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USA‘s præsident Barack 
Obama og Tysklands 
forbundskansler Angela 
Merkel åbner sammen 
Hannover Messe 2016. 
USA er ’Partnerland’ og 
udstiller med over 250 
virksomheder og 
organisationer samt seks 
nationale pavilloner.

HANNOVER MESSE. Med 
det overordnede tema ’In-
tegrated Industry - Discover 
Solutions’ er målsætningen 
sat for Hannover Messe 
2016. Siden lanceringen af 
’Industri 4.0’ på Hannover 
Messe 2011 er denne messe 
gået forrest med at præsen-
tere digitaliserede løsninger 
til den integrerede industri. 
Industri 4.0-teknologierne 
er nu blevet markedspara-

te, og på Hannover Messe 
2016 fl yttes udviklingen 
yderligere fremad med et 
rekordstort antal konkrete 
applikationer og med USA 
som partnerland.

Digitaliseringens 
potentiale skal udnyttes
På ’Hannover Messe Pre-
view’ for den internationale 
presse i januar måned frem-
hævede direktør Dr. Jochen 
Köckler fra messens arran-
gører, Deutsche Messe AG, 
at den integrerede industri 
ikke længere en fremtids-
vision. - Den er en realitet 
og den fjerde industrielle 
revolution, Industri 4.0, 
kommer ind i stadig fl ere 
fabrikker. På samme måde 
udvikler forsyningsnettene 
sig til ’smart grids’, sagde Jo-
chen Köckler, og påpegede 
samtidig, at hvis virksomhe-
der verden over skal bevare 
deres konkurrenceevne, skal 

de anerkende behovet for - 
og udnytte - potentialet i 
digitaliseringen. 

Partnerland efter 70 år
- Til trods for at USA er 
Tysklands største handels-
partner, har USA aldrig før i 
Hannover Messens 70-årige 
historie været ’Partnerland’, 
sagde USA‘s ambassadør i 
Tyskland John B. Emer-
son i sin tale på ’Hannover 
Messe Preview’. - Men nu 
skal det være, og præsident 
Barack Obama glæder sig til, 
sammen med sin handels-
minister Penny Pritzker, at 
komme og åbne Hannover 
Messe 2016 sammen med 
Tysklands forbundskansler 
Angela Merkel.

Over 250 amerikanske 
virksomheder
- I årenes løb har Hannover 
Messe været en strålende 
vært for nogle af de mest 

innovative amerikanske 
virksomheder, om med en 
deltagelse af over 250 ame-
rikanske virksomheder på 
Hannover Messe 2016 og 
præsident Barack Obamas 
besøg vil den amerikan-
ske deltagelse få maksimal 
eksponering og give både 
besøgende og udstillere mu-
ligheder for at etablere nye 
forbindelse på det globale 
marked for industriel tekno-
logi, sagde John B. Emerson.

Industri 4.0 i fokus
Digitaliseringen af fabrik-
ker og energisystemer er de 
temaer, der kommer til at 
tiltrækker sig den største 
opmærksomhed på Han-
nover Messe 2016: - Vi reg-
ner med, at vi for første gang 
vil kunne se mere end 100 
konkrete eksempler på nye 
Industri 4.0- applikationer. 
Hannover Messe 2016 vil 
være et ægte globalt udstil-
lingsvindue for integreret 
industri, og både besøgende 
og udstillere vil kunne se, 
hvordan man trin for trin 
kan omlægge produktionen 
til Industri 4.0-produktion, 
sagde Jochen Köckler. 
 jsj
Læs mere om Hannover 
Messe 2016 inde i bladet.

Hannover Messe Preview:

Barack Obama åbner 
Hannover Messe 2016

Designet til offentlige ubeskyttede 

arealer uden permanent strømforsyning

Sender data til SRO anlæg

Alarmer sendes via SMS eller mail

mjk.dk
45 56 06 56 

BATTERIDREVET DATA 

LOGGER MED 
MODEM TIL MÅLING
OG OVERVÅGNING AF NIVEAU

Vi tilbyder dig en dag med superligaens automations platform.

Læs mere og tilmeld dig nu på www.siemens.dk/pc-days

Kom til PC-based Automation Innovation Days

Direktør Dr. Jochen Köckler, Deut-
sche Messe AG: Den integrerede 
industri er ikke længere en frem-
tidsvision. Den er en realitet og 
den fjerde industrielle revolution, 
Industri 4.0, kommer ind i stadig 
fl ere fabrikker. Hvis virksomheder 
verden over skal bevare deres kon-
kurrenceevne, skal de anerkende 
behovet for - og udnytte - poten-
tialet i digitaliseringen. 
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Komplet sortiment Fuldt tryk på? - Det er ikke bare varm luft!
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Fittings?
Prøv Brd. Klee næste gang!
Vi kan mere end du tror...

Den integrerede industri 
står for døren. Energi-
systemer vil blive styret 
digitalt. Industri 4.0 tekno-
logierne er markedsparate. 
HANNOVER MESSE 2016 
fl ytter udviklingen fremad 
med et rekordstort antal 
konkrete applikationer og 
med USA som partnerland.

Af John Steenfeldt-Jensen

HANNOVER MESSE. Hvad 
bliver det store tema på 
Hannover Messe 2016? For 
at løfte sløret for, hvad det 
kan blive, havde messens 
arrangører Deutsche Messe 
AG inviteret repræsentan-
ter for den internationale 
presse til Hannover Messe 
Preview i januar måned.

I den nybyggede konfe-
rencehal 19 på Hannover 
Messens messeområde 
præsenterede cirka 50 kom-
mende udstillere, hvad de 
vil satse på, når Hannover 
Messe 2016 fi nder sted fra 
den 25. til 29. april 2016. 
Fra Danmark var et af de del-
tagende fi rmaer Universal 
Robots A/S.

Industri 4.0 er en realitet
Med sloganet “Integrated In-
dustry – Discover Solutions” 
har messearrangørerne sat 
temaet for Hannover Messe 
2016, hvilket også blev un-
derstreget af direktør Dr. 
Jochen Köckler, Deutsche 

Messe AG på pressekonfe-
rencen. - Den integrerede 
industri er ikke længere en 
fremtidsvision. Den er en 
realitet, og den fjerde indu-
strielle revolution, Industri 
4.0, kommer ind i stadig fl e-
re fabrikker. På samme måde 
udvikler el-forsyningsnette-
ne sig til smart grids. Hvis 
virksomheder verden over 

skal bevare deres konkur-
rencemæssige forspring, 
skal de anerkende behovet 
for - og udnytte - potentialet 
i digitaliseringen. Hannover 
Messe 2016 vil vise hvordan, 
sagde Jochen Köckler.

100 eksempler på nye In-
dustri 4.0-applikationer
Digitaliseringen af fabrik-

ker og energisystemer er de 
temaer, der tiltrækker sig 
den største opmærksomhed 
på Hannover Messe 2016, 
og messeledelsen forud-
ser, at man for første gang 
vil kunne se mere end 100 
konkrete eksempler på nye 
Industri 4.0-applikationer. 
Partnerlandet USA vil også 
demonstrere en række af de 
nyeste Industri 4.0-tekno-
logier. De besøgende vil på 
messen kunne se, hvordan 
man trin for trin konverte-
rer konventionel produktion 
til Industri 4.0-produktion. 
På samme måde kan de be-
søgende fra energisektoren 
bliv e informeret og opleve 
nye teknologiske løsninger 
til intelligente energisyste-
mer.

USA er partnerland
Et andet tema, der uden 
tvivl også kommer til at præ-
ge Hannover Messe 2016 er, 
at USA - for første gang - er 
Partnerland, og at præsident 
Barack Obama kommer til 
Hannover og åbner messen 
sammen med forbunds-
kansler Angela Merkel. In-
gen tvivl om, at mange vil 
udnytte den omtale messen 
får med Obamas besøg. Med 
USA som Partnerland siger 
Hannover Messe velkom-
men til verdens største øko-
nomi. Førende US-selskaber 
vil vise løsninger til den in-
tegrerede industri, ligesom 
det US-baserede IIC (Indu-
strial Internet Consortium) 
vil være til stede i et dedike-
ret udstillingsområde. 

250 udstillere fra USA
- Over 250 amerikanske 
virksomheder vil være re-
præsenteret på Hannover 
Messe 2016 og der vil være 
mindst én USA-pavillon i 
hver af de seks forskellige 
delmesser. Det er det stør-

ste antal udstillere fra USA 
nogensinde, og der er ingen 
tvivl om, at præsident Ba-
rack Obamas besøg vil give 
den amerikanske deltagel-
se maksimal eksponering 
og give både besøgende og 

udstillere muligheder for at 
etablere nye forbindelse på 
det globale marked for indu-
striel teknologi, sagde USA‘s 
ambassadør i Tyskland John 
B. Emerson i sin tale på Han-
nover Messe Preview.

Hannover Messe Preview:

Fokus på Industri 4.0 og
USA som Partnerland

Flere fi rmaer præsenterede digitaliserede løsninger til 
maskinbygning.

Direktør Peter Hartmann, Omron Electronics GmbH, præsente-
rede Omrons Ping-Pong Robot ‘Forpheus’, der er et eksempel på 
samarbejde mellem menneske og maskine.

Festo præsenterede bl.a. en selvkørende robot.

Salgschef for Tyskland Torsten Ziefuss præsenterede 
robotløsningerne fra Universal Robots A/S.

USA‘s ambassadør i Tyskland John B. Emerson, t.v., og direktør 
Dr. Jochen Köckler, Deutsche Messe AG, t.h., talte begge på pres-
sekonferencen i forbindelse med Hannover Messe Preview.

120 journalister fra 19 lande var samlet til Hannover Messe 
Preview 2016.

Lenze SE præsenterede sine motorløsninger, der lever op til 
Industri 4.0.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG præsenterede en selvkørende 
enhed, der indgår i fi rmaets Mobile Assistant System til automa-
tisering af fabrikker.
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Miniature termometer til sterile processer
Kompakt temperaturmåler med indbygget transmitter - nu i Ex version

PT100 eller PT1000 sensor
Måleområde -50 ... +250 °C
94/9/EC (ATEX) - Exi

www.plesner.as
Tryk Temperatur Niveau

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

Innovation Days 

PC-based

www.siemens.dk/pc-days

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

Besøg os: Hannover Messe – Hal 17 Stand H04

plastics for longer life®

... For bevægelse i enhver retning. Enkelt design
med e-kæde, kabler og komponenter fra igus®.
Vælg, beregn og bestil online – kan leveres fra 24
timer. Bestil gratis vareprøve: igus.dk/the-chain

Nem 
energiføring ...

 

Ejby Industrivej 26 · 2600 Glostrup · T: Helge Nielsens Allé 6C · 8723 Løsning

Komplet program i magnetventiler

Specialopgaver 
udføres på vores 

eget værksted

To-, tre- og fi re-vejs magnetventiler 

til trykluft , væsker, damp og gasser

1/8” - 3”

150 bar

1430 l/min.

67

5/2-vejs styreventilblokke 

ISO 9001
certifi ceret

165 udstillere har allerede 
reserveret stand på AUTO-
MATIK 2016 - og fl ere 
kommer til. Digitalisering, 
Industri 4.0, OPC-UA, 
Internet of Things (IoT), Big 
Data, maskinsikkerhed og 
fremtidens robotteknologi 
er i fokus på messen og i 
konferenceprogrammet. 

Af John Steenfeldt-Jensen

AUTOMATIK. Selv om der er 
cirka ½ år til at messe- og 
konferencearrangementet 
AUTOMATIK 2016 for 
syvende gang afholdes i 
Brøndby Hallen og Idræt-
tens Hus i dagene 13. til 15. 
september, har planlægnin-
gen og salget af stande væ-
ret i gang i lang tid. MCH, 
Messecenter Herning, 
og en messekomité med 
repræsentanter for bran-
cheforeningerne BITVA 
- Brancheforeningen for In-
dustriel Teknik, Værktøj og 
Automation, DIRA - Dansk 
Robot Netværk, VELTEK 
- VVS- & El-tekniske Leve-
randørers Brancheforening 
samt AUTOMATIK & 
PROCES - Brancheforenin-
gernes mediepartner lægger 
med forskellige events og et 
stort konferenceprogram op 
til, at AUTOMATIK 2016 
bliver årets koncentrerede 
og stærke samlingspunkt, 
for alle der arbejder inden 
for industriel automation, 
procesautomation, robot-
teknologi, transmissions-
teknologi, hydraulik og 
pneumatik.

Plads til fl ere udstillere
Allerede på nuværende tids-
punkt er næste alle stande 
reserveret, idet der er sat 
navn på165 af de maksimalt 
171 stande. At det maksi-
male antal stande er lidt 
højere end i 2014 skyldes, 
at man, for at forbedre logi-
stikken, har udvidet stand-
arealet, således at balkonen 
kommer til at gå rundt i hele 
hallen. Endvidere er caféen 
fl yttet til hallens modsatte 
side for at få et godt fl ow af 
besøgende til standene på 
balkonen.

Brancheforeningernes 
Lounge, hvor udstillerne 
under afslappende former 
kan holde møder med kun-
der eller tage sig en kop kaf-
fe, vil stadig være placeret 
centralt i hallen.

I 2014 var der 167 udstillere 
på AUTOMATIK 2014, og 
dette antal er sikkert nået, 
når dette læses. Hvis man 
har planer om at udstille 
på AUTOMATIK 2016, 
er det således en god idé at 
kontakte MCH, Messecen-
ter Herning snarest. Der 
afholdes et Kick Off-møde 
for udstillerne i Idrættens 
Hus sidst i maj måned.

Fokus på aktuelle emner
AUTOMATIK 2016 vil 
med et omfattende konfe-
renceprogram sætte fokus 
på emner og trends, der er 
højaktuelle for hele indu-
strien. Det er eksempelvis 
hele spørgsmålet om digita-
lisering, smarte produkter, 
Industri 4.0, OPC-UA, In-
ternet of Things (IoT), Big 

Data, maskinsikkerhed og 
fremtidens robotteknologi. 

Som en særlig event vil 
der på messen være en sær-
udstilling - et Plug Show - ar-
rangeret i samarbejde med 
organisationen OPC Fou-
ndation. På denne udstilling, 
der omhandler OPC-UA, 
Internet of Things (IoT) og 
Big Data, vil 4-6 udstillere 
vise, hvordan produkter på 
instrumentniveau kan tale 
sammen og kommunikere 
data via ’Cloud’.

AUTOMATIK 2016 
handler også om at vedlige-
holde sit netværk, og i lighed 
med tidligere år afholdes 
der derfor en Netværksaf-
ten den 14. september på 
Brøndby Stadion. Her vil 
der, under uformelle for-
mer med god mad, under-

holdning m.v., være fokus på 
’networking’ med kunder, 
samarbejdspartnere og kol-
legaer i branchen.

Programmet for konfe-
rencer og events er ved at 
blive planlagt i detaljer og vil 
blive offentliggjort i løbet af 
sommeren på hjemmesiden 
for AUTOMATIK 2016  og 
i fagpressen.

Demokratiseret 
Automatiseringspris
I forbindelse med åbningen 
af AUTOMATIK den 13. 
september 2016 uddeles 

DIRA Automatiserings-
prisen 2016. I forhold til 
tidligere har DIRA fra i år 
’demokratiseret’ udvælgel-
sesproceduren for Automa-
tiseringsprisen, idet DIRAs 
bestyrelse har besluttet at 
lade medlemmerne bestem-
me,  hvad kriterierne skal 
være for at modtage prisen 
og samtidig udstikke guide-
lines til juryen. Indstillin-
ger til prisen kan sendes til 
DIRA inden den 1. april 
2016. En virksomhed kan 
godt indstille sig selv eller en 
ansat i virksomheden.

AUTOMATIK 2016 er godt på vej

På AUTOMATIK kommer man tæt på de fagligt kvalifi cerede kunder.

I 2014 blev AUTOMATIK besøgt af 3.399 fagfolk fra 1.382 
forskellige virksomheder.
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Mennesker - Ideer - Løsninger

Med betjening på Smartphone eller Tablet er det endnu 
nemmere at lave en konfiguration eller kalibrering af 
sensorerne.

De velkendte ARC sensorer har stadig alle de samme
fordele i kommunikationen med styresystemer. De gemmer
kalibreringshistorik, sensorinformation og du kan stadig 
konfigurere og kommunikere med din sensor via Hamilton
software.

Ny funktionalitet giver mulighed for en hurtig visuel
inspektion, da det nu er muligt at se på LED indikatorerne,
hvilken status den enkelte sensor har.

Lyder det interessant? Så kontakt os for en mere
dybdegående snak, om de muligheder I kan få med 
Hamilton ARC Bluetooth

Iben Kyndby
Mobil 2222 0694
ik@insatech.com

Sarah Omø Nielsen
Mobil 2761 4517
son@insatech.com

Heidi Herup
Mobil 2761 4525
hhe@insatech.com

Hamilton ARC med 
Bluetooth 4.0

Det blå LED lys indikerer en aktiv Blutooth forbindelse.

Det grønne LED lys indikerer, at ingen sensor er forbundet 
via Bluetooth, men der er ikke registreret fejl på sensoren.

Gult lys indikerer mindst en advarsel, se hvilken under sensor 
status på din enhed.

Rødt lys viser, at der er mindst en sensor fejl, se hvilken 
under sensor status på din enhed.

Bluetooth og LED lys gør det 
endnu nemmere at betjene 
Hamilton ARC sensorer

Nem overførsel af alle data 
fra sensoren til PC via en 
Bluetooth konverter
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Tlf. 43 71 80 88
Fax 43 71 80 38
www.deltaelektronik.dk

Elektrisk aktuator IP69K - Rustfrit EN 1.4404 / AISI 316

… opfylder de stigende krav til 
hygiejnisk design

en hvilken som helst mekanisk transmission giver
Mot’s IP69K motorer maksimal hygiejne og lettere
gøring. Ingen mekanisk kontakt mellem stator og
er og dermed ikke behov for vedligeholdelse og

ersmøring. En komplet serie af lineære motorer,
rstatning af pneumatiske bevægelser, mekaniske

M-skiver med forøget fleksibilitet og dynamik.

maceutisk industri og pakkemaskiner.

Vindmøller leverede i 
2015, hvad der svarer til 42 
% af danskernes elforbrug. 
Det er en verdensrekord, 
som vækker opsigt ude 
i verden og er med til at 
trække eksportkroner 
hjem til Danmark. Tallene 
viser samtidig et behov for 
at sætte strøm til varme og 
transport.

VINDENERGI. 42,1 % for at 
være eksakt. Så meget leve-
rede vindmøllerne i 2015 af 
det samlede danske elfor-
brug, og det er det højeste tal 
nogensinde og den højeste 
andel for noget land. Sidste 
år var tallet 39,1 % – også det 
var verdensrekord, oplyser 
Energinet.dk. 

Dansk energipolitik 
er vækstmotor
I Vindmølleindustrien pe-
ger chefkonsulent Martin 
Bøndergaard på, at der ikke 
blot er tale om et sjovt tal 
for energinørder, men deri-
mod en bedrift der går på 
bundlinjen hos den danske 
vindindustri og de tilhø-
rende godt 30.000 danske 
arbejdspladser.

- Verdensrekorden er 
vigtig, fordi Danmark 
endnu engang har skubbet 
grænsen for, hvor stor en 
rolle vindenergi kan spille 
i et samfunds elforsyning, 
uden det går ud over forsy-
ningssikkerheden. Det gør 
Danmark til et uvurderligt 

udstillingsvindue for den 
danske vindindustri. En ting 
er at præsentere rapporter, 
der siger, at det kan lade 
sig gøre. Noget helt andet 
er, når vi kan vise verden 
at det i Danmark kan lade 
sig gøre med succes. Det 
trækker udenlandske dele-
gationer til Danmark og er 
samtidig med til at åbne døre 
for danske virksomheder i 
udlandet, siger chefkonsu-
lent i Vindmølleindustrien, 
Martin Bøndergaard. Han 
tilføjer: - Vi skal i Danmark 
fortsætte med at have op-
sigtsvækkende verdensre-
korder stående på stribe i 
det danske udstillingsvin-

due. På den måde kan vi 
høste frugterne af mange 
års satsning på vindenergi. 
Det er netop det, der gør 
dansk energipolitik til en 
fantastisk vækstmotor.

Sæt strøm til varme og 
transport
Verdensrekorden under-
streger samtidig behovet 
for, at varme- og transport-
sektorerne bliver elektrifi -
ceret, så de 42 % vindstrøm 
også kan bidrage til at dække 
danskernes varme- og trans-
portbehov via udbredelse af 
varmepumper og elbiler.

- Vi er langt fra i mål 
med vindmøllesatsningen i 

Danmark. Det er vigtigt, at 
vi midt i vores berettigede 
begejstring over de 42 % 
vind af elforbruget husker, 
at vindenergi fortsat kun 
dækker knap 7 % af det sam-
lede danske energiforbrug, 
som stadigt i alt for stor grad 
er afhængig af at brænde 
importerede brændsler 
af. Det er vigtigt, at vi nu 
får sat strøm til varme- og 
transportsektorerne, siger 
Martin Bøndergaard.

 Den gale vej
Han peger samtidig på, at 
det i høj grad er et spørgs-
mål om politisk vilje til at få 
moderniseret de forældede 

energiafgifter, der i disse år 
resulterer i massive fejlinve-
steringer i varmesektoren, 
hvor fjernvarmeværker in-
vester i ineffektive fl isfy-
rede varmekedler frem for 
varmepumper, der kan lave 
el til varme og på den måde 
nyttiggøre vindenergien.

- Så længe politikerne 
sidder på hænderne, vil vi 

fortsat se fejlinvesteringer 
i varmesektoren, som der-
med bliver afkoblet fra, frem 
for opkoblet til, el-systemet 
med de 42 % vind. Gårsda-
gens afgifter giver gårsda-
gens teknologi og det er 
synd. Det betyder, at vi som 
samfund ikke får den maksi-
male værdi af vindenergien.  
 jsj

Vindenergi:

Verdensrekord vækker opsigt 
Vindmøller leverede 42,1 % af det samlede danske elforbrug i 2015. Det 
er en verdensrekord, som vækker opsigt ude i verden. 

Your automation, our passion.

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

www.pepperl-fuchs.dk/r100-r101

Ny serie fotoceller R100 og R101

Diffus, refleks, afstand…
Alle slags i to små huse

R100 og R101
Den nye generation

Med IO-Link: Klar til Sensorik4.0®

Enkel montage med metalbøsninger

Enkel opsætning med knap og potmeter

Masser af ny teknologi – læs mere på:
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V. Løweners web-baserede 
totalløsning til trådløs 
vandmåleraflæsning 
og -databehandling for 
vandværker og forbrugere 
er baseret på fremtidens 
’Smart produkter’ med 
Internet of Things (IoT) 
og samt cloudbaseret Big 
Data.

VANDMÅLERE. Det nyeste 
og mest moderne fjernaflæs-
ningssystem til vandmålere 
er udviklet af Badger Meter 
Inc. og distribueres i Dan-
mark af V. Løwener A/S.

Eksperter i fjernaflæsning
Badger Meter Inc. er USA‘s 
største vandmålerprodu-
cent og har produceret vand-
målere i mere end 100 år. 
Badger Meter Inc. har stor 
erfaring med fjernaflæste 
målere i USA og har leveret 
mere end 12 millioner må-
lere med fjernaflæsning til 
over 2.000 vandværker. Den 
nyeste system Beacon AMA 
’Smart vandmålere’ (IOT), 
bliver nu introduceret i USA 
med flere referenceanlæg i 
drift. 

Udviklingen er løbet 
hurtigt de sidste to deka-

der, fra målere koblet til 
fastnettelefonen til målere 
koblet til el-nettet. Ønsket 
fra vandværkernes side om 
daglige aflæsninger ovehaler 
nu AMR- systemer med dri-
ve-by løsninger. De større 
forsyningsselskaber har i 
længere tid installeret in-
frastruktursystemer, AMI, 
hvormed man, via et utal af 
radiorepeatere, kan få dag-
lige måleraflæsninger.

Internetbaseret  
cloudløsning
Belært af erfaringerne med 

AMI-systemer, har Bad-
ger Meter Inc. udviklet en 
(IoT) vandmåler, som er 
en hosted, internetbaseret 
cloudløsning (Big Data). 
Vandværker og forsynings-
selskaber behøver nu ikke 
at have eget IT-system. Man 
logger sig blot ind på sin 
hjemmeside, hvor alle rele-
vante data, som eksempelvis 
trends, lækager, returflow, 
intet flow, overflow, mani-
pulation og batteritilstand 
er til rådighed i overskuelige 
grafer. Afregningsdata kan 
let downloades til et FAS-

system. Når alle målerne er 
indskrevet i systemet, kan 
alle hændelser m.m. vises på 
et integreret Google Map-
kort, hvor man så kan nær-
studere en hændelse.

Den nyeste teknologi
Vandmålerne er time-of-
flight ultralydsvandmålere 
med batteridrift, der har 
en funktionstid på cirka 20 
år. De er robuste og totalt 
indstøbt i epoxy for 100 % 
vandtæthed. Med et kabel 
er de tilsluttet en Orion 
GPRS-sendeenhed, som an-

vender det eksisterende ma-
stesystem for mobiltelefoni. 
Sendeenhederne leveres 
med SIM-kort fra fabrikken 
og er lige som vandmålerne 
totalt indstøbt i epoxy for 
100% vandtæthed. 

Redundant  
transmissionssystem
Orion sendeenhederne 
gemmer målertotalen for 
hver time og transmitterer 
til cloudsystemet én gang 
dagligt - som regel efter 
midnat - via en mobilmast. 
Transmissionssystemet er 

baseret på 3G+ netværk el-
ler lavere hastigheder og er 
med fuld redundans. Skulle 
en masteoperatør falde ud, 
anvendes blot den næste te-
lemast inden for rækkevid-
de. Orion sendeenhederne 
gemmer målerdata i 120 
dage, så eventuel manglende 
transmission ikke medfører 
tab af statistik i systemet.

Forbruger App
I Beacon systemet er der 
tilsluttet en forbruger-App 
kaldet ’Eye-On-Water’, som 
kan tilgås af de enkelte for-
brugere via deres smartpho-
nes, tabletter eller e-mail. 
Her kan forbrugeren time-
for-time og med trendvis-
ning følge med i sit eget 
forbrug samt få gode råd til 
at spare på vandet. 

Beacon systemet er eks-
tremt brugervenligt, og da 
det er en hosted portal, sør-
ger Badger Meter Inc. for 
alle nye opdateringer uden 
ekstra omkostninger. Der 
er planlagt fremtidige ud-
videlser til systemet såsom 
mulighed for tilslutning af 
tryk- og temperaturmålere 
m.m. samt mulighed for 
fjernstyring af ventiler.
 

jsj

Smarte vandmålere, Internet of Things og Big Data
Kontinuerlig information om vandforbrug 
sendes trådløst til vandværk og forbruger.
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ved et øjekast

PERFORMANCE
MADE

SMARTER

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.

7501 

TEMPERATUR  |  EX-BARRIERER  |  KOMMUNIKATIONSINTERFACES  |  MULTIFUNKTIONEL  |  ISOLATION  |  DISPLAYS



SIKRE LØSNINGER – OGSÅ I EX-OMRÅDET!

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Programmerbare 
feltbus controllere (PLC)

PUSH WIRE® -samlemuffer til
samledåser

POWER CAGE CLAMP 
Skinnemonterede effekt-
rækkeklemmer

Skinnemonterede række-
klemmer fra 0,14–95 mm2

WAGO-I/O-SYSTEM

Printklemmer

WAGO Denmark A/S • Lejrvej 17 • 3500 Værløse

Tlf.: 44 35 77 77 • info.dk@wago.com

www.wago.dk

PFC200
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Alt til din proces på ét sted - hos Løwener
Flowmålere DisplaysUltralydsmålere Hedland VA 

flowmålere
Køleenergi

Pumper BlæsereVakuumteknik Tætninger Aspirationsanlæg

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

WAGOs nye plug in-
strømtransformere med 
low power-udgang og 
picoMAX-stikforbindel-
ser er især velegnede til 
lavere strømme på op til 
32 A.

STRØMFORSYNING. Over-
alt, hvor strømme ikke kan 
bearbejdes direkte, kom-
mer strømtransformere 
ind i billedet. WAGO har 
lanceret en ny variant, 
der er særligt velegnet til 
strømme op til 32 A: Plug 
in-strømtransformeren 
med low power-udgang 
konverterer den pri-
mære mærkestrøm til en 
galvanisk adskilt sekun-
dærstrøm på 320 mA. 
I måleområdet mellem 
0,8 og 32 A og i kombi-
nation med de 3-fasede 
effektmålemoduler fra 
WAGO-I/O-SYSTEM 
750 overholdes nøjagtig-
hedsklasse 0,5 i henhold 
til EN 61869-2.

Let at montere i serie
Den stikbare picoMAX-
tilslutningsteknologi gør 

det desuden muligt at in-
stallere sekundære kabler 
nemt og hurtigt. Med lå-
semekanismerne på siden 
kan plug in-strømtransfor-
merne let monteres i serie. 
På denne måde opnås en 
særligt pladsbesparende 
installation direkte over 
en 3-faset kredsløbsaf-
bryder med en faseafstand 
på 17,5 mm. På grund af 
dimensionerne, den sær-
lige konstruktion og den 
store nøjagtighed er plug 
in-strømtransformerne i 
serie 855 velegnede til an-
vendelse i alle undercen-
traler.                                      jsj

Plug in-strømtransformere 
med low power-udgang

Særligt brugervenlig: Den stik-
bare picoMAX-tilslutningstek-
nologi gør det muligt at installere 
sekundære kabler nemt og hur-
tigt.

Beckhoff Automation 
har lanceret en ny, om-
kostningseffektiv serie 
industri-PC’er til små og 
mellemstore automations-
opgaver.

IPC. Den PC-baserede sty-
ringsteknik fra Beckhoff 
Automation er exceptionelt 
skalerbar både med hensyn 
til hard- og software og kan 
dermed tilpasses nøjagtigt 
til den aktuelle anvendelse. 
Inden for det omkostnings-
følsomme, nederste og mel-
lemste arbejdsområde kan 
dette nu ske endnu mere 
effektivt efter at Beckhoff 
Automation har udvidet sit 
IPC startniveau med to en-
heder. Blandt nyhederne er 
styreskabs-PC´en C6905 og 
panel-PC´en CP6706 med 
Intel-Atom-CPU´er med en, 
to eller fi re processorker-
ner. Disse PC’er er specielt 
godt egnede til små og mel-
lemstore maskinstyringer, 
hvor man ønsker at realisere 
motion-anvendelser eller 
omfattende grafi kapplika-
tioner.  

Motherboard og kabinet 
afstemt efter behov  
Både 3½-tommers mother-
board og aluminiumskabi-
nettet har været gennem 
en nyudvikling, hvor de 
for Beckhoff Automation 
typiske egenskaber som 
industriegnethed, ’Made 
in Germany’ og langtidstil-
gængelighed har spillet en 
stor rolle. Der er sparet på 
mekanikken og antallet af 
grænsefl ader for at tilpasse 
enhederne til det ønskede 

anvendelsesspektrum. Det-
te har givet en besparelse 
på henholdsvis 13 og 20 % i 
forhold til de lidt mere fl ek-
sible enheder i effektklassen 
C6915 og CP6707. 

Enhederne fremstår 
dog stadig med et omfat-
tende udstyr, deriblandt 2 
GB DDR3L-RAM – der 
kan udvides til 8 GB fra 
fabrik, On-Board-Dual-
Ethernetadapter med 2 x 
100/1000BASE-T-tilslut-
ning, 4-GB-CFast-kort med 

unik SLC-fl ash, 4 USB-2.0-
porte, en DVI-tilslutning 
samt en tredje (optional) 
Ethernet-port.  

Effektiv processor og 
fl eksibelt valg af 
driftssystemer  
IPC startniveauet for om-
kostningsfølsomme sty-
ringsapplikationer har hidtil 
omfattet indbygningspanel-
PC´en CP6606 og embed-
ded PC´en CX9020, der 
begge er udstyret med en 
ARM-Cortex-A8-CPU. I 
de nye enheder har Intel-
Atom-processoren en høje-
re computerydelse, hvilket 
giver mulighed for omfat-
tende styrings-, motion- og 
visualiseringsanvendelser 
i samme prisklasse. Des-
uden kan man få glæde af 
et bredere spektrum af 
driftssystemer, idet man ud 
over Windows Embedded 
Compact også kan benytte 
Windows Embedded Stan-
dard og Windows 10.
 

jsj

IPC ér til små og mellemstore 
automationsopgaver 

Panel-PC´en CP6706 og styreskabs-PC´en C6905 har en Intel-
Atom Multicore-processor, der giver mulighed for omkostnings-
følsomme anvendelser.
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Festos kerneproduktprogram til grundlæggende automationsfunktioner med fremragende tilgængelighed:
Hurtigt: klar til levering i løbet af 24 timer fra lager
Nemt: bestil online med blot et par klik
Superb: Festo kvalitet til en attraktiv pris

Festo A/S

70 21 10 90
www.festo.dk/stars

Du har behov for pneumatik.
Du forventer en høj grad af tilgængelighed.
Vi er specialisten for dine automationsbehov.

Hurtigt
Nemt

Superb

Mekaniske cylindre fra 
PMC Swedrive AB er 
lækagefrie og har et lavt 
støjniveau – og de bruger 
kun strøm, når de bevæ-
ges. Endvidere er de enkle 
at styre og regulere.

MOTION. PMC Swedrive 
AB, der i Danmark er repræ-
senteret af Regal A/S, mar-
kedsfører et bredt program 
af mekaniske cylindre, som i 
mange tilfælde kan erstatte 
pneumatiske og hydrauli-
ske cylindre. De mekaniske 
cylindre anvendes i stor 
udstrækning i eksempelvis 
papirindustrien, olie- og 
gasindustrien, skibsindu-
strien, til medicinske an-
vendelser, til opgaver inden 
for materialehåndtering og 
på andre områder, hvor 100 
% funktionalitet i krævende 
miljøer er af afgørende be-
tydning. 

Minimale miljøbelastninger 
og enkel installation
Alene de minimale miljø-
belastninger, hvor der er 

høje krav om absolut ingen 
olielækager er et godt argu-
ment for at vælge en meka-
nisk cylinder men den har 
også andre fordele. Det er 
eksempelvis et lavt støj-
niveau, kun strømforbrug 
under bevægelse, fast fi k-
sering ved stilstand, præcis 
positionering og gentagel-
sesnøjagtighed, enkel sty-
ring af bevægelseslængder 
og -tider samt enkel og 
hurtig installation. Endvi-
dere er det muligt, at køre 
fl ere parallelle cylindre og 

den lukkede konstruktion 
tillader brug i eksempelvis 
støvfyldte miljøer. 

Kræfter op til 500 kN
Cylindrene er fremstillet i 
fi re, modulopbyggede serier 
med kræfter mellem 40-500 
kN og med standardslag-
længder på op til 3.000 
mm og i specialversion med 
mulighed for endnu længere 
slaglængder. Normalt kører 
cylindre med hastigheder på 
op til 6.500 mm / min. Efter 
behov kan man fremstille 

kundespecifi kke løsninger 
og tilpasninger til konkrete 
opgaver.

Totalløsninger inden for 
Power, Motion og Control
PMC Swedrive AB er en 
del af PMC Group, som er 
leverandør af totalløsninger 
inden for PMC - Power, Mo-
tion, Control. PMC Group 
har ekspertise inden for 
hydraulik, elektromeka-
nik, smøring og pneumatik. 
Gruppen udvikler, produ-
cerer og markedsfører sy-

Mekaniske cylindre kan erstatte 
pneumatiske og hydrauliske cylindre

Den mekaniske cylinders 
opbygning.
1.   Snekkegear 
2.   Ledleje 
3.   Motorfl ange, IEC-standard 
4.   Smørenippel 
5.   Udluftningsnippel 
6.   Føringsmøtrik 
7.   Trapezformet spindel 
8.   Cylinderrør 
9.   Stempelrør 
10. Tætningsring 
11. Skrabering 
12. Drejestop

Den mekaniske cylinders luk-
kede konstruktion gør den 
velegnet til brug i eksempelvis 
støvfyldte miljøer. 

stemer og komponenter til 
kunder verden over.
 jsj
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Kontakt os for yderligere dialog omkring jeres muligheder på 
telefon nummer : 70222516 eller E-mail: info@gemue.dk

Gemü ApS       •       Industriparken 16-18      •       2750 Ballerup

Dimension:  

Driftstryk:  

Driftstemperatur: 

Applikationer:

Betjening:

DN 40 – DN 900

0-10 bar

-20 °C til 200 °C 

til vandbehandlingsprocesser

Manuel, pneumatisk, elektrisk

Den 5.-7. april

Kom til PC-based Automation 
Innovation Days

Dato og sted

5. april 
Brøndby:
Brøndby Stadion

6. april 
Odense: 
TRE-FOR Park

7. april 
Randers:
BioNutria Park

Vi indtager tre fodboldstadioner rundt  
omkring i landet, hvor vi tilbyder dig  
en dag med superligaens automations  
platform. Vi stiller med det stærkeste  
hold anført af Simatic S7-1500 Software  
Controller, ledsaget af add on software, 

MI løsninger g drevteknologi.

Vi tackler de største udfordringer og fordomme 
omkring PC-based utomation, og du vil hur-
tigt opdage, at PC-based Automation giver 
dig stor frihedsgrad samt en robust og fleksi-
bel standard p at til at løse dine automa-
tionsopgaver. Det hele selvfølgelig integreret
i TIA-portalen.

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

Kommunikationsformer 
melklem mennesker og 
robotter udforskes.

SENSORER. Du rækker din 
hånd frem i en vandret 
position. Du hæver dine 
fi ngerspidser, og robotten 
sætter i bevægelse.

Det minder måske mest 
om en scene fra en science 
fi ction-fi lm, men virkelig-
heden er ved at indhente 
fantasien.

Berøringsfri interaktion
Fordi vi i fremtiden vil 
samarbejde med robotter i 
langt højere grad, end vi gør 
i dag, udforsker ingeniører 

fra Teknologisk Institut 
kommunikationsformer 
mellem mennesker og ro-
botter - heriblandt bevæ-
gelsessensorteknologien 
LEAP, som muliggør en 
berøringsfri interaktion.

- LEAP er et lille ap-
parat, som indeholder et 
stereokamera og noget in-
frarødt lys, der gør, at man 
kan registrere bevægelser 
fra hånden, fortæller de-
signingeniør og konsulent 
Malene Tofvesen Nibe fra 
Teknologisk Instituts Cen-
ter for Robotteknologi.

Disse håndbevægelser 
kan så oversættes til robo-
tordrer - og det er netop, 
hvad et par robotingeniø-

rer hos Teknologisk Institut 
har arbejdet på.

En fordel for sterile 
miljøer
- Vi prøver at udforske for-
skellige interaktionsmulig-
heder og -komponenter. I 
fremtiden vil vi samarbejde 
mere og mere med robot-
ter, og det er derfor enormt 
vigtigt, at interaktionen er 
nem. Ét af de områder, vi 
udforsker nu, er bl.a. inte-
gration af den berørings-
frie LEAP-teknologi, som 
f.eks. vil være en fordel i 
sterile miljøer, siger Malene 
Tofvesen Nibe.

hassel.

Ny sensorteknologi:

Tal til robotten 
med din hånd

Endress+Hauser har 
designet og udviklet en 
meget nøjagtig og robust 
Vortexmåler, Prowirl 200, 
der er spækket med nye 
funktioner.

FLOW. Den vigtigste funk-
tion for alle Vortexmålere er 
at muliggøre nøjagtig måling 
på volumenstrøm af væsker, 
gasser eller damp inden for 
industrielle applikationer. 
Den nye Endress+Hauser 
Vortex måler er speciel ideel 
inden for fødevareindustri-
en eller olie- & gasindustri-
en, hvor nøjagtigheden er af 
største betydning for bru-
geren. Det er en af de mest 
nøjagtige Vortexmålere på 
markedet, hvad enten man 
måler på væske, gas eller 
damp. En anden meget vig-
tig egenskab for Prowirl 200 
er robusthed, idet den kan 
modstå både vibrationer og 
termisk chok. Man vil derfor 
ikke opleve nogle problemer 
med denne måler, uanset 
hvilken applikation man 
anvender den i.

Minimal kalibrering og 
vedligehold
Generelt vil man kunne spa-
re mange penge med Prowirl 
200 i løbet af produktets 
levetid. Ikke blot har man 
den mest nøjagtige måler, 
der sikrer en høj kvalitet og 
minimal spild på de målte 
produkt, den er også den 
mest robuste måler i en høj 
kvalitet. Man får endvidere 
en måler med løbende selv-
verifi cering, og med kalibre-
ring som holder gennem 

hele instrumentets levetid, 
hvilket betyder mindre eller 
intet vedligehold.

 Både til væsker, gas og 
damp
Hvis man skal måle på både væsker, 
gas og damp, er Prowirl 200 den 
ideelle løsning, idet Prowirl 200 er 
den eneste 2-fase Vortexmåler på 
markedet, som kan måle væske, gas 
eller damp uden at man behøver at 
foretage nogen forudindstillinger. 
Den kan endda give en alarm, hvis 
der dannes våd damp, hvilket i vær-

ste fald kan forårsage skade eller 
en forringelse af et procesforløb. 
Da Prowirl 200 har en integreret 
temperaturmåling, kan man få en 
meget præcis måling af masse og 
energistrøm af mættet damp.

Ud over de nævnte for-
dele er Prowirl 200 fl owmå-
leren både let at installere og 
kan anvendes i sikkerheds-
områder.
Yderligere informationer 
på: www.dk.endress.com/
prowirl200Danmark
 jsj

Prowirl 200 er en af de mest nøjagtige Vortexmålere på markedet, hvad 
enten man måler på væske, gas eller damp. 

Præcis og robust 
Vortexmåler
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Denne del omhandler 
mærkeplader, ledere og 
referencebetegnelser.

Af Jørgen Sommer.

INFO. Udstyr som for ek-
sempel en maskintavle 
skal mærkes holdbart og 
tydeligt. Der skal på kaps-
lingen i nærheden af hver 
forsyning være fastgjort en 
mærkeplade med følgende 
information:
1. Fabrikantens navn.
2. Certifi kationsmærke evt.
3. Maskine type og nummer.
4. Nødvendige data for til-
slutning: Mærkespænding, 

antal faser frekvens, og den 
strøm maskinen optager 
ved fuldlast evt. termisk 
ækvivalent strøm (den del 
af maskinens udrustning der 
maksimalt kan være i drift 
samtidig).
5. Kortslutning (max-min).
6. Hoveddokumentet nr. 
7. Oplysning om lækstrøm.

Mere om mærkepladen
Hvis der kun fi ndes en enkelt 
motorstyring, kan informa-
tionerne gives på maskinens 
navne/mærkeplade, såfremt 
denne er tydelig at iagttage.

Se Maskindirektivets 
krav til dokumentation mv. 

Hvor det er muligt skal 

man fastgøre en mærke-
plade på kapslingen, hvor 
der blandt andet skal være 
information om nummer på 
de elektriske kredsskemaer 
eller nummer i en forteg-
nelse over elektriske kreds-
skemaer. 

Referencebetegnelser
Alle kapslinger, sammen-
bygninger, styreindretnin-
ger og komponenter skal 
være tydelig identifi kati-
onsmærket med den samme 
referencebetegnelse, som 
den er anført i den tekniske 
dokumentation. Referen-
cebetegnelserne skal, hvis 
intet andet er aftalt, være 

udført i overensstemmelse 
med standarden IEC/EN 
ISO 81346.

Referencebetegnelser-
nes betydning i forbindelse 
med ledningsmærkning er 
åbenbar. En gennemført 
overensstemmelse mel-
lem komponenternes refe-
rencebetegnelser og deres 
indbyrdes forbindelser giver 
overblik og er nemt at doku-
mentere.

I IEC/EN 62491 angi-
ves fl ere metoder til valg af 
kabel- og ledningsmærk-
ning bl.a. mærkninger, der 
baseres på: Den objekt- og 
klemmebetegnelse, hvor 
den pågældende ledning 

skal tilsluttes, signalbeteg-
nelsen eller kombination af 
ledningsreference- og sig-
nalbetegnelser.

Referencebetegnelser 
kræves ikke, hvis din ma-
skine eller udstyr begræn-
ser sig til en enkelt motor, 
motorstyring, trykkon-
taktbetjeningsstation eller 
arbejdsbelysning.

 Referencebetegnelsen 
er den kodemærkning, der 
skal sættes på materiellet, 
efter, at det er installeret, og 
som derved skaber krydsre-
ferencen mellem materiel, 
diverse kredsskemaer, styk-
lister og eventuel anden do-
kumentation. 

Leder identifi kation
Det sker jævnligt, at der er 

virksomheder, som har fået 
leveret materiel, hvor deres 
leverandør påstår, at mærk-
ning og lederidentifi kation 
er overholdt efter standar-
den IEC/EN 60204-1. Det 
viser sig bare, at det ikke er 
rigtigt, og dermed modta-
ger man også mangelfuld og 
fejlbehæftet el-dokumen-
tation. 

Kravet i henhold til IEC/EN 
60204-1 13.2.1 er: 

Enhver leder skal være 
identifi cerbar i hver termi-
nering i overensstemmelse 
med den tekniske dokumen-
tation. 

– iX HMI og CODESYS. Integreret HMI og PLC-funktionalitet er brugervenlig og 

omkostningseffektiv, og gør det nemt at bygge smartere maskiner, hurtigere

end nogensinde før. Benyt lejligheden til at opdage mulighederne for 

integreret styring, direkte i operatørpanelet.

Se mere om vores kampagnepakker på www.beijer.dk/softcontrol. Gå heller 

ikke glip af vores øvrige kampagner på frekvensomformere, I/O-systemer, 

modulære og kompakte PLC’er på www.beijer.dk.

 Kontakt os på tlf. 46 75 76 66, for flere informationer.

En smartere PLC
Tag chancen og prøv markedets

mest kompakte styreløsning

Betal  
mindre end HALV PRIS!
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 Automatik SikkerhedsGuide:

Identifi kation og mærkning del-2

Bihl+Wiedemann har 
lanceret et nyt AS-i 3.0 
motormodul til Lenze 
Smart Motor.

DREV. Bihl+Wiedemann 
har i lang tid tilbudt fl ere 
omkostningsbesparende 
materialehåndterings- og 
drevløsninger med AS-i. Nu 
er styring af Lenze Smart 
Motorer også muligt. AS-i 

3.0-motormodul til Lenze 
Smart Motor (BWU3115) 
er et 4I/3O-modul, der er 
forbundet med Smart Mo-
tor-enheden ved hjælp af 
2xM12-kabler, kan styre op 
til fem hastigheder via ud-
gangene. Derudover er der 
tre indgange tilgængelige 
til sensorer og en indgang 
til motorstatus.

   Motormodulet leveres i 
kapslingsklasse IP67.
    jsj

Drevløsning med AS-i

AS-i 3.0-motormodulet 
til Lenze Smart Motorer 
kan styre op til fem 
hastigheder.

Dokumentation er et spejl 
af virkeligheden.



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

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

Spar tid og penge med Garanti+ pakken

Vores tekniske ekspertise kan spare dig både tid og penge!

Med Garanti+ pakken får du et års ekstra garanti, som træder i kraft fra det tidspunkt hvor du modtager dit 
instrument - så ved du, at dit produkt er dækket. Som en del af Garanti+ pakken kan du også få dit instrument 
idriftsat af en Endress+Hauser tekniker uden ekstra omkostninger. Hvis du vælger at idriftsætte selv, tilbyder 
vi et instrumentcheck inden for de første seks måneder for at sikre, at alt kører som det skal. 

Læs mere om Garanti+ pakken på vores hjemmeside: www.dk.endress.com/Garanti+pakken
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Den integrerede industri 
bliver til virkelighed på 
Hannover Messe 2016. 
Elektriske og mekaniske 
discipliner smelter i dag 
sammen med IT-miljøet, 
og smarte komponenter 
kommunikerer med hinan-
den. Danmark viser fl aget 
på fællestand.

Af John Steenfeldt-Jensen

MESSE. Den bærende ten-
dens for produktion i det 21. 
århundrede er den integre-
rede industri, og man ser i 
stigende grad, at der verden 
over arbejdes hen imod net-
værksopkobling af maskine-
ri og informationssystemer, 
så dataudveksling med kun-
der, leverandører og internt i 
virksomheder kan ske umid-
delbart. Det er denne tekno-
logiske udvikling, som i dag 
går under begrebet ”Industri 
4.0” – den fjerde industrielle 
revolution – hvor enkelt-
styksproduktion kan ske lige 
så effektivt som massepro-
duktionen. Det er samtidig 
en forudsætning for at virk-
somhederne kan bibeholde 
deres konkurrenceevne.

Integreret industri
Hannover Messe 2016 er ste-
det, hvor virksomheder kan 
udveksle ideer om, hvordan 
digitaliseringen fører til den 
integrerede industri, hvil-
ket er formuleret i messens 
slogan ”Integrated Industry 
– Discover Solutions!”. På 
messen vil de besøgende få 
en enestående mulighed for 
at sammenligne amerikan-
ske, europæiske og asiatiske 
visioner om intelligent pro-
duktion, og specielt USA‘s 
tilstedeværelse som Part-
nerland vil sætte sit præg 
på dette. 

Digitaliseringen har 
også en stor indfl ydelse på 
energisektoren, og den de-
centrale energiproduktion 
og smart-grids kræver inte-
gration af informations- og 
netværksteknologier. Un-
der mottoet “Integrated 
Energy” præsentere på 
Hannover Messe 2016 de 
nye teknologier, der er 
nøglen til en succesfuld 
implementering af disse 
løsninger, som i høj grad er 
baseret på en sammenkob-
ling af automatisering og 
energiteknologi.

100 konkrete Industri 4.0 
-  løsninger
På Hannover Messe 2016, 
vil over 5.000 udstillere vise 
deres innovative løsninger 
til mere end 200.000 be-
søgende fra 100 lande, og 
der vil være mere end 100 
konkrete Industri 4.0-løs-
ninger, der viser, hvordan 

virksomheder kan forbed-
re deres konkurrenceevne. 
Det er understøttet af mere 
end 1.000 fora, workshops, 
seminarer og networking-
events, inden for områderne 
produktion, letvægtsdesign, 
forebyggende vedligehold 
og robotteknologi. Hanno-
ver Messe 2016 fi nder sted i 
dagene 25. til 29. april, 2016 
og består af fem delmesser: 
Industrial Automation, 
Energy, Digital Factory, 
Industrial Supply and Re-
search & Technology. 

Dansk fællesstand
I lighed med de seneste år, 
arrangerer Den danske am-
bassade i Berlin, CFU og 
Industrisamarbejdet også 
på Hannover Messe 2016 
en dansk fællesstand på 
underleverandørmessen 
”Industrial Supply” i mes-
sens hal 5.

Standen, der er den hidtil 
største danske fællesstand 
på Hannover Messe er på 
450 m2, og næste alle stan-
dens 29 stande er i skrivende 
stund solgt. I forhold til tid-
ligere år vil der på årets mes-
se være forskellige events. 
På messens åbningsdag den 
25. april vil en dansk top-
minister åbne den danske 
fællesstand, og dagen efter, 
den 26. april, vil der, under 
overskriften ”Weltklasse 
aus Dänemark”, på standen 
være events med deltagelse 
af en kendt sportsperson fra 
Danmark, Danmarks am-
bassadør i Tyskland samt en 
kendt dansk erhvervsmand. 
Det endelige program er 
endnu ikke helt på plads, 
men vil blive offentliggjort 
og kommunikeret snarest. 

Yderligere oplysninger om 
fællesstanden kan fås hos 
eksportrådgiver Jan Larsen, 
E-mail janlar@um.dk.

Gratis Partoutkort til 
Hannover Messe 2016

I samarbejde med arrangørerne af Hannover Messe 2016 tilbyder AUTOMATIK & PROCES sine 

læsere gratis partoutkort, som gælder i hele messeperioden. Partoutkortet gælder endvidere som 

gratis billet til alle offentlige transportmidler i Hannover og omegn - ligeledes i hele messeperioden. 

Normalt koster et partoutkort 64 Euro (ca. 480 kr.) – men det er altså gratis for vore læsere.

Man skal blot klikke sig ind på nedenstående elektroniske link og selv registrerer sig. Ganske simpelt. 

Linket til on-line registrering er: http://www.hannovermesse.de/promo?7oc2f 

Hav en god Hannover Messe 2016

AUTOMATIK & PROCES

Hannover Messe 2016:

Digitalisering varsler produktionens nye tidsalder
På Hannover Messe 2016 vil der 
være mere end 100 konkrete Industri 
4.0-løsninger, der viser, hvordan virk-
somheder kan forbedre deres konkur-
renceevne.

Den danske fællesstand på Hanno-
ver Messe 2015 havde 24 udstillere, 
hvoraf hovedparten var underleve-
randører.

100 konkrete Industri 4.0 - løsninger

Dansk fællesstand
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Universel
procestransmitter

UPT-20/21 er den nye universelle  proces-
transmitter fra WIKA. Den er udviklet til krævende
opgaver, hvor fleksibilitet og høj målenøjagtighed
er et krav.
Således er UPT2x forsynet med en nyudviklet
temperaturkompensation, som er med til at
garantere en målenøjagtighed bedre end 0,15%
fra den mindste målecelle dækkende området
0…0,4 bar op til den største fra 0 til 1.000 bar.

Et justerbart turndown (20: 1) gør det muligt at
registrere eksakte procesværdier med
optimerede grænser for måling

Et helt nyt design
Specielt iøjnefaldene er det store LCD display,
der med huset kan drejes 330° og yderligere
monteres i forskellige positioner i trin af 90°.
Displayet er let aflæseligt i en afstand op til 5m
fra transmitteren.

Huset leveres enten i en blå termoplast (PBT)
eller helt i rustfri stål (1.4404), mens målecellen
er fremstillet af rustfrit stål 316L eller en
kombination med høj kvalitets Elgiloy®.

UPT-20 er standardmodellen som leveres med
et utal af standard tilslutninger.

UPT-21 er modellen med membranforsats, der
forhindrer forurening af målecellen og/eller
tilstopning af  studsen.

Alle udførelser kan leveres med Ex-godkendelse
- også den nye universelle IECEx!

HART®-protokol
Fra den elektriske side, så er transmitteren én
2-wire transmitter med 4…20mA  udgangssignal.
Som en ekstra feature kan den analoge udgang
suppleres med en HART®-protokol, der kan
benyttes til at konfigurere transmitteren fra en PC
eller håndterminal.

Ny tryktransmitter til
Ex-områder

WIKA har lanceret en ny tryktransmitter til brug i
eksplosionsfarlige områder over hele verden.
Modellen, der har fået navnet IS-3, er udstyret
med en kombineret ATEX og IECEx
godkendelse, ligesom rækken af godkendelser
også omfatter en SIL 2 rating.

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

Den nye tryktransmitter leveres med et stort
udvalg af procestilslutninger, heriblandt
fremskudt membran til måling af viskose eller
kontaminerede medier, og koniske gevind for
høje tryk til gas og hydrauliske applikationer.

Elektrisk er den nye IS-3 en 2-wire transmitter
med 4...20mA signal.

Den elektriske tilslutning kan enten foregå via en
stikforbindelse (som DIN EN 175301-803 A eller
M12x1) eller med fastmonteret kabel - i
sidstnævnte tilfælde er tæthedsklassen som
standard IP67, men IP68 er mulig som option.

3 målinger
 samme betjening

PSD-30, TSD-30 og LSD-30 er 3 søsterprodukter
fra WIKA til måling og overvågning af tryk,
temperatur og niveau. De 3 produkter benytter
samme betjenings platform og er designet med
en høj grad af fleksibilitet, uden at det går ud over
produkternes anvendelses muligheder.

Den intuitive betjening foregår via de tre taster
på huset, og brugeren guides gennem en
menustruktur der følger den nyeste VMA
standard, hvilket sikrer at det er let både at
indstille og kontrollere enhedens opsætning.

Alle data præsenteres på et tydeligt LED display,
med en cifferhøjde på hele 9mm. Displayet og
hus kan roteres, hvilket gør betjening og
aflæsning lettere, selv under vanskelige
installations forhold.

Fælles data for de 3 produkter er:

En- eller 2 digitale udgange / en analog
udgang
Elektrisk tilslutning, stik M12x1
Tæthedklasse IP65
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PN maks. 16 / 70 bar
For indbygning i
BioControl® hus

Datablad: DS 99.55

990.60

PN maks. 40 bar
Velegnet t. SIP og CIP
Lagertanke

Datablad: DS 99.39

990.17
DRD - tilslutning

PN maks. 60 bar
Med 6-kant eller riflet
muffe

Ingold
Ingold studs

PN maks 25 / 40 bar
Velegnet t. SIP og CIP
Rengøring: let at løsne

Datablad: DS 99.40

990.18
Mejeri - tilslutning
iht. DIN 11851

PN maks. 25 / 40 bar
Selvdrænende
Ingen døde rum

Datablad: DS 98.40

981.18

PN maks. 25 / 40 bar
Velegnet t. SIP og CIP

Datablad: DS 99.40

990.19
SMS - tilslutning

PN maks. 25 / 40 bar
Selvdrænende
Ingen døde rum

Datablad: DS 98.40

981.19
SMS - tilslutning

PN maks. 25 / 40 bar
Rengøring: let at løsne

Datablad: DS 99.40

990.20
IDF - tilslutning

PN maks. 25 / 40 bar
Selvdrænende
Ingen døde rum

Datablad: DS 98.40

981.20
IDF - tilslutning

PN maks. 40 bar

Datablad: DS 99.40

990.21
APV- RTJ
tilslutning

PN maks. 25 / 40 bar
Selvdrænende
Ingen døde rum

Datablad: DS 98.52

981.22
Clamp - tilslutning

PN maks 25 / 40 bar
Velegnet t. SIP og CIP
Rengøring: let at løsne

Datablad: DS 99.22

990.22
Clamp - tilslutning

Område 0,4 til 600 bar
Nøjagtighed: 0,25%BFSL
4..20mA / 0..10VDC m.fl.

Datablad: PE 81.61

S-20

Industri

Område 0,1 til 1000 bar
Nøjagtighed: 0,5% FS
4..20mA
ATEX, FM,CSA, GOST

Datablad: PE 81.50

IS-20

Ex-transmitter

Område 1 til 600 bar
Nøjagtighed: 1 % FS
4..20mA / 0..10VDC
Switch: NPN / PNP

Datablad: PE 81.67

PSD-30

Industri m. display

Område 0,4 til 1000 bar
Turn down 1:20
Nøjagtighed: 0,1% FS
4..20mA HART

Datablad: PE 86.05

SA-11

Proces

Område 0,1 til 4000 bar
Turn down 1:30
Nøjagtighed: 0,1% FS
4..20mA HART

Datablad: PE 86.11

IPT-10

Proces

Område 0,01 til 40 bar
Turn down 1:30
Nøjagtighed: 0,1% FS
4..20mA HART

Datablad: PE 86.21

DPT-10

Differenstryk

IP 68

kabel

EN175301-803 Form A
4-polet

IP 65

Vinkelstik

M12 x 1
4-polet stik med gevind

IP 65

Stik

Rustfri stål
Aluminium
ABS

IP 67

Felthus

Tryktransmittere

Elektrisk tilslutning

Tilslutning/kobling

Membranforsats

Mejeri - tilslutning
iht. DIN 11851

TRYK
sanitære 

Neumo
Bioconnect®

Forbindelse

Direkte montage Køleelement Kapillarrør
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PN maks. 25 / 40 bar
Selvdrænende
Ingen døde rum

Datablad: DS 98.52

981.53
Clamp ISO 2852 -
tilslutning

PN maks 25 / 40 bar
Velegnet t. SIP og CIP

Datablad: DS 99.51

PN maks. 25 / 40 bar
Selvdrænende
Ingen døde rum

981.55
ISO BBS

PN maks 25 / 40 bar
Velegnet t. SIP og CIP

Datablad: DS 99.41

PN maks 25 / 40 bar
Velegnet t. SIP og CIP

Datablad: DS 99.41

PN maks. 70 bar
Selvdrænende
Ingen døde rum

Datablad: DS 98.50

981.50

PN maks. 25 bar
Velegnet t. SIP og CIP
Fuldsvejst fremskudt
membran
Datablad: DS 99.49

990.24
Varivent -
tilslutning

PN maks. 25 / 40 bar
Selvdrænende
Ingen døde rum

Datablad: DS 98.50

981.51
Aseptisk iht.
DIN 11864

PN maks. 1.600 bar
Vibrationsdæmpet
Fuldsvejst

Datablad: DS 99.10

990.30
Homogenisator -
tilslutning

PN maks. 25 / 40 bar
Selvdrænende
Ingen døde rum

Datablad: DS 98.52

981.52
Clamp DIN 32676 -
tilslutning

PN maks. 70 bar
Velegnet t. SIP og CIP

Datablad: DS 99.50

990.50
Neumo
Bioconnect®

Område 0,6 til 1600 bar
Str. Ø 100 og 160mm
Fås med væskefyldning
4..20mA / 0..10VDC

Datablad: PV 12.04

PGT23.1X0

Transmitter

Område 0,6 til 1600 bar
Str. Ø 100 og 160mm
Fås med væskefyldning
Maks. 4 kontaktpunkter

Datablad: PV 22.02

PGS23.1X0

Kontakt

Område 1 til 1000 bar
Str. Ø 40, 50 og 63mm

Datablad: PM 01.05

131.11

Industri

Område 0,6 til 1600 bar
Str. Ø 63, 100 og 160mm
Fås med væskefyldning

Datablad: PM 02.04

230.30

Sikkerhed

Område 0,6 til 1600 bar
Str. Ø 63, 100 og 160mm
Fås med væskefyldning

Datablad: PM 02.02

23X.50

Proces

FDA (Food and Drug Administra tion)

EHEDG (Europea n Hygienic Engineering
& Design Group)

3-A Sanitary Standards, Inc.

NSF (National Sanitation Foundation)

ATEX (directive 94/9/EG)

USP (U. S. Pharmacopeia)

Manometre

990.53
Clamp ISO 2852 -
tilslutning

990.52
Clamp DIN 32676 -
tilslutning

990.51
Aseptisk iht.
DIN 11864

Neumo
Bioconnect®

MÅLING
processer

Transmissions
væsker



CPC2000
Transportabel lavtryks kontroller
til mobil kalibrering med
indbygget automatisk pumpe til
måleområder fra 0... 1 mbar til
0... 1.000 mbar

CPG2500
Flerkanal præcisions trykmåler
til kalibrering til måleområder:
Fra 0...25 mbar til 0...700 bar
Nøjagtighed: 0,01 % FS

CPC8000
Pneumatisk præcisions
kontroller til måleområder:
Fra 0... 100 mbar til 400 bar
Nøjagtighed: 0,008% FS

PLESNER.AS Tryk Temperatur Niveau Flow Ventiler Fittings PLESNER.AS

Ny software gør din
kalibrering lettere

Den kalibreringssoftware, Wika-CAL, bruges til at
lave kalibreringscertifikater eller logger protokoller
for trykmåleudstyr.

Wika-Cal er bygget op omkring en SQL-database,
hvor skabeloner og tidligere oprettede oplysninger
lagres. En skabelon er en forberedt dokument,
som  Wika-CAL benytter til at guide brugeren
gennem kalibreringsprocessen, samt til oprettelse
af slutdokumenter som kalibreringscertifikater og
logger protokoller.

For brugeren betyder dette at der blot skal
foretages en række valg, som f.eks. valg af
referencesystem og type af instrument som skal
kalibreres, inden processen kan startes.
Efter endt kalibrering parres de målte data
automatisk med de allerede lagrede oplysninger
i forbindelse med generering af det endelige
certifikat.

Wika-CAL er tilgængelig i en demoversion, der
gratis kan downloades fra www.wika.com.
Funktionaliteten i demoudgaven er den samme
som i den fulde version, dog er den begrænset til
en 2-punkt kalibrering.
Det betyder at der kan oprettes  kalibrerings-
certifikater med Cal-skabelonen, ligesom der
oprettes logger protokoller med Log-skabelonen.

Demoversionen kan automatisk erstattes med
den fulde version, når der indsættes den USB-
nøgle, som følger med købet af den fulde version.
USB-nøglen kan flyttes mellem flere computere,
såfremt der er behov for at foretage kalibreringer
fra forskellige lokaliteter.

Wika-CAL fås også til iPad for yderligere mobilitet.

PLESNER.AS
Klintehøj Vænge 6
DK-3460 Birkerød

+45 45 81 96 00
carl@plesner.as
www.plesner.as

www.plesner.as

WIKA styrker
kalibreringsafdelingen
Mensor, der ligger i San Marcos Texas, er
produktionsstedet for en bred vifte af præcisions
tryktransducere, og -tryk regulatorer, samt en
endnu bredere vifte af tilpassede løsninger til
markedet for trykkalibrering i såvel laboratorier
som produktions- og testmiljø.

I dag er Mensor en del af WIKA’ afdeling for
Calibration Technology (CT), en gruppe der
udover Mensor omfatter en stor portefølje af
udstyr til kalibrering af parametrene tryk og
temperatur fremstillet af WIKA og de øvrige WIKA
Brands: DH-Budenberg, DH Desgranges & Huot
og ASL – alle mærker der er kendt verden over
for deres ekspertise indenfor kalibrering og test.

Hos Plesner er vi glade for at kunne introducere
de mange spændende produkter på det danske
marked, hvoriblandt vi specielt vel gøre
opmærksom på:

Scan koden for at se
video præsentation

af produktet:

Scan koden for at se
video præsentation

af produktet:
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DREV. Maskin- og fabriks-
design, der lever op til In-
dustri 4.0 - eller på engelsk: 
Industrial Internet of Things 
- kræver intelligent tekno-
logi med høj fl eksibilitet og 
funktionalitet.

Drev skal problemfrit 
kunne integreres i kom-
munikationsnetværk, for 
at sikre en effektiv databe-
handling, og støtte modu-
lære decentrale styringer. 
Informationer fra diverse 
analoge og digitale senso-

rer skal kunne bearbejdes, 
og levere færdigbehandlede 
data af høj kvalitet.

Effekter op til 22 kW 
Under begrebet: ’NORD 
4.0 READY’, har den tyske 
producent NORD Drivesy-
stems udviklet skalerbare 
drevsystemer og software 
dækkende hele spektret 
af opgaver, fra simple ak-
tuatorer til komplekse 
netværkssystemer. Vedlige-
holdelsesvenlige, decentrale 

frekvensomformere med 
effekter op til 22 kW der 

kan køre med synkron- og 
asynkron-motorer, dækker 

den største procentdel af de 
industrielle applikationer.

 Integreret PLC
Med en kraftfuld processor 
samt en integreret PLC, kan 
frekvensomformerne hånd-
tere komplekse processer, 
selvstændigt reagere på æn-
dringer og endda afhjælpe 
funktionsfejl. Frekvensom-
formerens PLC bearbejder 
data fra tilsluttede sensorer 
og aktuatorer og sender data 
til kontrolrummet og eller 
andre netværksknudepunk-
ter. Drevenhederne kan 
grupperes og for eksempel 
synkronisere hastighed eller 
positioner. 

Komplette drevsystemer
Som en af de førende udby-
dere af komplette drevsy-
stemer, producerer NORD 
Drivesystems frekvens-
omformere, motorer og 
gear. Globalt leverer man 
komplette drevsystemer 
bestående af frekvensom-
formere, motorer og gear, 
der er parameteret og klar 
til brug med standardise-
rede færdigmonterede stik 
- eksempelvis 1 x forsyning, 
1 x data - for tidsbesparende 
idriftsættelse.
 jsj

Frekvensomformer klar til Industri 4.0

Intelligente drevsystemer som kan styre både simple og komplekse ap-
plikationer og levere data af høj kvalitet til avancerede styresystemer.

Den nyeste frekvensomformer fra Nord Gear Danmark 
A/S er drevteknologi udviklet til automatiseret produk-
tion i IT-tidsalderen.

ENERGI. Enhver, der har be-
væget sig gennem det fl ade, 
danske landskab, kender 
dem: række efter række af 
45 meter høje, strittende 
højspændingsmaster med 
store, brummende 400 kV 
ledninger hængende i enor-
me isolatorer.

Om få år kan de grimme 
stålgittermaster være blevet 
erstattet af lavere, mere di-
skrete master af ikke-leden-
de materiale. Udskiftningen 
er nødvendig, hvis vi skal le-
ve op til vores målsætninger 
om at omstille samfundet til 
bæredygtig energiforsyning.

Grøn energi og ny struktur
Det er nemlig ikke kun ma-
sternes æstetiske udfordrin-
ger, der gør, at der er behov 
for at skifte dem ud. I takt 
med at den strøm, vi bruger, 

bliver produceret anderle-
des – og andre steder end 
før, vokser behovet for at 
kunne få den sikkert frem 
til forbrugerne.

- I gamle dage lagde man 
typisk et stort kraftværk ved 
siden af en stor by. Men de 
store kraftværker i dag kan 
f. eks. være vindkraftvær-
ker, som ligger ude på havet, 
langt væk fra byerne. Derfor 
er der behov for nogle stærke 
transmissionsforbindelser 
til de bæredygtige energifor-
mer, som vi skal integrere i 
elnettet, forklarer professor 
Claus Leth Bak fra AAU’s 
Institut for Energiteknik, 
der tager sig af den elektriske 
side af udviklingsarbejdet.

Forsyningssikkerheden 
går forrest
Med de gamle, velafprøvede 

master ved man, at syste-
merne fungerer. Strøm-
men fl yder, som den skal, 
og strømafbrydelser som 
følge af ledningsnedbrud 
på de store master er uhyre 
sjældne. Derfor skal der 
grundige undersøgelser og 
talrige test til, før man kan 

tage de nye master i brug.
- Det er et gennemgriben-

de anderledes design i et nyt 
materiale. Det vigtigste for 
et forsyningsselskab er på-
lidelighed i forsyningen, så 
strømmen ikke forsvinder. 
Hvis ikke masterne er lavet 
rigtigt, vil det kunne resul-

tere i kæmpestore black-
outs, forklarer Claus Leth 
Bak. - Vi kommer med vores 
kompositmaster og er oppe 
mod noget, der er perfektio-
neret til det yderste og har 
hundrede års track record. 
Det er klart, at det vil være 
op ad bakke, og at det vil 
tage mange år at overbevise 
forsyningsselskaberne om, 
at det her ender med at være 
lige så teknisk godt. Det ta-
ger lang tid at opbygge den 
erfaring – og så er vi heller 
ikke færdige med at udvikle 
det endnu.

Folkelig modstand 
mod master
-Selv om de nye master 
grundlæggende bygger 
videre på den samme tek-
nologi som de nuværende 
højspændingsmaster, giver 
det af fl ere årsager god me-
ning at bruge kræfter på at 
tænke nyt, siger Claus Leth 
Bak.

- Dels har systemet med 
de gamle luftledninger ikke 
været moderniseret i de se-
neste 100 år, og dels er der en 
voldsom folkelig modstand 
mod de store højspændings-
master, som er så stærk, at 

den forhindrer, at luftled-
ningsnettet kan udvides i det 
tempo, der er behov for. Ma-
sterne ser skræmmende ud, 
og mange folk er simpelthen 
bange for dem. Som følge 
heraf er der eksempler på 
sagsbehandlingstider for at 
få lov til at lave nye lednings-
føringer, der er på langt over 
ti år. Derfor er der behov for 
en løsning, der er mere fol-
keligt acceptabel.

En åbenlys løsning på 
problemet kunne være at 
bruge kabler og derved grave 
ledningerne ned, så de var 
usynlige, men det er dels 
meget dyrt, og samtidig kræ-
ver det, at der så skal bygges 
en række reaktorstationer 
for at få nettet til at fungere 
optimalt, siger Claus Leth 
Bak.

Farvel til stålgittermaster
Tanken fra BYSTRUP er, 
at de nye master ikke skal 
bygges i stål, men i rent 
kompositmateriale, som 
ikke er elektrisk ledende. 
Samtidig bliver de designet 
på en måde, der får dem til at 
fremstå ’mere venlige’, som 
Claus Leth Bak kalder det.

De nye master bliver kun 
ca. 20 meter høje – mindre 
end halvt så høje som de høj-
spændingsmaster vi kender 
i dag.

- Formgivernes styrke er, 
at de kan tegne noget, som 
folk kan lide. Vores opgave 
er at sikre, at det er noget, 
der kommer til at fungere 
teknisk også. Og det skal det 
nok komme til, selv om der 
er en del udfordringer ved 
det, siger Claus Leth Bak, 
og uddyber: 

- Der er ingen, der har 
prøvet at lave det på denne 
måde før. Men vi mener 
godt, at de tekniske udfor-
dringer kan overkommes 
- og vi har også forslag til 
hvordan. Vi får en billige-
re, bedre og mere folkeligt 
acceptabel måde at fl ytte 
elektriciteten på.

Det samlede budget for 
projektet er på 26 mio. kr., 
hvoraf Innovationsfonden 
investerer 15 mio. kr.

hassel.

Elektricitetens nye motorveje

De nye master bliver kun 20 meter høje 
–mindre end halvdelen af de master, 
vi kender i dag.

Når strømmen fra de store havvindmølleparker skal 
nå ud til forbrugerne, kræver det et nyt og udbygget 
ledningsnet. Med en investering fra Innovationsfonden 
er Aalborg Universitet sammen med DTU, Tuco værft og 
BYSTRUP Power Pylons i gang med at designe frem-
tidens højspændingsmaster, der kommer til at se helt 
anderledes ud end dem, vi kender i dag.

Professor Claus Leth Bak:
-Det vigtigste er pålideligheden I forsyningerne.

Fremtidens 
højspændingsmaster 
kommer til at se helt 

anderledes ud
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Adskillige virksomhede 
der deltager i projektet, bl. 
a. Siemens, der vil bruge 
droner til kamerainspek-
tion ved produktion af 
vindmøllevinger.

DRONER. Bedre teknologi 
til lavere priser gør droner 
til den smarteste løsning på 
stadig fl ere praktiske udfor-
dringer i industrien, og de 
ubemandede små fl y skaber 
også helt nye forsknings- og 
forretningsmuligheder. 
Derfor samler Aalborg 
Universitet en række dro-
neaktiviteter i det forsk-
ningsfokuserede ”Drone 
Research Lab” (DRL) og 
etablerer et nyt erhvervs-
rettet netværk under navnet 
”Drones @ AAU”.

Enorm udvikling
 Lederen af Drone Research 
Lab under Institut for Elek-
troniske Systemer er lektor 
Anders la Cour-Harbo, 
som har forsket i droner og 
vejledt studerende i drone-
projekter de seneste 15 år.

- Der har været en enorm 
udvikling i den periode, og 
der er efterhånden mange 
forskere rundt om på Aal-
borg Universitet, som be-
skæftiger sig med droner. 
Enten direkte med tekno-
logien bag droner eller in-
direkte ved at de benytter 
droner som platform for 
forsøg på andre områder. 
Drone Research Lab skal 
være et fælles omdrejnings-
punkt for de AAU-forskere, 
som arbejder med drone-
teknologi, mens Drones 
@ AAU er tænkt dels som 
et netværk internt på uni-
versitetet, og dels som en 
indgang for folk udefra, der 
vil samarbejde med os om 

at udnytte teknologien og 
dens muligheder, forklarer 
Anders la Cour-Harbo.

Prestigeprojekter med 
virksomheder
Flere af initiativtagerne til 
de nye satsninger er i forve-
jen med i store drone-forsk-
ningsprojekter med støtte 
fra Innovationsfonden. Ad-
skillige virksomheder delta-
ger i disse projekter.

- De giver et godt indtryk 
af, hvor udviklingen er på vej 
hen, og hvad det er for kon-
krete udfordringer, vi arbej-
der på at løse med droner. Et 
af projekterne handler om at 
gøre det muligt at navigere 
indendørs med droner, så 
de kan bruges på fabrikker 
og byggepladser. F. eks. vil 
Siemens bruge droner til ka-
merainspektion under pro-
duktion af vindmøllevinger, 
som i sagens natur kan være 
meget store og svært tilgæn-
gelige. Et andet projekt ser 
på muligheden for at lande 

automatisk med droner på 
skibe i bevægelse, fortæller 
Anders la Cour-Harbo. Pro-
jektet ledes af droneprodu-
centen Little Smart Things, 
og Aalborg Universitet le-
verer den software, der skal 
få dronen til rent faktisk at 
lande på skibet.

Sidste år afsluttede AAU et 
5-årigt projekt i samarbejde 
med Københavns Univer-
sitet om brug af droner i 
præcisionslandbrug. Pro-
jektet var det første større 
droneprojekt i Danmark, 
og det har været med til at 
bane vejen for nye drone-
forskningsaktiviteter både 
i Danmark og udlandet.

En af forskerne i projektet 
har siden startet fi rma i Spa-

nien, som leverer luftfoto af 
marker og plantager, fortæl-
ler Anders la Cour-Harbo.

Både i de nævnte og 
andre projekter arbejder 
AAU’s forskere og stude-
rende tæt sammen med 
danske pionervirksom-
heder på droneområdet 

- blandt andre SkyWatch 
A/S i Nordjylland og Little 
Smart Things på Bornholm. 
Droneproducenterne får i 
projekterne ofte selskab af 
virksomheder, som ikke selv 
har drone-ekspertise, men 
som til gengæld står med et 
problem, hvor droner kan 
være en del af løsningen.

- Der får vores nye net-
værk også en vigtig rolle i at 
bringe parterne sammen, og 

det bliver en del af universi-
tetets Matchmaking-tilbud 
til erhvervslivet, siger An-
ders la Cour-Harbo.

Dygtigere droner 
uden opsyn
Ny teknisk forskning i dro-
ner bliver til gengæld for-
ankret i hans nye Drone 
Research Lab, hvor for-
skerne beskæftiger sig med 
selve dronerne.

- En af de store udfordrin-
ger, som vi kigger på, er at 
få dronerne til at fl yve mere 
sikkert. Det vil sige, at de 
skal være i stand til at undgå 
at ramme ind i bygninger, 
el-ledninger, træer eller 
hinanden, og de skal være i 
stand til at håndtere mindre 
fejl, som f. eks. en svigtende 
højdemåler. I bemandede fl y 
klarer piloten disse opgaver, 
men på droner skal den slags 
ske automatisk, siger Anders 
la Cour-Harbo.

I dag kræver loven, at dro-
ner skal fl yves inden for ope-

ratørens synsvidde, og det 
begrænser mulighederne en 
hel del. For at udnytte det 
fulde potentiale skal dro-
nerne blive langt bedre til 
at klare sig på egen hånd. 
Det kræver en del forskning 
og udvikling at nå dertil, og 
derfor har Drone Research 
Lab fokus på netop dette 
område.

Risikovurdering 
giver genlyd
Anders la Cour-Harbos 
egen forskning kredser om 
dronerne som platform. Det 
spænder lige fra teknologi-
ens muligheder på en given 
drone til lovgivningen på 
området. Senest har Tra-
fi kstyrelsen benyttet ham 
som ekspert i forbindelse 
med ændringer af reglerne 
for dronefl yvning, så de ta-
ger højde for den eksplosive 
vækst i antallet af helt små 
privatejede legetøjsdroner. I 
den forbindelse har Anders 
la Cour-Harbo forsket i, 
hvor store og tunge droner 
kan være, før de begynder at 
udgøre en egentlig fare for 
liv og lemmer, hvis menne-
sker bliver ramt af dem.

- Den problemstilling er 
relevant over hele verden i 
øjeblikket, fordi der sælges 
fl ere og fl ere meget små dro-
ner til hobbybrug. Så vores 
forskning og anbefalinger 
på det område har også fået 
international bevågenhed 
og givet os nyttige nye kon-
takter, siger Anders la Cour-
Harbo.

hassel.

Aalborg Universitet skruer op for drone-forskningen

SIKKERHED. I disse dage af-
slutter det første hold stu-
derende fra Risk And Safety 
Management-uddannelsen 
deres toårige kandidatud-
dannelse. Det er et fore-
løbigt højdepunkt for 
forskningscenteret Danish 
Centre for Risk and Safety 
Management (RISK), der 
står bag uddannelsen, og 
som er et samarbejde mel-
lem Syddansk Universitet 

og Aalborg Universitet.
- Det er en meget stor dag, 
og vi glæder os over, at vi 
nu kan tilbyde højt kvali-
fi cerede kandidater inden 
for sikkerhedsledelse og 
risikostyring til de mange 
virksomheder, ikke mindst i 
Region Syddanmark, der vil 
kunne nyde godt af kandi-
daternes viden og kompe-
tencer. Kandidaterne kan 
blandt andet arbejde med, 

hvad forskellige kulturer 
og sociale normer betyder 
for risikoledelse i forskel-
lige dele af verden. For at 
illustrere dette, så forbinder 
vi i Vesten farven rød med 
fare, mens det forholder sig 
anderledes andre steder i 
verden, og sådanne forskelle 
er vigtige at tage højde for, 
når man arbejder med sik-
kerhedsledelse og risikosty-
ring i en virksomhed med 
ansatte i mange lande, siger 
Anders Schmidt Kristen-
sen, der er leder af RISK.

Stor efterspørgsel fra 
virksomhederne
Det var netop efterspørg-
sel fra virksomhederne, 
der gjorde klart, at der 
var behov for uddannel-
sen. Derfor gik Syddansk 

Universitet og Aalborg 
Universitet sammen om at 
etablere uddannelsen og 
forskningscenteret RISK, 
som slog dørene op i 2011 
ikke mindst takket være 
stor støtte fra Claus Sø-
rensens Fond, der blandt 
andet står bag Blika A/S 
og VIKING Life-Saving 
Equipment A/S.- Claus 
Sørensens Fond fortjener 
virkelig en stor cadeau for 
deres interesse i og bidrag 
til RISK-centeret og ud-
dannelsen. Vi er meget 
taknemmelige for det ge-
nerøse bidrag, og vi glæ-
der os over, at fonden på 
denne måde medvirker til 
at støtte forskning og ud-
vikling i Esbjerg og Region 
Syddanmark, siger Anders 
Schmidt Kristensen.

Kandidater rammer bredt
Og det er en bred vifte af 
brancher og virksomheder, 
der kan få glæde af de nye 
kandidaters kvalifi kationer.

- Kompleksiteten af de 
teknologiske systemer, der 
indføres over alt i samfun-
det, er stadigt stigende. 
Det betyder, at behovet 
for instruktioner, efterud-
dannelse, håndtering af 
driftsforstyrrelser, indkøb 
af sikkerhedsudstyr, træ-
ning i evakuering mv. er 
voksende. Sådanne opga-
ver er RISK-kandidaterne 
netop uddannet til at kunne 
løse på særdeles kompetent 
vis, siger Anders Schmidt 
Kristensen, som blandt 
andet nævner så forskellige 
brancher som olie-/gassek-
toren, vindmølleoperatø-

rer, kraftvarmesektoren, 
kommuner og lufthavne 
som oplagte aftagere af kan-
didaterne fra uddannelsen. 
De studerende på RISK-
uddannelsen er typisk ma-
skinmestre eller bachelorer 
fra en ingeniøruddannelse, 
og den baggrund giver sam-
men med kandidatuddan-
nelsen en rigtig god faglig 
profi l.

- På kandidatdelen lærer 
de ledelse i form af risiko-
styring, og de kompetencer 
sammenholdt med deres 
solide, tekniske viden giver 
dem en rigtig god kombina-
tion af teoretisk og praktisk 
viden, der vil kunne komme 
virksomhederne til gavn, 
siger Anders Schmidt Kri-
stensen.

hassel.

Første hold risikoeksperter er færdige med studierne
Der er godt nyt for virksomheder, der efterspørger 
ekspertviden inden for sikkerhedsledelse og risikosty-
ring. Det første hold fra Risk and Safety Management-
uddannelsen på SDU/AAU er nemlig ved at afslutte de 
sidste eksamener og er nu klar til at bruge deres mange 
kompetencer til at arbejde med sikkerhedsledelse og 
risikostyring på alle niveauer i virksomhederne.

Aalborg Universitet og adskillige 
virksomheder er i gang med udvik-
lingen af droner, der også kan få stor 
betydning for industrien.

Der har været en enorm udvikling i de 
seneste 15 år, og dronerne spås en stor 

fremtid på mange områder.
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De nye Smartpat lednings-
evnesensorer fra Krohne 
har indbygget transmitter 
og konfigureres og kali-
breres via PACTware FDT / 
DTM eller HART DD.

SENSORER. Krohne Mes-
stechnik GmbH, der i 
Danmark er repræsenteret 
af Gustaf Fagerberg A/S, 
har udvidet sin portefølje 
af analysesensorer med tre 
nye Smartpat -sensorer til 
måling af ledningsevne i væ-
sker: Smartpat Cond 1200, 
3200 og 5200.

Indbygget transmitter
Smartpat er en serie af digi-
tale 2-wire loop-forsynede 

sensorer med indbygget 
transmitter. Ved hjælp af 
et VP-kabel kan enhver 
Smartpat-sensor tilslut-
tes direkte til processens 

kontrolsystem via 4...20 
mA/HART 7, hvilket er en 
fordel både med hensyn til 
håndtering og omkostninger 
i forbindelse med et måle-

punkt. Det er ikke længere 
nødvendigt med en ekstra 
transmitter på målepunktet 
da Smartpat-sensorerne kan 
konfigureres og kalibreres 
offline via PACTware FDT/
DTM på stedet med en 
HART håndholdt terminal 
eller andet loop-forsynet 
udstyr.

Tre typer til  
forskellige formål
Smartpat Cond 1200 (må-
leområde for cellekonstant 
c=1: 100 μS/cm...20 ms/
cm) er målrettet vand- og 
spildevandsapplikationer, 
procesovervågning/kon-
trol i vandbehandlingsanlæg 
(industri- og drikkevand), 
vandkvalitet/overvågning af 
grænseværdier samt over-
vågning af filtrering.

Smartpat Cond 3200 
(måleområde for cellekon-
stanter c=0,1: 1...1000 μS/
cm, c=0,01: 0,05...10 μS/
cm) er rettet mod måling 
af kvaliteten i kondensat, 
kølevand og kedelføde-
vand i kraftværker. Den 
kan også anvendes til om-
vendt osmose, overvågning 
af ionbytningsanlæg samt 
deionisering eller afsaltning 
– eksempelvis i halvleder-
produktionen.

Smartpat Cond 5200 
(måleområde for cellekon-
stant c=1: 10 μS/cm...15 
ms/cm) er designet til 
brug i eksempelvis sepa-
rationsprocesser (kaustisk 
opløsning/vand) eller pro-
cesovervågning i vand- og 
spildevandsindustrien, såvel 
som i spildevandsapplika-

tioner i den kemiske og pe-
trokemiske industri.

Individuelt tilpasset  
opgaven
Hver enkelt Smartpat 
Cond-sensor er specielt de-
signet til sit anvendelsesom-
råde således at godkendelser 
og certifikater spænder fra 
installation i ATEX-områ-
der (zone 0) til hygiejniske 
områder. Som tilbehør til 
Smartpat Cond tilbyder 
Krohne en stor portefølje af 
tilbehør, herunder loop-for-
synede displays, USB-kabel, 
samledåser, betjeningsen-
hed, standardopløsninger, 
sensorkabler og monterings-
tilbehør.
 

jsj

Sensorer til måling af ledningsevne i væsker

Smartpat Cond 5200 er designet til brug i eksempelvis separationspro-
cesser eller procesovervågning i vand- og spildevandsindustrien samt i 
spildevandsapplikationer i den kemiske og petrokemiske industri.

Hvidovre Hospital og 
Siemens A/S har indgået 
Danmarks største ESCO-
aftale, som sikrer hospita-
let en energibesparelse på 
op mod 33 % om året - vel 
at mærke uden, at det ko-
ster på hospitalets budget. 

ENERGI. ‚Gratis‘ energireno-
vering af 245.000 kvadrat-
meter hospital. Det lyder 
næsten for godt til at være 
sandt.  Men det er ikke desto 
mindre essensen af den en-
delige aftale, som hospitals-
direktør Anders Agger og 
adm. direktør i Siemens A/S 
Jukka Pertola, efter et års 
arbejde, har givet hinanden 
hånden på for nylig. ‚Gra-
tis‘ skal dog forstås som ud-
giftsneutral: Besparelserne 
på energiregningen betaler 
projektet. Den investerede 
sum i energirenoveringen 
er på 171 mio. kr., hvilket 
gør det til Danmarkshisto-

riens største ESCO-projekt 
- Energy Service Company 
- til dato.

- Vi er meget glade og stol-
te over aftalen, som vi har 
indgået med Siemens A/S. 
Den giver os muligheder 

for at sikre hospitalet grøn 
omstilling i et omfang, som 
vi hverken har budget eller 
kompetencer til selv at kun-
ne. Projektet gør det muligt 
at nå rigtig langt med vores 
miljø-ambitioner inden for 

kort tid, siger hospitalsdirek-
tør Anders Agger om under-
skrivelsen af aftalen.

Hvidovre Hospital vil sætte 
standarden 
- Vi er utroligt glade for 

at være udvalgt til at gen-
nemføre den ambitiøse 
energirenovering på Hvid-
ovre Hospital. Et centralt 
element i et bæredygtigt 
samfund er at begrænse 
energiforbruget, og her har 
ESCO-projekterne vist sig 
meget effektive. Det gavner 
klimaet i forhold til CO2-be-
sparelser og opgraderer byg-
ningerne og deres tekniske 
installationer - og hele inve-
steringen betales hjem via 
energibesparelsen. Jeg hå-
ber, at Hvidovre Hospital vil 
sætte standarden for mange 
af de øvrige hospitaler og 
større bygningskomplekser 
i Region Hovedstaden, siger 
Jukka Pertola.

Solceller og vindmøller
Specialister fra Siemens 
A/S har siden starten af 
2015, hvor man efter en 
konkurrence indgik afta-
len, gennemgået Hvidovre 
Hospital fra kælder til kvist 
for at finde potentielle be-
sparelser på energiforbru-
get. Nu har Siemens så - i 
samarbejde med hospitalet 
- lavet en liste over de pro-
jekter, som man vil reali-
sere for at sikre den grønne 
omstilling og besparelserne 
på energiregningen. Det er 
denne aftale som netop er 
underskrevet.

Det har vist sig, at poten-
tialet faktisk var bedre end 
først anslået og mulighe-
den for besparelser derfor 
større. Listen over forslag 
indeholder blandt andet en 
udvidelse af hospitalets, i 
forvejen meget store, solcel-
leanlæg, etablering af jord-
energilager og vindmøller, 
optimering af eksisterende 
installationer og fornyelse 
af hele styringsdelen. Hvid-
ovre Hospital vil samlet set 
spare 41 % på varmen og 23 
% på elforbruget.

Et eksempel til inspiration
Der er et stort potentiale i 

forhold til energirenovering, 
fordi hospitaler er store byg-
ninger i drift døgnet rundt, 
hele året og de benytter sig 
af meget elektronisk udstyr.

Projektet på Hvidovre 
Hospital er også noget, som 
der kigges på med interesse: 
- I Greater Copenhagen har 
vi en unik international styr-
keposition som foregangsby 
og -region inden for grøn 
omstilling. Denne position 
skal vi fastholde og udvikle. 
Blandt andet derfor har vi 
det ambitiøse mål, at ho-
vedstadsregionen skal være 
verdens første fossilfri me-
tropolregion i 2050. Ved at 
udbrede projektet på Hvid-
ovre Hospital til regionens 
øvrige hospitaler bidrager 
vi til at indfri målet. Vi vil 
via ESCO-aftaler investe-
re godt 1 mia. kr. de kom-
mende ti år og derved spare 
massivt på energiregningen 
og reducere hospitalernes 
CO2-udledning med 60 %“ 
siger regionsrådsformand 
Sophie Hæstorp Andersen.

Uden økonomisk risiko for 
Hvidovre Hospital
Aftalen fungerer på den 
måde, at Siemens A/S 
foretager og betaler for for-
bedringer i hospitalets byg-
ninger og installationer og 
garanterer en besparelse på 
energiforbruget. Hospitalet 
betaler over de næste 10 år 
Siemens A/S tilbage med 
besparelserne på energi-
regningen. Hvis besparelsen 
ikke dækker investeringen, 
dækker Siemens selv dif-
ferencen. Hvis besparelsen 
bliver større, deler man i 
perioden den ekstra bespa-
relse.

Når de 10 år er gået, kan 
hospitalet stikke hele bespa-
relsen i lommen og bruge 
den på kerneområder, ek-
sempelvis patientbehand-
ling og forskning.
 

jsj

Hvidovre Hospital sparer 33 % 
på energien – helt gratis

ESCO-aftalen indeholder blandt andet en udvidelse af hospitalets, i 
forvejen meget store, solcelleanlæg.

Hospitalsdirektør Anders Agger, Hvidovre Hospital, t.v., og adm. direktør 
Jukka Pertola, Siemens A/S, t.h., underskriver ESCO-aftalen.
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Serie 10 er overbevisende 
frem for alt på grund af 
dens store tolerancer over 
for forskellige materialer.

SENSORER. Den målende 
ODS 10 og den koblende 
HT 10er optiske sensorer, 
som med en rækkevidde på 
op til 8 m og en nøjagtig-
hed på +/- 30 mm med stor 
pålidelighed kan registrere 
emner eller måle afstande. 
Disse nye sensorer har stor 
tolerance, hvad angår ind-
faldsvinkel, farve, overfla-
destruktur og lysstyrke på 
det reflekterende materiale. 
De detekterer således også 
under varierende omgiven-
de forhold forskellige mate-
rialer så som træ og mat eller 
skinnende metal. De er også 
velegnede til dybsorte ma-
terialer og emner, som ikke 

er linet optimalt op, eller 
som bevæger sig hurtigt. 
Meget synlige statusdio-
der, store betjeningstaster 
samt OLED-displayet (på 
ODS 10) letter den trinvise 
idriftsættelse og diagnose 
ved hjælp af tasterne. Det 
kompakte hus med integre-

rede fordybninger for M4-
skruer eller møtrikker og 
de meget korte område på 
mindre end 50 mm tillader 
pladsbesparende montering 
på steder, hvor der er ringe 
plads.
www.leuze.dk

hassel.

Tolerante afstandssensorer

Torsdag den 10. marts 
2016 afholder Dansk 
Automationsselskab, 
DAu, en konference 
hos COWI A/S, hvor der 
sættes fokus på, hvor-
dan man udnytter nye 
it-værktøjer og iterative 
metoder i sine projekter.

KONFERENCE. Ved større 
anlægs- og automations-
projekter kommer den 
klassiske vandfaldsmodel 
ofte til kort. Kompleksi-
teten i projekterne gør, at 
man ikke på forhånd kan 
skrive en samlet kravspe-
cifikation. Derfor kan det 
være nødvendigt at anven-
de funktionskrav i stedet 
for detailkrav, men det kan 
også indebære risici for bå-
de bygherre og leverandør.

 
Gå fasevist frem
Progressive assurance er en 
ny metode, hvor man fase-
vist arbejder hen imod den 
endelige løsning. Denne 
iterative og agile metode 
har store fordele, især når 
løsningen er meget kom-
pleks, eller hvor ansvaret 
er delt mellem forskellige 
entreprenører. Men hvor-
når og hvordan kan man 
anvende progressive assu-
rance metoden? Og hvilke 
it-værktøjer understøtter 
bedst muligt dit projekt og 
din kontraktstyring?

Fokus på komplekse  
projekter 
Formålet med konferencen 
er at præsentere de nyeste 

metoder og it-værktøjer in-
den for Requirement Engi-
neering og projektstyring. 
Fokus vil være på komplek-
se projekter, hvor der ofte 
indgår flere leverandører, 
og hvor løsningen ikke på 
forhånd kan beskrives i de-
taljen. Endvidere vil kon-
ferencen vise, hvordan de 
nye projektværktøjer kan 
optimere iterative proces-
ser helt frem til drifts- og 
vedligeholdelsesfasen.

Opdatering på de nyeste 
metoder
Deltagerne i konferencen 
vil blive opdateret på de ny-
este metoder og værktøjer 
inden for kravspecifikation 
og projektstyring – og man 
vil blive introduceret til, 
hvordan disse værktøjer er 
blevet brugt i konkrete ca-
ses. Blandt oplægsholderne 
er blandt andre professor 

Søren Lauesen, ITU, som 
vil tage en konkret - men 
anonymiseret - kravspeci-
fikation under kærlig be-
handling. 

Fra England har DAu 
hentet den internationale 
specialist Mark Rodgers, 
som vil vise, hvordan Com-
plyPro effektivt kan under-
støtte progressiv assurance 
i projekter. 

DAu‘s ordinære repræsen-
tantskabsmøde 2016
Konferencen afholdes den 
10. marts 2016 kl. 08.30 – 
16.00 hos COWI A/S, Pa-
rallelvej 2, 2800 Lyngby. 
Efter konferencen er der 
kl.16.15-17.00 samme sted 
indkaldt til DAu‘s ordinæ-
re repræsentantskabsmøde 
2016. 
Yderligere oplysninger og 
tilmelding til konferencen 
på:www.dau.dk             jsj

DAu-konference:

Requirement engineering 
og projektstyring

Afstandssensorer detekterer også under varierende forhold.
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Moduflex ventilsystemet 
fra Parker Hannifin er 
designet til at opfylde de 
fleste applikationskrav.

VENTILER. Parker Hannifin 
tilbyder nu med det nyligt 
udvidede Moduflex ventil-
system - et system af ventiler 
designet til at opfylde langt 
de fleste applikationskrav. 

Ventilsystemet konfigu-
reres ud fra basiskompo-
nenter eller leveres som en 
formonteret og testet ven-
tilblok - intet andet system 
kan tilpasses så let, når det 
først er blevet specificeret. 
Med et unikt clip-on/out 
push-in fittings system, 

quick release elektriske 
konnektorer og en enkelt 
mekanisk skrueforbindelse 
mellem manifoldene, kan 
designændringer, som er 
udført i sidste øjeblik, nemt 
implementeres. 

Opfylder skiftende krav i 
automatisering
En sådan adaptiv teknologi 
betyder, at Moduflex ven-
tilsystemet er i stand til at 
opfylde de skiftende krav 
i hele spektret inden for 
automatisering. Da Mo-
duflex ventilsystemet er 
multifunktionelt, kan det 
anvendes på en række for-
skellige måder; enkeltstå-
ende ventiler, ventiløer med 
enkelt fortrådning, fælles 

fortrådning eller ventiløer 
med fieldbus, flow kontrol, 
trykregulatorer og vakuum 
generatorer med integreret 
blow-off. Moduflex ventil-
systemet fås som særskilte 
komponenter eller som en 
del af en formonteret og 

testet ventilø – et ventilsy-
stem, som let kan tilpasses, 
når det er specificeret. 

Tre ventilstørrelser  
– tre forskellige flow
Mulighederne for at kom-
binere forskellige ventil-

størrelser med forskellige 
flowhastigheder på samme 
ventilblok er et centralt 
element med tre ventilstør-
relser, som arbejder ved tre 
forskellige flows (275, 510 
eller 1340 NL/min), som 
alle kan kombineres i én ven-
tilblok. Hver ventil i blok-
ken kan præcist tilpasses 
aktuatorens størrelse, hvil-
ket muliggør, at systemet 
kan tilbyde den ultimative 
fleksibilitet. 

IP40 klipstik giver  
pladsbesparelse
Som en udvidelse af det ek-

sisterende Moduflex ventil-
system har Parker nu indført 
et nyt IP40 klip stik. IP40-
stikket giver en betydelig 
pladsbesparelse sammen-
lignet med en låsbar kabel-
forbindelse, en dimensional 
besparelse på 20% (13mm) 
og en besparelse på mere end 
90 % reduktion i vægt af el-
komponenter. Denne IP40 
kabelforbindelse er specielt 
gavnlig, når de anvendes i 
kabinetter eller andre ikke-
aggressive miljøer, hvor den 
nye IP40-forbindelse giver 
optimeret beskyttelse mod 
uønsket vand og støv i de 
elektriske forbindelser. 
www.parker.com

hassel.

Ventilsystem opfylder hele spektret inden for automatisering

VLT frekvensomformere 
fra Danfoss giver præcis 
kontrol, som er med til at 
sikre, at renseanlæggets 
processer kører på deres 
optimale niveau, samtidig 
med at renseanlægget nu 
kører bedre end nogen-
sinde.

ENERGIOVERSKUD. Siden 
2010 har Marselisborg Ren-
seanlæg udvidet sit fokus fra 
tidligere at koncentrere sig 
om minimering af energifor-
brug, til nu også at fokusere 
på maksimering af anlæg-
gets energioverskud. I dag 
står anlægget for nettopro-
duktionen af både el og var-
me til fjernvarmesystemet i 
Danmarks næststørste kom-
mune, Aarhus. Som følge af 
det udvidede fokusområde 
er CO2 udledningen tilmed 
blevet reduceret med 35 %. 
Renseanlægget har fokus på 
nye processer og kontrols-
trategier, som kan hjælpe 
til at minimere energifor-
bruget pr. liter vand, der 
bearbejdes. 

-Vi bruger VLT frekvens-
omformere overalt på an-
lægget. Vi søger konstant 

efter det optimale drifts-
punkt. Vores mål er at mak-
simere mængden af liter, der 
forarbejdes pr. kW. På nu-
værende tidspunkt ligger vi 
på 0,32 kWh pr. m3 renset 
spildevand”, siger Flemming 
Husum, driftsleder på Mar-
selisborg Renseanlæg.

Den største  
energiforbruger
Renseanlæggene er som re-
gel de største energiforbru-
gere i en kommune. De står 
typisk for 25 – 40 % af en 
kommunes samlede ener-
giforbrug, og derved er det 
fantastisk at Marselisborg 
Renseanlæg ønsker at være 
energineuralt og producerer 
lige så meget energi, som de 
bruger. 

Imødegår skiftende  
belastningsbehov
Et renseanlægs processer 
er karakteriseret ved stor 
belastningsvariation i løbet 
af døgnets 24 timer samt i 
løbet af de forskellige årsti-
der. For at imødekomme det 
skiftende behov, har bru-
gen af frekvensomformere 
været stødt stigende for at 
kontrollere ventilationer, 
pumper samt andet moto-
riseret udstyr. 

-Vi har altid anvendt 
Danfoss VLT frekvensom-
formere, fordi det kun er 
dem, som kan tilbyde os lige 
netop de funktioner som vi 
har haft behov for. Forskel-
len på vores løsning for 25 
år siden og vores nuværende 
løsning er, at processerne i 
dag kører på deres optimale 
niveau – men ikke over. Det 
havde ikke været muligt 
uden den præcise kontrol, 
som frekvensomformerne 
giver os, fortæller Flemming 
Husum.

VLT frekvensomformere 
overalt
På stort set alt roterende ud-
styr, som er på Marselisborg 
Renseanlæg, er der instal-
leret en frekvensomformer, 
ventilatorer, pumper, mixer 
og afvandingspumper. Fre-
kvensomformerne gør, at 
anlægget med maksimal 
fleksibilitet kan tilpasse sig 
de forskellige belastnings-
variationer. Samlet set 
kontrolleres mere end 100 
motorer med frekvensom-
formere på Marselisborg 
Renseanlæg.
www.danfoss.dk

hassel.

Marselisborg Renseanlæg 
genererer energioverskud ved 
hjælp af frekvensomformere

Banner, der er et af Hans 
Følsgaard A/S’ agenturer, 
har udviklet deres WLS27-
familien af LED-armatur 
blandt andet gennem 
brugen af IP69K-kapslede 
polykarbonathuse. Det 
gør de klart lysende 
LED-armatur oplagte til 
fødevareindustrien, hvor 
rengøringskravene er 
højere end i industrien

LED. LED-belysning sniger 
sig ind overalt – og med god 
grund. LED-belysning er på 
mange måder lige så lysef-
fektivt som de flouresceren-
de lavenergilyskilder, men 
LED-armaturer har det eks-
tra plus, at de ikke har nogen 
opvarmningstid, men om-
vendt tåler meget lave om-
givelsestemperaturer. Og så 
medfører produktlevetider 
i omegnen af 50.000 drift-
stimer, af udskiftnings- og 
serviceintervaller kan hol-
des på et absolut minimum.

Banner, der er et af Hans 
Følsgaard A/S’ agenturer, 
har i en årrække fremstille 
særdeles anvendelige og ef-
fektive LED-armaturer til 
industriel brug. De kom-
pakte, slanke og fleksible 
LED-strips er hurtigt blevet 
populære i en række indu-
striinstallationer som ved 
arbejdsborde og i tavler og 
skabe, hvor det klare, hvide 
– eller farvede – 

Letter hverdagen for 
mange
LED-lys har lettet hver-
dagen for mange brugere. 
Hidtil har Banners brug af 
robuste aluminiumshuse 
dog betydet, at føde- og 
medicinalvareindustrien 
ikke har været aktuel, da 

rengøringskravene i disse 
industrier ikke harmonerer 
med brugen af aluminium, 
som under visse betingelser 
angribes af korrosive væsker.

Ufølsom over for  
afvaskning
Men det råder Banner nu 
bod på med introduktionen 
af deres nyeste WLS27, der 
netop er udviklet til fødeva-
reindustrien og medicoom-
rådet. WLS27 har bibeholdt 
de høje kvaliteter fra Ban-
ners industrielle program 
af LED-strips, men har fået 
erstattet aluminiumshuset 
med et tilsvarende hus i po-
lykarbonat samt enten IP67- 
eller IP69K-tæthedsklasser. 
Det giver en løsning, der er 
stort set lige så stabil som 
metalhusene, men prisbillig 

gennem materialevalget og 
samtidig ufølsom over for 
afvaskning med højtryks-
spuling og/eller aggressive 
rengøringsmidler.

WLS27-serien leveres 
som tynde LED-strips – lidt 
lige som lysstofrør - i læng-
der fra 145mm til 1130mm 
svarende til effekter fra 3,6 
watt til 30 watt og med mu-
lighed for stik i begge ender 
til daisy-chaining af flere 
LED-armaturer fra samme 
strømforsyning. Banners 
WLS27 LED-strips leveres 
desuden i kolde eller varme 
hvide lysfarver samt med 
mulighed for røde, gule eller 
blå lysfarver til mere specia-
liserede belysningsbehov.
www.hf.net

hassel.

Robuste IP69K-tætte LED-
armatur til fødevareindustrien

Ventilsystem til de fleste 
applikationskrav.

Marselisborg 
Renseanlæg 
har sat fokus på 
energioverskud.

Serien leveres som tynde LED-strips.
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Siemens’ hardware-
løsninger med S7-1500 
Advanced Controllere 
bliver mere og mere avan-
cerede og intelligente, og 
med Simatic Automation 
Tool kan alle nuværende 
og kommende S7-1500 
systemer, samt de nuvæ-
rende S7-1200 systemer 
opdateres, så de lever op 
til de aktuelle krav.

PLC. Siemens’ hardware-
løsninger med S7-1500 
Advanced Controllere er 
betegnelsen for hele ræk-
ken af S7-300/S7-400 samt 
S7-1500 familien. Fra de di-
stribuerede controller S7-
1510/S7-1512 og S7-1500 
Software Controller til den 
kraftigste modulære PLC til 
dato, S7-1518. 

Op til 32 moduler 
på én CPU
De modulært opbyggede 
S7-1511 og S7-1518 enhe-
der er udrustet med fl ere 
Profi net-interfaces. Dis-
playet medfølger altid og 
kan vise alle fejlmeddelel-

ser. IP-adressen kan ses og 
ændres, der er mulighed for 
visning af procesvariable i 
PLC’en, og ikke mindst kan 
man selv defi nere en start-
side. Der kan sættes op til 
32 moduler på én CPU, og 
der er kommunikation nok. 
De modulære enheder kan 
fuldt ud erstatte S7-300 fa-
milien.

Mange benytter i dag ET 
200S med CPU funktiona-
litet. Denne kan i dag erstat-
tes af S7-1510 og S7-1512. 
Teknisk set har disse enhe-
der samme specifi kationer 
som S7-1511 og S7-1513.

Kan håndtere 
63 I/O-moduler.
Begge enheder har altid ét 
Profi net-interface, hvoref-
ter der sættes en busadapter 
på med eksempelvis yderli-
gere 2 stk. RJ45 interfaces. 
Derved er der 3 stk. Profi -
net-interfaces på enheden. 
Hvis man har behov for 
et Profi bus-interface, kan 
enheden udvides. Alle ET 
200SP I/O-moduler kan 
sættes på enheden, der i alt 
kan håndtere 63 moduler.

Kombination af PLC og PC
Soft Controlleren S7-

1515’erens PC-baserede 
variant kombinerer PLC-
funktionalitet samt PC-
arkitektur. Hver af disse 
funktioner har sig egen 
PC-kerne og kan håndteres 
individuelt, hvilket også be-
tyder, at PLC-delen arbejder 
videre, selv om der sker æn-
dringer på Windows-delen. 
Dette er en god løsning, hvis 
der skal implementeres PC-
funktioner, da man opnår en 
optimal kombination af en 
PC-løsning samtidigt med, 
at alle de integrerede smar-
te funktioner fra S7-1500 
PLC-systemet bevares. 

Softwareløsning med 
Simatic AutomationTool
Alle nye automationssyste-
mer bliver mere og mere 
intelligente. Dette betyder 
også typisk, at hardwaren 
indeholder meget mere 
 software (fi rmware). Det 
har altid været et komplekst 
emne at opdatere disse for-
skellige fi rmware versioner, 
og hvis der har været fl ere 
enheder, der skal opdate-
res samtidigt, har det været 
endnu mere problematisk.

Med den nye version af 
Simatic AutomationTool 
er dette blevet meget nem-

mere. Dette værktøj kan 
opdatere alle nuværende 
og kommende S7-1500 sy-
stemer, samt de nuværende 
S7-1200 systemer. Dertil 
er det også blevet muligt at 
opdatere både centrale og 
decentrale I/O-stationer. 
Hvis en enhed består af fl ere 
moduler, vil det også være 
muligt at opdatere de I/O-
moduler, der sidder i denne 
station. Yderligere gælder 
dette nu også for rækken af 
ET 200 stationer: lige fra 
ET 200Pro, ET 200S, ET 
200M til de nye enheder 
ET 200AL, ET 200MP og 
ET 200SP. Alle disse en-
heder kan altså fi rmware-
opdateres via Automation 
Tool. Man har mulighed for 
at opdatere fem enheder på 
én gang.

Den nye version af 
AutomationTool 2.0, der 
understøtter alle de nyeste 
CPU’er, kan downloades 
gratis på: https://support.
industry.siemens.com/cs/.
 jsj

Hardware og software på en smart måde
Advanced Controllere af Simatic 
S7-1500 familien. 
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Fra den lette og kompakte 
e-spool mini til den moto-
riserede e-spool power til 
udtrækslængder fra 2 til 
25 meter.

KABLER. Nyheder i pro-
grammet fra motion pla-
stics-specialisten er to nye 
versioner af kabeltromlen 
til energikæder med mak-
simale udtrækslænger fra to 
til 25 meter. E-spool mini 
og e-spool power kan føres 
i alle retninger inden for de 
forskelligste anvendelses-
områder, hvad enten der er 
tale om anvendelser inden 
for scenebygning eller i høj 
sø. Med den pladsbespa-
rende e-spool fra igus kan 
energi-, medie- eller lysle-

derdatakabler samles i ét 
system, da den klarer sig 
uden slæbering.

Som alternativ til den 
klassiske kabeltromle til-
byder igus e-spool, som gør 
det muligt at føre energi, 
data og medier parallelt og 
kompakt. Et såkaldt „twi-
sterband” muliggør her den 
drejebevægelse, der kræves 
for at rulle energikæden 
op og af. På den måde kan 
kabler beskyttes og uden af-
brydelse føres gennem det 
komplette system.

Korte udtrækslængder 
En nyhed i år er e-spool 
mini til særligt begrænsede 
pladsforhold og en maksi-
mal udtrækslængde på op 
til to meter. Med denne 
meget lette version, som er 

konstrueret i aluminium, er 
en ud- og indtrækshastig-
hed på 1 m/s mulig. Sam-
tidig giver igus‘ chainflex 
ledninger, som er specielt 
udviklet til anvendelse i 
energikæder, en optimal 
overførsel af data, medier 
og energi og garanterer en 
lang levetid.

e-spool power trodser 
ekstreme betingelser
Også i den anden retning 
suppleres e-spool-porteføl-
jen: Til udtrækslængder på 
op til 25 meter har vi udvik-
let e-spool power. Ligeledes 
har vi i øjeblikket projek-
teringer i gang hos kunder 
med endnu større versioner 
og udtrækslængder på op til 
50 meter. I modsætning til 
de andre e-spool-varianter 

anvendes her ikke en tilba-
getræksfjeder, men en mo-
tor, som muliggør en endnu 
længere levetid. E-spool po-
wer leveres med motor og 
styring og egner sig også til 
udendørs anvendelser un-
der 0° Celsius. De robuste 
kunststofkomponenter er 
derudover korrosionsfri og 
trodser således, sammen 
med det valgfrie special-
ståludstyr, eksempelvis 
også de barske betingelser 
på havet. Til sådanne an-
vendelsesformål tilbyder 
igus også de rigtige chain-
flex ledninger, takket være 
den nødvendige DNV-GL-
offshore-godkendelse til 
362 forskellige ledninger.
www.igus.dk

hassel.

Varianter af kabeltromle 
uden slæbering 

Et elektronisk online  
egenkontrolsystem, der 
er nemt at installere og 
overvåger temperaturer i 
køleskabe og frysere 24/7.

KONTROL. Egenkontrol af 
fødevarer i restauranter, 
kantiner og fødevarevirk-
somheder omfatter bl.a. 
temperaturkontrol af kø-
leskabe og frysere. Typisk 
vil der ske en manuel af-
læsning og registrering af 
temperaturerne én gang 
om ugen, således at føde-
varestyrelsen kan kontrol-
lere at egenkontrollen er i 
orden. For at opfylde myn-
dighedernes og forbruger-
nes krav til egenkontrol og 
fødevaresikkerhed er det en 
forudsætning, at alle rutiner 
er grundigt indarbejdet og 
fungerer under alle forhold - 
også når den ansvarlige leder 
er fraværende Og er de ikke 
det, kan det hurtigt koste på 
smiley-fronten. 

Elektronisk egenkontrol 
Nu tilbyder IMC Group et 
elektronisk online egen-
kontrolsystem, der er nemt 
at installere og overvåger 
temperaturer i køleskabe 
og frysere 24/7. Egenkon-
trolsystemet, Notion Lite, 
markedsføres i Danmark af 
Hans Buch A/S, og for selv at 
få erfaringer med systemet, 
blev det aftalt med Esben, 
virksomhedens kok, at han 
skulle installere et system 
i kantinekøkkenet. Notion 

Lite konceptet er baseret 
på, at det skal kunne in-
stalleres og bruges af ikke-
teknisk kyndige personer, og 
derfor fik Esben blot leveret 
et kit bestående af et antal 
loggere, en baseenhed og 
software. Det eneste krav 
til plug-and-play installa-
tionen på opstillingsstedet 
er, at der skal være en ledig 
port på en netværksrouter. 

Esben anbragte de bat-
teridrevne loggere, den ene 
af disse med dørsensor, i de 
relevante køleskabe og fry-
sere, koblede baseenheden 
til routeren i den modsatte 
ende af lokalet og var straks 
klar til at registrere tempera-
turdata på sin laptop via den 
brugervenlige software. Der 
er ingen lokal registrering af 
data, idet Notion Lite er ba-
seret på, at alle data ligger i 
“skyen”, hvortil der er abon-
nementsbaseret adgang. 

Kontinuerlig registrering
Efter installation har Es-
ben nu mulighed for 24/7 
overvågning og registrering 
af temperaturer i kantine-
køkkenets køle-/fryseskabe 
fra en hvilken som helst in-
ternet-opkoblet computer, 
tablet eller smartphone med 
adgangstilladelse. Der kan 
genereres rapporter til en-
hver tid, så fødevarekontrol-
lanten kan få præcis de data, 
der ønskes. Men ikke blot 
giver systemet sikkerhed, 
det er også tidsbesparende, 
da der ikke skal foretages 
manuelle aflæsninger med 
fejlmuligheder, og der er 

heller ingen vedligeholdelse 
af software eller hardware. 
Hvis en temperatur bliver 
for høj afgives en alarm som 
mail eller som SMS til en 
forudbestemt modtager, og 
alarmen kvitteres på en com-
puter. Esbens eneste udfor-
dring ved installationen var 
loggeren med dørsensor ved 
det store ”walk-in” køleskab 
og her få indstillet en værdi 
for tilladt oplukningstid før 
der udløses alarm.

Rækkevidden 300 meter i 
åbne områder
Service af Notion Lite be-
grænser sig til udskiftning 
af batterier på loggerne, 
hvor der skal anvendes en 
godkendt type Lithium 
batterier for at sikre mere 
end 2 års kontinuerlig drift 
i temperaturområdet -30°C 
til +50°C. Rækkevidden for 
transmitterne/loggerne er 
300 m i åbne områder, men 
eftersom loggerne typisk er 
installeret i stålskabe, stilles 
der særlige krav til den tråd-
løse teknologi. Dette er et 
område som IMC Group har 
mangeårig erfaring med og 
derfor er blevet foretrukken 
leverandør af monitorsyste-
mer til store organisationer 
som ASDA, Unilever, Tesco 
m.fl. Hvis forholdene på in-
stallationsstedet er særligt 
vanskelige kan loggerne le-
veres med eksterne følere, 
hvorved måleområdet også 
øges til -40°C til +70°C.

Skalérbart system
En Notion Lite standard-

pakke, der nemt sendes med 
posten for selv-installation, 
består af en baseenhed og 3 
loggere, og leveres desuden 
med en voucher for opstart 
af abonnement på syste-
met. Notion Lite har kapa-
citet til op til 10 loggere, og 
ved større behov kan IMC 
Group levere Notion Pro, 
hvor loggerne fx kan være 
kombinerede temperatur- 
og luftfugtighedsmålere.

Stort potentiale
Produktchef Jane Fiala fra 
Hans Buch A/S har store 
forventninger til Notion 
Lite systemet, da der er så 
mange fordele ved at anven-
de systemet, at det hurtigt er 
tjent ind, hvadenten det in-

stalleres i et kantinekøkken, 
en fødevarebutik, restau-
rant eller cateringvirksom-
hed etc.: ”Notion Lite kunne 
også indgå i større koncer-
ners kvalitets- og egenkon-
trolsystemer, hvor der vil 
være mulighed for central 
registrering af data fra de en-
kelte filialer og dermed sikre 
en ensartet egenkontrol i 

koncernen. Vi ser således 
også et potentiale i at højne 
sikkerheden på hospitaler, 
apoteker, forskningsinstitu-
tioner, blodbanker mv., hvor 
der er mange køleskabe og 
frysere, der skal holde kon-
stante temperaturer.

www.hansbuch.dk
hassel.

Egenkontrollen 
kommer med posten

Med den lette e-spool mini og en 
maksimal udtrækslængde på to 
meter kan beskeden plads udnyt-
tes optimalt. 

Fastmonteret logger 
i køleskab og logger på
hylde i fryseskab.
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TANDREMSAKSE. Den 
elektriske tandremsakse 
ELGA-TB-G er den ide-
elle løsning til applikatio-
ner, hvor belastninger skal 

drives eksternt, eller hvor 
en enkelt glideføring med 
en stiv profil løser opgaven. 
Til applikationer, hvor ar-
bejdsemner styres eksternt, 

er det mere omkostningsef-
fektivt at bruge en akse med 
glideføring end en elektrisk 
akse med recirkulerende 
kugleføringer.

Alsidig motorfastgørelse
Den elektriske tandremsak-
se ELGA-TB-G har en flek-
sibel motorfastgørelse og er 
kompatibel med alle almin-

delige step- og servomoto-
rer. Motoren kan monteres 
på alle fire sider, og positio-
nen kan altid ændres. Ak-
sen leverer høje kræfter og 
opnår hastigheder på op til 

5 m/s samt acceleration på 
op til 50 m/s².

Med dimensionerings-
softwaren PositioningDri-
ves er det nemt og sikkert at 
vælge den rette akse, mens 
Festo Configuration Tool 
FCT sikrer nem idriftsæt-
telse. Tandremsaksen EL-
GA-TB-G med glideføring 
leveres i tre størrelser og har 
en maksimal slaglængde på 
8.500 mm.
 jsj

Hurtigere designproces med elektrisk tandremsakse

Delta Elektronik A/S 
arbejder på løsninger i 
hygiejnisk design, der 
giver flere muligheder ved 
konstruktion af maski-
ner. Kravene til design af 
forarbejdningsmaskiner i 
fødevare industrien i det 
21. århundrede er at de er 
mindre, hurtigere, mere 
effektive og mere præcise. 
De er også renere og der-
med mere hygiejniske.

Af Jørgen Sommer.

SERVO. Nye komponentde-
sign og finish på komponen-
ter fra Kollmorgen betyder, 
at de er direkte vaskbare, 
selv med kaustiske kemi-
kalier. Fjerner man kompo-
nenters afdækning (cover) 
opnår man også større var-
meafledning, nem rensning 
og vedligeholdelse. 

Alle maskiner skal sta-
digvæk renholdes pålideligt 
trods mangel på beskyttel-
ses afdækning og indkaps-
ling. 

Robuste komponenter
Salgsingeniør Christian 
Bahn fra Delta Elektronik 
A/S fortæller: - Maskiner, 
udstyr og komponenter i 
fødevareindustrien, er ofte 
direkte udsat for vand og æt-
sende kemikalier. Dette er 
årsagen til at vi altid bruger 
pasende robuste komponen-
ter i vore servoløsninger. 

Som integreret automa-
tion og servosystem leveran-
dør har vi blandt andre fået 
forhandling af Kollmorgen, 
som fremstiller komponen-
ter i overensstemmelse med 
de krav branchen stiller til 
motorer og gearmotor løs-
ninger foruden decentrali-
serede servodrev. 

Disse komponenter kan 
alle renholdes på grund af 
højere beskyttelsesklasser 
og specielt fremstillede 
overflader.  Den optimere-
de geometri gør at en rustfri 

stålafdækning ikke er nød-
vendig som beskyttelse.

Tre vigtige egenskaber
- Der er altid grund til at 
overveje løsningens stabi-
litet, dynamik og behov for 
rengøring. Disse tre egen-
skaber skal være opfyldt af 
de produkter, som vi benyt-
ter til løsninger i fødevare 
og den pharmaceutiske in-
dustri, fortæller Christian 
Bahn, som har arbejdet med 
automation siden 1999.

- Renlighed betyder ik-
ke automatisk, at det skal 
være rustfrit stål og dette 
beviser for eksempel Koll-
morgens AKM Washdown 
servomotorer, som giver 
world-class dynamik og på-
lidelighed. Her benyttes en 
FDA-kompatibel, vaskbar 
coating. Med deres top-of-
the-line AKMH servomotor 
i rustfri stål, der er i stand 
til at modstå direkte højtryk 
vask og kausiske kemikalier 
opnås en IP-klassificeringen 
på IP69K.

Coatede servo motorer  
m. forbedret hygiejne
Delta Elektronik A/S kan 

som et resultat af en bred 
vifte af kombinationer og 
valgmuligheder med Koll-
morgen’s AKM-serie de-
signe og konfigurere valget 
af servomotorer med næsten 
ingen begrænsninger. For-
skellige feedback-systemer 
og tilslutningsteknologi 
med to eller bare et kabel 
sikrer en endnu større fri-
hed med højt drejningsmo-
ment og stor tæthedsgrad på 
samme tid.

- Alle vaskbare motorer 
til fødevaremaskiner er for-
synet med ufarligt lejefedt 
og FDA-kompatibel O-
ringe. Servomotorerne kan 
også benyttes uden ekstra 
indkapsling på grund af de-
res specielle korrosions re-
sistente coating. Yderligere 
giver løsningerne den fordel, 
at de glatte overflader gør 
rengøringen lettere og sikrer 
at udstyr og komponenter 
hurtigere kan gøres bakte-
riefri, forklarer Christian 
Bahn

Kabel installationen
- En anden grund til Delta‘s 
valg er tilslutnings tekno-
logien, med kun et kabel 

mellem controlleren og 
motoren. Dette halverer 
næsten kabelarbejdet og 
reducerer også risikoen for 
at støv samler sig i hygiejnisk 
følsomme applikationer. En 
anden fordel ved denne ka-
belteknologi er at størrelsen 
af kabelkanaler bliver meget 
mindre, da der skal trækkes 
færre kabler. 

Denne pladsbesparelse 
åbner for mulighederne 
med at designe maskiner på 

en mere enkel og hurtigere 
måde, siger Christian Bahn. 

- Det patenterede hybrid 
kabel som kun er 11 mm tykt 
indeholder power forsyning 
med sikkerheds og field bus 
kommunikation. Drevene 
dækker output området op 
til 4 kW og funktionen „Safe 
Torque off“ er inkluderet 
som standard. I typiske 
applikationer, hvor vi har 
benyttet disse produkter 
er til pakke- og produkti-
onsmaskiner i fødevare- og 
medicinal industrien.

Større design-frihed
- Maskinbyggeren får en 
større frihed med vore løs-
ninger, til at designe enkle 
opgaver, da motorer ikke 
skal kapsles ind, og drev kan 
placeres decentralt. 

- Det er Delta Elektro-
nik‘s erfaring at mindre 
maskiner også sparer på 
værdifuld produktions-
plads. Konsekvensen er, at 
det bliver meget simpelt at 
optimere en igangværende 
udviklingsproces. Dette 
medfører hurtigere udvik-
lings resultater og kortere 
tid til at maskinen kan mar-
kedsføres. Og det har jo stor 
betydning for maskinbyg-
geren.

Delta Elektronik A/S:

Nye trends i hygiejnisk maskindesign

Gør din designproces hurtigere: Tand-
remsaksen ELGA-TB-G gør designpro-
cessen hurtigere og leverer kræfter på 
op til 1.500 N, maksimal acceleration 
på 50 m/s² og hastigheder på op til 
5 m/s. 

Med den elektriske tandremsakse ELGA-TB-G fra Festo 
kan udviklingsingeniører se bort fra tidskrævende in-
terne løsninger og koncentrere sig fuldt ud om kerneak-
tiviteterne. Det gør designprocessen hurtigere og sparer 
tid og penge.

Salgsingeniør Christian Bahn har arbejdet med 
automatik og ledelse siden 1999 og ansat ved 
Delta Elektronik A/S siden 2012

Farlige bakterier
- Hvis driftsbetingelserne 
kræver komplet montering 
med rustfrit stål benytter vi 
også Kollmorgen’s rustfrie 
stålmotorer. Her inkluderer 
design friheden „et-kabel“ 
tilslutnings teknologi som 
for eksempel er muligt med 
AKMH serien af servomo-

torer. En del motorer benyt-
tes især med deres IP69K 
tæthedsgrad på maskiner 
med direkte produktkon-
takt og aseptiske processer, 
altså processer der er fri for 
forureninger forårsaget af 
farlige bakterier og andre 
mikro organismer, forklarer 
Christian Bahn.

 
Hygiejnisk placering
- Vore servoløsninger får ef-
fekt af alle fordelene med de 
to typer ved at benytte Koll-
morgen‘s teknologi og stan-
dardiserede komponenter. 
De decentrale servo control-
lere i AKD-N serien følger 
princippet: Ud af styreska-
bet og placer det direkte på 
maskinen. Dette åbner i dag 
nye muligheder for fremti-
dens design af maskiner. For 
eksempel så består AKD-N 
serien af et centralt forsy-
nings modul og robuste IP67 
controllere som er placeret 
lige ved siden af motoren, 
fortæller Christian Bahn.

- Vor erfaring og konklu-
sion er at funktionsmæssig 
og konstruktionsmæssigt 
tilpassede motorer- og drev 
teknologi kan gøre rengørin-
gen mere simpel og hurti-
gere. Og da dette reducerer 
nedetiden - for eksempel 
med ændring i produkt og/
eller serie ved omstilling - ja, 
så stiger den samlede pro-
duktivitet. 

Konklusion
Eksemplerne fra Kollmor-
gen‘s produkt serier viser, 
hvordan specifikke opgaver 
kan gribes an. En udvikling 
som kan afledes fra det sto-
re spørgsmål om reduceret 
rengøringstid og forbedret 
installationsmuligheder for 
hygiejnisk teknologi.

 Yderligere information
www.deltaelektronik.dk

Billedet viser en vaskbar gerar’ed 
servomotor med et-kabel løsning 
fra Kollmorgen designet til 
fødevareindustrien.
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I denne artikel, del-8, i 
serien om sikkerhed og 
netværk i forbindelse 
med maskiner og anlæg 
omtales kort om Indu-
striel Ethernet Switches og 
Industrial Gateway samt 
kommunikation til PC og 
PLC. Serien er baseret på 
den europæiske og inter-
nationale standard IEC/EN 
61784-3.

NETVÆRK. En switch kan 
betragtes som en intelli-
gent repeater. De forstærker 
signaler i et fysisk netværk, 
men de tilføjer også intel-
ligente analyser af de mod-
tagne bitpakker. 

CRC kontrol
En Ethernet Switch med 
”store-and-forward” tek-
nologi ser på den totale da-
taramme, som modtages på 
enhver af dens porte. Den 
begynder med at kontrol-
lere CRC checksummen 
ved verifi cering af at ingen 
kommunikations-bit er øde-
lagt. 

Hvis den ikke er ok vil 
datarammen blive kasseret. 

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

Bridges eller Servere
EnhedsServere bliver også 
kaldt Bridges, der opererer 
i lag Lag 1-4 I en OSI model. 

De etablerer forbindel-
ser, retransmissioner, fejl-
håndtering mv. 

Data bliver let udvekslet 
mellem Bridges, men da-
taene er kun sendt som en 
luns af anonyme data. Lag 4 
har ingen mekanisme til at 
behandle dataene i sig selv.

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

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

På Ethernettes distina-
tionsside bliver de serielle 
data præcist udtrukket fra 
TCP/IP rammen. Dette kan 
lyde som en Media Conver-
ter, men der er kompliceret 

timing og protokol behand-
ling som bliver udført af De-
vice Server’en.

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

Denne PC software dan-
ner en virtuel seriel port på 
PC’en. 

Porten bliver brugt sam-
men med aktuelle applika-
tioner på PC’en. 

Metoden tilfører ingen 
nye feature til den origi-
nale applikation, løsningen 
er transparent til det tilslut-
tede udstyr og kræver måske 
få ændringer til enten hard-
waren eller softwaren. 

I de fl este tilfælde er slut-
brugeren ikke opmærksom 
på at den direkte serielle 
forbindelse er erstattet af 
en virtuel forbindelse over 
et Ethernet (IP) netværk.

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

I/O datatrafi k
Device Server’e arbejder 
godt i netværk baseret på 
meddelelser hvor de acykli-
ske data pakker kan retrans-
mitteres på en anden type 
netværk og bevare dets ori-
ginale struktur og format. 

Imidlertid har de fl este 
industrielle netværk også 
inkorporeret I/O datatra-
fi k som sender cykliske data 
til hurtig opdatering for at 
opnå real tid data kommu-
nikation. 

Alle disse protokoller 
kræver Lag 7 behandling, 
der sørger for overgang af 
data mellem to forskellige 
netværk.

En anden begrænsning 
med Device Server’e er 
mangel af web-baseret data 
håndtering. 

Mange Device Servere 
har en indbygget statisk web 
server til konfi guration af 
selve Device Server’en. 

Det faktum at et Lag 4 
protokol niveau ikke kan be-
handle dataværdier gør det 
umuligt at vise data fra en 
applikation på en indbygget 
web-server med SSI scripts 
eller Java applets.

Industriel Gateway 
Lag 7 Gateways gør det mu-
ligt at kommunikere mel-
lem forskellige arkitekturer 
og protokoller. 

De genpakker og kon-
verterer data, som går fra et 
netværk til et andet netværk 
således at de kan forstå data 
fra andres applikationer. 

Gateways genpakker in-
formationer, som opfylder 
kravene til destinations sy-
stemet. De kan ændre for-
mat af en meddelelse således 

at den vil tilpasse sig appli-
kationsprogrammet i mod-
tagerenden af overførslen. 

En Gateway linker to 
systemer, som ikke bruger 
de samme kommunikations 
protokoller og data format 
strukturer.

Gateways inkorporerer 
den totale gruppe af OSI 
modellen fra Lag 1 op til Lag 
7. Dette tillader sand data 
oversættelse og behandling 
af de to forskellige netværk 
og således en sand link af 
data mellem netværk, som 
kan blive opnået. 

Ved brug af Gateway som 
overgang mellem Ethernet 
og andre protokoller som 
DeviceNet, Profi bus eller 
simple serielle protokoller. 
muliggør sand web-baseret 
styring og overvågning (mo-
nitoring). 

Dette gælder protokol-

ler som også tillader Gate-
way’en at ”serve up” data fra 
dette netværk for direkte at 
indbygge web server, 

Konvertering af data
Dette område fortjener en 
nærmere forklaring. Det 
gælder konvertering fra en 
enhed med en seriel port til 
Ethernet eller ethvert andet 
netværk. 

Det faktum at seriel por-
ten ikke må have en Lag 7 
protokol overhovedet gør 
data link’ning vanskeligt. 

Et eksempel kunne være 
en enhed som en barko-
delæser, der transmitterer 
ASCII data indeholdt i en 
enhed specifi k seriel data 
ramme.

Protokol konverter
Seriel til Fieldbus/ Ether-
net Gateways muliggør sand 
web-baseret styring og over-
vågning (monitoring).

Overførsel af data mel-
lem RS-232/422/485 og 
ASCII protokoller til et 
Fieldbus/Ethernet net-
værk er udført med en ”Se-
riel Gateway” ofte benævnt 
”Protokol Converter”. 

Anybus Communicator 
for eksempel har løst sin 
konvertering ved brug af 
midlertidig hukommelse 
lagret inde i gateway’en. 

Data fra den serielle en-
hed mappes i en lokal hu-
kommelse i gateway’en og 
via en Confi gurator soft-
ware  kan gateway’en defi -
nere, hvilke data bytes, fra 
den serielle data strøm, der 
er data og hvilke bytes, der 
kun er kommando og styre 
information. 

De udvalgte data mappes 
i Lag 7 i det valgte netværk 
og således kan de modta-
ges og forstås af den anden 
node som bruger Lag 7 til 
sine data.

En stor fordel ved denne 

løsning er at den serielle en-
hed vil se ud som om den har 
et indbygget netværkskort 
inde i sig og den vil agere på 
en måde, en bruger ville for-
vente af et netværk aktiveret 
enhed. 

Gateway’en konverterer 
valgte data bytes fra den 
serielle datastrøm til et 
format, som kan forstås af 
PLC, der bruger et fi eldbus 
system og enheden vil se ud 
som alle andre enheder på 
dette fi eldbus netværk. 

Et eksempel kan være en 
I/O enhed med digital og 
analog proces værdier.

Modbus RTU
Avancerede funktioner i for 
eksempel Anybus Commu-
nicator kan også virke som 
en aktiv bestemmende og 
kommunikerende gateway 
med adskillelige serielle 
enheder (multi-drop funk-
tion) ved brug af en almin-
delig protokol som Modbus 
RTU. 

Den linker valgte data til 
et industrielt netværk som 
Profi bus eller Ethernet. 

Den kan også benyttes 
som en web katalysator for 
at give serielle enheder en 
web baseret styring, moni-
tering og kontrol funktion.

Seriel til Fieldbus/ Ethernet 
Gateways
Det stigende behov for fl ek-
sibilitet og diversitet på fa-
brikken er blevet mere og 
mere vigtigt. 

Brugen af gateway er en 
måde at linke gammel/nye 
fabrikker og især danne 
overgang mellem forskellige 
fi eldbus eller Ethernet net-
værk inden for samme virk-
somhed eller også uden for. 

Anybus X-gateway pro-
dukt serien er en industriel 
Brige/Gateway mellem næ-
sten ethvert Fieldbus eller 
Ethernet netværk. 

Sikkerhed og netværk del-7
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Landsskatteretten har den 7. januar 2016 afsagt en ken-
delse, hvorefter et gyldigt skatteforbehold i forbindelse 
med overdragelse af ejendom fra selskab til hovedaktionær 
kan betyde, at der ikke bliver tale om et aktionærlån, selv 
om SKAT forhøjer overdragelsesprisen med et væsentligt 
beløb.

Skatteforbehold – ej aktionærlån
Sagen for Landsskatteretten omhandlede en påtænkt over-
dragelse af fast ejendom fra et hovedaktionærselskab til 
hovedaktionæren. Problemstillingen i sagen var blandt 
andet de skattemæssige konsekvenser, hvis SKAT statu-
erede, at hovedaktionæren havde købt ejendommen til en 
væsentlig underpris.

Ved de såkaldt kontrollerede transaktioner, eksempelvis 
en transaktion mellem eneaktionæren og det af ham ejede 
selskab, er der mulighed for betalingskorrektion efter lig-
ningslovens § 2, hvis SKAT fastslår, at parterne ikke har 
handlet på markedsvilkår. Hvis en hovedaktionær eksem-
pelvis har købt en ejendom af selskabet til 2 mio. kr., og 
SKAT fastslår at ejendommens værdi er 2,2 mio. kr., kan 
hovedaktionæren alt andet lige undgå at blive beskattet af 
det for lidt betalte beløb på 200.000 kr., hvis han forpligter 
sig til at betale den yderligere købesum for ejendommen 
til selskabet.

Muligheden for betalingskorrektion eksisterer imidler-
tid kun, hvis underprisen ligger inden for den normale 

skønsusikkerhed, og betalingsforpligtelsen er indgået på 
markedsvilkår. Er dette ikke tilfældet, vil underprisen blive 
anset for et aktionærlån omfattet af ligningslovens § 16 E, 
hvoraf det fremgår, at et selskab ikke må udlåne penge til 
hovedaktionæren.

Spørgsmålet, som Landsskatteretten skulle tage stilling 
til, var om et gyldigt taget skatteforbehold i forbindelse 
med den påtænkte ejendomsoverdragelse ville medføre, 
at hovedaktionæren kunne undgå reglerne om beskatning 
af aktionærlån, hvis SKAT efterfølgende foretog en væ-
sentlig forhøjelse af den fastsatte overdragelsessum. Efter 
skatteforbeholdet havde hovedaktionæren mulighed for at 
betale differencen mellem den oprindeligt aftalte over-
dragelsessum og en af SKAT fastsat højere handelsværdi.

Landsskatterettens konklusion var, at det gyldige skat-
teforbehold ville ”tilsidesætte” reglerne om aktionærlån, 
når hovedaktionæren i forbindelse med udnyttelse af skat-
teforbeholdet betalte et differencebeløb.

Umiddelbart er retsvirkningerne af betalingskorrektion og 
et skatteforbehold i en given situation de samme. Men som 
den nugældende praksis er, vil det være nødvendigt at tage 
et skatteforbehold i kontrollerede transaktioner omfattet af 
ligningslovens § 2 for at styre uden om eventuel beskatning 
som aktionærlån, når der er risiko for, at SKAT kan have 
en anden opfattelse af en værdiansættelse.
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 Miniature termometer
til sterile processer

WIKA’ nye kompakte Termometer type TR21 er det
eneste instrument på markedet, der kombinerer et
hus på kun 19 millimeter i diameter med
eksplosionssikring. Termometeret er klassificeret iht.
den nye IECEx standard for anvendelse i
eksplosionsfarlige områder, zone 1, både for gas og
støv.

TR21 leveres med en række hygiejniske
procestilslutninger, som Clamp, mejerikobling og
Varivent®, alle udført og testet i overensstemmelse
med 3A og EHEDG standarderne.

Kombinationen af høj sikkerhed og kompakt størrelse
i et hygiejnisk design betyder at TR21 kan benyttes
over alt i fødevare- og medicinalindustrien.

Termometeret kan anvendes i området fra -50°C til
+250°C.

Carl A. Plesner A-S | Klintehøj Vænge 6 | DK-3460 Birkerød
Tlf.: 4581 9600 | www.plesner.as | carl@plesner.as
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Thomas Buus Andersen
 er blevet ansat i Endress+Hauser 
A/S som ekstern sælger i Vestdan-
mark. Thomas Buus Andersen er 
uddannet maskinmester og har 
arbejdet hos Alfa Laval Aalborg i 
Marine Divisionen som Technical 
Service Coordinator og Technical 
Project Manager.

Martin Holgaard 
er blevet ansat som chef for Hans 
Følsgaard A/S automationsafde-
ling. Han kommer fra en lignende 
stilling som salgsdirektør, og har i 
de sidste 10 år arbejdet i automati-
onsbranchen. Martins Holgaards 
hovedopgave er at videreføre og ud-
vikle HF´s position på det danske 
marked med automationsløsninger 
fra Mitsubishi, Turck, Banner, Kübler og Escha.

Martin Bergmann Raal 
er blevet ansat i Endress+Hauser 
A/S som servicetekniker med Jyl-
land som arbejdsområde. Han er 
uddannet som elektronikfagtek-
niker og har tidligere arbejdet som 
tekniker og udviklingstekniker i 
Grundfos A/S og Martin Profes-
sional A/S.

Per Lindhardt Wirenfeldt 
er blevet ansat som teknisk sagsbe-
handler i Hans Følsgaards nyopret-
tede afdeling HF Greentech, som 
har hovedsæde i Ry. Per Lindhardt 
Wirenfeldt har tidligere været an-
sat i bl.a. Flyvevåbenet og sidst som 
servicetekniker i Pitney Bowes Dan-
mark.

Sebastian Daniel Jechna 
er blevet ansat i Endress+Hauser 
A/S som servicetekniker med Jyl-
land som arbejdsområde. Han er 
uddannet elektriker og har endvi-
dere en uddannelsen som ’Teknisk 
Manager Offshore - El-linjen’ fra Er-
hvervsakademiet Sydvest. Sebastian 
Daniel Jechna har tidligere været 
beskæftiget som elektriker, tekniker og rejsemontør 
samt som produktions- og vedligeholdelsestekniker 
offshore for Mærsk Olie og Gas. 

Bjarne Andersen 
er blevet udnævnt til salgschef i WA-
GO Denmark A/S. Han kommer 
fra en stilling som markedschef for 
WAGOs WINSTA-installations-
stikforbindelser. Bjarne Andersen 
skal i sin nye stilling være med til at 
samle og styrke salgsorganisationen 
både internt og eksternt samt sikre, 
at WAGO udbygger sin position på 
det danske marked og styrker relationen til nuværende 
og fremtidige kunder og samarbejdspartnere.

Ulrik Flyndersøe 
er blevet ansat som Senior LabVIEW 
Developer i Prevas A/S. Ulrik Flyn-
dersøe er uddannet svagstrømsinge-
niør fra Århus Teknikum og College 
of Technology i Dublin og kommer 
fra en stilling som projektleder og 
softwareudvikler hos DSE A/S. 
Han har stor erfaring med udvikling 
af forskellige testsystemløsninger 
og LabVIEW  softwareløsninger til testsystemer og 
dataopsamling.

Martin N. Christensen 
er blevet ansat som salgssupporter i 
HF Greentech. Han kommer fra et 
lignende job i Norstar A/S.

Thomas Sørensen er tiltrådt som 
projektingeniør i WAGO Den-
mark A/S med ansvar for salg af 
WAGO‘s WINSTA-installations-
stikforbindelser i distrikt Jylland og 
Fyn. Thomas Sørensen er uddannet 
elektriker og kommer senest fra en 
stilling hos Atea Danmark, hvor han 
var ansat som Business Manager for 
IT-infrastrukturer. Tidligere har 
han arbejdet med salg og projektering af sensorer.

Eva Egholm Poulsen 
er blevet ansat i HF Greentech som 
indkøber. Hun kommer fra et inter-
nationalt job i Tyskland, og skal være 
bindeled mellem HF Greentechs 
kunder og leverandører på det lo-
gistiske område.

Henrik Bak 
er blevet udnævnt til salgschef hos 
Endress+Hauser A/S.  Henrik Bak 
har været salgsingeniør og ekstern 
sælger hos Endress+Hauser A/S 
i mere end 15 år og har derfor de 
bedste forudsætninger for at kunne 
varetage den nyoprettede funktion, 
der skal sikre en fortsat vækst og en 
struktureret tilgang til kommende kundebesøg.

Jacob Møller 
er tiltrådt som ny administrerende 
direktør i Insatech A/S. Jacob Møl-
ler, der er ingeniøruddannet, har i en 
årrække haft ledelsesansvar inden 
for forretningssegmenter som indu-
stri, energi, olie & gas, spildevand, 
miljø, kemi og transport, hvor han 
primært har arbejdet inden for le-
delse, salg og projektledelse.
De sidste 17 år har han fungeret i direktørroller i Dan-
mark og udlandet for virksomheder som Howden, GEA 
og Eltel Networks.PROFIBUS. Den hidtidige 

sekretær for Profi bus Dan-
mark, der er den danske 
afdeling af Profi bus and 
Profi net International Ja-
cob Hagen, har besluttet at 
trække sig tilbage og nyde sit 
otium. I de ni år – og heraf de 
syv som sekretær, som Jacob 
Hagen har været tilknyttet 
Profi bus Danmark, har for-
eningen draget stor nytte af 
hans stærke faglige kompe-
tencer, store engagement og 
gode netværksforbindelser, 
der har været med til at præ-
ge foreningens aktiviteter. 

Peter Greve ny sekretær
Som ny sekretær har Pro-
fi bus Danmarks bestyrelse 
antaget Peter Greve. Han 
vil være kendt af mange i 
automationsbranchen efter 
mere end 25 års ansættelse 
i Siemens’ PLC-afdeling. 
De sidste seks år har han 
fortsat været i kontakt med 
branchen og udført journa-
listiske opgaver for mange 
virksomheder og fl ere fag-
blade. Disse aktiviteter 
viderefører Peter Greve 
parallelt med jobbet som 
sekretær for Profi bus Dan-
mark. Hans tekniske bag-

grund, branchekendskab, 
kommunikationsevne og 
andre kompetencer vil Pro-
fi bus Danmark kunne drage 
store fordele af i jobbet som 
sekretær.

Profi bus Danmark
Profi bus Danmark er den 
danske afdeling af Profi bus 
and Profi net International. 
Profi bus Danmark er en for-
ening for alle, dvs. lige fra 
enkeltpersoner via fabrikan-
ter, importører, rådgivere, 
systemhuse, undervisnings-
institutioner osv. til slut-
brugere, som har interesse 
i Profi bus og Profi net på et 
eller andet niveau. 

Profi bus Danmarks med-
lemmer har tilladelse til at 
anvende de beskyttede lo-
goer for Profi bus og Profi -
net samt varianterne heraf 
i deres markedsføring. 

Profi bus Danmarks 
kontaktinformationer vil 
i fremtiden være: Profi bus 
Danmarks sekretariat v/ 
Peter Greve, Månedalstien 
4, Hareskovby, 3500 Vær-
løse, tlf. 26149194 og e-mail 
peter.greve@hareskovpr.dk 
 jsj

Vagtskifte i 
Profi bus Danmark

Peter Greve er pr. 
1. januar 2016 
ny sekretær for 
organisationen 
Profi bus Dan-
mark.

Pr. 1. januar 2016 har Peter Greve overtaget sekretari-
atsfunktionen i Profi bus Danmark efter Jacob Hagen, 
der går på pension.
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Snekkegear fra Varvel

PARLOCK A-S · NIMBUSVEJ 5 · 2670 GREVE 
TLF.: 43 90 61 00 · www.parlock.dk · info@parlock.dk

Som en af Europas absolut førende gearproducenter har Varvel for længst 
indset fordelene ved at produktudvikle modulært og fleksibelt.
Ud fra 9 byggestørrelser og 12 udvekslinger – kan et utal af kombinationer 
med hensyn til omdrejningstal og momenter opnås.
Fleksible elastiske koblinger mellem motor og gear samt de mange ”løse” 
ud- og indgangsflanger fuldender den modulære fleksibilitet.

Up to date dokumentation
Adgang til Varvels selekteringsprogram
2D / 3D tegninger
Professional service
Optimal kvalitet / pris kombinationer

Med Parlock A/S – Varvel som partner er du sikret:

Meget mere information: www.parlock.dk


