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’Integrated industri - 
Discover Solutions‘ var 
hovedtemaet på Hannover 
Messe 2016. Der var stor 
optimisme til fremtiden 
både blandt udstillere og 
besøgende.

MESSE. - Dette års Hanno-
ver Messe markerede det 
endelige gennembrud for In-
dustrie 4.0, sagde formand 
for Hannover Messens mes-
seudvalg Friedhelm Loh ved 
messens afsluttende pres-
sekonference. - Udstillerne 
præsenterede mere end 400 
markedsklare eksempler på 
Industri 4.0, hvilket i prak-
sis levendegjorde messens 
hovedtema: ’Integrated 
industri - Discover Soluti-
ons‘. Det er nu opgaven, at 
gennemføre de tilgængelige 
løsninger og at tydeliggøre 
de tilhørende forretnings-
modeller. 

Mange reelle nyheder
Ifølge dette års udstillerun-
dersøgelse udstillede to ud 
af tre udstillere reelle, tek-
niske nyheder eller produkt-
forbedringer på messen. For 
tyske virksomheder, var 
tallet endnu højere, nem-
lig 71 %. Endnu en gang 
demonstrerede udstillerne 
på Hannover Messe, at de 
er i front med hensyn til den 
industrielle produktivitet.

Stemningen i erhvervsli-
vet er også optimistisk, idet 
mere end 60 % af udstillerne 
bedømte situationen i de-
res branche som ’god’ eller 
bedre. Og de er endnu mere 
optimistiske med hensyn til 
deres egne virksomheder, og 
et klart fl ertal på 74 % ud-

stillere beskriver deres egen 
situation som positiv, og 61 
% forventer en yderligere 
forbedring i den samlede 
økonomi i løbet af 2016.

Antal og kvalitet 
af besøgende i top
Udstillere var yderst tilfreds 
med dette års messe. Vigtige 
faktorer i deres meget positi-
ve vurderinger af Hannover 
Messe 2016 var antallet og 
kvaliteten af de besøgende 
samt markedsføringsef-
fekten af deres udstillings-
stande. Forløbet af messen 
har gjort dem meget optimi-
stiske omkring udsigterne 
til opfølgningen på messen.

- Valget af USA som 
partnerlandet og den ame-
rikanske præsident Barack 
Obamas besøg har tydeligt 

givet messen et løft, både 
med hensyn til antallet af 
udstillere og besøgende. 
Udfordringen er nu at bygge 
videre på dette i de kom-
mende år, sagde Friedhelm 
Loh. Industrien søger altid 
efter informationer om i 
hvilken retning teknologien 
udvikler sig, og vores opgave 
er nu at tydeliggøre, hvilke 
forretningsmodeller, der er 
muliggjort af Industri 4.0, 
og præsentere dem på den 
næste Hannover Messe.

Fokus på ’Integreret energi’ 
i 2017
Med henblik på den næste 
års Hannover Messe havde 
Friedhelm Loh følgende be-
mærkninger på vegne af ud-
stillerne: - Dette års messe 
har præsenteret den brede 

vifte af anvendelsesområder 
for Industri 4.0. Nu er det et 
spørgsmål om at afklare de 
relevante forretningsmodel-
ler. Alle burde nu kunne se, 
at Industri 4.0 ikke længere 
bare er en vision, men en 
realitet. På Hannover Messe 
2017 vil der blive lagt stor 
vægt på ’Integreret energi’ 
sammen med ’Industri 4.0’ 
og initiativer som ’Young 
Tech’-virksomheder. Inte-
grationen af vedvarende, 
decentraliseret og effektiv 
energiforsyning er nøglen til 
bæredygtig, industriel vær-
diskabelse. Jeg ser allerede 
frem til næste års messe, 
hvor ideer, der i dag ikke 
bliver betragtet som mar-
kedsklare, vil blive udstillet 
til overraskelse og glæde for 
vore besøgende.          jsj 

Hannover Messe 2016:

Gennembrud for Industri 4.0

Expert er designet til lang levetid og 

professionel niveaumåling også under 

hårde forhold.  Tryktransmitterne 

har en diameter fra 16-60 mm. 
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Kom til Innovation Days 
Industrial Communication 
14.-16. juni
Bliv klog på mulighederne og fremtiden inden for 
industriel kommunikation! 

Dette års Hannover Messe markerede mere end 400 markedsklare 
eksempler det endelige gennembrud for Industrie 4.0.
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Komplet sortiment Fuldt tryk på? - Det er ikke bare varm luft!

Standardcylinder ISO15552 KompaktcylinderStandardcylinder ISO6432

Fittings?
Prøv Brd. Klee næste gang!
Vi kan mere end du tror...

KONFERENCE. Formålet 
med konferencen er at gå i 
dybden med at udvælge og 
designe det optimale auto-
mationssystem. Alle bygge-

stenene bliver gennemgået 
- fra sensorer, controllere, 
SCADA-systemer og in-
dustrielle netværk - til den 
samlede it-arkitektur for at 

skabe en robust datadreven 
produktionsplatform.

 
Fokus på de 
bedste løsninger
Fokus vil være på de bed-
ste automationsteknologier 
og -løsninger på SCADA- 
og netværksniveau. Der-
udover vil konferencen 
præsentere konkrete big 
data- og cloud-løsninger, 
som har skabt ny værdi for 

produktionsvirksomheder. 
Arrangørerne har sat sig 

det mål, at forsøge at kon-
kretisere, hvad visionerne 
egentlig dækker over, og vil 
har fundet håndgribelige 
eksempler på, hvordan man 
kan gøre sin automations-
platform klar til fremtiden.

 Integrering af 
datahåndtering
Konferencen tager derfor 

fat i, hvordan man i praksis 
kan designe sin instrumen-
tering, sine netværksstruk-
turer, sine controllere etc., 
så automationsinfrastruk-
turen bliver klar til at høste 
potentialet for fl eksibel pro-
duktion og ved at anvende 
sine procesdata fra de nye 
teknologier og produkti-
onskoncepter.

Man vil gennemgå SCA-
DA systemernes rolle i det 

fremtidige OT- og IT-land-
skab, og hvordan big data og 
Cloud-baseret datahåndte-
ring kan integreres i et ef-
fektivt, sikkert og fl eksibelt 
produktionssystem.

Konferencen afholdes 
tirsdag den 31. maj 2016 fra 
08.30 - 16.00 hos Schne-
ider Electric, Lautrupvang 
1, 2750 Ballerup. 
Information og tilmelding 
på: www.dau.dk  jsj

DAu-konference:

Gør din automationsplatform klar til Industri 4.0
Forbered dit SCADA, netværk, cloud og big data til 
fremtidens produktion. Konferencen henvender sig til 
automationsteknikere, produktionschefer samt it-spe-
cialister hos produktionsvirksomheder samt rådgivere, 
leverandører og systemintegratorer.

Af Per Bach

E-16. Både producenter 
af elektronik og forbru-
gerprodukter har længe 
efterspurgt den næste ”kil-
ler- applikation”, som kan 
generere styktal i million – 
og måske endda milliardvis 
og få produktionsanlæggene 
i industrien helt op i det røde 
felt. Men mens markedet 
har sukket efter efterfølge-
ren til Pc’en, mobiltelefonen 
eller fl adskærmen, så er der 
kommet et endnu bedre 
bud på killer-applikationen 
snigende under radaren. Og 
den hedder IoT – Internet of 
Things.

Det smukke ved IoT er, at 
der ret beset ikke er tale om 
én applikation eller proto-
kol, men snarere rigtig man-
ge. Fællestrækket er den 
cloud-baserede automati-
ske kommunikation mellem 
elektroniske produkter – el-
ler sågar produkter, der al-

drig oprindeligt var tænkt 
som elektroniske. Applika-
tionerne strækker sig derfor 
fra målerfunktioner inden 
for hjemmets forsyninger 
til medicinske moniterings-
funktioner og fra vedlige-
hold af infrastrukturen til 
automatisk genbestilling af 
varer fra køleskabet til den 
foretrukne leverandør af 
dagligvarer. Vi har endnu 
kun set toppen af isbjerget.

Implementeringen af 
IoT og den såkaldte M2M-
kommunikation (machi-
ne-to-machine) har ikke 
nødvendigvis været et be-
vidst valg, men alle kan 
se mulighederne i begge 
dele. Hvad enten man skal 
udstyre sine produkter re-
trospektivt med en kom-
munikationsport, eller et 
system skal designes fra 
scratch, så giver det mening 
at se, hvad der fi ndes på mar-
kedet, så man bliver klædt 
på til at træffe de bedste 
make-or-buy beslutninger.

Her er E-16 i Odense 
Congress Center i dagene 
mellem 6. og 8. septem-
ber et fremragende sted at 
søge viden. Udbydere af 
komponenter, systemer, 
udviklings-kits og lignende 
hardware vil side om side 
med udviklingshuse vise, 
hvordan man lettest får 

implementeret den rigtige 
kommunikationsprotokol i 
produktet. Og de forskel-
lige distributører af test- og 
måleudstyr vil stå klar for 
at vise, hvordan man veri-
fi cerer sine designs og pro-
dukter.

Ikke én protokol passer til 
alle systemer
Den smukkeste ved hele 
IoT-konceptet er, at man 
ret beset ikke behøver en 
etableret ”standard” for at 
danne et kommunikations-

netværk mellem eksempel-
vis en række sensorer eller 
husholdningsprodukter og 
den gateway, der varetager 
kontakten mellem clouden 
– og dermed moniteringen/
styringen – og de kommuni-
kerende lokale noder.

Thomas Steen Halkier fra 
den danske virksomhed, 
Neocortec understreger det 
gode ved, at der ikke inden 
for IoT- og M2M-applika-
tioner fi ndes én teknologi, 
som entydigt kan opfylde 
samtlige behov. Og netop 

fordi ”one-fi ts-all” løsningen 
er udeblevet, er designerne 
nødt til at scanne marke-
det for optimale kommu-
nikationsteknologier til 
de aktuelle projekter. Det 
åbner i høj grad døren for 
mulighederne for relativt 
nye og innovative virksom-
heder som Neocortec. Og 
de mulige kunders meget 
åbne tilgang til teknologi-
erne skaber en interesse for 
Neocortec, som beviseligt 

Internet of Things trækker besøgende til E-16
Et af de varmeste emner på efterårets Elektronikmesse 
og konference i OCC, 6. – 8. september bliver IoT – Inter-
net of Things. Der er fortsat stor usikkerhed om valg af 
protokoller og platforme – og nu blander de industrielle 
applikationer sig også med IIoT (Industriel IoT), så der er 
god grund få hands-on erfaringer på E-16.

E-16 i Odense Congress Center er et fremragende sted at søge viden. Udbydere af komponenter, 
systemer, udviklings-kits og lignende hardware vil side om side med udviklingshuse vise, 
hvordan man lettest får implementeret den rigtige kommunikationsprotokol i produktet.

IoT er ikke én applikation eller protokol, 
men rigtig mange.

Ikke én protokol 
til alle systemer.
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har en velfungerende kom-
munikationsform.

Protokollerne defi nerer 
i høj grad den kommunika-
tionsform, der er bærende 
for det enkelte system. Hvis 
man eksempelvis er produ-
cent af udstyr, der sømløst 
skal kunne gå ind i et større 
system og være ét blandt 
mange konkurrerende pro-
dukter, der kommunikerer 
med den samme gateway, så 
vil det selvfølgelig være en 
fordel med en bredt aner-
kendt standard som Blue-
tooth. Men arbejder man 
med omskiftelige modta-
geforhold i et lukket, eget 
system, så vil et proprietært 
mesh-lignende netværk som 
Neocortecs give bedre me-
ning.

Der er opstået en betyde-
lig uenighed om de optimale 
kommunikationsprotokol-
ler, så Sigfox og Thread nu i 
høj grad fortrænger Zigbee, 
mens Bluetooth med LE/
Smart har fået en gevaldig 
opblomstring, og den eks-
tremt langtrækkende LoRa 
lurer i kulissen. Endelig er 
der komponent- og modul-
leverandører, som nu helt 
bypasser gateway‘en i IoT-
kommunikationen og går 
direkte på mobilnettets 
basestationer.

Dertil kommer, at indu-
strien nu er ved at smide 
endnu en ingrediens i den 
teknologiske gryderet, da 
det såkaldte ”Industrielle 
IoT” – eller bare IIoT – nu og-
så banker på døren. Forbru-
gerapplikationerne har vidt 
forskellige behov i forhold 
til industrien, så energifor-
brug, rækkevidde, arkitek-

tur, pris og følsomhed over 
for hacking afhænger i høj 
grad af, hvor IoT/IIoT- ap-
plikationen skal bruges, og 
hvor robust teknologien skal 
være.

Alt i alt giver det mening 
at se hele udbuddet af (in-
dustrielle) IoT-løsninger i 
hallerne hos OCC i dagene 
fra 6. til 8. september, da det 
jo vil være en klar fordel at 
se, hvilket økosystem, der 
bedst passer til de produk-
ter, man selv arbejder med. 
Og så er der desuden dukket 
en ny faktor op:

Lær den nye 
radioudstyrslov at kende 
– især for IoT
Ifølge Jan Askov og Jakob 
Steensen fra DELTA vil der 
den 13. juni 2016 træde en 
ny lov for radioudstyr i kraft. 

Den nye radioudstyrslov er 
en implementering af radio-
udstyrsdirektivet (RUD), 
der gælder for radioudstyr, 
som indeholder radiosende-
re og/eller -modtagere. Lo-
ven er også kendt under den 
engelske forkortelse ”RED” 
(Radio Equipment Directi-
ve). RUD/RED (2014/53/
EU), som udkom 14. april 
2014 og afl øste radio- og 
teleterminaludstyrsdirek-
tivet R&TTE (1999/5/EC) 
fra 1999.

Det er vigtigt for brugen 
af IoT-løsninger og udvik-
lings-kits, da defi nitionen af 
radioudstyr har ændret sig, 
og der er ændringer for hvil-
ke produkter, der hører un-
der RED/RUD. Eksempler 
på produkter, der som noget 
nyt er omfattet af RED er 
radio- og tv-modtagere 
(broadcast) og radioudstyr, 
der sender og modtager un-
der 9 kHz – hvilket sagtens 
kunne være en IoT-løsning 
til en måler- eller monite-
ringsapplikation.

Det er ikke tilladt at pla-
cere udstyr på markedet i 

et felt-/pilotforsøg uden for 
forsknings- og udviklingsfa-
ciliteterne med eksempelvis 
prototyper eller færdigud-
viklede produkter. De pro-
dukter skal også overholde 
gældende lov – også selvom 
de er prototyper – da de er 
placeret på markedet og 
bragt i anvendelse. Og visse 
produkter er allerede om-
fattet af lovgivningen, når 
E-16 løber af stablen.

DELTA indskærper, at pro-
dukter som RFID-læsere og 
-tags, bevægelsesdetektorer, 
hastighedsbestemmelsessy-
stemer og udviklings-kits 
som kan købes i fri handel 
- herunder alment tilgæn-
gelige boards fra chipfa-
brikanter og de velkendte 
Rasberry Pies fremover også 
er omfattet af RUD/RED-
lovgivningen.

IoT har – fejlagtigt – givet 

producenter og designere 
en tro på, at radiomarkedet 
er givet fuldstændigt frit, 
hvilket bestemt ikke er til-
fældet. Under E-16 vil fl ere 
eksperter og virksomheder 
holde foredrag om IoT, om 
produkter, regler og udvik-
ling, og hvordan man lettest 
sikrer sig, at et design bliver 
fejlfrit og velfungerende fra 
starten.

Flowmåling og -overvågning
Til væske og gas
Mekaniske som elektroniske principper
Alle er kendetegnet ved høj kvalitet og pålidelige måleresultater
under mangeartede driftsforhold.

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

www.siemens.dk/ic-days
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Filament til 3D-printning af slidstærke kunststofdele
iglidur® Tribo-filamenter er det eneste 3D-printmateriale udviklet til bevægelige applikationer. Op til 50
gange mindre slid end for andre 3D-materialer. Nye testresultater viser, at dele printet i iglidur® har en
slidstyrke svarende til emner sprøjestøbt i samme materiale. Fås som filament eller som færdigprintede
dele: igus.dk/tribo-printing                  Besøg os: Automatik, Brøndby - Hal B 1582

plastics for longer life®

igus® ApS   Nordre Strandvej 119A   3150 Hellebæk   Tlf. 86 60 33 73   Fax 86 60 32 73   info@igus.dk

Tribo-sensation: Print er lige så godt som sprøjtestøbning

 

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

Komplet program 
i magnetventiler

Specialopgaver 
udføres på vores 

eget værksted

To-, tre- og fi re-vejs magnetventiler 

til trykluft , væsker, damp og gasser

1/8” - 3”

150 bar

1430 l/min.

67

5/2-vejs styreventilblokke 

ISO 9001
certifi ceret

De forskellige distributører af test- og måleudstyr vil stå klar for at vise, 
hvordan man verifi cerer sine designs og produkter.

Vi har endnu kun set 
toppen af isbjerget.
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Niveaumåling med meget skum?
Med VEGAs guidede radarer fra VEGAFLEX80 serien er det ikke noget problem.

Fordele og egenskaber
• Pålidelig og stabil måling
• Nøjagtighed på ±2 mm
• Nem tilpasning til den enkelte 

applikation
• Mulighed for afkortning eller 

udskiftning af wire / stav
• Uafhængigt af produkt egenskaber 

som ledningsevne, skum, vægtfylde 
fugt etc.

Skum kan være problematisk
Niveaumåling kan laves på mange 
forskellige måder og er i de fleste 
applikationer ikke problematiske at 
foretage. Men hvis produktet danner 
skum, er der mange måleprincipper som 
står af.

Hvad kan jeg gøre?
VEGA har en løsningen på problemet 
nemlig VEGAFLEX80 serien, der måler 
niveauet af væskeoverfladen pålideligt, 
ved hjælp af en lav frekvens og det 
intelligente ”Probe End Tracking”

– Selv i de tilfælde hvor der er et tykt 
lag skum på toppen!
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Den danske fællesstand 
på Hannover Messe 2016 
havde besøg af blandt 
andre Airbus’ vicedirektør 
for underleverancer, Lee 
London, der inviterede 
danske underleverandører 
til samarbejde.

Af John Steenfeldt-Jensen

MESSE. I lighed med de se-
neste år, havde Den danske 
ambassade i Berlin, CFU og 
Industrisamarbejdet også 
på Hannover Messe 2016 
arrangeret en dansk fælles-
stand på underleverandør-
messen ”Industrial Supply” 
i messens hal 5. Standen, der 
var den hidtil største dan-
ske fællesstand på Hanno-
ver Messe, var på 450 m2 og 
havde 29 stande dækkende 
et bredt spekter af forskel-
lige underleverandører.

Weltklasse aus Dänemark
I forhold til tidligere år 
var der på årets messe et 
arrangement med forskel-
lige foredragsholdere under 
overskriften ”Weltklasse 
aus Dänemark”. Danmarks 
ambassadør i Tyskland, Fri-
is Arne Petersen, indledte 
med at fortælle om Tysk-
land som en af Danmarks 
vigtigste handelspartnere. 
Et land hvor danske under-
leverandører traditionelt 
har et stort marked, ikke 
mindst på grund af høj pro-
duktkvalitet, fl eksibilitet og 
overholdelse af leveringsti-
der. At Tyskland er et meget 

vigtigt marked for Danmark 
understreges af, at den dan-
ske regering har udarbejdet 
en ny Tysklandsstrategi med 
mange konkrete tiltag, som 
blev offentliggjort i marts 
måned.

Airbus inviterer 
til samarbejde
Den næste indlægsholder 
var Lee London, der er Vice 
President Industrial Part-
nerships for Airbus Group, 
der ud over militære fl y har 

en stor produktion af civile 
passagerfl y, helkoptere og 
transportfl y. Airbus er inde 
i en god forretningsmæssig 
udvikling med konstant 
vækst, og fi rmaets ordre-
bøger er fyldt op for de næ-
ste 13 – 14 år. Lee London 
fortalte om Airbus’ udvik-

lingsplaner for de næste 10 
år, både med hensyn til nye 
produkter og med hensyn 
til  udvikling af produktio-
nen, som i højere og højere 
grad vil blive baseret på 
underleverandører. I den 
forbindelse inviterede han 
til et samarbejde med dan-
ske underleverandører. – Vi 
leder konstant efter under-
leverandører, der kan le-
vere produkter af den høje 
kvalitet, som fl yindustrien 
kræver. Det stiller store krav 
til underleverandørerne om 
den nødvendige produkti-

onskapacitet, om overhol-
delse af leveringstider, om 
høj kvalitet og selvfølgelig 
om optimering af omkost-
ningerne. Vi stiller store 
krav, men vil meget gerne 
hjælpe potentielle underle-
verandører med at leve op til 
kravene, sagde Lee London.

Arrangementet sluttede 
med, at den danske lands-
holdsspiller håndbold, Hans 
Lindberg, der spiller for den 
tyske klub Füchse Berlin, 
fortalte om, hvordan det er 
at arbejde og være succesrig 
i Tyskland.

Mød os på stand 68

 R2000 laserscanner 
 - giver din robot øjne!

Your automation, our passion.
Tlf. 43 71 80 88
Fax 43 71 80 38
www.deltaelektronik.dk

i én enhed

 … med Kollmorgen servo systemer

Rustfri, hygiejnisk og IP 69K 

Dansk fællesstand på Hannover Messe 2016:

Airbus ønsker samarbejde med danske underleverandører

Den danske fællesstand på Hannover Messe var på 450 m2 og havde 
29 stande dækkende et bredt spekter af forskellige underleverandører.

På arrangementet ”Weltklasse aus Dä-
nemark” fortalte Danmarks ambassa-
dør i Tyskland, Friis Arne Petersen, om 
mulighederne for danske underleve-
randører i Tyskland og om regeringens 
nye Tysklandsstrategi.
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Af John Steenfeldt-Jensen

MESSE. - Hannover Messe 
2016 har vist, at USA og 
Tyskland er ligeværdige 
partnere i udviklingen af 
digitaliseret produktion 
og energi, udtalte direktør 
Jochen Köckler, Deutsche 
Messe, på pressekonferen-
cen i forbindelse med afslut-
ningen af messen. - For at 
forbinde produkter, maski-
ner, industrielle virksomhe-
der og mennesker på tværs af 
lande og kontinenter, er det 
nødvendigt, at vi sammen 
udvikler universelt gælden-
de teknologier og standar-
der. Her på Hannover Messe 
2016, har USA og Tyskland - 
sammen med andre førende 
industrilande – indledt den 
dialog, der er nødvendig for 
at få dette til at ske.

Industri 4.0 er ikke 
blot en vision
De tætpakkede udstil-
lingshaller afslørede klart, 
at netop Hannover Messe 
var præcis det rigtige sted 
på at forfølge disse mål. In-
gen anden industrimesse har 
nogensinde budt så mange 

realiserede løsninger med 
ny teknologi til forbedring 
af produktionen. Dermed 
blev Industri 4.0 til et hånd-
gribeligt faktum og ikke blot 

en vision. De udstillede løs-
ningerne varierede fra auto-
matisering af enkeltstående 
maskiner til fuldautomati-
sering af hele produktionsli-
nier med komplet datafangst 
og analyse i ’skyen’. - Dette 
markerer et gennembrud for 
Industri 4.0. Det næste på 
dagsordenen er kommercia-
liseringsfasen. Teknologien 

er klar til at rulle og er godt 
på vej ud på fabriksgulvet, 
sagde Jochen Köckler.

Forum-konferencen 
’Industrie 4.0 Meets the 
Industrial Internet’ er en be-
kræftelse og et godt eksem-
pel på, hvor vigtig Industri 
4.0 er. Konferencen tiltrak 
mere end 8.000 deltagere, 
der blev opdateret på de ny-
este teknologier, standarder 
og forretningsmodeller for 
integreret industri.

Rekordmange besøgende
Dette års Hannover Messe 
tiltrak over 190.000 be-
søgende, hvilket var en 
fremgang fra den senest 
sammenlignelige messe i 
2014. Mere end 50.000 af 
de besøgende kom fra ud-
landet - en stigning på ca. 25 
% i forhold til 2014. Delta-
gelsen fra USA og Kina steg 
til rekordhøjder. - De om-

kring 5.000 besøgende fra 
USA, der især kom efter ny 
teknologi til deres fabrikker 
og energisystemer, har helt 
sikkert fundet det, de ledte 
efter her i Hannover, og 
yderligere har de fået mange, 
værdifulde og nye kontak-
ter, sagde Jochen Köckler. 
Med 6.000 besøgende top-
pede Folkerepublikken 
Kina endnu en gang listen 
over antallet af besøgende, 
kun overgået værtslandet 
Tyskland. Besøgstallet for 
resten af Europa var 30.000.

Fremtidens energiforsyning
Et andet, vigtigt tema på 
Hannover Messe 2016 var 
’Integrated Energy – the 
Energy System of the Futu-
re’. De udstillede løsninger 
dækkede hele forsyningskæ-
den i energiindustrien - fra 
produktion, transmission, 
distribution og lagring til 

alternative mobilitets-
løsninger. Standene, der 
omhandlede disse emner 
var samlet under fælles-
titlen ’Integrated Energy 
Plaza’, som præsenterede 
en unik, interaktiv model 
af et komplet, regenerativ 
energikredsløb. - Hannover 
Messe er den eneste fagmes-

se i verden, der præsenterer 
energisystemerne i deres 
helhed, og det er vores plan, 
at udbygge konceptet til de 
følgende Hannover Messer, 
sagde Jochen Köckler.

Den næste Hannover 
Messe vil blive afholdt i da-
gene 24.- 28. april 2017 med 
Polen som Partnerland.

Industri 4.0 og USA satte sit 
præg på Hannover Messe 2016
Hovedtemaet for Hannover 
Messe 2016 var „Integrated 
industri – Discover Soluti-
ons“, hvilket Industri 4.0 og 
digitalisering satte sam-
men med USA som Part-
nerland sit tydelige præg 
på messen. Med et besøgs-
tal på cirka 190.000 var 
der en markant fremgang 
fra den sammenlignelige 
messe i 2014.

Siemens’ store stand tiltrak mange besøgende.

På Hannover Messe 2016 blev der præsenteret et stort udvalg 
af robotløsninger.

Der blev præsenteret mange integrerede og automatiserede ma-
skinløsninger.

Det danske fi rma JVL Industri Elektronik A/S præsenterede sine 
mange motorløsninger.

Microsoft havde en stor jetmotor som et iøjnefaldende blikfang.

Danfoss var repræsenteret med en stor stand.

Konferencen med 8.000 deltagere

Et gennembrud for 
Industri 4.0
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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

Virksomheder, der i dag 
bruger fossile brændsler 
til procesenergi, kan spare 
penge ved at omlægge til 
vedvarende energi med et 
stort statstilskud. Få ken-
der muligheden, og puljen 
for 2015 blev ikke brugt.

BESPARELSE. Skiftende re-
geringer har gjort et stort 
arbejde for at nedsætte 
vores brug af fossile energi-
kilder, og i 2012 startede en 
ny tilskudsordning, VE til 
Proces, hvor virksomheder 
kan få over halvdelen af an-
lægsudgifterne fra staten til 
at dække en energiomlæg-
ning til vedvarende energi. 
Tilskuddet gives dog kun 
til omlægning af proces-
energi, der direkte har med 
produktionen at gøre i en 
virksomhed. 

Selvom støtteordningen 
nu har kørt i en række år, 
ser det stadig ud til, at for 
få virksomheder kender til 
muligheden. En evaluering 
fra Energistyrelsen viser, at 
54 procent af de relevante 
virksomheder i Danmark 

ikke har kendskab til mu-
lighederne for støtte. Kun 
fi re procent kender ordnin-
gen godt, mens yderligere 14 
procent kender ordningen i 
et vist omfang. 

Mange kender 
ikke ordningen
– Noget kunne tyde på, at 
der er et oplysningspoten-

tiale, når der er så mange, 
der ikke kender ordningen. 
Ifølge Energistyrelsen er der 
i de første tre kvartaler af 
2015 uddelt 180 millioner 
støttekroner, men puljen for 
hele året er over dobbelt så 
stor, fortæller direktør Jan 
Depenau fra aarhusianske 
Euro Therm, leverandør af 
biomasse baserede kedelan-

læg, der bliver anlagt med 
penge fra støtteordningen. 

Fordelagtigt på fl ere måder
Danish Malting Group er 
en af de virksomheder, der 
har omlagt energikrævende 
produktion til vedvarende 
energi. Investeringen i et 
anlæg fra Euro Therm med 
tilskud fra Energistyrelsen 

har været fordelagtig på fl ere 
måder:

– Det har været en øko-
nomisk gevinst for os at 
omlægge varmeanlægget 
til maltproduktion til grøn 
energi, selvom den lavere 
gaspris har gjort det min-
dre attraktivt, end da vi tog 
beslutningen. Samtidig er 
det positivt for os, at vi kan 
gøre noget godt for miljøet, 
fortæller Leif Hein, der er 
vedligeholdelseschef hos 
malteriet ved Vordingborg.

– I forhold til forsynings-
sikkerhed er det også et plus, 
at vi har fået et nyt varmean-
læg, da vi ud over fl is stadig 
kan fyre med gas eller olie, 
hvis det er nødvendigt. Med 
det gamle anlæg brugte vi 
gas til tørring i processen, 
men vores udbyder kunne 
med tre dages varsel lukke 
for gassen, hvis der blev pro-
blemer med leverancerne. 
Den sårbarhed er vi kom-
met ud over, fortsætter Leif 
Hein om det fuldautomati-
ske anlæg. 

Tilbagebetalingstid 
på tre år
Ifølge Jan Depenau fra Euro 
Therm er tilbagebetalingsti-

den på et komplet kedelan-
læg med tilskudsordningen 
ofte ned til blot tre år. Med 
en forventet levetid på op til 
tyve år uden ekstraordinær 
vedligeholdelse er det en 
økonomisk attraktiv mu-
lighed. 

– Ud over varmeproduk-
tion er det også en mulighed 
at få støtte, hvis man eksem-
pelvis bruger el eller damp i 
sin produktion. Dermed kan 
en meget bred målgruppe i 
industrien få glæde af ord-
ningen, siger Jan Depenau. 

Selv uden statstilskud vil 
det ifølge Jan Depenau al-
ligevel være en overvejelse 
værd for mange virksom-
heder med et stort energi-
forbrug at få installeret et 
grønt anlæg. 

hassel.

Virksomheder kan reducere energiregningen 
med ukendt støtteordning

Tilbagebetalingstiden på anlægget er kun tre år.

Direktør Jan Depenau: 
-Puljen for 2015 er ikke 
brugt.
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Kampagne  - 
pris fra  

DKK 7975,–

Inkl. PLC-
funktions-

blokke

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

WAGOs nye webpaneler 
e!DISPLAY 7300T forener 
kundernes høje kvali-
tetskrav til maskiner og 
anlæg med et design af høj 
kvalitet. 

WEBPANELER. HMI-kom-
ponenter er det optiske 
blikfang for maskiner el-
ler anlæg og har en positiv 
indfl ydelse på kundernes 
købsbeslutninger. WAGO‘s 
nye webpaneler e!DISPLAY 
7300T tilbyder netop æste-
tiksk design, komfortabel 
betjening og komplet inte-
gration i WAGO‘s øvrige 
produktprogram. De fås i 
skærmstørrelserne: 4,3“, 
5,7“, 7,0“ og 10,1“.

  
Visualisering af høj kvalitet
e!DISPLAY bygger bro mel-
lem et tidssvarende design 
og udviklingssoftwaren 
e!COCKPIT (CODESYS 
3) og CODESYS 2 og viser 
visualiseringer af høj kvali-
tet fra disse.

Også den webbase-
rede styring af WAGO-
controllerne betjenes 
via webpanelerne. Ved 
programmeringen med 
e!COCKPIT er det muligt 

at anvende den nye teknik 
HTML5. Java Runtime til 
CODESYS 2-webvisualise-
ring er ligeledes inkluderet. 

Enkel og let betjening 
e!DISPLAY er udstyret med 
en resistiv touchscreen fl an-
keret af tre status-LED‘er, 
der viser driftstilstanden og 
giver feedback om driften. 
Til konfi guration og idrift-
sættelse af webpanelerne 
er der et konfi gurations-
interface, som er tilpasset 
brugeren. Hermed foreta-
ges alle vigtige indstillinger 
hurtigt og intuitivt via den 
webbaserede styring, såsom 
forbindelsen med en eller 

fl ere controllere fra WAGO.
Desuden kan sensorer auto-
matisk tilpasse lysstyrken på 
e!DISPLAY til de aktuelle 
lysforhold i lokalet. Med 
henblik på individuelle ind-
stillinger kan lysstyrken på 
displayet endvidere hurtigt 
og nemt tilpasses manuelt 
via taster på fronten.  

 
Sparer energi 
e!DISPLAY er forsynet med 
en integreret nærhedssen-
sor, som gør det muligt at 
foretage en automatisk vi-
sualisering via energibespa-
rende standbyfunktion og 
screensaver. En bevægelses-
sensor registrerer samtidig 

lysniveauet i omgivelserne 
med henblik på lysstyrke-
regulering.

 
Hurtig montering 
Webpanelet kan klikkes 
direkte på styreskabet med 
fastgørelsesclips og monte-
res dermed hurtigt, let og 
uden brug af værktøj. Ved 
hjælp af specielle fastspæn-
dingselementer opnås kaps-
lingsklasse IP65 på fronten 
af displayet. Displayet kan 
dermed anvendes fl eksi-
belt og i forskellige appli-
kationer. Den eksisterende 
VESA-tilslutning gør det 
muligt at montere skærmen 
på en drejeanordning eller 
en fod uden for styreskabet. 

 Komplet integration i 
WAGOs produktprogram
Jo mere perfekt de enkelte 
komponenter er afstemt 
efter hinanden, desto me-
re overbevisende er sam-
spillet mellem dem. Med 
e!DISPLAY kan der vises 
visualiseringer fra WA-
GO‘s udviklingssoftware 
e!COCKPIT (CODESYS 
3) såvel som CODESYS 2. 
I forbindelse med PFC200- 
og PFC100-controllerne 
tilbydes meget effektive 
løsninger fra samme kilde.

Set på Hannover Messe 2016:

Design og teknik i nye webpaneler 

CLAMP-ON. Konventionel 
temperaturmåling, hvor en 
sensor indsættes i proces-
mediet, kan være vanskel-
lige at anvende i små rør, 
og installationer med  høje 
krav til hygiejnen. Til denne 
form for opgaver kan man 
med fordel benytte en over-
fl adeføler til registrering af 
temperaturen.

LABOM har patenteret 
deres „Clamp-on teknologi”, 
en teknik der medfører høj 
præcision og hurtig respons 
fra temperaturenheder, 
der kan fastspændes uden 

på det eksisterende rørsy-
stem.Produktfamilien, der 
kaldes GA 26xx, består af 
en PT100-føler, samt en 
speciel udformet monta-
geblok, der sikrer fæste på 
målerøret, samtidig med at 
sensorspidsen fi kseres for 
optimal måling.

Systemet sikrer:
•  Hurtig og nem installa-

tion
•  Høj præcision og kort 

responstid
•  Enkel rekalibrering af 

den udskiftelige måle-
indsats                             jsj

Berøringsfri 
temperaturmåling 

Clamp-on teknologien med-
fører høj præcision og hurtig 
respons fra temperaturenhe-
der, der kan fastspændes uden 
på det eksisterende rørsystem.

Salgschef Bjarne Smed Andersen præsenterede WAGOs nye web-
paneler e!DISPLAY 7300T, der forener høj kvalitet med et smukt 
design og kompatibilitet med WAGOs øvrige produktprogram.
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For at kunne udløse det potentiale som digitalise-
ring rummer, skal rygraden – nemlig kommunika-
tionsteknologierne – være på plads. Derfor vil 
behovet for overvågning samt pålidelig og sikker 
kommunikation fremover være på helt andet 
niveau.     

Vi inviterer til et halvdagsarrangement, der stiller 
skarpt på disse udfordringer og fokuserer på, hvor 
udvikling og opfindsomhed har bragt teknologien 
til i dag – og i den nærmeste fremtid. 

Dagen er en kompakt, intensiv og dedikeret 
gennemgang af tre superaktuelle temaer;  
• Industrial remote og trådløs kommunikation 
• Industrial security 
• Overvågning og diagnose

Dato og sted
14. juni Køge: Comwell Strand
15. juni Middelfart: Comwell Kongebrogaarden
16. juni Viborg: Best Western Golf Hotel 

Det er gratis at deltage.

Tilmeld dig nu på www.siemens.dk/ic-days

Invitation

Kom til Industrial 
Communication 
Innovation Days
Bliv klogere på mulighederne og fremtiden

Danske virksomheder 
deltog i et vandtopmøde, 
arrangeret af Det Hvide 
Hus,  som de eneste ikke-
amerikanske.

VAND. Danske virksomhe-
der inden for vandtekno-
logisektoren har fornyligt 
deltaget i et vandtopmøde 
arrangeret af Det Hvide 
Hus, hvor de demonstrerede 
danske vandløsninger.

World Water topmødet, 
som blev holdt i forbindelse 
med World Water Day, sam-
lede mere end 200 indfl ydel-
sesrige beslutningstagere, 
myndigheder og virksomhe-
der fra vandsektoren. Vand-
topmødet havde til formål at 
kickstarte diskussioner med 
henblik på at defi nere nye 
mål og løsninger, herunder 
forslag til nye teknologier, 
på USA’s vandproblemer. 
Præsident Obama har efter-
følgende udstedt en national 
forordning med instrukser 
til de relevante organisa-
tioner om at implementere 
løsningerne.

Danmarks renommé 
sikrede deltagelsen
Danmark deltog i vandtop-
mødet som de eneste ikke-
amerikanske virksomheder. 
Deltagelsen var et resultat 
af en koordineret indsats 
mellem Miljø- og Fødeva-
reministeriet, den danske 
ambassade i Washington 
DC, 13 førende danske virk-
somheder og organisationer 
indenfor den danske vand-
sektor. Disse omfattede 
DHI, Danfoss, Grundfos, 
Kamstrup, AVK, Rambøll, 
DANVA, State of Green og 
Aarhus Vand.

Takket være Danmarks 
gode renommé på ver-

densplan, hvor fi rmaer er 
anerkendt for deres vand-
teknologier, blev danske 
virksomheder inviteret til 
at præsentere know-how, 
løsninger og kompetencer 
til at afhjælpe udfordringer 
på vandområdet.

Lego-modelby som 
illustration
Den danske udstilling om-
fattede en imponerende 
modelby opbygget af Lego-
klodser for at demonstrere 
danske løsninger – lige fra 
kortlægning af grundvand 
til energiproducerende 
spildevandsrensning. Den 
omfattende Lego-model 
indeholdt en by med en 1,5 
m høj skyskraber, et rens-
ningsanlæg og en komplet 
underjordisk vandforsyning 
med boringer og vandrør. 
Der gik mere end 20.000 

Legoklodser til opbygnin-
gen af modellen.

Det ypperste på tværs af 
vandsektoren
-Lego-modellen viser det 
ypperste Danmark kan præ-
stere på tværs af hele vand-
sektoren, fra kortlægning 
af grundvand over effektiv 
vandforsyning, til energi-
producerende renseanlæg. 
Vi kan tilbyde komplette 
løsninger, som oven i købet 
er energineutrale, og som 
amerikanerne tørster efter. 
Der er et kæmpe potentiale 
for eksport af vandteknologi 
til USA, som vi har brug 
for med henblik på at blive 
endnu bedre til at udforske 
området og samtidig skabe 
vækst og nye arbejdspladser 
i Danmark, siger miljø- og 
fødevareminister Esben 
Lund Larsen.                hassel.

Det Hvide Hus efterspørger 
danske vandløsninger  

Danske virksomheder inden for vandteknologisektoren deltog i et vasndtopmøde, 
arrangeret af Det Hvide Hus, hvor der blev demonstreret danske vandløsninger.

Miljø- og fødevareminister Esben Lund Larsen: -Der blev vist det 
ypperste, Danmark kan præstere på tværs af hele vandsektoren.

Præsident Barak Obama har udstedt 
en national forordning om at 

implementere løsningerne.

LED-armatur og trykknapper med LED lys fra BannerIP69K tåler højtryksspuling 
og aggresive rengørinsmidler. Kontakt os på 43208600 eller hf@hf.net
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Projekterne fra Festos 
Bionic Learning Network 
lærer af naturen, som giver 
nye impulser til automati-
seringsteknologien.

BIONIC. Bionic Learning 
Network, der er et sam-
arbejde mellem Festo og 
en række universiteter, 
forskningsinstitutioner 
og udviklingsvirksomhe-
der, præsenterede to nye 
forskningsresultater på 
Hannover Messe 2016. Fre-
eMotionHandling, der er et 
luftbåret assistance-system 
med uendelige frihedsgra-
der samt 3D Cocooner, der 
er en ny produktionstekno-
logi til letvægtsdesign, der 
er inspireret af insekternes 
kokoner. Festos Bionic Lea-
rning Network har en lang 
tradition for både flyvning 
og gribning og håndtering 
af emner. Med den luftbårne 
projekt FreeMotionHand-
ling, har udviklerne nu for 
første gang forenet disse to 
emneområder i én tekno-
logi.

FreeMotionHandling  
- en autonom,  
luftbåren gribekugle
FreeMotionHandling består 
af en ultralet kulfiberring 
med otte adaptive propel-
ler, i midten af hvilken er 
en roterbar, heliumfyldt 
kugle med et integreret 
gribeelement. Takket være 
kuglens intelligente, ind-
byggede elektronik og in-
dendørs GPS, kan bolden 
selvstændigt manøvrere i 
enhver ønsket retning, af-
hente objekter og sætte dem 
ned på et passende sted. Det 
er ikke nødvendigt med en 
operatør for at styre Fre-
eMotionHandling, men en 
menneskelige operatør kan 
sikkert og uproblematisk in-
teragere med den flyvende 
kugler på alle tidspunkter. 

Dette åbner for nye perspek-
tiver for fremtidige arbejds-
områder: Svævende kugler 
som disse kan tjene som 
luftbårne hjælpesystemer 
- eksempelvis ved opgaver 
i store højder eller i store la-
gerfaciliteter. I opbygningen 
FreeMotionHandling har 
ingeniørerne udnyttet to 
eksisterende udviklinger 
fra Bionic Learning Net-
work: gribemekanismen i 
FreeMotionHandling er ba-
seret på generel anvendelse 
FlexShapeGripper, hvis 
funktionsprincip er afledt 
af kamæleonens tunge, og 
den luftbårne heliumfyldte 
kugle er en videreudvikling 
af eMotionSpheres.

Unikke flyveegenskaber
FreeMotionHandling er 
imponerende, ikke alene 
på grund af dets unikke fly-
veegenskaber: Kuglen kan 
roteres frit op til 180 gra-
der og derved orientere sit 
gribende element i enhver 
rumlig retning. I modsæt-
ning til andre quadrokop-
tere forsynet med en griber, 
kan kuglen ikke kun nærme 
sig et objekt fra oven, men 
også fra forskellige vink-
ler. Når kuglen nærmer sig 
genstanden, der skal gribes, 
planlægger den selv sine ef-

terfølgende bevægelser ved 
hjælp af to integrerede ka-
meraer. Et af disse er i gri-
beren, og det andet er koblet 
direkte til det og er place-
ret på kuglens overflade. På 
ydersiden af kuglen er der 
en miniature PC, der kon-
stant analyserer signalerne 
fra de to indbyggede kame-
raer. Ved hjælp af neurale 
netværk, er dens software 
på forhånd programmeret 
til automatisk at genkende 
de objekter, der skal gribes, 
under alle lysforhold og fra 
alle synsvinkler.

3D Cocooner - Bionic 
strukturer fra spindedysen 
Arkitektoniske bygnings-
værker tilskrives normalt 
menneskelig præstation. 
Men imponerende designs 
opstår også i dyreriget. Ek-
sempelvis væver afrikanske 
væverspurve kunstnerisk 
indviklede reder af blade 
og kviste, og hundredvis af 
disse fugle lever i sådan en 
rede gennem flere genera-
tioner. Og mens bier, hvepse 
og termitter bygger deres re-
der i lag, skaber edderkop-
per og larver imponerende 
strukturer af vævede tråde. 
Til dette formål de produ-
cerer en væske, der polyme-
riserer til en stærk tråd, så 

snart den er udsat for luften 
uden deres kroppe. De bru-
ger denne tråd til at danne 
solide net eller kokoner. 
Dette gav Festo inspiration 
til at udvikle 3D Cocooner 
som led i sit Bionic Lear-
ning Network. Lige som en 
larve, spinder denne enhed 
filigranstrukturer og tilpas-
sede lette konstruktioner af 
glasfibertråd. Spindedysen 
styres præcist ved hjælp af 
et håndteringssystem, og 
de klæbrige glasfibertråde 
bliver lamineret med UV-

hærdende harpiks og bliver 
sammenføjet til at danne 
komplekse strukturer. I 
modsætning til konventio-
nel 3D-print opbygges disse 
strukturer ikke i lag på en 
overflade, men er skabt frit 
i det tredimensionelle rum.

Nøjagtig styring og smi-
dighed med høj hastighed
Håndteringssystemet til 
3D Cocooner er en vandret 
monteret EXT-45 tripodro-
bot. Dens tre-armede paral-
lelkinematik kan præcist 

og hurtigt styres i det tre-
dimensionelle rum, hvilket 
gør den velegnet til disse 
opgaver. Med 3D Cocooner 
bliver det virtuelle design 
direkte omsat til instruk-
serne på maskinniveau. Et 
objekt kan således direkte 
passere langs hele digitale 
kæden fra det indledende 
koncept til det færdige pro-
dukt uden at gå gennem de 
sædvanlige kanaler for salg, 
produktion og logistik.

jsj

Set på Hannover Messe 2016:

Festo lærer af naturen

I dagene 14.-16. juni 2016 
afholder Siemens ’Indu-
strial Communication 
Innovation Days’ i Køge, 
Middelfart og Viborg.

INNOVATION. Siemens ka-
ster på ’Industrial Commu-
nication Innovation Days’ 
lys over mulighederne og 
fremtiden inden for in-
dustriel kommunikation. 
Halvdagsarrangementet 
henvender sig til alle, der 
beskæftiger sig med pro-
jektering, rådgivning, fejl-
søgning og drift af løsninger, 
der indeholder eller baserer 
sig på industriel kommuni-
kation. Her stilles skarpt på 

udfordringerne og fokuseres 
på hvor udvikling og opfind-
somhed har bragt teknolo-
gien til i dag – og hvad der 
sker i den nærmeste fremtid.

Superaktuelle emner
Dagen er en kompakt, in-
tensiv og dedikeret gennem-
gang af tre superaktuelle 
temaer:

Industial remote og trådløs 
kommunikation
•  Etablering af redundante 

Industrial wireless-LAN 
helt uden omkoblingsti-
der

•  Realisering af Remote 
RTU’er uden adgang til 
effekt eller kommunika-
tionskabler

•  Opbygning af enkelt og 
secure remote access til 
både 3 og 4G eller kab-
lede routers

Industrial security
•  Overvågning og diag-

nose
•  Industrial security
•  Hvordan holder man sig 

opdateret?
•  Hvordan man beskytter 

produktionsapparatet 
helt nede på Controller-
niveauet?

•  Beskyttelse af gamle og 
sårbare systemer

•  Implementering af Win-
dows-logon på Control-
ler-niveauet

Overvågning og diagnose
•  Hvordan Network Ma-

nagement bidrager til 
en markant forøgelse af 
produktiviteten?

•  Realisering af en effektiv 
og enkel integration af 
diagnoseinformationer

•  Cloud baseret diagnoses 
bidrag til forebyggende 
vedligehold

Arrangementet finder sted 
d. 14.-16. juni i hhv. Køge, 
Middelfart og Viborg fra kl. 
9 – 14.30. 

Det er gratis at deltage. 
Yderligere oplysninger og 
tilmelding på www.sie-
mens.dk/ic-days 
 jsj

Industrial Communication Innovation Days

FreeMotionHandling består af en ultralet kulfiberring med otte adaptive propeller, 
i midten af hvilken er en roterbar, heliumfyldt kugle med et integreret gribeelement.

3D Cocooner spinder filigranstrukturer og tilpassede lette kon-
struktioner af glasfibertråd. 



Driftsikker og  
ekstremt præcis
signalbehandling

PERFORMANCE
MADE

SMARTER

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

TEMPER AT UR |  E X- B A R RIERER |  KOMMUNIK ATION |  MULTIFUNK TIONER |  IS OL ATION |  D ISPL AYS 

4000-serien

•  Konvertering af indgangssignaler fra temperaturfølere samt strøm- og 

spændingssignaler

• 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 
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Vestas og DTU i samarbej-
de om at teste en ny type 
vindmøller.

VINDKRAFT. DTU har indgå-
et et samarbejde med Vestas 
om at teste en helt ny type 
vindmølle, som har fire ro-
torer i stedet for en. Vestas’ 
nye konceptmølle udfordrer 
sektorens konventionelle 
regler om, at møllerne skal 
vokse i størrelsen for at øge 
effekten.

Den nye multirotorkon-
ceptmølle er netop ved at 
blive rejst på DTU Risø 
Campus, hvor DTU Vind-
energi i de kommende år 
skal deltage i udviklingen 
og afprøvningen af multiro-
torens mange teknologiske 
funktionaliteter. 

Sættes i gang i  
løbet af maj
-Vi er meget glade for at 
kunne stille vores eksper-

tise til rådighed i forsknings-
samarbejdet med Vestas. 
Det er lovende, hvis man 
kan øge ydelsen på nye og 
utraditionelle måder, og vi 
håber, at dette spændende 
koncept vil kunne bidrage 
til at gøre vindmølletekno-
logien endnu mere effektiv, 
siger rektor Anders Bjarke, 
DTU.

Vindmøllen er blevet op-
sat i løbet af april og forven-
tes at blive sat i gang i maj på 
marken ved Roskilde.

Prøvestation siden 1980
Vindmølleprøvestationen 
på DTU Risø Campus blev 
i 1980’erne brugt til afprøv-
ning af nye vindmøller på 
markedet. Siden 1990’erne 
har prøvestationen ho-
vedsagelig været brugt i 
forsknings- og undervis-
ningsprojekter samt til af-
prøvning af komponenter i 
vindmøller. 

hassel.

Ny konceptmølle 
testes på DTU

STYRING. Bihl+Wiedemann 
har udviklet en række AS-i 
motormoduler specielt til 
trukne rullebaner. Eksem-
pelvis 24 V motorruller, 
der styres direkte via et 
AS-i netværk. Det er såle-
des ikke nødvendigt med 
en yderligere styring – det 
hele sker i rullen. Ud over 
den enkle styring opnår man 
med denne løsning også spa-
rede omkostninger både ved 
indkøb og ved efterfølgende 
service.

Bihl+Wiedemann tilby-
der også decentral styring 
af asynkronmotorer med 
eller uden frekvensomfor-
mer. Dette forudsætter, at 
der anvendes en ny og mere 
enkel AS-i baseret anlægs-
struktur. På motorsiden har 
Bihl+Wiedemann således 
udviklet specielle motor-
styringer til motorer fra 
SEW-Eurodrive og Lenze 
Smart Motor.
 jsj

Set på Hannover Messe 2016:

Direkte styrede 
transportruller

Vindmølle med fire rotorer.

Salgsingeniør Orla Chemnitz præsenterede på Hannover Messe 
2016 Bihl+Wiedemanns AS-i baserede styringskoncept til trans-
portanlæg.

Siemens’ nye gateway Si-
matic IOT2000 er specielt 
udviklet til industrielle IT-
løsninger direkte i produk-
tionen. Åben platform for 
opsamling, behandling og 
overførsel af data.

GATEWAY. Baseret på Intel 
Quark chip-familien har 
Siemens lanceret en gate-
way, der forbinder skyen 
med virksomhedens IT 
og produktion. Simatic 
IOT2000 er designet til 
industrielle IT-løsninger, 
der opsamler, behandler og 
overfører data direkte i pro-
duktionsmiljøet. Eksempel-
vis kan den anvendes til at 
forbinde produktionen til en 
sky-baseret analyse af ma-
skin- og produktionsdata.

Opsamler og analyserer 
data
Gatewayen kan også ef-
termonteres i eksisterende 
anlæg, hvor den harmonise-
rer kommunikationen mel-

lem forskellige datakilder, 
analyserer data og sender 
dem videre til evaluering i 
eksempelvis en sky. Skyen 
kan være MindSphere, Sie-
mens Cloud for industri, 
eller enhver anden sky, der 
foretrækkes af brugeren. Si-
matic IOT2000 supplerer 
MindConnect Nano cloud 
gateway fra Siemens. Den-

ne er allerede på markedet, 
og er specielt designet til 
MindSphere og SAP Hana.

Velegnet til forebyggende 
vedligehold af maskiner
Hardwaren i den nye Sima-
tic IOT2000 gateway er ba-
seret på robuste, pålidelige 
og driftssikre, industrielle 
teknologier og har et kom-

pakt design. Enheden er 
velegnet til montering på en 
standardskinne, og er udsty-
ret med en strømbesparende 
Intel Quark processor x1020 
(+ Secure Boot), 1 gigabyte 
RAM, batteri-understøttet 
RTC (real time clock) og et 
stort antal grænseflader, 
herunder 2 x Ethernet og 
2 x RS 232/485. Simatic 
IOT2000 kan let udvides 
til skræddersyede løsninger 
med Arduino Shields og mi-
niPCIe Cards. Den under-
støtter også Yocto Linux og 
mange andre muligheder for 
programmering. 

Simatic IOT2000 anven-
des typisk til forebyggende 
vedligehold af maskiner for 
at minimere dyre driftsstop. 
Relevante indikatorer vur-
deres og tegn på slid opdages 
på et tidligt stadium. Sima-
tic IOT2000 registrerer og 
gemmer de relevante data, 
overfører dem til et cloud-
baseret analyseværktøj, 
og derefter overføres de 
evaluerede data fra skyen 
til produktionens vedlige-
holdssystem.         jsj

Set på Hannover Messe 2016:

Gateway mellem cloud og 
virksomhedens IT og produktion

EtherCAT plug-in moduler 
fra Beckhoff giver kom-
pakt drev teknologi.

MOTION. Beckhoffs Ether-
CAT plug-in moduler i 
EJ-serien giver en effektiv 
ledningsføring til maski-
ner bygget i store og mel-
lemstore serier. Med de 
nye motion-moduler kan 
Beckhoffs pladsbesparende 
drevteknologi problemfrit 
integreres i et koncept med 
plug-in-moduler, hvorved 
der opnås ekstremt kom-
pakte I / O- og motionløs-
ninger, der passer perfekt til 
kundens behov.

Ideel til serieproduktion
EJ-serien af plug-in moduler 
gør det nemt at implemen-
tere et platformkoncept for 
storvolumen serier uden 
at ofre tilpasningsmulig-
hederne. Modulerne, med 
elektronik baseret på den 
populære EtherCAT I / 
O-system, kan direkte ind-
sættes i en applikations-
specifik fordelingstavle, 
der transmitterer signaler 
og spændingsforsyning til 
de enkelte stik. Tilslutning 
via præ-konfigurerede ka-
belbundter erstatter den 
dyre installation med en-
keltkabler, hvilket reducerer 

omkostningerne per enhed 
og minimere risikoen for 
forkert ledningsføring, idet 
EJ komponenterne er klart 
kodet.

Kompakt drevteknologi i et 
nyt format
Den kompakte drevtekno-
logi fra Beckhoff, der har 
været på markedet i flere 
år, er nu også tilgængelig 
i et koncept med plug-in 
moduler. Tre nye EJ7xxx 
EtherCAT indstiksmoduler 
i kombination med en bred 
portefølje af motorer og pla-
netgear gør det nu muligt at 
opbygge særligt kompakte 
og omkostningseffektive 
drevløsninger.

EJ7047 stepmotormo-
dulet er designet til appli-
kationer i det mellemste 
effektområde. Enheden er 
udstyret med to indgange 
til endestop; den anden 

indgang kan alternativt 
konfigureres af brugeren 
som et output. Dette gør 
det eksempelvis muligt at 
installere en holdebremse. I 
forbindelse med stepmoto-
rer fra AS10xx serien, kan 
brugeren eventuelt anvende 
vektorstyring, der giver en 
forbedret motiondynamik 
og et reduceret strømfor-
brug.

Anvender One  
Cable Technology
EJ7211-0010 servomotor-
modulet har høj ydelse i 
et usædvanligt kompakt 
design. Dette skyldes i høj 
grad gjort muligt ved hjælp 
af den integrerede One Ca-
ble Technology (OLT), som 
kombinerer motorkabel og 
et absolut feedback-system 
i et enkelt kabel. EtherCAT 
plug-in moduler integreres 
problemfrit med motorer 

fra AM8100-serien. Da sy-
stemet læser typeskiltet af 
AM81xx motorer elektro-
nisk, minimeres antallet af 
ledninger og arbejdet med 
idriftsættelse. Den hurtige 
styringsteknik, baseret på en 
feltorienteret strøm- og PI 
hastighedskontrolsystem, er 
velegnet til krævende, me-
get hurtige og højdynamiske 
positioneringsopgaver.

EJ7342 2-kanals DC-
motor udgangstrinet er 
designet til direkte drift af 
to DC-motorer, og tilbyder 
galvanisk isolation fra E-
bus. Hastighed og position 
indstilles af automatise-
ringsenheden via en 16-bit 
værdi, så en simpel servo 
akse kan implementeres ved 
at tilslutte en impulsgiver.

For højdynamiske appli-
kationer, og når flere akser 
skal forsynes via en enkelt 
strømforsyning, anbefales 
integration af EJ9576 brem-
se chopper-modul. Dette 
beskytter systemet mod 
skader fra overspænding 
ved at absorbere en del af 
energien. Hvis spændingen 
overstiger terminalens ka-
pacitet, ledes den oversky-
dende energi til en separat, 
ekstern modstand.

           jsj
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Effektive I / O og motion løsninger 
til high-volumen applikationer

Produktchef Per Hemmingsen, Siemens A/S, præsenterede den 
nye Gateway Simatic IOT2000, der er specielt udviklet til indu-
strielle IT-løsninger for opsamling, behandling og overførsel af 
data direkte i produktionen. 

De nye Ether-
CAT plug-in 
moduler til mo-
tionapplikationer 
udvider anvendel-
sesmulighederne 
for Beckhoffs EJ 
serie I / O inden for 
masseproduktion 
af maskiner.



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_dk

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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For at hjælpe kunderne 
godt i gang med deres 
nye instrumenter, har 
Endress+Hauser A/S nu 
indført en Garanti+ pakke, 
der sikrer en professionel 
og gnidningsfri idriftsæt-
telse samt tilbyder kunder-
ne en forlænget garanti.

INSTRUMENTERING. Efter-
hånden som produkterne 
bliver mere og mere avan-
cerede med flere funktioner 
i én og samme enhed, kan 
det ofte være en udfordring 
for brugeren at få installeret 
produktet korrekt og ikke 
mindst i den mest optimale 
indstilling. Endress+Hauser 
A/S har i flere tilfælde ople-
vet, at idriftsættelsen tager 
længere tid for kunderne, og 
at de ofte ender med at bruge 
lang tid på at ringe til ’help 
desk’ eller at tilkalde hjælp 
til installationen. Dette kan 
i længden blive en bekostelig 
affære.

Hjælpepakke med garanti
Derfor introducerer 
Endress+Hauser nu en hjæl-

pepakke til kunderne, Ga-
ranti+ pakken, som tilbyder, 
at kunderne kan få idriftsat 

deres produkter af en tekni-
ker fra Endress+Hauser A/S 
uden ekstra omkostninger. 
Kunderne kan også vælge at 
idriftsætte selv, for derefter 
at få et gratis instrument-
check af Endress+Hauser 
A/S, inden for de første seks 
måneder, for at bekræfte at 
alt kører som det skal. På den 
måde vil kunderne både få 
en smidig idriftsættelse, og 
samtidig en mere sikker og 
optimeret drift.

Udvidet garanti
For at sikre kunderne en 
nem videre indkøring af 
deres instrument, er de 
yderligere dækket af seks 
måneders on-site support 
(efter levering af produkt) 
og ét års yderligere garanti. 
Den udvidede garanti er 
registreret i en central da-
tabase, så kunderne blot be-
høver at oplyse produktets 
serienummer for at få den 
fornødne hjælp.

Dermed kan alle kun-
der have ro i sindet, når 
de køber et instrument 
Endress+Hauser A/S med 

Garanti+ pakken. De får 
råd og vejledning hele vejen 
igennem.

Yderligere informationer 
på: www.dk.endress.com/
Garanti+pakken.           jsj

Hjælpepakke sikrer problemfri installation og idriftsættelse

Få den bedste start med et ekstra års garanti der omfatter seks 
måneders on-site support.

Med Garanti+ pakken kan man få sit instrument idriftsat af en 
tekniker fra Endress+Hauser A/S uden ekstra omkostninger.

Danske virksomheder 
leder i større grad efter 
grønne besparelser, og nu 
har Novozymes A/S fået 
en stor energibesparelse. 
Årsagen er et intelligent 
system med LED-arma-
turer og sensorer i deres 
fabrikshaller, og den nye 
belysning gavner både 
medarbejdernes arbejds-
dag og miljøpåvirkningen.

LYSSTYRING. Novozymes 
A/S har vendt en udfor-
dring til en stor økonomisk 
og miljømæssig besparelse. 
Bioteknologi-virksomhe-
dens tre danske fabrikker 
i Bagsværd, Fuglebakken i 
København og Kalundborg 
skulle have udskiftet mange 
af deres gamle lysstofrør. I 
de travle fabrikshaller er 
pladsen svært tilgængelig, så 
ønsket var både at genbruge 
mange af hallernes eksiste-
rende kabelinstallationer, 
samtidig med at elforbruget 
skulle mindskes for at opnå 
en bæredygtig produktion. 

- Og så skal installationen 
være fleksibel, så vi har mu-
lighed for at optimere, hvis 
der sker ændringer i lokaler-
ne, forklarer Senior Project 
Manager Peter Fink-Jensen, 
Novozymes A/S.

Sparer 4.600 MWh  
om året
Philips Lighting havde løs-
ningen til Novozymes med 
GreenWarehouse, som er et 
nyt belysningssystem. Det 
er baseret på LED-arma-
turer, som indeholder lys-
styring og trådløse sensorer.

I fabrikshallerne har 
resultatet med 4.400 nye 
LED-armaturer og 1.200 
sensorer gjort en stor for-

skel. De ansatte har fået et 
bedre arbejdslys med højere 
lysintensitet, og så er bespa-
relserne enorme. Energibe-
sparelsen er på hele 4.600 
MWh om året, hvilket sva-
rer til 732 parcelhuses årlige 
elforbrug.

Trådløs kommunikation  
er nøglen 
Novozymes undgik at 
trække en masse nye kabler 

til installationen af Green-
Warehouse. Systemet er 
samtidig fremtidssikret, da 
de trådløse sensorer let kan 
flyttes rundt og tilpasses de 
enkelte områder. Systemet 
kan være opdelt i zoner, 
således at udvalgte dele af 
produktionsområdet tæn-
der, når der er bevægelse. 
Og når der efter ti minutter 
ikke registreres bevægelse, 
dæmper lyset sig til ti pro-

cent automatisk. Fortsætter 
inaktiviteten på fabriksgul-
vet, slukker lyset selv efter 
yderligere ti minutter.

- LED-belysning har 
gennemgået en enorm ud-
vikling, og vores Green-
Warehouse-system gør 
projekter som dette til en 
miljørigtig og energieffektiv 
løsning. Vi oplever, at flere 
virksomheder nu vælger at 
udskifte deres gamle arma-

turer og lave energioptime-
ring med LED-belysning. 

Forbedret arbejdsklima
Hos Novozymes har de til-
med opnået et mere beha-
geligt arbejdsklima for de 
ansatte i fabrikshallerne, 
siger Tommy Markvart fra 
Philips Lighting, hvilket de 
bekræfter hos Novozymes.

- Vi er yderst tilfredse 
med lyset. Store fabriks-
haller som vores kan virke 
ubehagelige at gå ind i, hvis 
de fremstår mørke, men ly-
set tænder så hurtigt, at det 
ikke opleves utrygt. Lysin-
tensiteten er også højere end 
de gamle rør, siger operatør 
Peter Kolby fra Novozymes.

Ud over de forbedrede 
lysforhold bidrager det nye 
system også til virksomhe-
dens ambition om at redu-
cere miljøpåvirkningerne.
 jsj

Store energibesparelser med 
intelligent belysningssystem

Belysningsløsningen til Novozy-
mes A/S er et nyt belysningssy-
stem, GreenWarehouse, som er 
baseret på LED-armaturer, som 
indeholder lysstyring og trådløse 
sensorer. I fabrikshallerne er instal-
leret 4.400 nye LED-armaturer og 
1.200 sensorer.



NEWSTEMA : FOOD / PHARMA

Baggrund
Verdens produktion af stivelse og dets bi-
produkter beløber sig p.t. til 6,5 millioner 
tons om året. Stivelse, der hovedsagelig ud-
vindes fra majs, hvede og kartofler, anven-
des som et tilsætningsmiddel i forskellige 
industrier: f.eks. levnedsmiddel-, papir- og 
tøjindustrien og de kemiske og farmaceuti-

ske industrier. Der findes adskillige metoder 
til fremstilling af stivelse: En af dem, kaldet 
“steeping”, adskiller skallen fra kernen ved 
at udbløde den i vand i flere dage. Derefter 
tørres skallen før den strimles og anvendes 
som tilsætningsmiddel i dyrefoder.

Målekrav
En af Frankrigs største producenter af sti-
velse fremstiller hvert år 3 millioner tons 
fra majs og 1,5 millioner tons fra hvede. 
Den  strimlede (klid) opbevares i flere 20 
m høje siloer før de tilsættes den næste del 
af processen. For ikke at afbryde produkti-
onsprocessen skal lageret være under kon-
stant overvågning. Klid er almindeligvis et 
lavreflekterende  medie og det involverer 
altid støv og kondensering. Dette og den 
ujævne produktoverflade gør pålidelig ni-
veaumåling til noget af en udfordring. De 
tidligere testede målere fra konkurrenterne 
– en TDR-guidet radar niveaumåler med
kabelsensor og en radarmåler med tradi-
tionel hornantenne – skulle ofte tages ud
af produktionen for at blive renset, og der
gik megen tid med at kravle op på toppen af
siloerne for at gøre dette. Under rensning 
blev produktionsprocessen afbrudt hvilket 
førte til økonomisk tab. 

Krohnes løsning
Krohne leverede 2 OPTIWAVE 6300 C med 
en DN80 (3”) dråbeformet antenne frem-
stillet i almindelig PP og en G1½” procestil-
slutning. De berøringsfrie radar (FMCW) 
niveaumålere, der er monteret på toppen 
af hver silo, måler klidniveauet og sender 
resultatet til DCS’en i kontrolrummet. 
 
OPTIWAVE 6300 C anvender helt spe-
cielle softwarealgoritmer til faststoffer. I 
kombination med FMCW-radarteknologi-
en og den høje signaldynamik i elektronik-
ken gør OPTIWAVE 6300 C det muligt at 
måle niveauet nøjagtigt og pålideligt, selv i 
støvede omgivelser og på et lavreflekterende 
medie med en ujævn eller urolig overflade.

Kundefordele
Stivelsesproducenten har gavn af en ved-
ligeholdelsesfri niveaumåler da OPTI-
WAVE-antennes ellipseformede, glatte 
polypropylenoverflade og fuldstændigt 
indstøbte design ikke er påvirket af kon-
densdannelse og skorpedannelse. Derfor 
er det ikke længere nødvendigt med afbry-
delser i produktionen. Da niveaumåleren 
er upåvirket af støv, kan målingerne også 
udføres under påfyldningsprocessen uden 
at der er behov for ekstraudstyr til rensning 
af antennen som fx luftrensning.

Da OPTIWAVE 6300 C sender de præcise 
måleværdier direkte til kontrolrummet, 
kan kunden nu overvåge sit lager hele tiden. 
Det gør kunden i stand til at optimere lager-
beholdningen uden risiko for at overfylde 
siloen.
Takket være installations-wizard’en er må-
lerne lette at opstille og anvende. Da de er 
2-ledede, skal der også bruges færre kabler. 
Det reducerer installations- og driftsom-
kostningerne. Lægges den konkurrencedyg-
tige pris for OPTIWAVE 6300 C sammen 
med alle disse fordele, giver denne løsning 
et hurtigt afkast på investeringen. 
Kunden er meget tilfreds med niveaumå-
lerne. Snart vil der blive monteret OPTI-
WAVE 6300 C på yderligere 14 siloer på 

dette produktionsanlæg, og der er mulighed 
for yderligere 52 majssiloer på andre af fir-
maets produktionsanlæg.

Anvendt udstyr
OPTIWAVE 6300 C
• 2-ledet 24...26 GHz berøringsfri FM-

CW-radar, ideel til faststofapplikationer
• Eliminerer behovet for luftrensning: 

den dråbeformede antenne i almindelig 
PP eller PTFE minimerer belægning og 
kondensdannelse

• Målehøjde op til 80 m
• PACTware og DTM’er fås fuldt funkti-

onsdygtig og uden beregning
• Wizard-styret opsætning
• Reducerede installationsomkostninger.

WTW 
går wireless 
med bluetooth…...
Ledningsfri pH-, redox-, ilt-, ledningsevne-, turbiditets- og temperaturmåling.
Fagerberg kan nu præsentere en helt nye serier af WTW hånd- og bordinstrumenter til 
felt- og laboratoriemålinger, hvor du ikke længere behøver at bekymre dig om lange lednin-
ger. De nye Multi-instrumenter kan anvendes sammen med nye digitale IDS-elektroder/
sensorer og wireless moduler i såvel den farmaceutiske- som i procesindustrien. Multi-
instrumenterne har fra 1 til 3 stik og kan arbejde i afstande på op til 10 meter, i op til 60 
timer på en opladning af bluetooth-modulerne afhængig af valgte elektroder/sensorer.

Niveaumåling i stivelsesproduktion

Majs som råmateriale til stivelsesproduktion

OPTIWAVE 6300‘s dråbeformede antenne: 

Måling er upåvirket af støvbelægninger

• Opbevaring af klid i 20  
 meter høje siloer 

• Konstant overvågning  
 af klidbeholdning

• Lave driftsomkostninger  
 som følge af forenklet  
 og vedligeholdelsesfri  
 installation



NEWS TEMA : FOOD / PHARMA

GEMBRA 

Markedets 
mest avancerede 
aseptiske ventil
Der stilles meget høje krav til produk-

tionsudstyret i den farmaceutiske in-

dustri og fødevareindustrien, specielt 

når det drejer sig om ventilteknologi. 

Forbrugeren vil have en pålidelig 

og tæt aseptisk tætning der er let at 

rense, resistent over for tryk, vakuum, 

flow og temperatur, og derudover er 

økonomisk i drift.

Kieselmann tilbyder derfor en aseptisk 
ventil med en sinusformet membran-
tætning i tætningsmaterialet k-flex. 
Ventilkonceptet er baseret på en gen-
nemtestet tætningsteknologi. K-flex er 
en PTFE-forbindelse der kan anvendes 
næsten overalt, og som har elastomerens 
elastiske egenskaber. Den har allerede 
igennem mange år været anvendt i Kiesel-
manns dobbeltsædeventiler med succes. 
I mange applikationer har den vist sig at 
være usædvanlig fleksibel og bestandig og 
viser fremragende mekaniske egenskaber, 
selv under aseptiske forhold.
Den sinusformede membrantætning i 
dette materiale modstår uden problemer 

de mekaniske belastninger der findes i 
moderne processer. De klassiske mem-
brantætninger er indspændt mellem me-
taldele i ventilhuset. Derved udsættes 
den for mekanisk stress ved betjening af 
ventilen. Resultatet af dette er en overlap-
ning af forskellige kræfter i membranen, 
hvilket fører til overbelastning og ned-
brud. Det er helt anderledes med ventiler 
i Gembra-serien. Membranen er sikret og 
holdt fast i huset og ved ventilspindlen i 
en O-ringsrille. Med en præcist defineret 
og materialebeskyttende bevægelse samt 
metalendestop i alle komponentdele, 
undgås den mekaniske overbelastning af 
membranen og alle andre tætningsdele 
effektivt.

Flowegenskaber 
Bælgventiler skal ofte renses i begge ret-
ninger da der på bagsiden af bælgen er et 
punkt der ikke kan renses hvor bakterier 
og restmedie kan ophobes. Tætnings-
membranen i Gembra aseptiske ventiler 
er fuldstændig jævn og sikrer at flowet 
passerer frit som var det en ventil af rust-
frit stål. Den renses, som indersiden af 
rørledningen, som en del af rørsystemet. 
K-flex beskytter effektivt mod kemiske 
angreb fra rensemidler og mediebestand-
dele, og det gør det muligt at forlænge 
membranens levetid helt op til 2½ gang 
sammenlignet med almindelige elasto-
mertyper. 
En anden fordel ligger i krydsningen af 
en membranventil og en sædeventil. På 
grund af membranens tangentiale til-
strømning er ventilens trykstødfasthed 
betydeligt højere end for bælgventiler, 
hvor skader oftest skyldes bælgens vin-
kelrette påvirkning af flowet.
En bælg består normalt af en folie af rust-
frit stål eller PTFE, der er op til 0,2 mm 
tyk og som ikke kan understøttes af en 
metallisk anlægsflade. Resultatet er ofte 
en bulet overflade eller laterale deforme-
ringer der på ingen tid fører til en defekt. 
Gembras sinusformede membrantætning 
vender bort fra hovedflowet og beskyttes 
af en mekanisk slidstærk k-flex-overflade 
med en vulkaniseret elastomerbagside 
samt en understøtning af rustfrit stål der 
absorberer medietrykket. Denne opgave-
deling mellem de forskellige komponent-
dele giver en perfekt tilpasning til mediet.               
Gembra aseptiske ventiler med clamp-
tætning og den avancerede membrantek-
nologi er lette at vedligeholde. En speciel 
fremstillingsmetode for membrantæt-
ningen gør det muligt at fremstille de 
sinusformede membraner uafhængigt 
af ventilkeglen. Derved opnås der en be-
tydelig reduktion af udgifterne til reser-
vedele. Når det kommer til vedligehold, 
skal hele ventilindsatsen ikke udskiftes, 
som det er tilfældet med ventiler af bælg-
typen, men kun det sinusformede mem-
branelement. 
Gembra aseptiske ventiler fås som en-
keltsædeventil og som lækagesikker dob-
beltsædeventil.

H250F Food/Pharma 
er en videreudvikling 
af Krohnes velkendte og 
gennemprøvede VA metal-

rørsflowmeter (Variabel 
Area), H250. 

Flowmåleren er spe-
cielt designet til brug 

i fødevare- og 
medicinalin-

dustrien og 
måler på 
enten 
væsker, 
gas 
eller 
mæt-
tet 
damp.

Den er 
udstyret 

med en 
hygiejnisk 

overflade og 
har en overfladeru-

hed på Ra < 0,8 μm, samt 
et design der er helt frit 
for døde områder. Dette 
gør den let at rengøre og 

sterilisere (CIP/SIP) og der-
med undgås aflejringer og mikroorganismer 
som ellers kan sætte sig fast og udvikle sig 
inde i måleren.

H250F Food/Pharma er i øjeblikket den 
eneste EHEDG-certificerede VA-flowmåler 
godkendt til fødevare- og medicinalindu-
strien. Samtidig er H250F konstrueret af 
materialer der er i overensstemmelse med 
FDA-regulativet og overholder de strengeste 
hygiejniske krav. 
Flowmåleren leveres med alle gængse hygi-
ejniske tilslutninger i størrelser fra DN15 op 
til DN80 – også i FDA-godkendte materialer.
Hele Krohnes H250-serie er opbygget mo-

dulært, hvilket gør det muligt for brugeren 
at ændre og tilføje forskellige funktioner – 
også efter idriftsættelse. Eksempelvis kan 
der tilføjes grænsekontakter, tællemodul, 
elektronisk display eller elektroniske ud-
gangssignaler, fx analog 4-20 mA + HART, 
FF samt Profibus.

H250 benyttes til at måle væske eller gas i et 
målespan på 10:1 (alternativt 100:1), med en 
nøjagtighed på 1,6 % iht. VDI/VDE 3513-2 
(qG = 50 %).

Highlights 
• Metalrørsflowmåler designet til hygiej-

nisk brug
• Overfladeruhed Ra < 0,8 μm
• CIP/SIP (200 °C)
• EHEDG-godkendelse
• FDA-godkendte materialer på mediebe-

rørte dele (GRAS – Generally Recognized 
As Safe)

• Hygiejniske tilslutninger, DIN 32676, 
DIN 11851, ISO 2852, DIN 11864-2, Tri 
Clover, SMS

• Modulopbygning (tilvalg af fx grænse-
kontakter, udgangssignaler m.m.).

Applikationer 
• Mælk og fløde
• Madolie
• Kemikalier
• Insulin, ultra-rent vand
• CO2 til drikkevareindustrien.

EHEDG-godkendt VA (Variabel Area) flowmåler – H250F 

Flowmåler til food/pharma

Krohne har i mange årtier været kendt for 
at levere instrumentering af enestående 
kvalitet og med den højeste driftssikker-
hed.  
Med lanceringen af den nye Optibar-se-
rie har Krohne udvidet deres sortiment 
med et komplet program inden for tryk-
transmittere. Her finder vi naturligvis 
høj kvalitet til de fleste formål – og i alle 
prisklasser.

Optibar P 2010 C-serien er speciel ud-
viklet til food/pharma-indistrien med 
krav om ingen hulrum og døde områder, 
samtidig med at de leverer en langtidssta-

bil måling, selv ved regelmæssige SIP/CIP- 
processer.
Det modulære design gør det muligt at 
kombinere en lang række hygiejniske pro-
cestilslutninger med et udvalg af godkend-
te væskefyldninger bag den fremskudte 
membran samt forskellige elektriske 
tilslutninger. Derudover er det muligt at 
tilføje køleribber i de tilfælde hvor proces-
temperaturen overstiger 150 °C.

Af specielle egenskaber kan fremhæves:
• Stort udvalg af hygiejniske proces-

tilslutninger, fx i overensstemmelse 
med 3A

• Fuldt svejset fremskudt membran 
med Ra < 0,4 μm

• Målenøjagtighed ±0,25 %
• Måleområde 0,1…40 bar
• Fremragende temperaturstabilitet
• Forenelig med SIP/CIP-processer
• Mulighed for IP68.

Industrier:
• Fødevarer og drikkevarer
• Farmaceutisk industri
• Kemisk industri
• Generelle sterile processer.

Nyhed fra Krohne: Tryktransmittere i alle prisklasser og til de fleste formål
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Baggrund
Frischli Milchwerke GmbH producerer fri-
ske og langtidsholdbare mejeriprodukter til 
detailvirksomheder, cateringfirmaer og an-
dre storkunder flere steder i Tyskland. Det 
privatejede mejeri driver også en af Europas 
største og mest moderne produktionsanlæg 
der fremstiller kaffefløde i enkeltportioner 
i Eggenfelden, Tyskland, hvor de fremstiller 
omkring 1 milliard enkeltportioner om året.

Målekrav
Råmælken der er nødvendig til produk-
tion (maks. 22.000 kg/h), ledes gennem 
råmælksmodtagelsen via to rørledninger 
(DN 50 / 2”) til flere buffertanke. Først 
opbevares mælken i disse buffertanke, og 
derefter videreforarbejdes den gennem flere 
stadier til kaffemælk. For at kunne sam-
menligne mælkeudbyttet med mængden 
af den leverede råmælk, er det nødvendigt 

at have så nøjagtig en måling af råmælks-
volumen som muligt. For at bestemme rå-
mælksvolumen anvendte Frischli førhen to 
standardmasseflowmålere. Målingerne af 
råmælksvolumen blev dog gentagne gange 
påvirket af den gas/luft der er opstået un-
der transporten. På grund af lave tempe-
raturer og den tilhørende viskositet kunne 
behandlingen gennem en afluftningstank 
heller ikke fjerne den indeholdte gas/luft 
helt. Der opstår en tofaset strøm på grund 
af indholdet af gas/luft, hvilket påvirker 
oscillationssignalet i almindelige målere 
og giver inkonsistente sensorsvingninger. 
Som følge heraf blev elektronikken i de 
anvendte målere jævnligt forstyrret under 
afsøgning af målerørets naturlige egenfre-
kvens, og dette førte til væsentlige målefejl 
eller “fastfrosne” måleværdier taget i løbet 
af den sidste stabile måling. Den påkrævede 
gennemsigtighed af den forarbejdede rå-
mælksvolumen kunne derfor aldrig fastslås 
permanent, så derfor besluttede Frischli at 
installere en masseflowmåler der ydermere 
pålideligt kan måle medie med gas/luft. 

Krohnes løsning
Krohne anbefalede at udskifte det gamle 
udstyr med en OPTIMASS 6400 C. Co-
riolis-masseflowmåleren blev installeret 
i de to råmælkslinjer foran buffertanken. 
I overensstemmelse med lovkravene har 
den en sanitær aseptisk flangetilslutning 
iht. DIN 11864.
Til forskel fra andre masseflowmålere på 
markedet er OPTIMASS 6400 fuldkom-
men immun over for de negative indvirknin-
ger forårsaget af gas/luft i råmælken. Ved at 
anvende den patenterede funktionalitet ved 
Entrained Gas Management (EGMTM) 
fastholder måleren uafbrudt vo-
lumen-, mængde- og mas-
sefyldemålingerne, selv ved 
0...100 % gas/luft i mediet .

Kundefordele
Frischli er meget tilfreds med OPTI-
MASS 6400. Problemerne med flow-
måling forårsaget af gas/luft i mediet er nu 
blevet løst, og det er nu muligt at overvåge 
råmælksvolumen kontinuerligt. Væsentlige 
måleafvigelser, eller selv udfald af målesig-
nalet, sker nu ikke mere. Signalet fastholdes 
på trods af gas/luftindholdet i råmælken, og 
kunden kan fortsætte med at arbejde med 
stabile måleresultater.

Ved at anvende Krohnes masseflowmåler 
drager Frischli i dag fordel af større gennem-
sigtighed af den leverede mængde råmælk. 
Kunden bruger denne viden til at indveje 
råmælksudbyttet. På den måde kan mejeriet 
altid sammenligne den producerede kaf-
fefløde med den faktisk leverede råmælks-
volumen, og om nødvendigt, bestemme 
optimeringspotentialet for driftsprocessen.

Anvendt udstyr
OPTIMASS 6400 C
• Coriolis masseflowmåler med dobbelt-

bøjet rør til væske- og gasapplikationer
• Entrained Gas Management (EGMTM):

kontinuerlig måling selv med gas/luft-
koncentrationer fra 0...100 % og plud-
selige ændringer i gas/luftindholdet

• Kommunikation: HART®, FOUNDA-
TIONTM Fieldbus, PROFIBUS® og Mod-
bus.

Bekendtgørelsen om 
trykbærende udstyr (Di-
rektiv 97/23/EC) og til-
hørende harmoniserede 
standarder omkring udstyr 
til dampkedler i direktivet 
kræver at der skal træffes 
forholdsregler som forhin-
drer at uønskede stoffer fra 
kondensatsystemet kom-
mer tilbage i fødevandet og 
dermed retur i kedlen.

På mange anlæg anven-
des der f.eks. kondensat til 
olieforvarmning, ligesom 
der på mejerier anvendes 
kondensat til opvarmning 
af mælkeprodukter. Så 
ikke mindst inden for pro-
duktion af fødevarer vil 
der være en stor potentiel 
risiko for indtrængning af 
fremmedstoffer som olie/
fedt i kondensatet. Hvis 
disse stoffer kommer ind i 
kedlen via fødevandet, vil 

man få store problemer i 
form af skumdannelser og 
opkog. Herved er overfla-
deniveauet på kedelvandet 
ikke længere en veldefineret 
størrelse. Dette giver risiko 
for at hedefladerne blottes 
uden at tørkogssikringerne 
aktiveres. Dette er som be-
kendt en af de farligste si-
tuationer i forbindelse med 
kedeldriften.

Udover at det er et myn-
dighedskrav at sikre kedlen 
rent fødevand, er det også 
yderst anbefalelsesværdigt, 
både sikkerhedsmæssigt og 
driftsmæssigt.

Til dette overvågnings-
formål har Gestra en olie/
fedt turbiditetsdetektor 
type OR52 som har:

• TÜV-typegodkendelse 
til brug på kedelanlæg 

uden stadig overvågning 
i op til 72 timer

• GL-typegodkendelse 
(Germanischer Lloyd) 
for kondensatovervåg-
ning på skibe.

Funktion via optisk måling 
af kondensatet

Gestra OR52 fungerer 
via et optisk måleprincip 
hvor en delstrøm af kon-
densatet strømmer gennem 
et cylindrisk glas som gen-
nemlyses. Lysintensiteten 
er et nøjagtigt udtryk for 
forureningsgraden og måles 
af 2 fotoceller. Den målte 
forurening angives i ppm 
og vises direkte i transmit-
terens digitaldisplay. Må-
leområdet er 0...25 ppm. 
Der er desuden en 4-20 mA 
udgang for eventuel fjern-
visning.

Meget brugervenlig
• Klar indikation af måle-

værdi, grænseværdier og 
fejl

• Nem installation, kali-
brering og anvendelse

• Kan rengøres uden af-
montering

• 2 frit justerbare switch-
punkter med variable 
tidsforsinkelser.

OR52 anvendes ved 
risiko for indtrængen af 
emulgerede og transparen-
te væsker – som f. eks. olie 
og fedt – og erfaringer med 
udstyret viser meget stor 
driftssikkerhed, pålidelig-
hed og nøjagtighed i barske 
omgivelser med både støv, 
fugt, varme og vibrationer.

Sensorenheden fås stan-
dard i støbejern GG-25 el-
ler alternativt i rustfrit stål 
1.4580, hvis applikationen 

inden for food/pharma- 
sektoren kræver det.

Andre uønskede stoffer
Er der risiko for indbrud 

af totalt opløselige stoffer, 
som f.eks. syre/lud i anlæg-
get, vil dette oftest betyde 
en forøgelse af ledningsev-
nen. I sådanne tilfælde er 
der også tilsvarende krav om 
overvågning af fødevandet. 
Gestra tilbyder også forskel-

lige former for udstyr til 
ledningsevneovervågning 
– naturligvis med alle rele-
vante godkendelser.

Kontakt Fagerberg for 
en snak om mulighederne 
for kontrol og overvågning 
af din kedel og dit konden-
satsystem hvor Gestra kan 
tilbyde et komplet produkt-
program.

Sikker kondensatovervågning med Gestras 
olie/fedt turbiditetsdetektor type OR52

Installation af OPTIMASS 6400 foran buffertanken

Flowmåling af råmælk med højt 
gas/luftindhold
• Overvågning af råmælks- 
 volumen for indvejning  
 af mælkeudbyttet 

• Volumenmåling af  
 produktflow indeholdende  
 gas/luft 

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

GS-serien er en kompakt, reguler-
ende og optimeret løsning til den 
generelle flowapplikation.
Flowværdierne for denne ventil er 
ca. 25 % højere end for konkurrer-
ende produkter i branchen. Dette 
gør at man vil kunne opnå højere 
flow i samme størrelse ventil uden 
at man skal lave om på rørsyste-
met. 

Ventilens spindel, som er dob-
beltlejret, er konstrueret med 
større diameter og herved opnås 
et større område for ventilens lejer,  
hvilket resulterer i mindre slid, 
men forbedret levetid og stabil-
itet. Ved højere trykfald og “tight 
shutoff” vil spindlens design nemt 
absorbere aktuatorens kraft og si-
kre ventilen placering i sædet.
Det er også muligt at få ventilen 
med indbygget trim for at forhin-
dre kavitation og lydproblemer. 
Trimegenskaber for GS-serien 
leveres som Equal Percentage, 
Linear eller Quick Open.

Karakteristisk for serien er:

• Højeste flowværdier for globe valve

• Trim og materialer til et utal af  

applikationer

• Eckardt SRD991 positioner 

monteres direkte på aktuator

• Standard TA-luft/ISO 15848-1

• Dobbeltlejret spindel

• Økonomisk

• Kort leveringstid.

Standarddata:

• Størrelse:  

DN 15 til 150 (ASME 0,5“ til 6“)

• Trykklasse:  

PN 16 og 40  

(ASME Class 150 og 300)

• Flow Kv (Cv) :  

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

• Temperatur:  

Standardområde -46 °C til 250 °C

• Temperatur:  

Udvidet område -60 °C til 400 °C

• Kontrolområde:  

50:1

• Lækage:  

Klasse IV standard; klasse V, 

VI som option.

Godkendelser:

• ASME 16.34

• EN ISO 9001:2008

• PED 97/23/EC Module H

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

• ATEX 94/9/EC, maskin-

direktiv 2006/42/EC

• NAMUR

• SIL 3

• NACE MR-01-75.

Flowserve GS-serien

Den økonomiske løsning til præcis regulering

Klay har opnået EHEDG-godkendelse for tryk- og ni-
veautransmitter serie 2000-SAN samt 8000-SAN med 
W85-procesforbindelse (standard Klay svejsenippel).

Klay har redesignet den fysiske udformning af sensoren 
og monteret en O-ringstætning som gør Klays standard 
W85-procestilslutning endnu mere plan. Det betyder at 
den nye transmitter passer i alle eksisterende type W85-
procestilslutninger som typisk er svejst ind i processen.
  
Dermed opfylder Klay kravene til EHEDG, Doc. 8, Second 
Edition, April 2004.

Udover EHEDG fås en række andre certifikater og 
godkendelser, fx:
• 3A food
• SIL 2
• ATEX
• Div. marinegodkendelser.

Opgrader din Klay 
tryktransmitter til 
EHEDG - uden at 
skifte tilslutning i 
processen

Nedenfor ses Klay 2000-SAN med den nye EHEDG-godkendte W-proces-

tilslutning. Her er den indbygget i et anlæg fra Primodan til produktion 

af  fetaost.

 

Fagerberg tester og servicerer sikkerhedsventiler på 
vores værksted i Brøndby hvor vi har et automatisk 
testcenter til at udføre sikkerhedsventiltest på. Når 
testen er udført af vores uddannede og certificerede 
teknikere, laver vi en rapport med testresultaterne på 
ventilen, både før og efter en evt. renovering. Samtidig 
påfører vi en tilstandsvurdering af ventilen så du kan 
danne dig et overblik over tilstandene på de installerede 
komponenter. Vores certificerede teknikere arbejder 
efter beskrivelserne i vores kvalitetsstyringssystem samt 
efter leverandørenes forskrifter som overholder PED og 
ASME. Derfor kan vi garantere førsteklasses arbejde 
hver gang. Vi kan også tilbyde at teste sikkerhedsven-
tiler ude på anlægget så de ikke skal transporteres til 
Fagerberg.

Kan anlægget ikke lukkes ned, eller ønsker man ikke 
at demontere sikkerhedsventilerne, kan vi udføre den 
lovpligtige test af sikkerhedsventilerne under normal 
anlægsdrift med vores online testsystem. 
 
Kontakt Fagerberg Service for en snak om hvordan du 
kan få testet netop dine ventiler, og hvad der passer 
bedst til dine behov. 

Skulle uheldet være ude, er vores vagttelefon åben 24-7, 
så bare ring 707 02 112.

Test af 
sikkerhedsventiler
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Keofitt er det originale og banebrydende brand inden for prøveudtagsventiler.
Gennem mere end 10 år har Fagerberg forhandlet  Keofitts unikke og  
originale produktprogram.  Et agentur der til fulde lever op til vores  
idégrundlag om at være markedsledende leverandør af kvalitetsprodukter.

Den legendariske paten-

terede SIP- og CIP- ventil. 

Dimensioneres simpelt 

efter mediets viskositet.

Den simple, hygiejniske 

CIP-ventil til mindre kræ-

vende applikationer.

Den nye unikke dobbelt-

sædede ventil til optimal 

SIP og CIP. 

Eliminerer risikoen for 

luftbårne bakterier under 

prøveudtag, transport og 

opbevaring. 

OFTE KOPIERET – ALDRIG TANGERET

Den originale!

Worcester leverer langt de fleste af deres 
produkter i en fødevaregodkendt udgave 
der til fulde lever op til EU´s forordning 
1935/2004. 

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

Worcester har gennem mange år været 
leverandører af kvalitetskugleventiler til 
bl.a. fødevareindustrien, og det er derfor 
vigtigt for dem, at de kan levere ventiler 
der til fulde lever op til de omfattende 
krav, der er defineret i denne forordning. 
Det er rammerne for et regulativ der sikrer 
regler for alle materialer og artikler der 
er bestemt til at komme i berøring med 
levnedsmidler. I forhold til europæisk lov 
er dette regulativ en bindende lovmæs-
sig forordning der til fulde skal følges i 
hele EU.
Grundprincippet i denne forordning er at 
materialer og genstande der er bestemt 
til direkte eller indirekte kontakt med 
fødevarer, skal være så inaktive at der ikke 
afgives stoffer til fødevarerne i mængder, 
der kan frembyde en fare for menneskers 
sundhed eller forårsage en uacceptabel 
ændring af fødevarernes sammensætning 
eller en forringelse af deres organoleptiske 
egenskaber.
Nye typer materialer og genstande der er 
udformet med henblik på aktivt at opret-
holde eller forbedre fødevarers tilstand, 
(»aktive materialer og genstande i kontakt 
med fødevarer«) er — i modsætning til 
traditionelle materialer og genstande, der 
er bestemt til kontakt med fødevarer — 
ikke udformet til at være inaktive. Andre 
typer nye materialer og genstande er ud-
formet med henblik på at overvåge føde-
varers tilstand (»intelligente materialer 
og genstande i kontakt med fødevarer«). 
Begge disse typer materialer og genstande 
må komme i kontakt med fødevarer. Af 
hensyn til klarheden og retssikkerheden 
bør aktive og intelligente materialer og 
genstande i kontakt med fødevarer der-
for være omfattet af denne forordnings 
anvendelsesområde, og der bør opstilles 
en række hovedkrav vedrørende deres 

anvendelse. Yderligere krav bør fastsæt-
tes i særforanstaltninger, herunder posi-
tivlister over godkendte stoffer og/eller 
materialer og genstande, der bør vedtages 
snarest muligt.
I forordningen er opstillet specifikke 
grænser for migration for 17 grupper 
materialer og artikler der kan komme i 
berøring med fødevarer på et eller andet 
tidspunkt i forbindelse med produktion, 
fremstilling og distribution (herunder 
bl.a. gummi, plastik, metaller og lege-
ringer) – og producenten skal kunne do-
kumentere at de materialer der anvendes 
ikke overstiger disse værdier. 
Der er også opstillet krav til etikettering 
således at al ventilemballage skal være 
forsynet med en label med nedenstående 
tekst.

Tilsvarende vil deres konformitetser-
klæringer for de specifikke ventiler være 
påført en notits om dette:

Med hensyn til sporbarhed skal den sikres 
i alle led for at kunne lette kontrol, evt. 
tilbagekaldelse af mangelfulde produkter, 
forbrugeroplysninger og placering af an-
svar. Under behørig hensyntagen til den 
teknologiske gennemførlighed indfører 
virksomhedslederne systemer og proce-
durer der gør det muligt at identificere fra 
hvilke og til hvilke virksomheder der er 
leveret materialer eller genstande og, hvor 
det er relevant, stoffer eller produkter der 
er omfattet af denne forordning og gen-
nemførelsesforanstaltningerne hertil, og 
som er anvendt til fremstilling af sådanne 
materialer og genstande. Disse oplysnin-

ger stilles på anmodning til rådighed for 
de kompetente myndigheder.
Materialer og genstande der markedsføres 
i Fællesskabet, skal kunne identificeres 
ved hjælp af et hensigtsmæssigt systeme, 
der gør det muligt at spore dem via mærk-
ning eller relevant dokumentation eller 
information.

Regulativet er i konjunktion med to andre 
regulativer:
EU2023/2006 – God Produktionspraksis 
EU10/2011 – Regulativ for specifikke mate-
rialer og stoffer.

Worcesters kugleventiler i henhold til 
EU1935/2004

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

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

DO NOT open pri-
or to installation

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

materialer og stoffer (herunder bl.a. PTFE).

Den indeholder en liste med autoriserede 

momomerer, tilsætningsstoffer og udgangs-

stoffer der kan anvendes til produktion af 

plastik bestemt til kontakt med fødevarer.

Kravende i dette regulativ er opstil-

let som migrationsværdier:

• Den samlede migrations-

 grænse på 10 mg pr. dm2 vil for 

 en kubisk pakning indeholdende 

 1 kg fødevare svare til en migra-

 tion på 60 mg pr. kg fødevare. 

• Det kan i overensstemmelse  

med god fremstillings-

 praksis lade sig gøre at frem-

 stille plastmaterialer der 

 ikke afgiver over 10 mg stoffer 

 pr. dm2 overfladeareal af plast-

 materialet. 

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

tionspraksis” af materialer der kommer i kontakt 

med fødevarer, og den gælder alle sektorer  

og trin i produktion, fremstilling og distribution.  

I forbindelse med EU2023/2006 skal produ-

centen af materialer bestemt for kontakt med 

fødevarer overholde de generelle betingelser 

i EU1935/2004. Ydermere skal pro-

ducenten etablere:

•  et kvalitetsstyrings system

•  et kvalitetskontrolsystem

•  relevant dokumentation

Regulation (EC) No 1935/2004.
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Klays nye serie 4000-SAN High-end tryk-
transmitter, er med den specielle fremskudte 
membran, særligt velegnet til Food/Pharma- 
og drikkevarebranchen.

Serie 4000 har en meget høj målenøjagtig-
hed: 0,075 % af justeret span, samtidig med at 
transmitteren har et bredt måleområde: Fra 
0-30 mbar til 0-100 bar (Turndown 20:1).

Klay er specialister i at levere specielle og 
kundespecifikke procesforbindelser. Som 
standard leveres i øjeblikket mere end 50 
forskellige procesforbindelser, deriblandt 
en lang række hygiejniske, hvoraf de fleste 
er EHEDG- og 3A-certificerede.

4000-SAN-serien er naturligvis forberedt 
for CIP & SIP systemer (Cleaning-In-Place/ 
Steaming-In-Place), samt med mulighed for 
at adskille sensoren fra transmitterhuset, 
således at denne kan monteres et stykke væk 
fra målepunktet, fx ved meget høje proce-
stemperaturer, vibrationer eller besværlig 
adgang.

Yderligere egenskaber:
• Stort grafisk display med baggrundsbe-

lysning og trykknap til programmering
• Aktiv temperaturkompensering
• -Unik teknologi for fremskudt mem-

bran ”FDT” (Klay Flush Diaphragm 
Technology)

• Let linearisering, f.eks. til måling af 
mængde i tanke og specielle kar

• Udført helt i rustfrit stål, som er stan-
darden hos Klay

Hvorfor vælge et aktivt 
beskyttelsessystem? 
En eksplosionsaflastning 
med sprængplader er et 
“passivt” beskyttelsessys-
tem. Sprængpladen aflaster 
en eksplosion ved at åbne 
ved et forudbestemt tryk. 
Trykstigningen skyldes 
den hurtige forbrænding 
der forekommer ved an-
tændelse af støv eller gas i 
processen.
Et passivt system bruges 
fortrinsvis i procesudstyr 
som er lokaliseret udendørs 
eller tæt på en ydervæg. Det 
forudsættes samtidig at de 
eksplosive produkter ikke 
er giftige eller skadelige for 
miljøet. Sprængplader skal 
aflaste til et sikkert område 
uden for bygningen, hvor 
der ikke må befinde sig 
personale eller sekundært 
udstyr.
FIKEs nye EPACO  er et 
“aktivt” system. EPACO 
detekterer en trykstigning 
længe før den når et eksplo-
sivt niveau, og foretager den 
nødvendige undertrykkelse 
der forhindrer eksplosionen 
i at udvikle sig. Til forskel fra 
sprængplader, udgør EPA-
CO ingen risiko for hverken 
ansatte, procesudstyr eller 
miljø.

Du kan med fordel bruge 
et EPACO  eksplosionsun-
dertrykkelsessystem hvor:
• Procesudstyret er pla-

ceret hvor ansatte kan 
blive udsat for fare fra 
en eksplosion

• Procesmediet er giftigt 
eller betragtes som ska-
deligt for miljøet

• Procesudstyret befinder 
sig så langt fra en yder-
væg at en sprængplade-
løsning er umulig

• Procesudstyret fordrer 
et større sprængplade-
areal end det er muligt 
at montere

• Der ønskes præcise data 
om tidsforløbet, årsagen 
og en lokalisering af en 
begyndende eksplosion.

 
Vi lytter til vores kunder
Før FIKE designede EPA-
CO-systemet, spurgte man 
hvad målgruppen ønskede 
sig af et aktivt system til 
eksplosionsundertrykkelse. 
Svaret var: Fremstil et ak-
tivt system som er nemt at 
anvende. 

Et aktivt system der er 
nemt at anvende
EPACO (Explosion Pro-
tection Active Controlled 
Operation)  gør eksplo- 
sionsbeskyttelse af pro-
cesudstyret med aktive 
systemer nemmere end no-
gensinde på grund af følgen-
de banebrydende designs: 

• Modulopbygning
• Plug & Play
• Installer og glem 
• Små størrelser
• Verdenskompatibel.  

Modulopbygning
Tidligere havde man kun 
én stor styreenhed med en 
masse ekstra anvendelse-
sområder som ikke blev 
brugt. Med EPACO kan 
man opbygge sit system 
til den specifikke beskyt-
telsesopgave (zone) med 
mulighed for senere hurtig 
og smertefri udbygning af 
systemet  så det bliver i stand 
til at håndtere flere opgaver 
(zoner).

Plug & Play
FIKEs EPACO-system 
er programmeret med en 
række standardopsætninger 
baseret på års erfaring fra de 
industrier der har fået leve-
ret systemerne.  I stedet for 
at bruge timer på program-
mering,  indstiller man bare 
en DIP-switchkombination 
som passer til opgaven. 
Hvis man skulle få brug for 
mere avancerede program-
meringer, kan disse også 
leveres.

Installer og glem
Installation af FIKE EPACO 
foregår nemt og hurtigt. Du 
investerer kun i dele som 
er nødvendige til opgaven, 
og bruger ikke tid på time-
lange programmeringer og 
flere kilometer kabel. Når  
EPACO kører, kan pro-
cesoperatørerne slappe af. 
EPACO-systemet formidler 
alle de informationer du har 
brug for til sikker drift og 
kontrol af systemet.

Små størrelser
De nye EPACO-kompo-
nenter er så små at man 
sagtens kan få plads til dem  
i det eksisterende styreskab. 
De er kompatible med nu-
værende FIKE beskyttel-
sesudstyr og forberedt for 
DIN skinnemontage.

Verdenskompatibel
Systemet kan bruges overalt 
i verden. Det kræver ingen 
specielle tilslutningsanor-
dninger og indfrier alle glo-
bale krav og godkendelser 
(eksempelvis ATEX, FM, 
EMC, LVD, CSA m.fl.).   

FIKEs EPACO-system

Verdens nemmeste 
aktive system til 
eksplosionsundertrykkelse

HRD undertrykkelsesbeholder

SRD isoleringsbeholder

Posefilter

CEREX trykdektor

EPC i kabinet

Schischek: Sikring af  med-
arbejdere, produkt og udstyr

Aktuator til systemer hvor 

sikkerhed betyder meget.

Materialer: Aluminium og syrefast  

Sikkerhedsniveau: SIL 2 

Moment: Op til 100 Nm  

Elektrisk kontrol og styring af ventilation i Eex Zoner 
er nu mulig med produktserien fra Schischek.
• Styring af ventilationsspjæld ved aktuato-

rer med og uden mekanisk fail safe.
• Regulator for luftfugtighed, tempe-

ratur, differenstryk i forbindelse 
med aktuatorbetjent spjæld.

Det hele fås i en “Plug and Play”- 
løsning hos Schischek.
Én producent + simpel instal-
lation = driftssikkerhed 
og pålidelighed.

High-end 
tryktransmitter 
fra Klay – specielt 
udviklet til Food/
Pharma
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Aseptiske og sanitære ventiler
I mange laboratorier og bioteknologiske 
forsøgsanlæg renses ventiler i dag manu-
elt med en kaustisk opløsning efter hver 
batchproces. Dette er normalt meget tids-
krævende da ventiler skal afmonteres og 
renses. Dette er ikke praktisk muligt for 
produktionsanlæg. Nuværende og frem-
tidige sekvente-ringsanlæg samt større 
biobehandlingsanlæg med kontinuerlig 
drift kræver sanitære reguleringsventi-
ler der overholder standarderne for CIP 
(cleaning in place), SIP (sanitizing in place) 
og som er designet til at dræne frit fra 
ind-løb til udløb. Resultatet er et stilrent 
aseptisk design, fri for restprodukter el-
ler organismer der ikke er forsvundet ef-
ter rensning, hvilket kan være en kilde 
til kontaminering af mediet. Ventilens 
overfladebehandling har stor vigtighed 
for vedligehold og renlighed for at kunne 
opfylde alle kravene for et aseptisk design. 
Den skal være helt uden fordybninger og 
revner i alle medieberørte dele. Kämmer-
ventiler serie 191000 opfylder alle disse 
krav.

Kämmer reguleringsventil serie 191000 
kan benyttes til en lang række industrier 
inden for fødevarer, drikkevarer, biotek 
og medicinal samt alle områder hvor der 
kræves total renlighed og sterile ventiler. 
Ventilens medieberørte dele er fremstillet 
af korrosionsbestandige materialer, PTFE 
eller silikone. 
Den aseptiske version af denne ventilserie 

sikrer tæthed for mediet mod omgi-velser-
ne med en PTFE-membran. Disse ventiler 
har fremragende hygiejniske egenskaber 
og kan CIP-renses. God-kendelser såsom 
USDA og 3A er opfyldt.
En overfladeruhed på 0,6 Ra er standard 
for hele 191000-serien. Andre overfla-
deruheder er mulige.

Type 191400 hygiejnisk, fødevarer og 
drikkevarer 
Type 191400 er den bedste løsning til ap-
plikationer inden for fødevare- og drikke-
vareindustrien. På grund af ventilhusets 
optimerede design forhindres dannelsen 
af bakterier, og andre former for konta-
minering undgås. Ventilens sæde er en 
integreret del af huset for at undgå yder-
ligere hulrum.

O-ringstætningen og designet af ventilens 
overdel sikrer en meget kompakt total 
højde. Spindlen styres af en PTFE-guide 
og to IGLIDURR®-bøsninger for præcis 
regulering, mindre friktion og minimal 
slitage. Den er forsynet med en skrabering 
for at beskytte mod kontaminering fra 
omgivelserne.
Reparation, vedligeholdelse og udskift-
ning af enkeltdele er let at udføre da ventil-
hus og overdel er samlet med en Tri-clamp.

Kämmer serie 191400 i henhold til 3A 
og USDA 
Type 191400 er designet i henhold til kra-

vene i 3A og fra USAD (det amerikan-
ske landbrugsministerium). Lækage kan 
hurtigt opdages via et sy-stem af huller 
boret ind i ventilhuset og overdel. Hullet 
i ventilens overdel er forbundet til en rund 
fordybning lige over O-ringen. Eventuel 
lækage efter O-ringen kan løbe ud gen-
nem hullerne til omgivelserne og er let at 
se. Hullet i ventilhuset er placeret inde i 
ventilens samling, der holdes på plads af en 
Tri-clamp for at forhindre kontamination 
udefra. Spindelpakningen sidder meget 
tæt på den nedre del af ventilens overdel 
for at sikre at mellemrummet mellem 
denne og spindlen er så lille som muligt.

Type 191700/191800 aseptisk
Ventiltyperne 191700 og 191800 er ud-
viklet til aseptiske applikationer i den far-
maceutiske industri samt bioteknologi 
og ultrarene applikationer. En aseptisk 
membran er fremstillet i EPDM med en 
TFM-coating der anvendes til at afspærre 
mediet fra omgivelserne. For at forlænge 
levetiden er der monteret en støttering på 
bagsiden af membranen.
Type 191700 er med aseptisk membran, 
uden spindel O-ring og med lækagehul 
til visuel indikation af evt. membranbe-
skadigelse.
Type 191800 har en ekstra O-ringspak-
ning og tilslutning for lækagesporing. 
Begge versioner har samme type ventil-
hus, aseptisk membran og kegle men har 
forskellig ventiloverdel og spindel.

Klay Instruments i Holland fremstiller en lang række 
tryk- og hydrostatiske niveautransmittere til føde-
vare- og mejeriindustrien.
Hovedelementerne er et hus i rustfrit stål og en ro-
bust fremskudt membran med aktiv temperatur-
kompensation, produceret med Klays specielle 
“Flush Diaphragm Technology”.

Vi tilbyder tre forskellige typer transmit-
tere fra Klay:
• Serie 8000-SAN, nøjagtighed 0,2 %, 

indvendig justering af nulpunkt og 
måleområde.

• Serie 2000-SAN nøjagtighed 
0,1 %, let at kalibrere uden 
testtryk via 3 trykknapper 
og inkl. display.

• Serie 4000-SAN, High 
End tryktransmitter med 
nøjagtighed 0,075 %, let at 
kalibrere og justere via det 
flotte grafiske display.

Alle Klays serier indeholder følgende egenskaber:
• Hus i rustfrit stål
• Særligt robuste og polerede fremskudte membraner
• Minimal oliepåfyldning
• Aktiv temperaturkompensation
• Mere end 40 hygiejniske procestilslutninger.

De fås med måleområder fra 0-40 mbar op til 0-1000 bar med en 4-20 mA udgang, 
med mulighed for HART på 2000-SAN og 4000-SAN-serierne.

Til niveauapplikationer kan der let programmeres 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. 

Klay tryktransmitter 
til fødevare- og 
mejeriindustrien 

Begrænsning af flow
Bruger man et automatiseret ventilhoved med 
pneumatisk aktuator, vil man på et splitsekund 
åbne prøveudtagningsventilen fuldt ud – og hvis 
man har højt tryk i tanken, kan der være store risici 
involveret da det er svært at kontrollere mængden 
og hastigheden af mediet.

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

Kontinuerlig prøveudtagning
Ønsker man at tage en kontinuerlig prøve at processen over fx 24 timer, 
er det nu meget nemt at automatisere. 
Man drosler ventilhovedet ned til en acceptabel åbning, monterer en 
Keofitt prøveudtagspose (steril eller aseptisk) på ventilen og så sætter 
man en timer på lufttilslutningen til aktuatoren så den åbner et givet 
tidsrum med et ønsket tidsinterval (f.eks. én gang i timen).  
Hvor meget ventilen skal drosles ned og hvor lange tidsintervaller der 

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

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

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

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

Det har bl.a. resulteret i et nyt justerbart ventilhoved der dels kan gøre 
prøveudtagning lettere at kontrollere, og som samtidig har elimineret 
nogle kritiske risikofaktorer for operatørerne.  

Kämmer® 
serie 191000
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Serie SMK 22, SMK 22-5 og SMK 22-8
Forskellige krav kræver specialfremstillede pro-

duktløsninger. For at opfylde disse behov, kan man 
vælge mellem SMK-seriens forskellige ventilhuse, 
design og materialer. Alle versioner er blevet ud-
viklet til at imødekomme specifikke driftskrav 
og er derfor optimalt tilpasset til din SIP-proces.

Membran type “Steriline 1” og “Steriline 2”
Hjertet i alle vandudladere er funktionsenheden. I 

SMK-serien er der kun monteret reguleringsmembraner 
af type “Steriline 1” eller “Steriline 2”. Ud over den redu-
cerede underkøling har disse membraner mange andre 
fordele.

• Membranens udformning betyder at den hurtigt  
reagerer på skiftende forhold i processen

• Korte afstande for de bevægelige dele bidrager til drift 
med lav slitage

• Forskellige sædedesign for de to membraner giver 
den bedst mulige tilpasning til kondensatudlednings-
kapacitet i processen

• Membranens glatte overflade effektuerer dine krav 
til kvaliteten af husets overflade på en optimal måde

• Membranens design er optimalt tilpasset til SIP- 
applikationer, og opnår minimal underkøling ved 
at åbne vandudladeren ved ca. 4 Kelvin under koge-
punktet.

Optimal funktion 
begynder med 
ventilhuset
SMK 22 er designet  

så den er selvdrænende.  

Dette eksempel har  

en elektropoleret 

overflade med en 

ruhed på Ra 0,4 μm.

I den sterile zone – vandudladere til dine SIP-processer

SMK 22
Materiale: 1.4435

Funktionsenhed: Steril membran

Indvendige dele: Ra ned til 0,4 μm

Tilslutninger: Clamp eller  

 orbitale svejseender

Ventilsamling: Clamp eller bolte

SMK 22-5
Materiale: 1.4404

Funktionsenhed: Steril membran

Indvendige dele: Ra ned til 0,6 μm

Tilslutninger: Clamp eller  

 orbitale svejseender

Ventilsamling: Clamp

SMK 22-8
Materiale: 1.4404

Funktionsenhed: Steril membran

Indvendige dele: 0,8 μm

Tilslutninger: For montering mellem clamps 

 (50,5 mm)*

* Tilbehør til montering mellem orbitale svejseender kan fås som option

Zwick Armaturen har mere end 30 års erfa-
ring med produktion af  tripple excentriske 
butterflyventiler, med mere end 150.000 
installerde ventiler world wide.

Metaltættende og 100 % tæt 
(Zero Leakage)  
Fabrikken har valgt udelukkende at produ-
cere og videreudvikle produktionen af dette 
ene produkt. Zwick producerer i dag 3 typer 
af ventiler efter dette princip, Tri-Con (but-
terfly), Tri-Check (kontraventil) og Tri-
Block (dobbelt afspærring med drænstuds).

Den familieejede fabrik arbejder ud fra den 
målsætning at man skal være dygtig (helst 
de bedste), hurtig og fleksibel for derved 
at kunne yde kunderne den bedst mulige 
service. Dette kan lade sig gøre når man 
selv træffer de afgørende beslutninger. Det 
passer fint ind i den måde som Fagerberg 
ser sig selv: Vores kunde er den bedste spar-
ringspartner som vi ønsker at servicere på 
den bedst mulige måde.

Zwick har 3 fabrikker samlet i samme in-
dustriområde, hvoraf den nyeste fra 2007 
har 2 fuldautomatiske produktionslinjer. 
Den korte afstand og et meget stort lager 
af råvare gør, at de har en leveringstid på 
4-8 uger.
Zwick Armaturen har ligeledes stor erfa-
ring i at fremstille deres ventiler i eksotiske 
materialer til ekstreme applikationer. Ud 
over standardløsninger fremstiller man også 
kundespecifikke ventiler til at løse helt spe-
cielle opgaver.

Ventilen bruges som sikkerhedsafspærring 
til forskellige fabriksafsnit som forsynes 
fra en fælles dampskinne. Ventilen kan na-
turligvis også bruges til andre medier hvor 
man vil have en sikker afspærring og/eller 
adskillelse af forskellige medier.  

En ventil, en afspærring og derved en påli-
delig og sikker adgang så serviceteknikere 
kan arbejde på procesanlægget.

Tri-Block-ventilerne fås fra DN80 til 
DN750 op til PN40 (Class 300). 

Ventilerne er naturligvis tryk- og tætheds-
testet og dokumenteret. 100 % tysk kvalitet 
fra Fagerberg.  

www.zwick-valves.com

Svømmervandudlader UNA 16A og UNA 26A
Disse enheder der er udstyret med en pålidelig ventil med 

rullende kugle, vil sikre en stabil drift. Disse svømmer-

vandudladere er førsteklasses til applikationer hvor store 

og varierende mængder kondensat skal udledes.

Membranvandudlader MK 45 og MK 45A
Disse to ventiler der er fremstillet af rustfrit stål eller stål, 

afhængigt af brugsstedet, er konstrueret rundt om en membran

der garanterer hurtig reaktion og derfor rigtig dræn til 

følsomme applikationer.

Sanitær kontraventil SRK 22A
Sanitær kontraventil designet til clamp-tilslutning. Med fjeder for installation i alle plan. 

Uden fjeder kun for installation i lodrette rørledninger med opadrettet flow. Centrering 

ved hjælp af clamp. Til væske, gas og damp. Bemærk klassifikation i henhold til PED.

Specielt egnet til installation efter Gestra vandudlader type STERIline SMK 22-8x 

og som kontraventil til pumper.

Ventiler til andre rene processer 
Serie RK, UNA og MK 
Ud over ventiler til SIP-processer eller fremstilling af WFI (injectionsvand), 
tilbyder GESTRA flere ventiler med specielle egenskaber der er særligt 
konstrueret – alle til gavn for dig.

ZWICK Armaturen, 
Fagerbergs nye tyske kvalitetsleverandør

Rendampgeneratorer 
Gestras dampgeneratorer leverer procesdamp som ren damp der ikke 
indeholder urenheder der kan være skadelige for helbredet, såsom hydra-
zin eller ammoniak. Af tekniske årsager skal sådanne stoffer tilføres til 
kedelfødevandet under den normale kedeldrift. De er opløselige i damp 
og vil derfor også være til stede i procesdampen. Ren damp er nødvendig 
for driften af steriliseringsudstyr på hospitaler, til dampning og tørring 
af kamre i fødevareindustrien og alle de steder hvor det er vigtigt at sikre 
at procesdampen er helt fri for evt. tilstedeværende stoffer der er giftige, 
går i kemisk forbindelser eller påvirker smagen.
Gestra dampgeneratorer fås i kompakte design som horisontale eller 
vertikale enheder, fuldt udstyret.



25maj/juni 2016

Mange danske virksomhe-
der nyder godt af certifi -
cering efter standard ISO 
9001for kvalitetsledelse 
af virksomheden. Der er 
ligeledes udkommet en 
bog om den ny standard. 

Af Jørgen Sommer.

LEDELSE. Standarden ba-
serer sig på to vigtige le-
delsesprincipper som er 
Plan-Do-Check-Act og 
Risk Thinking. Det sidste 
handler om god beslutnings-
tagen, der sammen med 
kundefokus er vigtige ele-
menter i virksomhedens for-
retningsudvikling. Man skal 
huske at en virksomhed ikke 
lever særlig godt uden dens 
kunder og andre interessen-

ter er tilfredse. Standarden 
er med til at sikre virksom-
hedens beslutningskraft og 
medarbejder engagement, 
som er nødvendighed for 
succes.

Ny struktur
Det bliver lettere at kombi-
nere de forskellige ledelses-
systemer ind i ét system med 
den nye struktur i ISO 9001. 
For eksempel vil grundlæg-
gende krav til dokumenta-
tion og audit blive ens i alle 
ledelsesstandarderne. Det 
gør det nemmere at over-
skue kravene og lave et godt 
ledelsessystem, fordi de 
generiske ledelsesmæssige 
krav i standarderne går igen.

Risikotænkning
ISO 9001 har fået fokus på 
lederskab frem for styring. 

Det betyder, at kvalitets-

arbejdet i højere grad skal 
supportere virksomhedens 
strategi og ikke bare leve sit 
eget liv. 

En anden ændring hand-
ler om krav til risikotænk-
ning. Virksomheden skal 
forholde sig til de mulighe-
der, der er for udvikling. Når 
det besluttes at forfølge en 
eller fl ere af disse mulighe-
der opstår risici – og de skal 
håndteres. 

Forventning 
til virksomheden
Den nye version af ISO 
9001vil også som noget nyt 
kræve, at man skal overveje 
de behov og forventninger, 
som ens interessenter har. 
Fremover skal krav og for-
ventninger fra for eksem-
pel samarbejdspartnere og 
myndigheder overvejes og 
deres relevante krav skal op-

fyldes. Men kundefokus er 
stadig det primære princip, 
selv der nu også skal være 
fokus på andre interessen-
ters behov og forventninger.

Sikre viden
Den sidste store ændring 
er, at der fremover stilles 
krav om organisatorisk vi-
den. Det skal nu sikres, at 
den viden, der er nødvendig 
for virksomhedens fortsatte 

eksistens er til stede som vi-
den, der ikke kun er forank-
ret hos personer, men som 
er forankret som virksom-
hedens viden.

Grundlag for 
andre standarder
Fælles opbygning og fælles 
tekster, som nu vil indgå i al-
le ISO’s ledelsessystemstan-
darder, tager udgangspunkt 
i ISO 9001 standarden, som 
dermed danner basis for de 
andre standarder. Derud-
over kopieres mange af de 
specifi kke krav i den kom-
mende ISO 9001 til mange 
af de andre nye standarder. 

Kravene i ISO 9001 og 
ISO 14001, der begge pub-
liceres i oktober 2015 er 
forsøgt harmoniserede til 
størst mulig grad. Og de 
kommende standarder for 
arbejdsmiljøledelse (ISO 

45001), fødevaresikkerhed 
(ISO 22000), bæredygtig 
produktion af kakao (ISO 
19381-1) og mange andre 
vil kopiere nogle af de speci-
fi kke krav, som den nye ISO 
9001 vil indeholde. På den 
måde er ISO 9001 trend-
sættende for mange andre 
standarder. 

Ny håndbog
”Man skal ikke lave ledel-
sessystemet helt om”. En 
ny håndbog giver idéer og 
metoder til, hvordan man 
kan implementere de nye 
ændringer i ISO 9001. Sam-
tidig understreger forfatter 
Torben Abildgaard Peder-
sen, at man ikke skal lave 
systemet helt om, men be-
nytte lejligheden til at give 
det et sundt eftersyn.
Yderlig information ved 
Dansk Standard.

Automatik SikkerhedsGuide

Nyeste udgave af ISO 9001:2015

ENCODERE. Reservedels-
lagre har altid været et stort 
problem for større produk-
tionsvirksomheder. Et vist 
reservedelslager er nødven-
digt, hvis man hurtigt skal 
kunne udbedre driftstop, 
og en minimal downtime 
kræver normalt en hurtig 
adgang til alle de nødven-
dige reservedele. Omvendt 
kan man hurtigt få bundet 
alarmerende store værdier 
op i reservedelene, hvilket 
påvirker de fl este virksom-
heders bundlinie i negativ 
retning.

Inden for encodere er det 
et kendt problem. Encodere 
skal nødvendigvis tilpasses 
de motorer, hvis omdrej-
ningsretning og hastighed, 
encoderne skal registrere, 
men da der ofte er mange 
forskellige motorer i et gi-
vent produktionsmiljø, så 
kræver det også et tilsva-
rende højt antal encodere, 
hvis man skal helgardere sin 
produktion mod længere 
driftstop.

Fritz Kübler GmbH, 
der repræsenteres af Hans 
Følsgaard A/S, har i sit 
Sendix-program over en 
million forskellige encoder-
varianter, alene i 5000- og 
5020-familierne. Det siger 
sig selv, at ingen producent 
kan have alle produktvari-
anter liggende på lager, og 
heller ikke en distributør 
kan forsvare så store lager-
omkostninger. Og selv om 

enkelt virksomhed måske 
kun har brug for at have 20 
eller 30 forskellige encodere 
liggende som reservedele, så 
er det ikke rentabelt med så 
mange forskellige encodere, 
der måske aldrig kommer i 
brug.

24One-programmet
Kübler har valgt at løse 
denne problematik på en 
måde, der harmonerer 
godt med den vestlige ver-
dens måde at sikre sig den 
højest mulige uptime på. 
24One programmet tager 
afsæt i Sendix-programmets 
modularitet, ikke mindst 
med hensyn til de popu-
lære 5000- og 5020-serier. 
Selv om der fi ndes over en 
million permutationer af 
5000-/5020-konstellatio-
ner, så er de fl este encodere 
dog baseret på mindre end 
20 forskellige parametre og 
formfaktorer, og det gør lo-
gistikken fra producentens 
side overskuelig.

Det nye i 24One-pro-
grammet er, at Kübler 
tilbyder en lynhurtig frem-
stilling af ordrer helt ned til 
one-offs. På den måde kan 
virksomheden inden for 24 
timer fremstille en kunde-
specifi k encoder og få den 
frem til kunden, hvilket for-
klarer 24One-navnet. Med 
andre ord, så kan ordrer, der 
er indgået inden kl. 9.00 om 
formiddagen være fremstil-
let kl. 17.00.

Hvor Kübler tidligere tog 
sig et gebyr på 60 EUR for 
fremstilling af panikor-
drer, er denne ekstraudgift 
nu bortfaldet med 24One-
programmet. Man kan med 
en vis tryghed overlade ’la-
gerføringen’ af reservedele 
til Kübler og så måske holde 
sig til nogle få gængse typer, 
der går igen fl ere steder i pro-
duktionsapparatet. 

Bedre end programmering
Sendix 5000- og 5020-se-
rierne fra Kübler er incre-
mentale encodere, og deri 
ligger en del af den logistiske 
udfordring. Incrementale 
encodere leveres typisk med 
mulige pulser pr. omdrej-
ning mellem 1 og 5.000. 

Der faktisk 52 varianter 
alene inden for pulser/om-
drejning. Selvfølgelig ville 
det være muligt at fremstille 
en programmerbar løsning, 
som kunne gøre det muligt 
at konfi gurere en encoder til 
et givent antal pulser/om-
drejning på stedet, men selv 
om det ville være en smart 
løsning, så ville det også 
være dyrt. Incrementale 
encodere med fast defi ne-
rede pulser/omdrejning er 
også mere robuste løsninger.

Forskellen mellem Sen-
dix 5000- og 5020-pro-
dukterne ligger i akslen. 
5000-serien er med aksel, 
mens 5020-serien er med 
hulaksel. Men akselvari-
anterne spiller også ind i 

logistikkens regnestykke. 
Ét er forskellen mellem 
udstikkende og hule aksler, 
men dertil kommer også 
akseldiametrene, som skal 
tilpasses enten metriske- el-
ler tommemål. 

Men der er fl ere parame-
tre, som får antallet af per-
mutationer til at eksplodere. 
Der er forskelle i forsynin-
gerne og udlæsningerne 
– RS422 5V/5-30V, push-
pull inverted/inverter-com-
patible/non-inverted eller 
open-collector. Når man 
multiplicerer det med val-
get mellem M12- og M23-
konnektorer med forskellige 
pin-antal – eller radial-MIL 
for den sags skyld – samt ra-
diale eller tangentiale kabler, 

så løber antallet af produkt-
varianter op. Og endelig er 
der beslutningerne om kaps-
lingsklasse IP65/66/67 og 
montage med fjedre, arme 
eller statorkoblinger. Der er 
en million produktvarianter 
til rådighed.

Selvfølgelig handler 
24One-programmet om, at 
Kübler fremstiller Sendix 
5000- og 5020-encoderne 
til eksakt kundespecifi ka-
tion, så snart en panikordre 
kommer i hus. Ellers ville 
opgaven være umulig. Men 
da der er et vist håndværk i 
produktionen sætter Kübler 
en øvre grænse på 20 styk pr. 
ordre for hasteopgaverne. 
 

jsj

Encoder-varianter inden for 24 timer
Fritz Kübler GmbH, der i Danmark er repræsenteret af 
Hans Følsgaard A/S, har nu tilpasset en del af Sendix-
programmet for encodere til kundernes mest  akutte be-
hov. Med leveringsprogrammet ”24One” gives kunderne 
adgang til mere end en million Sendix 5000-/5020-pro-
duktvarianter inden for 24 timer.

Antallet af incrementale encodere i Sendix 
5000-/5020-serien løber op over en mil-
lion forskellige konfi gurationer. Men med 
24One programmet kan Kübler levere mel-
lem en og 20 kundespecifi kke produkter 
inden for 24 timer.
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Laboratoriecentret på 
Vejle Sygehus er i løbet af 
få måneder blevet fuld-
automatiseret, så robot- 
og automationsløsninger i 
dag er med til at løfte både 
kvalitet og effektivitet til 
gavn for patienterne. 

AUTOMATION. Laboratori-
erne på Sygehus Lillebælt 
har årligt kontakt til 1 mil-
lion patienter, og 4 mil-
lioner analyser går hvert år 
igennem alene laboratoriet 
på Vejle Sygehus. Flere og 
fl ere sygdomme bliver i 
dag konstateret ved hjælp 
af biologiske prøver, og det 
har været med til at skabe en 
voldsom stigning i antallet 
af blodprøver på de danske 
sygehuse. I maj 2014 valgte 
sygehusledelsen derfor at 
sende en komplet roboti-
sering af alle standard la-
boratorietest i EU-udbud 
i samarbejde med andre 
hospitaler i Region Syd-
danmark. Teknologierne 
er nu implementeret og La-
boratoriecentret i Vejle er, 
ifølge den innovative profes-
sor og laboratoriechef, Ivan 
Brandslund, blevet en af ver-
dens mest automatiserede 
analyseproduktioner.

- Nu indgår robottekno-
logi i alle delelementer af 
håndteringen af analyserne 
- lige fra rekvirering til ud-
tagning til distribution - og 
svartiden på akutte analyser 
er faldet fra 2½ time til 60 
minutter. Vi leverer nu både 

fl ere, bedre, sikrere, hurti-
gere og billigere analyser, 
udtaler Ivan Brandslund.

Robotter og automation 
gør en forskel
Der er altså sket meget si-
den Ivan Brandslund deltog 
i idékonferencen ‚Robotter 
til sundhedssektoren‘, som 
blev afholdt tilbage i 2009 
af InnoHow, OUH og Robo-
Cluster. Konferencens for-
mål var at afdække, hvordan 
anvendelsen af robottekno-
logi kan være en del af løs-
ningen på de udfordringer, 
sundhedsvæsenet står over-
for. Siden da har Brandslund 
i samarbejde med private 
virksomheder været med til 
at skabe et højteknologisk 
laboratoriecenter med alt, 

hvad det indebærer fra cen-
tralt rørpostsystem, der kan 
få blodprøver hurtigt frem 
direkte fra afdelingen, til 
fl ere forskellige store ana-
lysemaskiner. Det betyder, 
at lægen og dermed også pa-
tienten hurtigt får retursvar 
på blodprøverne.

- 80 % af alle analyser 
bliver nu foretaget af robot-
ter, men det har ikke været 
med til at skære i antallet af 
medarbejdere. Tværtimod 
er medarbejderstaben siden 
år 2000 fordoblet til 200 
medarbejdere i dag i Vejle 
og Kolding, lyder det fra Ivan 
Brandslund.

Forkorter tiden 
med prøveudtagning
Laboratoriechefen og hans 

medarbejdere var blandt 
andet med til at starte ud-
viklingen af det centrale 
rørpostsystem Tempus600 
sammen med virksomheden 
Timedico. Tempus600 
er nu udbredt til de fl este 
danske hospitaler og fl ere 
udenlandske hospitaler. Sy-
stemet har været med til at 
forkorte tiden fra prøvetag-
ning til analyse og afgivelse 
af svar til patienten, og sam-
tidig er prisen pr. analyse re-
duceret fra 35 kr. til 16 kr. 
i perioden fra 1990 -2015.  
Prøverne sendes ind i Labo-
ratoriecentret via afsender-
robotter på sygehuset, som 

sender prøverne afsted med 
trykluft igennem rørpostsy-
stemet. Prøverne modtages 
så i en specialbygget robot, 
der kontrollerer rørenes kor-
rekthed med foto-ID, inden 
de sættes på transportbån-
det, der fører prøverne 
rundt i analyseproduktio-
nen. Helt konkret proces-
serer laboratorierne nu 300 
patienter i timen i form af 
700 blodprøverør og 2.200 
analyser.

 Derudover har med-
arbejdere på Laboratorie-
centret i samarbejde med 
virksomheden RoboTool 
været med til at udvikle 
Cryobotic Biobank, som er 
en robotstyret biobank, der 
kan opbevare 2 millioner 
analyser ved -80 grader C. 
Den nye teknologi skal af-
løse de 80 frysere, der indtil 
nu har opbevaret sygehusets 
biologiske prøver, og bereg-
ninger viser, at biobanken vil 
spare dem for 68 millioner 
kroner hen over de næste 30 
år. Biobanken sparer med-
arbejdernes tid ved selv at 
fi nde analyser frem til brug 

ved forskningsprojekter og 
andet, hvilket ellers har væ-
ret meget tidskrævende.

Sygehuse skal rustes til 
fremtiden
 Men et laboratorie skal 
hele tiden følge med den 
teknologiske udvikling, og 
ifølge Ivan Brandslund skal 
et laboratorie fornyes el-
ler ombygges hvert 10. år. 
Han indbyder derfor fortsat 
virksomheder til at indgå i 

samarbejder omkring La-
boratoriecentret på Vejle 
Sygehus.

- Sundhedsvæsnet står 
lige nu i et paradigmeskift, 
hvor systemet ændrer sig 
fra at have fokus på omsorg 
til at være en form for in-
dustri, hvor rigtig mange 
patienter skal igennem sy-
stemet. Samtidig er der fra 
regeringen et krav om, at 
der er en årlig produktivi-
tetsforøgelse på 2-3 %. Vi 
er derfor åbne over for nye 
teknologier, som kan være 
med til at løfte opgaverne 
sammen med det øvrige sy-
gehuspersonale, lyder det 
fra Ivan Brandslund.

Laboratoriechefen tæn-
ker hele tiden i storproduk-
tion, fordi selv de mindste 
besparelser har et stort po-
tentiale i det store maskine-
ri, som et sygehus også er. I 
1986 var 25 % af personalets 
tid eksempelvis dedikeret til 
patienten og 75 % dedikeret 
til analyse-relateret arbejde. 
Blandt andet i kraft af nye 
teknologier er den fordeling 
vendt på hovedet i dag, hvor 
personalets tid er dedikeret 
til patienten 75 % af tiden.

I oktober 2016 afholder 
Innovationsnetværket Ro-
boCluster en workshop i 
samarbejde med Laborato-
riecentret på Vejle Sygehus 
for at sætte spot på robot- og 
automationsteknologier til 
brug i hospitalslaboratorier. 
En helt specifi k udfordring i 
laboratoriet vil danne ram-
men om denne workshop.

hassel.

Robotter og automation klarer 
80 % af analysearbejdet i Vejle

Omron har lanceret nye 
helhedsløsninger for indu-
strirobotter, som muliggør 
en omfattende integration 
mellem automationssyste-
mer og styringsprodukter, 
som eksempelvis PLC‘er.  Et 
integreret softwaremiljø 
gør design og udvikling 
nemmere.

ROBOTTER. Omron Corpo-
ration har for nylig lanceret 
nye helhedsløsninger for 
industrirobotter. Denne 
nyhed omfatter 49 af bran-
chens førende robotter, som 
er udviklet af Omron Adept 
Technologies, Inc. De har 
alle fået indbygget Omrons 
produktserie af sensorer, 
sikkerhedskomponenter 
og NX/NJ-seriens pris-
vindende maskinautoma-
tiseringscontrollere, der 

forenkler implementerin-
gen af robotter i et produk-
tionsmiljø.

Unik kombination af soft-
ware- og 
styringsarkitektur
Omrons unikke kom-
bination af software- og 

styringsarkitektur imøde-
kommer de udfordringer til 
industriel automatisering, 
der opstår under fremstil-
lingen af mange forskellig-
artede produkter med korte 
produktlivscyklusser, som 
kræver hurtige omstillin-
ger af produktionslinjerne. 

Fælles styringer, integre-
ret softwarearkitektur og 
udviklingsmiljø opfylder 
nuværende og fremtidige 
behov for enkelt proces-
design, fl eksibel drift og 
planlagt vedligehold. Flek-
sibiliteten og smidigheden 
i vores løsninger er ideel til 

brancher som eksempelvis 
levnedsmiddel-, Pharma- og 
automobilindustrien.

Høj hastighed og stor 
driftssikkerhed
Lanceringen af de tre ro-
botserier SCARA, Delta 
og Articulated bringer både 
høj hastighed og driftssik-
kerhed ind i den mekani-
ske del af Omrons løsning. 
Alle robotterne kan styres 
af et fælles integreret ud-
viklingsmiljø, som mulig-
gør en fl eksibel anvendelse 
af robottyper i overensstem-
melse med de ønskede ap-
plikationsformål.

Integration med 
automationssystemer
Omrons industrirobotløs-
ninger sammenkæder uden 
problemer alle robotter 
med det maskinstyrings-
miljø, der administreres af 
Sysmac-automatiserings-
platformen. Denne frem-

gangsmåde forbedrer den 
samlede kapacitet i selv de 
mest krævende produk-
tionslinjer og eliminerer 
begrænsningerne ved de 
traditionelle applikationer, 
hvor der anvendes konven-
tionelle robotter.

Nemmere design 
og udvikling
Styringsmiljøet „Automa-
tion Control Environment“ 
(ACE) indeholder nyttige, 
applikationsorienterede 
guider, som minimerer an-
tallet af programmerings-
koder betydeligt. Brugerne 
har adgang til et kraftigt 
3D-emuleringsværktøj, der 
nedbringer den tid væsent-
ligt, det tager at validere nye, 
automatiserede processer. 
Visionstyrede applikatio-
ner til robotteknologi un-
derstøttes fuldt ud af ACE 
PackXpert til pakkelinjer.
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Helhedsløsninger for industrirobotter

De tre robotserier SCARA, Delta og Articulated bringer både høj 
hastighed og driftssikkerhed ind i den mekaniske del af Omrons løsning.

Laboratoriechef Ivan Brandslund: -Laboratoriecentret er blevet 
en af verdens mest automatiserede analyseproduktioner.

Automatiseringen er ikke med til at 
nedskære antallet af medarbejdere.





28 maj/juni 2016

Med TwinCAT HMI har 
Beckhoff Automation 
banet vejen for den næste 
HMI-generation ved at 
integrere HMI direkte i de 
sædvanlige engineering-
omgivelser i Visual Studio. 

HMI. Med den nye Twin-
CAT HMI er der ved at ske 
et paradigmeskift inden for 
HMI-software: I stedet for 
de proprietære systemer til 
engineering og kommunika-
tion og brugen af bestemte 
driftssystemer er Beckhoff 
Automation gået over til IT-
standarder som eksempelvis 
Visual Studio til enginee-
ring, HTML5 til design og 

Websockets samt HTTPS 
til sikker kommunikation. 
HMI kan udføres på alle 
HTML5-egnede browsere 
uafhængigt af driftssyste-

mer, opløsning og display. 
Dermed har Beckhoff skabt 
en fremtidssikker, åben og 
effektiv løsning til hele In-
dustri 4.0 - området.

Næste generation af HMI 
Hvordan ser fremtidens 
HMI-løsning ud? Hvordan 
kan man udforme HMI 
på tværs af brancherne, så 
man på den ene side opnår 
maksimal effektivitet og 
på den anden side opnår et 
optimum af betjeningskom-
fort? Med TwinCAT HMI 
har Beckhoff Automation 
nu banet vejen for den næste 
HMI-generation: TwinCAT 

integrerer HMI direkte i de 
sædvanlige engineering-
omgivelser i Visual Studio. 
Programmering bortfalder 
og konfi gurationen foreta-
ges bekvemt ved hjælp af 
den grafi ske editor. Denne 
webbaserede løsning, der 
er baseret på HTML5 og 
JavaScript, fungerer ’re-
sponsivt’ og uafhængigt af 
driftssystem, browser og 
øvrigt udstyr. 

 
Nemmere individualisering
Den effektive basisarkitek-
tur giver mulighed for en 
lang række anvendelsessce-
narier, lige fra den lokale pa-
nelløsning til ’multi client’-, 
’multi server’- og ’multi run-
time’ -koncepter. Individu-
elle udvidelser kan hurtigt 
realiseres via defi nerede 

grænsefl ader, og blandingen 
af standardgrafi k-styring og 
egne designelementer gør 
individualiseringen meget 
nemmere.  

Alt efter erfaring og an-
vendelsesformål kan HMI-
logikken på clientsiden 
implementeres i JavaScript 
eller som såkaldt server-
extension, der giver mulig-
hed for at skrive udvidelser 
i C++ eller .NET, hvilket 
giver maksimal knowhow-
beskyttelse.

 Med TwinCAT HMI og 
et omfattende produktspek-
trum af kontrolpaneler og 
panel-PC´er kan Beckhoff 
Automation tilbyde et 
skalérbart hard- og soft-
warespektrum til fl eksible 
betjeningskoncepter.  
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TwinCAT HMI:

Enkel, åben og HTML5-baseret HMI-løsning 
Med integreringen i Visual Studio ba-
ner TwinCAT HMI vejen for individuelle 
HMI’er, der kan konfi gureres direkte i 
de sædvanlige engineeringomgivelser 
uden programmering og uafhængigt 
af displayenheder og driftssystemer.

For at forhindre at solceller 
og vindmøller får energi-
forsyningen i Danmark til 
at brænde sammen, er der 
brug for mere viden om, 
hvad der sker på elnettet. I 
millionprojektet REMOTE-
GRID skal Aalborg Univer-
sitet, Thy-Mors Energi og 
målerfi rmaet Kamstrup 
fi nde løsninger, så vedva-
rende energi kan udnyttes 
bedre.

OVERVÅGNING. I gamle dage 
var elnettet en forholdsvis 
overskuelig størrelse; kraft-
værkerne sendte strøm ud til 
forbrugerne, alt var styret og 
reguleret, og strømmen løb 
kun en vej. I dag er billedet 
noget anderledes. I løbet 
af de senere år er antallet 
af private solcellesystemer 
og vindmøller vokset vold-
somt, og forbrugerne leverer 
i stor stil selv strøm tilbage 
til forsyningsnettet. Og det 
stiller nye krav.

- I dag ved vi ikke ret 
meget om, hvad der sker på 
elnettet. Og det er et stort 
problem, hvis man gerne 
vil sætte solceller op eller 
implementere grøn energi, 
at man ikke aner, hvordan 
tilstanden er derude, siger 
lektor Rasmus Løvenstein 
Olsen fra Institut for Elek-
troniske Systemer.

- Et klassisk scenarie er 
et byområde, hvor folk har 
en masse solceller installe-
ret. Folk tager på arbejde, 
solen skinner og solcellerne 
producerer en masse energi, 
som bliver sendt ud på el-
nettet. Hvis ikke den energi 
bliver brugt, risikerer man 
at spændingen stiger alt for 
meget, så der sker ødelæg-

gelser på infrastrukturen el-
ler der kommer blackouts, 
forklarer han.

- I dag løser man proble-
met ved at sætte en masse 
begrænsninger op for, hvor 
meget folk må producere. 
Men på den måde udnytter 
man slet ikke det potentiale, 
der er i vind- og solenergi.

Overvågning fra 
målerbokse
For at forhindre at den grøn-
ne energi bliver en trussel 
for stabiliteten og sikker-
heden på forsyningsnettet, 
går AAU nu sammen med 
målervirksomheden Kam-
strup og energiproducenten 

Thy-Mors Energi i projektet 
REMOTEGRID. Her bli-
ver data fra fjernafl æselige 
elmålere brugt til at tegne 
et mere nøjagtigt billede af, 
hvordan strømmen fl yder 
på energinettet fra minut 
til minut.

I dag bliver elmålerne 
brugt til afregning af strøm-
forbrug, som bliver afl æst 
enten en eller to gange i døg-
net eller endnu sjældnere, 
men i REMOTEGRID-
projektet skal målerne 
levere overvågningsdata 
til energiselskaberne hele 
tiden. På den måde kan 
energiproducenterne hele 
tiden holde detaljeret øje 

med, hvordan de enkelte 
husstandes energiforbrug 
ser ud og med tiden tegne 
et mønster af, hvordan og 
hvornår folk bruger energi 
i deres hjem.

- Man kan faktisk se me-
get detaljeret, hvad der sker i 
den enkelte husstand; hvor-
når ser du fjernsyn, hvornår 
laver du mad, hvornår sluk-
ker du lyset, forklarer Ras-
mus Løvenstein Olsen.

Mere viden – færre fejl
Hos Thy-Mors Energi, der 
lægger net til projektet, for-
venter man, at den viden, 
der kommer ud af projektet, 
kan gøre styringen af nettet 
mere effektiv.

- Vi har allerede investe-
ret mange millioner kroner i 
fjernafl æsningssystemer på 
vores net. Og det er klart, 
at vi gerne vil have mere ud 
af den viden, der kommer 
ind, siger teknisk chef Peter 
Melgaard.

- Det er en stor fordel, at 
vi kan se, hvordan forbruget 
løber – om der er risiko for, 
at der opstår fejl, om der er 
transformatorstationer, der 
er overbelastede, overfor-
brug eller andet, som vi skal 
reagere på, inden der sker 
fejl eller nedbrud, siger han.

- Nettet er langt mere 
presset end før. Og jo mere 
vi ved om, hvad der sker der-
ude, desto nemmere kan vi 
styre det og undgå, at der 
sker fejl, forklarer Peter Mel-
gaard. - Vel at mærke hvis 
man er i stand til at sortere 
i den viden, der kommer, 
tilføjer han.

Følsomme big data
Når man begynder at ind-
samle, samkøre og videre-
give data, som kan sættes 
sammen med folks adfærd, 
kan det blive til følsomme 
persondata. Derfor skal den 

behandles som sådan. Det 
fortæller professor Søren 
Sandfeld fra Juridisk In-
stitut på AAU, der også er 
partner i projektet.

- Det er et område, der 
er i kraftig vækst i forbin-
delse med den øgede digi-
talisering og indsamlingen 
af det, vi kalder big data: 
Hvem bliver den videregi-
vet til? Hvordan bliver den 
opbevaret - og hvor længe? 
Hvad skal den bruges til? 
Der kan være tale om føl-

somme oplysninger, som – 
når den samkøres med andre 
oplysninger - kan bruges til 
at overvåge folks adfærd, 
siger han.

- Vi er med i projektet 
for at sikre, at den eksiste-
rende lovgivning omkring 
persondata bliver overholdt. 
Det ville jo være ærgerligt at 
bruge mange millioner på at 
udvikle et nyt system, som 
så viser sig at være ulovlig

-Fordi de følsomme op-
lysninger om vores elforbrug 
helst ikke skal falde i de for-
kerte hænder, arbejder RE-
MOTEGRID også med at 
fi nde en effektiv beskyttelse 
af de data, der kommer ind, 
siger lektor Rasmus Løven-
stein Olsen.

Hackerangreb 
kan vælte elnettet
Målerboksene er ikke på In-
ternettet, men sender data 
over et separat netværk, men 
derfor er der stadigvæk brug 
for at sikre at de er tilstræk-

keligt krypterede, siger Ras-
mus Løvenstein Olsen.

- Man kan lave et top-
sikret system, der kører 
langsomt, fordi man hele 
tiden skal bruge tid og kraft 
på at beskytte data – eller 
man kan have et helt åbent 
system, der kører super 
hurtigt, men som vælter, 
hvis der kommer et hacke-
rangreb. Vi skal fi nde en 
balancegang i forhold til, 
hvor sikkert systemet skal 
være, for at kunne levere 

data hurtigt nok til at den 
er reelt brugbar, siger han.

Derfor vil forskerne si-
mulere forskellige former 
for cyber-angreb på måler-
boksene – dog ikke hos Thy-
Mors Energis kunder, men 
på AAU’s testbed, der er en 
af verdens mest avancerede 
forsyningsnet-simulatorer.

- Her kan vi give los og 
prøve alle de forskellige 
angrebsscenarier igennem, 
uden at det går ud over no-
gen, siger Rasmus Løven-
stein Olsen.                  hassel.

Brug for mere overvågning af elnettet

REMOTEGRID løber tre 
et halvt år og har et samlet 
budget på knap 17 milli-
oner kroner. EnergiNet.
dk, som er ejet af Energi-, 
Forsynings- og Klimami-
nisteriet og har ansvaret 
for at forsyne Danmark 
med el og gas samt skabe 
fair konkurrence, støtter 
projektet med 11,6 mil-
lioner kroner.

Lektor Rasmus Løvenstein Olesen: -Man udnytter slet ikke det 
potentiale, der er i vind- og solenergi.

Et super-hurtigt system kan vælte 
ved et hackerangreb. Vi skal fi nde en 

balancegang.. Der skal simuleres 
cyberangreb på måleboksene.
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Herning Vand tester en 
ny metode, hvor bakterier 
fjerner medicinrester fra 
husstandenes kloakvand.

RENSNING. Når medicin 
ikke bliver optaget i krop-
pen, udskilles den med uri-
nen og ender dermed i vores 
spildevand. I det kommende 
år skal rensningsanlægget i 
Herning teste, om bakterier 
kan rense spildevandet for 
uønskede medicinrester, der 
ellers kan ende i vores vand-
miljø og påvirke faunaen i 
søer og vandløb. Test-rens-
ningen sker i et stort pilot-
anlæg, som blev sat op hos 
Herning Vand i april.

På forkant med 
udviklingen
Herning Vand ønsker at være 
på forkant med situationen, 

når de skal til at håndtere 
spildevand fra det nye super-
sygehus i Gødstrup omkring 
2019. Men problematikken 
er i virkeligheden interes-
sant for alle spilderensnings-
anlæg, da man i branchen 

anslår, at omkring 95 pro-
cent af alle medicinrester 
i spildevandet kommer fra 
husstandene.

-Med det kommende års 
testforløb regner vi med at 
få klarhed over, hvor stort 

problemet er med medicin-
rester i vores lokale spilde-
vand. Derudover forventer 
vi at få erfaringer med den 
nye metode til at rense spil-
devandet, så vi kan tilbyde 
forsvarlig håndtering af spil-
devandet, når supersyge-
huset er i drift, siger Niels 
Møller Jensen, direktør for 
Herning Vand.

En enkel teknologi
Teknologien bag testforsø-
get er enkel og baseret på en 
såkaldt Moving Bed Biofi lm 
Reactor (MBBR) : Masser af 
små hjulformede plastikdele 
– kaldet biocarriers – med en 
diameter på ca. to cm hæl-
des i det vand, der skal ren-
ses. De små bio-carriers er 
designet, så de akkurat ikke 
synker til bunds, men fl yder 
rundt i vandet. Deres store 
overfl ade sikrer, at bakterier 
kan etablere sig på dem uden 

at risikere at blive skyllet af. 
Spildevandet føres gennem 
tre bassiner fyldt med bio-
carriers. I det første bassin 
omsætter bakterierne de let 
nedbrydelige medicinrester 
bl.a. rester fra smertestillen-
de medicin som Ibuprofen. 

Specialiserede bakterier
Det næste bassin kræver 
mere specialiserede bakte-
rier, som kan ’fortære’ de 
medicinrester, der er svæ-
rere at nedbryde, og i sid-
ste bassin er kun de svært 
nedbrydelige stoffer tilbage, 
hvorfor bakteriekulturen i 
biocarriers er specialiseret 
til dette. Bakterierne kan 
ikke fjerne alle medicinre-
ster, men de kan rense van-
det så meget, at udgifterne 
til den efterfølgende rens-
ning, som er meget strøm-
slugende, nedbringes med 
ca. 30 procent.

Teknologien med biocar-
riers har været brugt i fl ere 
år til at rense industriens 
spildevand for uønskede 
stoffer, men det var lektor 
Henrik Rasmus Andersen 
fra DTU Miljø, der fi k idéen 
med at afprøve, om den også 
kunne bruges til at fjerne 
medicinrester. Pilotanlæg-
get har kørt i knap et år på 
Skejby Sygehus, før det blev 
fl yttet til Herning Vand. I 
testforløbene er det DTU 
Miljø, der tester rensningen 
med MBBR-metoden:

-Denne testperiode skal 
give os yderligere driftser-
faring og samtidig medvirke 
til, at vi med høj præcision 
kan regne ud, hvad det ko-
ster at bygge et rensningsan-
læg, der i fuld skala renser 
spildevandet for medicin-
resterne med MBBR-tekno-
logien, siger Henrik Rasmus 
Andersen.                       hassel.

Medicinrester i spildevandet skal fjernes med bakterier

Industriens Fond støtter 
projektet, der får Væksthus 
Syddanmark som tovhol-
der.

ROBOTEKSPORT. Starten 
bliver lige nu skrevet på et 
muligt nyt eksporteventyr 
af robotter fra Danmark. 
Flere af de danske virk-
somheder, der producerer 
specialløsninger med robot- 
og automationsteknologi til 
industrien, har ikke fokus 
på eksport, og eksperter 
vurderer at potentialet er 
meget stort. Derfor er fl ere 
projektpartnere med støtte 
fra Industriens Fond gået 
sammen om at hjælpe virk-
somhederne ind på nye mar-
keder med deres produkter. 
Flere af virksomhederne er 
konkurrenter på det danske 
marked, men i projektet Ro-
boExport samarbejdes der 
om, hvordan de kan indtage 
nye eksportmarkeder og stå 
stærkere gennem en fælles 
indsats 

Robotter i mange størrelser
Robotter fi ndes i mange 
størrelser. Det samme gør 
de danske virksomheder, 
som producerer specialløs-
ninger inden for robot- og 
automationsteknologi. Men 
de virksomheder, som ud-
vikler f.eks. specialløsninger 
til at fl ytte produkter fra a 
til b i produktionshaller el-
ler robotarme til at håndtere 
blodprøver på sygehusene, 
udnytter ikke mulighederne 
for eksport i forhold til det 
potentiale, der er.

For at hjælpe eksporten 
på vej har Industriens Fond 
besluttet at støtte projektet 
RoboExport. Med Vækst-
hus Syddanmark som tov-
holder og i tæt samarbejde 
med blandt andre RoboClu-

ster og Blue Ocean Robotics 
skal projektet hjælpe 20 små 
og mellemstore robot- og 
automatiseringsvirksom-
heder fra Danmark, ud på 
nye markeder. Det anslås, 
at der er cirka 90 robot- og 
automatiseringsvirksomhe-
der på landsplan.

Industriens Fond støtter
- Danske robotløsninger er 
internationalt anerkendt 
for deres høje standard og 
potentialet for eksport er 
stort. Gennem projektet 
RoboExport vil Industriens 
Fond støtte arbejdet med 
at skalere og konvertere de 
løsninger, der ligger i robot-
virksomhedernes aktuelle 
systemsalg, så de får karak-
ter af salg af selve systemet 
som værende et standard-
produkt. Ydermere skal pro-
jektet udvikle en skalérbar 
model for eksport, som kan 
benyttes af de danske robot-
virksomheder så de, i fælles-
skab, kan gøre sig gældende 

på udenlandske markeder, 
siger Mads Lebech, der er 
administrerende direktør 
for Industriens Fond.

Eksportmarkedet 
må ikke overses
Ved at rette fokus ind på en 
øget eksport, kan danske 
robotvirksomheder opnå 
vækst og stordriftsfordele 
som ikke fi ndes i Danmark.

- Hvis danske robot-integra-
torer skal vokse, så skal de 
ud på eksportmarkedet. De 
har rigtig travlt i dag, men 
eksportmarkedet må ikke 
overses, da det er her, der er 
mulighed for at høste stor-

driftsfordele af allerede ud-
viklede løsninger. Vi hjælper 
dem med hvordan, siger Per-
nille Kjær, projektleder og 
vækstkonsulent i Væksthus 
Syddanmark.

Omsætningen kan 
ganges med ti
- De danske robot-integrato-
rer er usandsynligt dygtige 
til at lave nogle helt unikke 

løsninger til danske virk-
somheder, men de bliver 
typisk kun solgt til en eller to 
danske kunder. Potentialet 
for at eksportere disse løs-
ninger er meget stort. Du 
kan sagtens gange det med 

ti, siger Bjarke Nielsen, Clu-
ster Manager i Innovations-
netværket RoboCluster.
Det anslås, at væksten på 
robotmarkedet verden over 
vil være mindst 15 procent 
per år fra 2015-2018. I den 
periode vil der blive solgt 
1,3 millioner robotter, lyder 
vurderingen. Tallene kom-
mer fra IFR - International 
Federation of Robotics, som 
hvert år indsamler data og 
analyserer udviklingen af 
markedet på globalt plan.

Vil spise kirsebær 
med de store
En af de virksomheder, som 
ønsker at deltage i projektet, 
er Gibotech i Odense. Lige 
nu kommer cirka en fjerde-
del af virksomhedens om-
sætning fra eksport af deres 
produkter. 

- Vi satser meget hårdt på 
automatisering af hospitals-
sektoren. Men inden for en 
lille årerække, så er de nye 
supersygehuse færdige, og så 
må vi for alvor vende blikket 
udad, siger Henrik Anker, 
direktør i Gibotech.

De deltagende virksom-
heder udvælges inden for 
industri- eller velfærdsom-
rådet, og får mulighed for at 
deltage i et sparringsforløb, 
en række workshops og en 
eksportrejse. I første om-
gang skal virksomhederne 
have en introduktion til 
markederne i Finland, Tysk-
land og USA. Og idéen er, at 
virksomhederne skal samar-
bejde om entreen på de nye 
markeder.

- Det er vigtigt, at vi ikke 
kun tænker på vores kolleger 
i branchen som konkurren-

ter. Det her kan give nye op-
gaver, som vi måske ikke kan 
løse alene. Jeg synes, det er 
spændende især for de små 
og mellemstore virksom-
heder at kunne approache 
og spise kirsebær med de 
endnu større i branchen, 
siger Henrik Anker. 

hassel.

Danske robotvirksomheder går sammen om eksport

Medicinrester i spildevand skal fjernes.

Fakta om RoboExport
Projektet RoboExport 
løber fra 2016 til 2018. 
Målet er at øge virksom-
hedernes eksport med 
mindst 96 millioner kro-
ner inden for de næste år 
og skabe mindst 64 nye 
job beregnet på den øgede 
omsætning.
Bag projektet står Indu-
striens Fond med en be-
villing på 4,2 mio. kroner. 
Væksthus Syddanmark, 
Væksthus Hovedstaden, 
Væksthus Sjælland, Ro-
boCluster, Blue Ocean 
Robotics, Institut for 
Entreprenørskab og Rela-
tionsledelse på Syddansk 
Universitet, samt Uden-
rigsministeriets innova-
tionscentre i München og 
San Francisco er partnere 
i projektet.

Det anslås, at robotmarkedet vil være 
15 pct. per år til og med 2018.

Adm. direktør Mads Lebech: 
Industriens Fond vil støtte 
arbejdet med at skalere og 
konventere løsningerne.

Danske robotløsninger er internationalt 
anerkendt for deres høje standard, og 

potentialet for eksport er stort.
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10 danske og europæiske 
virksomheder og forsk-
ningsinstitutioner er gået 
sammen i EU-projektet 
RAMup for at udvikle nye 
moduler.

AUTOMATION. Dansk og 
europæisk industris frem-
tidige konkurrenceevne 
afhænger af at kunne auto-
matisere en langt større 
andel af fremstillingspro-
cesser end de 30 procent, 
der er automatiseret i dag. 
Men udviklingen af en auto-
matisering er ofte en beko-
stelig affære, hvor meget 
specialudstyr udvikles til 
de produktionsprocesser, 
vi mennesker fi nder ganske 
simple.

Et nyt, omfattende ud-
viklingsprojekt skal nu løse 
ovenstående problem, og 
visionen er klar: Robotin-
tegrationen skal være mo-
dulbaseret.

Det vil blive nemmere at 
automatisere
- At muliggøre indbyrdes 
kompatibilitet, så alle tek-
nologiudvikleres robotmo-
duler kan fungere med alle 
andres, vil skabe et sandt 
„plug-n-play“-system med 
et enormt antal genbru-
gelige robotmoduler til 
rådighed til komplekse ro-
botprocesser. Det vil der-
ved blive meget nemmere 
at automatisere manuelt 
tidskrævende og automati-

onsmæssigt komplicerede 
processer - som eksempelvis 
limning og skruning. Virk-
somhederne får på denne 
måde billigere løsninger 
og samtidig skabes et nyt 
marked for udviklerne af 
de generiske robotmodu-
ler, fortæller teamleder og 
projektkoordinator Anders 
Billesø Beck fra Teknologisk 
Instituts Center for Robot-
teknologi.

Hjulet skal ikke opfi ndes 
igen og igen
10 danske og europæiske 
virksomheder og forsk-
ningsinstitutioner er gået 
sammen i EU-projektet 
RAMPup for at udvikle den 
teknologi, der skal til for at 
gøre konceptet til en mar-
kedssucces. Og projektet 
begynder ikke fra bunden. 

Flere af projektets partne-
re har allerede udviklet en 
række teknologier, der byg-
ges videre på. Eksempelvis 
sælger Technicon ApS en 
modulbaseret robotcelle, 
der er udviklet i samarbej-
de med bl.a. Teknologisk 

Institut i de danske forsk-
ningsprojekter CARMEN 
og MADE. Én af slutbru-
gerrepræsentanterne, Elos 
Medtech Pinol A/S, blev 
også nomineret til DIRA 
Automatiseringsprisen for 

deres eget udviklede modul-
koncept - og de ser et stort 
potentiale i det nye projekt.

- Vi har udviklet vores 
eget system, og jeg ved, at 
andre virksomheder gør 
det samme. Så jeg tror, at vi 
alle kan spare tid og penge, 

hvis vi udvikler et standard-
system, som gør, at vi ikke 
behøver opfi nde noget, som 
i princippet allerede eksi-
sterer, siger udviklingschef 
Henrik Andersen fra Elos 
Medtech Pinol A/S.

 En god forretning for alle 
i værdikæden
RAMPup-projektet koor-
dineres af Teknologisk In-
stitut, der længe har haft 
modulbaseret robottekno-
logi højt på fokuslisten, da 
det er vejen til at få robot-
teknologi ind hos især de 
små og mellemstore virk-
somheder.

- Robotmoduler er en 
robust og gennemtestet 
løsning på en kompleks 
automationsudfordring 
til en pris, som er billigere 
end en specialløsning, si-
ger Anders Billesø Beck fra 
Teknologisk Institut, og han 
suppleres af Casper Hansen, 
direktør for Technicon Aps.

- Men det er stadig en rig-
tig god forretning for alle i 
værdikæden. Etablerede 
leverandører kan levere et 
robotanlæg med meget 
mindre risiko og dermed 
opretholde sin fortjeneste. 
Nystartede virksomheder 
med idéer til nye moduler 
får meget kortere til marke-
det. Og endeligt får slutbru-
geren en billigere løsning, 
som forbedrer deres busi-
nesscase.

Et robotmodul består bå-
de af hardwaren til at løse en 
proces - eksempelvis en lim-
dispenser til limning - den 
består af softwaren til at lave 
de robotbaner, der udlægger 
limen, og den består af den 
brugerfl ade, som skal til for 
at programmere disse robot-
baner i den specielle proces. 
Alt sammen i én samlet 

„app“, således at moduler til 
avancerede robotprocesser 
kan købes, pakkes ud, in-
stalleres, programmeres og 
sættes direkte i drift. Ren 
plug-and-play.

Startskuddet til et nyt 
marked
Skabelsen af det nye mar-
ked for modulariseret robot-
teknologi er en utrolig vigtig 
del i at sikre et vedblivende 
teknologisk gennembrud. I 
RAMPup-projektet vareta-
ges forretningsudviklingen 
af grossistvirksomheden 
KJV A/S, der ligeledes i 2012 
stod i spidsen for at opbygge 
en komplet infrastruktur 
omkring komponentsalg og 
tilbehør til UR-robotten fra 
Universal Robots. En forret-
ningsmodel, der hidtil var 
uset omkring industrielle 
robotter og gav genlyd ikke 
blot i Danmark, men i hele 
Europa.

Partnerne i RAMPup er 
forskningsinstitutionerne 
Teknologisk Institut (DK) 
og Fraunhofer Instituttet 
(DE), systemintegrator-
virksomhederne Technicon 
Aps (DK), Gibas (NL) og 
MRK Systeme (DE) samt 
slutbrugervirksomhederne 
Vestas Manufacturing A/S 
(DK), Elos Medtech Pinol 
A/S (DK), C-Mec (BE) og 
Roto Frank Gmbh (DE).

RAMPup er fi nansieret 
af EU‘s Horizon 2020 Re-
search og Innovation Pro-
gramme.

hassel.

Nye robot- og automationsmoduler skal skabe nyt marked

Kan nu rentabelt indgå 
direkte i industriel frem-
stilling af små serier eller 
lave hurtigere prototry-
per.

3D. På trods af stor interna-
tional vækst i brug af 3D-
print til produktudvikling, 
produktion af små serier 
og nu til egentlig produk-
tion, udnytter kun 4 pct. af 
danske virksomheder den 
nye teknologi. Derved går 
virksomhederne glip af 
konkurrence-fordele.

Det viser analysen 3D-
printpotentiale i danske 
virksomheder fra Tekno-
logisk Institut.

 Nabolande laver store 
investeringer i 3D-print
– 3D-printere er blevet så 
udviklede, at de nu ren-
tabelt kan indgå direkte i 
industriel fremstilling, i 
produktion af små serier 
eller til at lave hurtigere 
prototyper. Landene om-

kring os investerer derfor 
også massivt i 3D-print i 
forventning om at kunne 
skabe indtjening og nye 
arbejdspladser i den indu-
strielle sektor, siger center-
chef Claus Erichsen Kudsk, 
Teknologisk Institut.

Store virksomheder 
bruger 3D-print
3D-print – også kaldet 
additiv fremstilling eller 
additive manufacturing – 
bliver hovedsagligt brugt til 
fremstilling af prototyper 
og produktion af små serier. 
I dag kan man printe både 
i plast, keramik og metal, 
og 3D-printere blevet mere 
tilgængelige for industrien. 
Men i Danmark er det 
hovedsagligt større virk-
somheder, som har taget 
3D-print til sig.

– Hurtigere og lettere 
udvikling af prototyper er 
især en betingelse for fort-
sat at fastholde konkurren-
cedygtige arbejdspladser, 
men også for at kunne 
opretholde en høj grad af 

produktinnovation og have 
mulighederne for hurtigere 
lancering af nye produkter, 
siger Claus Erichsen Kudsk.

En global teknologi 
i hurtig udvikling
Den internationale udvik-
ling inden for 3D-print 
er nærmest eksploderet i 
løbet af meget kort tid. I 
2012 blev der globalt taget 
268 patenter inden for om-
rådet, og det steg til 1.269 
patenter i 2013. Samtidig 
er prisen på 3D-print fal-
det eksponentielt siden 
80’erne, hvor teknologien 
blev udviklet.

Teknologisk Institut har 
interviewet direktører for 
små og mellemstore danske 
fremstillingsvirksomhe-
der med 5-250 ansatte om 
anvendelsen af 3D-print 
i virksomhedernes pro-
duktudvikling. Analysen 
er foretaget under ‘Pro-
duktion i Danmark‘, som 
fi nansieres af Styrelsen for 
Forskning og Innovation.

hassel.

Alt for få danske virksomheder 
gør brug af 3D-print  

iglidur AB til 
antibakterielle glidelejer 
muliggør sterile 
anvendelser i medicin- 
og laboratorieteknikken.

LEJER. igus har udviklet det 
nye materiale iglidur AB 
særligt til glidelejer i medi-
cin- og laboratorietekniske 
anvendelser. Antibakte-
rielle glidelejer af dette 
materiale er med til at re-
ducere kimbelastningen. 
Derudover er glidelejer af 
iglidur AB

– ligesom alle iglidur-
materialer – smøre- og ved-
ligeholdelsesfri. 

Vigtigt med antibakterielle 
egenskaber
Smørefri, mediebestandig, 
ikke-magnetisk, korrosi-
onsfri: Det er de vigtigste 
kriterier for komponenter i 
medicintekniske anvendel-
ser. I denne branche er der 
mange anvendelsesområder 
for bevægelige komponenter 
– fra pick-and-place-maski-

ner i laboratorier til lejer på 
patientmøbler. Det bliver 
samtidig stadig vigtigere, at 
apparat- og maskindelene 
har antibakterielle egen-
skaber. Derfor har motion 
plastics-eksperterne igus 
udviklet det nye materiale 
iglidur AB til antibakteri-
elle glidelejer, som vil blive 
præsenteret for fagfolk i for-
bindelse med Compamed-
messen. Resultater af test af 
den antimikrobielle effekti-
vitet iht. ISO 22196:2011 
(måling af kunststoffers og 
andre ikke-porøse overfl a-
ders antibakterielle aktivi-
tet) viser, at glidelejer af det 
nye materiale er med til at 
reducere kimbelastningen 
for brugere og patienter. I 
lighed med alle andre igus-
produkter benytter iglidur 
AB-glidelejer ingen eks-
terne smøremidler. 

Let at rengøre maskiner
-I medicin- og laboratorie-
tekniske anvendelser giver 
det to fordele, fortæller igus‘ 
medicintekniske chef Ulf 
Hottung. 

For det første er der ingen 
fare for kontaminering med 
olie eller fedtstoffer. For det 
andet kan maskiner og ap-
parater uden videre rengø-
res, uden at der er fare for at 
vaske smøremidler af, siger 
han.

Antibakterielle glidelejer 
ab lager
Ved rengøring af maskiner 
eller apparater er det især i 
medicintekniske anvendel-
ser vigtigt, at komponenter-
ne er mediebestandige. De 
nye glidelejer af iglidur AB 
har en god modstandsdyg-
tighed over for kemikalier, 
således at de uden proble-
mer også kan rengøres med 
aggressive rengøringsmid-
ler. Glidelejer af det nye 
materiale fås ab lager i seks 
forskellige mål med diame-
tre på mellem 6 og 20 milli-
meter. iglidur AB-glidelejer 
kan anvendes ved konstante 
temperaturer fra -40 til +70 
grader celsius.
www.igus.dk

hassel.

Ingen smøremidler i nyt 
materiale til medicinteknik

Robotintegration skal være modulbaseret.

Det bliver nemmere at automatisere 
manuelt og tidskrævende og automations-

mæssigt komplicerede processer.
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Kan overfl adetemperatu-
ren benyttes til at bestem-
me medietemperaturen? 
I denne artikel beskrives 
styrker og begrænsninger 
ved overfl ademåling af 
temperaturen af medier 
i rør. 

Af Morten B. Jensen, 
Klinger Danmark A/S og 
Dr.-Ing. Thomas Köster, 
LABOM GmbH

TEMPERATUR. Måling af me-
dietemperatur er den mest 
almindelige måleopgave 
inden for industriel måle-
teknik. Målingen foretages 
normalt af et medieberørt 
målesystem, hvor en sensor 
placeres inde i selve proces-
sen. En metode der er både 
robust og sikker. De største 
ulemper ved denne metode 
er, at det kan være vanskel-
ligt at måle i små rørdiame-
tre, ligesom der kan være en 
ekstra hygiejnisk risiko ved 
procesgrænsefl aden.

En attraktiv metode vil 
derfor være at måle uden på 
røret, og på den måde bruge 
rørets overfaldetemperatur 
som et udtryk for medie-
temperauren – en metode, 
der kan være et fl eksibelt 
og omkostningseffektivt 
alternativ til medieberørte 
målesystemer. 

Medieberørt måling
De mest almindelige tem-
peraturmålinger består af en 
temperaturfølsom sensor, 
ofte et Pt100 element, som 
stikkes ind i processen – i det 
efterfølgende vil denne ty-
pe af måling blive benævnt 
som „medieberørt måling“, 
da selve målesensoren om-
sluttes af mediet.

Denne type af sensorer 
fremstilles i et stort udvalg 
af varianter, der kan tilpas-
ses de fl este industrigrene. 
Inden for den regulerede 
industri er måleenheden 
normalt designet på en så-
dan måde, at den let kan fjer-
nes for kalibrering uden at 
afbryde processen, eksem-
pelvis ved anvendelse af en 
udskiftelig målingsindsats.

Det bedste måleresultat 
opnås ved at vælge en fø-
lerlængde, der er ca. 1/3 af 
rørdiameteren, dog mindst 
20 gange længere end føler-
lommens diameter. Med en 
følerdiameter på min. 3 mm 
kan dette hurtigt blive en 
udfordring, specielt i for-
bindelse med farmaceutiske 
produkter, der ofte produ-
ceres i små partier, og der-
for transporteres i rør med 
meget små diametre.

Ud over problemerne 
med placeringen, vil senso-
ren i disse tilfælde udgøre 
en væsentlig hindring for 
produktstrømmen, ligesom 

grænsefl aderne mellem pro-
cesforbindelsen og målea-
nordningen er vanskelig at 
udforme, så den ikke udgør 
en hygiejnisk risiko. 

Overfl adefølere er hurtige 
og nemme at installere
For at undgå problemerne 
med medieberørt tempera-

turmåling i små rør vil må-
ling på rørets overfl ade være 
et attraktivt alternativ, da 
enhver fysisk kontakt med 
processen undgås. En over-
fl adeføler er normalt hurtig 
og nem at installere, og kan 
derfor let integreres i eksi-
sterende systemer. Se fi g. 1.

Udfordringen i forbin-

delse med overfl adeføleren 
er at sikre en stabil kontakt 
med røret, samtidig med 
at målepunktet isoleres fra 
ydre påvirkninger. Fig. 2. 
viser en version, hvor måle-
sonden har direkte kontakt 
til røroverfl aden. Kontakten 
sikres af en fjeder, mens en 
isoleret muffe, udover at 
isolere målepunktet mod 
indstråling, også benyttes 
til fi ksering af selve måle-
punktet.
Uanset hvordan målenhe-
den er udformet vil en over-
fl adetemperaturmåling dog 
ikke være uden ulemper. 
Således afhænger den op-
nåelige nøjagtighed af pro-
cesbetingelserne, lige som 
installationsfejl kan have 
endog meget stor indfl y-
delse på målingen. Derfor 
vil vi i det efterfølgende 
se lidt nærmere på teorien 
omkring måling af ??rørets 
overfl adetemperatur, for 
deraf at udlede nogle forslag 
til praktisk brug.

Processens betydning for 
nøjagtigheden
Et grundlæggende krav til en 
acceptabel måling må være, 
at rørets overfl ade har den 
samme temperatur som me-
diet. På grund af termody-
namikkens love, vil det dog 
aldrig være muligt at rørets 
overfl ade har nøjagtig den 
samme temperatur som 
mediet inden i røret. Det 
betyder, at det i forbindelse 
med etableringen af et måle-
punkt, vil være nødvendigt 
at afgøre, om den forekom-
mende afvigelse er lille nok. 
En afvigelse, der bortset fra 
mediets temperatur og rø-
rets overfl ade temperatur, 
vil afhænge af, se fi g. 3:

1. Den termiske mod-
stand mellem rørets 
center og den indre væg 
af røret

2. Den termiske mod-
stand af røret

3. Den termiske mod-
stand mellem den ydre 
væg af røret og omgivel-
serne

I det ideelle tilfælde vil hele 
temperaturfaldet kun skulle 

relateres til den termiske 
modstand mellem rørets 
overfl ade og omgivelserne, 
eller med andre ord er tem-
peraturen af medium og af 
rørets overfl ade identiske, 
hvilket igen er lig med det 
krav, vi opstillede for at kun-
ne benytte en overfl adeføler 
til teknisk måling.

Derfor skal man i sin 
analyse, af hvor en overfl a-
deføler vil kunne anvendes, 
kigge nærmere på, hvordan 
summen af ??de to første 
termiske modstande kan 
gøres så lille som mulig.

Varmeledning mellem 
medie og rør
Den termodynamiske pro-
ces, der beskriver overførsel 
af varme fra et strømmen-
de medie til et rør, kaldes 
„tvungen konvektion“, og 
afhænger af den trykforskel, 
som fi nder sted under pro-
cessen. En trykforskel, der 

tvinger mediet til at bevæge 
sig gennem røret. Vi skelner 
således mellem laminar og 
turbulent strømning, se fi g. 
4.

I tilfælde af laminar 
strømning, er der ingen 
hvirvler og alle partikler 
i mediet fl ytter sig kun i 
strømningsretningen. Den 
eneste mekanisme for over-
førsel af varme, til rørets in-
dre væg, er derfor mediets 
varmeledning, dog begræn-
set af friktion ved rørvæg-
gen som sinker det ydre lag 
af mediet, der dermed får 
mere tid til at køle ned. La-
minart fl ow medfører derfor 
store forskelle i fordelingen 
af ??hastighed og tempera-
tur inden i røret. 

I tilfælde af turbulent 
strømning, hvor partikler-

ne i mediet bevæger sig uden 
noget specielt mønster vil 
der være en varmetransport 
i tillæg til den almindelige 
varmeledning. Hvirvlerne 
fl ytter varme partikler fra 
rørets centrum tættere 
på rørvæggen og dermed 
transporteres varmeenergi 
ud mod denne. Resultatet 
vil være en stort set homo-
gen fordeling af hastighed 
og temperatur over hele 
rørarealet. Det er derfor let 
at forestille sig, at turbulent 
strømning er langt bedre eg-
net til måling af temperatu-
ren ved rørets overfl ade end 
laminar strømning.

Hvilken type af strøm-
ning der forekommer, 
afhænger af strømningsha-
stigheden, rørets geometri 
og mediets egenskaber, 
hvoraf den mest relevante 
parameter er mediets visko-
sitet. Jo højere viskositeten 
er, desto mere sandsynligt 

er det, at der vil være en la-
minar strømning. 

Alt i alt kan man sige, at 
måling af overfl adetempe-
ratur er særlig anvendelig 
til væsker med lav viskositet 
og god varmeledningsevne. 
Således er vand og vandige 
opløsninger, samt mættet 
damp - hvor kondensering 
er med til at overføre var-
men direkte til røret - ideelle 
til denne type måling, mens 
overfl ademåling på gasser og 
viskose medier såsom olier 
oftest kun kan anvendes til 
at vise tendenser.

Varmeledning i selve røret
Overførslen af varme i et rør 
ved hjælp af varmeledning 
afhænger kun af tre fakto-
rer:

Clamp-on temperaturmåling

En fl eksibel og omkostningseffektiv
målemetode.

Temperaturmåling i turbulent strømning 
er bedst egnet.

Fig.1. Medieberørte temperaturfølere fremstilles i et stort udvalg 
af varianter, der kan tilpasses de fl este industrigrene.

Fig.2. Overfl adefølere monteres uden på målerøret, hvorfor de 
normalt er hurtige og nemme at installere.

Fig.3. Overfl adetemperaturen afhænger af den termiske modstand 
mellem rørets center og den indre væg af røret, den termiske 
modstand i selve røret og den termiske modstand mellem den 
ydre væg af røret og omgivelserne.

Fig.4. Strømningen i røret har afgørende betydning 
for varmefordelingen.
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•  Rørdiameter
•  Rørets vægtykkelse
•  Varmeledningsevnen af 

rørmaterialet

Varmeledningsevnen for de 
fl este materialer er veldefi -
neret i forskellige tekniske 
opslagsværker. Øverst på 
listen står metaller, såsom 
sølv, kobber og aluminium, 
hvis varmeledningsevne 
er mellem 300 og 400 W/
mK, mens vi i den lave ende 
fi nder tekniske isolatorer og 
luft (0,02 til 0,03 W/mK). 

Rustfrit stål, et materiale, 
der ofte anvendes i den far-
maceutiske industri, har 
kun 15 W/mK og er dermed 
en af de mindst ledende me-
talliske materialer. 

I praksis er varmetabet 
igennem rørvæggen dog 
begrænset, idet en homo-
gen medie temperatur på 
120 °C vil resultere i en 
temperaturforskel på blot 

0,11K mellem de indre og 
ydre sider af et normalt 1” 
rustfrit rør med vægtykkelse 
på 1,6 mm. 

Konklusionen er at 
overfl ademåling kræver, at 
mediet transporteres i et 
metalrør - men ellers ikke 
andet.

Varmeledning mellem rør 
og fri luft
Overførsel af varme fra røret 
til den omgivende luft kal-
des „fri konvektion“. 

Når den omgivende luft 
opvarmes, bliver den lettere 
og varmen transporteres 
bort fra røret, ligesom luft 
i bevægelse omkring røret 
vil forcere varmeafgivelsen. 
Forsøg viser at en PU-skum-
isolering med en tykkelse på 
blot én centimeter næsten 
helt eliminerer indfl ydelsen 
af ??luftbevægelser. Samti-
dig vil temperaturafgivel-
sen ved fri konvektion også 

blive reduceret med ca. to 
tredjedele. 

I forbindelse med brug 
af overfl adefølere anbefa-
les det derfor at udføre en 
form for isolering omkring 
målepunktet, både for at 

reducere varmeafgivelse 
til omgivelserne, men ikke 
mindst for at reducere even-
tuelle risici for luftbevægel-
se omkring målepunktet.

Indfl ydelse fra 
måleudstyret
Selve konstruktionen af må-
leenheden spiller også ind 
på det komplette systems 
nøjagtighed. Først er der 
selvfølgelig de generelle data 
omkring selve måleelemen-
tet, som eksempelvis Pt100-
elementets klasse, men 
dertil skal faktorer omkring 
varmetransmissionen tages 
med i betragtningen:

•  Overførsel af varme fra 
røret til enheden

•  Overførsel af varme fra 
kontaktpunktet til det 
faktiske sensor element 

•  Overførsel af varme fra 
følerelementet til enhe-
dens overfl ade

•  Overførsel af varme fra 
måleenhedens overfl ade 
til omgivelserne

Ved at gøre anlægsover-
fl aden mellem rør og må-
leelement større, kan den 
termiske modstand reduce-
res, så den termiske mod-
stand i metaldelene bliver 
meget lille i forhold til den 
termiske modstand mellem 
sensorelementet og omgi-
velserne. Den større over-
fl ade medfører dog også, at 
varmeoverførslen til omgi-
velserne øges, hvilket stil-
ler større krav til isolering 
af sensoren. 

Konklusion 
Den medieberørte måleme-
tode er afprøvet, testet og 
kan anvendes universelt, så 
længe rørdiameteren ikke 
er for lille. Overfl adefølere 
er mere følsomme over for 
proces- og omgivelsesbetin-
gelser, og er især velegnede 
til måling af vand og vandig 
opløsninger, samt mættet 
damp i indendørs applika-
tioner. 

Når det drejer om svartiden 
på pludselige temperatur-
ændringer, kan det være en 
fordel at montere en overfl a-
demåler, da massen, der skal 
opvarmes i forbindelse med 
målingen, kan holdes nede, 
se fi g.5. Til sammenligning 
vil et medieberørt system 
ofte blive opbygget med 
følerlommer og specielle 
tilslutninger, som er med 
til at forsinke svartiden på 
målingen.

Især i farmaceutiske 
anlæg er der derfor mange 
temperaturmålinger, som er 

egnet til måling ved hjælp af 
overfl adetemperaturen, da 
disse anlæg normalt er op-
bygget indendørs i rum med 
klimakontrol. Samtidig er 
anlæggene kompakte og ofte 
med mindre rørdiametre, 
samt strenge krav til frem-
medlegemer i processen. 

Dampsterilisation an-
vendes ofte, og specielt i 
denne form for processer 
kan fordelene ved overfl a-
detemperaturmåling, som 
lavere systemkrav og mere 
fl eksibilitet, udnyttes fuldt 
ud.

Overfl ademåling 
kræver metalrør.

Attraktiv til temperaturmåling i små rør.Fig.5. Massen, der skal opvarmes på en overfl adeføler, er ofte 
mindre end massen på en medieberørt føler, hvorfor svartiden vil være kortere.

Fig.6. En overfl adeføler består af fl ere komponenter, der alle er 
med til at reducere indfl ydelsen fra eksterne fejlkilder.

DTU Fødevareinstituttet 
er i samarbejde med WHO 
begyndt at analysere 
spildevand fra 70 indsam-
lingsteder fordelt over 
hele kloden.

SPILDEVAND. Spildevands-
prøver fra hele verden 
strømmer ind på DTU 
Fødevareinstituttet for 
at afsløre, hvor mange 
sygdomsfremkaldende 
mikroorganismer og anti-
biotikaresistente bakterier 
verdens befolkning har i 
kroppen. Det er essensen i 
et projekt, som skal bidrage 
til at udvikle et overvåg-
ningssystem, der kan bruges 
til at afsløre og forebygge in-
fektionssygdomme og give 
vigtig information i kampen 
mod resistente bakterier, vi-
rus og parasitter. Projektet 
gennemføres i samarbejde 
med Verdenssundhedsor-
ganisationen, WHO.
Ifølge WHO dør 58 mil-

lioner mennesker årligt på 
verdensplan, og mere end 
hver fjerde dødsfald skyldes 
en infektionssygdom. For 
at kunne opdage og reagere 
på sygdomsudbrud er det 
afgørende, at man hurtigt 
og præcist kan identifi cere 
sygdomsfremkaldende mi-
kroorganismer og antibioti-
karesistente bakterier.

Spildevand indeholder 
vigtig information
Der er dog i øjeblikket kun 

meget begrænsede op-
lysninger om den globale 
forekomst og overførsel af 
infektionssygdomme og re-
sistens. For at øge den viden, 
er DTU Fødevareinstitut-
tet i samarbejde med WHO 
begyndt at analysere kloak-
spildevand fra mere end 70 
indsamlingssteder fra hele 
kloden.

Projektet kan være med 
til at bane vejen for et para-
digmeskifte indenfor syg-
domsovervågning.

Kloaksystemer er en vigtig 
kilde til sygdomsfremkal-
dende mikroorganismer 
særligt i tætbefolkede om-
råder med dårlig infrastruk-
tur. I projektet bliver to liter 
spildevand fra hvert ind-
samlingssted analyseret ved 
hjælp af helgenomsekvente-
ring, hvor sygdomsfremkal-
dende mikroorganismers 
totale DNA-profi l afdæk-
kes på én gang.

-Projektet vil vise, om 
det er muligt meget hurtigt 

og for forholdsvis små penge 
at generere store mængder 
data fra hele verden, som 
helt specifi kt fortæller hvil-
ke sygdomsfremkaldende 
mikroorganismer, der fl o-
rerer i et område, og hvor 
mange bakterier der er re-
sistente overfor behandling 
med antibiotika,” forklarer 
professor Frank Møller Aa-
restrup fra DTU Fødevare-
instituttet.

Muligt paradigmeskift
-Projektet kan være med 
til at bane vejen for et pa-
radigmeskifte indenfor syg-
domsovervågning, tilføjer 
Frank Møller Aarestrup.

-Et globalt overvågnings-

system vil give os viden om 
de mekanismer, der er årsag 
til sygdomme på verdens-
plan, samt hvordan bakteri-
erne overføres til og mellem 
mennesker. Den viden kan 
så bruges til at sætte hur-
tigt ind med målrettede ini-
tiativer for at redde liv og 
forebygge, at sygdommene 
spreder sig – både lokalt el-
ler globalt, siger Frank Møl-
ler Aarestrup.

Data kan f.eks. bruges 
til at tackle sygdomme, 
der truer med at sprede sig 
ud over et lands grænser og 
udvikle sig til pandemier, 
som antibiotikaresistens, 
ebola, mæslinger, polio el-
ler kolera.                        hassel.

Spildevand skal bruges til at forebygge infektionssygdomme
Spildevand kan afsløre sygdomme.

Et globalt overvågningssystem vil give 
viden om de mekanismer, der er årsag 

til sygdomme på verdensplan.
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Den tiende artikel i serien 
omhandler EtherCAT og 
Ethernet netværk. Artiklen 
er blandt andet baseret på 
den internationale stan-
dard IEC/EN 61784-3.

Af Jørgen Sommer.

NETVÆRK. EtherCAT er 
en åben standard, vedlige-
holdt af EtherCAT tekno-
logi gruppen. EatherCAT 
kan processe 1000 distribu-
erede I/O i 30 uSek. Eller 
100 akser i 100 uSek. Ved 
brug af tvistet par eller fi ber 
optisk kabel. 

EtherCAT struktur
Afhængig af topologi, sup-
porterer EtherCAT en sim-
pel billigere linje struktur, 
en træstruktur, Daisy chai-
ning eller drop lines - ingen 
dyre infrastruktur kompo-
nenter kræves. Som alter-
nativ kan man bruge den 
dyrere switch star topologi.

EtherCAT transmissi-
onsmetode ligner Interbus 
princippet. Med EtherCAT 
bliver Ethernet pakker ikke 
modtaget, så fortolker og 
procesdata bliver kopieret 
på hver indretning. Ether-
CAT slave indretninger læ-
ser data adresserede til dem 
mens rækker (frames) pas-
serer indretningen - noden. 

EtherCAT hastighed
Tilsvarende indsættes in-
putdata medens telegram-
met passerer. Rækkerne 
(frames) er kun forsinket få 
nanosekunder. 

Siden en EtherCAT ræk-
ke omfatter data fra mange 
indretninger både i sende- 
og modtage retning, stiger 
den brugbare datahastighed 
mere end 90 %. 

100BaseTX‘s Full-Du-
plex egenskaber er helt 
benyttet således at effektiv 
data hastighed på < 100 
Mbits (<90 % af 2 x 100 
Mbits/Sek.) kan opnås.

Protokol
Ethernet protokollen i 
henhold til IEEE 802.3 
forbliver intakt op til de in-
dividuelle terminaler; der 
er ikke krævet sub-bus. For 
at imødekomme kravene 
til den elektroniske termi-
nalblok bliver kun det fysi-
ske lag i kobleren (coupler) 
konverteret fra tvistet par 
eller optisk fi ber til LVDS, 
som er et hurtigt og lønsomt 
alternativt fysisk Ethernet 
lag. I enden af den modulære 
indretning bliver systemet 

simpelt hen switched til-
bage til 100 BASE-TX.

EtherCat protokollen er 
optimeret til procesdata 
og er transporteret direkte 
inden for Ethernet rækken 
(frame) takket være en spe-
ciel Ethertype. Den må be-
stå af fl ere sub-telegrammer, 
hver med et særligt hukom-
melses område af den logi-
ske proces billede (image) 
som kan være op til 4 giga-
bytes i størrelse. 

Data sekvensen er uaf-
hængig af den fysiske 
rækkefølge af Ethernet 
terminalerne i netværket, 
adressering kan forekomme 
i enhver rækkefølge. 

Radio Udsendelse er mu-
lig mellem slaverne. Direkte 
Ethernet række (frame) 
overføring bliver benyttet 
i tilfælde hvor max ydelse 
kræves og EtherCAT kom-
ponenter opereres i samme 
subnet som kontrolleren.

Kommunikation
EtherCAT applikationer er 
ikke begrænset til et subnet. 
EtherCAT UPD pakker/
samler EtherCAT protokol i 
UPD/I datagrammer. Dette 
muliggør enhver regulering 
med Ethernet protokolstak 

til at adressere EtherCAT 
systemer. 

Selv kommunikation via 
router til andre subnet er 
muligt. Med denne variant 
afhænger systemets yde-
evne tydeligt af real-time 
karakteristikkerne af kon-
troller og implementeringen 
af dets Ethernet protokol. 
EtherCAT netværks svar-
tider er næbbe begrænset. 
UDP datagram skal kun ud-
pakkes i den første station.

Topologi
Line, træ eller stjerne. 

EtherCAT supporterer 
næsten alle topologier. Bus 
eller line struktur kendt 
fra Field bus‘er bliver altså 
tilgængelig for Ethernet. 
Det hurtige Ethernet fysik 
(100BASE-TX) muliggør 
kabellængde på 100 m mel-
lem to indretninger. Da op 
til 65.535 indretninger kan 
tilsluttes er netværket nær-
mest ubegrænset.

For at sikre real-time yde-
evne indkapsler EtherCAT 
master et antal af Ethernet 
kommandoer i et standard 
Ethernet telegram. 

EtherCAT kan operere 
med normal TCP/IP-base-
ret netværk via switche.

Ethernet TCP/IP
Denne protokol er gennem 
årene blevet accepteret i 
industriel automatiserings 
teknologi. Hoved fordelene 
som Fast Ethernet, Switch-
ing og Full duplex kommu-
nikation har gjort ‚good-old‘ 
Ethernet til et effektivt 
kommunikationssystem 
med en magisk tiltrækning 
hos industriens brugere og 
fabrikanter.

Der har længe været 
tænkt på om Industrial 
Ethernet ville blive stan-
darden, men nej. Svaret er 
dette enkle: 

Der er mere end 14 for-
skellige Industrial Ethernet 
protokoller på markedet.

Ethernet giver mulighed 
for: Integration af kontor-
verdenen, IT-funktioner, In-
ternet/Intranet og Remode 
Confi guration. 

Dette er grundlæggende 
TCP/IP på Ethernet med 
applikations protokoller 
som SNMP, FTP, MIME, 
HTTP. Kommunikation via 
router og servere, hvor IP-
adressering og TCP trans-
port er obligatorisk.

Mange muligheder
Stor båndbredde og store da-

tapakker til kommunikation 
med mere og mere intelli-
gente industri indretninger 
og komponenter. Hurtigere 
Real-Time kommunikation 
med tilstrækkelig god syn-
kronisering til både kræven-
de bevægelses applikationer. 
Tilslutning og adressering 
af fl ere indretninger over 
større områder. Man opnår 
et homogent netværks ar-
bejde ved at bruge Ethernet. 
Fremstilling af Execution 
Systems (MES), ON-line 
opdatering af fi rmware og 
remote confi guration samt 
fejl håndtering.

På trods af forskellig ad-
gang til lag 7, har alle kon-
cepter en fælles leder. 

Denne fælles funktiona-
litet inkluderer den vel etab-
lerede standard for lag 1-4 
således som Ethernet IEEE 
802.xx data transmission 
teknologi (Lag 1), bus access 
metode (CSMA/CD, lag 2), 
Internet Protokol (IP, lag 3) 
og TCP samt UDP protokol-
ler (lag 4). 

Desuden kan fælles ele-
menter fi ndes i lag 7 til ikke 
tids kritiske funktioner. 

I den forbindelse benyt-
tes internationalt accep-
terede IT-standards som 
Hypertext Transfer Pro-
tocol (http), File Transfer 
Protocol (FTP) og SNMP 
Simple Network Manage-
ment protocol.

Indkapslede systemer
Forskellen mellem nuvæ-
rende fremgangsmåder 
kan fi ndes i det generelle 
kommunikations system 
arkitektur, den industrielle 
applikation protokol i lag 7, 
objekt formning og engine-
ering modellen for system 
konfi guration. 

De forskellige koncep-
ter kan underdeles i ind-
kapslede systemer som for 
eksempel EtherNet/IP, 
Foundation Fieldbus HSE, 
Modbus-TCP distribueret 
automation koncepter som 
Profi net.

Indkapslings teknologier 
men indkapsling benyttes 
til at beskrive pakken (eller 
indbygning) af en telegram 
ramme i en TCP eller UDP 
kontainer. 

Et typisk eksempel på 
denne fremgangsmåde er 
EtherNet/IP, som er ud-
viklet af Rockwell Automa-
tion og ODVA, High Speed 
Ethernet (HSE) teknologi 
fra Fieldbus Fundation og 
Modbus-TCP/IP.

Med alle disse koncepter, 
bliver et mere eller mindre 
uændret Fieldbus telegram 
indlejret som ‚user-data‘ i en 
TCP/UDP ramme før det 
sendes over Ethernet. 

Denne metode udnytter 

fordelene ved Ethernet som 
er et effektfuldt, skalerbart 
kommunikationsmedie der 
kan kombinere perfekt med 
relateret eksisterende Field-
bus løsning. Og så er der ikke 
behov for at skulle ændre 
den overordnede kommu-
nikationsfi losofi  eller engi-
neerings værktøjer.

Ethernet alternativ
Ethernet betragtes som en 
data transmission teknologi, 
der kan benyttes som alter-
nativ til, eller i kombination 
med, allerede etablerede 
konventionelle fi eldbus‘er 
som DeviceNet, Control-
Net, Modbus eller Founda-
tion Fieldbus H1.

Med Ethernet kom-
munikation som er ikke-
deterministisk (som ikke 
er årsagsbestemt) bliver 
reak-tionstiden ofte over 
100 mSek. 

Remote I/O kræver reak-
tion i området 5-10 mSek. 
Motion Control stiller end-
nu større krav med cyklus 
tider i micro sek. området. 
Konfl ikten mellem IT-tra-
fi k, der bruger TCP/IP og 
opnåelsen af real-time ud-
førelse er behandlet på fl ere 
forskellige måder. 

Ethernet hastighed
Ved at bruge standard TCP/
IP indlejret i fi eldbus pro-
tokol på applikationsniveau 
opretholdes fuld IT-åben-
hed. Reaktionstiden er ca. 
100 mSek. for et standard 
Ethernet. 

I lokale segmenter med 
få indretninger og små da-
tapakker går reaktionsti-
den ned til 20 mSek. Ved at 
bruge UDP i stedet for TCP 
reduceres reaktionstiden 
ned til 10 mSek. 

Direkte MSC-adresse-
ring i et lokalt segment kan 
yderligere reducere det ned 
til 1 mSek. Tidssynkroni-
sering kan tilføres som det 
er blevet iht. Standard IEC/
EN 61588. 

Båndbredden for TCP/IP 
trafi k bliver ved 90-100 %.

Realtime opnås ved 
speciel protokol, på lag 2 
i OSI-modellen, i enhver 
indretning i realtime seg-
mentet. 

For hurtig realtimecyklus 
ned til 0,2 mSek. bliver seg-
mentet lukket for IT-trafi k. 

Realtime cyklus er delt i 
slot, hvor et slot er åbent for 
normal TCP/IP trafi k. Med 
0,2 mSek. cyklustid og otte 
indretninger i segmentet bli-
ver slottiden ca. 22 uSek. 
som kun tillader små TCP/
IP meddelelser (op til 200 
bytes). Den tilgængelige 
båndbredde for TCP/IP er 
omkring 1 %.

Sikkerhed og netværk del-10
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Skatterådet har truffet en række afgørelser, hvor den gæl-
dende praksis om privatpersoners fradrag for tab på for-
dringer indskrænkes.

Fradrag for tab på forudbetalinger – tidligere praksis
Hovedreglen er, at personer skal medregne gevinst og tab 
på fordringer til den skattepligtige indkomst (som ka-
pitalindkomst), jf. kursgevinstlovens § 14. Adgangen til 
tabsfradrag gælder for fordringer, der er erhvervet den 27. 
januar 2010 eller senere.

Denne adgang til tabsfradrag medførte blandt andet, at 
en person, der havde indgået en uddannelseskontrakt med 
en pilotskole, og som havde foretaget forudbetaling af un-
dervisningsgebyret, anmodede Skatterådet om et bindende 
svar på, hvorvidt der var tabsfradrag på forudbetalingen for 
ej modtaget undervisning i forbindelse med pilotskolens 
konkurs (SKM2011.847). Skatterådets svar var, at mod-
ydelsen for forudbetalingen var undervisning. Ved skolens 
konkurs skiftede forudbetalingen karakter og blev en pen-
gefordring omfattet af kursgevinstlovens § 14. Fordringens 
anskaffelsessum var det forudbetalte beløb, som der endnu 
ikke var modtaget undervisning for. Konklusionen var der-
for, at den kommende pilot havde fradrag for det lidte tab.

Ikke så længe efter gik Cimber Sterling konkurs. En 
masse personer havde forudbetalt flybilletten til som-
merferien mv. Skatteministeriet meldte ud, at også her 
medførte forudbetalingen, at der ved selskabets konkurs 
blev tale om en pengefordring, hvor tabet (det forudbetalte 
beløb) var fradragsberettiget efter kursgevinstlovens § 14.

Denne praksis om fradrag for tab på forudbetalinger 
blev indføjet i SKATs juridiske vejledning.

Praksis er blevet debatteret – var Skatterådets svar nu 
korrekt? Var det en pengefordring, og i givet fald hvad var 
kursen på pengefordringen på det tidspunkt, hvor den 
skiftede karakter?

Fradrag for tab på forudbetalinger – ny praksis
Skatterådet er blevet anmodet om bindende svar i to sager, 
der begge drejer sig om forudbetaling til håndværkere i 
forbindelse med ombygning mv. af familiens private bolig 
(SKM2016.134 og 135).

Det fremgår blandt andet af svarene, at der indgås en en-
treprisekontrakt mv., hvor der skal lev-eres en ydelse inden 
for privatsfæren. Der er tale om levering af en naturalydelse 

omfattet af statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a (skattefri / 
ikke fradragsberettigede formuebevægelser). Fordringen 
forbliver under denne bestemmelse – skifter ikke til at blive 
en pengefordring omfattet af kursgevinstloven – og et tab 
på fordringen er følgelig ikke fradragsberettiget.

Skatterådet fandt imidlertid, at parterne i begge sager 
kunne støtte ret på den tidligere praksis, hvorfor der var 
tabsfradrag efter kursgevinstlovens § 14.

SKAT har sendt et udkast til Styresignal i høring – hvor 
den nye praksis er angivet.

Ej fradrag for tab ved bedrageri
Skatterådet har taget stilling til to sager om tab i forbindelse 
med ”investeringer” via internettet.

I den ene sag (SKM2016.136) var der tale om et inve-
steringsbedrageri, hvor en person blev fra-narret 2 mio. 
kr. ved ”investering” i sølv- og guldoptioner samt aktier. 
Bagmændene udgav sig for at være investeringseksperter i 
et engelsk selskab, der efter alt at dømme ikke eksisterede.

I den anden sag (SKM2016.137) blev en person franarret 
700.000 kr. af et firma, der på internettet udgav sig for at 
være en børsmæglervirksomhed i New York. Efterfølgende 
måtte personen erkende, at dette firma tilsyneladende 
ikke eksisterede.

I begge sager blev konklusionen, at tab som følge af be-
drageri er at anse for et ikke fradragsberettiget formuetab 
efter statsskatteloven. I afgørelserne anføres i øvrigt, at 
der ikke kan være tale om en fordring omfattet af kurs-
gevinstloven, hvis debitor ikke kan identificeres. Denne 
tilføjelse skal formentlig ses i lyset af SKM2016.101.LSR. I 
denne kendelse godkendte Landsskatteretten ikke fradrag 
for tab ved internetsvindel, da personen ikke havde en 
fordring, som han kunne gøre gældende ved domstolene, 
idet medkontrahenten ikke kunne identificeres. Denne 
begrundelse synes ikke helt at harmonere med civilret-
ten, idet en fordring kan forældes, også i de tilfælde, hvor 
skyldneren ikke kendes. Sagt med andre ord eksisterer der 
civilretligt en fordring.

Afslutningsvis skal anføres, at Skatterådet ikke fandt, 
at der eksisterede en praksis om fradrag for tab på sådanne 
fordringer, som de to spørgere kunne støtte ret på. Heller 
ikke omstændighederne i Phoenix Kapitaldienst GmbH 
(SKM2010.148) kunne sidestilles med faktum i nærvæ-
rende sag.
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Blue Energy hedder en ny 
app fra Solar. Med app’en 
kan elektrikere, VVS’ere og 
montører på ingen tid be-
regne et potentielt energi-
forbrug og -besparelse ved 
at skifte til en ny og mere 
miljøvenlig energiløsning.

 
ENERGI. Hos Solar Danmark 
A/S sætter man nu, af flere 
grunde, ekstra fokus på kli-
ma- og energiområdet. Dels 
har Danmark en målsætning 
om af blive uafhængig af fos-
sile brændsler inden 2050, 
dels er der igen interesse for 
klima og grøn energi, efter 
krisen tilbage i 2008 flyt-
tede fokus over på økonomi 
og bundlinje.

Nyt Klima & Energi  
segment i Solar
- Nu er der igen overskud 
til at tænke grønt, og vi vil 
derfor gerne klæde vores 
kunder inden for El, VVS, 
Industri & Offshore på til at 
kunne følge med den stigen-
de efterspørgsel. Sammen 
med den stigende interesse 
for grønne energiløsninger 
vil der vise sig øget behov, 
både hvad angår produkter 
og løsninger, men også for 
viden og rådgivning på om-

rådet. Derfor synes vi, det 
giver god mening at etablere 
et nyt Klima & Energi seg-
ment, hvor vi samler vores 
ekspertkompetencer på om-
rådet, siger salgschef Dennis 
Jeppesen, Klima & Energi 
hos Solar Danmark A/S.

Ny app beregner ROI på 
energiinvestering
Blue Energy app’en er den 
digitale spydspids for So-
lars klima- og energiseg-

ment. App’en har fokus på 
de nye energiløsninger, som 
segmentet tilbyder. Blue 
Energy app’en giver instal-
latørerne mulighed for at få 
adgang til en del af den viden 
og rådgivning, som Solars 
nye segment tilbyder, hele 
døgnet rundt. Det er muligt 
med app’en - hurtigt og en-
kelt - at beregne ROI på en 
potentiel investering i en ny 
og mere energieffektiv løs-
ning inden for eksempelvis 

varmepumper, varmetek-
nik, solceller og ventilation. 

Selve Blue Energy-kon-
cept har eksisteret hos So-
lar siden 2008, men det nye 
Klima- & Energi segment er 
etableret i september.

Lyst til at investere i 
grønne løsninger 
- Vi mærker, at der nu er lidt 
mere luft i økonomien, og 
folk har igen lyst til at inve-
stere i grønne løsninger. Vi 

mener derfor, at nu er det 
helt rigtige tidspunkt at 
etablere et separat Klima 
& Energi segment, hvor vi 
har samlet alle vores klima-
løsninger og -kompetencer. 
Det betyder, at vi kan til-
føre yderligere værdi for vo-
res kunder. Vi kan tilbyde 
langt tættere partnerskaber 
med vores kunder inden for 
sektoren, end vi tidligere har 
gjort. Og desuden kan vi nu 
indgå i direkte partnerska-
ber med eksempelvis bolig-
foreninger, fortæller Dennis 
Jeppesen.

Med det nye Klima & 
Energi segment håber Solar 
også at kunne åbne døren til 
nye markeder. - Vi har al-
lerede mærket en stigende 
interesse fra eksempelvis 
spildevands- og forsynings-
selskaber, sygehuse, kom-
muner, boligforeninger, 
pensionskasser og totalen-
treprenører, siger Dennis 
Jeppesen. 

App’en kan downloades 
gratis til både Android og 
iOS. Kontakt Solar på www.
solar.dk for et login.

jsj

Beregn energibesparelser med ny app 
Den nye app kan downloades gratis til 
både Android og iOS.
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Virksomheder: Navne:

Rasmus Villemoes 
er blevet ansat som Software De-
veloper i Prevas A/S afdeling i Aar-
hus. Rasmus Villemoes er Ph.d. i 
matematik fra Aarhus Universitet 
og har tidligere arbejdet hos de-
CODE genetics i Island og Mate-
matisk Institut i Aarhus.  Rasmus 
Villemoes bliver en del af Prevas’ 
Linux-team. 

Mia Høholt Grundtvig 
er blevet ansat i en nyoprettet stilling 
som Marketing and Communicati-
ons Manager i Expanite A/S, hvor 
hun får ansvaret for planlægning og 
udførsel af alle kommunikations- og 
markedsføringsaktiviteter nationalt 
og internationalt.

Tor Dam Eskildsen 
er blevet ansat i Prevas A/S som 
Mechanical Developer. Tor Dam 
Eskildsen er nyuddannet maskin-
ingeniør fra Aarhus School of 
Engineering og læser M.Sc. i Tech-
nology based Business Development 
i Herning. Han har kompetencer 
inden for produktudvikling, FEM, 
LabView, SolidWorks og maskin-
tekniske beregninger og bliver en del af Prevas’ afdeling 
for Mechanical Engineering.

Henrik Nørgaard 
er tiltrådt som projektingeniør hos 
WAGO Denmark A/S med ansvar 
for salg, projektering og rådgivning 
inden for bygningsautomation. 
Henrik Nørgaard har en baggrund 
som CTS-tekniker, projektleder og 
servicechef i CTS-branchen og har 
generelt stor erfaring med bygnings-
automation. 

BITVA. Brancheforeningen 
for Industriel Teknik, Værk-
tøj og Automation, BITVA, 
har holdt konstituerende be-
styrelsesmøde den 26. april 
2016. Allan Nelbom, Fritz 
Schur Teknik A/S og Fritz 
Schur Energy A/S, blev 
valgt til formand og Kristian 
Løftgaard, KJV A/S forsæt-
ter som næstformand. 

Fordelingen af de øvrige 
bestyrelsesposter kan ses på 
www.bitva.dk.
 jsj

Allan Nelbom ny 
formand for BITVA

Allan Nelbom, 
formand for BITVA.

NOMINERING. Efter at have 
gennemgået og bedømt de 
34 indsendte indstillinger, 
har juryen nu præsenteret 
de nominerede projekter. 
Det har været et meget tæt 
opløb med 34 indstillinger, 
hvoraf fi re lagde sig i toppen. 
Derfor har juryen måtte 
genvotere og udvalgte de tre 
nominerede til DIRA Auto-
matiseringsprisen 2016.

Et tæt opløb
Yderligere fi re var bare ét 
point fra at blive nomine-
ret, og rigtigt mange indstil-
linger opnåede betragtelige 

points. 28 indstillinger har 
opnået 2-cifrede antal 
points, hvilket må siges at 
være fl ot efter introduktio-
nen af de nye udvælgelses-
kriterier, der helt klart er 
en stramning i forhold til 
tidligere. 

De tre nominerede er - i til-
fældig rækkefølge:

•  Welltec A/S, hvor otte 
Yaskawa Motoman ro-
botter håndtere mate-
riale i produktionen. 
Welltec A/S producerer 
avanceret brøndtekno-

logi til olie- og gasin-
dustrien. På 1½ år har 
virksomheden indsour-
cet 90% af deres produk-
tion.

•  Haarslev Industries A/S, 
der  anvender banebry-
dende svejseteknologier, 
hvor en robotløsning gi-
ver mulighed for at svejse 
emnerne færdig i én ar-
bejdsgang, ved at svejse 
skiftevis på begge sider 
og i forskellige mønstre, 
således at skævheder og 
efterfølgende opretning 
undgås.

•  Carlsberg Breweries 
A/S, hvor robotter de-
palleterer kasser med 
tomme fl asker. To ro-
botter trækker kasserne 
ud på båndet og ind til 
vaskemaskinen  og én 
robot 3D-kontrollerer 
pallerne, inden de går 
videre til palletering. 

DIRA Automatiserings-
prisen overrækkes til vin-
deren ved åbningen af 
messen AUTOMATIK 
2016 i Brøndby Hallen den 
13. sept. 2016.
 jsj

DIRA Automatiseringsprisen 2016:

De tre nominerede projekter er fundet

Rektor Per Michael 
Johansen formand for råd, 
der skal rådgive erhvervs- 
og vækstministeren.

RÅDGIVNING. Erhvervs- og 
vækstminister Troels Lund 
Poulsen har udpeget rek-
tor på Aalborg Universitet, 
Per Michael Johansen, som 
formand for et nyt sikker-
hedsråd, Rådet for El- og 
Gasteknisk Sikkerhed. Rå-
det har til opgave at rådgive 

ministeren om den sikker-
hedstekniske udvikling på 
el- og gasområdet.

- Jeg ser meget frem til at 
komme i gang med arbejdet. 
Rådet har en central rolle i 
forhold til rådgivning af 
ministeren. Det er derfor 
min ambition, at vi kan 
tænke fremtidsorienteret 
og fremme udviklingen på 
en måde, så danske styrke-
positioner indenfor el- og 
gasteknisk sikkerhed med-
virker til vækst i de danske 

virksomheder, siger rektor 
Per Michael Johansen.

Teknologi til konkrete 
initiativer
Rådet er nedsat med hjem-
mel i elsikkerhedsloven, der 
trådte i kraft den 1. januar 
2016, og rådet var samlet for 
første gang til møde den 7. 
april. Erhvervs- og vækst-
ministeren, Troels Lund 
Poulsen, beskriver rådet 
som vigtigt for konkurren-
ceevnen og vækstmulighe-

derne og har derfor udpeget 
en række medlemmer med 
forskellige kompetencer.

- En af opgaverne for Rå-
det for El- og Gasteknisk 
Sikkerhed bliver netop at bi-
drage til udviklingen på om-
rådet. Vidensniveauet er højt 
blandt medlemmerne, og 
kombinationen af strategisk 
og praktisk viden betyder, at 
den teknologiske udvikling 
både kan foregribes og om-
sættes til konkrete initiativer, 
siger ministeren.           hassel.

AAU-rektor formand for nyt sikkerhedsråd 

Den 16. juni 2016 fejrer 
Grønbech & Sønner A/S 
50 års samarbejde med 
AUMA med en dag med 
faglige foredrag

JUBILÆUM. Det tyske fi rma 
AUMA Riester GmbH & 
Co. KG har i mere end 50 
år udviklet og produceret 
nogle af de bedste, elektri-
ske aktuatorer i verden, og 
rundt om i Danmark sidder 
der titusindvis af AUMA-
aktuatorer, der er med til at 
producere energi, håndtere 
spildevand og sikre, at dan-
ske industrivirksomheders 
produktion foregår effektivt 
og sikkert.

I år har Grønbech & 

Sønner A/S repræsenteret 
AUMA i Danmark i 50 år, 
og i den anledning inviterer 
Grønbech & Sønner A/S 
den 16. juni 2016 til en fag-
lig, inspirerende og festlig 
dag i fi rmaets domicil på 
adressen: Scaniagade 25, 
2450 København SV.

Faglige foredrag 
og ekskursion
Der vil være to faglige arran-
gementer om formiddagen. 
Enten har man mulighed for 
at følge en seminarrække, 
hvor AUMAs kompetente 
fagfolk fortæller om den ny-
este, teknologiske udvikling 
og de nyeste tendenser inden 
for motorstyring og fjern-
kommunikation, løsninger 
med frekvensomformere 

samt sikkerhedsfunktio-
ner. Hvis man hellere vil se 
hvordan AUMA fungerer i 
praksis kan man deltage i en 
ekskursion til Avedøre Ren-
seanlæg, som drives af Bio-
fos, der er Danmarks største 
spildevandsvirksomhed.
Der vil være bustransport 
fra Grønbech & Sønners 
adresse til renseanlægget. 

 Foredrag om fremtiden
Hvis man ikke har mulighed 

for at afsætte hele dagen, er 
der også mulighed for at 
deltage i frokost kl. 12.30 
og efterfølgende foredrag 
af en af Danmarks førende 
fremtidsforskere, Jesper Bo 
Jensen, der vil fortælle om 
fremtiden inden for energi 
og miljø.

I anledning af jubilæet vil 
der også være en særudstil-
ling: ”AUMA - aktuatorer 
igennem 50 år”, der åbnes 
i forbindelse med morgen-
kaffe og velkomst kl. 9.30.
 jsj

Grønbech & Sønner fejrer 50 år med AUMA
Det tyske fi rma AUMA Riester GmbH 
& Co. KG har i mere end 50 år udvik-
let og produceret nogle af de bedste, 
elektriske aktuatorer i verden – og 
Grønbech & Sønner A/S har været 
med i alle årene.

maj/juni 2016 39



Gustaf Fagerberg A/S - Kornmarksvej 8-10 - 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 29 02 00 - Fax: +45 43 29 02 02

e-mail: fagerberg@fagerberg.dk - www.fagerberg.dk 

God kvalitet bringer 
processen på rette vej.

Produkter, rådgivning og service.
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DOSERING
Den nye iStep doseringspumpe fra sera®
· Stort reguleringsområde (1:1000)
·  Programmerbar hukommelse
·  Mikroprocessorstyret og  
 energieffektiv motor

 www.g-s.dk/iStep

DIN FLOWPARTNER

Vi kan være behjælpelig  
med dosering inden for:

• Kemisk rensning

• Flokkulering

• pH-regulering

• Desinficering

LANDSDÆKKENDE SERVICEORGANISATION! 

Tlf. 33 26 63 00
Se mere på www.g-s.dk


