som i Danmark forhandles af Hans Følsgaard A/S,
supplerer nu sit sortiment
af tilbehør med nye aﬁ soleringsværktøjer.
Kabelkapper i forskellige
længder og diametre kan nu
fjernes let og hurtigt ved
hjælp af det såkaldte ‘Cable Strip Tool‘ og ‘Cable
Cut Tool‘.
Aﬁ soleirngsværktøjet
fungere som en tang. Kablet
placeres ganske enkelt mellem de to ’blade’ og trækkes
ud gennem tangen. Således
kan længden på det aﬁsolerede stykke let justeres.
Når man presser tangen
sammen, skærer bladene
kabelkappen af uden at beskadige ledningerne. Til slut
kan kabelkappen trækkes af
uden besvær.
Ved at anvende aﬁ sole-

ringsværktøjet, kan styrekabler, meget ﬂeksible
TPE-kabler, PUR-, PVCog PUR/PVC-kabler såvel
skærmede som u-afskærmede aﬁ soleres nemt og
hurtigt. ESCHA tilbyder
to forskellige typer aﬁ soleringstænger afhængigt af
kabeldiameteren (3.20mm
til 4.40mm eller 4.40mm til
7.00mm).

Klippeværktøj
Når der er tale om PUR
kabler med en udvendig diameter på mere end 4.6mm,
skærer klippeværktøjet
kabelkappen op på langs. I
disse tilfælde, placeres kablet først på den ønskede placering i værktøjet. Dernæst
trækkes Cable Cut Tool ned
og to knive skære kabelkappen op uden at beskadige
ledningerne. Til sidst kan
kabelkappen let fjernes.
Klippeværktøjet er især velegnet til applikationer hvor
et meget langt stykke kabel
skal aﬁ soleres.
www.hf.dk.
hassel.

En tang til aﬁsolering
af kabler.

Vi kan få ALT til at holde sammen
Aplica er din specialist inden for lim og væskehåndtering. Vi
dækker dit behov - fra en enkelt tube lim til komplekse automationsanlæg til lim og væsker. Hos os ved du præcis, hvad
du sparer, når du vælger et af vores automationsanlæg - og
vi hjælper dig naturligvis helt i mål med installationen.

PROVIDING SOLUTIONS

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

& proces
www.automatik.nu
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PÅ VEJ MOD INDUSTRI 5.0
Hvis man følger lidt med i
det, vi skriver om i AUTOMATIK & PROCES, kan
man ikke have undgået at
lægge mærke til, at et af de
mest ’hotte’ emner i de seneste par år har været fænomenet ’Industri 4.0’, som i de
engelsksprogede lande også
kaldes ’Internet of Things’,
’Maskine-til-maskine kommunikation’, ’Cyberfysiske
systemer’ eller ’Integrated
Industry’. Men det er det
samme, nemlig den fjerde
epoke af den industrielle
revolution.

De ﬁre industrielle
revolutioner
Den 1. industrielle revolution fandt sted midt i
1700-tallet med opﬁ ndelsen
og anvendelsen af dampmaskinen, den 2. industrielle
revolution kom i 1913 med
Henry Fords introduktion
af samlebåndet og den 3. industrielle revolution kom i
1970’erne med mikroelek-

tronikken, computere og
programmerbare styringer,
PLC.
Industri 4.0 blev introduceret på Hannover Messen i
2011, og handler om at integrere ’intelligente fabrikker’
i produktionssystemet ved
at kombinere decentraliseret styring med maskiner,
produkter og komponenter,
som kan kommunikere med
hinanden. Dette stiller krav
til producenterne af automationskomponenter, der
skal udvikle intelligente
løsninger, som kan sammenkoble produktionssystemerne til ’intelligente
fabrikker’, hvori begreber
og produkter som Big Data,
robotter og cyber-fysiske systemer indgår.

Det går hurtigere
og hurtigere
Karakteristisk for udviklingen af epokerne i den industrielle revolution er, at
tidsrummet mellem hver

af epokerne bliver kortere
og kortere. Fra cirka 100 år
mellem den 1. og 2. industrielle revolution til cirka
40 år mellem den 3. og 4. industrielle revolution. Fortsætter denne udvikling - og
alt tyder på, at det gør den
- vil den 5. industrielle revolution komme inden for de
næste 10 til 20 år. Hvad den
vil komme til at omhandle,
kan man kun gætte på, men
et bud kan være udviklingen af ’kunstig intelligens’,
’superhurtige kommunikationssystemer’ og Holoner
- selvstyrende, intelligente
enheder, der tilsammen
udgør automationssystemer. Læs eksempelvis om
Festo’s BionicANTs i majnummeret af AUTOMATIK & PROCES.

Nyhederne står i kø
Udviklingen af Industri
4.0 frem mod Industri 5.0
har også præget indholdet i
AUTOMATIK & PROCES

i det forløbne år med beskrivelse af løsninger, processer
og nyudviklede produkter.
Vi har også rapporteret fra
internationale fagmesser,
hvor nyhederne står i kø,
og hvor synergien mellem
besøgende og udstillere og
udstillerne indbyrdes med
stormskridt ﬂytter grænserne for den teknologiske
udvikling.

Mediepartner for
brancheforeningerne
Som brancheforeningernes
mediepartner føler vi os på
AUTOMATIK & PROCES
forpligtede til, sammen med
vore læsere og annoncører,
at yde vores bidrag til at
beskrive, i hvilken retning
udviklingen går inden for
automatisering: gennem beskrivelse af nye produkter,
nye metoder, reportager fra
messer og konferencer, cases
fra succesrige virksomheder
etc. Og som mediepartner
for fagmessen AUTOMA-

TIK kan vi med tilfredshed
konstatere, at interessen for
at informere og at blive informeret er stigende fra år
til år, og at branchens aktører ser positivt på fremtiden.
På den baggrund ser vi frem
til AUTOMATIK 2016 i
Brøndby Hallen og Idrættens
Hus i september, hvor automationsbranchen præsenterer de nyeste produkter og
deres input til Industri 4.0.

Fokus på automatisering
AUTOMATIK & PROCES
har fokus på industriel automatisering og procesautomatisering, og der er ikke én
branche eller én industrivirksomhed, hvor dette ikke
er aktuelt. I AUTOMATIK
& PROCES’s spalter har vi i
årets løb skrevet om nye teknologier og nye produkter,
der er kommet på markedet,
eksempelvis inden for industriel automatisering, procesautomatisering, hydraulik
og pneumatik, maskinbyg-

ning, robotteknologi m.v. På
de følgende sider bringer vi
resumeer af nogle af nyhederne. Hvis dette skærper interessen for at gå tilbage og se
nærmere på artiklerne, kan
alle numre af AUTOMATIK
& PROCES i deres fulde udstrækning læses på vor hjemmeside www.automatik.nu.

Glædelig jul og godt nytår
Vi ønsker alle vore læsere,
annoncører og samarbejdspartnere en glædelig jul og
et godt nytår - og ser frem til
endnu et godt AUTOMATIK & PROCES - år i 2016.
jsj
Jørgen Blangsted
Forlagschef
Mette Hviid Togsverd
Adm. direktør
John Steenfeldt-Jensen
Redaktør
Thomas Hasselriis
Redaktør

STRØM- OG ENERGIMÅLINGSTEKNIK
Gennemsigtighed betaler sig!

www.wago.dk

Strømmåling

1- og 3-faset analyse &
datahåndtering

Integreret visualisering
& konfigurering
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2013. Beckhoff’s
messegæster til
’Morgenmøde’
på standen på
HI-messen 2013.

Masseﬂowmålere og adaptiv
ventilstyring optimerer procesforløb
system, fortæller Project
Coordinator Lars Lundgaard, Novozymes A/S.

Ved at anvende Krohne
Optimass 6400 masseﬂowmålere samt en
nyudviklet, adaptiv ventilstyring, HvalkofAdaptiveReg, har Novozymes A/S
optimeret et nyt procesanlæg til produktion af
enzymer.

Adaptiv ventilstyring
Til regulering af processen anvendes det adaptive
ventilstyringssystem HvalkofAdaptiveReg fra KH
Consult og nyudviklet af
Karsten Hvalkof Andersen.

PROCES. På Novozymes’
fabrik i Kalundborg, har
man for nylig installeret et
nyt anlæg til produktion af
enzymer til vaskemidler og
dyrefoder. I anlægget opvarmes og blandes tre ﬂydende
komponenter, hvoraf den
ene er vand. I en efterfølgende proces granuleres den
ﬂydende masse til enzymer
i pulverform.

Project Coordinator Lars
Lundgaard, Novozymes
A/S: - Siden installeringen
af Krohne Optimass 6400 og
det adaptive ventilstyringssystem er vor oppetid blevet
forbedret, og opstarten er
også blevet hurtigere.

Fra et- til trestrenget
anlæg
Blandingen af komponenterne sker i et nyudviklet,
tre-strenget system kombineret med recirkulering af
komponenterne i de enkelte
tanke. Herved kan temperaturen holdes konstant og
komponenterne holdes ﬂydende og homogene.

- Tidligere producerede vi
på et et-strenget system,
hvor der ofte var problemer især ved opstart af en
produktion. Målsætningen
med et nyt system var, at det
skulle køre stabilt, have en
hurtigere opstart samt en
nøjagtigere dosering. Denne
målsætning har vi nu opnået
med det nye, tre-strengede

Upåvirket af gas i væsken
Til at styre doseringen af
komponenter er der i systemet installeret masseﬂowmålere af typen Krohne
Optimass 6400, som forhandles i Danmark af Gustaf Fagerberg A/S. Det er
Coriolis masseﬂowmålere,
der specielt er egnet til væske- og gasapplikationer,
idet de uden måleafbrydelser kan måle ﬂow med gasindhold op til 100 %.
Ingen produktionsstop og
ingen ombygning
- Siden installeringen af
Krohne Optimass 6400 og
det adaptive ventilstyringssystem HvalkofAdaptiveReg er vor oppetid er blevet
forbedret, og opstarten er
også blevet hurtigere., siger
Lars Lundgaard.
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Nyudviklet, dansk system til automatiseret, visuel kvalitetskontrol
Med det nyudviklede,
automatiserede visionsystem Ivisys Pro kan
produktionsvirksomheder
reducere overproduktion,
øge produktionshastigheden og minimere fejl til nul
selv ved produktion i små
serier.
VISION. Det danske ﬁ rma
Ivisys ApS har udviklet
et automatiseret 3D-visionsystem, Ivisys Pro, til
eksempelvis fejlﬁ nding,
veriﬁ kation, opmåling og
tolerancekontrol af emner
i produktionsmiljøer.

Et ﬂeksibelt system
- På afgørende punkter gør
Ivisys Pro op med de krav,
der stilles med hensyn til
emnernes ﬁ ksering, lysforhold etc. for at få konventionelle visionsystemer til at
fungere pålideligt, forklarer
adm. direktør Jakob Kesje,
Ivisys ApS.
Upåvirket af emnernes
placering
- Disse begrænsninger har
vi gjort op med i Ivisys’ vi-
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10 års succes i Danmark
Den 1. januar 2015 havde
Beckhoff Automation ApS
10 års jubilæum. Gennem de 10 år har Beckhoff
været med til at præge den
teknologiske udvikling på
automationsmarkedet.
JUBILÆUM. I 1980 blev ﬁ rmaet Beckhoff Automation
GmbH & Co. KG etableret i
byen Verl i Tyskland, og den
første PC-baserede maskinstyring blev leveret af Beckhoff blot seks år senere.
Den 1. januar 2005 var
turen kommet til Danmark:
Beckhoff’s produkter var
siden 1989 blevet solgt af
Hans Følsgaard A/S, men
som et led i Beckhoff’s internationale strategi blev salget som on-going forretning
overdraget til det nystiftede
selskab Beckhoff Automation ApS. Claus Clausen

blev ansat som administrerende direktør med kontor
i Glostrup.

Flad organisation
- Beckhoff Automation ApS
har gennem årene haft en
stabil medarbejderudvikling med en meget ﬂad organisation. Vi er i dag 15
medarbejdere fordelt på de
tre afdelinger i Glostrup,
Kolding og Hobro: Seks inden for salg, seks inden for
support og tre inden for administration og ordrehåndtering. Vor målsætning er, at
vi maksimalt skal være 1½
time fra vore kunder med
salg og support, siger Claus
Clausen.
Hurtig teknologisk
udvikling
- Den største teknologiske udvikling har været på
IPC-området, hvor Beckhoff har været pionerer,

fortæller Claus Clausen, og
fortsætter: - Også inden for
operatørpaneler har vi oplevet en stor udvikling med
multitouch paneler, og på
motion-området har vi udviklet nye drev og siden 2010
leveret egenproducerede
servomotorer. I 2011 introduceredes softwaren TwinCAT 3, og samtidig kom C/
C++ og Matlab/Simulink.
Det nyeste skud på stammen er transportsystemet
XTS, der blev introduceret
på Hannover Messe 2012.

30 % vækst om året
- Salgsmæssigt og økonomisk
har Beckhoff Automation
ApS været en succes siden
starten i 2005 med en gennemsnitlig vækst på cirka 30
% om året. Vi regner med,
at denne udvikling fortsætter, og forventer at vi på tre
år fordobler omsætningen,
slutter Claus Clausen.
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Europas førende messe for
industriel automatisering
SPS IPS Drives 2014 i
Nürnberg i november
måned blev en stor succes
og var mere international
end nogensinde, idet 32
% af de 1.602 udstillere
kom fra udlandet.
Adm. direktør Jakob Kesje, Ivisys ApS: - Ivisys Pro medvirker til, at
producenter kan levere serier uden fejl, uanset seriernes størrelser.

sionsystemer, idet disse fungerer helt uden testﬁ xturer
eller andet tilbehør. Dette
skyldes, at Ivisys’ teknologi
er i stand til at bestemme
placeringen af emnerne på
et transportbånd og udføre
den nødvendige kontrol i
overensstemmelse hermed,
fortsætter Jakob Kesje.

Nyudviklet, patenteret
algoritme
Ivisys Pro’s funktionalitet
er baseret på en nyudviklet, patenteret algoritme
for billedbehandling samt

en patenteret databasesøgning, der gør det muligt at
udføre inspektioner, som er
uafhængige af rotation og
forskydning samt gør det
muligt at udføre ﬂere forskellige inspektioner parallelt uden tidsforsinkelse.
Databehandlingen sker på
en computer, udviklet af
Ivisys ApS.
Ivisys Pro kan behandle
op til 35 emner pr. sekund,
hvilket gør det ﬂere gange
hurtigere end nogen form
for manuel inspektion.

FAGMESSE. SPS IPS Drives 2014, der blev afholdt
i Nürnberg fra den 25. til
27. november 2014, var
endnu en gang en stor succes – både for de besøgende,
udstillerne og messearrangørerne.

Premiere på ny messehal
For første gang tog fagmessen SPS IPC Drives 2014
den nybyggede hal 3A på
Nürnberg Messen i brug,
således at messen næsten
fyldte alle messens 14 haller. I den nye hal havde man
placeret udstillingsområ-

Endress+Hauser havde en stor stand, hvor man præsenterede
hele programmet af procesinstrumentering.

derne drevteknologi og
sensorer.

Aktuelt
konferenceprogram
Årets konferenceprogram
bestod af en række konferencer om meget aktuelle
emner. Eksempelvis emner
som “Big data” og “Unconventional drives with smart

materials” var to af konferencernes højdepunkter. I
alt var der 48 konferencer,
to foredrag og en paneldiskussion om “Opportunities
and limitations of Industry
4.0”, der havde fokus på en
praktisk og leverandøruafhængig dialog mellem udvikling og anvendelse.
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24 Volt AS-i uden ekstra strømforsyning
Med 24 Volt AS-i kan man nu fjerne den ekstra 30 Volt
strømforsyning, idet AS-i bussen er selvforsynende selv når det kun drejer sig om ganske få moduler.
AS-I. Selv blandt fagfolk er
kendskabet ringe til de store
omkostningsfordele AS-interface giver i små, mellemstore og store systemer, hvor
den ekstra strømforsyning
kan undværes ved at bruge
24 volt AS-i. Denne startversion af AS-interface,
der er specielt designet til

små systemer og få funktionsmoduler, kan strømforsynes direkte fra den 24
Volt spændingsforsyning,
der allerede er til rådighed
i styreskabet.

24 Volt AS-i har
alle systemfordele
De tekniske begrænsnin-

ger, der er forbundet med
anvendelse af 24 Volt AS-i,
overvindes nemt for systemer med fra tre til 15 slaver,
som er det mest almindelige scenarie i industrien.
De vigtigste systemfordele
ved AS-interface har stadig
fuld effekt med 24 Volt ASi. Hvis brugeren på et eller
andet tidspunkt beslutter
sig for at udvide systemet,
tilføjer han blot en 30 Volt
strømforsyning og fortsætter med det gennemtestede
standard AS-i system.

Ideen om 24 Volt teknologien blev introduceret og
døbt „AS-i Power24V” for
ﬂere år siden af AS-International Association som
en del af en „Future Workshop“. Bihl + Wiedemann
har nu udviklet den første
gateway-serie til formålet.
De første, der vil være til
rådighed, er interface-versioner til PROFIBUS, PROFINET, CC-Link, Modbus
TCP, EtherNet / IP og EtherCAT. Yderligere modeller er
under udvikling.

På fagmessen SPS/IPC/DRIVES 2014 præsenterede Jan Eﬂand,
Bihl+Wiedemann Nordic ApS, Bihl+Wiedemanns 24 Volt AS-i
uden ekstra strømforsyning.

Februar 2015:

Januar 2015:

Vand og energi i fokus på verdens
største VVS-messe

Norgren skifter navn til
IMI Precision Engineering

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

Fra januar 2015 skifter
Norgren A/S navn til IMI
Precision Engineering.
Norgrens produkter fortsætter under varemærket
IMI Norgren.

MESSE. Under mottoet:
Comfort meets Technology afholdes ISH 2015 i
Frankfurt am Main fra den
10. – 14. marts 2015. ISH
2015 - Verdens førende fagmesse for bygnings-, energiog klimateknik, sanitet og
vedvarende energiformer
- er verdens største messe
for kombinationen af to af
verdens vigtigste ressourcer:
vand og energi.

Udsolgt udstillingscenter
Over 2.400 udstillere, inklusive alle markedsledere
fra Tyskland og udlandet,
præsenterer deres nyeste
produkter,
teknologier
og løsninger på ISH 2015.

’Home and Building Automation, Energy Management’, der danner
rammen om udstillere inden for bolig- og bygningsautomation,
energistyring og måle- og styringsteknik er et voksende område
på ISH 2015.

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

Energi og vand i fokus
Under overskriften ‘Optimum combination of water and energy’ er energi og
vand i fokus på ISH 2015
med hver sit store udstillingsområde: ’Energy’ og
’Water’. Desuden udgør
installationsteknologi også
et stort udstillingsområde.

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

NAVNESKIFT. Som et led
i IMI plc’s overordnede
strategi som en verdensomspændende virksomhed er

det besluttet, at alle aktiviteter i Norgren-gruppen
bliver samlet i en ny division med navnet IMI Precision Engineering.

Løbende forretningsudvikling og investeringer
Skiftet af navn vil blive
fulgt op af et program af
løbende forretningsudvikling og investeringer inden
for forsyningskæden, in-

novation, produktionseffektivitet, kundeservice og
eftersalgssupport.

Nye produktnavne
Produkterne fra de virksomheder, der indgår i
den nye division bliver:
IMI Norgren, IMI Buschjost, IMI FAS, IMI Herion
og IMI Maxseal.

Komplet program
i magnetventiler
Specialopgaver
udføres på vores
eget værksted
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Forpremiere på Hannover Messe 2015
af interesserede. De ﬂeste af
messens sektorer var dækket ind, men især ’Industrial
Automation’ og ’Motion,
Drive & Automation’ var
godt repræsenteret.

Nedtællingen til årets
Hannover Messe er startet
med Hannover Messe
Preview i Berlin, hvor cirka
50 kommende udstillere
præsenterede deres nyheder for den internationale
presse.
MESSE. Fra den 13. til 17.
april 2015 afholdes verdens
største industrimesse Hannover Messe 2015, men allerede den 3. februar blev der
i konferencecentret ewerk
i Berlin afholdt et såkaldt
Hannover Messe Preview,
hvor medier fra hele verden
samt særligt indbudte kunne

få en lille forsmag på, hvad
der vil blive vist på messen.

Flest fra
Industriel automation
Cirka 50 kommende udstillere havde hver en lille informationsstand, og havde i
løbet af dagen et pænt besøg

Industry 4.0 i praksis
Ud over udstillingen blev
der i løbet af dagen også
afholdt en international
pressekonference ledsaget
af et spændende foredrag
omhandlede ’Industry 4.0’,
og hvordan fremtidens intelligente fabrik kan gennemføres i praksis.
På pressekonferencen
talte endvidere Indiens
ambassadør i Tyskland, Vijay Gokhale, idet Indien er
Partnerland på Hannover
Messe 2015.

To-, tre- og ﬁre-vejs magnetventiler
til trykluft, væsker, damp og gasser
˾1/8” - 3”
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Hos FLSmidth A/S er man meget tilfredse med IGE+XAO
Nordic’s nye WEB katalog.
Fra venstre ses Department
Manager Alex Rørbæk, Lead
Designer Srinivasan Lakshmipathy og Control Application Engineer Mohammad
Hossein Daniali, FLSmidth
A/S.

Nyt overvågningssystem
forlænger vindmøllers levetid
På Aalborg Universitet har
man i samarbejde med
erhvervslivet opfundet et
system, der gør vindmøller
mere pålidelige og forlænger deres levetid.
VINDENERGI. Mange bilejere
sparer hver dag penge ved,
at en lille advarselslampe
i bilen lyser, når det er tid
til olieopfyldning. Den
lille lampes funktion kan
sammenlignes med det
pålidelighedssystem til
vindmøller, som nu kan præsenteres fra et noget unikt
forsøgskammer.

Garageforsøg
På Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet
har en engageret gruppe
af studerende, forskere og
erhvervsfolk rekonstrueret
effekt- og strømforholdene
i en vindmølle. En praktisk
foranstaltning, når man
gerne vil lære mere om effekttransistorers ydeevne
– og hvornår de brænder
sammen.
Forudser sammenbrud
- Derfor har vi bygget et system så at sige for at få det
til at fejle og gå i stykker, så
vi ﬁ nder ud af, hvor hårdt vi
kan presse det. Vi afprøver
vores idé i forhold til realistiske problemer for at se, om
den kan bære, siger professor
Stig Munk-Nielsen, Institut
for Energiteknik, AAU. Og
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WEB-katalog med validerede data minimerer fejl og forenkler arbejdsprocessen
Med sit nye WEB-katalog
gør IGE+XAO Nordic det
nemt for brugerne af
Professor Stig Munk-Nielsen, Institut for Energiteknik, AAU:
el-dokumentationspro- Eksplosioner? Ja, det sker. Det er derfor, vi har ﬂyttet forsøgene
grammet SEE Electrical at
udenfor, så vi ikke sætter ild til hele universitetet.
hente informationer om
elektriske komponenter
de praktiske forsøg har alle- Forskning og erhvervsliv i
fra næsten 1.000 komporede kastet konkrete resul- samarbejde
tater af sig. Garage-holdet Hos interesseorganisationen nentleverandører.
har skabt et lille kredsløb til
vindmøllens transistor, der
løser vindmølleindustriens
problem med ikke at kunne
forudse sammenbrud.

Epokegørende opﬁndelse
Den nye opﬁ ndelse er epokegørende for vindenergisektoren. For ikke alene kan
den nye opﬁ ndelse overvåge
transistoren i vindmøllen og
advare, når den er overophedet. Den er også intelligent
og kan stoppe møllen, inden
den brænder helt sammen,
siger Stig Munk-Nielsen.

for vindenergibranchen,
Hub North, arbejder man
målrettet for endnu mere
samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv. - Den
her opﬁ ndelse er et godt
eksempel på, hvordan teori
og praksis forenes og gør det
både billigere og nemmere
at producere vindenergi,
siger projektleder i Hub
North, Henrik Wadmann.
Virksomhederne har
lavet den første version af
overvågningselektronikken,
og den er ved at blive testet.

og elektriske symboler i
WEB kataloget er blevet
valideret og kontrolleret af
IGE+XAO. Alle nødvendige komponentdata er med,
hjælper brugerne med at udfylde alle komponentinformationer korrekt, hvorved
risikoen for fejl minimeres.

TYPEDATABASE. IGE+XAO
Nordic har for nylig introduceret et nyt WEB katalog
til sit verdenskendte el-dokumentationsprogram SEE
Electrical. Kataloget indeholder mere end 600.000
validerede og opdaterede
varenumre fra næsten
1000 internationale komponentleverandører.

Enklere arbejdsgange og
færre fejl
Brugerne vælger selv de varenumre, de ønsker at indlæse i deres typedatabase, og
de downloades gnidningsfrit til SEE Electrical, hvor
de kan bruges efter behov
overalt i programmet. Resultatet er enklere og mere
smidige arbejdsgange, langt
mindre tidsforbrug og en
minimering af risikoen for
fejl.

Validerede og
kontrollerede data
Samtlige komponentdata,
elektriske informationer

Nye varenumre efter behov
Hvis man i WEB kataloget
mangler et varenummer fra
en leverandør, kan man sen-
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Nemmere i det daglige
arbejde
En af de virksomheder, der
som en af de første tager
WEB kataloget i brug, er
FLSmidth A/S, hvor man
blandt andet skal anvende
det i afdelingen ’Automation, Engineering, Control Systems’. Department
Manager Alex Rørbæk har
sammen med sine medarbejdere glædet sig meget til
at bruge WEB kataloget i det
daglige arbejde: - 600.000
validerede varenumre i en
database, der daglig vokser,
vil gøre vores hverdag meget
nemmere, siger Alex Rørbæk.
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Nyudviklede ledningsevnemålere til procesindustrien
EMCO Controls A/S går
nu ind på markedet for
analyseudstyr til måling
af ledningsevne i væsker.
Udstyret er udviklet af og
produceres på EMCO Control’s fabrik i Hillerød.

ACP1

de et ønske til IGE+XAO
om at dette kommer med i
WEB kataloget. Varenumrene vil så, efter ’Føst-tilmølle’ princippet komme
med i kataloget.

INSTRUMENTERING. EMCO
Controls A/Sgår nu ind på
markedet for analyseudstyr
med et program af nyudviklede ledningsevnemålere
til måling af ledningsevne
i væsker.

Anvendes i mange
industrier
- I efteråret 2014 opstod der
en mulighed i markedet for
udvikling, produktion og
salg af udstyr til måling af
ledningsevne i væsker i de
industrisektorer, som vi i
forvejen kender til, fortæl-

ler direktør Henrik Lisberg,
EMCO Controls A/S.

Mere nøjagtig måling
- Vi har derfor i det sidste
halve år arbejdet med udviklingen og konstruktionen af
en serie ledningsevnemålere,
som er baseret på 4-trådsteknologi. Med denne teknologi
har vi opnået en meget stor
målenøjagtighed, som betyder, at vi kan måle betydeligt
længere ned i ledningsevne
med større nøjagtighed end
hidtil kendt, fortsætter Henrik Lisberg.
Alle nødvendige
godkendelser
Sensorernes medieberørte
dele er fremstillet i materialer, der er modstandsdygtige
overfor medierne i den aktuelle proces. Øvrige dele kan
eksempelvis være fremstillet i plastmaterialerne PTFE
eller PVDF.
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Marts 2015:

Ny dansk producent af instrumentventiler

Aplicas tre ejere i produktionshallen. Fra venstre: adm. direktør
Maria B. Nørbæk, Daniel Kampmann, der har ansvaret for forretningsudvikling, salg og kundekontakt samt fabrikant Henrik
Mikkelsen, der står for udvikling og konstruktion.
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Specialister i lim- og
væskehåndtering har
vokseværk
Limning har i de seneste år i stigende grad aﬂøst
traditionelle sammenføjningsmetoder i industrien. En
af fordelene ved limning er, at metoden kan automatiseres og anvendes til sammenføjninger, der ellers ikke
var mulige. Aplica ApS har specialiseret sig i lim- og
væskehåndtering i industrien.
LIMNING. Det 3½ år gamle
ﬁ rma Aplica ApS, der har
specialiseret sig i lim- og
væskehåndtering har god
gang i forretningen, og er
derfor ﬂyttet til nye og
større lokaler på adressen
Betonvej 7 i Roskilde.

Vokseværk giver
udfordringer
Aplica ApS har siden sin
start i 2011 haft travlt
med at følge trit med efterspørgslen. Derfor har
det ifølge administrerende direktør Maria B.
Nørbæk, længe været et
ønske at ﬂytte til større og
bedre lokaler. - Vi har haft
en forrygende organisk
vækst siden vores start, og
har derfor for nylig ansat
to konstruktører samt en
PLC-programmør og en
tekniker, således af vi nu
er ni ansatte i ﬁ rmaet.
Anvendes i mange
industrisektorer
Aplica ApS er både et udviklingsﬁ rma, maskinbygger og et handelshus med
fokus på dispensering af
lim og væsker, og bygger
maskiner til påføring af
lim i forskellige processer inden for eksempelvis medicinalindustrien,
højttalerproduktion, ﬁ lterproduktion og elektronikproduktion.
Store fordele og store
besparelser
- Alt hos os handler om
limning og lim til alle opga-

ver og det udstyr, man skal
bruge til at håndtere lim
i produktionen. Vi har en
bred vifte af doseringsudstyr til ﬂere typer anvendelse. I nogle tilfælde kan
man blot dosere direkte fra
ﬂasken eller tuben. I andre
tilfælde skal der mere til
for at få en præcis og måske
endda automatiseret dosering, fortsætter Maria B.
Nørbæk.

Robotløsninger en fordel
- Vi udvikler og fremstiller hovedsageligt kundetilpassede løsninger, som
i de ﬂeste tilfælde skal opfylde strenge krav og have
forskellige godkendelser.
Udviklingen og konstruktionen af maskiner eller
produktionsceller sker i et
tæt samarbejde med kunderne, og vi hjælper med
at speciﬁcere og sammensætte det rette udstyr til
den rette pris.
I mange tilfælde kan det
betale sig at benytte en robot til dispensering af lim,
idet robottens bevægelser
og doseringshastighed bliver nøje synkroniseret.
Handel med lim
og doseringsudstyr
Ud over at producere og
sælge færdige totalløsninger er Aplica ApS også et
handelshus, der forhandler
lim fra Loctite og Cyberbond samt hot melt lim
og limpåføringsudstyr til
industrien.

sammen med vore måleinstrumenter fra EMCO
Controls A/S. Nu bliver vi
den eneste producent af instrumentventiler i Norden,
udtaler Mads Lisberg.

Den 1. januar 2015 så en
ny dansk producent af
instrumentventiler dagens
lys. Med base i EMCO Controls A/S har Mads Lisberg
stiftet ﬁrmaet Lisberg
Instrument Valves ApS,
der markedsfører et stort
program af instrumentventiler til industrien.
VENTILER. - Da vore kunder
i procesindustrien efterspørger instrumentventiler
af høj kvalitet og med høj
sporbarhed, så vi en god
forretningsmulighed i at
starte produktion, salg og
markedsføring af højkvalitets instrumentventiler.
Kundeunderlaget ﬁ nder vi
eksempelvis i olie- og gasindustrien, den kemiske

Stifter og adm. direktør Mads Lisberg, Lisberg Instrument Valves
ApS, præsenterer et udvalg af instrumentventiler fra ﬁrmaets
store produktprogram.

industri, den farmaceutiske
industri og på kraftværker,
fortæller Mads Lisberg, der
er ejer af og adm. direktør
i det nye ﬁ rma Lisberg Instrument Valves ApS.

Eneste producent af instrumentventiler i Norden
- Vi har gennem mange år
fået leveret instrumentventiler fra udenlandske
producenter og brugt dem

Et bredt leveringsprogram
Lige fra starten har Lisberg
Instrument Valves ApS et
meget bredt standardprogram. Ventilerne kan leveres
til tryk op til 620 bar. Desuden kan ventilerne udføres
efter kundernes speciﬁ kationer, for eksempel med
hensyn til tilslutninger og
materialer. Ventilerne produceres hos EMCO Controls A/S, hvis produktion
er certiﬁceret i ISO 9001,
og ventilerne har desuden
alle nødvendige godkendelser til de processer, hvori de
indgår.
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Intelligent bygningsautomatisering
Beckhoff Automation har gennemført en justering af
deres organisation, således at der nu satses på en kraftig
vækst inden for området bygningsautomatisering.
AUTOMATISERING.
PCbaseret styringsteknik fra
Beckhoff har været anvendt med succes inden for
alle områder af industriel
automation i mere end tre
årtier, og er gennem det seneste årti blevet en stadig
mere integreret del af intelligent bygningsautomatisering. Kravene til intelligente

bygninger er steget konstant
i de seneste år, og med ideen
om en ”Grøn bygning”, kan
dette kun realiseres med
intelligent, integreret bygningsautomatisering.

Universel, skalerbar
platform
Beckhoff tilbyder en universel, skalerbar platform for

bygningsautomatisering
baseret på PC- og Ethernetcontrollere, samt et modulopbygget I/O-system, til
logning af alle datapunkter
i bygningen. Beckhoffs system kan kommunikere til
stort set alle andre systemer og supporterer også de
mest almindelige kommunikationsprotokoller, som
anvendes inden for bygningsautomatisering.

udviklet et modulbibliotek
for bygningsautomatisering,
som dækker alle funktioner
i en intelligent bygning. Programmet for en aktuel opgave konﬁgureres i henhold
til IEC 61131-3 standarden.
Man kan gratis hente Beckhoffs udviklingsværktøj,
softwaren ”TwinCAT2”,
direkte fra Beckhoffs hjemmeside, eksempelvis i forbindelse med en test eller
serviceopgave.

Dedikeret bibliotek for
bygningsautomatisering
Beckhoff Automation har

www.pumpegruppen.dk
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PUMPE
GRUPPEN A/S

LEDNINGSFRI FADOG BEHOLDERPUMPE
Perfekt til laboratorier og transportable opgaver

12 V Lithium-Ion batteri
Pumper op til 1.700 l pr. opladning
Op til 54 l/ min, op til 4 meter
Pumperør i ren PP/PVDF eller AISI316
Længde 410, 690, 1020, 1220 eller 1370 mm
ô´VODQJHWLOVOXWQLQJ
Vægholder og oplader medfølger
Samlet vægt: 2,8 ± 4,1 kg

ÅRSREVY 2015
Fra Danmark deltog
der i alt 54 udstillere,
hvoraf de 24 var samlet på en dansk fællesstand arrangeret
af den danske ambassade i Berlin.
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Fra idé til færdigt produkt
på tre måneder
På basis af et kundeønske har den danske producent MJK
Automation på omkring tre måneder udviklet, produceret og markedsintroduceret en enkel 2-pumpestyring,
nConnect, der fuldender ﬁrmaets Connect-serie af
pumpestyringer.
STYRING. I december måned
2014 ﬁ k MJK Automation
via sit hollandske Xylemsøsterﬁ rma et konkret ønske
fra en kunde om en enkel
og stabil 2-pumpestyring.
MJKs udviklingsafdeling
gik straks i gang, og allerede
den 23. marts 2015 blev den
nye nConnect-pumpestyring, der er baseret pa teknologien fra den velkendte
Mμ Connect, lanceret på
verdensmarkedet. Et bemærkelsesværdig kort udviklingsforløb.

April 2015

Forår og optimisme i Hannover
Hannover Messe 2015
havde fokus på Industri
4.0, automation og intelligente energisystemer.
Messen blev besøgt af
cirka 220.000 fagfolk,
hvoraf over 70.000 var
fra udlandet – hvilket er
ny rekord for Hannover
Messen.

HANNOVER. Foråret havde
på alle måder besluttet sig
til at komme til Hannover i

dagene 13. til 17. april 2015,
hvor verdens førende messe for industriel teknologi,
Hannover Messe 2015, blev
afholdt. Både vejret og den
optimistiske stemning på
messen viste klart, at der er
lysere tider forude.

Rekord for
udenlandske besøgende
Mere end 220.000 fagfolk
kom til messen, og heraf var
de 70.000 fra lande uden for
Tyskland. Under det overordnede tema “Integrated
Industry – Join the Network” havde messen fokus
på Industri 4.0, automation

og intelligente energisystemer.

Robotterne er lukket ud af
deres bur
- I fremtidens intelligente
fabrik, vil informationer
problemfrit blive udvekslet mellem maskiner og
produkter, hvilket sikrer
optimale resultater og maksimal effektivitet. Hannover
Messe 2015 har vist, at Industri 4.0 er langt mere end
et inspirerende ’buzzword’
- det er en realitet. Robotterne er blevet lukket ud af
deres bur og kan nu direkte
støtte menneskerne i pro-

duktionen, sagde Dr. Jochen
Köckler, medlem af direktion i Deutsche Messe AG.

Mange danske udstillere
Fra Danmark deltog der i alt
54 udstillere, hvoraf de 24
var samlet på en dansk fællesstand arrangeret af den
danske ambassade i Berlin.
De danske udstillere var i
stor udstrækning underleverandører, men også inden
for robotteknologi, energiteknologi, Motion & Drives,
hydraulik & pneumatik,
overﬂadebehandling og
vindteknologi var der danske udstillere.

Enkel og prisbillig styring
- Den nye nConnect pumpestyring erstatter vores
tidligere styringer i datatransmitterserien 702 og
fuldender vores Connectserie af pumpestyringer, forklarer produktchef Kaj Jyde,
MJK Automation ApS, og
fortsætter: - nConnect
er fremstillet til at kunne
starte og stoppe en eller
to pumper og give alarm
ved varigt stop, og egner

sig eksempelvis til at styre
en lille 1-2 pumpestation i
åbent land.

I netværk med MμConnect
- Flere små, standard 2-pumpestationer har mulighed
for at kommunikere ind til
en større pumpestation eller et SRO-anlæg, hvorfra
der kan aﬂæses alarmer og
bearbejdes indkomne data.
Et netværk kan styres fra
Mμ Connect med nConnect
som slaveenheder. Op til 32
nConnect kan forbindes til
en Mμ Connect, fortsætter
Kaj Jyde.
Trådløs betjening via WiFi
Til konﬁgurering af Mμ
Connect og nConnect
anvendes MJKs software
Connect Link, der er et
Windows PC-program,
som kommunikerer via modem, USB, TCP eller WiFi,
hvorved konﬁgurationer
kan udveksles og sendes, og
driftdata kan vises.
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Nu er BITVA på plads og i orden
Fire måneder efter
den stiftende generalforsamling holdt
Brancheforeningen for
Industriel Teknik, Værktøj
og Automation, BITVA,
den 26. marts 2015 sin
første ordinære generalforsamling, hvor der
også blev taget ofﬁciel,
regnskabsmæssig afsked
med de sammensluttede
brancheforeninger ATT,
BIA og VOV.
BITVA. Torsdag den 26.
marts 2015 var der indkaldt
til ordinær generalforsamling i Brancheforeningen for
Industriel Teknik, Værktøj
og Automation, BITVA, på
Brøndby Stadion.
For at have formalia i
orden startede man med
tre hurtige generalforsamlinger i de fusionerende
brancheforeninger ATT,
BIA og VOV, hvor man

Cirka 80 af foreningens medlemsvirksomheder var repræsenteret
på generalforsamlingen.

afhængig af annonceindtægterne samt en rigtig god
rabat til medlemmerne på
annoncerne. Der følger også
nogle rigtige gode redaktionelle fordele for foreningen
med, fortsatte Aage Dam.

godkendte den regnskabsmæssige lukning af disse
foreninger. Herefter kunne
man gå over til den ordinære
generalforsamling i BITVA.

Strategiplan for 2015
og 2016
- Vi, i bestyrelsen, fremlagde på den stiftende generalforsamling en ganske
ambitiøs plan for hvad vi
ville med foreningen i frem-

tiden. Mange af de mål er
vi allerede godt i gang med
at nå, og vi har også lavet
en strategiplan for 2015 og
2016.
Siden generalforsamlingen i november 2014 har vi
fået en sekretariatsaftale
med Dansk Erhverv, som
opfylder de krav, som vi
havde stillet inden vi gik
ind i forhandlingerne. Den
indeholder bl.a. et tilskud

på 150.000,- kr. eller man
kunne også kalde det en rabat til foreningen i de kommende år, sagde BITVAs
formand Aage Dam.

Aftale med AUTOMATIK &
PROCES
- Vi har også underskrevet
en aftale med fagbladet
AUTOMATIK & PROCES, der giver foreningen
et ikke uvæsentligt tilskud

Statistik, golf
og hjemmeside
- Et nyt tiltag er en trendstatistik, der kan give medlemsvirksomhederne en
fornemmelse af, hvordan
de ligger i forhold til den
generelle markedstrend.
På den sociale front var
der sidste år usikkerhed,
om VOVs golfdag ville fortsætte i BITVAs regi. Takket
være to af vores seniormedlemmer: Bent Olsen og
Thorkild Holmgaard fortsætter den gode tradition

med en BITVA Golfdag den
21. august 2015.

BITVAs fremtidige
udvikling
- BITVA er også blevet lovet en bestyrelsesplads i
Dansk Erhverv, som også er
en vigtig brik i det politiske
spil og tilgangen til yderligere ressourcer i Dansk
Erhverv, sagde Aage Dam
og fortsatte: - Bestyrelsen
havde i januar et udvidet
bestyrelsesmøde, hvor vi
lagde strategien for BITVAs
fremtidige udvikling.
Magten i det
politiske system
Efter en pause var det igen
tid til et foredrag, denne
gang af den politiske kommentator Søs Marie Serup,
der talte om ”Demokrati,
spin og kommentariatet”.
Ingen var efter foredraget i
tvivl om, at det uden sammenligning er embedsværket og ikke politikerne, der
sætter dagsordenen – hvilket ikke kom som nogen
overraskelse.

TEMA : FORSYNING

Waterﬂux – som skabt til vandværket
Den nye Waterﬂux sætter en ny standard for magnetiske ﬂowmålere til vand og vandbehandling ved
at tilbyde en række spændende nye egenskaber der er unikke for måleprincippet.
Ny udformning af målerøret – fjerner krav til indløbsstrækket
I den nye Waterﬂux har man udformet målerøret således
at den inducerede spænding øges 8 til 10 gange – eller med
andre ord – energiforbruget kan reduceres med op til 90 % i
forhold til hvad en almindelig magnetisk ﬂowmåler bruger.
Trods indsnævringen er tryktabet over måleren minimalt,
blot 0,006 bar ved en gennemstrømningshastighed på 1
m/s.

Den garanterede målenøjagtighed er i dette tilfælde bedre
end 0,4 % af måleværdi ±0,5 mm/s (mod 0,2 % hvis 3 gange
lige rørføring før måleren kan opnås).

Den største fordel ved at ændre målerørets udformning
er dog at man kan kontrollere ﬂowproﬁlen således at kravene til ind- og udløbsstrækkene før og efter måleren kan
reduceres – uden nævneværdigt tab af målenøjagtighed.
Det er derfor muligt i dag at installere Waterﬂux helt uden
krav til indløbs- og udløbsstræk før og efter måleren – i
målerdimensioner helt op til DN300!

Batteridrift med op til 15 år på samme sæt batterier
Reduktionen betyder at det nu er muligt at forsyne måleren
fra et batteri. Den nye IFC070-transmitter kan således
batteriforsynes i op til 15 år af det samme sæt batterier!
Transmitteren har LCD-display der viser opsummeret
mængde samt øjebliksﬂow – på udgangssiden er den dog
“kun” forsynet med tælleudgang, samt en statusudgang.

Selve målerøret er støbt som en komplet enhed i aluminium. Støbeprocessen sikrer stor stabilitet i røret – også
ved trykstød – hvilket gør at Waterﬂux kan speciﬁceres til
de ovenfor angivne meget høje målenøjagtigheder.

Waterﬂux med IFC070 fungerer således som en 100 %
erstatning for mekaniske vandmålere, og den kan placeres
ude i omgivelserne og blot aﬂæses ved lejlighed. Aﬂæsningen kan enten foregå manuelt eller ved opkobling til
et GSM-modem – KGA42.
Vælges måleren i adskilt udførelse, kan den nye IP68udgave – med tilstøbt klemmeboks – fås i en helt særlig
udgave til nedgravning. Sensoren er dækket med en sort
coating med en speciel beskyttelse som garanterer at selve
måleren ikke korroderer, selvom der altid er fugtigt omkring den. Målehovedet kan således dækkes fuldstændig
med jord, og transmitteren placeres i et beskyttet miljø i
nærheden hvor det er let at komme til den.
Waterﬂux 3070 er også tilgængelig med tryk- og temperatursensor således at brugeren kan overvåge om
alt kører som det skal. Derved kan en eventuel
lækage opdages så snart den opstår, og man undgår
unødvendigt spild.

lationer. De mekaniske egenskaber er også rigtig gode;
test har bl.a. vist at et rør med behandlet overﬂade er 12
gange mere resistent over for mekanisk slidtage end et
ubehandlet stålrør.
Målerøret fremtræder med en glat overﬂade hvor eventuelle aﬂejringer har svært ved at “klæbe” fast. Den øgede
hastighed gennem målestrækket hjælper også til med at
holde overﬂaden ren og garanterer sikker drift i mange år.

Waterﬂux møder MID 2004/22/EC
Men det er ikke kun materialerne der er godkendt; også
den komplette måler lever op til kravene i det nye fælleseuropæiske direktiv for afregningsﬂowmålere, nemlig
MID 2004/22/EC modul D.
Modul D betyder at Krohne er godkendt til selv at gennemføre veriﬁkationen af Waterﬂux-ﬂowmåleren uden at der
skal være en repræsentant fra den udstedende myndighed
til stede. Med andre ord betyder det at den kalibrering som
alle magnetisk induktive ﬂowmålere gennemgår efter endt
produktion, sammen med den supplerende godkendelse,
sikrer at Waterﬂux kan benyttes som afregningsﬂowmåler
i installationer med rent vand.

Waterﬂux er en integreret del af Krohnes Optiﬂuxfamilie
Waterﬂux-målehovedet kan også kombineres med de øvrige
transmittere fra Krohnes Optiﬂux-serie. I kombination
med standardtransmitteren IFC100 får man således en
ﬂowmåler med høj ydelse til en utroligt attraktiv pris, og
den løser de ﬂeste opgaver inden for vandbehandling – på
såvel den rene, som den ikke-rene side.
Waterﬂux kan sidst men ikke mindst, også kombineres
med IFC050 som er den senest tilkomne transmitter i
Optiﬂux-serien. IFC050 er standardtransmitteren til vandog spildevandsapplikationer der tilbyder nem installation
og enkel betjening med touch-knapper.

Ny liner – godkendt til drikkevand i hele
verden
Som alle magnetisk induktive ﬂowmålere skal
elektroderne isoleres fra hinanden/målerøret
ved hjælp af en liner. Også her kan Waterﬂux
byde på nytænkning idet målerøret bliver Rilsanbehandlet efter støbeprocessen.
Rilsan er et materiale der gennem de sidste 40 år
har været anvendt til overﬂadebehandling af rør,
bl.a. i vand- og spildevandsanlæg, og materialet er
godkendt i hele verden til brug i drikkevandsinstal-

Turbiditet og pH i
selvrensende installation

pH SensoLyt® 700 IQ:
Polymer huldiafragme
mod tilstopning
VisoTurb® 700 IQ: Med og uden aktiveret ultralydsrengøring

Hos Fredericia Spildevand
har man i samarbejde med
Fagerberg designet en “selvrensende” bypass-installation i udløbet til måling af
både turbiditet og pH.
Bypass-installationen er
valgt fordi insitu-måling vil
være for besværlig i adskillige meters dybde, og fordi
der vil være for meget turbulens og luftbobler til en
korrekt turbiditetsmåling.
Rørdesignet er udført for
optimal selvrensende effekt i ﬂowstrømmen med
nem mulighed for tømning
og skylning af røret når pHsensoren tages ud for kalibrering.

Turbiditetssensoren VisoTurb® 700 IQ har indbygget
kontinuerlig ultralydsrensning som sørger for at holde
sensoren ren for bioﬁlm og
vækst. Der er ingen mekanisk rensningen med visker
hvor alger og trævler kan
sætte sig fast, og årlige eftersyn på viskerblade og Oringe udgås helt med denne
unikke rensemetode.
SensoLyt® 700 IQ-armaturer til pH-måling anvender
en speciel elektrode med
hul diafragma der modvirker tilsmudsning af fedt og
bioﬁlm, og den er derfor særdeles velegnet til alt spildevand lige fra indløb, proces
og til udløb.

Der er anvendt WTW originale svejsestudse og adaptere der er fælles for WTW’s
sensortyper der alle er 40
mm i diameter og forberedt
til både inline- og insitumåling.
Transmittersystemet og
sensorer er alle galvanisk
adskilte, beskyttet mod
indstrålet støj og har tilmed
indbygget overspændingsbeskyttelse som optimal
beskyttelse mod lynnedslag.

TEMA : FORSYNING

Optiﬂux 1000/2000
– vand og spildevand
Optiﬂux 1000 og Optiﬂux 2000 er Krohnes bud på en effektiv og
brugervenlig ﬂowmåler til vand- og spildevandsapplikationer.
Begge målere er pålidelige og robuste.

Jo værre, jo bedre
Eftersom at kendskabet til Rotork
gennem samarbejdet med Fagerberg øges dag for dag, har andre
brancher end offshore- og petroindustrien fået øjnene op for de
sunde grundlæggende dyder som
følger ved at vælge Rotork. Et robust design i IP68, meget driftssikker upåagtet af hvilket miljø den
installeres i. Jo værre, jo bedre, for
i de barske omgivelser med fugt,
salt, frost, snavs og somme tider det
hele på én gang, vil en Rotork IQ3
udmærke sig sammenlignet med
alle andre mærker på markedet.
På trods af nævnte konditioner, er
programmeret eftersyn og udskiftning af sliddele ikke nødvendig; aktuatoren er vedligeholdelsesfri, og
man kan spare dyre servicebesøg og
tilhørende reservedele.
Senest har Fredericia Spildevand
fået installeret 2 stk. Rotork-aktuatorer på henholdsvis en pumpe- og
en gravitationsrørledning. Forventningerne til de nye IQ3-aktuatorer
er store da en af Fredericia Spildevands største ønsker var at reducere
service- og vedligeholdsudgifter på
eksisterende materiel.
Aktuatorens tætte kapsling og konstruktion eliminerer risikoen for at
knapper og kontakter kan sætte sig
fast. En IQ3 vil altid kunne betjenes lokalt. Et indbygget varmelegeme som tænkes uundværligt i en

udendørs monteret aktuator, er nu
overﬂødigt; kapslingen forhindrer
selv kondens i at trænge ind.
Aktuatorerne betjener hver deres
spjæld, og risikoen for at spjældene
ved længere tids stilstand kunne
sætte sig og kræve et større åbningsmoment var ikke ønskeligt. Løsningen for denne udfordring ﬁndes i
motoren på IQ3’eren. Dens overlegne kraft og robuste konstruktion
gør at man overbelaster motoren
i længere tid, og med større kraft
tvinges spjældet op.
Sidst, og ikke mindst til glæde for
økonomidirektøren, er aktuatoren
vedligeholdelsesfri og har, bortset
fra spindelbøsning, ingen sliddele
som efter en periode bør justeres,
kalibreres eller i værste fald udskiftes. Gearet er oliefyldt, og så længe
reservoiret er forseglet og tæt, er
levetiden uendelig. Nedetid og udgifter til renovering af fedtfyldte
gearkasser skal der ikke længere
budgetteres med.
Ovenstående argumenter var
med til at overbevise driftsleder
Per Tandrup Dejgaard og Kasper
Frederiksen om at Rotork IQ3-aktuatorer i det lange løb vil være den
billigste og mest driftssikre løsning
til deres vigtige rørledninger ud og
ind på spildevandsværket.

Optiﬂux 1000 leveres som sandwichmodel til indspænding mellem ﬂanger. Optiﬂux 1000 er
meget kompakt og let, men samtidig robust. Optiﬂux 1000 leveres som standard med PFA-liner
og Hastelloy-elektroder og har
således høj kemisk modstandsdygtighed, og kan derfor benyttes i mange forskellige brancher.
Optiﬂux 1000 ﬂowsensoren kan
fås i dimensioner fra DN10 op til
DN150. Flowsensoren kombineres med IFC050 eller IFC100 for
at skabe en komplet ﬂowmåler
– mere herom senere.
Optiﬂux 2000 er designet speciﬁkt til vand- og spildevandsapplikationer, såsom grundvand,
drikkevand, spildevand, slam,
industrispildevand og saltvand.
Optiﬂux 2000 leveres med ﬂanger og PP-liner og fås i størrelser
fra DN25 op til DN2000 – og
kan således benyttes i de ﬂeste
forsyninger.
Begge ﬂowsensorer er full boremålere og har således ubetydelige tryktab gennem måleren.
Der er ingen bevægelige dele,
og kombineret med en hårdfør
liner resulterer det i en vedligeholdelsesfri og driftssikker ﬂowmåler som bare kører derudaf år
efter år.
Såvel Optiﬂux 1000 som 2000
kræver en konverter for at kunne
fungere som komplet ﬂowmåler.
Her tilbyder Krohne 3 forskellige
konvertere:
IFC050 er standardkonverteren
til vand- og spildevandsapplikationer. Konverteren er nem at
betjene og meget brugervenlig,

GESTRA

Kedelovervågning
Det er livsvigtigt at sikkerheden omkring
kedelanlæg og dampproduktion er helt i top!
Og i de seneste år er kravene til sikkerhed
også steget – senest med krav om minimum
SIL2-godkendelse på kedlernes sikkerhedsudstyr – og det er forventeligt at dette krav
også på et eller andet tidspunkt vil blive
skærpet og udvidet.
Fagerberg kan som repræsentant for
GESTRA i Danmark levere alt udstyr som
kræves til overvågning af kedler, både til
kedler under konstant overvågning, og til
kedler som skal godkendes til 72 timers
overvågningsfri drift for tryk op til PN320.
Fagerberg kan udover sikkerhedsudstyret,
som naturligvis opfylder alle krav – herunder SIL2/3, også levere udstyr til kontrol
og regulering af ledningsevne, dvs. både
sensorer, blow down og afsaltningsventiler

der er specielt udviklet til formålet. Endvidere kan Fagerberg levere godkendt udstyr
til kontrol af returkondensaten for syrer/
baser og olie/fedt mv.
Fagerberg kan derfor levere den hele og
komplette løsning til overvågning af din
kedel, og vi kan også hjælpe dig med energioptimering, f.eks. i forbindelse med udnyttelse af energien i kondensat og blow
down-systemet.
Kontakt os for en uforpligtende snak om
overvågning af din kedel så vi sammen kan
ﬁnde ud af hvad der vil være hensigtsmæssigt at gøre for at sikre at dit anlæg har maksimal sikkerhed og optimal drift, både nu
og i tiden fremover.

samtidig med at den overholder
alle industrispeciﬁkke standarder og er beskyttet mod fugt med
en dobbeltcoating. IFC050 fås
som kompakt model eller til vægmontering (med kabel mellem
ﬂowsensor og konverter), med
eller uden display og med 4-20
mA + pulsudgang eller RS485
Modbus-kommunikation.
IFC100 er modellen over
IFC050. Den er lige så brugervenlig og nemt overskuelig som
IFC050, men tilbyder lidt bedre
nøjagtighed og lidt ﬂere funktioner. Fås både til kompakt montering direkte oven på ﬂowmåleren
eller til vægmontering.

IFC300 er high end-konverteren
hos Krohne inden for magnetisk
induktiv ﬂowmåling. IFC 300 fås
med en nøjagtighed på 0,2 % af
den målte værdi! Endvidere er
IFC300 godkendt til afregningsapplikationer iht. MI-001 (Optiﬂux 1000 + 2000) og MI-005
(Optiﬂux 1000). IFC300 giver
endvidere kunden mulighed for
selv at vælge de ønskede outputs.
Ydermere kan IFC300 udstyres
med virtuel reference som øger
pålideligheden og samtidig overﬂødiggør jordingsringe.
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Nye muligheder med den
nye unikke wi-ﬁ løsning
og slamspejlsmåler
fra WTW
Trådløs kommunikation inden for IQ SENSOR NET
med det nye radiomodul MIQ / WL PS.

Krohne DN 200 Waterﬂux
ﬂowmåler installeret på Faxe
Vandværk uden hensyntagen
til respektafstande
Almindelige magnetisk
induktive ﬂowmålere
kræver et lige stykke rør
før og efter ﬂowmåleren,
også kaldet respektafstande, på henholdsvis
minimum 5 x rørdiameteren før ﬂowmåleren og
2 x rørdiameteren efter
ﬂowmåleren for at kunne
måle korrekt. Årsagen til
dette er at ﬂowproﬁlen
skal kunne nå at rette sig
efter at for eksempel en
bøjning eller en ventil

har gjort den skæv. På
billedet ses det at der efter skyllepumpen først
kommer en bøjning, så en
kontraventil og endnu en
bøjning hvilket alt sammen er med til at gøre
ﬂowproﬁlen skæv og resulterer i at ﬂowmåleren
vil måle forkert – hvis det
altså var en almindelig
ﬂowmåler.
Men det er det ikke. Det
er en Krohne Waterﬂux magnetisk induktiv

Den nye trådløse kommunikation til IQ
SENSOR NET åbner for helt nye muligheder inden for trådløs slamspejlsmåling. Via
et mastermodul kan du nu kommunikere
trådløst med op til ﬁre klaringstanke. Der
kan ydermere programmeres otte forskellige
masternetværk. Fuld buskommunikation med
aﬂæsning af echo-proﬁler og indstillinger via
fjernopkobling eller IQ-display fra laboratorie
eller kontrolrum.

ﬂowmåler som ikke har
disse krav til respektafstandene, og derfor er
denne installation på
Faxe Vandværk helt igennem korrekt, og derfor
måler ﬂowmåleren helt
nøjagtigt.

Fjernopkobling til prøveudtagere
på eksterne renseanlæg
Med den nye fjernopkobling via webbrowserfunktion fra MAXX kan prøveudtagere nu optimeres på forsyningens eksterne renseanlæg via PC, tablet eller
mobil.
Odsherred Forsyning har 11 renseanlæg, og med den nye webbrowserfunktion
fra MAXX leveret af Fagerberg, kan prøveudtagning styres fjernbetjent via
den indbyggede webbrowserfunktion. Kommunikation sker via netværk eller
modem, og da skærmlayoutet er det samme som på prøveudtageren, er det nemt
at anvende browserfunktionen.
Fordelene med fjernopkobling gjorde beslutningen nem for driftsleder Otto
Jensen da der skulle investeres i nye prøveudtagere til forsyningen. Med mere
end 100 km landevej mellem forsyningens renseanlæg, er der mulighed for
tidsbesparelse og optimering af prøveudtagning.

Klar, parat, 1 tryk og start
MAXX SP5 prøveudtager med webbrowser og
kvikstart – sikker prøveudtagning her og nu.
Rustfast stål, vinterpakke og nem betjening.

Spar tid og penge!
IFL 700IQ driftsomkostninger

kr. 0,- ved 5 års drift.
Erfaringerne fra den økonomisk vedligeholdsfrie slamspejlsmåler med erfaringer fra mere
end 120 installationer i Danmark taler sit tydelige sprog når der kigges på driftsomkostninger. Markedsomkostningerne generelt for
en slamspejlsmåler med serviceaftale og årligt
viskerskift kan hurtigt løbe op i kr.15.000 for
5 års drift; dertil egen service og halvårsviskerskift. Med IFL 700IQ’s unikke slamspejlsmåler er der ingen faste driftsudgifter.
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Vandcenter Syd
vedrørende målestation
Odense Å
Hos VandCenter Syd har man besluttet at opføre målestationer til
undersøgelse af recipientkvaliteten
i Odense. Måledata skal bruges til
opstilling af modeller for aﬂøbssystem, renseanlæg og recipienter
der anvendes til udbygning af afløbssystemer
samt videnopbygning til
forbedring af
recipientkvaliteten.
Sidste år blev
en
række
forsøgsmålinger iværksat
hvor specielt
ionselektiv
måling
af
NH4 -N blev
testet i for-

hold til præcision, vedligehold
og pålidelighed. Der blev høstet
mange erfaringer, ikke mindst
med hensyn til opbygning og indbygning. Den ionselektive sensor
AmmoLyt ® Plus viste sig at have de
egenskaber der kan forlanges af en
sensor der kan indgå i en driftsstabil
installation som denne.
Samarbejdet omkring design og
opbygning med VandCenter Syd
har i år resulteret i idriftsætningen
af den første målestation i Odense
Å ved Palnatokesvej i Odense. Målestationen består af en landbaseret
station udformet som en praktisk
bænk langs den offentlige å-sti der
er forbundet med en bøje ude i åen.
Fordi målestationerne designes til
opsætning i naturen med offentlig
adgang, har det har været en vigtig
paramter at forene det kosmetiske,

vandalsikre, praktiske, driftssikre
og vedligeholdelsesvenlige i en samlet løsning.
Bøjen indeholder en pumpe der forsyner bænken med frisk åvand for
kontinuerlig måling af ammonium,
pH, ledningsevne og ﬂow. Der er
samtidig placeret en optisk iltsensor
i bøjen da åens iltindhold og temperatur måles inden påvirkning ved
mekanisk transport. Vandstanden
i åen registres med en niveausensor
ﬁkseret på bunden af åen. Den indbyggede ﬂowmåling i bænken har
til formål at advisere driftspersonale om driftsproblemer eller tilsyn ved tilstoppet ﬁlter i bøjen så
stationen vil kræve færrest mulige
besøg med vedligehold.

GEFA butterﬂyventil med DVGW-godkendelse

Godkendt til gas og vand
GEFA Processtechnik tilbyder butterﬂyventilen KG2/
KG4 i dimensionerne DN50 til DN300 med DVGWgodkendelse til henholdsvis gas- og vandanlæg.

Virker dit damp- og
kondensatsystem
optimalt?
I mange dampanlæg oplever
man daglige problemer med
f.eks. damp/vandslag, vanskeligheder med at få kondensaten
retur, opstartsproblemer pga.
opstuvet kondensat, problemer med at få tilstrækkelig
effekt på varmevekslere og
meget andet.
Disse problemer kan skyldes
mange forhold, og problemerne opstår hyppigt i forbindelse
med at anlægget udvides ved
“knopskydning” og at man ikke
ved udvidelsen og ændringerne
får taget højde for den eventuelle forøgede kondensatmængde m.m.: er damp- og
kondensat- ledninger pludseligt blevet for små i forhold til
ﬂowet, eller er der ikke længere
tryk nok til rådighed til at ﬂytte
kondensaten pga.ledningsføringen, er der valgt de rigtige
vandudladere osv.?
Kan du genkende nogle af
ovenstående problemer ifm.
driften af dit anlæg kan Fagerberg hjælpe dig.

Fagerberg har mange års erfaring med damp, og vi kan
tilbyde at gennemgå dit anlæg
med henblik på optimering
af både drift og økonomi og
sammen med dig få sat fokus
på de aktuelle indsatsområder
som kan forbedre og optimere
driften af damp- og kondensatanlægget.
Udover en forbedret drift vil
der også være mulighed for
besparelser – kan man f.eks.
udnytte noget af energien i
kondensaten til andre opvarmningsformål...?
Kontakt en af Fagerbers dampspecialister for en snak om dit
damp- og kondensatsystem og
en gennemgang af dit anlæg.
Vidste du at Fagerberg jævnligt
afholder dampseminarer – tjek
vores hjemmeside for hvornår
det næste seminar afholdes!

Gasgodkendte ventiler er testet og godkendt i henhold
til DN13774 og i overensstemmelse med DVGW G260
for gasafspærringsventiler i produktkategori <= PN 16
Ventiler til anvendelse i vandforsyningssystemer er testet
og lever op til kravende i KTW (i henhold til krav om
maks. migrationsværdier iht DIN EN 12873-1: 2004 og
DIN EN 12873-2: 2005), så de er godkendt til installationer til drikkevandsforsyning.

Andre fordele ved butterﬂyventil type KG2/KG4:
• Blødtættende butterﬂyventil til rationel og sikker
anvendelse i industrien med byggelængde i henhold
til DIN EN 558-1 serie 20 (DIN 3202-K1).
• Økonomisk attraktiv ventil med hus udformet i ét
stykke. Ventilhuset er forsynet med centreringshuller for lettere montage. Alternativt kan denne
ventil leveres i lug-udformning for montage som
serviceventil.
• Sædet som er udformet så det efter montage er ﬁkseret i huset, er en ekstremt pålidelig tætning og sikrer
lang levetid samt let vedligehold. Udformning af
sædet gør at der sikres optimal tætning mellem sædet
og ﬂangerne uden brug af ekstra ﬂangepakninger.
Spjældets og sædets udformning sikrer optimal og
trykstabil spindeltætning.
• GEFA Multitop: Effektiv og sikker automatisering
med den udskiftelige topﬂange ifølge DIN 3337. Da
topﬂangen er udskiftelig, sikres det at lige meget
hvilken størrelse/type aktuator der skal monteres på
ventilen, så kan denne monteres direkte på ventilen
uden beslag imellem. Dette giver en væsentlig sikrere
drift og mindre fare for lækage i ventilen.
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Der er indbygget automatisk udtagning af vandprøve for analyse på
laboratorium hvis grænseværdier
overskrides. Systemet kan fjernbetjenes hvor som helst fra VandCenter Syds SRO-system hvor alle
værdier og alarmer registreres og
opsamles.

Analyser dit spildevand for
COD, NO2 og NO3uden brug af farlige kemikalier!
Ny fotometerserie photoLab® 7000 fra WTW
kombinerer velkendt fotometeroptik med ny
OptRF-teknologi.
Det
nye photoLab® 7600 UVVIS-fotometer kan både
anvendes til almindelige
rutinespektralanalyser og
til analyser hvor den nye
OptRF-teknologi anvendes.
Sammen med ny referencestråleoptik sikres hurtigt og
nemt korrekte koncentrationsbestemmelser. Flere
end 200 analysemetoder
ligger klar i fotometrene til

brug sammen med færdige
kuvettetestkits. Kuvetternes stregkoder genkendes
automatisk af fotometrene.
Den nye OptRF (Optisk reagensfri måling) -teknologi
har WTW specielt udviklet
til koncentrationsbestemmelser af COD, NO3 og
NO2 på udløbs- og ﬁltreret
processpildevand fra renseanlæg. Ved direkte lysabsorbering i UV-området
200...390 nm bestemmes
koncentrationen af NO3 og
NO2 i spildevandet.
COD-bestemmelserne er
matrixafhængig og bestemmes som en sumparameter
ved lysabsorbering i UVområdet
ved
at
fylde en
10 mm

kvartskuvette med prøve,
sætte kuvetten i fotometeret og måle.
Aﬂæsningerne af koncentrationerne for COD, NO2
og NO3 sker direkte på displayet uden brug af opvarmning af prøven eller brug af
giftige kemikalier. Der er
mulighed for at justere op
imod egne referenceværdier
for matrixoptimering. Måleområderne med den nye
OptRF-teknologi for COD
er 0,0...75,0 mg/l, mens
NO2-N kan bestemmes i
måleområde 0,00...4,00
mg/l og NO3 -N i området
0,00...3,00 mg/l.
Fotometeret er allerede taget i brug hos Morsø Spildevand A/S og Herning Vand
A/S hvor der er opnået ﬂotte
resultater på både NO3 -Nog COD-målinger. Begge
steder har målingerne uden
tilsætning af reagenser og
hurtig aﬂæsning
uden ventetid vist sig
som en
me-

get stor fordel. Der er opnået en stor økonomisk
gevinst ved ikke at skulle
købe færdige kuvettetestkits for NO3 -N og COD.
Alene besparelsen på køb af
kuvettetestkits til NO3 er så
stor at man hos Morsø Spildevand A/S vil have betalt
merprisen for fotometeret
på under et år.
Den store tidsbesparelse
ved ikke at skulle vente på
reaktionstid før måling, og

den miljømæssige gevinst
ved ikke at skulle anvende
farlige kemikalier, er en stor
fordel ved den daglige brug
af instrumentet.
Morsø Spildevand A/S har
efter en prøverække lavet
en fast brugerjustering på
COD, hvor det ikke har vist
sig nødvendigt på NO3. De
laver nu alle deres CODog NO3 -analyser som reagensfrie målinger med stor
succes. Med jævne mellem

kan der sammenlignes med
traditionelle testkits eller
standarder som kontrolfunktion.
Hos Herning Vand A/S har
man lavet en kort prøverække på spildevandsprøver fra
deres forskellige renseanlæg
og lavet en NO3 brugeroptimering til fotometeret som
anvendes af fotometeret
fremadrettet (se graf).
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Ionselektiv NH4 og NO3
sikrer optimal drift på
Bogø, Klintholm, Stege,
Præstø og Damme Askeby
Renseanlæg.
WTW IQ SENSOR NET sikres optimal drift af Vordingborg Forsynings
renseanlæg med WTW IQ SENSOR
NET leveret af Fagerberg. Med ionselektiv NH4 og NO3 kombineret
med optisk tørstof og ilt.

Store forventninger eller ikke...?
Ionselektiv NH4 og NO3 er i dag den
foretrukne løsning i spildevandsbranchen, men en del forsyninger og
rådgivere tilskriver ikke denne type
måling den kredit som den egentlig
fortjener. Fagerbergs 13 års positive
erfaringer med ionselektive måling
på både store og små renseanlæg taler
for sig selv. Hos Vordingborg Forsyning var tiltroen til ionselektiv NH4
og NO3 ikke den bedste ud fra deres
tidligere erfaringer, men Fagerbergs
analyseteams positive erfaringer
og Fagerbergs egne forventninger
gjorde at Vordingborg Forsynings
driftsleder Heidi Hemmingsen tog
det første skridt med Fagerbergs ionselektive løsning på STF døgnkursus
2014. Der blev det aftalt med Thomas Hagedorn fra Fagerberg at Bogø
Renseanlæg skulle være det første
anlæg hvor der skulle implementeres
WTW’s IQ SENSOR NET med ionselektiv NH4 og NO3 kombineret
med de optiske ilt- og tørstofsensorer
fra Fagerberg. Hvis dette gik hen og
blev en succes, skulle denne løsning
på sigt implementeres på Forsyningens øvrige renseanlæg.

Indfrielse af forventninger…?
Det var tydeligt fra start at løsningen levede op til forventningerne.
Den ionselektive sensor leverede
god stabilitet og krævede minimal
vedligehold. Og kombineret med den
fjernbetjente løsningen hvor proces-

justeringen sker via WTW’s gratis
fjernbetjeningssoftware, effektiviseres hverdagen for Vordingborg Forsyning som geograﬁsk dækker over
et stort område. Fagerbergs løsning
med IQ SENSOR NET sikrer at
Forsyningens onlinemålere alle kan
betjenes centralt for Vordingborg
Renseanlæg af Vordingborg Forsynings medarbejdere. Og fjernsupport
fra Fagerbergs analyseteam kan udføres fjernbetjent.
Forventer man en måler med en analysators præcision, er det ikke ionselektiv NH4 og NO3 man skal vælge;
men forventer man at optimering
og styring af sine procestanke, eller
kontrol i udløbet, er den ionselektive
løsning langt at foretrække. På Figur 1 ses en kurve fra en ionselektiv
NH4 -sensor fra Fagerberg sammenlignet med en analysator. Den hurtige
responstid kombineret med en høj
oppetid for udstyret og minimal vedligehold gør den ionselektive sensor
den mest fortrukne sensor på mange
renseanlæg i Danmark.

Optisonic 7300 er en succes
til biogasmålinger
•
•
•
•
•

Måling af våd (mættet) gas bestående af metan og kuldioxid.
Uafhængig af gasegenskaberne.
Full bore-sensor, intet tryktab.
Vedligeholdelsesfri.
Onlinebestemmelse af metanindhold.

Baggrund
Med den stigende interesse
for vedvarende energi opføres
der ﬂere fabrikker til gæring
af biomasse til fremstilling af
biogas. Dette foretages traditionelt med slam fra renseanlæg og på affaldspladser. På det
seneste produceres biogas også
i stor målestok fra andre biologiske grundmaterialer, som for
eksempel fra kvægfarme og af
landbrugsplanteaffald.
Biogassen anvendes normalt
i kraftvarmeanlæg til direkte
at producere elektricitet og
varme via en gasmotor, eller
det forarbejdes til forsyningsnetskvalitet og ledes ind i gasforsyningsnettet. Ved fødning
til gasforsyningsnettet kræves
der en CT-gasﬂowmåler. Alene
i Tyskland er der blevet bygget
1300 nye biogasanlæg hvilket
har bragt det totale antal anlæg
op på 7215 ved udgangen af
2011. Den totale producerede
elektricitet er opgjort til 2904
MW hvilket svarer til omkring 3
% af det totale elforbrug i Tyskland.
Målekrav
Flowmåling af biogas er en særlig
udfordring af følgende grunde:
• Når målingen foretages direkte efter gæringen, kan der
opstå pludselige temperaturfald når der tilføres ny slam
til gæringstanken.
• Lavt tryk. Generelt er tryktab i rørledningerne ikke
tilladt, så derfor skal ﬂowmålerne have samme diameter
som rørsystemet. Længere
nedstrøms i systemet kan
gassen blive komprimeret
til 100 mbar.

• Biogas er mættet med vand
når det er i gæringstanken, og
når gassen nedkøles efter at
have forladt gæringstanken,
kan der opstå 5-6 vol% ﬂydende vand i rørledningen.
• H2S giver en tærende opløsning når den opløses i vand.
• CO2 giver en stærk dæmpning på akustiske signaler.
Det skyldes den molekylære
struktur.

Løsning med Krohne
Optisonic 7300 til måling af
biogas på rensningsanlæg
Krohne har allerede en del erfaring med måling af biogas. På et
renseanlæg har adskillige FGM
700-målere været i drift i mere
end 10 år. Med Optisonic 7300
er der nu en forbedret løsning
tilgængelig der er mere økonomisk:
• Dens patenterede transducerdesign giver et stærkere
signal ind i gassen.
• Forstærket DSP giver en
bedre registrering af små
støjsignaler.
• Dens transducer og transducerlommedesignet gør den
upåvirkelig over for vand i
gassen.
• Transducere af Nace-godkendt Grade 20-titan giver
en fortræffelig korrosionsbestandighed over for H2S.
Ved indtastning af temperatur
og tryk i Optisonic 7300 kan
standardvolumen beregnes for
at give sammenlignelige resultater mellem forskellige målinger.
Optisonic 7300 fås også med
integreret temperaturtransmitter, således at standardvolumen
beregnes automatisk.

Optisonic 7300 kan også bestemme metanindholdet. Det
gøres ved beregning af molærmassen. Molærmassen i en gas
kan bestemmes ved hjælp af
følgende formel, som er implementeret i Optisonic 7300:

Optisonic 7300 Biogas
Optisonic 7300 fås nu også i en
speciel Biogas-version, som er
tilpasset biogasapplikationer.
Optisonic 7300 Biogas er en
vedligeholdelsesfri full bore
ﬂowsensor uden bevægelige
dele. Målerøret er fremstillet
i rustfrit stål 1.4404/316L, og
transducerne i NACE-godkendt
Grade 29-titan for maksimal
korrosionsbestandighed. Optisonic 7300 Biogas er udstyret med lap joint-ﬂanger for at
reducere den samlede vægt.
Målenøjagtigheden er som
standard speciﬁceret til 1 % af
den aktuelle ﬂowmængde ved
luftkalibrering, begyndende ved
en ﬂowhastighed på 1 m/s. Hvis
en nøjagtighed på 2 % er nok,
kan der som alternativ vælges
tørkalibrering.
Optisonic 7300 Biogas har integreret temperatursensor og kan
også udstyres med tryksensor for
omregning til standard/normal
ﬂow. Elektronikken indeholder
diagnosticering til validering af
ﬂowmålerens funktioner og processen. 4-20 mA og pulsudgang
kan fås til udlæsning af måleværdierne. HART og Modbus
(option) er inkluderet til feltkommunikation.
Optisonic 7300 Biogas er certiﬁceret til brug i eksplosive
omgivelser (Zone 1) og fås i
almindelige størrelser DN50,
DN80, DN100, DN150,
DN200 / 2”, 3”, 4”, 6” og 8”.
Optisonic 7300 Biogas fås til
yderst konkurrencedygtige
priser.

Kundefordele
• Fortræffelig langtidsstabilitet.
• Flowmåling uafhængig af
gassammensætningen.
• Full bore-design uden at
påvirke ﬂowet, f.eks. intet
tryktab.
• Integreret beregning af standardvolumen.
• Integreret beregning af
metanindholdet.
• Vedligeholdelsesfri løsning.
• Upåvirkelig af vand.

TEMA : FORSYNING

Funktionalitet, kvalitet,
og arbejdsmiljø
Præisolerede ventilsystemer, Harde dæksler og skabe
bets sider, top samt låge og
20 mm på bagpladen undgås
unødvendigt energitab. Endvidere leveres skabet med en
40 mm isoleringsplade som
skal tilpasse til dobbelt- eller
enkeltrør og efterfølgende
monteres i bunden af skabet.
Selvom skabet er udformet som en kompakt løsning, er der stadigvæk god
plads i skabet til at betjene
aﬂukningshaner enten i
stikindføringsskabet eller
omløbsskabet.
Målerskabet giver varmeværkerne let adgang ved at

Præisolerede
ventilsystemer:
Vores design af præisolerede ventilsystemer sikrer produktet bedst mulig
holdbarhed og et minimum
af vedligeholdelse. Hver eneste komponent er designet
og testet for at sikre længst
mulig levetid.
Vi kombinerer det bedste
fra etablerede producenter
i Norden; vores base i ventilen er Vexve / Naval kugleventiler som produceres på
fabrikker i Finland.
Forarbejdning fra ventil til
færdigt præisoleret ventilsystem foregår i Danmark
eller Finland. Vores underleverandører opfylder alle
nødvendige kriterier og kvalitetsstandarder, herunder
EN488.
Fagerbergs præisolerede
ventilsystem2-løsninger har
højere anskaffelsespris end
konventionelle præisolerede
ventiler. Merudgiften tjener
sig hjem og bliver billigere
over den samlede levetid da
ventilsystemet fra Fagerberg
er designet til at holde hele
rørsystemets levetid.
Ved brug af konventionelle
ventiler er det ofte nødvendigt at udskifte ventiler
samt opgrave og reetablere
ventilbrønden inden de præisolerede rør skal udskiftes.
Alle præisolerede ventilsystem2 fra Fagerberg leveres
med en tårnkonstruktion
i AISI 316 og med låsbar
hætte. Dette beskytter ventilerne mod det korrosive
miljø, der ﬁndes i fjernvarmebrønde.
Denne sikkerhed giver også
servicefolk der betjener
ventilsystemerne, optimal
sikkerhed da de uden bekymring kan funktionere
ventilbrøndene uden hensyntagen til serviceventilernes tilstand.

Stikindføringsskab/
målerskabe / omløbsskab:
Harde stikindførings-, måler- samt omløbsskabe er en
kompakt løsning.
Skabene er udført i varmgalvaniseret stål og efterfølgende pulverlakeret i lysegrå
(RAL farve 7035), men andre farver er også mulige.
Med 40 mm isolering i ska-

have aﬂukningshaner og måler placeret udvendigt i målerskabet ved aﬂukning eller
ved indhentning af driftsdata.
Alle skabe kan leveres efter
kundespeciﬁcerede ønsker.

HARDE dæksler:
Brugervenlige støbte dæksler i sejjern (Ø600-800) og
svejste dæksler lavet i galvaniseret dørkplade
(Ø600-1600).
Alle dæksler leveres som
standard som 40 tons belastning og er designet med
aﬂastningsfjedre og gasdæmper og opfylder Arbejdstilsynets krav om tunge løft på
maks. 15 kg.
Dækslerne er godkendt iht.
EN124.
Dækslerne er med fedtsmurte hængsler og låsebolte samt
vandtæt nøglehul. Dækslerne er ligeledes 100 % tæt for
overﬂadevand da konstruktionen omkring pakningsmaterialet er en integreret
del af designet.
Der kan tilkøbes bauxit asfaltbelægning til de svejste
dæksler.
Dækslerne leveres enten
med fast karm til fortovseller i ubefæstet areal eller
ﬂydende karm til vejbaneinstallation.
Dækslerne kan leveres med
isoleret låg for forebyggelse
af kondens og kan leveres
med kundespeciﬁkt logo
efter ønske.
Der ﬁndes forskellige løsninger omkring betonkegler og
opføringsrør i Weholite til
opbygning af den komplette
brønd.

Nyhed:
Krohne tryk
– nu med Proﬁbuskommunikation
Som supplement til Krohnes brede program inden for
tryk er det nu muligt at få Proﬁbus-kommunikation
på udvalgte modeller:
Optibar 5060 er en hårdfør tryktransmitter til måling
af tryk og niveau i de ﬂeste applikationer.
Optibar DP 7060 er ligeledes både robust og alsidig
og giver ikke kun en præcis differenstrykmåling, men
måler også samtidigt det statiske tryk i processen.
Den indbyggede avancerede software giver desuden
mulighed for at måle bl.a. niveau, interface og ﬂow
(kvadratrodsfunktion).
Den modulopbyggede elektronik i disse modeller
gør det let at opgradere fra eksempelvis 4-20 mA +
HART til Proﬁbus-kommunikation.
Alle indstillinger kan gemmes i displayet og loades
tilbage i elektronikken, noget der især letter installation og idriftsættelse af mange tryktransmittere
på én gang.
Krohne er igennem mange årtier blevet kendt for
en enestående kvalitet og driftssikkerhed inden for
procesinstrumentering, og naturligvis kan vi forvente
det samme fra de nye tryktransmittere.

Krohne Optibar 5060 C
• Mulighed for Proﬁbus eller
Foundation Fieldbus
• Høj målenøjagtighed på ±0,05 %
• Måleområder fra 25 mbar til 1.000 bar
• Hurtig-step responstid på mindre end 85 ms
• Mulighed for baggrundbelyst LCD-display
med brugervenlig software.
Krohne Optibar DP 7060 C
• Høj målenøjagtighed på ±0,065 %
• Måleområde fra 30 mbar til 16 bar
• Kombineret DP-, SP- og T-måling
• Turndown på 100:1 og højere på forespørgsel
• Mulighed for baggrundbelyst LCD-display
med brugervenlig software.

TEMA : FORSYNING

Kvalitet i verdensklasse
Undgå tilstopning af transmitteren med Klays
specielle front ﬂush membranteknologi.
Hydrobar:
Få en niveautransmitter til neddykning:
• 10 m kabel med trykudligning
• Høj målenøjagtighed og langtidsstabilitet
• Mindre end 0,1 % drift/år
• Aktiv temperaturkompensation
• Stærk frontmembran i rustfrit stål
der tåler trykstød og rengøring.

Hydrobar

Fagerberg og Vexve tilbyder
verdens største sortiment
af fjernvarmeventiler
Vexve Oy er verdens førende
producent af kvalitetsventiler
specielt udviklet til de mest
krævende fjernvarme- og fjernkølingsapplikationer. Vexve
har også et omfattende udvalg
af ventiler udviklet til olie- og
gasapplikationer samt opvarmning og køling (HVAC/R)
systemer.
Vexveløsninger er designet
til at levere den højest mulige energieffektivitet og omkostningseffektivitet i hele
opvarmnings- og kølingsnetværk – fra fjernvarmeværker,
kraftværker og centraliserede
køleanlæg til pumpestationer
og enkelte bygninger.

og fra Milano til Doha samt fra
København til Moskva. Vexve er kendt for høj kvalitet,
hurtig levering og overlegen
kundeservice samt dens specialiserede ekspertise i energi
og miljø – især for fjernvarme
og fjernkøling.
Vexve Oy anvender meget
avancerede,
automatiske
produktionsmetoder sammen med konstant kvalitetsovervågning, og udvikling er

grundlaget for Vexve kvalitetsprodukter. For yderligere
at sikre den højeste kvalitet
anvendes kun de bedste råmaterialer og komponenter i fremstillingen af Vexve produkter.
Vexves aktiviteter er ISO9001
& ISO3834-2, ISO 14001, og
PED-certiﬁcerede og fremstillede ventiler opfylder alle de
krævede kvalitetskriterier og
standarder, herunder EN488,
PED, og GOST.

Serie 8000:
Få en tryk- og niveautransmitter med:
• Høj målenøjagtighed og langtidsstabilitet
• Aktiv temperaturkompensation
• Fremskudt membran – undgå blokering
• Stærk frontmembran i rustfrit stål
der tåler trykstød og rengøring.

Serie 8000

Nyheder
fra WTW
til pH/redox,
ilt, ledningsevne
og temperatur
ProﬁLine – de nye
håndinstrumenter
i mellemklassen.
WTW introducerer nu nye håndinstrumenter i
serien af ProﬁLine håndinstrumenter.
Instrumenterne tilhører mellemklassen, lige
niveauet under de store WTW Multi-håndinstrumenter, bedre kendt som serie MultiLine.
Oxi 3310 IDS er det nye ProﬁLine håndinstrument med optisk iltsensor FDO® 925 til måling
af opløst ilt og til BOD-bestemmelser på f.eks.
spildevand.
pH/Cond 3320 er det nye ProﬁLine håndinstrument til pH- og ledningsevnemåling. Velegnet til
f.eks. miljøkontrol. pH/Cond 3320 leveres med
de velkendte og gennemafprøvede elektroder
pH-elektrode SenTix® 41 og ledningsevneelektrode TetraCon® 325 (4-tråds). Elektroderne er
kendte for at være allroundmodeller, robuste og
pålidelige. Begge elektroder har indbygget temperaturfølere og er velegnet til felt-, laboratorie- og
proceskontrol.
De nye ProﬁLine håndinstrumenter har begge
indbygget dataloggere og USB-stik til dataoverførelse til PC. ProﬁLine-serien er generelt velegnet
til kontrol af procesvand, spildevand, overﬂadevand, havvand og drikkevand.

Vexve fremstiller og leverer
to ventilbrands af høj kvalitet, VexveTM og NavalTM, i tillæg til HydroX TM hydrauliske
aktuatorer og VexveTM smarte
opvarmningscontrollere og
blandeventiler.
Vexve Oy er en ﬁnsk-baseret
familieejet virksomhed der
leverer produkter og tjenester
der sparer energi og forbedrer
miljøet. Virksomheden har
været i drift i mere end 50 år,
og leverer i dag sine produkter
og tjenester på verdensplan til
kunder fra Helsinki til Beijing,

Blyfri manometre fra Ashcroft
Bly er et giftigt tungmetal som ophobes i
både dyr og mennesker, og ved længerevarende udsættelse kan det forårsage alvorlige
helbredsskader.
Derfor er det en god idé at være opmærksom på produkter som er udformet i metallegeringer, dvs. blandinger af forskellige
metaller som ikke nødvendigvis opløses lige
hurtigt. I visse legeringer kan der nemlig
vise sig at være tilsat bly for at gøre forarbejdningen af materialet lettere.
For at minimere risici for afsmitning af bly
til fødevarer eller vand, er det nu muligt at få
såkaldte “blyfri manometre” fra Ashcroft.

Ashcroft – Model Weksler
• Godkendt som blyfri iht. U.S.
Safe Drinking Water
Act (SDWA) Jan. 2014
• Mindre end 0,25 % bly
(Pb) i medieberørte dele
• Mindre end 0,25 % bly
(Pb) i lodning/svejsning.

Speciﬁkationer:
• Gauge X82
• Nøjagtighed: Grade A, ±2-1-2 %
• Diameter: 4,5”
• Husmateriale: Rustfri stål
• Ring: Rustfri stål
• Bourdon tube: Blyfri bronze
• Tilslutning: ¼” NPT, blyfri bronze
• Retning: Nederst, blyfri lodning
• Måleområde: Vakuum/0- 1 bar…
0-20 bar
• Viser: Sort, aluminium med
nulpunktsjustering via skrue
• Baggrund: Hvid baggrund, aluminium, 2 skalaer i hhv. bar og PSI
• Vindue: Plastik
• Option: Certiﬁcate of compliance to Lead Free.
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Festo lærer af naturen
Festo viste på Hannover
Messe 2015 deres forskningsprojekt med kunstige
myrer - BionicANTs - der
ved at kopiere myrernes
adfærd i naturen kan kommunikere og samarbejde
om større opgave.

I afskedsgave fra personalet ﬁk Claus Clausen en tur til Berlin sammen med hustruen Sanne, hvor de
skal til koncert med sangerinden Helene Fisher, som Claus Clausen er en stor fan af.

Maj 2015:

Skiftedag hos Beckhoff
Automation Danmark
Den 8. maj fejrede Beckhoff Automation Danmark ApS, at Claus Clausen var fratrådt
og at Michael Nielsen var tiltrådt som administrerende direktør pr. 1. maj 2015. Samtidig fejrede man indvielsen af et nyt hovedkontor i Kolding.
RECEPTION. Stemningen var
høj, og kunder, samarbejdspartnere, venner og familier
var mødt talstærkt frem til
receptionen hos Beckhoff
Automation Danmark den
8. maj 2015 i Kolding. Anledningen var den dobbelte,
at ﬁ rmaets administrerende
direktør gennem de sidste

10 år Claus Clausen var fratrådt pr. 1. maj 2015, og at
han var blevet aﬂøst af Michael Nielsen, der ligeledes i
10 år har været ansat i Beckhoff Automation Danmark
ApS som teknisk chef og
salgschef.
Samtidig ﬂyttede hovedkontoret fra Glostrup til

Kolding, hvor man nu råder
både over kontorlokaler, lager, undervisningslokale og
gode kantineforhold til de
omkring 30 medarbejdere,
der arbejder fra hovedkontoret. Ud over Kolding har
Beckhoff Automation Danmark ApS kontorer i Glostrup og Hobro.

HØJTEKNOLOGI. Gennem
årene har Festo AG & Co.
KG præsenteret forskellige
projekter, hvor man har
forsøgt at ’lure’ naturen og
omsætte det til eksempelvis ﬁ sk, fugle, kænguruer og
sommerfugle. På årets Hannover Messe var man gået
ned i det mindste format og
præsenterede en hel koloni
af kunstige myrer, kaldet
BionicANTs.

Samordnet adfærd
giver resultater
Teknologien i BionicANTs
har myrernes kooperative
adfærd som model. Festos
ingeniører brugte komplekse reguleringsalgoritmer til
at overføre myrernes opførsel til teknologiens verden.
På samme måde som my-

Marketingchef Michael Puggaard Holst, Festo A/S, præsenterede
de kunstige myrer, BionicANTs, på Hannover Messe 2015.

rerne i naturen samarbejder BionicANTs efter klart
deﬁ nerede regler.

Radiokontakt
og decentral intelligens
Den nødvendige udveksling
af oplysninger mellem myrerne sker via radiomoduler
i deres kroppe. BionicANTs
kooperative adfærd og de-

centrale intelligens åbner
interessante perspektiver
for morgendagens fabrikker.
Fremtidige produktionssystemer vil blive baseret på
intelligente komponenter,
der ﬂeksibelt kan tilpasse
sig forskellige produktionsscenarier og behandle ordrer
fra et overordnet styringsniveau.

Maj 2015:

Succesfuldt pilotprojekt i Holland
været guidet af en række
konkrete forslag fra Leidschendam kommunes forsyning, samt deres erfaring
fra hverdagen med hensyn
til funktionalitet. Kommunen ønskede den enkelte
enhed vist separat og deﬁnerede samtidig hvilke informationer, der var behov
for at tilgå online i kommunens overvågningssystem,
der viser op til seks pumper
på samme tid.

Inden for kort tid vil man
i byen Leidschendam i
Holland, have afsluttet et
pilotprojekt, hvor den nye
MJK nConnect benyttes
til styring af ni drænvandspumper.
PUMPESTYRING. Styringerne af de mere end 275
pumpebrønde for spildevand i byen Leidschendam
i Holland udskiftes hvert
15. År. Tidligere var det
MJK 702 styringer, der
var installeret, og da de
skulle fjernes, besluttede
kommunen at afprøve den
helt nye styring, nConnect
fra MJK Automation ApS.

nConnect som standalone eller i et netværk
nConnect er en kompakt
pumpestyring, der monteres og arbejder som standalone eller i et netværk, som
i pilotprojektet. Her styrer
masterenheden, en Mμ
Connect, op til 12 nCon-

Styreskab med nConnect
ved pumpebrønd.

nect enheder. Ved Leidschendam er der opsat ni
enheder i et netværk styret
af en Mμ Connect.

Kundens input
Udviklingsprojektet har

Fordelene ved nConnect
De væsentligste fordele
ved nConnect for slutbrugeren er fjernbetjening af
en landinstallation, der ligger langt fra hovedstationen, hverken overvågning
eller justering kræver, at
man er på lokationen. Der
er ikke behov for daglige
tilsyn, da rapporter og fejl
automatisk meldes ind, og
man har adgang til de enkelte nConnect-enheder
via Mμ Connect, der fungerer som masterenhed i
netværket.

FÅ MERE UD AF DRIFTEN
MED ET ENERGITJEK
- det kan godt betale sig
Energianalyse og Flowmåling
Optimal udnyttelse af energi der anvendes
til trykluftproduktion.

Optimeringstest
Omfattende gennemgang der bl.a. kan indeholde:
lækagetest, kvalitetstest og lejetest m.m.

Rapport
Energirapport med visning af energiforbrug
kontra trykluftproduktion. Måling af op til
8 kompressorer over 7-14 dage.

Nedbrud kan være utrolig dyrt
og kan med fordel forebygges
med en gennemgående test.

Ring 47 33 77 77
www.topptrykluft.dk
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Maksimal sikkerhed
Høj kvalitet
Pålidelig drift

K-SYSTEM
Interface Technology

Der er penge i skidtet
Roskilde Forsyning vil selv servicere og vedligeholde deres procesudstyr, og vælger derfor altid den løsning, der
er mest praktisk og lettest at gå til for medarbejderne. I
den seneste udvidelse af biogasanlægget har man valgt
at satse på Festos automationsplatform.
BIOGAS. ”Der er penge i skidtet”, siger man på de mange
danske renseanlæg, der i
store rådnetanke omdanner
slam til biogas. Men der er
endnu ﬂere penge i skidtet,
hvis man udnytter det til andet end blot biogasproduktion. Roskilde Forsyning vil
optimere deres biogasproduktion og har derfor investeret i en såkaldt slam/slam
krydsveksler, der udnytter
det opvarmede slam fra rådnetanken til opvarmning af
det ’kolde’ slam, der tilføres
rådnetanken.

Kærlighed ved første blik
- Som i et hvilken som helst
andet større projekt søgte
vi inspiration og erfaringer udefra, inden vi i samarbejde med Krüger, gik i
gang med at designe vores
krydsveksler. Hos Herning
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Ex Isolationsbarrierer
Reduceret fortrådning med Power Rail
Enkel vedligeholdelse via integreret
diagnose

Signalkonvertering og -isolation
Konvertering, opsplitning af signaler
og isolation
Omfattende sortiment for mange
forskellige signaltyper
:EFSMJHFSFJOGPSNBUJPO

www.pepperl-fuchs.dk/k-system

Your automation, our passion.

T E K N I S K

U D V I K L I N G

www.automatik.nu

Lineære bevægelser
World class elektriske inline aktuatorer fra Concens.
Rustfaste-, støjsvage-,
kulderesistente versioner.
Optioner: Med Hall sensor
og low noise-versioner,
ATEX zone 22.
Fjernbetjening og styringer.
Se mere på www.klee.dk.

Vand så vi Festos automationsplatform CPX-MPA,
som vi endte med at købe,
siger driftsleder Thomas
Norré Sørensen, Roskilde
Forsyning.

Pålidelig og praktisk
- Vi vil helst selv stå for service og vedligehold af vores
udstyr, og det er alfa og
omega, at vi får en løsning,
der er pålidelig, overskuelig
og praktisk.
Da vi i samarbejde med
Krüger havde designet den
optimale løsning, blev opgaven sendt i udbud. Festo
vandt opgaven fordi de havde den rette løsning til den
rette pris, fortsætter Thomas Norré Sørensen.
Mulighed for både digitale
og analoge indgange
- Opgaven for Festos auto-

Salgsingeniør Martin Lystrup, Procesautomation hos Festo, t.v.,
og driftsleder Thomas Norré Sørensen, Roskilde Forsyning, t.h.,
med Festos automationsplatform CPX-MPA.

mationsplatform CPXMPA er, kort fortalt, at
sende slammet til og fra
krydsveksleren via en række spadeventiler. Automationsplatformen består af
en proﬁbusnode, der kommunikerer med 32 digitale
indgange, 4 analoge udgange
samt 2 analoge indgange.

Derudover er der på automationsplatformen integreret 20 pilotventiler, der
styrer spadeventilerne. Det
er Festos lineære aktuator
DLP, der styrer spadeventilerne, som er af mærket
Erhard, siger Thomas Norré
Sørensen.

August 2015:

Sitrans båndvægte produceres nu i Horsens
har allerede forslag til ﬂere
forbedringer, som vil effektivisere produktionen,
og som også vil give fordele
hos brugerne.

Siemens A/S har ﬂyttet
sin produktion af Sitrans
båndvægte fra Kina til
Klovborg Maskinfabrik A/S
i Horsens.
VEJNING. Tre typer Sitrans
båndvægte fra Siemens, som
tidligere er blevet produceret hovedsageligt i Canada,
skal i fremtiden produceres
af Klovborg Maskinfabrik
A/S, der ligger i Lund ved
Horsens. Siemens A/S har
således endnu en gang ﬂyttet
produktion og arbejdspladser til Danmark.
Klovborg Maskinfabrik
A/S har en størrelse, så den
har en passende kapacitet,
en høj grad af ﬂeksibilitet,
en moderne maskinpark,
der er egnet til produktion
af båndvægte, og sidst men
ikke mindst, er virksomhe-

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

dens medarbejdere velkvaliﬁcerede.

Flere forbedringer ønskes
De ﬂeste båndvægte bliver
tilpasset kundens opgave, og
derfor er de blevet fremstillet som håndværksmæssige.
Det har Klovborg Maskinfa-

brik fundet for gammeldags
og uhensigtsmæssigt og har
ændret fremgangsmåden til
moderne produktionsmetoder.
- Vi har brugt en del tid
på at få de første opdateringer godkendt, så nu starter
vi med produktionen. Vi

Tre typer vejebånd
Klovborg Maskinfabrik
skal producere tre typer
vejebånd: Sitrans WW 100
med kapacitet op til 45 kg/
time, Sitrans WW 200 med
kapacitet fra 450 kg/time til
100 tons/time og Sitrans
WW 300 med kapacitet op
til 1000 tons/time.
Bygget af
Siemens-komponenter
Elektrisk og elektronisk
udstyr på båndvægten får
Klovborg Maskinfabrik A/S
naturligvis leveret fra Siemens. Når en båndvægt er
færdig, gennemgår den en
performancetest, inden den
forlader fabrikken.

Elektriske
aktuatorer
til indbygning eller
placering uden på konstruktion

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

www.klee.dk
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Vækst drevet af automatisering

Dansk opﬁnder løser polymerproblem på renseanlæg

vandtætning blandes. Fra
tankene sendes de ﬂydende
produkter videre til påfyldnings- og pakkeanlæggene,
hvor 13 ABB-robotter i seks
produktionslinjer håndterer
de ﬂydende produkter samt
pakning af vådrumssæt.

22 robotter, ﬁre automatiserede blandeanlæg, ﬁre
fuldautomatiske højlagre
med selvkørende trucks.
Alt er automatiseret hos
LIP Bygningsartikler A/S
ved hjælp af robotter,
PLC’er og AS-i net med
integreret sikkerhed.
AUTOMATISERING. LIP Bygningsartikler A/S, der er beliggende i Nørre Åby på Fyn,
har aldrig været bange for
automatisering med robotter. Siden sin start i 1967 har
ﬁ rmaet konstant haft fokus
på automatisering, og i 1997
installerede man den første
industrirobot. I dag har man
22 robotter integreret i produktionen.

100 % afhængige
af automatiseringen
På grund af automatisering
er LIP Bygningsartikler
A/S et stort skridt foran
sine konkurrenter i forhold
til rationalisering, kvalitet,
omsætning, EGA og CSR.
Man hviler dog ikke på succesen. For nyligt har man

Teamleder Rune Friis Vittrup, EL:CON Nr. Åby A/S, t.v., og Søren
Pedersen, Bostra Automatic, t.h., ved et af produktionsanlæggene
for ﬂydende produkter. I anlæggene indgår doseringsanlæg, blandere og tanke, m.v., hvor de forskellige ingredienser til vandtætning
blandes. Blandingen styres fra en central PC med recepter koblet
til en Siemens PLC via Proﬁbus ti AS-i net.

således investeret i et unikt
pakkeanlæg med to robotter, som pakker og samler
forskellige produkter i en
færdig pakke for et vådrumssystem. Robotanlægget er udviklet og installeret
af DanRobotics A/S.

To produktionsenheder
Fabrikken i Nørre Åby består
af to produktionsenheder:

Et lager- og produktionsanlæg til produktion af
ﬂydende produkter og et
lager- og produktionsanlæg
til blanding og pakning af
pulverformede produkter.
Produktionsanlægget
for ﬂydende produkter
består af ﬂere procesanlæg med doseringsanlæg,
blandere og tanke, hvor de
forskellige ingredienser til

Styring og sikkerhed på
samme AS-i net
Både procesanlæg, de automatiserede robotanlæg, rullebaner, automatiske trucks
etc. styres og er sikrede ved
hjælp af AS-i netværk fra
Bihl+Wiedemann med decentrale standard I/O’er til
motorstyringer og sensorer
som endestop, fotoceller
etc. samt sikkerheds I/O’er
på samme AS-i-net.
Enkelt og ﬂeksibelt system
- AS-i netværket fra
Bihl+Wiedemann er et meget ﬂeksibelt system. Det
er let at ændre anlægget og
at tilføje og fjerne komponenter til systemet. Dette
er meget vigtigt for os, da vi
hele tiden optimerer og ændrer anlægget, siger teamleder Rune Friis Vittrup,
EL:CON Nr. Åby A/S.

Efter ﬂere års udviklingsarbejde er AL-2 Teknik A/S klar
til at erobre eksportmarkederne med en fuldautomatisk
polymerblander, som aldrig skal renses.
VANDRENSNING. Jan Hansen og hans medarbejdere
på virksomheden AL-2 Teknik A/S har arbejdet med
vandrensning og separation i mange år. Alle, der
arbejder med polymer ved,
at den mindste smule fugt
betyder, at det klumper, så
vi begyndte at se på, om vi
kunne konstruere en enhed,
der kunne dosere, blande og
modne polymeren automatisk på en yderst enkel måde,
fortæller Jan Hansen.
Resultatet blev, at medarbejderne på renseanlæg
i hele Europa kan spares
for masser af arbejde, fordi
polymerblanderen fra AL2 Teknik A/S aldrig skal
renses.

Enkel betjening
Til blanderen leverer
Grundfos A/S en specialudgave af deres MGE-motor
med indbygget frekvensomformer. Slangepumpe og
doseringsenhed har også en

Grundfos-motor med frekvensomformer. Det hele
styres fra en simpel PLC,
fortæller Jan Hansen.
Polymerblanderen markedsføres i udgaver, der er
dimensioneret til polymerblandinger fra 20 milliliter i
timen til 25 liter og til håndtering af fra 40 liter til 5 m3
vand.

Slut med
’vingummibamser’
Ved konstruktionen af polymerblanderen har man
også løst problemerne
med ’vingummibamser’
og tilstoppede ﬁ ltre, som
ellers generer de ﬂeste polymeranlæg på renseanlæg.
’Vingummibamserne’ er
klumper, der opstår, når polymeren udsættes for fugt.
- Vores polymerblander er
bygget til at lade partikler
slippe igennem, så ingen steder i udstyret er der behov
for rensning, fortæller Jan
Hansen.
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Brancheforeningens traditionelle
golfturnering fortsætter
Brancheforeningen BITVA
videreførte traditionen
fra den tidligere brancheforening VOV og afviklede
for første gang BITVA
Golfmesterskab på Odense
Golfklubs baner den 21.
august i strålende sommervejr.
GOLF. En god tradition er der
ingen grund til at lave om
på. Sidste år afviklede brancheforeningen VOV for 14.
gang sit årlige golfmesterskab, og de to mangeårige
arrangører Bent Olsen og
Thorkild Holmgaard meddelte, at de nu sluttede af
som arrangører, da VOV
var ophørt som selvstændig
brancheforening.
Så galt gik det nu ikke.
Kraftigt opfordret indvilgede de to prøvede arrangører i
at fortsætte traditionen - nu
i BITVA-regi.

Det første BITVA
Golfmesterskab
Derfor var det, det første
BITVA Golfmesterskab,
der blev afviklet fredag den
21. august 2015 på Odense
Golfklubs baner.

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

I alt deltog der 51 spillere
i BITVA Golfmesterskabet 2015. Heraf var de 43
såkaldte ’professionelle’,
som spillede en 18-huller
Stableford-turnering.
Damerækken blev vundet af Mette Hviid Togsverd,
Automatik & Proces, med
imponerende 40 point og
Runner-up blev Anne Larsson, Folke-Larsen Eftf. A/S,
med 32 point. Herrerækken
blev vundet af Ole Krabbe,
AVN Hydraulik A/S med
ligeledes imponerende 41
point. Runner-up blev her
Bjarne Nymark, ESAB
ApS, med 36 point.Blandt
de uøvede ikke-golfere, der

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

Traditionen
fortsætter næste år
De golfspillende medlemmer af BITVA kan se frem
til endnu et BITVA Golfmesterskab i 2016, som ifølge
de to arrangører vil blive
afholdt på Sorø Golfklubs
bane. Og hvis det skal følge
traditionen, bliver det den
tredje fredag i august – altså
19. august 2016.

■
■
■
■

IP-klasse 67
Cyklustid 0,36 sekunder
Forberedt for FDA godkendelse
Serviceinterval 24000 timer/3 år

Under det rene, næsten kabelfrie ydre gemmer sig
en intelligent teknologi til fremstilling , der kræver
både ﬂeksibilitet, pålidelighed med høj hastighed
og høj nøjagtighed. Robotterne er lette at pro-

grammere og kan nemt kombineres med Mitsubishi
PLC’er , andet automationsudstyr og avancerede
systemer med sensorer. Med i købet får du en
enestående kvalitet og service

www.hf.net Tel.: 4320 8600
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Fagmesse for produktion
og industri i Hamburg
Nordtysklands vigtigste
industrimesse NORTEC
2016 afholdes i Hamburgs
messe- og kongrescenter
fra den 26. til 29. januar
2016. En dansk fællesstand for underleverandører er ved at blive
etableret.
Den danske fællesstand på NORTEC 2014.

MESSE. Det nordtyske marked er næsten at betragte
som et dansk hjemmemarked, hvorfor industrimessen
NORTEC 2016 er en meget
vigtig messe, specielt for
danske underleverandører,
men også brancher som
metal- og overﬂadebehandling, elektronik og elteknik,
automation og styring, konstruktion og værktøj, IT og
logistik er godt repræsenteret. NORTEC tiltrækker
traditionelt mange beslutningstagere og indkøbere
fra hele Nordtyskland,

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

overvejende fra brancher
som maskinindustri, automation og vindenergi samt
fra luftfarts- og skibsindustrien. 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 Center for Underleverandører,
CFU, i samarbejde med
Danish Subcontractors ved
at etablere en dansk fællesstand for danske underleverandører. Via en fælles
platform opnås en række
positive synergieffekter. Eksempelvis sørger CFU for organisering, 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 arrangeres af Hamburg Messe &
Congress, som i Danmark
er repræsenteret af Standesign A/S. Ud over NORTEC-messen er Hamburg
også kendt for den maritime

messe SMM og vindmessen
Wind Energy, hvor der traditionelt er mange danske
udstillere og besøgende.
Foruden Hamburg Messe &
Congress er Standesign A/S
også agenter for Leipziger
Messe.
Yderligere oplysninger om
Standesign A/S og messerne i Hamburg og Leipzig
kan fås på: www.standesign.dk.
jsj

Oktober 2015:
I et rum for sig selv står
stadig den gamle dieselmotor med et stort
svinghjul og remtræk
til pumperne som et
museum over 110 års
vandværkshistorie. Fra
venstre: Henrik Rosengreen, Bilﬁnger Greylogix, og Peter Bunzel og
Jan H. Pedersen, Silkeborg Forsyning.
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Styr på vandet i Silkeborg
Med omhu og respekt
har Silkeborg Forsyning
restaureret byens første
og 110 år gamle vandværk
ved Gudenåen. Styringen - både hardware- og
softwaremæssigt - har de
overladt til Siemens.
DRIKKEVAND. Det er som at
træde ind i en katedral, når
man træder ind i det mere
end hundrede år gamle Gudenå Vandværk i den østlige
udkant af Silkeborg. Den
gamle industribygning er
stilren retro.

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

tilbage valgt at prioritere
Siemens-hardware på alle
deres anlæg. - Blandt andet
for at være sikre på, at vi kan
få de reservedele, vi har brug
for i mange år frem i tiden,
siger elektriker Peter Bunzel, der har haft ansvaret for
styringen i det nyrenoverede
vandværk.

Satser på Siemens
Silkeborg Forsyning har
valgt at bruge Simatic PCS
7 v8.1 i en klientserverarkitektur til anlægget på
det nyrenoverede gamle
vandværk.
- Selv om Siemens SCADA ikke er almindeligt på
vandværker, gør standarden
det billigere, fordi det kræver færre arbejdstimer at
installere og vedligeholde,

og så er netovervågningen
af både Proﬁ net og Proﬁbus
god hos Siemens. Vi har sparet rigtigt mange signalkabler ved et konsekvent valg
af feltbusløsninger, siger
vandforsyningschef Jan H.
Pedersen, Silkeborg Forsyning.

Silkeborgs første vandværk
Gudenåværket er fra 1905,
og i et rum for sig selv står
stadig den gamle dieselmotor med et stort svinghjul og
remtræk til pumperne som
et museum over 110 års
vandværkshistorie. Først i
2013 begyndte Silkeborg
Forsyning på en omfattende,
nænsom og meget smuk restaurering og udvidelse af
det gamle vandværk.

Mobil dansk robot ﬁk
DIRA Automatiseringspris
Mobile Industrial Robots
ﬁk DIRA Automatiseringsprisen 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 Robots på hi teknologi- og industrimessen 2015 i MCH
Messecenter Herning. Her
overrakte statsminister Lars
Løkke Rasmussen DIRA
Automatiseringspris 2015,
inden han foretog den ofﬁcielle åbning af messen.
Odense-virksomheden ﬁ k
prisen for MiR100, som er
en mobil robot. Den bruges
til mindre transportopgaver
i både industrien og eksempelvis på hospitaler.

Frigør hænder og hoveder
for det trivielle
I begrundelsen for pristildelingen hedder det blandt
andet, at MiR er en logistik-robot, som funktionsmæssigt kan hamle op med
eksisterende alternativer
og til en pris, der er overkommelig for selv små virksomheder.

Statsminister Lars
Løkke Rasmussen
overrækker
automatiseringsprisen
til Thomas Visti,
CEO, Mobil Industrial Robots.

Et prestigefyldt
kvalitetsstempel
- For både ledelse og medarbejdere er DIRA Automatiseringsprisen
et
kæmpestort skulderklap,
siger Thomas Visti, CEO i
Mobile Industrial Robots.
Han er både meget stolt
og glad for at modtage prisen.
- For vores virksomhed
er timingen af denne pris
i top: Det er det helt rette
tidspunkt at få så prestigefyldt kvalitetsstempel som
DIRA Automatiseringspri-

sen. Vi er jo stadig en mindre
virksomhed, men vi i fuld
gang med at etablere os primært i Europa.

Fire nominerede
Der var ﬁ re nominerede
til Automatiseringsprisen.
De var udvalgt blandt 50
indstillede virksomheder.
En jury har besøgt de ﬁ re
nominerede virksomheder
og blandt andet på den baggrund udpeget den endelig
vinder af DIRA Automatiseringspris 2015.
hassel.
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Tak for en god hi 15
– og på gensyn på Automatik 2016

Insatech A/S præsenterede sit store program af instrumentering til
procesautomatisering.
På sin rundgang besøgte statsminister Lars Løkke Rasmussen blandt
andre EMCO Controls A/S og blev præsenteret for ﬁrmaets nye serie af
ledningsevnemålere til procesindustrien.

Mads Lisberg og Jenny Lisberg præsenterede Lisberg Instrument Valves’
meget brede standardprogram af instrumentventiler.

Oktober 2015:

Enkelt og ﬂeksibelt, elektrisk positioneringssystem
Med Optimised Motion
Series, OMS, udfylder
Festo et ’hul’ i markedet.
Systemet er enkelt og let at
konﬁgurere og idriftsætte.
MOTION. I Festos nye, elektrisk positioneringssystem
Optimised Motion Series,
OMS, der består af elektriske aktuatorer med stepmotor og encoder, er enhederne
tilpassede hinanden og kan
konﬁgureres til netop den
opgave, der skal udføres.

Let at konﬁgurere og
idriftsætte
Når systemet skal installeres
og sættes op kan konﬁgurationsﬁ len downloades fra
Festos hjemmeside ved blot
at indtaste bestillingsnummeret. Herefter kan kørselsparametrene indtastes
og derefter er man klar til
at køre.

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

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, samtidig med, at det er en ﬂeksibel løsning til den rigtige
pris. Det er et godt alternativ til et pneumatisk system.

Hos Carl A. Plesner A-S havde Morten B. Jensen travlt med at hjælpe
de besøgende.

IGE+XAO Nordic A/S præsenterede software og services til el-teknisk
dokumentation.

Pålidelige og nøjagtige
procesmålinger. Se nye produkter
hos Lisco Analytical ApS
Primary clariﬁer

Biological treatment

Primary clariﬁer

Primary

Aeration

Secondary clariﬁer

Return Activated Sludge (RAS)

Sludge (PS)
Waste Activated Sludge (WAS)

Polymer

Gas
Polymer

Dry cake

Centrate
Sludge thickening

Sludge digester

Sludge dewatering

Lisco Analytical ApS er ny distributør i Danmark for Valmets
tørstofmålere til brug i Kommunale og Industrielle spildevandsanlæg.
Tørstofmålerne er baseret på mikrobølgeteknologi og kan måle helt op til 40%
Tørstof i slam. De produceres i dag hos Valmet i Finland.
Lisco Analytical ApS er også ny distributør i Danmark for det tidligere Kemotron
ledningsevne- og koncentrations målere. Kemotron blev for ﬂere år siden købt af Metso.
Metso Automation er nu en del af Valmet Corporation og sensorerne produceres i Valmets
supply center i Kajaani.
valmet.com/automation
www.liscotech.dk
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Automatik SikkerhedsGuide:

Ny ISO 9001 giver større sikkerhed
Den nye udgave af ISO
9001 standarden er netop
udkommet. Denne standard bliver benyttet i over
170 lande som et effektivt
ledelsesværktøj der sikrer
optimal kvalitet og dermed
også kvalitet og sikkerhed i
fremstilling af maskiner og
anlæg.
Af Jørgen Sommer.
STANDARD. ISO 9001:2015
kommer ifølge Dansk Standard til at spille en endnu
vigtigere rolle for danske
virksomheders forretningsmæssige udvikling både herhjemme og internationalt.
Den nye ISO 9001:2015
lægger op til en mere strategisk implementering i
virksomhederne med forankring i topledelsen som
et effektivt og synligt ledelsesredskab, der spiller sammen med virksomhedens
strategi.

Højere kvalitet
En stor undersøgelse som
Dansk Standard har gennemført viser, at udbyttet
for virksomheder, der arbejder med ISO 9001 er meget
stort. Den bidrager positivt
til virksomhedens resultater, blandt andet i form af
styrket konkurrenceevne og
højere kvalitet.
70 pct. af de adspurgte
virksomheder i undersøgelsen mener således, at brugen
af ISO 9001 i nogen eller i

høj grad har bidraget positivt til virksomhedens resultater.
64 pct. har i høj eller
nogen grad oplevet, at virksomheden har styrket sin
konkurrenceevne, og 78
pct. har i nogen eller høj grad
oplevet forbedret kvalitet i
produkter og service ved at
arbejde med ISO 9001.
ISO 9001 bliver brugt i
rigtig mange virksomheder
til at optimere og effektivisere.
Med den nye ISO 9001
bliver værktøjet endnu stærkere, fordi kvalitet opfattes
i bred forstand og i stigende
grad handler om fokus på
nye muligheder, innovation og kundernes ønsker
og behov.

Overgangsperiode
Kvalitetsledelse kan bruges
af enhver organisation, stor
eller lille, uanset dens virkefelt.
Når den nye version af
ISO 9001:2015 er udkommet, vil der være en overgangsperiode på tre år, hvor
de virksomheder, der I dag
er certiﬁcerede, har mulighed for at leve op til de nye
versioner af standarderne.
Engageret ledelse
og medarbejdere
Forankring i topledelsen
Den nye ISO 9001 skal
forankres i topledelsen som
et synligt ledelsesredskab,
der spiller sammen med
virksomhedens strategi – og
er ikke blot administrative
procedurer.
Det store procesfokus

GreenMatic ny CTI/Fastrak
forhandler i Danmark
Der vil i 2016 blive holdt
kundeseminarer både på
Sjælland og i Jylland.
FORHANDLER. GreenMatic har med øjeblikkelig
virkning overtaget forhandlingen af CTI/Fastrak
produkterne i Danmark.
Dermed får kunderne en
leverandør med mere end
25 års erfaring og et stort
knowhow inden for den industrielle automationsbranche. En leverandør der har
specialiseret sig i at hjælpe

ved akut behov. Med den
nye aftale kan Green Matic
tilbyde ﬂere CTI/Fastrak
produkter end tidligere og
vores service support er
24/7.
Desuden får kunderne
mulighed for at tegne en
GreenSikring, der sikre dig
en hurtig igangsættelse efter
et produktionsnedbrud.
Der vil i foråret 2016
blive arrangeret kundeseminarer både i Hvidovre og
i Horsens.
www.greenmatic.dk
hassel.

kombineret med ledelsesfokus giver et godt værktøj
til at beslutte, hvordan organisationens forretningsprocesser skal gennemføres,
og til at engagere medarbejderne i, hvordan de bidrager
til, at organisationen når sine
mål.

Forbedre produkter
Med den nye ISO 9001 er
der et endnu stærkere krav
om, at der skal ske forbedringer – ikke kun af kvalitetsledelsessystemet, men
også af produkter og ydelser. Det kunne for eksempel
være udviklingen af et nyt

og epokegørende produkt.
Virksomheden skal således
hele tiden udvikle sig ved at
afdække og forfølge muligheder for at forbedre sig og
styrke konkurrenceevnen.

Vurdering af muligheder
og risici
Organisationerne
skal
struktureret og strategisk
forholde sig til de muligheder, der er for udvikling og
for at skabe mere forretning,
fastlægge mål og styre de risici, som opstår, når beslutninger træffes.
Der skelnes nu mellem
”produkter” og ”ydelser”.

ISO 9001 er nu tilpasset,
så den også er målrettet
servicevirksomheders behov – lige fra myndigheder
og offentlige institutioner

til private servicevirksomheder.
Yderligere oplysning:
www.ds.dk

Hvorfor gøre det svært
når det kan gøres så enkelt?
Lenze er specialist inden for Motion Centric
Automation og tilbyder et stort og sammenhængende 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 konkurrencefordelene ved at vælge en komplet
leverandør.
Lenze har været på markedet i mere end
70 år, har mere end 3.400 medarbejdere
og er repræsenteret i 60 forskellige lande
med egne salgsselskaber, egen udvikling og
produktion samt logistikcentre. Kunderne
supporteres af et internationalt netværk af
salgs- og applikationsingeniører.
Som en af de få udbydere på markedet
understøtter vi maskinbyggeren i alle faser
af maskinens udvikling – fra den første ide,
udvikling, produktion til service.
Kontakt os i dag eller læs mere på
www.lenze.com.
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Verdenskongres om hygiejnisk engineering
og design på FoodTech 2016
Passer perfekt ind i ind i
konceptet for FoodTech
2016 i MCH Messecenter
HerningMCHM og vil
medvirke til, at messen får
et endnu mere internationalt indhold. Og ﬂere
udenlandske besøgende.
MADHYGIEJNE. EHEDG
World Congress on Hygienic Engineering & Design,
der arrangeres af European
Hygienic Engineering &
Design Group, EHEDG,
vil i 2016 blive afholdt 2. og
3. november 2016 i MCH
Messecenter Herning i forbindelse med fagmessen
FoodTech 2016.

Sikre levnedsmidler
European Hygienic Engineering & Design Group,
EHEDG, er en organisation af udstyrsproducenter,
levnedsmiddelindustrien,
forskningsinstitutter og offentlige sundhedsmyndigheder, der har som formål
at fremme hygiejne i forbindelse med forarbejdning og
emballering af levnedsmidler.
Videndeling og know how
- Vi glæder os meget til at
afholde den 5. udgave af
EHEDG World Congress
on Hygienic Engineering &
Design i MCH Messecenter
Herning i forbindelse med
fagmessen FoodTech 2016,

FoodTech 2016 i MCH Messecenter
Herning bliver endnu mere international når EHEDG World Congress afholdes sammen med messen. Kongressen
er et topmøde for alle målgrupper, der
er interesserede i hygiejnisk engineering af udstyr og faciliteter til sikker
produktion og forarbejdning af fødevarer og relaterede produkter.

udtaler EHEDG Præsident
Knuth Lorenzen, og fortsætter:
- Som organisation for
hygiejnisk engineering og
design tilbyder vort verdensomspændende netværk
af EHEDG-eksperter netværk, vejledning og praktisk bistand til producenter
af makiner og udstyr til
fødevareforarbejdning og
-emballering, fødevareproducenter, nationale og internationale tilsynsorganer og
andre interessenter.

Foredrag, møder
og networking
- På kongressen vil en række
internationalt anerkendte og
dedikerede eksperter inden
for fødevaresikkerhed og
hygiejnisk design, alle med
tilknytning til EHEDG,
præsentere en række emner centreret omkring pro-

duktionsmaterialer og nye
teknikker, omkostningsaspekter, bæredygtighed
inden for fødevareproduktion, åbne- og lukkede
fødevareforarbejdninger,
rengøringsprocedurer og
hygiejnisk systemintegration, fortæller formand for
kongressens organisationskomité Jon Kold.

en, samt at få kontakt med
førende kapaciteter fra den
akademiske verden og andre
branchespecialister. Sammen med vores medarrangører fra MCH Messecenter
Herning, ser vi frem til to
meget informative dage,
og er overbeviste om, at
deltagerne vil få glæde af
at deltage i EHEDG World

På kongressen vil eksperter tale om
fødevaresikkerhed og hygiejnisk design,
produktionsmateriale og nye teknikker.
- Sideløbende med det
spændende foredragsprogram vil der for kongresdeltagerne være fremragende
muligheder for at mødes
og networke med forretningsforbindelser og internationale beslutningstagere
inden for fødevareindustri-

Congress on Hygienic Engineering & Design 2016, slutter Jon Kold.

Passer perfekt sammen
med FoodTech
Også MCH Messecenter
Herning, der er arrangør af
FoodTech 2016 ser frem til

at EHEDGs verdenskongres
afholdes sammen med messen:
- EHEDG World Congress on Hygienic Engineering & Design afholdes hvert
andet år, og er et topmøde
for alle målgrupper, der er
interesserede i hygiejnisk
engineering af udstyr og
faciliteter til sikker produktion og forarbejdning
af fødevarer og relaterede
produkter. Kongressen passer derfor perfekt ind i konceptet for FoodTech 2016,
og vil være medvirkende til,
at messen får et endnu mere
internationalt indhold og
ﬂere udenlandske besøgende. Sidste gang kongressen
blev afholdt i 2014 i Parma
i Italien i forbindelse med
Cibus Tec Food Pack
messen var der cirka 400
deltagere, hvilket vi også
forventer til kongressen i
2016, siger projektleder
Klaus Erichsen, MCH Messecenter Herning.

International konkurrence
FoodTech er også stedet,
hvor verdens største præ-

sentation af højkvalitets
mejeriprodukter ﬁ nder sted
i ’International Dairy Contest’. Her kan man se, lugte
og smage omkring 1.800
mejeriprodukter fra cirka
16 lande. Inden for mejeriprodukterne kåres en international vinder i forskellige
kategorier. Desuden uddeles IFC-prisen, der gives til
udstillingens bedste eller
mest interessante produkt
på tværs af produktkategorier. Som et supplement til
’International Dairy Contest’ vil der på FoodTech
2016 også være en ’International Food Contest’, hvor
et stort udvalg af forskellige
slags mad præsenteres. Det
er eksempelvis ﬁ skekonserves, kødprodukter, frugt,
grøntsager, øl og vin.

Innovationspris
til studerende
På kongressen vil ’Hygienic
Study Award’, der gives til
studerende og unge forskere, blive uddelt. Der er en
1.-, 2.- og 3.-pris, der gives
som anerkendelse for forskning og produktudvikling,
der bidrager til at fremme
hygiejnisk design af maskiner og udstyr, optimering af
materialeforbrug og overﬂadebehandling med fokus på
hygiejniske aspekter samt
rengøring af fødevarerelaterede materialer, materialer
og overﬂader i kontakt med
fødevarer samt fjernelse af
mikrobielle kulturer.
hassel.

EMCO Controls A/S:

Store ordrer til olie-/gasindustrien fra Japan og Norge
Millionordre på danske
ﬂowmålere fra EMCO
Controls A/S til olie-/
gasinstallationer i
Rusland, Norge og Malaysia.

Adm. direktør Henrik Lisberg, EMCO
Controls A/S: - TOYO Engineering Corporation fandt os via vor internationale hjemmeside, som vi har stor glæde
af, idet den i de seneste år har skaffet
os rigtig mange kontakter og kunder.

Af John Steenfeldt-Jensen

stål, som skal leveres med en
fuld dokumentationspakke
på russisk.

ORDRER. Den danske producent af mekanisk instrumentering til måling af niveau og
ﬂow i industrielle processer,
EMCO Controls A/S, har
for nylig fået et par store
ordrer på udstyr til måling
og regulering af ﬂow i olie-/
gasindustrien.

Japansk projekt i Rusland
- Ordren fra Japan kommer
fra det japanske ﬁ rma TOYO
Engineering Corporation,
der er underentreprenør på
et stort rafﬁ naderiprojekt
i Rusland, fortæller adm.
direktør Henrik Lisberg,

EMCO Controls A/S, og
fortsætter: - TOYO Engineering Corporation fandt
os via vor internationale

hjemmeside, som vi har
stor glæde af, idet den i
de seneste år har skaffet
os rigtig mange kontakter

og kunder. Ordren TOYO
Engineering Corporation
omfatter 30 stk. wedgemeters fremstillet i special-

Aﬂedt ordre til Malaysia
- Ordren til projektet i Rusland er ikke den eneste, vi
har fået fra TOYO Engineering Corporation. I forlængelse af ordren til Rusland
er vi lige nu ved at færdigforhandle en stor ordre på
wedge-meters til et stort
olie-/gasprojekt i Malaysia.
Til det samme projekt, men
til en anden underentreprise har vi fra et taiwanesisk
ﬁ rma fået en forespørgsel på
andre wedge-meters. Det
viser med al tydelighed, at

der er mange aﬂedte effekter af at være anerkendt på
et marked.

Rammeaftale med Statoil
- Ordren fra Norge har
vi fået, takket været at vi
gennem ﬂere år har leveret
produkter af høj kvalitet
og med stor leveringsikkerhed til den norske olie-/
gasindustri. Den aktuelle
ordre er til det norske ’Johan Sverdrup’ olie-/gasfelt,
som ejes af Statoil, Mærsk
Olie & Gas og Lundin Petroleum m.ﬂ. og opereres
af Statoil. Til opbygningen
af dette olie-/gasfelt har vi
forhandlet en rammeaftale
repræsenterende et tocifret
millionbeløb. Aftalen, der
løber over de næste fem år
omfatter levering af venturirør, måleblender, skueglas
og restriktionsblender. Første del af ordren skal leveres i starten af 2016, slutter
Henrik Lisberg.

Hos os får du mere end bare
et tegneprogram
Vi interesserer os for dig hele vejen - også efter du har købt
Når du vælger det program der skal holde styr på din eldokumantation, fokuserer
du helt naturligt på, om det kan de ting I har brug for, og om det spiller sammen
med virksomhedens øvrige programmer. Det er én vigtig del af processen.
Hvad mange desværre glemmer, er at undersøge hvordan samarbejdet med forhandleren bliver efter købet. Hvordan fungerer supporten? Hvad sker der når der
opstår nye behov? Bliver dine behov taget alvorligt?
Hos os får du mere end bare et avanceret tegneprogram. Du får en samarbejdspartner, der fokuserer på dig og dine behov, og hjælper dig videre, når du får brug
for det. Vi interesserer os for dig hele vejen - også efter at du har købt.

Ring og få mere at vide hos Dorthe Larsen på 4676 0494 (dorthe.larsen@pcschematic.com)

PC SCHEMATIC A/S

Bygaden 7

4040 Jyllinge

T: 4678 8244

www.pcschematic.dk
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Prosonic Flow
B200 med Heartbeat Technology,
der overvåger
og kontrollerer
ﬂowmåleren under drift.

Elektriske aktuatorer
med variabel hastighed
De nye, elektriske aktuatorer Sipos Seven har
indbygget frekvensomformer og en avanceret
styringselektronik. Enkel
betjening med multifunktionelt graﬁsk display og
énknapsbetjening.
AKTUATORER. Sipos Aktorik, som i Danmark repræsenteres af Grønbech
& Sønner A/S, har lanceret
en ny generation elektriske
aktuatorer med navnet Sipos Seven.

Biogasﬂowmåler med
Heartbeat Technology
Endress+Hauser’s biogasﬂowmåler Prosonic
Flow B200 har fået en
række nye funktioner, der
overvåger og kontrollerer
ﬂowmåleren under drift.
FLOW. Ultralydﬂowmåleren Prosonic Flow B200
fra Endress+Hauser A/S
har længe været anvendt
for biogasapplikationer.
Efter at have lyttet til markedets efterspørgsel tager
Endress+Hauser nu et skridt
videre og lancerer en række
nye funktioner i måleren.
Biogas, der normalt opfattes som vanskeligt, er nu

en standard applikation,
når man anvender Prosonic Flow B200. Den industrioptimerede ﬂowmåler,
der er udviklet specielt til
biogas, måler både volumenstrømmen og metanfraktion
pålideligt under svingende
procesforhold.

Overvågning og kontrol af
ﬂowmåleren
Mulighed for kontrol af status for ﬂowmåleren på en
nem og prisgunstig måde
er efterspurgt af kunderne,
og Endress+Hauser tilbyder
derfor nu muligheden for at
udstyre Prosonic Flow B200
med Heartbeat Technology,
der overvåger og kontrol-

lerer ﬂowmåleren under
drift. Kontrollen foretages
på få minutter og giver enten
’passed’ eller ’failed’. Dette
indikerer om den tolerance
biogasmåleren havde, da den
forlod fabrikken, har ændret
sig. Heartbeat Technology
sparer således både tid og arbejde for personalet og giver
operatørerne dokumenteret
validering af ﬂowmålerens
funktion.
Prosonic Flow B200
fås også med HART 7 for
maksimal kompatibilitet,
strømindgang for trykkompensering - kun en standard
tryktransmitter er nødvendig – samt eksternt display
for lettere adgang.
jsj

Dugpunktstransmitter
til køletørring
Nøjagtig og stabil dugpunktstransmitter muliggør optimering
af køletørring af trykluft.
MÅLING. Brdr. Jørgensen Instruments A/S, der er dansk
agent for det ﬁnske ﬁrma
Vaisala Oyj, har introduceret et nyt dugpunktsmåleinstrument, Vaisala Humicap
DMT132, der er designet til
at kontrollere funktionaliteten ved køletørring.

Direkte måling reducerer
omkostninger
Direkte dugpunktsmåling
giver nøjagtige oplysninger
om tørringens funktionalitet og er mere pålidelig end
den traditionelle metode
til måling af køletemperaturen alene. Kendskab til
det reelle dugpunkt sikrer
en høj kvalitet og giver der-

Vaisala Humicap DMT132 er designet
til at kontrollere funktionaliteten
ved køletørring.

udover kunderne mulighed
for at optimere tørringskapaciteten. Dette er med til
at forhindre investeringer i
unødvendigt vedligehold og
dyre funktionsfejl.

Stor nøjagtighed og
langvarig stabilitet
DMT132 giver en optimal
måling i driftsområdet fra
-30 til 20 °C, der vedrører
køletørring. Instrumentet
har en Vaisala Humicap sensor, som er resistent over for
kompressorolie samt ﬂere
kemikalier, hvilket giver en

fremragende langtidsstabilitet.

Hurtig installation
Det tager blot et par minutter at installere DMT132,
idet den har 1/2” ISO gevind.
Vaisalas opsamlingskammerprøve kan også anvendes. Måleren er kompatibel
med Vaisalas håndholdte
dugpunktsmålere DM70
eller HM70, og eventuelle
justeringer kan udføres med
Vaisala HMK15 luftfugtighedskalibrator.
jsj

Indbygget
frekvensomformer
Sipos-aktuatoren er kendt
som en kvalitetsaktuator
med indbygget frekvensomformer i motorstyringen.
Hermed kan aktuatoren ændre sin hastighed til hver en
tid, hvilket - ud over at give
en stor ﬂeksibilitet i udlægningen af aktuatoren - også
bidrager til store fordele for
armatur og proces. Det er
eksempelvis soft start/stop,
der beskytter armatur mod
mekanisk slitage, at der ingen fare er for at aktuatoren
belaster armatur med motor
kip-moment, at hastighedsændring i forbindelse med
stillingsregulering giver en
hurtig og præcis regulering
samt at hastighedsændring
giver optimal tilpasning
af hydrauliske forhold og
mindsker/forhindrer væskeslag og kavitation.
Avanceret
styringselektronik
Den avancerede styringselektronik giver mange
andre fordele for brugeren.
Blokeringssoftware sørger
således for automatisk tilbagekørsel ved blokering i
armaturet, og antal tilbagekørsler inden alarm og
vandringen ved tilbagekørsel kan frit parametreres.
Endvidere er der minimalt
strømforbrug grundet frekvensomformeren, idet
startstrøm altid er mindre
end nominel strøm. Dette
forhold sammen med valg af
1-faset 230VAC spændingsforsyning gør, at aktuatoren
kan nødstrømsforsynes med
en lille UPS-forsyning. Styringselektronikken sørger
også for, at der er konstant
udgangsmoment uafhængig
af variation i spændingsforsyningen.
Multifunktionelt
graﬁsk display
Den nye Sipos Seven har et
nyt, multifunktionelt graﬁsk
display, som automatisk drejer sig horisontalt afhængigt
af motorstyringens montageposition i installationen,

Sipos Seven er kendt som en kvalitetsaktuator med indbygget
frekvensomformer i motorstyringen. Hermed kan aktuatoren
ændre sin hastighed til hver en tid, hvilket bidrager til store fordele
for armatur og proces.

og har én betjeningsknap til
alle funktioner efter dreje-/
tryk-princip, som det kendes fra bilindustrien. Dette
giver sammen med det graﬁske display en meget logisk
betjening, hvor behovet for
at kigge i betjeningsmanualen er minimeret.

Trådløs kommunikation
Sipos Seven har USB-stik
samt trådløs kommunikation via Bluetooth, og kan via
USB- porten parametreres
fra PC uden spændingstilslutning til aktuatoren, idet
den nødvendige spændingsforsyning sker via PC’en. Beskyttelsesklassen er IP-68,
selv med åben prop til USB
stik. Trådløs kommunikation med Sipos aktuatoren
kan foretages via PC med
Bluetooth, radio og softwaren COM- SIPOS.
Tre modeller
Sipos Seven leveres i tre
modeller optimalt tilpasset den aktuelle applikation. Ecotron anvendes til
de basale applikationer med
simple ON-OFF, positionerings- og reguleringsopgaver med driftsform klasse
A (ON-OFF), B (Positionering) og C (Regulering) iht.
Norm EN 15714-2.
Proﬁtron-modellen er
den fuldt bestykkede model til mere krævende applikationer med behov for
ﬂere hardware og software
funktioner. Proﬁtron leveres
også til driftsformer klasse
A (ON-OFF), B (Positionering) og C (Regulering) iht.
Norm EN 15714-2.

Himod er en state-of -theart aktuator udviklet til den
krævende driftform klasse
D i.h.t. Norm EN 15714-2
beregnet på ’kontinuerlig regulering’ med op til 3600
aktuatorstarter pr. time.
Himod er bestykket med
en 12-bit absolut encoder
til positionsgenkendelse og
–signalering samt speciel
styringssoftware for meget
krævende reguleringsopgaver, bl.a. kontrolsignaler
med pulsbredde ned til få
ms. Til dette formål er også
en ’proportional move’
funktionalitet udviklet,
hvor styringen kører aktuatorens udgangsaksel i
forhold til et meget kort
styresignal, som er væk igen
inden aktuatorstyringen får
motoren op i omdrejninger
og roteret udgangen.

Robust og vandtæt
Sipos Seven aktuatoren er
meget robust, og alle modeller er i beskyttelsesklasse IP
68 med dobbelt tætnet eltilslutning, som betyder 100
% tæthed mod indtrængen af
vand og støv til elektronikken selv om el-tilslutningen
er fjernet. Den opfylder korrosionsklasse C5 i.h.t. Norm
15714-2/En ISO 12944-2.
Sipos Seven aktuatoren
med frekvensomformer og
variant med 1x230VAC
spændingsforsyning kan
grundet det meget lave
strømforbrug også leveres
i udgaver med strømforsyning fra solceller eller en
’kontor PC-UPS’.
jsj

No longer miss a
bus with our Safety
Gateways

Safe Link over Ethernet
Safety Basic Monitor with switchable
AS-i Master – the new cost brake for
3 safe signals or more
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Guideskinne af kunststof holder
energikæder sikkert på rette spor
Skinnen giver store besparelser både ved anskaffelse
og montering.

Opfylder efterspørgslen efter automationssystemer med stor ydelse i
en kompakt kapsling: WAGO‘s nye PFC100-controller med Cortex A8processor og 600 MHz processorkraft.

Kompakt, hurtig og
sikker controller
WAGO‘s nye PFC100-controller opfylder kravene til
meget effektive styringer
kombineret med omfattende sikkerhed.
CONTROLLER. Hvad enten
det er inden for klassisk
maskin- og anlægsbygning,
procesautomation eller
offshore-industrien, er efterspørgslen efter automationssystemer med stor
ydelse i en kompakt kapsling
fortsat stor. I 2013 lancerede
WAGO med PFC200-controlleren en ny effektklasse
for controllere til montering
på TS 35 DIN-skinne. I november 2015 kommer lillebroren PFC100 i en mindre
udgave. Den nye controller
er udstyret med en Cortex
A8-processor og leverer effektfulde 600 MHz.

Slanke modeller
PFC100 er kun 62 mm
bred og er forsynet med to
Ethernet-tilslutninger med
DIP-switches til adressering
(750-8101) eller med serielt
RS-232-/RS-485-interface
(750-8102). Hukommelsen
hos begge varianter udgør 12
MB og opdeles automatisk
i programkode og data. Via
det integrerede mikro-SDkortslot er der yderligere
plads til rådighed. For på den
ene side at tilbyde en endnu
slankere udgave og på den
anden side en prismæssigt

endnu mere attraktiv løsning fås PFC100 desuden i
en såkaldt ECO-udvidelsesudgave. Denne controller er
kun 50 mm bred og dermed
hele 12 mm smallere, fordi
der ikke længere er noget
separat forsyningsmodul.
I stedet for er der en 24 V
spændingsforsyning direkte
på controlleren.

Sikkerhed og kryptering
med Linux
PFC100-controlleren er
også udstyret med den
nyeste teknologi på sikkerheds- og krypteringsområdet: bl.a. integreret
ﬁrewall, der beskytter mod
uønsket netværksadgang.
Det realtidsbaserede Linuxstyresystem understøtter
ligeledes IT-sikkerheden.
Med Linux-platformen er
det muligt at implementere
krypteringsteknologier via
TLS 1.2 (Transport Layer
Security). Dermed kan en
IPsec- eller OpenVPNforbindelse realiseres direkte fra controlleren, og
via denne forbindelse kan
der sendes krypterede data.
Brugerne har således mulighed for at opgradere deres
automationsteknologi i
overensstemmelse med kravene i BDEW-White Paper
og BSI IT-sikkerhedskataloget.
Yderligere information på:
www.wago.dk
jsj
Kompakt og hurtig – og
frem for alt sikker: WAGO‘s
nye PFC100-controller er
udstyret med den nyeste
teknologi på sikkerheds- og
krypteringsområdet – bl.a.
TLS 1.2, IPsec og OpenVPN.

SKINNE. Motion plasticsspecialisten igus har sendt et
nyt, modulopbygget guideskinnesystem på markedet,
som udelukkende består af
tribo-optimeret kunststof.
Det hedder guidelite plus.
Systemet er meget let, monteringsvenligt og billigt og er
desuden velegnet til brug i
vanskelige omgivelser.
Guideskinner er ofte
fremstillet af aluminium
eller stål, og de sørger for,
at energikæder har et optimalt løb og en lang levetid
i glidende anvendelser, dvs.
på lange strækninger. Den
nye guideskinne guidelite
plus fra igus består udelukkende består af kunststof
og er let at montere. Enkeltelementer af slidfast
højtydende kunststof kan
let og hurtigt klikkes sammen med hånden uden brug
af værktøj takket være en
klemmemekanisme, som er
specielt konstrueret til dette
system. Kunststofdelenes
lave vægt letter naturligvis
installationen, men er også
generelt en fordel, når der

Der er dobbelte besparelser
ved brugen af guidskinne i
kunststof.

er brug for lette løsninger.
En speciel ekspansionsfuge i
hver anden forbindelse mellem skinneelementerne, garanterer ekstra ﬂeksibilitet
og tilpasningsevne især ved
store temperaturudsving.
På den måde er produktet
også særdeles velegnet til
brug under åben himmel.

Kunststof til vanskelige
anvendelser
guidelite plus-guideskinne
af kunststof kan også med
fordel anvendes steder, hvor
skinner af metal som følge
af aggressive midler eller
korrosionsfare enten er en
meget dyr eller umulig løsning. guidelite plus kan i så-

danne tilfælde fremstilles af
et specielt kunststof, som er
endnu mere resistent over
for kemikalier og dampe.
Det åbner nye anvendelsesmuligheder eksempelvis inden for galvanisering
og gødningsproduktionen,
hvor man hidtil har været
nødt til at bruge dyre løsninger af rustfrit stål. Men
også til så godt som alle andre dynamiske anvendelser,
hvor der vedligeholdelsesfrit
og uden driftsforstyrrelser
konstant skal tilbagelægges
lange strækninger ved lav
hastighed op til 1 m/s, er
guidelite plus et tids- og omkostningsbesparende alternativ. Sammenlignet med

skinner af aluminium eller
rustfrit stål er det muligt
alene i anskaffelse at opnå
besparelser på et tocifret
procentbeløb.
Guideskinnen i kunststof
kan leveres til energikæder
med en udvendig højde på
35, 50 og 64 millimeter.
Uanset om det er til nyinstallation eller til ukompliceret eftermontering i
allerede eksisterende anlæg,
kan guidelite plus altid betale sig. Den er langt billigere
end sammenlignelige skinner af rustfrit stål eller aluminium, og brugeren opnår
dobbelte besparelser, både
til anskaffelse og montering.
www.igus.dk
hassel.

Pneumatiske klemmeventiler
til jævne medieﬂow
Den pneumatiske klemmeventil VZQA fra Festo
er et simpelt alternativ til
traditionelle ventiler.
VENTIL. VZQA klemmeventiler fra Festo kommer
til deres ret i applikationer,
der kræver jævne medieﬂow og pålidelig afspærring. I mange applikationer
er de det ideelle alternativ
til traditionelle ventiler
som eksempelvis membran- eller kugleventiler,
da de er meget holdbare,
energieffektive, nemme
af servicere og ﬂeksible at
anvende takket være deres
åbne konstruktion.

Enkel og pålidelig løsning
Pneumatiske klemmeventiler er er en ren, pålidelig
og teknisk enkel løsning
til styring og afspærring af
en lang række medier. De
er pålidelige og holdbare
i alle typer af produktionsprocesser, hvad enten
det drejer sig om væsker
eller stoffer, der består af
ﬁbre, partikler eller korn.
VZQA-produktserien fra

Festo er modulopbygget,
ﬂeksibel, holdbar og nem
at rengøre og servicere.

Pålidelig ﬂowhastighed
De nye ventiler er lanceret
i to udgaver: en normalt
åben udgave til medietryk
på 0-4 bar og en normalt
lukket udgave til medietryk
på 0-6 bar. En rørformet
ventilindsats af elastomer
åbner eller spærrer ﬂowet ved at sænke eller øge
driftstrykket afhængigt af
udgaven – uden yderligere
aktuatorer eller risiko for
blokeringer.
VZQA fås med forskellige ﬂanger, materialer og
membranindsatser, der
muliggør en lang række
konﬁgurationer. Det gør
dem yderst velegnede til
anvendelse i forbindelse
med granulater, væsker
med forskellige viskositet
og fremmedlegemer. Samtidig er deres kompakte design pladsbesparende.
Fordele i forhold til
traditionelle procesventiler
Den frie passage i VZQA
minimerer ﬂowmodstanden, hvilket forhindrer,

Pneumatisk klemmeventil VZQA med ﬂeksible
tilslutningsmuligheder.

at ventilen bliver blokeret
eller tilstoppet. Da de betjenes med direkte lufttilførsel, giver de desuden
fuld valuta for pengene.
En anden fordel er den
enkle servicering. Membranindsatsen kan hurtigt
udskiftes i nogle få trin og
uden særlige værktøjer. De
højtydende pinch valves fra
Festo er nemme og hurtige
at rengøre takket være deres fuldt åbne passage.

Højtydende indre
Ventilerne fås i aluminium
eller rustfrit stål og klarer
sig godt i selv de mest kræ-

vende miljøer. Også de indvendige dele kan modstå
kravene fra eksterne faktorer. Hvad enten miljøet
er slibende, korroderende,
højviskost eller neutralt,
sikrer den særlige membranindsat, at de kan modstå
belastningerne fra den daglige drift.
VZQA er energieffektive, idet de kan betjenes
med et lavt driftstryk. Afhængigt af mediet og dets
tryk, er et driftstryk på kun
2,5 bar nok til at spærre medieﬂowet i påfyldnings- og
doseringsapplikationer.
jsj
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FORCE Technology:

Flowmålere fra hele verden kalibreres i Vejen
FORCE Technology indviede i maj 2015 verdens største anlæg for kalibrering
af ﬂowmålere til naturgas.
Anlægget ligger i Vejen, og
kalibrerer ﬂowmålere fra
hele verden.

Verdens største højtrykskalibreringsanlæg for ﬂowmålere til naturgas ligger i Vejen. Anlægget, der består af
to testrigs på 12” og 24”, anvendes til
volumenkalibrering og veriﬁkation af
alle typer ﬂowmålere.

Af John Steenfeldt-Jensen
KALIBRERING.
Verdens
største højtrykskalibreringsanlæg for ﬂowmålere
til naturgas ligger i Vejen.
FORCE Technology havde i
forvejen et 12” anlæg, mens
det nye anlæg består af en
24” testrig, som anvendes
til volumenkalibrering og
veriﬁ kation af alle typer
ﬂowmålere. Den første kalibrering på det nye anlæg
blev foretaget i december
2014. I nærmeste fremtid vil
man søge om akkrediteringen inden for masseﬂowkalibrering. Dette er muligt
på grund af, at FORCE
Technology har installeret en gaskromatograf, der
kan bestemme den præcise
sammensætning af gassen,
således at gassens densitet
kan bestemmes.

Flowmålere fra hele verden
-De ﬂeste af vore kunder er
fra udlandet, og ﬂowmålere
fra hele verden sendes hertil
for at blive kalibreret. Det
skyldes blandt andet, at vi
er et af de få steder i verden,
hvor man kan kalibrere de
meget store ﬂowmålere, der
anvendes, hvor man udvinder og forbruger naturgas,
fortæller Operations Manager Thomas Boy Jacobsen,
FORCE Technology, og
fortsætter: - Vi vil gerne væ-

To testrigs på
12” og 24”.

re endnu mere kendte på det
internationale marked, og
derfor indbyder vi vore kunder og samarbejdspartnere
til at leje vores faciliteter og
personale til produktudvikling af deres ﬂowmålere på
vore højttrykskalibreringsanlæg. Vi deltager også på
konferencer verden over, for
at fortælle om de muligheder, vi tilbyder.

Lukket kredsløb
med lavt tryktab
-Selve kalibreringsanlægget er bygget som et lukket
kredsløb med lavt tryktab,
og er derfor i stand til at
operere ved maksimal ﬂow
og maksimalt tryk uanset

Referencemålerne kalibreres i forhold til en
’Transferstandard.

To af de ﬁre moniteringsmålere fra Krohne Altometer B.V.af typen
Altosonic V12, som løbende overvåger referencemålerne.
Operations Manager Thomas Boy Jacobsen, FORCE Technology, ved en af systemets referencemålere.

årstiden. Det nye system
består af et 24“ (600 mm)
højtryks-loop og det eksisterende system er et 12“ (300
mm) højtryks-loop til kalibrering af gasmålere samt
et primærsystem ’Twin piston prover’. Dette er et kalibreringssystem, der skaber
sporbarhed til volumen via
SI-enheden, idet der foretages geometrisk opmåling af
’Twin piston proveren’. På
24” loopet kan vi kalibrere
i trykområdet 0-65 bar og
med et ﬂow på 10 – 41.000

m3 /h afhængig af trykket,
mens vi på 12” loopet kan
kalibre i trykområdet 0-50
bar og et ﬂow på 8 – 10.000
m3 /h afhængig af tryktabet
over målesystemet, siger
Thomas Boy Jacobsen.

Europæisk standard
Det europæiske samarbejde mellem kalibreringslaborarorierne under navnet
EuReGa - EUropean REference for GAs metering
- består af LNE fra Frankrig, PTB fra Tyskland, VSL

Lukket kredsløb med
lavt tryktab.

fra Holland og FORCE
Technology fra Danmarker
etableret for at udvikle og
vedligeholde den europæiske, harmoniserede kubikmeter for naturgas ved højt
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EMCO Controls er en Danskejet anerkendt leverandør
i ind- og udland af mekanisk instrumentering indenfor
ﬂow-, niveau- og temperaturmåling.
FLOWMÅLING

I primærsystemet ’Twin piston prover’ foretages geometrisk opmåling, hvilket skaber sporbarhed til
volumen via SI-enheden.

tryk kaldet ’Transferstandard’, som referencemålerne kalibreres i forhold til.

Moniteringsmålere overvåger referencemålerne
Under en kalibrering bliver
referencemålerne løbende
overvåget af moniteringsmålere, der er ultralydﬂowmålere fra Krohne
Altometer B.V. af typen Altosonic V12, som måler ﬂo-

wet ved hjælp 10 vandrette
og to lodrette ultralydsignaler. Hvis forskellen mellem
referencemålernes og moniteringsmålingernes visning
er større end 0,1% kommer
der en alarm ind til operatøren, som skal reagere for
at anlægget igen forsætter
med kalibreringen. Den nye
loop består 1 stk. 4”, 1 stk.
6”, 4 stk. 12” samt 1 stk. 24
turbinemålere, som overvå-

De ﬂeste kunder er fra
udlandet.

ges af 2 stk. 20”, 1 stk. 6” og
1 stk. 4” Altosonic V12 fra
Krohne Altometer B.V., som
i Danmark er repræsenteret
af Gustaf Fagerberg A/S.

Sådan fjerner man
lugten af ﬁsk
På ﬁskeindustrimessen
Expo Pesca & AcuiPeru i Lima, præsenterede
danske Jimco luftrensningssystemet FLO-K, der
kan fjerne lugtgener fra
ﬁskefabrikker uden brug
af kemikalier.
LUGTFJERNER. Den danske
virksomhed Jimco deltog i
ﬁ skeindustrimessen Expo
Pesca & AcuiPeru i Lime
hvor man præsenterede to
produkter, der begge har
fokus på miljøvenlig luftrensning og desinfektion.
Det ene produkt er et direkte desinfektionssystem,
der er bygget til transportbånd. Det andet er luftrensningssystemet FLO-K,
som udover at rense luften
for bakterier er skabt til at
reducere lugtgenerne på ﬁ-

skefabrikker, der er et stort
problem i Sydamerika. Det
var især systemet FLO-K,
som CEO Jimmy Larsen,
Jimco A/S så frem til at
præsentere.

Ingen brug af kemikalier
– For mig at se er det her
produkt en af de mest
spændende ting, der sker i
Sydamerika lige nu. Lugtgenerne på d ﬁskefabrikker
er et kæmpe problem i hele
Sydamerika. Vi ville gerne
vise potentielle kunder,
hvordan vores brug af UVC og ozonteknologi kan
reducere lugtgenerne hos
ﬁ skefabrikker væsentligt.
Det var en af hovedgrundene til, at vi deltog i Expo
Pesca & AcuiPeru, forklarer Jimmy Larsen.
Jimcos produkter skiller
sig ud, da de ikke gør brug
af kemikalier og dermed er

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

meget miljøvenlige i forhold til andre produkter.
Anvendelsen af patenteret
UV-C- og ozonteknologi
fjerner bakterier og reducerer samtidig lugtgener på
for eksempel ﬁ skefabrikker. Teknologien er blandt
andet præmieret med EU’s
miljøpris.

Udvider i Sydamerika
Mens Jimco South Americas arbejde inden for den
latinamerikanske ﬁ skeindustri primært har base i
Santiago, Chile, så håber
virksomheden, at de nye
løsninger, som præsenteredes på Expo Pesca &
AcuiPeru, kan hjælpe med
at tiltrække ﬂere sydamerikanske kunder inden for
ﬁ skeindustrien, som også
oplever lugtgener på deres
fabrikker. www.jimco.dk
hassel

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 måleprincipper. 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.

FLO-K kan fjerne lugten
på ﬁskefabrikker.

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 svejsekvalitetsstandarden ISO 3834-2. Herudover har vi Achilles og Sellihca kvalitetscertiﬁkater.

www.emcocontrols.com
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Kvalitetsprodukter til
maskinbygning og automatisering
Regal A/S i Roskilde, der siden 1980 bl.a. har leveret
sensorer, drives, maskinvision og mekaniske transmissioner til maskinindustrien, er inde i en positiv udvikling
med ﬂere, nye agenturer, ﬂere ansatte og voksende
omsætning.
Af John Steenfeldt-Jensen
MASKINBYGNING. Siden
1980 har handels- og ingeniørvirksomheden Regal A/S
i Roskilde solgt specialiserede produkter og komponenter som sensorer, drives,
maskinvision samt gear, koblinger og bremser til maskinbyggere, som forsyner store
produktionsvirksomheder
i industrien med maskiner
til bl.a. palleteringsanlæg
og transportsystemer. Firmaets grundlægger og ejer,
som havde drevet virksomheden i 33 år, solgte den i
2013 til Ralf Thomsen, som
havde en mangeårig erfaring
i branchen bl.a. 23 år som
administrerende direktør
for Omron Electronics A/S.

Stort program af
kvalitetsprodukter
Regal A/S har siden sin start
skabt en solid kundekreds
og satset på at markedsføre
og sælge kvalitetsprodukter
og gennem årene opbygget
et produktsortiment fra
internationalt anerkendte
leverandører, og ﬁ rmaet
supplerer løbende med nye
leverandører og nye agenturer.
- Vi vil gerne være kendte
for at levere kvalitetsprodukter og hele tiden supplere med nye produkter, så
vores kunder i så høj grad
som muligt kan foretage
’One-stop shopping’ – dvs.
samle så mange ordrer som
muligt hos os, siger adm. direktør Ralf Thomsen, Regal

Inden for mekaniske transmissioner lagerfører Regal A/S et stort
standardprogram af alle geartyper og kan ud fra komponenter
fra standardprogrammet bygge gear, der er tilpasset kundens
behov med hensyn til geartype, effekt, udvekslingsforhold m.v.

Adm. direktør Ralf Thomsen, Regal
A/S: - Min plan med ﬁrmaet er, at
Regal A/S gradvist skal gennemgå
en sund og solid vækst, samtidig
med at vi skal ud og skaffe nye
kunder og vokse sammen med de
kunder, vi allerede har.

Sammenbygning på
eget værksted.

A/S, og fortsætter: - Ud over
at sælge enkeltstående komponenter hjælper vi også vore kunder med at analysere
deres behov og foretager i
den forbindelse eksempelvis sammenbygning på vores
eget værksted af forskellige
komponenter til en færdig
løsning. I forbindelse med
opgaver inden for maskinvision kan vi endvidere foretage programmering af og
indkøring af systemerne.

Transmissioner tilpasset
kundens behov
- Inden for mekaniske transmissioner lagerfører og
sælger vi et stort standardprogram af alle geartyper
samt koblinger, bremser
og som noget nyt: mekaniske cylindre / aktuatorer
fra PMC Swedrive AB. Ud
fra komponenter fra standardprogrammet bygger vi
eksempelvis gear, der er tilpasset kundens behov med
hensyn til geartype, effekt,

udvekslingsforhold m.v. Vi
har også geartyper, der er
udviklet til specielle formål. Et eksempel på dette
er de japanske cykloid-gear
fra producenten Sumitomo, som er specielt egnede
til store spidsbelastninger,
små, gentagne bevægelser og
stor udveksling, fortsætter
Ralf Thomsen.

Kompakte
præcisions-servogear
- Inden for gear skal det også
nævnes, at vi fra 2015 har
fået agenturet i Danmark
for MS-Graessner GmbH
& Co. KG, der udvikler og
producerer kompakte præcisionsgear. Eksempelvis
DynaGear servogear, der
er et kompakt vinkelgear,
som kan yde et stort moment. Gearets fortandingen
er skåret efter Hypoidprincippet, hvilket giver et
støjsvagt gear med reduceret
slør, siger Ralf Thomsen.
Drives, PLC’er og
operatørpaneler
- Et af vore andre, nye agenturer er fra den japanske
producent Yaskawa, der er
verdens største producent
af drives, målt på styktal.
Regal A/S markedsfører
og sælger hele Yaskawas
produktprogram af frekvensomformere, motion
control og servodrev. Desuden har vi PLC’er og operatørpaneler fra Panasonic.
Fra Panasonic, også kendt

Adm. direktør Ralf Thomsen, Regal A/S, på ﬁrmaets værksted
sammen med gearmontør Mikkel Johannesson, der bl.a. samler
og sammenbygger gear og andre
transmissionskomponenter.

Adm. direktør Ralf Thomsen, Regal A/S, præsenterer her komponenter, der er plukket fra lageret og er klar til sammenbygning.

under navnet Sunx, leverer
vi desuden et stort program
inden for bl.a. berøringsløse
følere, fotoceller, ionisering,
kabler, præcisionslasere,
sikkerhedsudstyr, temperaturregulering, timere,
tællere samt tryk- og vakuumsensorer.

sælger vi hele systemer incl.
computere, kameraer m.v.,
og som nævnt hjælper vi i
samarbejde med Q.VITEC
vore kunder med at analysere deres behov og foretager programmering og
indkøring, fortæller Ralf
Thomsen.

Kundetilpasset
maskinvision
- Maskinvision har en stigende betydning inden for kvalitetskontrol og sporbarhed,
og på dette område har vi
agenturet for det kendte, tyske specialﬁ rma Q.VITEC
GmbH, der udspringer af
Panasonics visionafdeling,
og som har stor erfaring i
software og hardware til
inspektion. Hos Regal A/S

Sund og solid vækst
- Min plan med ﬁ rmaet er,
at Regal A/S gradvist skal
gennemgå en sund og solid
vækst, samtidig med at vi
skal ud og skaffe nye kunder og vokse sammen med
de kunder, vi allerede har.
Og så skal vi ansætte ﬂere
medarbejdere i takt med at
ﬁ rmaet udvikler sig salgsmæssigt og produktmæssigt, slutter Ralf Thomsen.
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Måling af gasﬂow – uafhængig
af tryk- og temperaturvariationer
Termiske masseﬂowmålere
er ægte masseﬂowmålere, der kan måle gasﬂow
uafhængig af tryk- og
temperaturvariationer.

Uafhængig af tryk- og
temperaturvariationer.

Fig. 2. Målesignalet afhænger af mediets termiske
ledningsevne, mens varierende tryk og temperatur ikke
har så stor indﬂydelse på målesignalet fra sensoren.

Af Morten B. Jensen,
Carl A. Plesner A-S
GASFLOW. Der ﬁ ndes på
markedet et stort udbud af
ﬂowmålere baseret på det
termiske spredningsprincip.
Princippet beskriver hvordan et opvarmet legeme
afkøles i en gasstrøm, og vi
hører det dagligt omtalt i både TV og radio i forbindelse
med vejrudsigten. Her tales
der ofte om hvad vindens afkøling vil betyde for vores
opfattelse af temperaturen
– og hvordan en kraftig vind
kan give os følelsen af, at det
er meget koldere end det reelt er.

Dynamikområde på
100:1

Grundlaget for
måleprincippet
I praksis er det muligt at
benytte dette fænomen til
at måle ﬂowet med. Det
gøres ved at kontrollere opvarmningen af et legeme i
gasstrømmen, idet opvarmningen styres, så der altid er
en konstant differenstemperatur med en identisk udformet reference, så vil den
effekt der skal benyttes til

Fig. 3. Den termiske ledningsevne for fem almindelige gasser (højre
kolonne) – de store variationer forklarer hvorfor en termisk måler skal
kalibreres på den aktuelle gas.

opvarmningen nemlig være
proportional med masseﬂowet af gassen.
I matematiske termer udtrykkes dette som:
Q = (k*F*S*dT/d) * (m*d/u)
p * (Pr)n,
Hvor:
Q = den energi der tilføres
det cylindriske legeme
k = gassens termiske ledningsevne
u = gassens viskositet
dT = differenstemperaturen
mellem de to legemer
m = gassens masseﬂow
d = det cylindriske legemes
diameter
S = legemets overﬂadeareal
Pr = gassens speciﬁ kke
varmekapacitet udtrykt i
Prandtl‘s tal
F, p og n = konstanter bestemt af målerens fysiske
udformning

Fig. 1. Gassen ledes forbi to temperaturfølere. Mellem disse er
placeret et lille varmelegeme. Der tilføres en konstant energi og
det er så differenstemperaturen, der er et udtryk for masseﬂowet.

Studeres dette udtryk lidt
nærmere vil det fremgå, at
en række af parametrene er
konstanter eller data, der har
med den fysiske udformning
af måleren at gøre. Samles
disse til en ’målerkonstant’
vil det fremgå at den tilførte
energi kun afhænger af to
størrelser:
• Gassens masseﬂow (m)
der er den parameter
man ønsker at måle
• Gassens egenskaber (k,
u og Pr)
Umiddelbart fremgår det
også, at hverken mediets
tryk eller temperatur indgår
i grundligningen for måleprincippet, hvilket dog er
en sandhed med modiﬁ kationer. Se ﬁg. 2. Den termiske ledningsevne for en gas
varierer nemlig med tryk og
temperatur, en variation der
ved lave værdier og ’simple
gasarter’ som atmosfærisk
luft, nitrogen, kuldioxid,
methan o.lign. kan betragtes som minimal i forhold

Fig. 4. Sensorelementet kan fremstilles som en lille integreret enhed.

til måleusikkerheden. Bliver
forholdene mere krævende,
bør opgaven vurderes fra
gang til gang for at sikre, at
målingen kan give de ønskede resultater. Se ﬁg. 3.
For at kompensere for
princippets afhængighed
af gassens egenskaber skal
måleren kalibreres på det
aktuelle produkt for at få en
troværdig måling. I praksis
er det dog muligt at foretage
kalibreringen på en veldeﬁneret gasart, f.eks. luft, og
tilføje en omregningsfaktor, der tager højde for det
aktuelle produkts termiske

ledningsevne, viskositet og
speciﬁ kke varmekapacitet.
I faktoren indregnes information om gassens ’fugtindhold’, idet den termiske
ledningsevne kan variere
med op til 50 % ved overgang fra tør til mættet gas.
Se ﬁg. 10 og ﬁg. 11.

Opbygning af en termisk
masseﬂowmåler
De meste udbredte typer af
termiske ﬂowmålere er små,
kompakte enheder, hvor gassen ledes i en delstreng forbi
to temperaturfølere. Se ﬁg.
1. Mellem disse er placeret

et lille varmelegeme, der
tilfører en konstant energi,
og det er så differenstemperaturen der er et udtryk
for masseﬂowet. Fordelen
ved dette arrangement er, at
sensorelementet kan fremstilles som en lille integreret
enhed (CMOS chip) med
meget lille energiforbrug
og hurtig responstid, og for
producenten nok så vigtigt,
med stor ensartethed, der
letter den senere indstilling/
kalibrering. Se ﬁg. 4.
Hele herligheden monteres på ﬂowstrækket, der også
indeholder en ﬂowsplitter/

Fig. 5. Opbygning af en
termisk masseﬂowmåler
med reguleringsventil.
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Fig. 6. Den termiske masseﬂowmåler ﬁndes i mange forskellige udformninger.

restriktion, som sørger for,
at en repræsentativ del af
ﬂowet passerer målekammeret. Det er så op til
elektronikken - og leverandørens erfaring - at tolke den
målte differenstemperatur
og omsætte den til et brugbart målesignal. Se ﬁg. 5.
De kompakte målere
dækker normalt områder
for luft fra 25 Nml/min op
til 450 Nl/min, afhængig af
målestrækkets dimensioner.
Den forventede nøjagtighed
er typisk bedre end 1 % af
måleværdien – en værdi, der
måske lyder lidt høj, men for
en kompenseret gasmåling
er det faktisk en rigtig god
nøjagtighed – med et stort
dynamikområde på 100:1.
Specielt dynamikområdet er et en egenskab der
er unik for princippet, som
ikke kan matches af andre
målerprincipper i tilsvarende prisleje. Se ﬁg. 6.
Mange af de opgaver,
hvori de små masseﬂowmålere benyttes, er knyttet
sammen med en regulering,
hvorfor det er nærliggende
at benytte ﬂowmålerens datakraft til reguleringsfunktionen og så sammenbygge
det hele med en lille nåleventil, der kan styre ﬂowet
til den ønskede mængde.
En konstruktion der giver rigtig mange, spændende
muligheder, som eksempelvis Styring af forbrændingsluft, dosering af gas til væske
samt lækagekontrol.

Styring af
forbrændingsluft
Når methan afbrændes
benyttes ilt til at nære forbrændingen. Ilten binder sig
til kulstoffet og hjælper til
med dannelsen af den CO2,
der sammen med vand er de
reststoffer, der bliver tilbage
efter en ren forbrænding.
Blandingsforholdet er dog
vigtigt for forbrændingen,
og det er derfor en oplagt
opgave for en ﬂowregulering, hvor forholdet mellem
de to gasﬂow styres i et fast
forhold. Se ﬁg. 7.
Der monteres en termisk
masseﬂowmåler i hver gasledning, den ene (normalt
det mindste ﬂow, altså ilt
ﬂowet) forsynes med en
reguleringsventil. Denne
måler modtager signal fra
hovedﬂowet, og via den
indbyggede reguleringsfunktion, sørger den for, at
blandingsforholdet holdes
konstant – til det på displayet indstillede forhold.
Princippet kan selvfølgelig benyttes alle steder hvor

Fig. 10. Et lokalt display gør det let at indstille setpunktet for den indbyggede regulator.

Et af de nyeste måleprincipper
inden for ﬂow.
Fig. 7. Blanding af gasser er en typisk opgave for den termiske masseﬂowmåler.

konstant – til det ønske forhold.
Princippet kan benyttes
alle steder, hvor en eller
ﬂere gasser ønskes tilsat
en væske, eksempelvis i
forbindelse med iltning af
vand på vandværker, reduktion af pH værdi i en væske
ved anvendelse af CO2 eller
tilsætning af luft til mælkeprodukter (som iscreme) for
at forbedre konsistensen.
Fig. 8. På vandværker iltes drikkevandet for at fjerne gasser, som methan og svovlbrinte.

Fig. 9. Måleprincippets store dynamikområde gør lækagesporing til en oplagt opgave.

to eller ﬂere gasser ønskes
blandet i givne forhold, eksempelvis i forbindelse med
blanding af beskyttelsesgasser for laserudstyr, blanding
af gasser til medicinske formål og sammensætning af
testgasser.

Dosering af gas til væske
I mange processer ønskes det
at tilsætte gas til en væske,
enten for at fremme den
efterfølgende proces eller
for at give slutproduktet
særlige egenskaber, som eksempelvis CO2, der benyttes
i læskedrikke til at give en
friskere smag. Se ﬁg. 8.
Opgaven løses normalt
med en væskeﬂowmåler
(magnetisk induktiv), der

placeres i væskestrengen,
samt en termisk masseﬂowmåler med regulator
og ventil. Den termiske
måler modtager signal om

den væskemængde, der
løber i hovedstrengen, og
den indbyggede reguleringsfunktion sørger for, at
blandingsforholdet holdes

Lækagekontrol
En af de store fordele ved
den termiske masseﬂowmåler er det store dynamikområde - et område der
oftest er på 100:1. Et stort
dynamikområde betyder,
at samme måler vil kunne
måle under normal drift og
efterfølgende benyttes til
at spore lækager i anlægget,
når det står stille. Se ﬁg. 9.
Udover at overvåge om
uønskede gasser slipper ud
i atmosfæren, kan lækageovervågning reducere omkostningerne i forbindelse
med tab af gas; omkostninger, der kan være endog
meget høje, afhængig af den
gasart, der benyttes.
Som eksempel kan det
oplyses at i et normalt 7
bar trykluftsystem vil selv
et lille hul - på bare 3 mm
i diameter - resultere i et
tab på ca. 0,8 liter i minuttet, hvilket svarer til en år-

lig merudgift på omkring
10.000 kr.

Spændende fordele ved
termiske ﬂowmålere
Som et af de nyeste måleprincipper inden for ﬂow,
giver de termiske målere en
række spændende fordele
som umiddelbart gør dem
velegnede til de ﬂeste måleopgaver inden for gasmåling.
Et meget stort måleområde
- altså driftsmåling og lækagesporing med en og samme
enhed.
Princippet er uafhængigt
af driftstryk og -temperatur, hvilket overﬂødiggør
kompensation og letter installationen. En minimal
restriktion i luftstrømmen
giver intet tryktab over målepunktet, hvilket gør måleren billig i drift.
Princippet er i dag under
stadig udvikling, og vi vil i
nær fremtid se målere, der
også kan benyttes til væske,
og hvis udformning vil gøre,
at de er mindre afhængige af
de fysiske montageforhold
i anlægget.Allerede i dag
kan princippet dog tilbyde
en række fordele, specielt
inden for overvågningsopgaver, som giver brugeren
mulighed for at foretage en
’ægte’ masseﬂowmåling,
hvor man tidligere måtte
måle andre parametre, til
en attraktiv pris.

Fig. 11. Datakommunikation og PC tilslutning
gør det muligt at ﬁnindstille den termiske
ﬂowmåler.
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Sikkerhed og netværk del-5
Den tidligere artikel del-4
indledte med en kort
beskrivelse af forskellige
proﬁler som standarden
IEC/EN 61784 omhandler
for Functional Safety. Del5 forsætter med Proﬁle
Family 13 og en kort beskrivelse af datamodeller.
Læs mere i standarderne
IEC/EN 61784 og IEC/EN
61158.

tekterings mekanismer.
De viste illustrationer
(Model A-D) har kun til
opgave at vise mulige implementerings strukturer.

Model A
I illustrationen ses model
A som tjener som grundreference model for de andre
modeller. Der er kun tilsluttet en kanal til bus’en.
Data fra begge sikkerheds
kommunikationslag
er
sikkerheds-kontrolleret og
kryds-kontrolleret.
Begge sikkerheds kommunikationslag er involveret
i produktion af meddelelser.
Hvis kryds-check viser
uoverensstemmelse bliver
en passende aktion sat i gang
for at opretholde sikkerheden.

Client-Server modellen.

Af Jørgen Sommer.
NETVÆRK. Kommunikation
Proﬁ le Family 13 kendes
som Ethernet POWERLINK18 og deﬁ nerer kommunikations proﬁ ler baseret
på standard serien IEC/EN
61158.

Proﬁle Family 13
Funktionel sikkerheds proﬁ l
FSCP 13/1 er designet til at
forsyne ﬁeldbus kommunikation til funktions sikre applikationer i mikrosekund
området. Proﬁ len service
og protokol, speciﬁ k, sikker
data kommunikation sker
mellem sikre enheder. FSCP
13/1 protokol teknologi er
designet til at opfylde SIL 3
sikkerheds funktion i henhold til IEC/EN 61508. Følgende service er deﬁ neret:
• Netværks konﬁguration
• Netværk management
(booting, runtime diagnosis)
• Udveksling af spontane
data
• Udveksling af synkrone
data
Synkron datakommunikation mellem sikkerheds
enheder er opstillet i henhold til producer-consumer
model, hvorimod spontan
datakommunikation bruger client-server modellen
(Se illustrationen: ClientServer modellen).

Proﬁle Family 14
Kommunikation Proﬁ le
Family 14 er kendt som
EPA®19 og deﬁ nerer kom-

EPA kommunikation baseret på sort-kanal princip.

munikations proﬁ ler baseret
på IEC/EN 61158 serien del
3-6.
EPA Safety beskriver
sikre kommunikations speciﬁ kationer, som benyttes
til forbindelse af sikre ﬁeldenheder og controllere i EPA
systemet. Det er en supplementær teknologi baseret
på EPA protokol beskrevet
i IEC/EN 61158 og IEC/EN
61784-2 til reduktion af fejl
og svigt, sandsynlighed for
data transmissionen mellem
sikkerheds sendere, aktuatorer og ﬁeld controllere til
et niveau krævet af relevante
standarder eller bedre.
EPA kommunikation er
baseret på et sort kanalprincip som vist på illustrationen.
Sort kanal inkluderer
ikke sikkerheds-relevante
enheder som ledninger,
ﬁber optik, repeater, barrier, strømforsyning, ASIC,
kommunikations stak, EPA
overgang, interface.
Kommunikation-stak
inkluderer følgende lag:
Fysik, data link, netværk
(IP), transport (UDP) og
applikation. Under data

EPA kommunikation er baseret på et sort
kanalprincip som vist på illustrationen.

overførsel i sort kanal, kan
fejl og svigt måske opstå af
følgende grunde:
• Tilfældige fejl
• Standard hardware fejl
eller svigt
• System fejl forårsaget af
standard hardware eller
software komponenter.
I EPA sikkerheds systemer deler sikkerheds applikationer og standard
applikationer den samme
kommuni-kationskanal på
samme tid.
Den sikre transmissions funktion omfatter alle
foranstaltninger til deterministisk opdagelse af alle
ovennævnte mulige fejl eller
svigt, som kunne inﬁ ltreres
af standard transmissions
systemet eller at holde den
resterende fejl sandsynlighed under en given grænse.

Model B
Se illustrationen med Model
B, der er et system hvor alle
sikkerhedskommunikations
lag, transmissions lag og
transmission medier ﬁ ndes
dobbelt.
Meddelelser fra begge sikkerheds kommunikations
kanaler er sikkerheds-kontrolleret og kryds-kontrolleret.
Hvis kryds-kontrollen
viser uoverensstemmelse,
bliver en passende aktion
sat i gang for at opretholde
sikkerheden.
Model C
Denne model beskriver en
redundant fremgangsmåde
svarende til model B. Model
C bruger kun et transmis-

Model A tjener som grundreference model for de andre modeller.

Model B, hvor alle sikkerhedskommunikations lag, transmissions
lag og transmission medier ﬁndes dobbelt.

sions medie. Meddelelser
fra begge sikkerhedskommunikations kanaler er
sikkerheds-kontrolleret og
kryds-kontrolleret.

Farlige datasvigt

Hvis kryds-kontrollen viser
uoverensstemmelse, bliver
en passende aktion sat i gang
for at opretholde sikkerheden.

Model D
Endelig er der modellen som

vist, et system med dobbelt
sikkerheds kommunikations lag, hvorimod transmissions lagene ﬁ ndes kun en
gang.
Begge sikkerheds kommunikations lag får uafhængig af hinanden adgang til
transmissions lagene.
Sikkerhedsdata
kan
transmitteres af en af to
meddelelser. Meddelelser
fra begge sikkerhedskommunikations kanaler er
sikkerheds-kontrolleret og
kryds-kontrolleret.
Hvis kryds-kontrollen
viser uoverensstemmelse,
bliver en passende aktion
sat i gang for at opretholde
sikkerheden.

Model C beskriver en redundant
fremgangsmåde som model B.

Kommunikations modeller
Standard IEC/EN 617843 Annex A viser eksempler
på funktionel sikkerheds
kommunikations modeller
for ﬁeldbus enheder. Disse
modeller har forskellige deModel D, et system med dobbelt sikkerheds
kommunikations lag, hvorimod transmissions lagene ﬁndes kun en gang.
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Omvendt betalingspligt for moms
ved handel med el og gas

Økonomi & Marked

Med virkning fra den 1. juli 2015 er der indført omvendt
betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med el og
gas, når salget sker til videreforhandlere. De nye regler har
bl.a. betydning for ejere af momsregistrerede solcelleanlæg
og husstandsvindmøller, der leverer el til el-nettet.

Omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med el og gas
Med virkning fra den 1. juli 2015 er der indført omvendt
betalingspligt for moms ved danske virksomheders salg af
el og gas til danske videreforhandlere. Den omvendte betalingspligt betyder, at det er køberen (videreforhandleren),
der skal afregne momsen til SKAT, ganske som det allerede
kendes fra handel med virksomheder etableret i udlandet
eller fra f.eks. indenlandsk handel med elektronikvarer.

Accountants & business advisers

De nye regler betyder, at danske sælgere af el og gas, herunder f.eks. ejere af momsregistrerede solcelleanlæg og
husstandsvindmøller, der leverer el til el-nettet, ikke længere skal opkræve og afregne udgående moms til SKAT.
Momsen skal i stedet afregnes af de energiselskaber, der
køber el med henblik på videresalg.
Det er sælgeren af el og/eller gas, der skal sikre sig, at
køberen reelt er videreforhandler. Såfremt der fejlagtigt
faktureres uden moms, risikerer sælgeren efteropkrævning
af momsen, hvis det efterfølgende viser sig, at køberen ikke
er videreforhandler.
Ud over salg af el og gas til videreforhandlere er der også
indført omvendt betalingspligt for moms ved salg af certiﬁ kater vedrørende el og gas.

Hvis salget sker til en videreforhandlers aftagernummer
eller målersted, som deﬁ neret i reglerne om gasforsyning
og elforsyning, er salget dog ikke omfattet af omvendt betalingspligt. Dette undtager bl.a. udlejere af fast ejendom
fra reglerne, når de opkræver deres lejere for forbrug af
el og gas.
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Niveau
Måling og overvågning
Flyderbaserede løsninger til alle former for væske:
Temperatur:
Tryk:
Vægtfylde:

-196grC til +300grC
Vacuum til 100 barG
>400kg/m3

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

®

Hygiejnisk design
KSR Kuebler Niveau-Messtechnik AG, der
er specialister i flyderbaserede niveau
løsninger, har udviklet sensorer med et
hygiejnisk design, certificeret i henhold til
den sanitære standard 3A part 74-06.

WHG

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

www.plesner.as
Tryk Temperatur Niveau
Flow Ventiler Fittings

Mange
varianter

Sikker
drift

Internationale
godkendelser

Tlf.: 45819600
carl@plesner.as
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Virksomheder:

Navne:

Automationsdag i tidligere statsfængsel om at spare tid og penge
Lenze inviterede til
spændende seminar i det
tidligere statsfængsel i
Horsens, bl.a. med demonstration af applikationsløsninger, som kan startes
på ganske få minutter.
AUTOMATION. I det tidligere
statsfængsel i Horsens præsenterede Lenze sine nye
produkter og løsninger, herunder gear, motorer, drev og
controllerbased automation. Der var stor interesse for
applikationsløsninger, som
blev startet på henholdsvis
blot 3, 5 og 7 minutter.
Det blev demonstreret af Lenze – og prøvet af

Mange havde fundet vej til Lenzes ”fængslende”
automationsdag.

kunderne – hvordan et conveyorbånd startes på blot 3
minutter. Et drev blev konﬁgureret på bare 5 minutter, og en robot startet på
7 minutter. Kunden sparer

hermed meget tid, som kan
bruges på andre opgaver.

lerbart program inden for
både automation og transmission: Motion Centric
Automation. Produkter og
løsninger lige fra styring og
visualisering til elektriske
drev og elektro-mekanik
samt et bredt sortiment af
engineering services, software og værktøj.
Kunden behøver blot en
leverandør til „det hele“.
Derudover tilbyder Lenze
at være med i alle faser af
maskinens udvikling: lige
fra den første ide, udvikling,
produktion til service.
Seminaret sluttede med
en spændende rundvisning
i det tidligere statsfængsel.

Et stort skalerbart program
Lenze tilbyder et stort,
sammenhængende og ska-

hassel.

Fritz Schur Teknik A/S forhandler
for Müller Industrie-Elektronik
Instrumenterne anvendes i de ﬂeste områder af
industrien.
AGENTUR. Müller IndustrieElektronik GmbH, som producerer måleinstrumenter,
sensorer og digitale displays
til bl.a. temperatur-, kraftog trykmåling, samt veje- og
kraftceller, har 20 års erfaring indenfor industriel måleteknik og styringsteknik.
Ved siden af et bredt sortiment af standard måleteknik ligger styrken i løsningen

af tilpassede produkter og
udviklingen af prototyper,
konstruktion samt serieproduktion. Instrumenterne
anvendes i de ﬂeste områder af industrien, bl.a. inden
for fødevarer, farma, bioteknologi, kemi, energi, samt i
skibsbygning.
Med Müller IndustrieElektronik GmbHs kvalitetsprodukter kan Fritz
Schur Teknik tilbyde et
endnu bredere sortiment
inden for proces-, hydraulik- og pneumatikområdet.
www.fst.dk
hassel.

VENTILER. Parker Hanniﬁ n
Corporation har købt President Engineering Group
Limited (PEGL) beliggende
i Shefﬁeld, UK. PEGL har
specialiseret sig i design og

fremstilling af teknisk avancerede, præcisionsfremstillede kryogen-ventiler til
ﬂydende naturgas (LNG)
og industrigas foruden specialudstyr til applikationer
indenfor sikkerhed ved minedrift. Betingelserne for
handlen er ikke offentliggjort.
”Udover stærke brands
T E K N I S K

Christian Ward
er blevet ansat som projektleder i
Prevas A/S i København. Christian
Ward har tidligere arbejdet som projektleder i Frankrig, Storbritannien
og senest i Danmark, hos blandt
andre Mobilix og Ericsson. Han er
uddannet som elektronikingeniør
fra Manchester University.

Steen Ulrik Bie
er blevet ansat som Hardware Developer i Prevas A/S i Aarhus. Han
kommer senest fra en lignende stilling hos Samsung og har lang erfaring med hardwareudvikling inden
for bl.a. Bluetooth referencedesigns,
validering, compliance test og Bluetooth/WiFi udviklingsboards.

Brian Jensen
er blevet ansat som Software Designer i Prevas A/S i København.
Brian Jensen er uddannet civilingeniør med speciale i computer vision
og graﬁ k. Han har tidligere arbejdet
hos Deadline Games, Simens Wind
Power og senest som selvstændig
konsulent.
Müller har et bredt udsnit af måleinstrumenter.

Parker køber President
Styrker Parkers
markedsposition for
ventiler til industrigas.

Jakob Ravn
er blevet ansat som salgsingeniør
i den eksterne salgsafdeling hos
Bürkert-Contromatic A/S. I den
nyoprettede stilling får Jakob Ravn
ansvar for salget af Bürkerts brede
produktprogram inden for ventiler,
instrumenter, sensorer, pneumatik
og systemløsninger i Midt- og Nordjylland, og han vil i sit daglige virke
være tilknyttet Bürkerts salgskontor
på Navitas i Aarhus. Jakob Ravn er uddannet som maskintekniker og energirådgiver og har en bred erfaring
fra tidligere ansættelser inden for salg og procesteknik.

tilfører opkøbet af PEGL
nye produkt- og produktionsteknologier samt udvidede systemmuligheder,
siger John Greco, Vice President & President for Parkers
Instrumentation Group.
-Opkøbet vil endvidere
styrke Parkers position på
markederne for LNG, industrigas og minedrift. Vi

er begejstrede for de muligheder, der foreligger for
at udnytte synergierne fra
vores organisationer og de
udvidede løsninger, vi kan
tilbyde vores kunder, siger
John Greco.

Anneli Hvidesø Gerzymisch
er blevet ansat som Intern supporter i Tele/Data afdelingen hos Hans
Følsgaard A/S. Anneli Hvidesø Gerzymisch har været i branchen i 10
år og kommer fra en stilling hos en
ﬁbergrossist.

www.parker.com
hassel.
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Jørgen Blangsted • Glostrup Torv 6 • 2600 Glostrup
jb@folkebladet.dk • telefon 43 46 67 00

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.
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

Dosering
Doseringspumpe fra sera.
Den viste model leveres
som standard med
membranbrudssensor.

Grønbech & Sønner A/S
opbygger kemidoseringsanlæg,
herunder beholderanlæg, skabsmonterede
anlæg og polymerblandeanlæg både for pulver
og væske, til såvel spildevands- som industriområdet.
Vi kan også tilbyde landsdækkende service på kemidoseringsanlæg generelt.
Kontakt os for yderligere information.

Tlf. 3326 6300
www.g-s.dk

Tlf. 3326 6300
www.g-s.dk

