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Spændende konference-
program med mulighed 
for blandt andet at møde 
de nominerede til DIRA 
Automatiseringsprisen 
2016. 

AUTOMATIK. - Automatik 
2016 i dagene 13.-15. sep-
tember møder meget stor 
opbakning fra branchens 
og udstillernes side. Udstil-
lerlisten tæller lige nu 166 
udstillere, og den store inte-
resse skyldes ikke mindst, at 
det er branchens samlings-
sted i de år, hvor der ikke 
er HI-messe, understreger 
projektchef Mona Jakob-
sen, MCH Messecenter 
Herning.

Spændende konferencer
Der er også fuld gang i til-
rettelæggelsen af et spæn-
dende konferenceprogram 
på messen med blandt an-
dre de nominerede til DI-
RA Automatiseringsprisen 
2016 og en konference om 
Smart Produktion.

- Den første konference 
fi nder sted på åbningsdagen 
den 13. september i forlæn-
gelse af den offi cielle åbning 
og prisuddelingen, fortæl-
ler faglig leder Søren Peter 
Johansen, Robotteknologi, 
Teknologisk Institut, som 
planlægger konferencen.

Mød de nominerede 
til DIRA 
Automatiseringsprisen  
- DIRA Automatiserings-
prisen 2016 bliver uddelt 
efter indstilling af en jury, 
som i løbet af foråret be-
søger de tre nominerede 
virksomheder og herudfra 
vælger vinderen, som har 
valgt at bruge robotter på en 
innovativ måde. Vinderen 

offentliggøres ved åbningen 
af Automatik 2016. 
- På konferencen bliver der 
mulighed for at møde de tre 
nominerede til prisen og 
høre dem fortælle om de-
res løsninger, udfordringer, 
omkostninger og gevinster 
i forbindelse med automa-
tiseringsprojekter på deres 
virksomhed. Vi håber også 
at få deltagelse af nogle af de 
politiske partiers erhvervs-
ordførere, som vil  give deres 
bud på, hvorfor automatise-
ring kan gavne samfundet, 
siger Søren Peter Johansen.

Som afrunding på konfe-
rencen bliver der mulighed 
for speed-dating mellem 
leverandører og aftagere af 
robotløsninger.

Konferencen bliver ar-
rangeret af  DIRA - Dansk 

Robot Netværk og innovati-
onsnetværket RoboCluster.

Konference om Smart 
Produktion
’Smart Produktion’ er titlen 
på en konference onsdag den 
14. september, hvor ’Indu-
stri 4.0’ er omdrejnings-
punktet.

Konferencen starter 
med et oplæg fra Teknolo-
gisk Institut om fremtidens 
produktion i Danmark. 
Herefter følger et indlæg om 
erfaringer med ’Industri 4. 
0’ i Tyskland, og Microsoft 
vil fortælle om ’Internet of 
Things’. 

Festo vil fortælle om de-
res nye fabrik, og hvordan de 
her bruger ’Industri 4.0’, og 
det sidste indlæg kommer 
fra en uddannelsesinstitu-

tion, som orienterer om, 
hvordan forskerne arbejder 
med ’Industri 4.0’.
Konferencen, der arrangeres 
af Automatik 2016, slutter 
med en paneldiskussion.

Automatik 2016 i da-
gene 13.-15. september i 
Brøndby Hallen og Idræt-
tens Hus arrangeres af MCH 
Messecenter Herning i sam-
arbejde med BITVA – Bran-
cheforeningen for Industriel 
Teknik, Værktøj og Auto-
mation, DIRA - Dansk Ro-
bot Netværk og VELTEK, 
Foreningen af Fabrikanter, 
Grossister og Importører i 
El-branchen. Mediepart-
ner for Automatik 2016 er 
AUTOMATIK & PROCES.
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Automatik 2016 er tæt på udsolgt

Oxix har optisk fl uorescerende målesystem, 

der ikke optager ilt fra processen. 

Med fl ydebold får du altid ensartede 

målinger uanset niveaustand i bassinet. 

Oxix har indbygget datalogger i displayet.
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ILTMÅLER TIL MÅLING 

AF OPLØST ILT 
I VAND OG SPILDE- 
VANDSPROCESSER

20. - 22.  september 2016

www.siemens.dk/mag8000

Fjernaflæsning af batteridrevne 
vandmålere til sektionering, 
lækageovervågning samt afregning
Nem og sikkert med MAG 8000

Læs hvordan MAG 8000 afhjælper enkle eller mere komplekse behov.

Automatik 2016 møder meget stor opbakning fra branchens og udstillernes side. 
Messen er nu meget tæt på at være udsolgt.
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Lineære bevægelser Elektriske
aktuatorer

til indbygning eller

placering uden på konstruktion

I kraft af ny, billigere og 
mere brugervenlig tek-
nologi er automatisering 
blevet en reel mulighed for 
både små og store virk-
somheder, sagde forman-
den for BITVA, Aage Dam, 
på foreningens 
generalforsamling.

Af Thomas Hasselriis.

BITVA. - Det begyndende 
danske opsving, som mange 
danske virksomheder regi-
strerer, kræver ekstra stor 
opmærksomhed på mu-
lighederne for at optimere 
og automatisere produk-
tionen. Udfordringen er 
klar og angår især de små 
og mellemstore virksom-
heder. Automatisering er 
i langt de fl este tilfælde 
en god forretning, selv om 
meget små virksomheder 
måske forestiller sig, at en 
investering i automation er 
alt for kostbart til, at en lille 
virksomhed kan få fordele af 
den. I kraft af ny, billigere og 
mere brugervenlig teknologi 
er automatisering blevet en 
reel mulighed for både små 
og store virksomheder. Det 
sagde formanden for BITVA 
Aage Dam i sin beretning på 
organisationens generalfor-
samling, der fandt sted på 
Hotel Vejlefjord. Forinden 
var foreningens sekretari-
atschef Michael Ostenfeldt 
blev valgt som dirigent.

Det var formandens sid-
ste beretning, idet Aage 
Dam overtager en jysk 
virksomhed, som ikke be-
skæftiger sig med nogen af 
BITVA´s områder, hvorfor 
han forlader både bestyrel-
sen og brancheforeningen.

Automatiseringen skal 
udbygges
-Det er også vigtigt, at alle 
produktionsvirksomheder 
får del i det opsving, som 
har fået fat i fl ere industrier 
i store dele af landet. Med 
de mange danske SMV´er er 

det afgørende, at vi er op-
mærksomme på, at de får 
den nødvendige støtte til 
at automatisere deres pro-
duktion, understregede den 
afgående formand.

- En fortsat udbygning 

af industriens automati-
onsprocesser er en for-
udsætning for, at danske 
virksomheder kan klare 
sig, og det er en udvikling, 
som kræver teknologi, øko-
nomiske investeringer og 

viden. Lige netop her kan 
BITVA gøre en forskel, for 
det er vores virksomheder, 
som kan gøre en forskel. Vi 
skal derfor arbejde på at slå 
fast, at automation er en 
uundværlig del af den digi-

tale dagsorden, sagde Aage 
Dam.

Har nået næsten alle mål
Formanden bød herefter 
velkommen til fem nye med-
lemmer, nemlig PR  elec-

tronics A/S, Sanistål A/S, 
Optipeople ApS, Brammer 
A/S og Bosch-Rexroth A/S.

Han omtalte det gode 
samarbejde med fagpres-
sen, BITVA´s golfturnering. 
BITVA døgnet 24h, et ar-
rangement med stor succes 
og med brugbare indspark 
til den faglige ledelse.

Aage Dam omtalte orga-
nisationens gode repræsen-
tation på hi 2015 både på de 
tre fællesstande og uden for 
området, og han oplyste, at 
man havde fået to pladser 
i messeudvalget for VMT 
2017.

Om Strategirapporten 
sagde han, at man havde nået 
alle mål med undtagelse af 
en ny defi nition af BITVA-
prisen.

Kommunikation 
og synlighed.
-BITVA skal arbejde for at 
styrke viden om og interesse 
for brancheforeningen ved 
synlighed og kommunika-
tion af, hvilke fordele, vi-
den og muligheder, der er 
for medlemmerne.  Derfor 
er strategien at synliggøre 
BITVA som en dynamisk og 
moderne brancheorganisa-
tion, sagde Aage Dam.

-Målet i 2016 er at arbej-
de på at få nogle fl ere nøg-
letal for BITVA, men også 
at få opbygget en samling 
af succeshistorier fra vore 
virksomheder. Således kan 

BITVA generalforsamling:

Det er en god forretning 
for virksomheder at automatisere

Den nye bestyrelse fra venstre: Adm. 
direktør Kristian Løftgaard, KJV A/S, 
Country Sales Manager Lene Lund-
gren, Emerson Proces Management 
A/S, Direktør Michael Topp, Topp 
Trykluft AS, Adm. direktør Felix Lang-
kjær, Endress+Hauser A/S, Divisions 
Manager Allan Nelbom, Fritz Schur 
Teknik A/S og Fritz Schur Energy A/S, 
Adm. direktør Peter Larsson, Folke-
Larsens Etft. A/S.
Tre bestyrelsesmedlemmer er ikke 
med på billedet. Det er: CEO og ejer 
Niels Barfod Jakobsen, V. Løwener 
A/S, Adm. direktør Frands Ellersgaard, 
LindLarsen A/S, Adm. direktør Lars 
Ejnar Jensen, Brd. Klee, A/S.

Formanden Aage Dam: - Automatisering er en reel mulighed for 
både små og store virksomheder.

Den afgående formand Aage Dam (th) fi k overrakt en gave som 
tak for sin indsats.
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vi synliggøre både hvad virk-
somheder i BITVA kan, men 
også kan vise, hvorfor den 
tekniske leverandør er så 
vigtig for samfundet, sagde 
formanden.

Viden bliver 
stadig vigtigere
Aage Dam beskæftigede sig 
hermed med uddannelse, 
idet han sagde:

-BITVA´s medlemmer 
skal forberede sig på en mere 
global konkurrence, og i den 
sammenhæng bliver viden 
stadig vigtigere. Bestyrel-
sen vil gerne kunne bidrage 
til, at foreningen stiller de 
nødvendige kompetence-
mæssige forudsætninger til 
rådighed ved at spørge med-
lemmerne om deres behov 
for viden og inspiration på 
såvel leder- som medarbej-
derniveau. Strategien er, at 
øge BITVA´s synlighed som 
en moderne og fremadret-
tet organisation ved at være 
på forkant med det videns-
behov, som medlemmerne 
måtte have og får fremover, 
sagde Aage Dam.

- Bestyrelsen ønsker i 
2016 at øge fokus på den tek-
niske branche både i Dansk 
Erhverv, men ikke mindst 
i forhold til politikerne og 
uddannelsessektoren. Ved 
at gå den vej kan vi skabe 
muligheder inden for ud-
dannelse af både ledere og 
medarbejdere inden for de 
enkelte fagområder, sagde 
formanden.

Stor tilfredshed 
med hi 2015
Medlem af messeudvalget 
Frands Ellersgaard oplyste, 
at MCH Messecenter Her-
ning havde fået lavet en 
besøgsanalyse, der fortalte, 
at 46 pct. af udstillerne ud-
trykte stor tilfredshed med 
hi 2015. BITVA havde lavet 
sin egen analyse, som viste, 

at 96 pct. gav udtryk for stor 
tilfredshed med messen - 
altså et endnu bedre resultat 
end messecentrets analyse. 
Han oplyste, at BITVA også 
vil deltage på hi 2017.

Kristian Løftgaard, med-
lem af messeudvalget, om-
talte VTM-messen, som 
fi nder sted hvert fjerde år. 
Næste gang i 2017 fra den 
28. februar til 3. marts. Han 
glædede sig over, at forenin-
gen havde fået to repræsen-
tanter i messeudvalget.

Den afgående formand 
blev takket for sin indsats 
for BITVA og fi k overrakt 
en gave som en påskønnelse 
for sin indsats.

To fra bestyrelsen øn-
skede ikke genvalg, nemlig 
adm. direktør Aage Dam, 
Bürkert Contromatic A/S, 
og adm. direktør Per Henrik 
Juhl, NORD Gear A/S.

Bestyrelsen ser herefter 
således ud:

Adm. direktør Kristian 
Løftgaard, KJV A/S, Sales 
Manager Lena Lundgren, 
Emerson Process Manage-
ment A/S, Direktør Mi-
chael Topp, Topp Trykluft 
A/S, Adm. direktør Felix 
Langkjær, Endress+Hauser 
A/S, Division Manager Al-

lan Nelbom, Fritz Schur 
Teknik A/S og Fritz Schur 
Energy A/S, CEO og ejer 
Niels Barfod Jacobsen, V. 
Løwener A/S, Adm. di-
rektør Frands Ellersgaard, 
LindLarsen A/S, Adm. di-
rektør Lars Ejner Jensen, 
Brd. Klee A/S.

Der stilles krav til 
at have elever
Forud for formandens beret-
ning havde HR-konsulent 
Lene Brønnum Henriksen, 
Lemvigh-Müller A/S, et 
indlæg om at have elever. 
Hun har ansvaret for virk-
somhedens 58 elever, som 
bliver fl yttet rundt i afdelin-
gerne for at få en så god og 
bred uddannelse som mulig.

- Elevuddannelserne hos 
Lemvigh-Müller A/S er en 
vigtig og prioriteret opgave, 
som er med til at sikre, at 
virksomheden fortsat har 
de faglige og produktmæs-
sige kvalifi kationer, som er 
nødvendige for at servicere 
det professionelle marked, 
sagde Lene Brønnum.

-Der stilles krav til virk-
somheden for at have elever. 
Det kræver lidt ekstra af den 
nærmeste chef og af afde-
lingen. Både fordi forløbet 

kræver sparring med den 
nærmeste chef, og fordi ele-
verne har behov for ekstra 
tid til at løse de ekstra opga-
ver, sagde HR-konsulenten.

Handelsassistent 
– en ny uddannelse
Viceforstander Claus Mad-
sen, Business College Syd, 
fortalte om en ny uddan-
nelse som handelsassistent.

- Det er en uddannelse, 
hvor deltagerne lærer at ar-
bejde med handel i forskel-
lige sammenhænge, såvel 
nationalt som internatio-
nalt. Uddannelsen har tre 
specialer, nemlig indkøb, 
logistik og salg. Alle tre 
specialer sigter på at opnå 
kompetencer inden for han-
del mellem virksomheder, 
fortalte Claus Madsen.

- I salgsspecialet er-
hverver man sig, udover 
kompetencer i salg til pro-
fessionelle, også viden om 
et konkret brancheområde 
med tilhørende produkter. 
Handelsassistenter betjener 
kunder, udregner priser, 
skriver tilbudsbreve og or-
drebekræftelser. De stude-
rende vil typisk få følgende 
arbejdsopgaver: personlig 
kundeservice, ordre- og 

aftalebehandling, planlæg-
ning, beregning af priser, 
indkøb og forsendelse. 
Uddannelsen kan også an-
vendes i selve handelsledet 
inden for handels-, service- 
og industrivirksomheder f. 
eks. i indkøbsafdelingen, or-
dre- og tilbudsafdelingen, 
forsendelsesafdelingen, 
salgsafdelingen, eksportaf-
delingen, lagerafdelingen 
eller logistikafdelingen, 
oplyste vicedirektøren.

Ti års vækstkrise
-Det går fremad med dansk 
økonomi, men det går lang-
somt. Der er masser af 
usikkerhed, men det ser 
fornuftigt ud, sagde chef-
økonom, cand. polit. Steen 
Bocian, Dansk Erhverv, da 
han efter generalforsamlin-
gen fortalte om de økonomi-
ske tendenser.

- Dansk økonomi har over 
de seneste år haft vækstra-
ter, som har været væsent-
ligt lavere, end i de lande 
vi normalt sammenligner 
os med, og det er relevant 
at tale om en vækstkrise i 
dansk økonomi. Vi skal 10 
år tilbage for at fi nde bare ét 
år med vækst over 2 pct. – 
og BNP lå sidste år 0,3 pct. 
under niveauet i 2006. I 
samme periode er antallet 
af indbyggere i Danmark 

steget, så BNP pr. indbygger 
er reelt faldet med 4,6 pct. 
fra 2006 til 2015, fortsatte 
Steen Bocian.

-Umiddelbart kunne det 
synes at være en formildende 
omstændighed, at beskæfti-
gelsen trods den lave vækst 
stiger, men her skal man be-
mærke, at bagsiden af den 
medalje er svag og endda i 
perioder negativ produkti-
vitetsvækst. Hvis vi over de 
kommende ti år atter skal 
have vækst i nærheden af 2 
pct. om året, kræver det en 
11-dobling af produktivi-
tetsvæksten sammenlignet 
med perioden 2006-2015, 
og dertil kommer, at ar-
bejdsstyrken skal udvides 
med i størrelsesordenen 
200.000 personer. Spørgs-
målet er, om det er realistisk 
i lyset af, at produktiviteten 
faldt sidste år, og der er reel 
risiko for mismatchproble-
mer på arbejdsmarkedet. 
Der er således ikke udsigt 
til, at vækstkrisen er ved at 
slippe sit tag i os - og kigger vi 
på 2016 alene, tegner det til 
en vækst i størrelsesordenen 
0,5 - 0,75 pct. Der er derfor 
behov for initiativer, som 
kan løfte væksten – særligt 
produktivitetsvæksten, un-
derstregede cheføkonomen.

Under middagen om af-
tenen underholdt den en-
gelske skuespiller Vivienne 
McKee, der bor i Danmark, 
med at spidde danskerne på 
en venlig og morsom måde.

Carl A. Plesner AS | Tlf.: 4581 9600 | www.plesner.as | carl@plesner.aswww.plesner.as
Tryk  Temperatur  Niveau  Flow

Niveaumåling og -overvågning
Robuste og pålidelige niveaukontakter og -målere
til alle former for væske.
Målesystemerne anvendes indenfor de fleste brancher og
vi tilbyder skræddersyede løsninger  til de fleste industrier.

www.siemens.dk/mag8000

MAG 8000
Optimal til fjernaflæsning

Unik garanti på alle igus® kabler: 36 måneder eller 10 millioner
dobbelt slag (5 millioner for chainflex® M). Forudsigelig sikkerhed
ved det største testlaboratorium på 1.750 m2 med bevægelige
kabler, mere end 700 parallelle løbende test årligt med 2
milliarder slag. Denne motion plastics®-nyheder finder I under:
igus.dk/fremstiller-kabler

Testet: chainflex® holder eller få pengene tilbage

igus® ApS   Postboks 243   8800 Viborg
Tlf. 86 60 33 73   Fax 86 60 32 73   info@igus.dk

Besøg os: 
Elmia Automation 
Hal D06:14

3 års garanti på alle
chainflex® kabler

plastics for longer life®
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Komplet program i magnetventiler

Specialopgaver 
udføres på vores 

eget værksted

To-, tre- og fi re-vejs magnetventiler 

til trykluft , væsker, damp og gasser

1/8” - 3”

150 bar

1430 l/min.

67

5/2-vejs styreventilblokke 

ISO 9001
certifi ceret

Generalforsamlingen havde stort 
fremmøde.



Insatech A/S
Algade 133
DK-4760 Vordingborg
Danmark

Tlf. +45 5537 2095
mail@insatech.com
www.insatech.com

Tilmelding
Du kan tilmelde dig kurset 
ved at skrive eller ringe til:

Annette Henriksen
ahe@insatech.com

+45 2761 4528

Bliv TÜV Certified
Functional Safety Engineer
Vi afholder, i samarbejde med Yokogawa, et 4-dages kursus i København Zoo 
31. maj - 3. juni, hvor du kan blive TÜV certificeret i Functional Safety.

Hvad er Functional Safety?
Functional Safety er en systematisk 
måde at betragte sikkerhedsniveauet i 
sit procesanlæg, set ud fra styringen af 
processen, identificering af risici for 
mennesker, materiel og miljø, samt 
beregning og anskueliggørelse af hvilke 
tiltag man kan udføre for at imødegå 
denne risiko.

Hvem kan deltage?
Kurset er målrettet dig der er ingeniør 
eller tekniker og som arbejder med 
design, bygning, drift og/eller 
vedligeholdelse af procesanlæg.

Efter Eksamen
Efter bestået eksamen får du et 
uddannelsesbevis udstedt af TÜV 
Reinland, og du må på dit visitkort 
bruge titlen - TÜV Certified FS Engineer

Tilmelding 
senest
17. maj
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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:

Verdens førende messe 
for intern transport, lager 
og materialehåndtering, 
CeMAT 2016, forventer 
mere end 1.000 udstillere 
fra alle dele af verden.

INTERN LOGISTIK. Hoved-
temaet for CeMAT 2016, 
verdens førende messe in-
den for intern logistik og 
supply chain management, 
der afholdes i dagene 31. maj 
til 3. juni 2016 i Hannover, 
er de smarte, digitaliserede 
supply-chain løsninger. 
Over 1.000 virksomheder 
fra hele verden vil udstille 
på CeMAT 2016, og heraf 
kommer halvdelen fra ikke-
tyske nationer. De vigtigste 
udstillernationer er Belgien, 
Kina, Frankrig, UK, Hol-
land, Sverige, Spanien og 
Tyrkiet.

Fokus på Industri 4.0
Direktør Andreas Gruch-
ow fra messens arrangører 
Deutsche Messe AG, ser im-
plementeringen af ’Industri 
4.0’ som det altoverskyggen-
de tema på den kommende 
CeMAT-messe. Snart vil 
alle containere, racks, ma-
terialehåndteringsanlæg og 
transportsystemer indgå i 
intelligente sammenhænge. 
Det vil øge fl eksibiliteten af 
logistikprocesserne og virk-
somhedernes evne til at sty-
re og monitere processerne. 
Konkurrenceevnen inden 
for logistikken vil i fremti-
den handle om hastighed, 
præcision, fl eksibilitet og 
tilgængelighed Digitalise-
ringen vil derfor booste virk-
somheders ydelse på tværs 
af alle de nævnte - og kritiske 
-  succesparametre.

Ny ’Logistics IT’ udstilling
Software får en kolossal 
betydning for logistik-
markedet, hvorfor der på 
CeMAT er skabt et nyt, 
dedikeret område for de 
nyeste logistiske software-
applikationer, ’Logistics 

IT’ i hal 27. De smarte IT-
løsninger er fundamentet 
for moderne logistik og er i 
dag den vigtigste drivkraft 
for innovation. Mobilt inter-
net og digital integration af 
alle slutbrugere åbner døren 
for nye muligheder inden for 
fremtidens supply chain.

På ’Automation Forum’ 
vil IT-eksperter diskutere 
en række emner som logistik 
i ’skyen’, mobile løsninger, 
interfaces og integration, 
intelligente track’n trace 
løsninger, netværksplan-
lægning og supply chain 
design, big data inden for 
logistikken, WMS, billed-
behandling i logistikken 
samt virtualisering.

Move & Lift og 
Store & Load
De største delmesser under 
CeMAT er ’Move & Lift’ og 
’Store & Load’. På ’Move & 
Lift ’ præsenteres produkter 
inden for materialehåndte-
ring og løfteteknologier som 
trucks, kraner og hejseud-
styr, adgangsplatforme og 
havneudstyr. Ud over selve 
produkterne vil afsnittet vi-
se, hvordan disse produkter 
kan indgå intelligent i auto-
matiserede supply chains. 

Kraner og lifte har deres 

helt egne udfordringer i for-
hold til den digitale integra-
tion og Industri 4.0, hvorfor 
denne sektor har sit eget 
udstillingsareal med titlen 
’Cranes and Lifting Equip-
ment Pavilion’ i hal 27. 

På særudstillingen ’Plat-
formers World@CeMAT’ 
udstilles adgangsplatforme, 
masteudstyr, teleskop-lifte, 
stigehejse, mini-crawlere, 
industrielle kraner og meget 
mere fra et utal af udstillere.

’Store& Load’ omhandler 
automatiserede lagerløsnin-
ger i form af reolsystemer, 
fabriksudstyr, paller, con-
tainere, loadere og offl oa-
dere samt fuldt integrerede 
løsninger. En række halv- og 
helautomatiske løsninger vil 
under messen vise, hvordan 
man kan maksimere effek-
tiviteten i lagerlogistikken.

Manage & Service
Delmessen ’Manage & Ser-
vice’ samler de interne og 
eksterne logistikområder og 
præsenterer logistiktjene-
ster samt planlægnings- og 
konsulentfi rmaer. Digita-
liseringen revolutionerer 
den samlede værdikæde 
og åbner døren for helt nye 
forretningsmuligheder for 
både interne og eksterne 

logistikudbydere. Den 
fremtidige succes for disse 
virksomheder hænger sam-
men med effektiviteten og 
mulighederne i disse virk-
somheders logistikcentre, 
og Big Data er i høj grad et 
fokusområde. Big Data be-
tyder i den forbindelse et 
komplet, real-time billede 
af køretøjsinformation, or-
dre- og leverancemonitering 
og lignende forhold, der gør 
logistikprocesserne enklere 
at styre og overvåge.

Emballage på Pick & Pack
Emballageområdet vil på 
CeMAT 2016 være større 
og bedre repræsenteret 
end tidligere takket være et 
partnerskab mellem Deut-
sche Messe AG og easyfairs 
GmbH, som samler easy-
fair’s udstilllinger ’Empack’ 
og ’Label & Print’ i tilknyt-
ning til delmessen ’Pick & 
Pack’. Blandt årets vigtigste 
emner vil være de nyeste 
maskiner, transportembal-
lager, pakningsmaterialer og 
-medier.
Yderligere oplysninger om 
CeMAT 2016 kan fås 
hos messens danske agent 
Strauss & Partnere på 
www.strausspartner.com
 jsj

CeMAT 2016:

Fokus på digitalisering og automatisering 

Med en konference og en 
reception fejrede Emco 
Controls A/S sine første 50 
år den 1. april 2016 .

Af John Steenfeldt-Jensen

JUBILÆUM. Det var hverken 
en nyhed eller en aprilsnar, 
at Emco Controls den 1. 
april 2016 kunne fejre sit 
50 års jubilæum. Festlighe-
derne havde været forberedt 
i lang tid, så de planlagte 
ombygninger af de eksiste-
rende produktions- og ad-
ministrationslokaler og den 

nyligt købte produktionshal 
med mødefaciliteter var klar 
til dagen. 

Konference med 
syv foredrag
Jubilæet blev indledt al-
lerede den 31. marts, hvor 
1. halvdel af et konference-
program blev afholdt i det 
nyindrettede mødelokale. 2. 
del blev afviklet den 1. april 
om formiddagen. Konferen-
ceprogrammet bestod af syv 
foredrag, der omhandlede 
tre af Emco Controls hoved-
aktiviteter: Flowmåling, in-
strumentventiler og måling 
af ledningsevne.

Vellykket reception
Det var foredrag på et højt 
teknisk niveau, og de 20 
deltagere udtrykte stor 
tilfredshed medforløbet af 
konferencen, fortæller adm. 
direktør Henrik Lisberg, 
Emco Controls A/S. – Vi 
er også selv meget tilfredse 
med forløbet af de to jubi-
læumsdage, og meget glade 
for at hilse på de cirka 150 
kunder, leverandører og 
venner af huset, der kom til 
receptionen, slutter Henrik 
Lisberg.

Emco fejrede de første 50 år
Mange kunder, 
venner og kolle-
gaer i branchen 
havde fundet vej 
til Emco Controls 
jubilæumsrecep-
tion i Hillerød.

Verdens førende messe for intern transport, lager og materialehåndtering, 
CeMAT 2016, har fokus på digitalisering, automatisering og implementeringen 
af ’Industri 4.0’ i virksomhedernes interne logistik.
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Harboe Bryggeri i Skæl-
skør har monteret en ny 
type temperaturfølere fra 
Siemens med dobbelte 
sensorer med Profi bus på 
øl-tankene. Det begrænser 
vedligehold, giver en mere 
præcis styring af gæringen 
og sparer mange arbejds-
timer for teknikerne. 

Af Claus Thorhauge

TEMPERATUR. Når man 
brygger øl, er temperatu-
ren i gæringsprocessen en 
afgørende faktor. Afhængig 
af øltypen varer gæringen fra 
syv til 14 dage, og undervejs 
danner øllet sin egen varme. 
Når temperaturen falder, er 
det et tegn på, at man ikke 
kan få mere ud af gærings-
processen.

– Så sætter vi køling på for 
at stoppe gæringen helt. Det 
er derfor, at det er vigtigt 
for os at kende den nøjag-
tige temperatur i gærings-
tankene, forklarer teknisk 
chef på Harboes bryggeri i 
Skælskør, Torben Nielsen.

Øl-tankene er mange 
etager høje og hver af dem 
rummer 300.000 liter øl. 
Hver af tankene var tidligere 
monteret med tre tempe-
raturfølere, der ligesom de 
nye var monteret uden på 
tanken.

– Det var meget dyrt og 
omstændeligt for os at ka-
librere de klassiske 4-20 
milliampere, fordi de skulle 
kalibreres, mens de sad på 
tanken. Vi skulle have et 
fi rma til at rejse et højt stil-
lads ved hver af tankene, 
hvor teknikerne så skulle 
løbe op og ned under kali-
breringen, forklarer Torben 
Nielsen.

Større præcision 
og bedre sikkerhed
Da de gamle temperatur-
følere så begyndte at skride 
og stod over for en udskift-
ning, begyndte Harboe bog-
stavelig talt at tænke ud af 
boksen. Og her kom Allan 
Olsen fra Siemens ind med 
en helt ny idé.

– Siemens har i samar-
bejde med farmaindustrien 
udviklet nogle særlige tem-
peraturfølere til at sætte 
uden på rørene og tankene. 
Inden for farmacy-verdenen 
skal de leve op til de aller-
højeste krav, måske kunne 
de også bruges på tanke, 
foreslog han. Det viste sig 

på fl ere måder at være en 
rigtig god ide, og Harboe 
har nu haft de nye følere i 
test i et par måneder. De se-
neste par uger har det kørt 
i fuld drift på de første 12 
gæringstanke.

– Der er mange penge at 
spare både i produktion, 
arbejdstid og vedligehold, 
siger Torben Nielsen. Sik-
kerhed og præcision er bare 
nogle af gevinsterne.  – Vi har 
fået knivskarpe målinger af 
temperaturen, som vi kan 
have tillid til. I gamle dage 
måtte brygmesteren nogle 
gange ud til tanken med et 
termometer. Med de nye 
temperaturfølere kan vi i 
nogle tilfælde skære en dag 

af bryggeprocessen. Det 
betyder mange penge med 
3.000 hektoliter øl, siger 
teknisk chef Torben Niel-
sen.

To sensorer er 
dobbelt så godt
Temperaturfølerne har to 
PT 100 sensorer, hvor den 
ene konstant holder øje med 
den anden og alarmerer, hvis 
afvigelserne bliver for store.

– Det betyder, at vi ikke 
behøver at stoppe produk-
tionen for at reparere. Vi 
kan køre videre med den 
føler, der fungerer. Det er 
en kæmpe værdi for os, at fø-
lerne holder øje med sig selv. 
Derfor regner vi også med 

at forlænge intervallerne for 
vedligehold fra et til fem år, 
siger Torben Nielsen.

På trods af betydeligt 
længere intervaller mellem 
kalibreringen, vurderer 
Harboes tekniske chef, at 
sikkerheden er blevet mar-
kant bedre.

– Nu ved vi det i forvejen, 
hvis en føler er ved at stå af. 
Det er bedre at tage det i op-
løbet. Det er simpelthen en 
bedre strategi at forebygge 
fremfor at helbrede, siger 
han.

Bussen gør stilladset 
overfl ødigt
De nye følere er bygget til 
PROFIBUS, så teknikerne 
kan overvåge hver enkelt fø-
ler direkte fra en smartpho-
ne eller tablet-computer. 
Harboe kunne genbruge den 
gamle kabelføring, da de nye 
følere skulle installeres. Ka-
librering kan foretages i en 
tørkalibrator på værkstedet 
– det behøver ikke længere 

foregå med stillads, kabler 
og kilometervis af vandre-
ture for teknikerne for hvert 
temperaturinterval.

– Jeg skal ikke arbejde 
oppe ved føleren, så jeg kan 
bare gå op på en stige og pille 
den ud. Det er ikke længere 
nødvendigt med et stillads. 
I gamle dage kunne jeg ka-
librere to følere på en dag. 
Nu kan jeg lave otte på en 
dag, siger tekniker Jeppe 
Pedersen fra Harboe.

Plug-and-play – næsten
Foruden Torben Nielsen sid-
der der rundt om bordet tre 
teknikere. De er alle meget 
begejstrede for de nye tem-
peraturfølere.

– De gamle kunne slet 
ikke lave så præcise må-
linger. De her er præcise i 
hele spektret med minimale 
afvigelser på 0 til 0,1 grad, 
siger Jeppe Pedersen, der 
kalibrerer følerne i syv in-
tervaller på fi re grader fra 
nul til 24 grader.

– Jeg er forbavset over, hvor 
hurtigt jeg har kørt de nye 
følere ind. Arbejdet er jo i 
hovedsagen foregået hjem-
me fra skrivebordet, siger 
Henning Jørgensen fra 
Harboes underleverandør 
CesTek. Han tilføjer: – Nu 
får jeg jo temperaturen di-
rekte. Jeg skal bare hive den 
op i panelet. Med de gamle 
4-20 milliampere skulle jeg 
beregne den binære eller he-
xadecimale værdi.

En Mercedes kan betale sig
De nye følere er dyrere end 
den gamle teknologi, så 
Harboe Bryggeri har valgt 
at nøjes med to følere i stedet 
for tre følere på hver tank. 
Den øverste er simpelthen 
sparet væk.

– Det betyder ikke noget, 
om vi måler øverst i tanken. 
Alligevel har jeg været nødt 
til at bruge mine overtalel-
sesevner for at få solgt sådan 
en Mercedes op i systemet. 
Der er jo ingen, der har gjort 
det her før, siger Torben 
Nielsen.

Harboe har installeret to 
følere på de første 12 tanke 
– i alt 24 følere. Bryggeriet 
har allerede indkøbt følere 
til de næste 12 tanke.

– Direktøren kan godt se, 
at det kan betale sig at ofre 
de penge, siger teknisk chef 
Torben Nielsen.

Temperaturføleren tager bussen
Fra venstre: Teknisk Chef Torben 
Nielsen, Harboe Bryggeri, Henning 
Jørgensen, CesTek, Jeppe Pedersen, 
Harboe Bryggeri, og John Kruse, Har-
boe Bryggeri.

De to temperatur-sensorer sidder tæt sammen yderst på spidsen 
– lige ved pegefi ngeren. Det hvide er en særlig pasta, der sikrer 
stabil kontakt til tankens overfl ade. Hele blokken monteres på 
tanken – udefra.

Med Profi net kan teknikerne overalt tjekke, at temperaturfølerne 
i tankene fungerer, som de skal.

Temperaturfølere 
monteret uden på 

tankene.

Knivskarpe målinger af 
temperaturen.
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Mød os på El & Teknik stand C4500 - Læs mere på www.pcschematic.dk/cablemanager 

Klar til at 75% reglen udgår?
Få styr på kablerne - spar tid & penge - og overhold loven

Den nye elsikkerhedslov kræver dokumentation for, at der er korrigeret for samlet 

fremføring af kabler, når de belastes med mere end 30%. Og 75% reglen udgår. Så hvis 

du og dine kolleger ikke har styr på dokumentationen, kan det hurtigt blive dyrt i kabler.

Men hvorfor vente på at de nye regler træder i kraft? 

Med PCSCHEMATIC Cablemanager er der tid & penge at spare allerede nu.     

Programmet holder styr på samtlige kabler og føringsveje, der indgår i anlægsopgaver, 

og giver overblik over både den indledende projektering og det efterfølgende vedlige-

hold. Det giver alle involverede parter overblik over alle kabler og deres status, og gør 

det let at kommunikere klart og effektivt.

I PCSCHEMATIC Cablemanager får I automatisk beregnet hvor meget kablerne fylder i 

bakkerne og får foretaget spændingsfaldsberegninger. I får vist de korteste føringsveje 

og får kabellængder beregnet, så I får bestilt præcis den mængde kabel, der er brug 

for. Og I får overblik over antallet af samlet fremførte kabler i alle kabelbakker, så I kan 

holde styr på korrektionsfaktoren for hvert enkelt kabel - og dermed følge loven. 

I kan altså allerede nu blive klar til at 75% reglen udgår, få overblik over kablerne, og 

spare tid & penge.



WAGO’s webpanel e!DISPLAY 7300T
DIT ANLÆGS VISITKORT

WAGO Denmark A/S • Lejrvej 17 • 3500 Værløse

Tlf.: 44 35 77 77 • info.dk@wago.com

e!DISPLAY er det avancerede HMI-display til webbaserede applikationer.

Fås i fire skærmstørrelser – derfor passer e!DISPLAY også til din applikation.

Med sensorer på fronten opnår du sikkerhed og energieffektivitet.

Det fleksible fastgørelseskoncept gør monteringen både hurtigere og lettere.

www.wago.dk
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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

Når E-16 løber af stablen 
d. 6. – 8. september i 
Odense Congress Cen-
ter vil årets tema være 
IoT – Internet of Things. 
Årets tema kommer til at 
gennemsyre både ’Inno-
vation Zone’, og de faglige 
seminarer og foredrag ved 
årets elektronikmesse. Et 
spændende område i kon-
stant forandring, fortæller 
arrangørerne.

FAGMESSE. E-16 sætter fo-
kus på IoT, når dørene slås 
op til årets elektronikmesse. 
Temaet IoT er valgt for at 
favne hele elektronikbran-
chen. Området er interes-
sant for både udstillere og 
besøgende til E-16, som 
består af bred vifte af leve-
randører af komponenter, 
test- og måleudsyr, produk-
tionsudstyr, softwareværk-
tøjer samt udviklings- og 
produktionsservices og me-
get andet.

Kommunikation 
mellem produkter
- Det smukke ved IoT er, 
at der ret beset ikke er 
tale om én applikation el-

ler protokol, men snarere 
rigtig mange. Fællestræk-
ket er den cloud-baserede 
automatiske kommunika-
tion mellem elektroniske 
produkter eller produkter, 
der aldrig oprindeligt var 
tænkt som elektroniske. Vi 
har endnu kun set toppen 
af isbjerget, og netop derfor 
er det et meget interessant 
tema, siger Per Bach, faglig 
konsulent på E-16.

Faglige seminarer i 
’Innovation Zone’
Under E-16 vil fl ere eksper-

ter, virksomheder og fore-
dragsholdere øse ud af deres 
erfaring om IoT, om produk-
ter, regler og udvikling. Der 
vil også være fokus på, hvor-
dan man lettest sikrer sig, 
at et design bliver fejlfrit og 
velfungerende fra starten. 
Dette vil fi nde sted i ’Inno-
vation Zone’ og til de mange 
faglige seminarer, som E-16 
snart løfter sløret for.

Til årets elektronikmes-
se vil de besøgende også få 
mulighed for at få en snak 
med udstillerne om, hvor-
dan de allerede benytter 

eller implementerer IoT. 
Udbydere af komponenter, 
systemer, udviklings-kits 
og lignende hardware vil 
vise, hvordan man lettest få 
implementeret den rigtige 
kommunikationsprotokol 
i produkterne. Derudover 
vil de forskellige distribu-
tører af test- og måleudstyr 
stå klar for at vise, hvordan 
man verifi cerer sine designs 
og produkter.

Højeste faglige temaniveau
- Vi har i år haft et stort fo-
kus på at løfte den faglige 

del af E-16, og det tegner 
rigtig godt. Vi forventer det 
højeste faglige temaniveau 
i messens historie.  Målet 
er at sikre og tiltrække fl ere 
udstillere og besøgende til 
messen i 2016. Vi har samlet 
et stærkt hold bag messen i 
form af vores messekomité 
og tilknytning af Per Bach 
som facilitator for den fagli-
ge del, fortæller projektchef 
Iben Malling fra Odense 
Congress Center. 

Det er ottende gang, at 
elektronikmessen bliver 
afholdt. Odense Congress 
Center har siden 2002 lagt 
de fysiske rammer til elek-
tronikmessen, og købte 
messen af Mediehuset In-
geniøren i 2014, hvorefter 
Odense Congress Center 
siden har været ansvarlig for 
både afvikling og indhold til 
elektronikmessen.
 jsj

Fagmessen E-16 sætter fokus på Internet of Things 
På E-16 præsenteres en bred vifte af komponenter, test- og måleudsyr, 
produktionsudstyr, softwareværktøjer samt udviklings- og produktions-
services og meget andet.

De besøgende på E-16 får mulighed for at få en snak med udstil-
lerne om, hvordan de allerede benytter eller implementerer IoT.
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Kampagne  - 
pris fra  

DKK 11500,– Inkl. 2 timers 
opstarts-
service

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

Optimised Motion Series: kostoptimerede elektriske bevægelser
Konceptet gør positionering lettere end nogensinde før. Og er væsentligt billigere end almindelige elektriske positioneringssystemer: Modulerne 
kan nemt kombineres og skrues sammen uden ekstra monteringsbeslag. Controllerne kan forbindes til alle førende industrielle netværk.
Ring 70 21 10 90 for mere information. www.festo.dk/OMS

Endress+Hauser har 
udviklet markedets første 
fl owmåler med Profi net. 
Specielt inden for fødeva-
reindustrien vil den hur-
tigere kommunikation og 
omfattende datamængde 
fra multivariable enheder 
betyde forhøjet produkt-
kvalitet og besparelser.

FLOW. I dag er over 90 % af 
alle målepunkter udstyret 
med HART og 4-20mA 
kommunikation, som giver 
en god og stabil kommuni-
kation af de målte værdier. 
Dog ser Endress+Hauser 
tydelige tendenser, specielt 
inden for fødevareindu-
strien, på at maskinbyggere 
skal være mere fl eksible og 
arbejde endnu hurtigere for 
at forblive konkurrencedyg-
tige. 

Store besparelser med 
Profi net
Med en Profi net-integration 
er der mange penge at spare 
både omkring rådgivning, 
valg af produkt og opstarts-

fasen, da det er en standar-
diseret løsning med nem og 
problemfri integration, som 
samtidig giver slutbrugeren 
en masse fordele. 

Slutbrugeren kan spare 
mange penge på en hurti-
gere kommunikation om-
kring kritiske måleværdier, 
samt spare tid på en langt 
hurtigere udskiftning af 
fl owmålerne, da alle indstil-
linger allerede er registreret 

og gemt. Desuden tilbyder 
Profi net en nem løsning, når 
fl ere fl owmålere skal indstil-
les samtidigt.

Hurtigere kommunikation 
af kritiske data
Profi net er en åben indu-
striel Ethernet-standard og 
repræsenterer den teknolo-
giske udvikling af Profi bus. 
Denne protokol blev oprin-
deligt udviklet af Siemens 

og af Profi bus & Profi net 
International (PI). Som en 
efterfølger for Profi bus DP 
har Profi net allerede bevist 
sit værd inden for industriel 
automatisering og maskin-
industrien, hvor denne type 
kommunikation bliver an-
vendt på ca. 30 % af alle 
målepunkter.

Profi net, svarende til 
EtherNet / IP, sikrer fuld-
stændig interoperabilitet, 

hvilket betyder et ensartet 
og kontinuerlig kommu-
nikationssystem mellem 
styresystem og eksterne en-
heder. Profi net har således 
de samme fordele som en in-
dustriel Ethernet-protokol, 
herunder real-tidstransmis-
sion af omfattende data-
mængder fra multivariable 
enheder. Dermed skaber 
Profi net brugerne en klart 
hurtigere kommunikation 
af kritiske data.

Markedets første 
fl owmåler med Profi net
Da det stigende behov for 
måleinstrumenter med Pro-
fi net primært er kommet 
fra fødevareindustrien, har 
Endress+Hauser nu valgt at 
udvikle deres populære Pro-
line 100 fl owmåler (elektro-

magnetisk og Coriolis) med 
Profi net. Dermed tilbyder 
Endress+Hauser markedets 
mest kompakte fl owmåler 
med den hurtigste og mest 
stabile kommunikation. 
Dette i kombination med 
Heartbeat Technology, in-
tern egenkontrol, og mu-
ligheden for at få adgang til 
fl owmåleren direkte over 
Profi net, som giver bruge-
ren fuld tilgængelighed og 
processtyring, uanset hvor 
installationen måtte befi nde 
sig i verden. Proline 100 le-
 ver desuden op til alle mate-
riale- og godkendelseskrav i 
fødevareindustrien.

Yderligere informationer 
på: www.dk.endress.com/
Proline100PROFINET_DK
 jsj

Markedets første fl owmåler 
med Profi net

Endress+Hauser’s Proline 
100 fl owmåler (elektro-

magnetisk og Coriolis) 
fås nu med Profi net.

Specielt inden for fødevareindustrien oplever Endress+Hauser 
et stigende behov for Profi net-kommunikation.



11april/maj 2016

Har du brug for målinger til forbrug, afregning, 
sektionering samt lækageovervågning, så kan 
MAG 8000 løse dine behov. Denne batter-
idrevne vandmåler kommunikerer via GSM/
GPRS, hvor data er kompatibel med WinCC, 
IGSS, iFIX eller din PC/mobiltelefon. Som noget 
nyt kan den også tilkobles Kamstrups Ready 
system via et wireless M-Bus gateway. 
Måleområderne starter fra Qn 16 og opefter 
– ideel til store forbrugere.

Læs hvordan MAG 8000 afhjælper enkle eller 
mere komplekse behov. 

www.siemens.dk/mag8000

Fjernaflæsning af 
batteridrevne vandmålere
Nemt og sikkert med MAG 8000

Tlf. 43 71 80 88
Fax 43 71 80 38

ww.deltaelektronik.dk

30 cyklus pr. min. - 3600 håndteringer pr. time

Vi tager helt eller delvist ansvaret
for servoløsningen fra design til indkøring

Når emner flyttes og håndteres har 
Elmore’s føringsmoduler stivheden og
dynamikken, der gør det muligt, at opnå
en øget cyklustid i XYZ-applikationer.

op til 5 m/sek

d

re komplette servo-
med tilhørende
kanik, såvel i avan-
e synkroniserings-
erpolerende opgaver,
simple punkt-til-

t styringer.

SENSORER. Med introduk-
tion af ARC serien af sen-
sorer fra Hamilton, der i 
Danmark forhandles af In-
satech A/S, er det nu mu-
ligt ved hjælp af Bluetooth 
4.0 at betjene, konfi gurere, 
kalibrere og vedligeholde 
sensorerne via smartphone 
eller tablet. Derudover gi-
ver nye funktioner, som 
dokumentationsrapporter 
af kalibrering og justering 
mulighed for at optimere 
arbejdsgange samt sikre en 
god verifi kation af sensoren 
under drift. 

De velkendte ARC 
sensorer har stadig alle de 
samme fordele i kommu-
nikationen med styresyste-
mer, hvad enten man ønsker 
4..20mA eller digitalt signal 
via den indbyggede micro-
transmitter. De gemmer 
kalibreringshistorik, sen-
sorinformation og man kan 
stadig konfi gurere og kom-
munikere med sensoren via 
Hamilton-software.

LED-indikation med 
forskellige farver
I Hamilton ARC serien, er 
transmitteren indbygget i 
sensorerne til pH, lednings-
evne og opløst ilt. Derved 
er det muligt at integrere 
disse sensorer direkte i sy-
stemerne, enten via 4...20 
mA eller Modbus RS-485.

Ny funktionalitet giver 
mulighed for en hurtig visuel 
inspektion når man går igen-
nem installationsstedet, da 
det nu er muligt at se på LED 
indikationen, hvilken status 

de enkelte sensorer har: Blåt 
LED lys indikerer en aktiv 
Bluetooth forbindelse, grønt 
LED lys indikerer, at der 
ingen fejl er registreret på 
sensoren. Gult LED lys in-
dikerer mindst en advarsel 
og rødt LED lysviser, at der 
er mindst en sensorfejl. 
Hvilken fejl, der er tale om, 
kan ses under sensorstatus 
på enheden. 

Forskellige Apps
Der fi ndes forskellige Apps 
tilgængelige i Appstore 
og Google Play, som giver 
forskellige muligheder og 
funktioner: ARC Air Lite 
anvendes kun ved kontrol 
af sensor for visuel visning 
af sensor værdier, med ARC 
Air kan man udføre kali-
brering samt konfi gurering 
af sensoren, og ARC Air 
Advanced har alle ovenstå-
ende funktioner samt GMP 
(Good Manufacturing Prac-
tice) rapporteringsfunktion 
(Kun til Android)

Også dokumentation 
som hardcopy
I ARC Air Advanced er det 
muligt for brugerne, at ge-
nerere digitale rapporter ef-
ter udført kalibrering eller 
justering. Derved kan man 
sikre sig et højt dokumen-
tationsniveau i henhold til 
GMP. Nu kan man nemt og 
sikkert overføre alle data fra 
sensoren til PC ved hjælp 
af en Bluetooth konverter; 
rapporten kan printes til un-
derskrift såfremt hardcopy 
dokumentation ønskes. 

Bluetooth systemet giver 
muligheder for de brugere 
som sætter store krav til 
dokumentationen både i 
laboratoriet og i processen, 
men også for de brugere som 
ikke har de store krav, men 
blot ønsker mere dokumen-
tation, eksempelvis historik 
på sensorerne.                      jsj

Sensorer med indbygget 
transmitter og Bluetooth

Med introduktion af ARC serien af sensorer fra Hamilton, der i Danmark 
forhandles af Insatech A/S, er det nu muligt ved hjælp af Bluetooth 4.0 at 
betjene, konfi gurere, kalibrere og vedligeholde sensorerne via smartphone eller tablet.

I Hamilton ARC serien, er transmitteren indbygget i selve sensoren og med betjening 
på smartphone eller tablet er det nemt at konfi gurere eller kalibrere sensorerne.
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Skab integrerede HMI-, PLC-, drives- og datakommunikationsløsninger med 
WARP Engineering Studio. En software, der for evigt vil ændre den måde, 
du skaber automationsapplikationer på. WARP vil automatisk konfigurere
al hardware, software samt kommunikationsindstillinger, og tilgår alle
applikationsprogrammer, der indgår i din applikation. Hvad der før tog dage at 
programmere, kan nu være klar på få minutter.

 Se mere på www.beijer.dk

Fast forward engineering
WARP Engineering Studio

W
ARP Engineering Studio

INVERTERE. Med brugen af 
invertere til en lang række 
”vanskelige”, motorstyrede 
applikationer som pumper 
og ventilatorer, hvor start-
momentet ofte er overdre-
vent højt, opstår en række 
problemer omkring ind-
stilling af inverterne til de 
forskellige formål. De høje 
start- eller kipmomenter 
medfører ofte, at traditio-
nelle invertere tripper, så 
applikationen falder ud. 
Men sætter man omvendt 
trip-grænsen for højt, så er 
der en risiko for, at inverter 
eller drev tager skade ved 
utilsigtede overbelastninger 
eller kortslutninger.

Effektiv inverterløsning
Med FR-F800 tilbyder 
Mitsubishi Electric, der 
i Danmark forhandles af 
Hans Følsgaard A/S, en på 
alle måder meget effektiv in-
verterløsning på problemet 
omkring usædvanlige, men 
ukritiske lastvariationer og 

høje startmomenter. Det 
gør denne nye inverterserie 
oplagt til at række pumpe- 
og ventilatorapplikationer, 
der ofte trækker nogle me-
get høje startmomenter.

Indbygget intelligens
FR-F800 serien er frem-
stillet med en indbygget 
intelligens, der stort set 
helt eliminerer utilsigtet 
tripping, og som gennem 
en autotuningfunktion gør 
tilpasning af inverter til 
applikation meget let. FR-
F800 serien er udviklet til 
eksempelvis spildevands-
pumper, kompressorer og 
HVAC-applikationer samt 
en række andre motordrev, 
hvor en stand-alone inver-
terløsning uden yderligere 
styring eller ekstern intel-
ligens giver en god, økono-
misk og effektiv løsning.

Effektivitet på op til 98 %
Begreberne ”økonomisk ”og 
”effektiv” er desuden nøgle-

ord for FR-F800 inverterne, 
da den intelligente styring 
medfører, at effektiviteten 
i visse tilfælde kan blive så 
høj som 98 %. Og der er selv-
følgelig også god økonomi i 
at inkludere en styring, som 
maksimerer oppetiden på 
applikationen uden de util-
sigtede udfald.

Serien omfatter fra star-
ten 46 forskellige modeller, 
der i 240V-området omfat-
ter modeller fra 0,75kW til 

110kW og i 500V-området 
tilbyder typer på mellem 
0.75kW og 630kW. Det 
giver mulighed for support 
af selv ganske små stand-
alone produkter som større, 
industrielle systemer med 
invertere tæt tilpasset ap-
plikationens ydelse.

Skræddersyet PID-
controller og on-board PLC
Hjertet i FR-F800 er en 
skræddersyet PID-control-

ler (proportional, integral, 
differential) og en on-board 
PLC, der sikrer stand-alone 
funktionaliteten. Intelli-
gensen omfatter pumpe-/
omrøringsfunktioner, øvre 
og nedre advarselsgrænser, 
detektering af rørbrud og 
tørløb i applikationen, for-
hindring af vandhamring 
og automatisk tune-out af 
vibrationer i systemet. Der 
er desuden mulighed for at 
køre automatiske rensnings-

cyklusser, hvilket især er 
interessant for spildevands-
anlæg.

Alle produkter i FR-F800 
serien kan kommunikere 
via CC-Link, CC-Link 
IE, Profi bus DP/V1, Profi -
net, DeviceNet, EtherNet 
IP, EtherCat, CanOpen, 
LonWorks, RS485, Mod-
bus, BacNet og lignende.
 

jsj

Intelligente invertere til høje startmomenter
Inverterserien FR-F800 
fra Mitsubishi Electric er 
perfekt til stand-alone 
applikationer som pum-
per og ventilatorer, hvor 
startmomenterne ofte er 
høje.

Med FR-F800 har Mitsubishi Electric skabt en inverter 
serie, der er perfekt til stand-alone applikationer som 
pumper og ventilatorer, hvor startmomenterne ofte er 
høje og normale invertere ofte tripper. Samtidigt er de 
intelligente invertere også meget effektive.



TEMPER ATUR |  EX-BARRIERER |  KOMMUNIK ATION |  MULTIFUNK TIONER |  ISOL ATION |  DISPL AYS 

Vores multifunktionelle konvertere omfatter en lang række versatile enheder til isolation, konvertering, 

skalering, forstærkning, alarmering, kontrol osv. Med kun én variant, der dækker en lang række anvendelser,

kan du og din virksomhed reducere installationstid og uddannelsesbehov og forenkle håndtering af 

reservedele. Vores enheder er designet til langtidssignalpræcision, lavt energiforbrug, immunitet over for 

elektrisk støj og nem programmering.

Alle vores produkter er designet enkeltvis og kontrolleret, så de overgår de mest krævende

fejlratevurderinger. Derudover giver vi 5 års garanti på alle vores produkter.

Se mere på www.prelectronics.dk

PERFORMANCE
MADE

SMARTER
Driftsikker og  
ekstremt præcis
signalbehandling

4000-serien
Multifunktionelle konvertere

• 5 varianter dækker hundredvis af applikationer
• Universel forsyningsspænding på 21,6...253 VAC / 19,2...300 VDC
•  Ét aftageligt display / programmeringsmodul passer til alle varianter
•  PR-menustrukturen med rullende hjælpetekster gør konfiguration af modulerne

ekstremt nem og tidsbesparende
•  Adgang til mange avancerede funktioner via trykknapper: digital kalibrering af

alle indgangstyper og manuel simulering af udgang og relæfunktioner for hurtig 
og nem idriftsættelse og systemtest



14 april/maj 2016

Spider III: Hurtig og økonomisk Ethernet switch

• Hurtig kommunikation - med Gigabit hastighed  

• 

• 

• 

• 

  

• 

• 

• 

- 

Højere ydelse lavere udgifter! 

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

Scan QR-koden og se mere

IQ Sensor Net System 
181 er et onlinesystem til 
enkel-parameter analyse 
af både drikkevand og 
spildevand.

ANALYSE. Det nye IQ-On-
line System 181 fra WTW, 
der i Danmark er repræsen-
teret af Gustaf Fagerberg 
A/S, er et digitalt alternativ 
til de velkendte analoge et-
punkts-målesystemer. Det 
anvender WTW’s gennem-
testede digitale IQ-sensorer 
med fast kabeltilslutning og 
en kabellængde på 10 m.

System 181 kan bruges 
til enten pH/redox, opløst 
ilt, ledningsevne eller tur-

biditet, med temperatur 
som sekundær parameter. 
Systemet har kalibreringsfri 
optisk iltsensor og turbidi-
tetssensor med ultralyds-
rensning. Den kan fås med 
integreret strømforsyning 
(110–240 VAC), eller i en 
24V-version. Der tilbydes 2 
analoge udgange og 3 relæer.

Ud over almindelige ap-
plikationer, eksempelvis 
ved indløbet (pH), den 
biologiske rensning (opløst 
ilt) eller udløbet (turbidi-
tet) fra et renseanlæg, kan 
System 181 også bruges på 
alle parametrene til analyse 
af drikkevand både inline i 
rør, bypass i fl owcelle eller 
neddykket i tank.
 jsj

Digitalt enkel-para-
meter analysesystem

Det nye IQ-Online System 
181 fra WTW kan bruges til 
at måle pH/redox, opløst ilt, 
ledningsevne eller turbiditet, 
med temperatur som sekun-
dær parameter.

Softwareoscilloskopet 
TwinCAT 3 Scope fra 
Beckhoff Automation er 
et effektivt måleapparat 
til enkel grafi sk visning af 
signalforløb.

OSCILLOSKOP. Med Twin-
CAT Scope kan man nemt 
få realiseret måletekniske 
anvendelser selv for ’Big Da-
ta’, idet multicore-databe-
handling giver mulighed 
for opsamling og visning af 
meget store datamængder. 
Softwareoscilloskopet er 
100 % integreret i Twin-
CAT-styringsarkitekturen 
og muliggør enkel grafi sk 
fremstilling af signalforløb 
ved hjælp af udstyrets gra-
fi kværktøj.

Alle procesdata 
skal analyseres
Set i lyset af ’Industri 4.0’ 
og ’Big Data’ er dataregi-
streringen på maskiner ved 
at få større og større betyd-
ning. I den forbindelse skal 
alle procesdata omkring 
bl.a. maskinens livscyklus 
analyseres og vises på en 
grafi sk overskuelig måde 
i tidsmæssig korrekt ræk-
kefølge og med maksimal 
funktionalitet. Ved hjælp 
af TwinCAT 3 Scope kan 

tidsforløb vises helt ned til 
?s-opløsning. På grund af 
multicore-funktionen eg-
ner TwinCAT Scope sig også 
til opsamling af mange må-
linger med fl ere hundrede 
variabler. 

 Analyse- og 
grafi kværktøjer
TwinCAT’s udviklingsmil-

jø er integreret i Microsoft 
Visual Studio og dermed 
meget brugervenlig. Ma-
skinudviklere kan gøre 
brug af et grafi kværktøj, 
som ikke kun gør processen 
i forbindelse med applikati-
onsudviklingen, men også 
procesovervågningen en hel 
del nemmere. I kombination 
med softwaremodulerne 

TwinCAT Analytics og 
TwinCAT IoT kan man få 
de registrerede procesdata 
analyseret lokalt eller i Pri-
vat- eller Public Cloud. Sig-
nalerne i TwinCAT Scope 
vises enten i YT-, XY- eller 
de nye bjælkediagrammer.

           jsj

Multicore-oscilloskop til ’Big Data’

TwinCAT 3 Scope kan benytte sig af fl ere processorer til signalvisningen. 
Det kan indstilles individuelt for hvert diagram, alt efter hvilken processor 
computerydelsen til signalvisningen skal komme fra.



Første højnøjagtigheds radar med 79 GHz 

Endress+Hauser lancerer verdens mest nøjagtige radar med et 
frekvensområde på 79 GHz til niveaumåling i væsker

Innovation i særklasse
Med anvendelsen af en radar frekvens på 79 GHz har Endress+Hauser åbnet op for en helt ny æra indenfor radar 
niveaumåling af væsker. Den nye radar kan løse selv de mest avancerede niveaumåleopgaver uanset om det er i smalle 
tanke, aggressive medier eller en ellers besværlig installation. 

Nøjagtigheden er i vinkel
Micropilot NMR81 udnytter 79 GHz-teknologien for at generere markedets smalleste stråle med en vinkel på ned til 3°. 
Dermed bliver målingerne væsentligt mere pålidelige, selv i smalle tanke fordi radarstrålen undgår hindringer såsom 
ledeplader på beholderens vægge, og kan derfor uhindret sende og modtage sit signal.

Godkendt til afregning
For at anvende et måleinstrument til afregningsapplikationer kræver det et instrument med meget høj præcision. 
Micropilot NMR81 kan nemt opfylde alle API og OIML krav. Derudover er antennen udstyret med en gastæt gennemføring, 
som er særlig vigtig for håndtering af stærkt giftige eller diffunderende væsker.

Læs mere på www.dk.endress.com/nmr81

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
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Af Jørgen Sommer.

AKTUATOR. At elektriske 
lineære aktuatorer erstat-
ter pneumatiske cylindre, 
skyldes den mindre effekti-
vitet, de høje omkostninger 
til idriftsættelse, rekonfigu-
ration, service og vedlige-
holdelse samt pneumatiske 
systemers begrænsede sty-
reegenskaber. 

Pneumatiske  
og elektriske drev
Nyere omkostningssam-
menligninger viser at elek-
triske lineære drev betaler 
sig selv i løbet af mindst et 
halvt år. Dette gælder også 

for simple punkt-til-punkt 
bevægelser med to stoppo-
sitioner. 

Sammenligningerne er 
gennemført ud fra nuværen-
de priser på komponenter og 
elektricitet. Desuden giver 
lineære drev større fleksibi-
litet i design, produktions-
processer og overvågnings 
systemer i produktionen. 

Pneumatiske aktuatorer 
karakteriseres ved lavere 
anskaffelsesomkostninger, 
de er modstandsdygtige for 
eksterne indflydelser som 
temperaturvariationer, 
støv og høj overbelastning. 
Desuden er de også simple 
at operere og kræver ikke 
holde-strøm, når de benyt-
tes i lodrette placeringer. 

Komprimeret luft bliver 
også brugt til transport og 
rengøringsopgaver på mange 
værksteder og i industrielle 
omgivelser. Så kompressor-
systemer skal være til stede 
i alle tilfælde. Det er derfor 
ikke underligt at pneuma-
tiske cylindre er benyttet i 
mange applikationer og fin-
des i mange fabrikker.

Tab der koster
Komprimeret luft er imid-
lertid en af de mest kost-
bare energiforsyninger 

fordi kompressorer kun 
kan konvertere en mindre 
portion af inputenergien til 
brugbar kraft. En større del 
bliver spredt som varmetab. 

Med den seneste teknolo-
gi kan man opnå en effekti-
vitet på ca. 30 %. Yderligere 
stigning er nærmest umulig, 
fordi de fysiske begrænsnin-
ger praktisk talt er nået. 

Foruden de allerede 
omtalte omkostninger til 
motoren, kompressoren, 
opstart og driftstab, samt 
tab fra håndteringen af kom-
primeret luft, opstår der i 
praksis også tab på grund af 
utætheder i rør og fordelings 
systemet. 

Energiforbruget
Når man også tænker på de 
ekstra konverteringstab, 
der er i cylinderen er der 
i realiteten kun ca. 5 % af 
inputenergien, som er til-
gængelig for brugbar kraft. 
Effektiviteten kan øges ved 
optimal design af rørsystem 
og cylindre, sporing af utæt-
heder og varme aflednings 
systemer. 

Selv om alle disse potentiel-
le besparelser kan realiseres 
vil komprimerede luftsy-
stemer stadig skulle bruge 
denne inputenergi meget 
effektivt for at kunne opnå 
en maksimal overordnet ef-
fektivitet på ca. 10 %. Dette 
kan man også se i totale om-
kostningsberegninger på en 
kompressor. 

Mens ca. 10 % af om-
kostningerne skal bruges på 
indkøb og andre ca. 10 % på 
vedligeholdelse af systemet 
bliver energi omkostninger-
ne typisk 70 til 80 % af de 
totale omkostninger i løbet 

af kompressorens servicele-
vetid.

Det undrer ikke at flere og 
flere virksomheder forsøger 
at begrænse komprimeret 
luft i deres produktion til et 
absolut minimum. Specielt 
ikke nu i disse tider, hvor 
energipriserne har været 
stigende og hvor vi alle fo-
kuserer på miljø – Især CO2 
udslippet. I dag er der uden 
undtagelse masser af alter-
native løsninger, som ikke 
bruger komprimeret luft. 

Til lineære bevægelser 
i mange applikationer er 
den lineære elektriske mo-
tor i tubular form en god 
erstatning. Disse leveres af 
LinMot i mange forskellige 
design og effekt klasser. 

Se fig. 1. 

Et konkret eksempel med 
energi-genbrug
Der er ingen tvivl om at elek-
triske drev er dyrere at købe 
end simple pneumatiske cy-
lindre, men analyser af de 
totale omkostninger over en 
service-levetid periode viser 
at industrielle lineære mo-
torer fra Delta Elektronik 
kan betale sig selv inden for 
få måneder eller uger. Dette 
gælder også simple punkt-
til-punkt bevægelser mel-
lem to positioner. 

Eksemplet i fig. 2 er vist 
med en vandret punkt-til-
punkt slaglængde på 400 
mm og 15 kg belastning i 
bevægelse, som opererer 
ved 30 cyklus pr. minut og 
50 % driftscyklus (=2.000 
mSek. cyklus tid). 

Den krævede positione-
ringstid på 500 mSek. til 
denne opgave som er vist i 
fig. 2 opnås med en accele-
ration på 10 m/Sek2 og en 
bevægelseshastighed på 1 
m/Sek. Accelerationstiden 
er på 100 mSek og det er den 
tid, hvor den lineære motor 
udfører nyttigt arbejde. 

Det betyder, at det ef-
fektive energiforbrug kun 
sker i løbet af en femtedel 
af positioneringstiden. Når 
den lineære motor er stop-
pet og når den er i bevægelse 
ved konstant hastighed for-
bruger motoren ikke energi 
ud over den, der er behov for 
grundet friktion.

Den kinetiske energi 
afholdt i løbet af brems-
ningstiden konverteres til 
elektrisk energi i motoren 
(via generator effekten). 
Denne kinetiske energi bli-
ver lagret i mellemliggende 
kondensatorer i servo con-
trolleren, hvor den kan blive 
brugt igen ved næste cyklus. 

Eksemplets energifor-
brug

Denne applikation kan 
implementeres ved brug 
af en LinMot lineær motor 
størrelse P01-48x240F i 
kombination med en Lin-
Mot servo controller mo-
del E1100-XC/B1100-XC 
med et kontinuerligt energi 
forbrug på minde end 100 
Watt.

Det konstant målte ener-
giforbrug af den lineære mo-
tor i applikationseksemplet 
er 92 Watt. Se fig. 3.

Hvis man går du fra at der 

er 8.000 driftstimer pr. år 
(Treskift drift) og en elek-
tricitets pris på 0,12 EUR 
pr. kWh bliver den totale 
årlige energipris 96 EUR. 
En pneumatisk løsning ville 
blive meget dyrere.

Løsning med  
pneumatik cylinder

Der skal bruges en pneu-
matisk cylinder med en 50 
mm piston diameter, når 
en belastning på 15 kg skal 
transporteres med en max. 
hastighed på 1 m/Sek. som 
det kræves i eksemplet. 
Dette ses af den tilhørende 
karakteristik kurve for den 
pågældende pneumatikcy-
linder. Se fig. 4.

I kontrast til den lineære 
motor skal den komprime-
rede luftenergi tilføres gen-
nem hele bevægelsen. Den 
kinetiske energi fra brems-
ningen skal også absorberes 
med chok absorbering og 
kan ikke lagres midlertidigt 
til næste bevægelse. 

Luftforbrug og kompres-
sor

Ifølge den valgte cylin-
ders datablad er cylinde-
rens forbrug 0,02529 dm3 
(forbrug ved dobbeltslag) 

luft ved 6 bar for hver mm 
af bevægelsen i en dobbelt 
slaglænge. 

Luftforbruget til en slag-
længde på 400 mm bliver 
0,37 dm3 pr. cyklus. Med 
30 cyklus pr. minut kræver 
den pneumatiske cylinder 
totalt 150.000 Nm3 af kom-
primeret luft pr. år til kon-
tinuerlig drift som er 8.000 
timer pr. år.  

Når man så overvejer 
trykudfald, reduktion og 
utætheds tab som er i stør-
relsesorden 25 % skal kom-
pressoren forsyne totalt 
190.000 Nm3 komprimeret 
luft i rørsystemet. 

En normal kompressor 
- 750 kW motor der giver 
7.500 Nm3 luftkapacitet - 
har et elektrisk forbrug på 
0,130 kWh til at komprime-
re 1 Nm3 pr. time med 6 bar. 
Dette er inklusive start-op 
samt driftstab og håndte-
ringen af komprimeret luft.

Den totale årlige energi-
omkostning bliver derfor ca. 
3.000 EUR – 0,12 EUR pr. 
kWh x 0,130 kWh pr. m3 
x 190.000 m3. Eller mere 
end 30 gange større end 
den tilsvarende elektriske 
løsning. Ved et højere antal 
cyklus ville dette forhold 
blive endnu større.

Total omkostnings  
kalkulation
Foruden de rene energiom-
kostninger skal investerin-
ger og omkostningerne for 
vedligeholdelse også inklu-
deres i den totale kalkula-
tion af alle omkostningerne. 
Test har vist at alt-i-alt udgør 
de ca. 20 % af totale drifts 
omkostninger. I eksemplet, 
her i artiklen, skal der derfor 
bruges ca. 750 Euro på dette 
- Hvert år - Således løber de 
totale driftsomkostninger 
op til 3.750 Euro. 

Optimer driftsomkostninger 
med el-lineær aktuator

Fig. 4. Ved 15 kg belastning og bevægelse på 1 m/sek. kræves en 
50 mm pneumatisk cylinder.

Fig. 1. Tubular lineære motorer benyttes mere og mere til at erstatte 
pneumatiske luftsystemer.

Fig. 2. Eksemplet er med en vandret punkt-til-punkt slaglængde 
på 400 mm og 15 kg belastning i bevægelse som opererer ved 
30 cyklus pr. minut og 50 % driftscyklus (=2.000 ms cyklus tid).

Fig. 3. Det konstant målte energiforbrug af den lineære motor i 
applikationseksemplet er 92 Watt. Hvis man går du fra at der er 8.000 
driftstimer pr. År (Tre-skift drift) og en elektricitets pris på 0,12 EUR pr. kWh 
bliver den totale årlige energipris 96 EUR. En pneumatisk løsning ville blive meget dyrere.

Delta Elektronik’s leverandør LinMot, der hører under 
den schweiziske Schultzer Group, NTI AG står bag un-
dersøgelser, som er grundlaget for denne og kommende 
artikel. Undersøgelserne viser de store forskelle, der er 
ved brug af elektrisk lineære drev til sammenligning med 
pneumatiske cylindre. 

I pneumatiske systemer bli-
ver ca. 2/3 af driftsomkost-
ningerne brugt på energi. 
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Røggasanalysatoren testo 
330i kan via smartphonen 
give alsidige og nemme 
analyser.

RØGGAS. Smartphone giver 
den korteste rute, de bed-
ste tilbud og morgenda-
gens vejr. Nu kan man også 
måle røggas med en app på 
smartphonen.

 Røggasanalysatoren testo 
330i, som forhandles af Buhl 
& Bønsøe, er seneste skud 
på testo Smart Probes pro-
duktlinjen, og kan betjenes 
med din smartphone. Det 
betyder alsidige og nemme 
røggasanalyser:   

Betjening og dokumen-
tation sker trådløst via en 
testo app.

Testo 330i har et yderst ro-
bust kabinet.

Sikker fastspænding af 
røggasføleren med testoFix 
følerophæng.

Målinger udføres hurti-
gere.

Måledata er altid til rådig-
hed.

Protokoller kreeres og 
afsendes med et enkelt tryk 
på smartphonen.
www.buhl-bonsoe.dk 

hassel.

Mål røggas med en 
app på smartphonen

Røggasanalyser via smartphonen.

Festo har udvidet sin 
Optimised Motion Series 
med verdens første IO-
Link-styrede drevcontrol-
ler, CMMO-LK. Den kan 
forbindes med en vilkårlig 
IO-Link-master eller 
Modbus TCP Ethernet-
port og giver mulighed for 
nem systemintegration på 
tværs af mange anvendel-
sesområder. 

DREV. - Brugen af elektrisk 
drevne aktuatorer i indu-
strien er ikke ny. Festo har 
i mange år haft forskellige 
versioner af pneumatiske 
akser – med remdrev, kug-
lespindel, trapezspindel og 
lineær motor, fortæller pro-
duktchef Claus Holm, Festo 
A/S. - Men ofte er løsninger, 
der drives af servomotorer, 
kun kommercielt relevante, 
når der er strenge krav til 
nøjagtighed og belastninger. 
Vi har taget vores populære 
ServoLite-controller, for-
bedret ydelsen, reduceret 
størrelse, omkostninger og 
strømforbrug for at produ-
cere CMMO-LK-controlle-
ren, der er specifikt udviklet 
til vores nye program af ak-
tuatorer i Optimised Mo-
tion Series.

Egen webserver
Det er ikke nødvendigt at 
købe eller downloade spe-
cialsoftware til idriftsæt-
telse. Controlleren har sin 
egen webserver, der giver 
kunderne mulighed for at 
parametrere den med en vil-
kårlig webbrowser på en vil-

kårlig computer. Systemet 
opretter endda automatisk 
forbindelse til Festos cloud-
baserede parameterserver 
for at sikre, at den har de 
seneste parametre for mo-
tor, akse og controller, så 
finindstillingen optimeres 
for brugeren. 

Kompatibel med alle Festos 
el-aktuatorer 
Med funktioner som safe 
torque off, integreret digi-
tal indgang til referencefø-
ler og Ethernet-diagnostik 
tilbyder denne kompakte 
controller markante tids- 
og omkostningsbesparende 
funktioner. For at sikre en-
kel opsætning følger der en 

device-fil med CMMO-LK, 
så maskinbyggere næsten 
øjeblikkeligt kan bruge den 
‚plug & play‘. 

- CMMO-LK er kompa-
tibel med alle elektriske ak-
tuatorer fra Festo, er meget 
fleksibel og kan nemt tilslut-
tes alle fieldbus-systemer 
via Festos CPX-automati-
onsplatform. Integration af 
IO-Link sikrer problemfri 
udskiftning af enheder, ef-
tersom alle parametre kan 
gemmes i PLC’en, og den 
integrerede encoder giver 
fuld servofunktionalitet 
i en kompakt 24V-enhed, 
tilføjer Claus Holm. 
 

jsj

Motorcontroller 
kompatibel med IO-Link 

CMMO verdens første IO-Link-styrede servodrev.
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Simatic S7-1500 Software 
Controller fra Siemens, 
der udelukkende eksisterer 
som et stykke software, 
kan med fordel anvendes 
til Advanced Automation-
løsninger.

CONTROLLER. Simatic S7-
1500 Software Controller 
fra Siemens er på den ene 
side en helt normal Sima-
tic S7-1500 Controller, der 
engineeres med TIA-por-
talen og dermed har alle 
de systemfordele, som det 
giver. På den anden side har 
en Simatic S7-1500 Soft-
ware Controller nogle helt 
særlige egenskaber, der gør 
den meget velegnet til opga-
ver, der eksempelvis kræver 
kompleks datahåndtering, 
integration med andre 
IT-systemer og hardware-
enheder som eksempelvis 
printere.

En del af Simatic  
Controller-familien
Simatic S7-1500 Software 

Controller har grundlæg-
gende de samme funktioner 
og det samme instrukti-
onssæt som en konventio-
nel Simatic S7-1500. Den 
konfigureres og program-
meres via TIA-portalen, 
og har de samme diagnose-
funktioner og muligheder 
for knowhow beskyttelse. 
Endvidere kan den anvende 
de samme softwareobjekter 
(Step 7 funktionsblokke), 
som man allerede har ud-
viklet. Scan-hastigheden og 
lagerstørrelsen afhænger af 
den hardwareplatform, som 
anvendes.

Blot et stykke software
Det, som gør en Simatic S7-
1500 Software Controller 
til noget særligt er, at den 
udelukkende eksisterer som 
et stykke software. Man kan 
lidt populært (men ikke 100 
% teknisk korrekt) sige, at 
en Simatic S7-1500 Soft-
ware Controller svarer til 
den firmware og den run-
time engine, der arbejder i 
en konventionel hardware 
Simatic S7-1500.

Herved sikres kompatibi-

litet og skalerbarhed med de 
øvrige medlemmer i Simatic 
Controller-familien.

Valgfri hardwareplatform
Selv en Simatic Software 
Controller har brug for en 
hardwareplatform for at 
kunne arbejde i runtime, 
og derfor understøttes den 
også af, hvad der bliver 
kaldt en PLC-simulator. 
Med Simatic har man mu-
lighed for at vælge den for 
opgaven optimale hardwa-
replatform, fra de mindste 
Simatic Open Controllere, 
via en lidt større Simatic Na-
nobox, over en noget større 
Simatic Microbox, og op til 
de endnu kraftigere Sima-
tic Box og Rack Industrial 
PC’er. Bemærk at Simatic 
S7- 1500 Software Control-
leren findes i forskellige ver-
sioner, tilpasset den valgte 
hardwareplatform.

Arbejder sammen med 
Windows
Det, der gør en Simatic S7-
1500 Software Controller 
til noget helt særligt, er 
den unikke egenskab, at 

den arbejder parallelt med 
operativsystemet Windows. 
Via en Siemens Hypervisor, 
som er en virtual machine 
monitor (VMM), adskilles 
hardwareplatformen fra 
de andre applikationer og 
operativsystemet, hvilket 
muliggør, at en Simatic S7-
1500 Software Controller 
arbejder helt uafhængigt 
af Windows. Man kan re-
starte Windows, uden at 
det påvirker Simatic Soft-
ware S7-1500 Controlleren. 
Ligeledes sikres en robust, 
realtime og deterministisk 
drift af Simatic S7-1500 
Software Controlleren, helt 
upåvirket af belastningen af 
Windows.

Mulighed for  
højniveauprogrammering
Et ofte fremsat brugerønske 
er, at kunne anvende højni-
veauprogrammering som en 
del af en applikation. Det at 
kunne udvikle komplekse 
softwareobjekter i et højni-
veauprogrammeringssprog 
og derefter kompilere det 
til en normal Step 7 funk-
tionsblok (FC og FB), er en 

unik mulighed for Simatic 
S7-1500 Software Control-
leren. Herved kan man som 
højniveauprogrammør løse 
komplekse beregningsop-
gaver og derefter stille sine 
færdige objekter til rådighed 
for andre, der arbejder med 
de konkrete kundeprojek-
ter. Disse personer ser blot 
en almindelig Step 7 funk-
tionsblok (FC og FB), som 
de kan håndtere ganske som 
normalt i TIA-portalen.

ODK og andre værktøjer
Via et ODK-værktøj - 
Open Development Kit 
- arbejder man som højni-
veauprogrammør i kendte 
omgivelser og med kendte 
værktøjer (Eclipse). Som et 
alternativ kan man anvende 
Visual Studio. Samtidig in-
deholder Simatic S7-1500 
Software Controlleren en 
række færdige Step 7 funk-
tionsblokke (FC og FB) til 
eksempelvis TCP/IP kom-
munikation med eksterne 
applikationer og operativsy-
stemet Windows. Desuden 
findes der en række optioner 
og add-on’s, der kan bruges 

til eksempelvis lagring af 
data fra controlleren direkte 
i en SQL-server, eller over-
førsel af data fra control-
leren til filer i eksempelvis 
csv- og ini- filformater. Med 
Simatic S7-1500 Software 
Controlleren får man altså 
en række helt unikke mu-
ligheder for at anvende hele 
Totally Integrated Automa-
tion (TIA)-platformen fra 
Siemens sammen med sine 
højniveauapplikationer.

Hard-PLC vs. Soft-PLC
Tidligere tiders diskussio-
ner omkring Hard-PLC vs. 
Soft-PLC giver ikke mening 
i en Simatic Controller-
sammenhæng. Med Sima-
tic Controllere og Simatic 
IPC’er, set i en TIA-portal 
sammenhæng, er der frit 
valg på alle hylder. For bru-
geren er det blot et spørgs-
mål om at vælge den for 
opgaven optimale hardware 
og softwareplatform.
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Simatic S7-1500:

Software Controller, der er mere end en Soft-PLC

Der findes gode løsninger 
til HVAC-markedet.

FØLERE. Produkterne fra 
østrigske E+E Elektronik 
GmbH, der i Danmark re-
præsenteres af Hans Buch 
A/S, er gode eksempler på 
at tekniske kvalitetspro-
dukter også kan have et flot 
design. Det er således af stor 
betydning for arkitekterne, 
f. eks. når der skal installeres 
rumfølere af forskellig slags 
i nybyggerier, at der findes 
elegante løsninger til HVAC 
markedet. 

Udmærkelse for  
største vækst
I 2015 fik Hans Buch således 
E+Es udmærkelse for den 
største vækst i en 2-årig pe-
riode. 

E+E er mest kendt for 
sine løsninger til fugt-
måling samt temperatur-
sensorer. Alle sensorer 
udvikles og produceres på 
egne faciliteter, således at 
der er fuldstændig kontrol 
med kvaliteten. Et af de ny-
este fokusområder er CO2 
måling, hvor E+E har haft 
stor succes med at udvikle 
en unik sensorteknologi til 
gartnerier. I dag er det også 
CO2 målinger, der er den 
væsentligste faktor ved sty-
ring af ventilation i kontorer 
og boliger. Den oprindelige 
produktion af løsninger til 
bilindustrien er stadig en 

væsentlig del af firmaet, 
sammen med produkter til 
HVAC, måling og overvåg-
ning, landbrug, proces- og 
miljøteknologi, automatise-
ring samt metorologi.

Kvalitetsstyring et fokus-
område

Kvalitetsstyring har altid 
været et af E+Es fokusom-
råder og virksomheden er 
i dag certificeret efter ISO 
9001 og ISO TS16949, 
samt ISO 14001 miljø-
certificering. E+E leverer 
også kalibreringssystemer 
til fugtighedsmåling og 
sammen med kvalitetssty-
ringskompetencerne har det 
resulteret i, at E+E labora-
torierne er akkrediteret som 
officielle kalibreringslabora-
torier for relativ fugtighed, 
temperatur, lufthastighed 
og luftflow af de østrigske 
myndigheder.

-Vi kunne ikke ønske os 
en bedre samarbejdspartner 
på HVAC-området, siger di-
visionschef hos Hans Buch 
Poul Fussing. 

-Et professionelt firma 
med tysk mentalitet og en 
fremragende support, har 
bidraget til de gode resulta-
ter på det danske marked. Vi 
véd vi tilbyder et kvalitets-
produkt, når der står E+E på 
typeskiltet, og så er det da et 
ekstra plus at designet også 
er i top, siger Peter Fussing.
www.hansbuch.dk  

hassel.

Rumfølere i et 
smukt design

igus udvider sit sortiment 
af ethernet-kabler til be-
vægelse med robotkabler 
i henhold til standarderne 
CAT6A og CAT7

KABLER. igus præsenterer 
nu de første ethernet-bu-
skabler i verden specialde-
signet til tredimensionelle 
bevægelser, som opfylder 
kravene i standarderne 
CAT6A og CAT7. Dermed 
giver igus brugerne garanti 
for sikkerhed og hurtig 
overførsel i drift, selv ved de 
højeste, mekaniske krav, for 
eksempel i forbindelse med 
dataoverførsel til industri-
robotter. Med de nye kabler 
udvider producenten det 
allerede omfattende sor-
timent af ethernet-kabler 
til vedvarende bevægelser 
i energikæder.

Kabler til tredimensionelle 
bevægelser
I dag er det ikke længere 
muligt at forestille sig 
moderne produktions-
virksomheder uden de 
omkring 3 millioner in-
dustrirobotter, som arbej-
der med stadigt voksende 
datamængder. Særligt på 
dette område er holdbare, 
specialkonstruerede kabler 
af specialmaterialer afgø-

rende for en fejlsikker da-
taoverførsel for at undgå, 
at produktionen står stille 
med store omkostningstab 
til følge. motion plastics-
specialisten har i 25 år ud-
viklet kabler til bevægelse 
og har nu til meget kom-
plekse anvendelser og med 
den nye kvalitetsstandard 
udviklet de første kabler 
i verden til tredimensio-
nelle bevægelser i henhold 
til standarderne CAT6A og 
CAT7: Med de nye kabler 
chainflex CFROBOT8.050 
(CAT6A) og chainflex 
CFROBOT8.052 (CAT7) 
er der garanti for hurtig da-
taoverførsel i henhold til de 
nyeste standarder inden for 

industrien. -I modsætning 
til kabler til lineære bevæ-
gelser i energikæder består 
den mekaniske belastning 
for robotkabler af kom-
binationen af bøjnings-, 
vridnings- og kompres-
sionskræfter, forklarer 
Rainer Rössel, chef for for-
retningsområdet chainflex-
kabler hos igus. „Derfor er 
det så svært på forhånd at 
bestemme konstruktions-
kravene. Det er årsagen 
til, at vi tester samtlige 
kabler ikke bare i isolerede 
vridningsforløb, men også 
i anvendelsesspecifikke 
bevægelsesforløb på indu-
strirobotter.“ På grund af 
det fortsatte arbejde inden 

for forskning og udvikling 
inden for de seneste år er 
‚ udbuddet af chainflex-
ethernet-kabler, som er 
specialdesignet, -fremstil-
let og -testet til vedvarende 
bevægelser, udvidet til hele 
27 forskellige slags af for-
skellig kvalitet og i forskel-
lige prisklasser.

Lang levetid med særlige 
konstruktioner
Samtlige komponenter i 
robotkablerne, såsom led-
ninger, strengede, skærme 
og kappematerialer, er 
ved vrid udsat for meget 
varierende belastninger. 
For at chainflex-kablerne 
skal forblive stabile, og så 
dataoverførslen er sikret, 
satses der på en kombi-
nation af særligt glidende 
og samtidig meget stabile 
film og særligt „bløde“ ud-
fyldningselementer, som 
systematisk opfanger kræf-
terne. Især egenskaber som 
dæmpning, ledningskapa-
citet og signalkvalitet skal 
gennem hele kablets levetid 
forblive de samme inden 
for meget små tolerancer. 
Vridoptimerede isolerings-
materialer og mekaniske 
dæmpningselementer med 
afstemte kapacitetsværdier 
garanterer denne holdbar-
hed.www.igus.dk

hassel.

Vridbare kabler til hurtig 
og sikker dataoverførsel

chainflex-robotkablet CFROBOT8.052 er det første kabel fremstil-
let specielt til vridbevægelser, som opfylder CAT7-standarden.
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Af Jørgen Sommer.

LOVEN. Den 26. februar 
2014 blev det nye direktiv 
offentliggjort og der har så 
siden været en tilpasnings-
periode der udløb den 20. 
april 2016 hvor direktivet 
er gyldigt. 

Her kan man bl.a. læse 
om de væsentlige sikker-
hedskrav, som det elektri-
ske materiel og produkter 
skal leve op til. Her angives 
det endvidere, hvordan man 
dokumenterer produktets 
overensstemmelse med dis-
se krav, mærkningsregler og 
meget andet som er væsent-
ligt for virksomhederne og 
personer som er beskæftiget 
med elektrisk materiel.

Direktivets overskrift 
Europaparlamentets og 
Rådets Direktiv 2014/35/
EU af 26. februar 2014 om 
harmonisering af medlems-
staternes love om tilgænge-
liggørelse på markedet af 

elektrisk materiel bestemt 
til anvendelse inden for visse 
spændingsgrænser. Der er 
tale om en omarbejdning.

Det nye direktiv erstatter 
2006/95/EU og det dækker 
elektrisk materiel med mær-
kespænding mellem 50V og 
1.000V vekselspænding el-
ler mellem 75V og 1.500V 
jævnspænding.

Direktivet omfatter
Direktivet fastsætter sikker-
hedskrav ved benyttelse af 
elektrisk materiel bestemt 
til brug ved en mærkespæn-
ding på mellem 50 og 1000 
Volt for vekselstrøm og på 
mellem 75 og 1500 Volt for 
jævnstrøm. 

Produkter som er omfat-
tet af lavspændingsdirekti-
vet er for eksempel diverse 
husholdningsapparater, 
mobiltelefon-opladere, 
lyskæder, lamper, lavspæn-
dingstavler, audio, video og 
lign. elektroniske apparater.

Undtagelser 
Her nævnes nogle undta-
gelser: Elektrisk materiel 
bestemt til anvendelse i eks-
plosionsfarlig atmosfære.
Elektroradiologisk og elek-
tromedicinsk materiel.
Elektriske dele i elevatorer 
og vareelevatorer.
Elektricitetsmålere og stik-
kontakter i boliger.
Særligt elektrisk materiel, 
bestemt til anvendelse om 
bord på skibe, i fl yvemaski-
ner og ved jernbanerne.

Væsentlige krav 
Vigtigste sikkerhedskrav for 
elektrisk materiel bestemt 
til anvendelse inden for visse 
spændingsgrænser er be-
skrevet i direktivets bilag 1.
For eksempel kan nævnes:
•  Oplysning om væsent-

ligste data for sikker an-
vendelse af materiel.

•  Fabriks- og varemærke 
på materiel eller embal-
lage.

•  Sikker tilslutning af ma-
teriel.

•  Forholdsregler til be-
skyttelse mod farer.

•  Overensstemmelsesvur-
dering.

Intern fabrikskontrol
Fabrikanten skal sikre 

sig, at produkter er i over-
ensstemmelse med di-
rektivets væsentlige krav. 
Denne procedure foregår 
for lavspændingsdirekti-
vets vedkommende ved 
intern fabrikationskontrol; 
dvs. at fabrikanten selv - ef-
ter udarbejdelse af teknisk 
dokumentation - erklærer 
overensstemmelse ved at 
udfærdige og underskrive 
en overensstemmelseser-
klæring. Herefter påsættes 
CE-mærket.

Den tekniske dokumen-
tation skal kunne stilles til 
rådighed for de nationale 
myndigheder i mindst ti år 
fra ophøret med fremstil-
lingen af produktet, 

I forbindelse med CE-
mærkning, anbefaler Dansk 
Standard, at man desuden 
forholder sig til den fulde 
tekst af direktivet, den til-
hørende danske lovgivning 
samt relevante standarder.

Direktivet 2014/35/EU 
kan blandt andet downloa-
des fra www.ec.europa.eu 
foruden et guidedokument.

Automatik SikkerhedsGuide:

Nyt lavspændingsdirektiv 2014/35/EN
Fra den 20. april 2016 er det nye lavspændingsdirektiv 
2014/35/EU gyldigt. Her kan man læse om de væsentlige 
sikkerhedskrav som skal overholdes. Direktivet gælder 
alle der importerer, markedsfører eller bruger elektrisk 
materiel inden for visse spændingsgrænser. 

Elektrisk materiel bestemt 
til udførsel til tredjelande 
ikke er omfattet af direktivet.

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

Meget mere information: www.mobra.dk
Ring eller mail og få vort 800 siders katalog tilsendt.

Eller download kataloget som PDF på www.mobra.dk

Gaffelhoveder og Ledhoveder som anvendes til kæder og luft-
systemer. Leveres i diverse størrelser og materialer.  Kontakt os for yder-rr
ligere information og data.

Vinkelled og Ledlejer anvendes ofte til bevægelige dele med stor 
præcision. Leveres i diverse størrelser og materialer.

Gaffelhoveder
Leveres i galvaniseret, aluminium og i rustfri stål, 
fra M4 tilM16 og med almindeligt- eller links gevind

Præcisionslejer vippebare. Leveres i stål og i rustfri stål

Ledhoveder
Leveres i stål, rustfri stål og thermoplast samt med almindeligt- eller links gevind

Gaffel- og Ledhoveder
Vinkelled og Ledlejer

Leveres med indvendigt og udvendigt gevind fra M4 tilM16

ELKABLER. En kabelfor-
bindelse til England og en 
forstærket kabelforbin-
delse til Tyskland kan være 
med til at skabe et effektivt 
marked for elektricitet, der 
vil være til gavn for både 
virksomheder og forbru-
gere. DI ser anbefalingen 
om yderligere kabelinve-
steringer som et skridt på 
vejen mod et fælles euro-
pæisk marked for energi, 
der er en af grundpillerne 
i målet om en energiunion 
i Europa. 

 Bestyrelsen for Ener-
ginet.dk har indstillet til 
energi-, forsynings- og 
klimaministeren, at han 
godkender investeringer 
i nye kabler for 11 mia. 
kr. Det drejer sig om en 
forbindelse - VikingLink 
- til England. En 400 kV-
forbindelse til Tyskland og 
en ny forbindelse med luft-
ledninger mellem Endrup 
og Idomlund ved Holste-
bro, der skal forstærke el-
nettet i Vestjylland.

  
Store investeringer gav-
ner økonomien
-Kabelforbindelserne vil 
være med til at skabe et 
større og mere effektivt 
marked for el på tværs af 
grænserne. Det vil komme 

virksomhederne og forbru-
gerne til gode i fremtiden, 
siger branchedirektør 
Troels Ranis fra DI Energi.

Ifølge Energinet.dk er 
der samlet set en positiv 
samfundsøkonomi i de tre 
kabelforbindelser. Troels 
Ranis lægger afgørende 
vægt på, at de samfunds-
økonomiske forudsætnin-
ger er i orden.

   - Der er tale om store 
investeringer, og derfor er 
det vigtigt, at de samlet 
set er til gavn for dansk 
økonomi, hvis de skal 
gennemføres. Hvis den 
forudsætning er opfyldt, 
er vi som udgangspunkt 
positive over for forslaget, 
siger Troels Ranis. 

hassel.

Flere kabler skaber et 
effektivt marked for energi

Branchedirektør 
Troels Ranis.



Mød omkring 170 udstillere og oplev konferencer 
med et højt fagligt niveau, planlagt i samarbejde 
med BITVA, DIRA, VELKTEK, RoboCluster,  
Maskinsikkerhed og Innovation Lab.

VI SES DEN 13.-15. SEPTEMBER 2016

AUTOMATIK BYDER 
PÅ EN DIGITAL  
DAGSORDEN

Arrangører i samarbejde med MCH Messecenter Herning:

DIRA
Dansk Robot Netværk

&proces
www.automatik.nu

Lene Villadsen
lvi@mch.dk
+45 9926 9924

ØNSKER DU AT UDSTILLE?
Få ledige stande – kontakt undertegnede,  
hvis du vil vide mere.

automatikmesse.dk
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Nyt robotpartnerskab på 
tværs af Europa står nu 
klar til at hjælpe danske 
robot- og produktions-
virksomheder med viden, 
netværk og fi nansiering.

PARTNERSKAB. Fire euro-
pæiske vidensinstitutter – 
med Teknologisk Institut i 
spidsen – er gået sammen 
om at tilbyde højt kvalifi -
ceret konsulentbistand til 
virksomheder, som ønsker 
enten at udnytte robottek-
nologi i deres produktion 
eller udvikle ny robottek-
nologi til markedet. Uden 
omkostninger for virksom-
hederne. Initiativet har de 
kaldt ROBOTT-NET.

Skal gavne af 
europæisk viden
– Initiativet skal kombinere 
de europæiske kompetencer 
inden for robotteknologi, så 
danske virksomheder også 
kan få gavn af vores tyske, 
spanske og britiske robot-

kollegers viden og erfaring, 
siger centerchef og projekt-
koordinator Kurt Nielsen, 
Teknologisk Instituts Cen-
ter for Robotteknologi.

Han henviser til undersø-
gelser, som dokumenterer, 
at virksomheder, der in-
vesterer tid i udvikling og 
internationalt samarbejde, 
har et større overskud end 
andre virksomheder.

ROBOTT-NET, som er 

fi nansieret af EU, og der er 
store forventninger til det 
nye initiativ, der skal styrke 
robotteknologiudviklingen 
og konkurrenceevnen for 

den europæiske fremstil-
lingsindustri.

– Denne hjælp handler 
dog ikke udelukkende om 
teknologiudvikling – men 

også om at udvikle et for-
retningsgrundlag, formidle 
kontakt til relevante inve-
storer osv. Vi skal hele ve-
jen rundt, så vi kan forbedre 
produktionen, bringe nye 
idéer til markedet og øge 
konkurrenceevnen, siger 
projektleder Milad Gerav-
and fra det tyske institut 
Fraunhofer.

Søg om støtte i 
ROBOTT-NET
Konkret får 64 udvalgte 
virksomheder tilbudt en 
voucher på ca. 400 timers 
konsulentbistand. Af de 64 
virksomheder vil otte senere 
blive udvalgt til at få videre 
udviklingsstøtte til en værdi 
af mere end 150.000 plus 
3.500 konsulenttimer fra de 
fi re partnere.

– Alle med en konkret 
idé, udfordring eller ud-
viklingsprojekt relateret til 
industriel robotteknologi el-
ler servicerobotter kan søge 
om støtte i ROBOTT-NET. 
Store fremstillingsvirksom-
heder, garage-startups og 

alle imellem er kvalifi ceret, 
siger centerchef Kurt Niel-
sen fra Teknologisk Institut, 
der satser på, at projektet 
vil udklække en række nye, 
spændende robotprodukter 
til markedet.

Kom til Open Lab 
den 11. maj
Til at skyde projektet i gang 
inviterer Teknologisk Insti-
tut i Odense til et Open 
Lab-arrangement onsdag 
den 11. maj 2016. Man kan 
her få mulighed for at høre 
mere om sin virksomheds 
muligheder for at blive en 
del af ROBOTT-NET samt 
få et syn for nutidens mest 
banebrydende industrielle 
robotteknologier, som bliver 
udviklet i de danske og euro-
pæiske robotlaboratorier.

ROBOTT-NET består 
af Teknologisk Institut fra 
Danmark, Fraunhofer IPA 
fra Tyskland, Tecnalia fra 
Spanien og MTC fra Stor-
britannien. Projektet er fi -
nansieret af EU. 

hassel.

Dansk robotindustri styrkes i et nyt partnerskab

SafePlus-softwaren og 
avanceret sensorteknologi 
gør det muligt for men-
nesker og Mitsubishis 
industrirobotter i Melfa 
F-serien at arbejde sikkert 
sammen uden tidligere 
tiders fysiske adskillelse. 

ROBOTTER. Hvis vestlig in-
dustri skal kunne konkurre-
re mod lavtlønsregionerne, 
kræver det en integreret an-
vendelse af automation og 
intelligente robotløsninger i 
montage- og proceslinjerne. 
Robotterne skal eliminere 
de ’dumme’ arbejdsgange, 
men det tætte samarbejde 
med operatørerne kræver, at 
robotterne omvendt bliver 
stadigt mere intelligente. 

Sikkerhed med 
software og radarscanner
Hidtil har stærke maskiner 
og blødt menneskeligt væv 
været uheldige blandinger, 
som har forhindret det tætte 
makkerskab mellem mand 
og maskine. Men det er der 

nu en effektiv løsning på. 
Med SafePlus-softwaren 
til Melfa F-serien af indu-
strirobotter har Mitsubishi 
Electric, der i Danmark er 
repræsenteret af Hans Føls-
gaard A/S, i samarbejde 
med systempartneren MH 
Elektro-Steuerungstechnik 
skabt en add-on software, 
der sammen med en ra-
darscanner gør det muligt at 
etablere det tætte samarbej-
de mellem menneske og ro-
bot inden for prædefi nerede 
arbejdsområder eller -celler 
i produktionslinjerne. 

Samarbejdet mellem 
Mitsubishi og MH Elektro-
Steuerungstechnik har ført 
til en løsning, der minimerer 
behovet for plads i montage-
celler og eliminerer behovet 
for fysisk afskærmning mel-
lem operatør og robot. Sam-
tidigt reduceres downtime 
for robotten, da den ikke be-
høver at ’trække sig tilbage’, 
hvis den kommer inden for 
operatørens rækkevidde.

Sammenstød forudses 
og forhindres
Teknikken er baseret en 

sikkerhedssensorteknolo-
gi, hvor en radarscanner 
konstant og i real-time mo-
niterer arbejdscellerne i to 
zoner og dermed styrer en 
robot fra Mitsubishis Melfa 
F-serie, så dens bevægelser 
bliver reduceret, når en 
operatør kommer inden for 
en nærzone. Den SafePlus-
software, der fungerer som 
interface mellem robot 
og sensormiljø, arbejder 
proaktivt ved at registrere 
operatørens frontradius og 
tilpasser derefter robottens 
bevægelser, så eventuelle 
sammenstød forudses og 
forhindres, før de optræder.

Zoneopdelingen bety-
der, at robotterne uden for 
et potentielt kritisk område 
ar bejder normalt, men kom-
mer operatøren ind i den zo-
ne, hvor robotten arbejder, 
så reducerer software robot-
tens maksimalhastighed 
og moment, så berøringer 
mellem teknik og operatør 
aldrig bliver farlig eller med-
fører risici for skader.
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Sikkert samspil mellem 
mennesker og robotter 

Med TwinCAT IoT fra Beck-
hoff Automation opnår 
man en hurtig og effektiv 
realisering af IoT- og Indu-
stri-4.0-applikationer.  

SOFTWARE. Med den nye 
TwinCAT IoT stiller Beck-
hoff Automations engine-
ering- og styringssoftware 
TwinCAT 3 en basistekno-
logi til rådighed for hurtig og 
effektiv realisering af IoT- og 
Industri-4.0-applikationer.  
TwinCAT IoT supporterer 
standardiserede protokol-
ler for Cloudkommunika-
tionen og for forsendelse 
af Push-beskeder til Smart 
Devices. Udvidelsen af klas-
siske styringsopgaver med 
applikationer som Big Data, 
mønstergenkendelse, condi-
tion- eller powermonitoring 
i Cloud vil på langt sigt føre 
til en øget produkteffekti-
vitet. 

Enkel og hurtig 
konfi gurering
TwinCAT 3 loT konfi gu-
reres enkelt og hurtigt, og 
sammen med en embedded-
PC eller industri-PC som 
loT-controller skaber den en 
perfekt forbindelse mellem 
Internet of Things og Inter-
net of Services. Filtrering, 
viderebearbejdning og for-
tolkning af de samlede data 
via TwinCAT Analytics gi-
ver mange fordele for kun-
derne: Omfattende analyser 
sikrer forebyggende vedlige-
hold, maskinstilstandstider 
reduceres og styringsløsnin-

ger optimeres – eksempelvis 
gennem minimering af cy-
klustider eller energispidser.  

Mange funktioner 
til rådighed
TwinCAT 3- og TwinCAT 
IoT-produkterne stiller en 
række funktioner til rå-
dighed eksempelvis til ud-
veksling af procesdata via 
standardiserede kommuni-
kationsprotokoller. Andre 
funktioner giver adgang 
til bestemte data- og kom-
munikationstjenester fra 
Cloud-serviceudbyderne. 
Tilsvarende tjenester kan 
hostes i ’Public Cloud’-sy-
stemerne, eksempelvis Mi-

crosoft Azure eller Amazon 
Web Services, men de kan 
lige så vel benyttes i lokale 
netværk.

Fleksibel kommunikation
Et samspil mellem Twin-
CAT IoT og TwinCAT 
Analytics giver ligeledes 
store fordele: Opbygningen 
af en TwinCAT Analytics 
Workbench til central data-
analyse af fl ere maskiner og 
samtidig brug af forskellige 
TwinCAT3- og TwinCAT 
loT-produkter giver maksi-
mal fl eksibilitet i forbindelse 
med kommunikationen af 
de tilhørende procesdata.  
 jsj

Integrering af data- og 
kommunikationstjenester i Cloud 

SafePlus-software og radarscanner 
medvirker til, at mennesker og indu-
strirobotter fra Mitsubishi Electric’s 
Melfa F-serien kan arbejde sikkert 
sammen.

TwinCAT IoT supporterer standardiserede protokoller for Cloud-
kommunikationen og for afsendelse af Push-beskeder til Smart 
Devices.

Europæisk samarbejde skal styrke 

Initiativet skal kombinere de europæiske 
kompetencer inden for robotteknologi.



Analytical

www.liscotech.dk

Pålidelige og nøjagtige procesmålinger
Se nye produkter hos Lisco Analytical ApS

Applications 

ICUMSA Color
ASTM/Saybolt
APHA/Hazen  
Centrifuge
Filtration  
Chromatography
Leak Detection
Oil in Water
Separation
Dosing

Color and Concentration 
UV-VIS-NIR 250-2000nm
Turbidity: 0.01-4000 NTU
Suspended Solids: 0-100%
Fluorescence: ppb

Ultra Reliable LED Light Sources
Industrial Fiber Optics
NIST In-Line Validation
Industrial Flow Cells and Probes

In-Line Fotometre
”Når procesvæsken har ændret sig, kan 
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Parker Hannifin giver en 
erfaring til maskinbyg-
ningsindustrien.

SERVOMOTORER. Parker 
Hannifin har gennem mange 
år opbygget et stort første-
håndskendskab til, hvordan 
man på let vis integrerer kit 
servomotorer i maskiner 
- især i samarbejde med 
innovative fabrikanter af 
maskinudstyr. Nu vil Parker 
gerne dele denne erfaring 
med maskinbygningsindu-
strien, især med dem, der 
ønsker uovertruffen præci-
sion, pålidelighed og robust-
hed i forhold til traditionelle 
maskinbygningsteknikker. 

Integration i maskiner
Parker gjort det let at le-
vere kit servomotorer med 
høj ydeevne, der let kan 
integreres direkte ind i vor 
tids avancerede maskiner. 
Denne tilgang giver en lang 
række fordele for kunden, 
herunder forbedring af af-
kastet, øget designfleksibi-
litet, energibesparelser for 

slutbrugeren, kompakte 
mål samt overordnede 
forbedringer af maskinens 
ydeevne.     

Designingeniører har ty-
pisk brugt standard servo-
motor-løsninger, som oftest 
skulle tilpasses maskinens 
mekaniske konfiguration 
ved hjælp af beslag osv. 

Traditionelt starter 
maskinbygning med den 
funktionelle definition af 
systemet, som afdelingen 

for mekanisk design speci-
ficerer. Dernæst følger søg-
ningen efter en standard 
motorisering, som oftest 
må ændres i forhold til det 
mekaniske system ved hjælp 
af forskellige sammenkob-
linger, gearkasser, flanger 
osv.  Parkers ingeniører vil 
gerne involveres så tidligt 
som muligt i maskinde-
signfasen. Gennem et tæt 
samarbejde kan hovedele-
menterne, statoren og ro-

toren vælges, så de nemt 
integreres med henblik på 
at mindske kompleksiteten 
allerede fra begyndelsen. 

Giver mange fordele
Anvendelse af kit servomo-
torer giver mange fordele 
sammenlignet med tradi-
tionelle teknologier: 

Maksimal effektivitet, 
væsentlig nedgang i antal-
let af sammenkoblinger og 
mekaniske komponenter 

(remskiver, remme, gear-
kasser osv.), der normalt 
skal bruges til motortilpas-
ningen. 

Mindre belastning og to-
talvægt. 

En unik løsning takket 
være den mekaniske og 
elektriske tilpasning til de 
tilsvarende driftskrav. 

Mindre vedligeholdelse 
på grund af den mekaniske 
forenkling af maskinen. 

Støjsvag drift, især hvis 

der anvendes vandkølede 
løsninger. 

Også andre  
højhastighedsløsninger
Der findes et stort udvalg 
af produkter, der opfylder 
designkravene for mange 
forskellige mekaniske sy-
stemer. NK-serien findes 
f.eks. med et momentom-
råde på op til 42 Nm, mens 
den vandkølede NKW-serie 
dækker et område på op til 
72Nm 

(til hastigheder på op 
til 15.000 o/min.) til mere 
krævende drift. Derudover 
findes også Parkers K-serie 
til lavstrømsdrift. 

Parkers uovertrufne er-
faring og kendskab til de-
signet, produktionen og 
integrationen af frameless 
servomotorer betyder, at 
Parker også kan tilbyde an-
dre højhastighedsløsninger 
via deres HKW- og SKW-
serie samt TKW-serie med 
store drejningsmomenter. 
Desuden tilbyder Parker 
kundetilpassede løsninger 
efter anmodning. 
www.parker.com      hassel.

Servomotorer der sikrer bedre design og ydeevne

Optisk reagensfri måling 
af COD, nitrat og nitrit med 
photoLab 7600 UV-VIS 
spektralfotometer.

ANALYSE. WTW, der i Dan-
mark repræsenteres af Gu-
staf Fagerberg A/S, har med 
succes lanceret et nyt optisk, 
reagensfrit måleprincip 
(OptRF) kendt fra WTW 
online spektralsensorer i 
sine nye photoLab 7600 
UV-VIS spektralfotometre. 
Herved kan parametrene 
COD, nitrat og nitrit nu må-
les i de kommunale rensean-
lægs udløbsvand uden brug 
af fotometriske reagenser. 
Måleværdierne kan straks 
aflæses på displayet.

Fordelene er indlysende:
Gratis målinger, da der ikke 
er behov for hverken reagen-
ser eller kemikalier

Hurtigere end almindeli-
ge laboratoriebestemmelser

Miljøvenlig og ufarlig, 
da der ikke bruges aggres-
sive stoffer som eksempel-
vis kaliumdichromat eller 
svovlsyre.

Fotometeret kan ud 
over OptRF anvende alle 
de velkendte fotometriske 
testsæt, som fortsat vil være 
uundværlige til mange pa-
rameter til referencebrug 
og egenkontrol. OptRF vil 
være en hurtig, gratis mulig-
hed for daglig overvågning 
og prøveverifikation.
 jsj

Spektralfotometer 
uden brug af 
fotometriske reagenser WAGO har udvidet sit 

program af Epsitron ECO-
strømforsyninger med 
versioner, der er smalle, i 
overensstemmelse med EN 
60335 og meget fleksible, 
og som har et attraktivt 
pris-/ydelsesforhold.

STRØM. Med de prismæssigt 
gunstige og kompakte ECO-
strømforsyninger er der 
både mulighed for fleksibel 
DIN-skinnemontering og 
direkte montering, hvilket 
gør dem lette at installere i 
små styreskabe og apparater. 
De 1-fasede strømforsynin-

ger har et bredt indgangsom-
råde til vekselspændinger på 
100-240 V og kan tilsluttes 
til forsyningsnet globalt. 
Mærkeudgangsspændingen 
udgør 24 V DC, og strøm-
forsyningerne fås i versioner 
fra 1,25 til 10 A.

Foruden anvendelse i sty-
reskabe er ECO-strømfor-
syningerne konstrueret til 
mange forskellige forbruger-
orienterede applikationer i 
henhold til EN 60335 – stan-
darden for ’Elektriske appa-
rater til husholdningsbrug 
o.l.’, eksempelvis salgs- og 
spilleautomater, kaffema-
skiner, varmestyringer og 
ventilationsanlæg.
 jsj

Strømforsyninger til 
alle basisapplikationer

BCL 900i fra Laue scan-
ner. er en meget powerful 
scanner.

SCANNER. 1000 scans per 
sekund og en bred åbnings-
vinkel på 60° til et stort 
læsefelt – med disse karak-
teristika spiller den nye BCL 
900i i superligaen inden for 
high-end-stregkodelæsere. 
Udover koderekonstrukti-
onsteknologien (CRT), der 
gør det muligt at læse be-
skadigede koder, udmærker 
BCL 900i stregkodelæseren 
sig frem for alt ved en lang 
række forskellige integre-
rede interfaces, hvorved RS 
232 samt RS 422 interfacet 
kan sende signaler parallelt 
med Ethernet-baseret in-
terface, f.eks. Ethernet/IP. 
Hertil kommer interfaces 
for Profinet, TCP/IP og 
UDP. Betjeningen af scan-
neren, bl.a. for funktionerne 

selvtest, autokonfiguration, 
setup og reset, sker let via 
trykknapper. 

Høj præstationsniveau
Som det er typisk for scan-
nere fra Leuze electronic, 
så kan BCL 900i konfigu-
reres uafhængigt af sted via 
en web-baseret standard-
browser. Under drift viser 
LEDs den aktuelle drifts-
tilstand. Tre indgange og to 
programmerbare udgange 
afrunder scannerens høje 
præstationsniveau. Anven-
delsesmuligheden udvides 
af to versioner med forskel-
lig optik (high og medium 
density). Endvidere er det 
muligt at anvende BCL 
900i scannerne til omni-
direktional kodelæsning i 
MS Pi (Modulære Scanner 
Portaler).
www.leuze.dk

hassel.

Læsning af stregkoder
i high-end-området

Med WTW’s nye photoLab 7600 UV-VIS spektralfotometre kan 
parametrene COD, nitrat og nitrit nu måles uden brug af fotome-
triske reagenser. Måleværdierne kan straks aflæses på displayet.

Primary switch mode-strømforsyningerne (787-17x2) er forsynet 
med den velkendte CAGE CLAMP-tilslutningsteknik og kan let 
installeres i styreskabe og apparater.

900i konfigureres uafhængigt af sted via en 
web-baseret standardbrowser.

Servomotorer der giver mange fordele.
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Hans Følsgaard A/S 
lancerer nu Küblers Sendix 
F5883, der er verdens 
nok smalleste absolutte 
hulaksel-encoder. Den 
optiske encoder bruger en 
intelligent scanteknologi, 
der trods den kompakte 
formfaktor sikrer en høj 
præcision og fuldstændig 
ufølsomhed over for mag-
netfelter.

DREV. Intelligente drev op-
træder efterhånden overalt 
i takt med, at alle typer af 
motorer skal reguleres til 
højere præcision i proces-
linier eller til mere energi-
rigtig drift. Mange løsninger 
bliver udført med loops på 
eksisterende udstyr – eller 
også sker installationerne på 
stadigt mindre plads. Små 
formfaktorer er ikke læn-
gere forbeholdt de bærbare 
applikationer, men optræ-
der også i industrielt udstyr.

Det har fået Hans Følsga-
ard A/S til at tage Küblers 
nyeste Sendix F5883 på 
programmet. Det er en ab-
solut encoder, der følger ten-
densen i retning af ”jo mere 
kompakt, desto bedre”. 
Konkret har Kübler taget 
udgangspunkt i et eksiste-
rende produkt, multiturn-
encoderen Sendix 5883, 
der med et system af gear 
reducerer bredden af enco-
deren med 27 millimeter, 
så Sendix F5883 ender med 
at fylde kun 43 millimeter 
i bredden. Det gør Sendix 
F5883 til den nok slankeste 
absolutte encoder i verden.

Ukritisk over for støj
Den kompakte udformning 
gør det muligt at placere 
F5883-encoderen i hulak-
sel-applikationer, hvor en 
encoder ikke tidligere havde 
været en realistisk mulig-
hed. Samtidigt betyder den 
optiske konstruktion, at den 
nye encoder er ukritisk over 
for støj. Det er underbygget 
af Küblers robuste, paten-
terede Intelligent Scan tek-

nologi, som overordnet gør 
Sendix-produkterne helt 
ufølsom over for støjfelter, 
selv om præcisionen fortsat 
er særdeles høj.

Række af interfaces letter 
forbindelsen
Der findes en lang række 
interfaces til den nye Sen-
dix F5883-encoder som 
SSI, BiSS, SinCos, RS422 
og Push-Pull, der letter 
forbindelsen til efterføl-
gende komponenter. Sen-
dix F5883 er som andre 
Kübler-encodere forsynet 
med et ultrarobust lejede-
sign efter det patenterede 
Safety-Lock princip, der 
gør encoderen meget mod-
standsdygtig over for chok, 
vibrationer og sågar instal-
lationsfejl.

Sendix F5883-encode-
ren leveres med hulaksler 
op til 15mm i diameter med 
påskruning på enten A- eller 
B-siden. Den passer derfor 
perfekt til alle typiske gea-
rede motoraksler.
www.hf.net
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Endress+Hauser har 
lanceret verdens mest 
nøjagtige radar med et 
frekvensområde på 79 
GHz til måling af væske-
niveau selv i meget smalle 
tanke. Den nye radar til 
afregningsapplikationer, 
Micropilot NMR81, er cer-
tificeret med en nøjagtig-
hed på op til ± 0,5 mm. 

NIVEAU. Med anvendelsen 
af en radarfrekvens på 79 
GHz har Endress+Hauser 
åbnet for en helt ny æra in-
den for radarniveaumåling 
af væsker. Den nye radar kan 
løse selv de mest avancerede 
niveaumåleopgaver uanset 
om det er i smalle tanke, 
aggressive medier eller en 
ellers besværlig installation. 
Brugeren får her en meget 
pålidelig måler med et fo-
kuseret signal og samtidig 
mange og nemmere instal-
lationsmuligheder.

Nøjagtigheden er i vinkel
Micropilot NMR81 udnyt-
ter 79 GHz-teknologien for 
at generere markedets smal-

leste stråle med en vinkel på 
ned til 3°. Dermed bliver 
målingerne væsentligt mere 
pålidelige, selv i smalle tan-
ke fordi radarstrålen undgår 
hindringer såsom ledeplader 
på beholderens vægge, og 
derfor uhindret kan sende 
og modtage sit signal. Det er 
desuden nemmere at instal-
lere den nye radar i meget 
høje tanke, fordi strålen ikke 
rammer tankvæggen under-
vejs, og hvis det skulle være 
nødvendigt, kan den nye ra-
dar også installeres tæt på 
tankvæggen pga. den smalle 
strålevinkel. 

Teknologien tillader et me-
get langt måleområde på op 
til 70 meter og til brug ved 
afregning kan radaren måle 
op til 30 meter med en nøj-
agtighed på ± 0,5 mm.

Godkendt til afregning
For at anvende et målein-
strument til afregnings-
applikationer kræver det 
et instrument med meget 
høj præcision. American 
Petroleum Institute (API) 
og International Organisa-
tion for Retslig Metrologi 
(OIML) anbefaler en nøj-
agtighed på 1 mm (1/16 „) 
for instrumentet ved fabrik-
skalibrering og inden for 4 
mm (3/16“) for hele målesy-
stemet efter installation på 
tanken. Micropilot NMR81 
kan nemt opfylde alle API- 
og OIML-krav. Desuden er 
antennen udstyret med en 
gastæt gennemføring, som 
er særlig vigtig for håndte-
ring af stærkt giftige eller 
diffunderende væsker.
 jsj

Højnøjagtighedsradar til 
niveaumåling i væsker 

Hans Buch A/S introdu-
cerer nyheden Ultraflo 
U1000 HM fra Micronics, 
som er specialister inden 
for clamp-on flowmåling.

FLOWMÅLING. Ultraflo 
U1000 HM er en tempe-
ratur- og flowmåler, der 
kan indgå i energistyrings-
applikationer eller anvendes 
af servicevirksomheder og 
Facility Management til re-
gistrering og styring af ener-
giforbrug. U1000 HM er en 
enkel metode til berørings-
fri energimåling på varmt 
vand op til 85 °C eller koldt 
vand med eller uden glykol, 
og så er U1000 HM instal-
lationen både hurtigere og 
billigere end inline målere. 

Hans Buch A/S er dansk 
agent.

Øjeblikkeligt energiforbrug 
kan aflæses
U1000 HM bruger ultra-
lyd til at måle flowværdi 
og PT100 temperatursen-
sorer til at måle frem- og 
returløbstemperaturer på 
stål-, plast- eller kobberrør. 
Øjeblikkeligt energiforbrug 
samt akkumuleret energi 
kan aflæses på displayet, 
og værdier afgives desuden 

som impuls-/frekvens- og 
Modbus RTU-signal via en 
RS485 interface. Impulssig-
nalet kan også konfigureres 
som flowtabsindikator eller 
flowalarm.

Måleren, som er med 
tæthedsklasse IP54, kan in-
stalleres på rør med en ydre 
diameter på 25-115 mm og 
en minimum indre diameter 
på 20 mm og kræver en 12-
24 V strømforsyning. 
www.hansbuch.dk
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Ultralyds clamp-on energimåler 
som installeres udenpå røret

Hidtil har Jimco A/S via 
en eneforhandler solgt 
sine KPC-løsninger, der 
blandt andet reducerer 
lugtgener og brandfare i 
storkøkkener. Nu opbygges 
landsdækkende salgs- og 
servicenetværk af storkøk-
kenleverandører.

HYGIEJNE. I mange år har 
storkøkkener kun ét sted 
kunnet købe Langelands-
virksomheden Jimcos UV-
C teknologi til emhætter og 
ventilationsanlæg. Men det 
bliver der lavet om på nu. 
Jimco lancerer nemlig et for-
handlerkoncept, der gør det 
muligt for HVAC-leveran-
dører til fødevarebranchen 
at tilbyde firmaets såkaldte 
KPC-løsninger (Kitchen 
Pollution Control). 

– Med kun en forhandler 
har vi haft svært ved at nå 
alle de kunder, som vi gerne 
har villet. I kraft af et ud-
videt netværk kan vi meget 
bedre udfolde potentialet 
inden for renoveringsop-
gaver og især etablering af 
nye storkøkkener, siger Mi-
kael Funk Andersen, der er 
ansvarlig for salget af KPC-
løsninger i Danmark. 

Indtil videre har Jimco 
indgået forhandleraftaler 
med ti virksomheder i Dan-
mark, og det er ambitionen 
og forventningen allerede 
i år at udbygge netværket 
betydeligt.

Kæder og storkøkkener i 
kikkerten 
For Jimco er i særdeleshed 
restaurationskæder og stor-
køkkener interessante, da de 
ofte har brug for lige netop 

den løsning, som virksom-
heden kan levere. 

– Det er helt oplagt for 
alle fødevarevirksomheder 
at overveje et UV-C base-
ret produkt, fordi det har så 
mange fordele i forhold til 
rengøring og slitage i venti-
lationskanalerne. Der er et 
særlig stort potentiale for at 
sælge anlæggene til nyetab-
lerede køkkener og kæde-
restauranter, men vores 
løsninger er også relevante 
til alle renoveringsopgaver, 
fordi der er penge at spare, 
forklarer Mikael Funk An-
dersen. Han påpeger, at Jim-
cos KPC-produkter har en 
veldokumenteret effekt, når 
det eksempelvis kommer 
til reduktion af lugtgener, 
brandfare, arbejdsmiljøpro-
blemer og rengøringsudgif-
ter. 

Ved opførelse af nye re-
stauranter laver de store kæ-
der typisk en komplet aftale 
med en totalentreprenør. 
Med et veludbygget for-
handlernetværk vil Jimcos 
produkter blive taget i be-
tragtning i forbindelse med 

et større antal nybyggerier i 
hoved- og totalentreprise.

Vil fordoble salget
Som en direkte konsekvens 
af det øgede forhandlernet-
værk forventer Jimco at 
fordoble salget af køkken-
løsninger. Selvom det er et 
ambitiøst mål, er Mikael 
Funk Andersen fortrøst-
ningsfuld:

– I andre lande har vi 
kørt med flere forhandlere 
i længere tid og kan se, at 
de lande generelt klarer sig 
betydeligt bedre, end vi gør 
i Danmark. Eksempelvis i 
Norge er salget større – og 
det på trods af en mindre be-
folkning og større logistiske 
udfordringer.

Uden for hjemmemarke-
det er det planen, at partner-
konceptet skal udbredes til 
de eksportmarkeder, hvor 
det endnu ikke er imple-
menteret. Jimco er således 
klar til dialog med potentiel-
le salgs- og servicepartnere i 
både ind- og udland. 
www.jimco.dk
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Nyt koncept til HVAC- 
sektoren og fødevarebranchen

Jimcos produkter til fødevarebranchen kan nu fås mange flere 
steder.

Micropilot NMR81 udnytter 79 GHz-
teknologien for at generere marke-
dets smalleste stråle med en vinkel 
på ned til 3°.

U 1000 HM 
installeres 
udenpå røret.

En slank absolutte encoder.

Verdens slankeste 
absolutte encoder
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AUTOMATISERING. I Siemens 
koncept ’Basic Automation’ 
skelnes der mellem to typer 
PLC’er: Basic Controller og 
Advanced Controller. Basic 
Controller er Simatic S7-
1200 PLC-systemet, og kan 
anvendes til grundlæggende 
automatiseringsopgaver 
og applikationer inden for 
rammen af typisk mindre 
og enkeltstående systemer. 
Basic Controllere i S7-1200 
serien er dog en stærk lille 
PLC med stor funktionalitet 
og ydeevne.

Advanced Controller til de 
større opgaver
Den primære begrænsning 
er programlagerets størrel-

se. Hvis et program fylder 
for meget til en S7-1200, kan 
man naturligt indsætte den 
større, Advanced Control-
ler S7-1500. Den er fuldt 
programkompatibel til S7-
1200, og derfor kan man 
drage fordel af en optimal 
engineeringeffektivitet ved, 
at man kan anvende samme 
programmer.

Mere end et PLC-system
Som begreb er ’Basic Auto-
mation’ mere end PLC-sy-
stemet. I ’Basic Automation’ 
indgår også komponenter 
som frekvensomformere, 
koblingsmateriel, vægte, 
nødstop og selvfølgelig 
operatørpaneler, som kan 

sættes sammen på netværk 
eller forbundet direkte på 
ind- og udgange. Decentral 
periferi er også en naturlig 
del af ’Basic Automation’, 
da der kan sættes Profinet-
devices og Pofibus-slaver på 
alle S7-1200 CPU’er.

En løsning til mindre 
styringer
Med det brede udbud af 
automationsudstyr, som 
Siemens tilbyder, er der nok 
ikke en applikation inden for 
de mindre styringer, som 
ikke kan løses med produk-
ter, der kan programmeres 
og konfigureres med TIA-
portalen og andre Siemens 
software-værktøjer. jsj

Basic Automation

Med Siemens’ brede udbud af 
automationsudstyr kan man 
klare de fleste opgaver inden 
for mindre styringer.

Siemens opdeler deres koncept ’Basic Automation’ i to segmenter: Basic Controller og 
Advanced Controller. Basic Automation omfatter ikke kun PLC-systemet men også 
andre komponenter og bus-løsninger i automatiseringsløsningen.

Hans Buch A/S  
præsenterer nu en ny  
serie flowcensorer fra 
Huba Control til flydende 
medier, herunder  
drikkevand.

SENSORER. Huba Control, 
der har fokus på udvikling 
og produktion af tryk- og 
flowmålingskomponenter, 
har lanceret en ny serie flow-
sensorer, type 200, 210 og 
230, der alle er baseret på 
det temperaturuafhængige 
Kármán vortex trail princip, 
hvor målelementet ikke er 
i kontakt med mediet, og 
desuden er uden bevægeligt 
dele og derfor ikke slides og 
påvirkes af faste partikler i 
mediet. Dette betyder li-
geledes lave tryktab og høj 
nøjagtighed.

Beregnet til  
OEM-applikationer
Huba 200 med hus af po-
lyamid er især beregnet 
til OEM applikationer til 
rørdimensioner fra DN6 
til DN25 og kan fås med og 
uden temperaturmåling fra 
-40 til +125°C.

Type 210 har også hus i 
polyamid, og samme tilslut-
ningsdimensioner og måle-
område som type 200 - fra 
0,5 til 150 l/min, men har 
flere muligheder for spæn-

dingsforsyning og udgangs-
signal i form af spænding, 
strøm eller frekvens med el-
ler uden temperaturmåling.

Huba 230 er en robust 
flowsensor i rødgods for 
DN10 til DN25 og med et 
måleområde fra 1,8 til 150 
l/min. Huba 230 fås med 
de samme udgangssignaler 
som type 210 med eller uden 
direkte temperaturmåling i 
mediet. 
www.hansbuch.dk
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Flowsensorer til flydende medier

igus præsenterer det nye 
readychain rolling rack 
til hurtig montering af 
e-kæder på lange stræk-
ninger.

KÆDER. Motion plastics-
specialisten igus viser med 
det nye readychain rolling 
rack, hvordan selv tunge, 
konfektionerede 

e-kædesystemer kan 
rulles af tromlen af blot en 
enkelt person, så både mon-
teringstiden og -omkostnin-
gerne reduceres mærkbart. 
Denne komplette løsning 
kan anvendes til energikæ-
desystemer med en længde 
på op til 100 meter, eksem-
pelvis ved portaler.

Også færddigt komplette 
systemer
Ud over sikre og testede 
energikæder og kabler til 
brug i kæderne tilbydes 
også færdigt konfektione-
rede komplette systemer, 
de såkaldte readychains. 
Netop ved lange stræknin-
ger sparer et sådant system 
ikke blot tid i konfektione-
ringen, men giver først og 
fremmest sikkerhed, som 
kan planlægges. Kunderne 
kan nemlig stole på, at de får 
et forkonfektioneret kom-
plet system, hvor samtlige 
komponenter i bevægelsen 
er afstemt i forhold til hin-
anden. Med det nye rolling 
rack bliver transporten og 
monteringen af disse ready-
chains på lange strækninger 
som f.eks. ved portal-værk-
tøjsmaskiner og krananlæg 
endnu lettere. Den færdigt 
konfektionerede kæde vik-
les op på en tromle, som er 
monteret på et stålstativ. 
Dette rolling rack kan ved 

hjælp af en gaffeltruck let 
transporteres hen til an-
vendelsesstedet, hvor kæ-
den kan rulles af tromlen af 
blot en enkelt person. Der-
udover fås transporthjul, 
som gør det endnu lettere 
at positionere e-kæden lige 
præcis der, hvor den skal 
bruges. Denne rolling rack 
kan genanvendes og kan som 
system tilpasses individuelt 
til kædetype og tromlestør-
relse.

Udvider  
transportsystemserie
Med readychain rolling rack 
udvides sortimentet af intel-
ligente transportløsninger. 
Transportstativet ready-
chain sørger således for en 
sikker og hurtig montering 
af energikædesystemer på 
maskinen. Hvis ændringer 
på maskinen gør det nød-
vendigt at eftermontere 
komponenter på transport-

stativet, kan det ved hjælp 
af rackets kliksystem gøres 
let og uproblematisk - helt 
uden svejsning og lakering. 
På den måde reduceres 
procesomkostningerne i 
prototypefasen med op til 
80 procent, og over hele 
monteringsprocessen med 
op til 50 procent. De steder, 
hvor der anvendes tyndere 
kædeled, anbefales at bruge 
readychain rack light med 
en kantlængde på blot 40 
millimeter. Det lette trans-
portstativ er så slankt, at 
energiføringen selv ved små 
anvendelser passer præcist 
ind i maskinen. readychain 
rack fås også som intelligent 
readychain rack med dreje-
lige transportenheder, og 
som kan positioneres elek-
trisk eller mekanisk på ma-
skingrænsefladerne.
www.igus.dk
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Energikædesystemer op til 100 
meter rulles let af med hånden

Sensor med lav tryktab og høj nøjagtighed.

Med readychain rolling rack kan en person afrulle færdigt kon-
fektionerede energikædesystemer, der er op til 100 meter lange. 

igus tilbyder transportsystemer til readychains, som forenkler 
monteringen og reducerer omkostningerne: readychain rack, 
intelligent rack, readychain rack light, rolling rack (fra venstre 
mod højre).

Klay Instruments har tre 
serier af tryktransmittere 
til fødevareindustrien, der 
alle har et hus i rustfrit 
stål og har særligt robu-
ste, polerede og frem-
skudte membraner.

TRYK. Klay Instruments, 
der i Danmark repræsen-
teres af Gustaf Fagerberg 
A/S, fremstiller en lang 
række tryk- og hydrostati-
ske niveautransmittere til 
fødevare- og mejeriindu-
strien.

Rustfrit hus og membran
Hovedelementerne er et 
hus i rustfrit stål og en ro-
bust fremskudt membran 
med aktiv temperaturkom-
pensation, produceret med 
Klays specielle ”Flush Dia-
phragm Technology”.

Der markedsføres tre 
forskellige serier: Serie 
8000-SAN, der har en 
nøjagtighed på 0,2 % samt 
indvendig justering af nul-
punkt og måleområde. 

Serie 2000-SAN, der har 
en nøjagtighed på 0,1 % 
samt let at kalibrere uden 
testtryk via 3 trykknapper 
og inkl. display. Endvidere 
High End tryktransmitter-
ne i Serie 4000-SAN, der 
har en nøjagtighed 0,075 
%, og som er meget let at 
kalibrere og justere via et 
grafiske display.

Bredt måleområde
Fælles for alle serier er, at 
de har et hus i rustfrit stål, 
særligt robuste, polerede 
og fremskudte membraner, 
minimal oliepåfyldning, 

aktiv temperaturkompen-
sation samt mere end 40 
hygiejniske procestilslut-
ninger. De fås alle med må-
leområder fra 0-40 mbar 
op til 0-1000 bar med en 
4-20 mA udgang, og i seri-
erne 2000-SAN og 4000-
SAN med mulighed for 
HART. Til niveauapplika-
tioner kan der let program-
meres en tanklinearisering 
for både 2000-SAN og 
4000-SAN-serierne. Alle 
Klays transmittere kan 
CIP- og SIP-rengøres og er 
certificeret i henhold til 3A 
og EHEDG.                 jsj

Tryktransmitter til 
fødevare- og mejeriindustrien 

Fælles for alle Klay tryk-
transmittere er, at de har 
et hus i rustfrit stål og har 
særligt robuste, polerede og 
fremskudte membraner.
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Denne artikel i serien giver 
et kort indblik i DeviceNet 
og ControlNet netværk 
baseret på brug i forbin-
delse med sikkerhed på 
maskiner og anlæg. Artikel 
serien er baseret på den 
europæiske og interna-
tionale standard IEC/EN 
61784-3.

Af Jørgen Sommer

NETVÆRK. DeviceNet var 
oprindelig Udviklet af 
Rockwell Automation og i 
dag, bliver den vedligeholdt 
af Open DeviceNet User or-
ganization (ODVA). 

DeviceNet er blandt ver-
dens førende netværk til in-
dustriel automation. 

Det er robust, effektiv 
datahåndtering fordi det er 
baseret på Producer/Con-
sumer modellen.

DeviceNet er standardi-
seret efter IEC/EN 61158. 
Dets indretninger er certi-
fi ceret til at kunne operere 
sammen med standarden 
tilpasset af ODVA.

Master-Slave
DeviceNet er et digitalt, 
multi-drop netværk som er 
forbundet og arbejder som 
et kommunikations-net-
værk mellem industricon-
trollere og I/O indretninger. 
Enhver indretning og/eller 
kontroller udgør en node i 
netværket. Det er et Pro-
ducer/Consumer netværk, 
som supporterer mange 
kommunikations hierarkier 
og prioritering af meldinger. 

DeviceNet systemer kan 
konfi gureres til at operere 
som master-slave eller en 
stor arkitektur ved brug af 
peer-to-peer kom-munika-
tion. 

Forsyning på netværk
Systemet giver et enkelt 
punkt for tilslutning til 
konfi guration og styring idet 
DeviceNet både supporter 
I/O og tydelig meldings 
transmission. 

Desuden har det den 
unikke feature at have for-
syning på netværket. Dette 
giver muligheder for direkte 
at forsyne indretninger som 
har et lavere forbrugsnat at 
reducere antal tilslutnings-
punkter og fysiske dimen-
sioner.

Kabling
DeviceNet benytter en 
trunk-line/drop-line tekno-
logi som sørger for separate 

wire-par til både signal og 
power distribution. 

Tykke eller tynde kabler 
kan bruges til enten trunk-
lines eller drop-lines. 

Netværks længde fra en-
de til ende varierer med data 
kvalitet og kabel tykkelse.

Protokollen
DeviceNet benytter proto-
kollen Common Protocol, 
CIP, til de øvre protokollag. 

CIP er strengt objektori-
enteret. Hvert objekt har at-
tributter (data) og services 
(kommandoer) samt adfærd 
(hændelsesreaktioner). 

To forskellige typer af 
objekter er applikations-
specifi ke: Kommunikations 
objekter og applikationsspe-
cifi ke objekter. 

Sælger-specifi kke objekter 
kan også defi neres af leve-
randører til situationer, hvor 
et produkt kræver en funk-
tionalitet, som ikke fi ndes i 
specifi kationen.

EDS-Files
Når DeviceNet netværket 
skal sættes op skal Devic-
eNet Master Scanner kon-
fi gureres med et specielt 
konfi gurationsværktøj som 
Rockwell‘s RSNetWorkx 
eller HMS‘s NetTool. 

Processen er baseret på 
elektronisk enheders da-
taark (EDS-Files) som er 
krævet for hver DeviceNet 
indretning. 

EDS-Files bliver leveret 
af indretningernes leve-
randører og består af elek-

troniske beskrivelser alle 
relevante kommunikati-
onsparametre og objekter 
for DeviceNet indretnin-
gen.

DeviceNet facts
Netværk Type:  
CAN-baseret Producer/
Consumer Fieldbus kom-
munikations system
Topologi:   
Bus line med trunkline/dro-
pline topologi
Installation:  
Skærmet kabel med 2 par 
hver af 2 ledere.
Kabel for data og 24 Volt bus 
forsyning på separate ledere.
Tilslutning via plug-bare 
skrueterminaler eller M12 
stik.
Segment længde afhængig 

af kabel og baud rate 100 – 
500 m.
Hastighed:
125 – 500 kBit/sek.
Max. stationer: 64
Data:   
Max. 8 Byte per telegram 
ramme, store data pakker 
kræver segmentering.
Netværk feature:
Field niveau kommunika-
tions system I CIP netværk 
familien. Sørger for avance-
ret kommunikations funk-
tioner for fi eld enheder.
Bruger organisation:
Open DeviceNet Vendors 
Organization (ODVA)

Real Time, 
Control Network 

ControlNet hører til CIP 
(Common Industrial Proto-
col) netværk familien. 

ControlNet yder god 
real-tid evner der giver høj-
hastighed deterministisk 
transmission for tidskritiske 
I/O data og medde-lelser. 

Netværkets produkter er 
certifi ceret af ControlNet 
International bruger organi-
sation, som garanterer kom-
patibilitet over hele verden 
for Producer/Consumer 
Communication. 

Det er standardiseret i 
henhold til standardserien 
IEC/EHN 50170 og benyt-
ter coax kabler og transmis-
sionshastighed på 5 Mbit/
sek.

Determinisme er evnen 
til at forudsige, når data 
vil blive leveret og genta-
gelsesnøjagtighed sikre at 
transmissionstiden er kon-
stant og upåvirket af enhe-
der tilsluttet til (input) eller 
fra (output) netværket.

Controlnet facts 
Netværk type:
Provider/Consumer Field-
bus kommunikations net-
værk.
Topologi:
Fleksibel med line, bus, træ 
eller stjerne topologi.
Installation:
RG-6 coax kabler med BNC 
stik. Media redundans som 
option.
Netværk længde op til 1.000 
m; med Repeaters udvides 
op til 25 km.
Data Rate:
5.000 kBit/sek.
Max. stationer: 99
Data:
Data pakker med 0 – 510 
byte.
Netværk feature:
Provider(Consumer Real 
Time Fieldbus netværk 
optimeret til styrings ap-
plikationer med høje krav 
til deterministisk og hurtige 
I/O data transmission og ev-
ne til simultan parameter og 
fi l data overførsel.
Bruger organisation:

ControlNet International 
(CI).

Industrial Networking 
Technology Anybus
Indbygget/fi rmware tech-
nology er HMS kerne 
business, denne teknologi 
er leveret siden 1988 med 
navnet Anybus. 

I dag er Anybus plat-
formen for hele familier af 
produkter og har gjort HMS 
verdens leverandør som nr. 
1 af fi rmware industriel net-
værk teknologi.

Anybus indbyggede in-
terface og plug-in-moduler 
supporterer 18 industrielle 
netværk med fl ere nyudvik-
lede. 

Disse Anybus produkter 
er indbyrdes udskiftelige 
løsninger. Det betyder at 
når du en gang har integre-
ret Anybus i dit produkt kan 
man simpelt hen udskifte 
Anybus moduler til andre 
Anybus moduler, der sup-
porterer andre netværk. 
Alternativt kan man have 
mange Anybus slots til at 
supporte tre eller fi re net-
værk samtidig. 

Den fl eksibilitet som 
Anybus yder ens produkt 
med er uforlignelig på mar-
kedet.

Anybus indbyggede 
teknologi er udvidet med 
Anybus-NP30 teknologi, 
en enkel chip høj netværk 
processor med høj ydeevne. 

ASIC er en højt ydende 
RISC processor, der inklu-
derer Profi bus, Ethernet, 
CAN og andre kommuni-
kations interfaces foruden 
interne RAM og Flash me-
mories. 

Med 10 x 10 mm BGA 
hus er det den smalleste 
sande single chip netværk 
processor til industriel kom-
munikation.

Små dimensioner og lavt 
strømforbrug kombineret 
med en stærk processor til 
at køre de fl este Fieldbus-
ser og industrielt internet 
protokoller gør det muligt 
for HMS at skabe produk-
ter til applikationer hvor 
kommunikation ikke var 
muligt tidligere på grund 
af dimensioner eller effekt 
begrænsninger.

Mange industri pro-
dukter benytter Anybus 
teknologi til at løse deres 
industrielle kommunika-
tions krav. Produkter som 
PLC, Drives, Kontrollere, 
Robot kontrollere, HMI‘s, 
Rørforgrening, temperatur 
kontrollere, frekvensomfor-
mere, Bar kode skannere, 
I/O blokke og mange andre, 
har eller er integreret Any-
bus teknologi for at imøde-
komme markedets krav til 
industriel kommunikation.

Sikkerhed og netværk del-9

DeviceNet systemer kan konfi gureres til at operere som master-slave eller en stor arkitek-tur ved brug 
af peer-to-peer kommunikation. Systemet giver et enkelt punkt for tilslutning til konfi guration og 
styring, idet DeviceNet både supporter I/O og tydelig meldings transmission. 

ControlNet hører til CIP (Common Industrial Protocol) netværk familien. ControlNet yder god realtid 
evner der giver høj-hastighed deterministisk transmission for tidskritiske I/O data og meddelelser.
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Nye regler for „håndværkerfradrag“

Folketinget har i februar 2016 vedtaget regler om Grøn 
BoligJobordning, der skal gælde i 2016 og 2017. Service-
ydelser, der giver ret til fradrag, er de samme som hidtil, 
medens de ydelser, der berettiger til håndværkerfradrag, 
er ændret. 

Fradrag i 2016 og 2017
De nye regler gælder for arbejde, der udføres i perioden 
fra 1. januar 2016 til 31. december 2017. De almindelige 
betingelser mv. for fradrag, som var gældende i 2015 og 
tidligere, gælder fortsat, og er i hovedtræk følgende:
Kun fradrag for lønudgifter, der derfor skal fremgå særskilt 
af fakturaen fra håndværkeren. 
Betaling for arbejdet skal ske elektronisk (bankoverførsel, 
netbank, posthus, dankortterminal eller kortbetaling via 
leverandørens hjemmeside). 
Personen skal inden indkomstårets udløb være fyldt 18 
år samt være fuld skattepligtig til Danmark. Personer, 
der bor i udlandet og beskattes efter de særlige regler for 
grænsegængere, kan også under visse forudsætninger få 
fradrag efter BoligJobordningen. 
Arbejdet er udført på en helårsbolig, hvor personen har 
fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse. 
Arbejdet er udført på en fritidsbolig, hvor der skal betales 
dansk ejendomsværdiskat. Der er dog ikke fradrag for 
serviceydelser, hvis der sker udlejning af boligen, uanset 
udlejningsperiodens længde. 
Der er ikke fradrag, hvis arbejdet udføres af en person, 

der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres. 
Der er ikke fradrag for lønudgifter til arbejde udført i en 
fritidsbolig, hvis arbejdet udføres af ejeren, eller af en per-
son, der har fast bopæl i samme helårsbolig som ejeren af 
fritidsboligen. 
Den særlige pensionistregel om skattefrihed for løn for 
husarbejde og børnepasning på årligt 10.500 kr. (2016) 
gælder ikke, når betaler anvender reglen om servicefradrag. 
Den person, der har fået arbejdet udført, foretager ind-
beretning af det fradragsberettigede beløb til SKAT med 
angivelse af, hvem der har udført arbejdet mv.

Serviceydelser
Det maksimale årlige fradrag for serviceydelser udgør 6.000 
kr. inklusive moms pr. person. De ydelser, der berettiger 
til fradrag, er de samme som hidtil, hvilket vil sige:
Almindelig rengøring 
Vinduespudsning
Børnepasning i hjemmet
Afl evering og afhentning af børn til og fra daginstitution, 
skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter
Almindeligt havearbejde og snerydning.

Håndværkerfradrag
Det maksimale årlige håndværkerfradrag udgør 12.000 
kr. inklusive moms pr. person. Der er indført fradrag for 
lønudgifter til en række nye grønne ydelser, og fradrags-
retten er fjernet for nogle ikke-grønne ydelser. På SKAT‘s 
hjemmeside fi ndes en liste over, hvilke ydelser, der giver 
ret til håndværkerfradrag. 
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I 2015 steg omsætningen 
med 11%, mens netto-
resultatet blev forbedret 
med 13%. 

RESULTAT. Et stigende 
globalt fokus på energief-
fektivitet og behovet for 
klimavenlige løsninger var 
i 2015 de primære driv-
kræfter bag en fortsat høj 
efterspørgsel efter Danfoss’ 
teknologier og løsninger. 

-2015 var et godt år for 
Danfoss. Vi har styrket vores 
globale markedsposition, 
blandt andet gennem opkøb 
af innovative teknologier 
og investering i nye test- og 
demonstrationsfaciliteter. 
Samtidig resulterede vores 
høje investeringsniveau i 
innovation i lanceringen 
af adskillige nye produkter 
baseret på digital teknologi, 
som er blevet positivt mod-
taget af vores kunder,” siger 
Niels B. Christiansen, Dan-
foss’ koncernchef.

Blandede markedsvilkår
På trods af udfordrende 
markedsforhold for dele 
af forretningen leverede 
Danfoss stærke resultater i 
2015. Koncernens omsæt-
ning blev DKK 38.031 mio. 
sammenlignet med DKK 
34.375 mio. i 2014. Frem-
gangen svarer til en vækst 
på 11%. I lokal valuta var 
væksten på 5%. EBIT steg 
til DKK 4.097 mio., hvilket 
svarer til en stigning på 4%. 
Nettoresultatet satte rekord 
med DKK 2.597 mio., hvil-

ket svarer til en forbedring 
på 13 % i forhold til året før. 
Det frie cash fl ow før M&A 
var på samme høje niveau 
som i 2014.

2015 var kendetegnet ved 

blandede markedsvilkår for 
koncernens fi re forretnings-
segmenter. Både Danfoss 
Cooling og Danfoss Drives 
leverede solid fremdrift 
i 2015. Danfoss Heating 

havde et udfordrende år, 
primært som følge af den 
økonomiske afmatning i 
Rusland, mens omsætnin-
gen i Danfoss Power So-
lutions var påvirket af et 

lavt aktivitetsniveau på det 
globale marked for mobil-
hydraulik. 

På Danfoss’ regionale 
markeder var forretningsbe-
tingelserne som ventet fort-
sat vanskelige i Rusland, og i 
Kina var aktivitetsniveauet 
præget af den økonomiske 
opbremsning. Omvendt vi-
ste markeder i Nordamerika 
og Europa vækst, og koncer-
nen havde fortsat høj vækst 
på nye markeder som for 
eksempel Mexico, Indien 
og Tyrkiet.

Nøgletal i 2015
• Omsætningen blev DKK 

38.031 mio. sammenlig-
net med DKK 34.375 
mio. i 2014, hvilket sva-
rer til en vækst på 11%. I 
lokal valuta blev væksten 
på 5%. 

• Resultat af primær drift 
(EBIT) steg til DKK 
4.097 mio. sammen-
lignet med DKK 3.925 
mio. i 2014 – svarende 
til en stigning på 4%.

• Nettoresultatet blev 
DKK 2.597 mio. sam-
menlignet med DKK 
2.290 mio. – svarende 
til en forbedring på 13%.

• Cash fl ow før M&A blev 
DKK 3.397 mio. sam-
menlignet med DKK 
3.389 mio. i 2014.

Forventninger til 2016
Danfoss forventer at fasthol-
de eller udbygge markeds-
andelene i 2016 og samtidig 
fastholde en EBIT-margin 
på niveau med 2015.

hassel.

Danfoss fortsætter de stærke resultater

Koncernchef Niels B. Christiansen: -Vi har styrket vores globale markedsposition.

Nye produkter baseret 
på digital teknologi.
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Carsten Brix 
er blevet ansat som konsulent hos 
Buhl & Bønsøe A/S, med ansvar for 
kundekredsen i Jylland og på Fyn. 
Hans væsentligste opgaver bliver 
at holde kontakt til kundekredsen 
samt være opsøgende i relation til 
nye kunder og nye produkter.
Carsten Brix har tidligere været 
ansat hos bl.a. EcoWind A/S og Egernsund Tegl A/S. 

Heidi Terndrup 
er tiltrådt stillingen som marke-
ting- & kommunikationsansvarlig 
hos Buhl & Bønsøe A/S. Heidi Tern-
drup er uddannet inden for kom-
munikation og markedsføring, og 
vil få ansvaret for planlægning og 
udførelse af hele marketingpalet-
ten. Hun har tidligere været ansat 
hos blandt andre FORCE Techno-
logy og The Boston Consulting Group.

Bjarne Lunding 
er blevet ansat i en ny funktion som 
økonomidirektør for alle selskaber 
i CeramicSpeed koncernen. I stil-
lingen får Bjarne Lunding en vigtig 
rolle i at optimere virksomhedens 
processer inden for økonomi, IT og 
HR. Bjarne Lunding kommer fra en 
stilling som økonomidirektør hos 
PaperlinX, hvor han har haft ansvar for økonomi og IT.

Anders Thormann 
er pr. 17. maj 2016 ansat som di-
rektør i CeramicSpeed Bearings. 
Anders Thormann kommer med en 
meget stor erfaring inden for lejer 
til industrien, idet han har været 
salgschef hos en af verdens største 
kuglelejeproducenter i 6 år. Senest 
har han været ansat hos Siemens, 
hvor han har haft ansvar for et ”Bearing Technology 
Team” og et ”Module Management Team”, der har spe-
cifi kt fokus på lejer og disses anvendelse inden for vind-
mølleindustrien.

Morten B. Jensen
 er blevet ansat hos Klinger Dan-
mark A/S som produktchef for in-
strumentering. Morten B. Jensen, 
der har mere end 30 års erfaring i 
branchen, bliver ansvarlig for salg 
og marketing af brands som Honey-
well, Labom og KFG-Level.

Benny Mathiesen,
 der er CEO i ista Danmark A/S 
og regionsdirektør for Region Nord 
Europa har fået udvidet sit ansvars-
område til også at omfatte Region 
Emerging. Region Nord Europa & 
Emerging Markets omfatter således 
nu landende Danmark, UK, Norge, 
Sverige, Kina, Tyrkiet, Rusland, 
Hviderusland, Forenede Arabiske Emirater og Brasi-
lien. Benny Mathiesen har været ansat hos ista Danmark 
A/S siden 2003, og har været ansvarlig for Region Nord 
siden 2009.

Jesper Aagaard Vuholm 
er blevet ansat i Beckhoff Automa-
tion ApS som supportingeniør i den 
eksterne hotline. Han kommer til 
at have sin daglige gang i Beckhoffs 
afdeling i Hobro, hvor han primært 
skal beskæftige sig med motion og 
højniveauprogrammering. Jesper 
Aagaard Vuholm kommer fra en 
stilling som udviklingsingeniør hos Marel A/S.

Johnny Frederiksen 
er tiltrådt som administrerende 
direktør for Roxtec Denmark ApS 
samt overordnet salgsansvarlig som 
salgsdirektør for Roxtecs salg i Sve-
rige. Johnny Frederiksen har mange 
års erfaring i Roxtec, og senest har 
han været administrerende direk-
tør i Korea og sideløbende hermed 
været Global Segment Manager in-
den for forretningsområdet OEM / Telecom. 

Karsten Boll 
er blevet ansat som Software De-
veloper i Prevas A/S, hvor han skal 
indgå i Prevas’ team inden for test-
systemer og LabVIEW. Karsten 
Boll er uddannet B.Sc.E.E med 
speciale inden for reguleringstek-
nik fra Aalborg Universitet, og har 
efterfølgende arbejdet blandt andet 
hos Cobham og Kamstrup. 

Pia Lychau Lauritsen
 er blevet ansat som salgs - & mar-
ketingchef hos Buhl & Bønsøe A/S. 
Pia Lychau Lauritsen kommer med 
en mangeårig erfaring inden for bl.a. 
salg/marketing og ledelse erhvervet 
på automationsmarkedet. Pia Ly-
chau Lauritsen har tidligere været 
ansat hos IMI Precision Engineering 
A/S og Granzow A/S.

Tre tidligere DTU-stu-
derende har udviklet en 
biosensor, der kan måle 
bakterieniveauet i vand-
værkernes ledningsnet i 
realtid.

RENTVAND.  Hvis der i dag 
opstår mistanke om en for-
urening af drikkevandet, 
skal man først sende en per-
son ud og tage prøver i led-
ningsnettet. Dernæst skal 
prøverne dyrkes og analy-
seres i laboratoriet. Og først 
efter fl ere dage ved man, om 
der er tale om en forurening, 
og hvilken bakterie det dre-
jer sig om.  

Nu har tre tidligere stu-
derende fra DTU udviklet 
en biosensor, der kan måle 
bakterieniveauet i vandvær-
kernes ledningsnet i realtid, 
døgnet rundt, året rundt. 
Det betyder, at vandværket 
i tilfælde af en forurening får 
besked med det samme – og 
kan tage sine forholdsregler. 

Revolution for 
biologiske målinger
-Jeg tror, at vores produkt 
kommer til at revolutionere, 
hvordan man foretager mi-
krobiologiske målinger af 
vandkvaliteten, siger Gustav 
Erik Skands, der er direk-
tør for den lille iværksæt-
tervirksomhed SBT Aqua, 
som står bag den nyudvik-
lede sensor. De tre grund-

læggere har baggrund inden 
for henholdsvis nanotekno-
logi, fysik og computing fra 
DTU. Virksomheden blev 
grundlagt i 2013 og har 
vundet adskillige priser og 
konkurrencer med senso-
ren og det bagvedliggende 
målingskoncept, heriblandt 
førstepræmien i Danmarks 
største entreprenørkonkur-
rence, Venture Cup. 

Kommer på 
markedet i 2016
Virksomheden har til huse 
i forskerparken Scion DTU, 
hvor der er nem adgang til 
universitetets faglige mil-
jøer. Virksomheden er nu 
i gang med produktudvik-
ling, test og patentansøg-
ning. Sensoren forventes at 
komme på markedet i 2016.

hassel.

Slut med forurenet drikkevand

Sensoren her kan afl æse bakterieniveauet i f. eks. drikkevand her og nu, døgnet rundt.
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Up to date dokumentation
Adgang til Varvels selekteringsprogram
2D / 3D tegninger
Professional service
Optimale kvalitet / pris kombinationer

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

Meget mere information: www.parlock.dk

Siden 1955 har Varvel været producent af 
mekaniske transmissioner og altid fremstået
som en troværdig partner og leverandør af 
standard og ”skræddersyede” transmissio-
ner til industrien. Ved i høj grad at satse på
mudularitet og fleksibilitet er Varvel i dag en
respekteret og seriøs ”spiller i markedet.


