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pHix Compact er et robust og integreret 

instrument, der giver professionelle 

resultater hvor pH værdi er vigtig. 
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AUTOMATIK 2016. Automa-
tiseringen og robotiseringen 
er i de senere år øget bety-
deligt i den danske fremstil-
lingsindustri, men der er et 
stykke vej endnu. Eksper-
terne har gennem de senere 
år gang på gang fortalt om 
fordelene ved at automati-
sere, også på områder, hvor 
det tidligere ikke har kunnet 
betale sig at automatisere el-
ler indsætte robotter.

Vejen til ”superligaen”
På Automatik 2016, der fi n-
der sted 13.-15. september i 
Brøndbyhallen i Brøndby, vil 
omkring 170 udstillere præ-
sentere alt det nye indenfor 
automatisering og roboti-

sering, som kan være med 
til, at danske fremstillings-
virksomheder kommer op i 
”superligaen”, når det gælder 
produktion, og dermed vil 
stå stærkt i konkurrencen 
på det globale marked.

Forretningen Danmark 
skal leve af at fremstille 
gode kvalitetsprodukter til 
de rette priser, og her er den 
rette vej frem, at virksom-
hederne benytter sig af den 
nyeste teknologi på en lang 
række områder.

Tvivlerne bliver klædt på
Automatik 2016 byder og-
så på et meget omfattende 
konferenceprogram, hvor 
eksperter kan indføre både 

brugere af automation og 
robotter i alt det nye, der 
er sket, og som vil ske frem-
over, hvis deres virksomhe-
der skal være på teknologisk 
forkant med udviklingen. 
Men det er ikke kun de er-
farne brugere, der her kan få 
vejledning og tip om alt det 
nye. Også de, der står tviv-
lende over for, om de skal 
indføre forskellige former 
for automation i deres virk-
somheder, vil ved at deltage 
i de forskellige konferencer 
af eksperterne bliver godt 
klædt på til at tage en beslut-
ning om, hvor i produktio-
nen, der skal sættes ind med 
den nye teknologi.

På Automatik 2016 ud-
deles også Automatikprisen 
2016.

hassel

Læs inde i bladet alt om den 
store Automatik 2016.

Automatisering er vejen til 
produktionens ”superliga”

ÅBNING. Det bliver IDA 
Ingeniørforeningens nye 
formand Thomas Dam-
kjær Petersen, der åbner 
Automatik 2016 tirs-
dag den 13. september 
i Brøndbyhallen.
Den nye formand er ud-
dannet civilingeniør fra 
DTU, og kommer fra et 
job som projektleder i 
Movia.                            hassel.

Automatik 
2016 åbnes 
af IDÁ s ny 
formand

MESSEKATALOG

13. - 15. SEPTEMBER 2016 I BRØNDBY HALLEN

FRI ADGANG

Print dit adgangskort på 

automatikmesse.dk

Udstilling | Konferencer | Networking

Skal danske fremstillingsvirksomheder klare sig i den 
globale konkurrence, er det nødvendigt at automatisere 
og robotisere. Automatik 2016 visere den nyeste tekno-
logi, og konferencerne giver gode svar både til erfarne 
brugere og tvivlere.
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Konference om, hvordan 
danske fremstillingsvirk-
somheder og arbejdsstyr-
ken skal tackle fremtiden.

AUTOMATION. Hvordan 
gearer vi virkosomheder og 
arbejdsstyrke til fremtidens 
produktion? Det kan man 

få et indblik i på Automatik 
2016 i Brøndbyhallen, idet 
der i Konferencelokalet på 
1 sal vil være en konference 
om fremtidens produktion 
med robot- og automations-
løsninger.

Automation opretholder 
konkurrenceevnen
Robot- og automations-

branchen er lige nu i en 
rivende udvikling. Øget 
automatisering bidrager 
til, at danske fremstillings-
virksomheder kan opret-
holde konkurrenceevnen 
og dermed produktionen i 
Danmark. Men indførelse 
af robotter og automation 
kræver et øget fokus på ud-
dannelse og opkvalifi cering 

af medarbejderstyrken, hvis 
Danmark skal vækste som 
produktionsland.

Gearet til et højteknologisk 
arbejdsmarked
For hver gang tre industri-
teknikere går på pension, 
kommer kun én ny ind på 
arbejdsmarkedet, og for 
hver gang 10 ingeniører går 

på pension bliver kun syv 
nye uddannede.

På Automatik 2016 kan 
man møde Danmarks bed-
ste automatiseringsløsnin-
ger, blive klogere på hvorfor 
det er vigtigt, at den danske 

fremstillingsindustri auto-
matiserer, og blive inspire-
ret til, hvordan den danske 
arbejdsstyrke bliver gearet 
til et højteknologisk arbejds-
marked.

hassel.

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

Lineære bevægelser Elektriske
aktuatorer

til indbygning eller

placering uden på konst
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Enkelt design med e-kæde, kabler og kompo-
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– kan leveres fra 24 timer.       igus.dk/the-chain
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Automatik-messens store 
konferenceprogram stiller 
skarpt på den omfattende 
digitalisering af industrien 
og trends som Industri 
4.0, Internet of Things og 
robotteknologi.

 
AUTOMATIK 2016. Den 13.-
15. september 2016 danner 
Brøndby Hallen rammerne 
om Automatik 2016. Det 
er syvende gang, den mål-
rettede automationsmesse 
afholdes, og denne gang kan 
besøgende glæde sig til 168 
udstillere og et omfattende 
konferenceprogram.

Dette års konferen-
ceprogram samler 19 
konferencer under tema-
erne „Fremtidens indu-
strirobotter“, „Fremtidens 
digitale produktion“, „Ma-
skinsikkerhed“ og „Frem-
tidens fremstilling“. Fælles 
for alle temaerne er fokus på 
de tendenser, der vil præge 
fremtidens produktionsin-
dustri: herunder Internet of 
Things (IoT), Industri 4.0, 

robotteknologi og 3D-print.
- Den røde tråd bliver 

Industri 4.0 og status for de 
danske virksomheder. Det 
er helt oppe i tiden og noget 
af det vigtigste for øjeblik-
ket. De virksomheder, der 
ikke følger med i digitalise-
ringen, får svære konkur-
rencebetingelser, og derfor 
kommer Industri 4.0 til at 
fylde en del på Automatik 
2016, siger Claus Clausen, 
konferenceplanlægger på 
Automatik-messen.

Fokus på Industri 4.0
En af de store konferencer 
på Automatik bliver „Frem-
tidens digitale produktion 
og Industri 4.0 i Danmark“. 
Under dette tema vil blandt 
andre Teknologisk Institut 
fortælle om, hvordan de 
førende fremstillingsvirk-
somheder satser på digitali-
sering, Festo AG vil berette 
om fremtidens fabrik, adm. 
direktør i Beckhoff Auto-
mation, Michael Nielsen, 
vil fortælle om ready-to-use 
produkter til Industri 4.0 og 
IoT, mens teknologi- og sik-
kerhedsdirektør i Microsoft 

Danmark, Ole Kjeldsen, 
vil give et overblik over de 
elementer af Microsoft-
platformen, som muliggør 
effektiv udnyttelse af de 
mange dimensioner i en 
IoT-løsning:

- Med Internet of Things 
får virksomhederne nogle 
gyldne muligheder for at 
reagere hurtigere, reduce-
re deres omkostninger og 
forudse problemer, før de 
opstår. IoT er dog også for-
bundet med en række udfor-
dringer, blandt andet nogle 
helt specielle udfordringer 
vedrørende sikkerheden, 
når den digitale og den fy-
siske verden mødes, siger 
Ole Kjeldsen og fortsætter:

- Ifølge undersøgelser vil 
25 procent af de identifi -
cerede angreb på virksom-
heder involvere IoT i 2020, 
men alligevel vil IoT udgøre 
mindre end 10 procent af 
virksomhedernes budget for 
it-sikkerhed. IoT indebærer 
således stadig en stigende ri-
siko for sikkerhedsproble-
mer, og det kigger vi også 
nærmere på i løbet af kon-
ferencen.

Tag forskud på fremtiden
Til Automatik 2016 får de 
besøgende mulighed for 
at netværke med andre 
fra branchen, se de nyeste 
teknologier hos udstillerne 
og få værdifuld viden med 
hjem fra det omfattende 
konferenceprogram. Selve 
messen arrangeres af MCH 
i samarbejde med en række 
samarbejdspartnere, og pro-
jektchef fra MCH, Mona Ja-
kobsen, lover, at der bliver 
rig mulighed for at få en lille 
bid af fremtiden til Automa-
tik 2016:

- Automatik er en meget 
målrettet messe, hvor vi 
har samlet alt det bedste på 
ét sted. Fremtiden vil uden 
tvivl medføre investeringer 
i ny teknologi i form af øget 
digitalisering, robotter, 
automation og bedre ud-
nyttelse af data, og derfor 

har vi forsøgt at give vores 
besøgende det bedste over-
blik ved at samle en række 
spændende udstillere inden 
for automation og kombi-
nere dem med inspirerende 
og lærerige konferencer med 
seneste nyt fra industrien og 
teknologien.                 hassel.

Automatik sætter 
spot på fremtiden

Danmarks bedste robot- og automationsløsninger på Automatik 2016

Konference om, hvordan vi gearer virksomhederne og arbejds-
styrken.

På Automatik 2016 kan de besøgende se frem til at gå på opdagelse hos de 
mange spændende udstillere og deltage i inspirerende og lærerige konferencer. 
(Foto fra Automatik 2014 af Lars Møller.

Automatik 2016 arrangeres af MCH Messecenter Her-
ning i samarbejde med BITVA - Brancheforeningen 
for Industriel Teknik, Værktøj og Automation, DIRA 
- Dansk Robot Netværk og VELTEK, Foreningen af 
Fabrikanter, Grossister og Importører i El-branchen.
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DIGITALISERING. Digita-
lisering bliver den helt 
store trend, som kommer 
til at påvirke fremtidens 
industriproduktion og pro-
duktudvikling, og derfor 
bliver det ikke overrasken-
de omdrejningspunktet for 
automatikmessens konfe-
renceprogram, som har til 
formål at ruste messens 
besøgende med den nyeste 
viden inden for området.

Konferencerne fylder 
meget
- Udviklingen inden for di-
gitalisering og industri 4.0 
rummer en masse mulighe-
der for danske industrivirk-
somheder, som vi bør tage 
imod med åbne arme. For 

eksempel gør ny robottek-
nologi det lettere og billigere 
at effektivisere og automati-
sere, og det er jo det, vi har 
brug for i Danmark, fortæl-
ler Niels Barfod Jakobsen, 
som er bestyrelsesmedlem 
i BITVA -  Brancheforenin-
gen for Industriel Teknik, 
Værktøj og Automation og 
medlem af styregruppen 
bag messen.

- Automatikmessen er 
ikke en traditionel messe. 
Konferencerne fylder me-
get, og standene er bevidst 
mindre end på andre store 
messer. Idéen er, at de besø-
gende kan fi nde inspiration 
og få viden om ny teknologi 
på konferencerne og deref-
ter se konkrete løsninger 

og produkter. Messen bli-
ver også et mødested for 
virksomheder fra mange 
brancher, som kan slå sig 
sammen om nye løsninger, 
fortsætter han.

Fire temaer på programmet
Konferenceprogrammets 
fi re temaer er Fremtidens 
industrirobotter, fremti-
dens digitale produktion, 
maskinsikkerhed samt 
fremtidens fremstilling. 
Flere af konferencerne er ar-
rangeret i samarbejde med 
Innovation Lab, som rådgi-
ver virksomheder inden for 
ny teknologi.

- Messen har enorm 
betydning for vidensde-
lingen blandt danske indu-
strivirksomheder. De nye 
teknologier giver masser af 
muligheder, men det er ikke 
altid til at vide, hvad man 
skal søge efter. På automa-
tikmessen får de besøgende 
derimod ‚hands on‘ erfaring 
med, hvad der sker lige nu, 
fremhæver Jimmi Friborg, 
Tech Lead hos Innovation 

Lab og foredragsholder om 
3D-print.

- Når det gælder 3D-
print, så er der et stort uud-
nyttet potentiale for, hvad 
teknologien kan bruges til, 

og den er nået uhyre langt 
på kort tid. For eksempel 
har den medført, at nye 
bilmodeller i dag udvikles 
på kun seks måneder, hvor 
det før var seks år. Jeg tror, 

at der er mange, der får en 
aha-oplevelse, når de møder 
fremtidens digitale teknolo-
gier på messen, understreger 
han.

hassel.

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

Tryk-, temperatur- og niveaumåling i sanitære processer
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Dreje, svinge, oscillere og lineær bevægelse med 

tørløbende polymerlejer-løsninger fra igus®. Smø-

refri, lang levetid og omkostningseffektive til en 

række forskellige anvendelsesområder. 

igus.dk/dry-techLager

igus® dry-tech® ... smørefrie lejer ...

dry-tech® – smørefrie lejer.
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Komplet program 
i magnetventiler

Specialopgaver 
udføres på vores 

eget værksted

To-, tre- og fi re-vejs magnetventiler 

til trykluft , væsker, damp og gasser

1/8” - 3”

150 bar

1430 l/min.

67

5/2-vejs styreventilblokke 

ISO 9001
certifi ceret

Automatik 2016 sætter fokus 
på industriens digitalisering

Ny robotteknologi er lettere 
og billigere at effektivisere 
og automatisere, siger Niels 
Barfod Jakobsen, Branche-
foreningen BITVA.

13.-15. september 2016 åbner Brøndbyhallen dørene for 
Automatik. Ud over de 170 udstillere, som præsenterer 
de nyeste automationsløsninger, byder messen på et 
omfattende konferenceprogram, der har fokus på de 
tendenser, som vil præge fremtidens produktionsindu-
stri: Industri 4.0, robotteknologi og 3D-print. 
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Kom forbi vores stand på Automatik
Vi deltager på Automatik-messen den 13.-15. september, og står klar på stand B1148 til en 
snak om dine måleopgaver

Har du brug for hjælp til dine 
måleopgaver?
Vi har fokus på optimering af målingerne i 
processen, og kan derfor rådgive dig 
omkring den mest optimale løsning til 
netop din applikation.

Så slå et smut forbi vores stand og se 
samtidigt den nye VEGAPULS 64 eller det 
nye konfigurationsværktøj til Hamilton ARC 
sensorer samt meget andet.

Verdens første 80 Ghz radar til 
niveuamåling af væske
På vores stand kan du opleve 
verdensnyheden VEGAPULS 64, som er den 
første 80GHz-radar til niveaumåling af 
væske. Fordelene ved den nye 80 GHz-radar 
teknologi er blandt andet at den:

• er mindre påvirket af vedhæftende 
medier og kondens

• har bedre fokusering og måling selv i 
små beholdere

• kan monteres i eksisterende eller høje 
monteringsstudse

Hamilton ARC sensorer bliver nu endnu 
nemmere at aflæse
Vi præsenterer et nyt og fremtidssikret 
konfigurationsværktøj, der gør aflæsning af 
ARC sensorer lettere end nogensinde før. 
Bluetooth 4.0 giver mulighed for at 
anvende værktøjer som Smartphone eller 
Tablet til konfiguration og vedligeholdelse af 
ARC sensorer.

Mød os  
på stand 
B1148
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K-Patents Oy, der i Dan-
mark er repræsenteret af 
Lisco Analytical ApS, har 
introduceret sin fjerde 
og helt nye generation af 
procesrefraktometre, der 
giver kunderne mange, nye 
muligheder.

REFRAKTOMETRE. K-Patents 
nye generation refraktome-
tre PR-43 er et stand alone 
instrument, med nyt design. 
Det er blevet mindre, men 
alligevel er der større kø-
leoverfl ade, det er bygget i 
316-rustfrit stål, så der er 
ingen korrosion, og det har 
safi rprisme, som ikke kan 
slides. Som for de tidligere 
refraktometre PR-33 og PR-
23 indeholder det et Pt-1000 
temperaturelement for tem-
peraturkompensering. Det 
kan klare fra -40 – +150 ºC, 
det har selvdiagnosticering, 
og det er enkelt at montere i 
tanke og rør. For modellerne 
PR-43-AC/AP er der 2,5” 
eller 4” sanitærclamps og på 
PR-43-PC, som er ”Pharma” 
modellen, er de væskeberør-
te overfl ader elektropoleret. 
De er forsynet med et M12-
8 leder kabeltilslutning: 4 
ledere til Ethernet, 2ledere 
til mA output og 2 ledere til 
24VDC.

Mange nye valgmuligheder
Det nye PR-43-A refrakto-
meter er designet for føde-
vare- og farmaindustrien og 
giver kunderne i brancherne 
og de maskinleverandører, 
der leverer anlæg til bran-
cherne, mange nye valg-
muligheder. I dag bruges 
K-Patents procesrefrakto-
metre til mange opgaver i 
forskellige processer, og mu-
lighederne for tilpasning til 
hver enkelt kunde giver med 
det nye instrument mulig-
hed for at skræddersy funk-
tionaliteten til specifi kke 
behov. Derfor anvendes der 
også nye navne for refrakto-
metrene. Tidligere var der 
en sensor med en tilhørende 
transmitter. I dag hedder 
sensoren, hvor transmitte-
ren er indbygget, et refrac-
tometer og transmitteren 
hedder User Interface

Udbygning med 
nye moduler
Som Stand alone instru-
ment kan PR-43-A/P kobles 
op til et Compact Interface 
CI, der er designet specielt 
til de traditionelle behov, 
hvor resultaterne fra re-
fraktometermålingen kan 
afl æses både i felten og i kon-
trolrummet. Men der er an-
dre muligheder med det nye 
instrument, hvor den første 
tilpasning sker, når man væl-
ger brugergrænsefl ade. Den 
mest avancerede løsning er 
at anvende det sanitære PR-
43-AC refraktometer med 
en Multichannel Interface 

MI, som indeholder en højt-
ydende industriel computer, 
der kan udvides med modu-
ler og kan tilkobles op til fi re 
refraktometre. Med MI er 
systemet meget kosteffek-
tivt, og der kan efter behov 
udbygges med nye moduler. 

Kombination af 
fl ere målinger
Det betyder også, at PR-
43-A med Multichannel 
Interface MI kan forbindes 
til andre målesensorer, så 
man kan kombinere og få 
fl ere målinger samtidig. På 
basis af de enkelte målevær-
dier kan en app udregne et 
ønsket resultat. Hver enkelt 
måling samt det kombine-
rede og beregnede resultat 
kan vises på Multichannel 
MI displayet og sendes som 
separate mA udgange til 
styresystemet. 

Eksempelvis kan måling 
af brydningsindeks og led-
ningsevne kombineres til at 
vise opløst sukker og salt i 
produktion af fødevarer som 
eksempelvis pommes frites. 

Med Multichannel MI 
kan apps designes og kon-
fi gureres til at opfylde for-
skellige behov.

At kunne kombinere for-
skellige målinger forenkler 
arbejdsprocesserne og spa-
rer tid og omkostninger. 

Fjernbetjening og 
kombinering af måledata
Men valg af muligheder 
stopper ikke her. Flere og 
fl ere brugere benytter sig 
af Ethernet, som gør det 
muligt at tilføje nye måder 
at kombinere og bruge må-
ledataene. Den nye ”Tech-
nology Platform Four” er et 
perfekt match til Ethernet 
og gør det muligt at gen-
nemføre fjerbetjening af 
konfi guration, overvågning, 
kontrol og diagnosticering af 
refraktometrene og optage 
alle procesdata i realtid på 
produktionsserie. I ”WEB 
User Interface”, der er stan-
dard i alle PR-43-A refrak-
tometre, kan alle målinger 
og diagnosticeringsinforma-
tioner integreres komplet i 
brugerens eget styringssy-
stem.

Høj kvalitet og hygiejne 
er vigtige parametre for K-
Patents, hvorfor PR-43-A 
Sanitært 3A og EHEDG er 
certifi ceret. Dette betyder, 
at PR-43-A er i overens-
stemmelse med de strenge-
ste hygiejniske standarder 
og produktdesign, og at det 
er blevet testet, certifi ceret 
og verifi ceret af en tredje-
partsmyndighed.
 jsj

Verdens første 
2D-LED scanner: 
R2100

Your automation, our passion

The SC-System.

www.pepperl-fuchs.dk/sc-system

www.pepperl-fuchs.dk/r2100
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Markedsledende 
teknologi i nyt design!

Ingen bevægelige dele

Måler med 11 IR-stråler

Synsvinkel 88°

Rækkevidde 8 meter

Signalbehandling i høj 
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6mm smal og 97mm høj
Temp. fra -25°C til +70°C
Stort udvalg til 
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Mød os på stand 1124

Procesrefraktometre med mange valgmuligheder
K-Patents nye PR-43-A refrakto-
meter er designet for fødevare- og 
farmaindustrien og giver kunderne i 
brancherne og de maskinleverandø-
rer, der leverer anlæg til brancherne, 
mange nye valgmuligheder.
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Elektronikmessen E-16 i 
Odense Congress Center 
præsenterer det hidtil 
største konferencepro-
gram om fremtidens 
udvikling inden for elek-
tronikbranchen.

MESSE. Når elektronikmes-
sen E-16 i Odense Congress 
Center slår dørene op til 
årets elektronikmesse i 
dagene 6. - 8. september, 
bliver det med det med et 
stort og spændende konfe-
renceprogram med mere 
end 70 konferenceindlæg 
og workshops. Det er bl.a. 
store virksomheder som 
IBM, Intel og Microsoft, 
som sender eksperter til 
messen i Odense. Danske 
Universiteter og videncen-
tre som eksempelvis DTU 
Compute og Innovationlab 
kommer med indlæg om 
teknologiske trends, frem-
tidens elektronikproduk-
tion og generel udviklingen 
i elektronikbranchen.

Fokus på nye teknologier 
og nye tendenser 
På årets konferenceprogram 
er der særligt fokus på nye 

teknologier og nye ten-
denser. Det er emner som 
IoT- Internet of Things og 
Industrial IoT, trådløse tek-
nologier, High performance 
computing, Industri 4.0 og 
produktion i Danmark, som 
de besøgende vil kunne 
møde på konferencen og på 

standene hos udstillerne. 
Samlet giver de mange ind-
læg et bud på, hvordan elek-
tronikbranchen kommer til 
at udvikle sig i fremtiden.

Bredt, fagligt indhold
Konferenceprogrammet 
er det største i elektronik-

messens historie. Det brede 
program er skabt via en stor 
opbakning fra udstillere og 
samarbejdspartnere. - Det 
er fantastisk at opleve, at så 
mange af vores udstillere og 
samarbejdspartnere bidra-
ger til det faglige indhold på 
konferencedelen. Samtidig 

er det faglige indhold virke-
lig bredt, så vi kommer hele 
vejen rundt om fremtidens 
produkter og elektronik-
branchen. Det tegner til at 
blive en rigtig god messe, 
og det er første gang, vi kan 
præsentere så mange kon-
ferenceholdere, siger Iben 
Malling, projektchef for 
E-16.

Anerkendte 
foredragsholdere
Det er også lykkedes E-16 
at tiltrække nogle af de helt 
store virksomheder inden 
for elektronikbranchen, og 
tre af årets foredragsholdere 
kommer fra Microsoft, IBM 
og Intel. Microsoft vil tage 
et kig på megatrends, der 
skaber de nye rammebe-
tingelser for Industri 4.0, 
herunder kombinationen af 
sensorer, gateways og cloud 
computing. IBM vil have fo-
kus på Internet of Things, 
når Claus Klint vil dele 
markedstrends, erfaringer 
og løsninger, som IBM vil 
implementere i Danmark 
og Norden. 

Fra Intel kommer Frank 
Foerster, der er europadi-
rektør for Intel Programma-
ble Solutions Group. Han 
vil blandt andet fortælle 

om fremtidens FPGA og 
System on a Chip (SoC) 
teknologier, der rykker 
grænserne for avanceret 
databehandling i produkter 
og i clouden. Preben Mejer 
fra RAHR Innovation Lab 
vil sætte fokus på de mange 
muligheder, som IoT har ført 
med sig og samtidig fortælle 
om et af de største spring i 
teknologianvendelse, vi står 
over for - Cognitive Com-
puting. Fra DTU compute 
vil institutdirektør Rasmus 
Larsen fortælle om fremti-
den indenfor 3D-sensing, 
-modellering og -printning.

Derudover vil der være 
foredragsholdere fra Cisco 
og Accenture for at sikre 
indlæg fra de mange vink-
ler, som kendetegner frem-
tiden inden for elektronik 
og software. 

 Blandt udstillervirk-
somhederne, som også vil 
bidrage med faglige indlæg 
på årets konference, er De-
velco, RTX, Arrow, Delta, 
Dansk Industri, Avnet, Pre-
vas, Altoo, National Instru-
ments, Nohau, Robocluster 
og mange fl ere.

Se hele konferencepro-
grammet på: www.elek-
tronikmesse.dk
 jsj

E-16:

Stort og varieret konferenceprogram

Mange af udstillerne bidrager til det faglige indhold på konferencen.

YOUR PARTNER IN

FLOW TECHNOLOGY
supported by

Vi ses på

®

VandTek
 20.-22. september 2016



PC SCHEMATIC A/S    Bygaden 7    4040 Jyllinge    T: 4678 8244    www.pcschematic.dk

Mød os på Automatik 2016 på stand B1225 - Læs mere på www.pcschematic.dk/montage

Spar tid ved montagen
- og løs dine opgaver til tiden

Nu kan du spare endnu mere tid når du bruger PCSCHEMATIC Automation ved 

montering af alle typer tavler og styringer.

I PCSCHEMATIC Automation Service kan du nemlig blive guidet gennem monte-

ringen, så det automatisk fremhæves, hvad du nu skal montere. Du bestemmer 

selv hvilke retningslinjer det foregår efter, og du har hele tiden elektronisk overblik 

over hvor langt du er kommet.

Skulle der komme ændringer i opgaven, kan de let tilføjes, så overblikket altid 

bevares.

Det giver dig den tid, som du har brug for, til at løse dine opgaver.



• Alarmovervågningssystemer/ballastvandstyring

www.wago.com/ship

… 

AVANCEREDE AUTOMATIONSLØSNINGER …
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20. - 22. september 2016

Dobbelt op på Løwener - ekstra gode nyheder

For mere information se www.loewener.dk eller kontakt Danilo Chiappini på mobil nr. 4064 3029, dc@loewener.dk

Flowmålere
med optisk tastatur

Batch styringsenhed 
med printer

Semi-neddykket flertrins 
pumpe komplet i rustfrit stål 

Fjernaflæsning af energi og vand for afregning 
med den nyeste teknologi

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

Mød os på og

SWITCHE. På Automatik 
2016 viser KLINGER pro-
grammet indenfor niveau-
kontakter til overvågning 
af væskeniveauer.

KFG Level i Schweiz, 
måske bedre kendt som 
Heinrich Kübler AG, er 
blandt markedets førende 
leverandører af fl yder swit-
che for vertikal montage, 
til overvågning af væskeni-
veauer i tanke og bassiner.

Princippet er enkelt, det 
baseres på en fl yder med en 
indbygget magnet der, ved 
passage, aktiverer en reed-
kontakt gennem væggen af 
styrerøret. Skiftekontak-
ten er ikke i direkte kon-
takt med mediet, så den 
slides og ældes ikke. 

Til alle væsker
Forskellige materialevalg 
gør niveau switchen anven-
delig til alle væsker uaf-
hængig af ledningsevne, 
dielektricitetskonstant, 
bobler og skumdannelse, 
ligesom der kan leveres 

særlige modeller med po-
leret overfl ade og rundede 
kanter, til hygiejniske op-
gaver.

Switchen leveres læng-
der fra 55mm op til 5 
meter (afhængig af mate-
rialevalg), ligesom den kan 
bestykkes med op til 4 fl y-
dere (switch punkter) for 
indikation af 4 individuelle 
niveauer. 

Stand  B 1038.
hassel.

Automatik 2016:

Flyderswitche til 
overvågning af 
væskeniveauerBiofos ressourcepris går til 

Gert Petersen, anerkendt 
international kapacitet i 
den danske vandsektor.

Som anderkendt kapacitet 
i den danske vandsektor og 
internationalt hædres Gert 
Petersen med 50.000 kr. for 
sin mangeårige indsats

BIOFOS Ressourcepris, 
der blev overrakt forle-
den, er en påskønnelse til 
alle de mange mennesker, 
der gør en stor indsats for 
spildevandsbranchen. Pris-
modtageren betegnes som 
spildevandsbranchens fag-
lige fyrtårn.

-Vi er derfor rigtig glade 
for at tildele Gert Petersen 
BIOFOS Ressourcepris, der 
blev uddelt for første gang, 
siger John Buur Christian-
sen, adm. direktør i BIO-
FOS. 

Udvikling af nye metoder
-Gert Petersen har gjort sig 
særdeles positivt bemærket 
i alle 38 år i branchen, og 
priskommitéen har i be-
dømmelsen lagt vægt på 
Gert Petersens store pro-

cesviden og blandt andet 
medvirken til udvikling af 
nye metoder til forbedring 
af spildevandsrensning, 
eksempelvis fjernelse af ni-
trogen og fosfor– både som 
forsker og gennem udvikling 
og implementering af løs-
ninger på såvel danske som 

udenlandske anlæg. Gert 
Petersen er endvidere kendt 
for sin evne til at kommuni-
kere viden om spildevands-
rensning på alle niveauer 
fra det praktiske driftsper-
sonale til det internationalt 
kendte forskermiljø. Det 
er derfor en stor glæde, at 

Gert Petersen er den første 
modtager af BIOFOS nye 
Ressourcepris” 

Priskomité afspejler 
bredden 
Priskomiteen er under le-
delse af Leo Larsen, besty-
relsesformand i BIOFOS, og 
består desuden af Mogens 
Henze, professor emeritus 
fra DTU, Morten Fjerbæk, 
adm. direktør i EnviDan 
A/S, Peter Lund Madsen, 
læge, psykiater og dr.med., 
samt Jens Prisum, teknisk 
direktør i BIOFOS.

Om BIOFOS
BIOFOS er Danmarks stør-
ste spildevandsvirksomhed. 
Man renser spildevandet for 
1,2 mio. indbyggere i hoved-
stadsområdet på de tre ren-
seanlæg Lynetten, Avedøre 
og Damhusåen. Ressourcer-
ne i spildevandet udnyttes 
til klimavenlig energi i form 
af el, biogas og fjernvarme til 
forsyningsnettet. BIOFOS 
har endvidere en aktiv be-
søgstjeneste, der modtager 
fl ere end 12.000 gæster om 
året.

 hassel. 

Spildevandspris går til spilde-
vandsbranchens faglige fyrtårn

Spildevandsekspert Gert Petersen modtager4 prisen af adm. di-
rektør John Buur Christiansen.



Field level

Sensor/actuator level

Management  
level

Control level

Her er 
 fremtiden

Ideel som automationsplatform, ventilterminal-partner eller remote I/O – elektrisk, åben og direkte. 
Den unikke omfattende funktionsintegration og diagnostik vil markant øge din produktivitet. Præcis 
hvad du har brug for, når du kræver det bedste af din automationsløsning.

Festo A/S

70 21 10 90
www.festo.dk

Sætter du barren højt?
Ønsker du at opnå mere?
Vi viser dig nye veje fremad.

13. – 15. sept 2016
Stand B1210
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SMC - din partner i automation

Mød os på Automatik Messen - stand B1118

M
ES

SE
R

På årets messer står vi klar til at opdatere dig 
på nyeste produkter og løsninger.

Vores produktspecialister står klar til en 
dialog om nye muligheder.

Automatik – mød os på stand B1066 
Læs mere på www.siemens.dk/automatik16

VandTek – mød os på stand 2030 
Læs mere på www.siemens.dk/vandtek16

www.siemens.dk/ind

Vi er der for dig på  
Automatik og VandTek

STYRING. Med den nye 
IoT-buskobler EK9160 til 
EtherCAT-klemmer kan 
alle styringsdata overføres 
til alle gængse Cloud-sy-
stemer via plug-and-play 
på en enkel, sikker og 
omkostningsbesparende 
måde. Realiseringen af en 
buskobler-løsning har så-
ledes overfl ødiggjort både 
styreenheden og program-
meringen. Man kan nemlig 
nøjes med en nem konfi gu-
ration af de anvendte I/O-
klemmer, Cloud-services og 
Security-funktioner.

IoT-buskobleren EK9160 
opretter en forbindelse mel-
lem Beckhoffs EtherCAT-I/
O´er og Internet of Things 
(IoT) – direkte og uden 
særligt styringsprogram. 
Dermed giver kobleren 
mulighed for nem og stan-
dardiseret indbygning af 
I/O-data i Cloud-baserede 
kommunikations- og datat-
jenester.

Enkel konfi gurationsdialog
Parametrering af I/O-data, 
f.eks. databehandling og 
data-timing, sker i form 
af en enkel konfi gurati-
onsdialog via den integre-
rede webserver. Et specielt 
engineering-redskab er ikke 
nødvendigt. Efterfølgende 
overtager IoT-buskoble-
ren selve dataforsendel-
sen (inkl. tidsstempel) til 
Cloud-tjenesten.  Udvidede 
mekanismer som f.eks. loka-
le mellembuffere til lagring 
af I/O-data på et Micro-SD-
kort (2 GB) i tilfælde af at 
netforbindelsen afbrydes, 
er ligeledes en mulighed. 
Desuden kan de forskellige 
Cloud-tjenester og Securi-
ty-funktioner (kryptering, 
Firewall) konfi gureres kom-
fortabelt via webserveren.

Via IoT-protokollerne 
AMQP, MQTT og OPC UA 

(over AMQP) supporteres 
alle gængse Cloud-systemer 
som Microsoft Azure, Ama-
zon Web Services™ (AWS), 
SAP Hana og også Private-
Cloud-systemer i virk-
somhedsinterne netværk. 
EK9160 er “Microsoft Azu-
re Certifi ed“ og giver pga. 
Multi-Cloud-egenskaberne 
mulighed for kommunika-
tion med fl ere clouds.

Aktiv og udadvendt 
kommunikation
IoT-buskoblerens datakom-
munikation tager afsæt i det 
såkaldte Publisher-/Sub-
scriber-kommunikations-
princip, dvs. EK9160 sender 
som ”udgiver“ dataene til 
clouden, hvorefter en anden 
applikation får adgang til in-
formationerne som ”abon-
nent“.  Denne applikation 
kan selv offentliggøre data, 
som så IoT-buskobleren får 
adgang til. Da apparaterne 
eller deres IP-adresser ikke 
nødvendigvis skal kende 
hinanden, men kun den 
centrale ”message broker“, 
arbejder de enkelte appli-
kationer afkoblet. Desuden 
vil der for både udgiveren 
og abonnenten altid være 
tale om en aktiv og udad-
vendt kommunikation. Det 
gør både Firewall-konfi gu-
rationen og oprettelsen af 
en IT-infrastruktur meget 
nemmere.

Alle disse fordele kan 
man få glæde af inden for 
alle områder af maskinin-
dustrien og bygningsteknik-
ken. Man kan både benytte 
stand-alone-løsninger, 
f.eks. til mindre produkti-
onsanlæg, samt løsninger til 
mere komplekse maskiner 
og bygningstekniske syste-
mer. I den forbindelse spiller 
hverken det valgte Cloud-
grundlag eller valget af en 
Public Cloud eller en lokal 

løsning i virksomhedens 
eget netværk, en rolle. Af-
hængigt af behovet kan man 
benytte sig af Cloud- eller 
andre udbyderes tjenester 
eller egne redskaber.

Også med overvågning
Via EK9160 er det med den 
brede vifte af Beckhoffs 
EtherCat-I/O-klemmer 
muligt at overføre mange 
forskellige maskin- og byg-
ningsdata (f.eks. tempera-
tur, tryk, vibrationer eller 
energiforbrug) til clouden.  
Dertil kommer muligheden 
for overvågning af de til-
sluttede feltbusser. På den 
måde kan I/O-signalerne 
ikke kun indsamles via 
EtherCAT, men også via en 
af CANopen- eller PROFI-
BUS-EtherCAT-klemmer-
nes monitor-driftsart, og så 
efterfølgende analyseres af 
f.eks. eksterne eksperter.

Med IoT-feltbusssen til 
Cloud-based Control
En anden mulighed er at 
realisere hele konceptet 
omkring Cloud-based Con-
trol. Her befi nder TwinCAT 
eller IoT-controlleren sig i 
en cloud, der fungerer som 
MQTT message Broker. Al-
le nødvendige data leveres af 
IoT-udstyr, f.eks. EK9160, 
der kan være fordelt over 
hele verden.  IoT-feltbus-
sen, der er implemente-
ret af Beckhoff på basis af 
MQTT-protokollen, sørger 
i dette tilfælde for den nød-
vendige udgiver/abonnent-
kommunikation. Dermed 
er alle de forudsætninger, 
der kræves til nem og sik-
ker overfl ytning af proces-
serne omkring styrings- og 
dataanalysen til TwinCAT 
(i clouden), til stede.

Stand B 1058.
hassel.

Automatik 2016:

Plug-and-Cloud“ 
med IoT-buskobler
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VEDLIGEHOLD. Swire Blue 
Ocean’s gigantiske offshore 
jack-up installationsfartøj 
fi ndes der kun ganske få af 
globalt. De bruges bl.a. til at 
bygge vindmøller, demonte-
re olie- og gasinstallationer 

og transportere tunge ting. 
Det specielle er, at skibene 
skal løftes fri af vandet 200 
gange om året, hvor en 
gennemsnits-borerig blot 
gør det 2-4 gange årligt. De 
mange løft stiller enorme 

krav til den løbende vedlige-
holdelse af fartøjets mange 
systemer og komponenter.

Fra én dag pr. uge til én 
time pr. måned
Skibenes ben jackes op og 
ned vha. store gearkasser. 
Disse skal med jævne mel-
lemrum efterses for at sikre, 
at de har det fornødne oli-
eniveau. En nødvendig ved-
ligeholdelsesproces, der er 
en forudsætning for både 
sikkerhed og drift ombord. 

-Tidligere skulle samtlige 
2 x 108 stålpropper i gear-
kasserne skrues ud én gang 
om ugen, tjekkes og sættes 
i igen. Hver stålprop skulle 
drejes ca. 10 gange, og pro-
cessen tog 1 mandedag om 
ugen, hvilket var både dyrt 
og tidskrævende. Besætnin-
gen fi k den gode idé, at et 
gennemsigtigt medie som 
eksempelvis PVC, glasfi -
ber eller rent glas ville gøre 
processen hurtigere og nem-
mere. 

Det viste sig at være en 
rigtig god idé – både sik-
kerhedsmæssigt, men også 
omkostningsmæssigt. Nu 
tjekker vi kun olien én gang 
om måneden og undgår de 
mange manuelle arbejds-
gange. Og processen tager 
kun én time i dag, fortæller 
Deck Machinery Superin-
tendent Niels Ebbe Folk-
mar, Swire Blue Ocean A/S 
og tilføjer, at valget af glas 
var velovervejet.

Glas blev valgt frem for 
andre materialer
Det hårde miljø med salt, 
vand og UV-lys betyder 
nemlig, at ikke alle materia-
ler er lige anvendelige. Det 
var eksempelvis afgørende, 
at løsningen ikke kontami-
nerede olien. Plast blev ude-
lukket, da materialet ikke er 
vejrbestandigt, bliver skørt, 
går i stykker, og i værste fald 
ville kunne ødelægge tand-
hjul mv. PVC er heller ikke 
egnet til at holde tæt og ville 
gå i stykker, når det skulle 
skrues i og af mange gange. 

Desuden var det uvist, hvor-
dan PVC ville arbejde sam-
men med et stålgevind.

Smart coating holder 
glassene rene i al slags vejr
- Vi bad om tekniske løs-
ningsforslag hos fl ere virk-
somheder, og vi kom helt 
klart længst med Mirit Glas. 
De var så venlige at møde op 
om bord på skibet i Esbjerg 
og gav i det hele taget indtryk 
af, at de virkelig ønskede at 
løse vores problem. De var 
gode til at få talt med be-
sætningen, målt diameter, 
stigning, gevind osv. Hurtigt 
fi k de lavet en prøvemodel, 
så vi kunne teste deres løs-
ning på forhånd. Løsningen 
bestod af et hus af rustfrit 
stål med glas i, også kaldet 
fl ancher med skueglas, for-
tæller Niels Ebbe Folkmar 
og uddyber: - Mirit Glas 
forstod virkelig vores udfor-
dring, og kom med en afgø-
rende anbefaling om at coate 
glasset indvendigt med en 
antismuds-coating, der be-
virker, at olien ved stærk sol 
ikke brænder sig fast indven-
digt på glasset eller afsæt-
ter smuds på skueglasset i 
mange år. Dette har betydet 
en lang række praktiske for-
dele for os i hverdagen, siger 
Niels Ebbe Folkmar.

Har sparet 150 arbejdsdage 
på to år 
Samlet set har det givet 
besparelser på ½ årsværk, 
svarende til 150 arbejdsdage 
over en 2-årig periode, at 
man nu kan tjekke olieni-
veauet ved blot at kigge gen-
nem glassene. Investeringen 
i glassene var således hurtigt 
tjent hjem, og medarbej-
derne er glade for at de kan 
bruge tiden på andre vigtige 
opgaver.

Fremover forventer Niels 
Ebbe Folkmar, at virksom-
heden sparer 40 arbejdsdage 
pr. fartøj pr. år. Det er til-
fredsstillende for en virk-
somhed der, som Swire Blue 
Ocean A/S, konstant er på 
udkig efter optimeringer og 
hver måned implementerer 
3-4 små ombygninger, som 
gør arbejdsgange nemmere 
og mere effektive. 

En smart løsning med 
fremtid i 
- Swire Blue Ocean A/S har 
et vist kvalitetsbrand. Det 
må vi ikke udhule ved at 
spare 5 kr. på en mindre god 
løsning. Når én af vores leve-
randører fi nder på en smart 
løsning, skal vi springe med 
om bord og sikre, at vi får dén 
kvalitet, vi skal bruge og at 
den sikkerhedsmæssigt for-
svarligt kan implementeres. 
Og sidst, men ikke mindst, 
sikre at vi vælger en løsning 
med fremtid i. Det er tre 
år siden, at stålpropperne 
blev udskiftet med Mirits 
skueglas, og løsningen virker 
stadig upåklageligt. 

Samarbejdet med Mirit 
Glas har været problemfrit. 
De har været meget fl eksi-
ble. Vi har eksempelvis et 
meget rigidt indkøbssystem, 
hvilket vi i fællesskab fi k 
løst, og Mirit Glas var ikke 
berøringsangste i forhold 
til os som ny kunde. Dét er 
der mange, der kunne lære 
noget af. Der var virkelig 
gensidig tillid fra starten og 
fokus på at fi nde den rigtige 
løsning, slutter Niels Ebbe 
Folkmar.

Relevant tilgang 
– også for andre 
- Succes er, når vores kunde 
og vi i fællesskab, når frem til 
en genial løsning, fortæller 
adm. direktør Johan Sten-
feldt, Mirit Glas A/S, der 
glæder sig over når de kan bi-
drage til store besparelser og 
smartere arbejdsprocesser. 
- Mange virksomheder kan 
med fordel erstatte uigen-
nemsigtige materialer med 
glas og på den måde spare 
arbejdsgange. Det gælder 
mange forskellige brancher 
fra fødevarer til energi. Stort 
set alle produktioner, hvor 
en væske eller noget mate-
riale opholder sig i en behol-
der eller er i fremdrift i en 
proces, kan have stor gavn 
af de forskellige glasmate-
rialers funktioner. Ofte kan 
vi også rådgive vores kunder 
til at få en bedre og ofte også 
billigere løsning, evt. ved at 
kombinere glas med andre 
materialer, siger Johan Sten-
feldt.                                  jsj

Tlf. 43 71 80 88
Fax 43 71 80 38
www.deltaelektronik.dk

• Simpel integration til de fleste PLC systemer
• Udvidet FB til Siemens og A/B PLC systemer

• Punkt til Punkt bevægelser
• Gantry mode for synkrone akser
• Flyvende medfølge-bevægelser
• CAM styret applikationer

• Alle motorer med et-kabel teknologi
• AKMH-serien IP 69 K Rustfri stål – 

fødevare godkendt EDHEG
• PDMM – drev serien:

• Servodrev, motion controller og PLC 
i én enhed

• Komplet maskinstyring for flere akser
• Kan integreres under de fleste PLC

systemer

 … med Kollmorgen servo systemer

Rustfri, hygiejnisk og IP 69K 

Glas optimerer proces til havs 
og sparer 150 arbejdsdage

Hus af rustfrit stål med glas i, også kaldet fl ancher med skueglas, 
coated med antismuds så glassene holder sig rene.

Swire Blue Ocean’s gigantiske offshore jack-up installationsfartøj M/S Pacfi c Osprey

For at blive stabil nok til bl.a. at bygge vindmøller til 
havs, løftes verdens største offshore-skib fri af vandet 
hele 200 gange om året. Ved at skifte stålpropper ud 
med glas, har virksomheden bag sparet hele 150 fulde 
vedligeholdelsesdage på to år. 
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FJERNOPKOBLING. ICX35-
HWC mobil gateway fra 
Prosoft Technology giver 
en sikker wireless ether-
net eller serial forbindelse 
til fjernopkoblede enhe-
der over 4G LTE mobilt 
netværk. Den mobile 4G 
LTE forbindelse er sikret 
således, at gatewayen ved 
midlertidig 4G LTE ud-
fald, falder tilbage på 3G 
netværket.

Wexøe A/S repræsen-
terer Prosoft Technology 
i Danmark.

Den mobile gateway 
kan tilgås ved hjælp af. 
sikre VPN tunneller over 
internettet.

ICX35 gatewayen er 
ideel til programmering 
og vedligehold af fjernud-
styr, remote data opsam-
ling, SCADA forbindelse 
samt machine-to-machine 
(M2M) applikationer.

ICX35 bruger kun 
kendte og gennemprøvede 
mobile teknologier til at 
skabe forbindelsen, herun-
der LTE, GSM, UMTS/
HSPA+ og GPRS. Dette 

er med til at sikre en stabil 
forbindelse, selv på særligt 
afsides lokationer.

Features
Globale mobile netværk.
Sikker VPN forbindelse.
Samtidig Ethernet og seriel 
kommunikation. 
Indbygget web-server.
Port forwarding.
ProSoft Connect integra-
tion.

Stand U0001.

hassel.

Automatik 2016:

Sikker wireless 
ethernet Politikerne har gennem 

årene voldsomt udsultet 
erhvervsuddannelserne. 
Der skal fokuseres på at 
være dygtig til at produ-
cere.

UDDANNELSE. Der mang-
ler uddannelse af de rigtige 
kræfter - af ingeniører og af 
de folk, som skal til for at lø-
se opgaver ude i den danske 
industriproduktion. Sådan 
lyder det fra flere fronter. Én 
af disse er Grundfos.

- Politikerne har gennem 
årene voldsomt udsultet 
erhvervsuddannelserne, 
da at være ansat som pro-
duktionstekniker, fag- eller 
ufaglært medarbejder har 
været forbundet med dårlig 
status. Vi skulle alle sam-
men på universitetet og væ-
re kreative. Den udvikling 
skal stoppes nu, og vi skal 
fokusere på at være dygtige 
til at producere, siger Kim 
Nøhr Skibsted fra Grundfos 
til P1.

Robotter alene kan ikke 
gøre det
Robotter og automatisering 

er en af de større nøgler til 
vækst og jobskabelse i dansk 
produktion, men man skal 
også bruge de rigtige folk til 
at dreje nøglen rundt. Her 
har Teknologisk Institut set 
et behov for et kompetence-
løft i den danske produkti-
onsindustri og sammensat 
en ny, unik uddannelse: 
Automationsnavigatør i 
produktion.

Uddannelsen skal ruste 
medarbejdere i produk-
tionsvirksomheder med 
dybdegående viden om 
automationsværktøjer og 
hvordan man bruger dem til 
markant at højne sin kon-
kurrenceevne.

- Industriproduktioner 
er i dag typisk en blanding 
af mange fagdiscipliner og 

automatisk produktionsud-
styr på flere tekniske niveau-
er. Det er derfor, til tider, en 
stor udfordring at varetage 
mellemleder- eller mel-
lemtekniker-funktionerne 
i industriproduktioner, si-
ger automationskonsulent 
Bo Genefke fra Teknologisk 
Institut.

- Målet med automati-
onsnavigatør-uddannelsen 
er netop at klæde deltage-
ren på til at kunne varetage 
denne tværfaglige og organi-
satoriske funktion - at forstå 
samspillet mellem de men-
neskelige og tekniske fakto-
rer i produktionsudstyret og 
produktionsprocesserne, så 
man kan skabe endnu større 
værdi for sin virksomhed, 
tilføjer han.

Et stort potentiale
Uddannelse og automation 
er to afgørende faktorer for 
dansk produktion, mener 
Frida Frost, formand for 
Ingeniørforeningen.

- Hvis vi vil en produk-
tion i Danmark - som jeg 
faktisk mener, at vi kan - så 
skal vi sikre nok af de rig-
tige folk. Men vi skal faktisk 
også hjælpe vores folk med 
at have viden om hvilken 
ny teknologi, som findes på 
markedet, så de kan automa-
tisere i langt højere grad. For 
noget af det vi ser, er et stort 
potentiale for at effektivi-
sere vores egenproduktion, 
siger hun til P1.

hassel.

Ny uddannelse skal udnytte stort auto-
mationspotentiale i dansk produktion

Der skal fokuseres på 
erhvervsuddannelserne.
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I år er det 20-års 
fødselsdag for Siemens’ 
lille logikmodul LOGO!, 
der har været brugt på det 
danske marked gennem 
årene. En af de tilfredse 
LOGO! - brugere hedder 
Per Erin Madsen, og han 
har gennem alle 20 år 
arbejdet med og anvendt 
LOGO!  

Af Peter Greve

LOGIK. Per Erin Madsen, 
som er uddannet maskin-
ingeniør, var ansat i fi rmaet 
Dani-tech i Kolding, som 
lavede mekaniske og hy-
drauliske transmissioner. 
Hydraulikstationerne blev 
oprindeligt leveret til kun-
derne uden styringer, og så 
tilkaldte man den lokale el-
installatør til at lave styrin-
gen. Det blev ofte for dyrt 
og omstændigt, og så indså 
Per Erin Madsen, at man 
med fordel kunne levere 
hydraulikstationerne med 
færdige styringer. I første 
omgang bestod styringen af 
et meget simpelt printkort 
med relæer. Men til de mere 

komplekse styringer til ek-
sempelvis pappressere kom 
der krav om 2-håndsbetje-
ning, og det blev så dyrt med 
relæer, at prisen nærmede 
sig PLC-priser. 

Fik øje på LOGO!
Per Erin Madsen læste om 

det nye logikmodul LOGO! 
i et fagblad, og det gav ham 
idéen til den helt rigtige løs-
ning. - LOGO!’en passede 
teknisk, prisen var rigtig, 
og man kunne nemt lave 
funktionsændringer uden 
at skulle montere lednin-
ger om i styreboksen. Det 

var det rigtige produkt på 
det rigtige tidspunkt for os, 
mindes Per Erin Madsen fra 
efteråret 1996. 

Dani-tech startede med 
at anvende 50 – 100 styrin-
ger om året på pappressere 
til affaldsemballage i super-
markeder, og antallet vok-
sede støt til omkring 500. 
Så var LOGO! - succesen på 
pappresserne medvirkende 
årsag til at udkonkurrere sig 
selv. Som følge af det store 
antal ens styringer, blev det 
nu billigere at udvikle en de-
dikeret styring på et print. 
Men brugen af LOGO! fort-
satte til andre applikationer 
som eksempelvis på land-
brugsmaskiner og lastvogne.

LOGO! er nem at bruge
- Vores typiske kunder er 
maskinfolk, der ikke er 
PLC-programmører, men 
programmet med logikblok-
ke i en LOGO! ligger godt 
for os maskinfolk - det er 
nemt at forstå. Og derfor 
kan vores kunder selv lave 
mindre ændringer, når de 
vejledes af os gennem tele-
fonen. Hvis det drejer sig om 
større ændringer, lægger vi 
det gerne ind på et memory-
modul og sender det med 
posten. Netop de mulig-
heder kan spare kunderne 
for et servicebesøg, som let 
kan løbe op i 10.000 kr. el-
ler mere, forklarer Per Erin 
Madsen og fortsætter: - En 
LOGO! - styring viste sig at 
have yderligere fordele sam-
menlignet med de tidligere 
relæstyringer: Vi kunne lave 
funktionsudvidelser uden 
at det koster noget. For ek-
sempel starter man en hy-
draulikstation op, når man 
skal bruge den, og stopper 

den, når man er færdig. Hvis 
man glemmer at stoppe den, 
kan den i værste fald brænde 
pumpen af, fordi den står 
og kører på sikkerhedsventi-
len, eller den kan forbruge al 
energien på en akkumulator, 
hvis hydraulikken sidder på 
en trailer. Med en LOGO! 
indsætter vi blot en timer, 
som slukker for pumpen, 
når hydraulikken ikke har 
været brugt i to minutter.

Analogkanaler tjener penge
Med en relæstyring brugte 
man en pressostat for hvert 
trykniveau, hvor styringen 
skulle foretage en handling. 
- Efter at LOGO! fi k analog-
kanaler, kunne vi med ét slag 
erstatte eksempelvis fi re 
pressostater til 600 kr. styk-
ket med en tryktransmitter 
til 400 kr. og reducerede 
dermed omkostningerne til 
den samlede styring. Des-
uden sparede vi en indgang 
på LOGO!’en for hver ude-
ladt pressostat. Især til land-
brugsmaskiner har vi ofte 
benyttet et potentiometer 
til brugervenlige indstil-
linger af maskinen fra trak-
torsædet. Analogudgangene 

har vi haft stor nytte af til 
styring af proportionalven-
tiler eller frekvensomfor-
mere, forklarer den garvede 
LOGO! - bruger. 

Ny LOGO! med Ethernet
PM Elektrik A/S har end-
nu ikke brugt den nyeste 
LOGO! version 8 med in-
tegreret Ethernet-port og 
kommunikationsfunktio-
ner, men Per Erin Madsen 
ser frem til opgaver, hvor 
den og dens udvidede funk-
tioner kan udnyttes. Han er 
især tilfreds med, at selv om 
den nye LOGO! kan meget 
mere, så ligger prisen ikke 
ret langt fra den version 6, 
som han hidtil har brugt. 

Samarbejdspartnere gennem 20 år: 

Per Erin Madsen og LOGO!
Per Erin Madsen demonstrerer en af de oprindelige LOGO! - styrede 
pappressere, som han stadig bruger til papaffald fra værkstedet.

PM Elektrik A/S
I 2007 fl yttede Dani-tech mekanikdelen til Haderslev og 
Per Erin Madsen overtog styringsdelen af virksomheden 
og forblev i bygningen i Kolding under navnet PM Elektrik 
A/S. I nogle år var PM Elektrik A/S underlagt en klausul 
om, at de ikke måtte arbejde med hydraulik, og derfor 
blev der taget helt nye opgaver ind, som eksempelvis 
elevatorer og handikaplifte. 

PM Electric har i perioder haft op til 12 – 14 ansatte, 
hvoraf en del har været på fl eksjobs.

- Både fl eksjobberne, samfundet og vi har haft stor 
nytte af det samarbejde, og de ulemper, der er forbundet 
med at have handikappede og fl eksjobbere ansat, har vi 
fundet løsninger på undervejs. Til gengæld har vi kunnet 
lave mange montageopgaver af forskellig art til konkur-
rencedygtige priser, så vi har kunnet holde beskæftigelsen 
og dermed bevare arbejdspladserne i Danmark i stedet 
for, at arbejdet ville være ”eksporteret” til et lavtlønsland, 
siger Per Erin Madsen. 

PM Elektrik A/S er gået tilbage til det oprindelige 
koncept og arbejder nu hovedsagelig med montageop-
gaver og specialstyringer i mindre styktal. 

Per Erin Madsen har til eget brug bygget en presser til kabelsko. 
Den er naturligvis styret af en LOGO!, hvor en analogindgang 
anvendes til trykmåling. 

Produktchef Lars Limkilde, Siemens A/S, t.v., forklarer Per Erin Madsen, t.h.,
 om de mange faciliteter, som han har mulighed for at udnytte på den nye LOGO! 8.  

Funktionsudvidelser uden omkostninger.

LOGO! Har 20-års 
fødselsdag.

Nemt lave 
funktionsændringer.

LOGO! ligger godt for maskinfolk.
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Få mere ud af dine maskiner med

iTRAK
Det intelligente track system

Forøg produktionsmængden og fleksibiliteten. 
Reducér vedligeholdelsen og maskinens størrelse.
Endelig et modulært og skalérbart motion control system, der kontrollerer 

de enkelte vogne uafhængigt af hinanden i transportsystemet. Skalérbar og 

fleksibel og enkel at installere og vedligeholde. iTRAK revolutionerer design og 

opbygning af trackbaserede løsninger til emballage-og materialehåndtering.

Mød os på standnr. B1126
på Automatik Messen i Brøndby
Læs mere om iTRAK på
www.rockwellautomation.com/da_DK/go/itrak/
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Lenze holdt to velbesøgte 
seminarer om PackML. 
(Packaging Machine Lan-
guage) og Industri 4.0.

SEMINAR.  Deltagerne var 
nordiske maskinbyggere og 
slutbrugere, da Lene holdt 
to velbesøgte seminarer om 
Packaging Machine Lan-
guage og Industri4.0. 

Uwe Keiter, formand i 
Packaging Group i organ-
isationen OMAC (the Or-
ganization for Machine

Automation and Con-
trol) ridsede udviklingen af 
PackML standarden op. Han 
betonede, hvor vigtigt det er 
for industriens maskinbyg-
gere at implementere denne 
åbne standard, når de desig-
ner deres maskiner. PackML 
standarden gør det meget 
lettere for slutbrugeren at få 
sine forskellige maskiner fra 
forskellige leverandører til 
at tale sammen. Dette sam-
arbejde i hele værdikæden 
bliver stadig vigtigere, idet 
den digitale udvikling går 
stadigt hurtigere.

Bedre sammenhæng  
mellem maskiner
Arne Svendsen, Head of 

Manufacturing Execution 
Systems & Automation So-
lutions, og Claus Norup,

Automations Arkitekt, 
med ansvaret for implemen-
tering af PackML hos Arla 
Foods, berettede fra deres 
arbejdsplads og fra OMAC 
arbejdsgruppen, hvordan 
Arla som slutbruger i dag 
kræver af sine leverandø-
rer, at de leverer maskiner 
med en grænseflade til 
denne åbne standard. Det 
åbne interface med PackML 

standarden giver en tydeligt 
forbedret sammenhæng 
mellem maskiner i samme 
linje samt mellem

maskiner og den overord-
nede liniestyring. Det be-
tyder forbedringer også for 
integratorer og ikke mindst 
et meget bedre overblik for 
personalet ved maskinen 
under både drift og service-
opgaver. Nok så væsentligt 
betyder brugen af standar-
den, at time-to-market for 
Arlas produkter går hurti-

gere og mere problemfrit.
Der er ikke så mange proble-
mer undervejs som tidligere, 
før den endelige produktion 
af nye produkter på nye li-
nier kører. 

Industri 4.0 er ikke fremtid 
men nutid
Arne Svendsen udtrykte, at 
Industri 4.0 handler mindre 
om nye teknologier men 
mere om at kunne forbin-
de teknologierne og skabe 
nye forretningsmodeller og 

gøre det hurtigt, nemt at 
vedligeholde og opgradere. 
Brugen af den åbne standard 
PackML betyder omkost-
ningsbesparelser,

hurtigere projekter, har-
moniseret interface, opera-
tøreffektivitet og forbedret 
uptime.

Den danske maskinbyg-
ger Bila A/S er en af de man-
ge leverandører til Arla og 
derfor underlagt Arlas krav

om brug af PackML stan-
darden. Michael Mossing fra 
Bila berettede, hvordan de 
integrerer standarden i ud-
viklingen af deres maskiner 
og hvordan brugen af denne 
åbne standard gør design af 
maskinerne lettere.

Konklusionerne fra Bila 
lød, at PackML er en god 
standard som sparer tid til 
specificering og idriftsæt-
telse.

Industri 4.0 er ikke frem-
tid men nutid. Ikke længere 
revolution men evolution. 

Vigtigt at  
”hoppe med på vognen”
Carsten Nøkleby fra indu-
strinetværket SESAM for-
klarede, hvor vigtigt det er 
for industrien at hoppe med 
på vognen og forbedre
IT-integrationen mellem 
maskiner samt mellem 
maskiner og mennesker. 
PackML standarden er den 
rigtige vej at gå.

De cloudbaserede løsninger
Endelig talte Jan Vestbjerg 
Koch fra Lenz SE om In-
dustri 4.0 og Lenes clou-
dbaserede løsninger hertil 
medfokus på Big Data og 
databeskyttelse.

Undervejs og efter de 
interessante præsentatio-
ner var der stor spørgelyst 
blandt publikum, der disse 
to. Dage fik øjnene op for en 
ny og væsentlig udvikling i 
maskinbranchen. PackML 
er kommet for at blive.

hassel.

Industri 4.0 handler om at 
kunne forbinde teknologier

DATASIKKERHED. Globale 
tilsynsmyndigheder har 
voksende bekymringer ved-
rørende pålideligheden af 
optegnelser og data, der lig-
ger til grund for beslutninger 
omkring produktkvalitet 
og patientsikkerhed. Dette 
demonstreres gennem de 
mange vejledninger og for-
skrifter om dataintegritet 
fra UK MHRA, Verdens-
sundhedsorganisationen 
(WHO), og US FDA.

Informationer og  
erfaringsudveksling
Formålet med konferencen 
er at informere deltagerne 
om hvilke konsekvenser risi-
ci i forbindelse med datainte-

gritet har for en virksomhed 
og høre om de bekymringer 
og forventninger industriens 
organisationer har i forhold 
til dataintegritet. Endvidere 
kan man på konferencen bli-
ve informeret om innovative 
og pragmatiske løsninger, 
der behandler de mange-
facetterede dimensioner 
af risici i forbindelse med 
dataintegritet i hele et pro-
dukts livscyklus. Et vigtigt 
formål med konferencen er 
det også at deltagerne får 
mulighed for indbyrdes at 
dele egne udfordringer og 
erfaringer.

Et verdensklasseprogram
- Vi er glade for at have sam-

let et verdensklasseprogram, 
der tæller internationale ta-
lere fra tilsynsmyndigheder, 
industrien, tjenesteudbyde-
re, den akademiske verden 
samt brugere af vitale opteg-
nelser og data. Konferencen 
vil belyse alle aspekter af 
dataintegritet ved at inkor-
porerer den menneskelige 
faktor, forretningsprocesser 
og automatisering. I forbin-
delse med konferencen vil vi 
også fejre, at GAMP, der er 
en del af ISPE, har 25 års ju-
bilæum i 2016, siger Henrik 
Goldschmidt, der er ISPE 
Nordic Vice Chaiman og 
medarrangør af konferen-
cen.

Konferencen er åben for 
både medlemmer og ikke-
medlemmer af ISPE Nordic 
Affiliate.
Yderligere oplysninger om 
konferencen kan fås på: 
www.ispe.org/2016-eu-
gamp-data-integrity-confe-
rence.                          jsj

ISPE-konference i København:

Automatik og datasikkerhed 
i den farmaceutiske industri

Den nye standard inden  
for selvsugende  
pumpeteknologi

PUMPER. Alfa Laval LKH 
Prime er en effektiv, alsidig 
og hygiejnisk selvsugende 
pumpe, baseret på det 
markedsførende Alfa Laval 
LKH pumpesortiment. Den 
bruger en kombination af 
air-screw teknologi og avan-
ceret design til at opfylde de 
strengeste krav i et udvalg 
af hygiejneindustrier, her-
under fødevarer, mejeripro-
dukter, drikkevarer. LKH 
Prime UltraPure-versioner-
ne er ideelle til anvendelse i 
den farmaceutiske industri.

Opfylder de  
strengeste krav 
LKH Prime bruger kombi-
nationen af avanceret air-
screw teknologi, optimeret 
pumpehjul og pumpehus 
geometri, og overstiger 
dermed branchens for-
ventninger til effektiv 
drift, nedsat energiforbrug 
og CO -aftryk. Alfa Laval 
LKH Prime er konstrueret 
til at opfylde de strengeste 
krav inden for hygiejneindu-
strierne. Den er EHEDG-
certificeret og autoriseret til 
at bære 3-A-symbolet.

Til en hvilken som  
helst industri
Den nye pumpe er kende-
tegnet ved pålidelighed for 
forbedret operationel pro-
duktivitet og er udviklet til 
lokale rengøringsopgaver 
(CIP: Cleaning-in-Place), 
hvor der forekommer ind-
blandet luft. Den kan også 
pumpe produktet og poten-
tielt reducere investeringen 
ved udvikling af processy-
stemer - i en hvilken som 
helst industri.

Betydeligt  
reducerede støjniveauer
Alfa Laval LKH Prime er 
lydsvag under drift og re-
ducerer lydniveauer med 
80 % sammenlignet med 
pumper, der bruger tradi-

tionelle pumpeteknologier 
til CIP-applikationer med 
indblandet luft. Denne støj-
dæmpende egenskab er en 
effektiv måde at forbedre 
arbejdsmiljøet på og skabe 
produktionssikkerhed for 
medarbejderne.

Let at vedligeholde
Pumpen er let og omkost-
ningseffektiv at servicere 
og vedligeholde. Alfa Laval 
LKH Prime deler alminde-
lige reservedele med Alfa 
Laval LKH pumpesorti-
mentet og tilbyder dermed 
lave omkostninger ved ejer-
skab og længere oppetid, un-
derstøttet af den sikkerhed, 
der følger med Alfa Lavals 
globale servicenetværk.
www.alfalaval.com  hassel.

Hygiejnisk pumpning med højere 
effektivitet og mindre støj

En effektiv, alsidig og hygiejnisk selvsugende pumpe.

Den internationale organisation International Society 
for Pharmaceutical Engineering (ISPE) afholder i dagene 
4. – 5. oktober 2016 konferencen ’ ISPE GAMP, Data 
Integrity Europe Conference’ i København. Nærmere 
bestemt hos Novo Nordisk A/S i Gentofte.

Deltagene hører om Arlas Pack ML

Et velbesøgt seminar af maskinbyggere og slutbrugere.



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

De nye radarer er perfekte til vand og spildevand - innovative og effektive 
Som de eneste radarer på markedet, er det nu muligt at tilgå alle værdier og hele menuen via Bluetooth®-teknologi og en SmartBlue 
app. Herved kan der spares tid både ved idriftsættelsen, drift og vedligeholdelse og samtidig fås fuld kontrol over hvordan målerne 
har det.

Nå nye højder med Bluetooth
For at give brugeren fuld adgang til alle data, har Endress+Hauser designet en SmartBlue app, som i sin enkelhed bare downloades 
til enten Android eller iOS (iPhone og iPad). Der skal ikke anvendes nogen ekstra bokse eller ledninger. Derefter kan radaren 
idriftsættes på mindre end 1 minut med de mest almindelige parametre. Under drift er det muligt at hente data på alle installerede 
radarer både på målte værdier, måler status og sågar kurver over flere dages værdier – alt sammen på enten mobiltelefon eller 
tablet.

En rigtig vandhund i kompakt design
De nye radarer, FMR10 og FMR20, er de mest kompakte radarer i deres klasse takket være et helt unikt radar-chip design og 
integreret antenne – en helt ny opfindelse som Endress+Hauser har udviklet. Dette betyder at de nye radarer kan tilpasses selv i 
applikationer med snævre forhold.

En skarp pris og hurtig levering
FMR10 fås til ca. 3000 kr og har mindre end en uges leveringstid, FMR20 fås til ca. 6000 kr og har lidt længere leveringstid, da den 
tilbyder flere valgmuligheder.

Se de nye radarer på Automatik messen på stand nr. B1128, på Spildevandstræf eller på vores hjemmeside.
www.dk.endress.com /radar10_20

Radar i helt nye dimensioner

Telefon +45 70 131 132
Fax +45 70 132 133
info@dk.endress.com
www.dk.endress.com
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NDC Technologies, der i 
Danmark er repræsente-
ret af Insatech A/S, har 
introduceret PrediktIR til 
on-line fugtmåling, hvor 
målingen ikke er afhængig 
af omgivelsernes skifte i 
temperatur, luftfugtig-
hed og variationer i selve 
produktet. 

FUGT. I årevis er markedet 
blevet tilbudt instrumente-
ring til måling af fugt til en 
forholdsvis lav pris, men i 
praksis har forventningerne 
ikke kunne afstemmes med 
instrumenternes formåen. 
Det har især skabt udfor-
dringer, at disse instrumen-
ter har brug for regelmæssig 
re-kalibrering, har ringe må-
lenøjagtighed og en stabili-
tet, der ofte ikke gør dem 
egnede til at sidde direkte i 
processen, hvor selv en sim-
pel måleparameter er vigtig.

  
NIR-teknologi til fødevarer 
og bulk-materialer
Firmaet NDC Technologies 

målretter nu sin verdens-
kendte NIR-teknologi mod 
fugtmåling i fødevarer og 
bulk-materialer. Det kan 
eksempelvis være mælke-
pulver, morgenmadspro-
dukter, sukkerroe-pulp, 
mel, biomasse, træflis og 
cementbaserede produkter. 
Teknologien, der ligger bag 

PrediktIR, er den samme 
velkendte og gennemteste-
de teknologi, som allerede 
kendetegner NDC Techno-
logies. Med PrediktIR er der 
tale om fugtmålinger, hvor 
målingen ikke er afhængig 
af omgivelsernes skifte i 
temperatur, luftfugtighed 
og ikke mindst variationer 

i selve produktet såsom 
højde. 

En pålidelig måling
NDC Technologies har, med 
mere end 30.000 installa-
tioner verden over, slået sig 
fast som et pålideligt brand 
til on-line NIR-måling. In-
stallationerne spænder over 
en lang række applikationer, 
produkter og slutbrugere.

Fordele ved en on-line 
måling er, at produktkvali-
teten optimeres og at der i 
produktionsøjemed opnås 
bedre reproducerbarhed. 
Endvidere får man hurtigere 
opstart og produktskift, hø-
jere udbytte grundet bedre 
styring under produktion 
samt automatisering af pro-
cessen.

Måling ved hjælp af lys
PrediktIR er baseret på 
NDC Technologies’ gen-
nemprøvede teknologi med 
optiske filtre; Man tilfører 
sin prøve lys ved en bestemt 
bølgelængde, og dette lys ab-
sorberes af den fugt, der er 
til stede i prøven afhængigt 
af mængden. Ved hjælp af 

roterende filterhjul selekte-
res bølgelængder, hvorved 
fugt absorberes, og alt det, 
der ikke er fugtrelateret, 
sorteres fra.

Upåvirket af  
ydre påvirkninger
Målingen er uden påvirk-
ning af atmosfærisk støv, 
lampeintensitet, luftfug-
tighed og varierende pro-
dukthøjde. Algoritmer i 
softwaren konverterer nu 
disse lyssignaler fra detek-
toren til et output, der er 
proportionalt med fugt-
indholdet i prøven. Denne 

algoritme er fra fabrikkens 
side prædefineret til at passe 
til produkttypen, men en 
kundespecifik tilpasning til 
referencemetode kan nemt 
udføres under installationen 
eller løbende efter produk-
tionens start. 

Målingen foregår i realtid 
og kan til enhver tid over-
føres til styresystemet ved 
hjælp af enten 4...20 mA 
signal, seriel bus eller ether-
net-forbindelse. Således er 
installationen også kompa-
tibel til brug i ubemandede 
processer.             

     jsj

Pålidelig on-line fugtmåling

DATABESKYTTELSE. Hvem 
passer på de data, der passer 
på os? I takt med, at indu-
strien, regeringen, certi-
ficeringsorganer og ikke 
mindst kunder kræver en 
stadigt større grad af data-
opbevaring, sporbarhed og 
registrering af alle slags pa-
rametre i industrien, er der 
naturligt opstået et behov 
for, at data opbevares under 
beskyttede forhold – typisk 
i aflåste lokaler, skabe eller 
serverracks. Men er det nød-
vendigvis en garanti for, at 
data dermed er sikrede?

Det mener de ikke nød-
vendigvis hos Turck, der er et 
af Hans Følsgaard A/S’ bæ-
rende agenturer. Turck har 
udviklet IMX12-CCM, der 
i sin forbavsende enkelthed 
er et lille, kompakt overvåg-
ningsmodul til DIN-skinne-
montage. IMX12-CCM kan 
placeres i stort set alle slags 
DIN-skinnebestykkede in-
stallationer og derfra holde 
øje med utilsigtet indtræn-
gen i sikrede skabe. Dertil 
kommer, at den lille ”ka-
binetspion” også er i stand 
til at monitere flere andre 
slags data, der er kritisk for 
hardwarens eller de sikrede 
datas tilstand.

Undgå økonomisk  
katastrofe
Det kun 12,5mm brede 
IMX12-CCM modul – som 
i øvrigt er udviklet, så det 

også kan bruges i ex-miljøer 
– er en hjælpende hånd til 
industrien, hvor det ikke 
kun handler om den pas-
sive databeskyttelse. Som 
industrivirksomhed kan 
man jo overveje, hvad der 
ville ske, hvis centrale pro-
grammeringsdata for et 
automations- eller proces-
anlæg pludselig går tabt. Det 
kunne for mange virksom-
heder være en økonomisk 
katastrofe.

Så uanset anvendelsen – 
og uagtet om vi taler om be-
skyttelse mod brand, fugt, 
tyveri, sabotage eller spio-
nage, så kan IMX12-CCM 
være en yderst effektiv lille 
hjælper og beskytter, som 
enten lagret eller i real-time 
kan fortælle om kritiske æn-
dringer i et skab eller rack.

Data gemmes i op til et år
Det er muligt at opsætte 
IMX12-CCM med en 
række parametre, der gør 
advarsler og ”sladren” så 
aktuelle, som tilstanden nu 
kræver det. Modulet inde-
holder en række sensorer, 
der spænder fra triangule-
ringssensorer over fugt- og 
temperatursensorer til lys-
sensorer. Monitering af en 
skabslåge – eller klimaet i en 
installation – kan derfor ske 
med flere faktorer, hvad der 
gør det vanskeligt at snyde 
Turcks nye modul.

Men hvis det nu bare 

handler om, at kunne do-
kumentere en sikker op-
bevaring af data, er det jo 
ikke sikkert, at man behøver 
komme rendende, hvis et gi-
vent skab åbnes. Det kan jo 
være, at det rigeligt rækker 
at dokumentere adgangen 
til et skab, og i det tilfælde 
er IMX12-CCM udstyret 
med en datalogger, som 
registrerer ændringer ud 
over de afstukne grænser 
og lagrer data i op til et år. 
Man kan altså udlæse data i 
forbindelse med eksempel-
vis kvartalsmæssige afrap-
porteringer eller lignende 
adminstrative opgaver.

Man kan nemt opstille 
grænser for registrering af 
events og alarmering på 
modulet front, så det er 
nemt at bruge. Det gælder 
også for installationen, for 

tilslutning af blot seks led-
ninger, blandt andet en 4 
- 20mA strømforsyning, 
rækker rigeligt til, at mo-
dulet er fuldt funktionelt. 
Og man skal ikke bruge 
programmeringsenheder 
til set-up af modulet, så det 
er en fin ”fit-and-forget” løs-
ning. Eller skulle man sige 
”retrofit-and-forget”? Den 
kompakte størrelse betyder 
i hvert fald, at modulet let 
kan placeres i eksisterede 
skabe eller racks.

Kommunikation  
via HART-protokollen
Alarmering kan videre-
gives via et potentialfrit 
kontaktsæt, hvis givne 
grænseværdier overskri-
des. Men faktisk er IMX12-
CCM også udstyret med en 
HART-protokol til kommu-

nikation af alarmer og data. 
HART-protokollen er selv-
følgelig ikke valgt ud af det 
blå. Den hænger sammen 
med ex-certificeringen, og 
tilslutningerne til modulet 
sker da også med grundlæg-
gende ex-sikre forbindelser.

HART er i vækst inden 
for de industrielle miljøer, 
og især i trådløse applikatio-
ner giver den robuste kom-
munikationsteknologi god 
mening.

På sin vis kan man sige, at 
IMX12-CCM også er forbe-
redt til industrielle omgivel-
ser, næsten da. Modulet er 
skabt til måling af tempera-
turer mellem -25 °C og +60 
°C – i øvrigt med en præ-
cision med +/-1,5 procent. 
Hvis temperaturen kommer 
ud over de grænser, har man 
nok et større problem end 

det sikkerhedsmæssige. 
Fugtsensoren måler mel-
lem 10 og 90 procents re-
lativ luftfugtighed med en 
repetitionspræcision på 0,2 
procent. Afstandmålingen 
for døråbningen ligger mel-
lem 4 og 20cm, hvad der nok 
passer til de fleste applika-
tioner.

 IMX12-CCM er selv-
følgelig ikke en fuldstæn-
dig indbrudssikring, men 
det har nu heller ikke været 
Turcks mening med modu-
let. Det er en spion og en 
sladrehank, som bare skal 
fortælle operatørerne om, at 
der er events eller miljøpå-
virkninger, der ikke er helt, 
som de skal være. Og det kan 
man så enten registrere eller 
reagere på.
Stand B 1202.

hassel.

Automatik 2016:

Kabinetspionen 
passer på data

Måleresultaterne kan aflæses på et lille display og kan samtidig 
overføres til styresystemet i realtid ved hjælp af enten 4...20 mA 
signal, seriel bus eller ethernet-forbindelse.

Målesensorens design og ma-
terialevalg er tilpasset anven-
delsen i fødevareindustrien.
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 TIRSDAG 13. SEPTEMBER

Kl. 09.30 - 12.00 – Konferencelokalet i Brøndby Hallen 

DANMARKS BEDSTE ROBOT- OG AUTOMATIONS-
LØSNINGER 
– hvordan gearer vi virksomheder og arbejdsstyrke til 
fremtidens produktion

Hvorfor skal vi automatisere, hvad gavner det
samfundet?
Ved Jani Lykke Methmann, Direktør, Arbejdsgiverne 

Hvad er godt ved de nominerede løsninger til 
DIRA Automatiseringsprisen?
Ved Ole Madsen, Juryformand, AAU 

DIRA Automatiseringsprisen 2016 – mød de nominerede
Ved Welltec A/S, Haarslev Industries og Carlsberg 

Hvordan gearer vi samfundet og arbejdsstyrken til
en større grad af automatisering?
Ved Thomas Damkjær Petersen, Formand for 
Ingeniørforeningen IDA 

Netværksfrokost

Arrangør: DIRA og RoboCluster

Kl 13.00 - 16.00 – Konferencelokalet i Brøndby Hallen

FREMTIDENS INDUSTRIROBOTTER
Danmarks førende specialister, giver deres bud på, 
hvad der sker på robotområdet om 5-10 år

Vi kan ikke i dag, men robotterne kan om 5-10 år
Ved Ole Madsen, Professor, Aalborg Universitet

Regler og sikkerhedskrav på 5 og 10 års sigt
Ved Hans Morten Henriksen, Direktør, Maskinsikkerhed ApS

Information om ISO TR 15066 “Hvor hårdt må vi slå?
Ved Lasse Kieffer, Universal Robots

Fremtidens sensor-teknologi til industrirobotter
Ved Lars Mikael Andersen, Produktchef, Sick A/S

Mobile robotter 
– produktionens nye fl exible medarbejdere
Ved Kim Reeslev, Country Manager, KUKA

Hyperfl eksible robotløsninger
Ved Casper Hansen, Adm. Direktør, Technicon

Hvad mener vi, der er på vej? 
Ved Søren Peter Johansen, Faglig leder, DIRA

Arrangør: DIRA og Maskinsikkerhed ApS

Kl. 13.00 - 14.00 – Gunnar Nu Salen, Idrættens Hus 

BYGNINGSAUTOMATIK OG MASKINDIREKTIVET: 
NYE KRAV FRA 20. APRIL 2016 
Ved Lars Kaalby, Seniorkonsulent, Maskinsikkerhed ApS

Kl. 14.00 - 15.00 – Gunnar Nu Salen, Idrættens Hus

ATEX I VIRKELIGHEDENS VERDEN 
Ved Christian Myrwick, Salgschef, Maskinsikkerhed ApS

Arrangør: Maskinsikkerhed ApS

 ONSDAG 14. SEPTEMBER

Kl. 9.30 - 10.00 – Konferencelokalet i Brøndby Hallen 

FREMTIDENS FREMSTILLING 
Ved Mads Thimmer, CEO, Innovation Lab 

Kl. 10.00 - 10.30 – Konferencelokalet i Brøndby Hallen

AUTOMATIK, AUTOMATION OG AI 
Ved Mads Voigt Hingelberg, Direktør, Big Data, Innovation Lab

Kl. 10.30 - 11.00 – Konferencelokalet i Brøndby Hallen

INDUSTRIEL 3D PRINT – HVOR ER VI NU? 
Ved Jimmi Friborg, Direktør Demolab, Innovation Lab

KONFERENCEPROGRAM
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Kl. 13.30 - 14.00 – Konferencelokalet i Brøndby Hallen 

INDUSTRIAL IOT – I PRAKSIS
Ved Morten Opprud Jakobsen, Ass. Professor i Elektronik 
og Embedded Software, Aarhus Universitet

Kl. 14.00 - 14.30 – Konferencelokalet i Brøndby Hallen

DRONER, DIMSER OG INDUSTRIAL COMPUTING – 
GADGETS PÅ PRODUKTIONSGULVET 
Ved Jimmi Friborg, Direktør, Demolab, Innovation Lab

Kl. 14.30 - 15.00 – Konferencelokalet i Brøndby Hallen

BIG DATA, BIG BUSINESS – MEN NU FOR ALLE 
Ved Mads Voigt Hingelberg, Direktør, Big Data, Innovation Lab

Kl. 15.00 - 15.30 – Konferencelokalet i Brøndby Hallen

SILICON VALLEY – BEHIND THE SCENES 
Ved Juan Carlos Velten, CEO, Zealmark

Arrangører: Innovation Lab

Kl. 13.00 - 14.00 – Gunnar Nu Salen, Idrættens Hus

MASKINDIREKTIVET: OPGAVER OG ANSVAR; 
I SAMARBEJDE MED ARBEJDSTILSYNET
Ved Lars Kaalby, Maskinsikkerhed ApS og Lars Arly
Rasmussen, Arbejdstilsynet

Kl. 14.00 - 15.00 – Gunnar Nu Salen, Idrættens Hus

DE NYE DIREKTIVER: LVD, EMC, ATEX, PED 
Ved Hans Morten Henriksen, Direktør, Maskinsikkerhed ApS

Arrangør: Maskinsikkerhed ApS

 TORSDAG 15. SEPTEMBER

Kl. 9.45 - 12.30 – Konferencelokalet i Brøndby Hallen

FREMTIDENS DIGITALE PRODUKTION OG 
”INDUSTRI 4.0” I DANMARK

Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering 
Ved Stig Yding Sørensen, Centerchef, Teknologisk Institut

Med fokus på digitalisering gennemgås ready-to-use 
produkter til Industri 4.0 og IoT 
Ved Michael Nielsen, Adm. Direktør, Beckhoff Automation ApS

IoT - fra idé til digitalt produkt: tænk stort, start småt 
Ved Brian Gottorp Jeppesen, Chief Executive Offi cer (CEO), 
Mjølner Informatics A/S

Fremtidens fabrik – maskinerne bliver intelligente 
Ved Eberhard Klotz, Head of Industry 4.0 campaign, Festo AG

Internet of Things med Azure IoT Suite
Ved Ole Kjeldsen, Teknologi- & Sikkerhedsdirektør /
CTO & CISO, Microsoft Danmark.

Afslutning med panel diskussion, vand og sandwich

Arrangører: BITVA, DIRA og VELTEK

Kl. 11.00 - 12.00 – Gunnar Nu Salen, Idrættens Hus

LOCK OUT / TAG OUT: SIKKERHED UNDER 
REPARATION OG SERVICE 
Ved Hans Morten Henriksen, Direktør, Maskinsikkerhed ApS

Kl. 12.30 - 13.30 – Gunnar Nu Salen, Idrættens Hus

FJERNSTYRING AF MASKINER 
Ved Hans Morten Henriksen, Direktør, Maskinsikkerhed ApS 
og Morten Stokholm, Secomea

Kl. 13.30 - 14.30 – Gunnar Nu Salen, Idrættens Hus

SIKRE STYRINGER EFTER DS/EN ISO 13849-1 OG -2 
Ved Kim Bjerre, Seniorkonsulent, Maskinsikkerhed ApS

Kl. 14.30 - 15.30 – Gunnar Nu Salen, Idrættens Hus

NYT OM EL PÅ MASKINER 
Ved Hans Morten Henriksen, Direktør, Maskinsikkerhed ApS

Arrangør: Maskinsikkerhed ApS

TILMELD
dig på automatikmesse.dk
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 TIRSDAG 13. SEPTEMBER

Kl. 10.00 - 11.30 – Morten Frost, Idrættens Hus

INTELLIGENT FORTRÅDNING TIL MASKINER  
OG SYSTEMER
Ved Eaton Electrical Sector 

Kl. 12.30 – 14.00 – Morten Frost, Idrættens Hus

INTELLIGENT FORTRÅDNING TIL MASKINER  
OG SYSTEMER
Ved Eaton Electrical Sector

 ONSDAG 14. SEPTEMBER

Kl. 10.00 – 11.30 – Kurt Nielsen, Idrættens Hus

MASKINOPTIMERING MED IOT OG INDUSTRI 4.0 
Ved Beckhoff Automation ApS

Kl. 10.00 – 11.30 – Preben Elkjær, Idrættens Hus

INDUSTRIAL NETWORK SECURITY MADE EASY
Ved Beijer Electronics

Kl. 10.00 – 11.30 – Allan Simonsen, Idrættens Hus

HØR HVORDAN AUTOMATION VIL ØGE  
VIRKSOMHEDERS KONKURRENCEEVNE OG  
GØR PRODUKTION I DANMARK TIL EN FORDEL 
Ved Omron Electronics A/S

 TORSDAG 15. SEPTEMBER

Kl. 10.00 - 11.30 – Preben Elkjær, Idrættens Hus

ENKEL FORTRÅDNING, GRÆNSELØS  
AUTOMATISERING
Ved Phoenix Contact A/S

PRODUKTDEMOER

Som besøgende på Automatik har  
du fri adgang på konferencerne –  

Tilmeld dig på automatikmesse.dk
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ABB A/S B1242
Meterbuen 33, 2740 Skovlunde

ARI-Armaturen A/S B1154
Teknikervej 10, 7000 Fredericia 

Armatec A/S B1234
Mjølnersvej 4-8, 2600 Glostrup,  

tlf. 46960091, bd@armatec.dk, 

www.armatec.dk

Armatec A/S B1234
Mjølnersvej 4-8, 2600 Glostrup 

Askalon B1143
Generatorvej 8a, 2860 Søborg,  

tlf. 21213492, kim.larsen@ 

askalon.dk, www.askalon.dk

AUTOMATIC SYD A/S B1256
Smedevænget 4, 6310 Broager, tlf. 

40171505, sjn@automatic-syd.dk, 

www.automatic-syd.dk

Automatik & Proces B1300
Ved Freerslev Hegn 21,  

3400 Hillerød

Aventics B1114
Naverland 11, 2600 Glostrup 

AVN Teknik A/S B1020
Dalager 1, 2605 Brøndby,  

tlf. 21655625, fb@avn.dk,  

www.avn.dk/avn-teknik/ 

AVNTeknik.aspx

AxFlow A/S B1014
Kong Svends Vej 65A, 2765 Smørum

Balluff ApS B1211
Åbogade 15, 8200 Århus N 

Baumer A/S B1113
Runetoften 19, 8210 Århus V 

BB Data Teknik A/S B1316
Transformervej 18, 2860 Søborg 

Beckhoff  
Automation ApS B1058
Birkemose Alle 25, 6000 Kolding,  

tlf. 43201574, l.lyngbaek@beck - 

hoff.com, www.beckhoff.dk

Beijer Electronics A/S B1003
Lykkegårdsvej 17, 1., 4000 Roskilde, 

tlf. 46757666, ban@beijer.dk,  

www.beijer.dk

Bernstein A/S B1238
Sinddalsvej 30, 8240 Risskov,  

tlf. 22128602, jpb@bernstein.dk, 

www.bernstein.dk

Bihl + Wiedemann  
Nordic ApS B1052
Gydevang 39-41, 3450 Allerød,  

tlf. 70276020, jefland@bihl-wiede-

mann.dk, www.bihl-wiedemann.dk
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Bila Robotics &  
Universal Robots B1416
Industrivej 18, 7900 Nykøbing Mors, 

tlf. 21177450, hch@bila.dk,  

www.universal-robots.com

Bila Svendborg A/S  B1420
Finlandsvej 14, 5700 Svendborg 

BITVA B1322
Børsen, 1217 København K

Blackbird B1304
Pakhus 47, Sundkaj 7, 2150 Nord-

havn, tlf. 30328350, nr@blackbird.

online, www.blackbird.online

Bondy LMT A/S B1560
Hassellunden 14, 2765 Smørum,

mwe@bondylmt.dk, www.bondylmt.dk

Bosch Rexroth A/S B1116
Gungevej 1, 2650 Hvidovre,  

tlf. 36774466, info@boschrexroth.dk, 

www.boschrexroth.dk

Brd. Klee A/S B1522
Gadagervej 11, 2620 Albertslund, 

www.klee.dk

Brdr. Jørgensen  
Instruments A/S B1061
Hanne Nielsensvej 10, 2840 Holte, 

tlf. 45413040, ek@brj.dk, www.brj.dk

Brevini Danmark A/S B1062
Vævergangen 30, 2690 Karlslunde, 

tlf. 22783575, tonni.ottar@ 

brevini.com, www.brevini.com

Brother Nordic A/S B1530
Baldershøj 22, 2635 Ishøj,

info@brother.dk 

BS Specialslanger A/S  B1584
Smedeland 14, 2600 Glostrup 

Buhl & Bønsøe A/S B1564
Hassellunden 11A, 2765 Smørum, 

tlf. 45 95 04 17, hte@buhl-bonsoe.dk, 

www.buhl.bonsoe.dk

Busck & Co. ApS B1016
Postboks 108, 0900 København C 

BYG OVEN PÅ B1320
Boulevarden 25, 7100 Vejle,  

tlf. 41398980, trvs@bygovenpaa.dk, 

www.bygovenpaa.dk

Bürkert- 
Contromatic A/S B1040
Hørkær 24, 2730 Herlev,  

tlf. 44507502, sussi.erikshoj@ 

burkert.com, www.burkert.dk

Camozzi ApS B1065
Metalvej 7 A, 4000 Roskilde 

Carl A. Plesner A/S B1028
Klintehøj Vænge 6, Postbox 119, 

3460 Birkerød 

Carlo Gavazzi  
Handel A/S B1104
Over Hadstenvej 40, 8370 Hadsten 

CIM A/S B1318
Agern Alle 3, 2970 Hørsholm 

Com System A/S B1566
Porthusvej 9 B, 3490 Kvistgaard 

Compower A/S B1024
Marielundvej 29, 2730 Herlev 

CS Electric ApS B1056
Lillebæltsvej 6, 6715 Esbjerg N 

Damvig Develop A/S B1540
Kuldyssen 6, 2630 Taastrup,  

tlf. 30573736, flemming@damvig.dk, 

www.damvig.dk

DANBIT A/S B1548
Værkstedsvej 39-41, 4600 Køge 

Danfoss A/S B1544
Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager,  

tlf. 29125863, alp@danfoss.com, 

www.danfoss.dk

Dania Electric A/S B1314
Klostermarken 2, 9550 Mariager, 

tlf. 96682600, jfs@dania-electric.dk, 

www.dania-electric.dk

Dani-tech A/S B1570
Bredholm 4, 6100 Haderslev,  

tlf. 23214224, lk@dani-tech.com, 

www.dani-tech.com

Data Respons A/S (DK) B1264
Smedeholm 10, 2730 Herlev 

Datalogic AB B1418
Kista Science Tower, SE-164 51 

Kista 

Denso Robotics B1421
Kløvermarken 120, 7190 Billund,  

tlf. 22885592, llw@robolink.dk, 

www.densorobotics-europe.com/da

Desitek A/S B1303
Sunekær 8, 5471 Søndersø,  

tlf. 24477401, khh@desitek.dk, 

www.desitek.dk

DJ Stork Drives ApS B1580
Kirkebjerg Parkvej 12, 2605 Brønd-

by, tlf. 53 53 50 51, ulrik.eriksen@

storkdrives.com, www.storkdrives.

com

Duelco A/S B1140
Systemvej 8, 9200 Aalborg SV 

E. Eberhardt ApS B1050
Bygstubben 6, Trørød, 2950 Vedbæk 

Eaton B1550
Generatorvej 8 C, 2860 Søborg,  

tlf. 4082 8015, JohnnyMarch-

mann@eaton.com, www.eaton.dk

Eegholm a/s B1032
Grundtvigs Alle 165-169,  

6400 Sønderborg, tlf. 27103754,  

usc@eegholm.dk, www.eegholm.dk/

Ege Elektronik ApS B1258
Forstallé 79, 6200 Aabenraa 

Eilersen Electric A/S B1030
Kokkedal Industripark 4,  

2980 Kokkedal, tlf. 27113190,  

fje@eilersen.com, www.eilersen.dk

Electrotech ApS B1504
Sophienlundsvej 1C, 4300 Holbæk, 

tlf. 6161 1615, Lm@electrotech.dk

elkas automation B1035
Nørrelundvej 8 A, 2730 Herlev,  

tlf. 36938804, stb@elkas.dk,  

www.elkas.dk

Eltech A/S B1131
Hassellunden 14, 2765 Smørum,  

tlf. 22605724, hehe@eltech.dk, 

www.eltech.dk

Emco Controls A/S B1006
Høgevej 6, 3400 Hillerød 

Emerson Process  
Management B1144
Generatorvej 8A, 2.sal, 2860 Søborg

Endress+Hauser A/S B1128
Poppelgårdvej 10-12, 2860 Søborg, 

tlf. 24639076, dina.el-attar@dk.en-

dress.com, www.dk.endress.com

EPLAN Software  
& Service B1260
Dybendalsvænget 4, 2630 Taastrup 

Festo A/S B1210
Islevdalvej 180, 2610 Rødovre,  

tlf. 40543785, michael.holst@ 

festo.com, www.festo.dk

FlexBelt A/S B1590
Lanciavej 11, 7100 Vejle,  

tlf. 75727808, henrik@flexbelt.dk, 

www.flexbelt.dk

GCM A/S B1519
Redstedsgade 15, 6400 Sønderborg,  

tlf. 74421864, dp@gearcentralen.dk, 

www.gearcentralen.dk

GEMÜ ApS B1158
Industriparken 16-18, 2750 Ballerup 

Granzow A/S B1216
Ejby Industrivej 26, 2600 Glostrup, 

tlf. 30177851, rp@granzow.dk, 

www.granzow.dk
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Grønbech & Sønner A/S B1062
Scandiagade 25, 2450 Køben- 

havn SV 

Gustaf Fagerberg A/S B1246
Kornmarksvej 8, 2605 Brøndby,  

tlf. 43 29 02 00, fagerberg@fager-

berg.dk, www.fagerberg.dk

H. Sindby & Co. A/S B1502
Edisonvej 11, 7100 Vejle,

sindby@sindby.dk 

Hajo Tool B1594
Vejlegårdsvej 65B, 2665 Vallensbæk 

Hans Buch A/S B1146
Roskildevej 8-10, 2620 Albertslund, 

tlf. 43685269, pfu@hansbuch.dk, 

www.hansbuch.dk

Hans Følsgaard A/S B1202
Theilgaards Torv 1, 4600 Køge,  

tlf. 21567390, haj@hf.net,  

www.hf.net

HARTING ApS B1419
Hjulmagervej 4A, 7100 Vejle,  

tlf. 23 82 84 89, tage.andersen@

HARTING.com, www.HARTING.com

HellermannTyton  
AB Danmark B1132
Industrivej 44A, 1., 4000 Roskilde, 

tlf. 20849192, jakob.degn@Heller-

mannTyton.dk, www.Hellermann-

Tyton.dk

HNC Group A/S B1243
Industrivej 2, 4241 Vemmelev,  

tlf. 70132300, k.holmelund@ 

hncgroup.dk, www.hncgroup.dk

Hoff Vakuumteknik B1153
Ordrupvej 114, 1.tv, 2920 Charlot-

tenlund, tlf. 39641476, ndh@hoff- 

vakuum.dk, www.hoff-vakuum.dk

Hoyer B1054
Over Hadstenvej 48, 8370 Hadsten, 

tlf. 20232111, pm@hoyertransmis-

sions.com, www.svendhoyer.com

ICS A/S B1410
Holkebjergvej 79, Højme,  

5250 Odense SV, tlf. 66171074, 

mh@ics.as, www.ics-as.dk

IGE+XAO Nordic A/S B1248
Bistrupvej 22, 3460 Birkerød,  

tlf. 459421000, mm@ige-xao.dk, 

www.ige-xao.dk

igus® B1582
Postboks 243, 8800 Viborg,  

tlf. 40330511, pjakobsen@igus.dk, 

www.igus.dk

ILME Nordic AB B1517
Transportvägen 18, S-2466  

42 Löddeköpinge 

Incom DK ApS B1230
Krogvej 30, 3320 Skævinge 

Insatech A/S B1148
Algade 133, 4760 Vordingborg,  

tlf. 20856074, lo@insatech.com, 

www.insatech.com

Jens S.  
Transmissioner A/S B1512
Brogrenen 5, 2635 Ishøj,  

tlf. 30950690, naj@jens-s.dk,  

www.jens-s.dk

JLI vision a/s B1226
Poppelgårdsvej 9 B, 2860 Søborg, 

tlf. 25143595, birk@jlivision.com, 

www.jlivision.com

Jokab Safety DK A/S B1240
Rugmarken 15, 3520 Farum,  

tlf. 40757337, jf@jokabsafety.dk, 

www.jokabsafety.dk

Jumo Måle- &  
Reguleringsteknik A/S B1060
Theilgaards Torv 1E, 4600 Køge 

KH-Technic ApS B1552
Håndværkerbyen 26, 2670 Greve, 

tlf. 43690011, kh@kh-technic.dk, 

www.kh-technic.dk

Kjærulf Pedersen A/S B1324
Taastrupgaardsvej 8-10,  

2630 Taastrup 

KLINGER Danmark a/s B1038
Nyager 12, 2605 Brøndby,  

tlf. 43665808, mhs@klinger.dk, 

www.klinger.dk

Leine & Linde B1568
Stengaden 11, 8370 Nielstrup 

Lenze A/S B1110
Roskildevej 22, 2620 Albertslund,  

tlf. 46966666, bente.skytt@ 

lenze.com, www.lenze.com

Leuze electronic  
Scandinavia ApS B1025
Gydevang 33, 3450 Allerød 

LinearModul A/S B1156
Sivlandvænget 13 B, 5260 Odense S,  

tlf. 40847101, la@linearmodul.dk, 

www.linearmodul.dk

Lisco Analytical ApS B1033
Naverland 2, 9. sal, 2600 Glostrup, 

tlf. 39903905, sales@liscotech.dk, 

www.liscotech.dk

Lund & Sørensen A/S /  
Innotek A/S B1150
Maserativej 4, 7100 Vejle

Maskinsikkerhed ApS B1542
Messingvej 30B, 8940 Randers SV 

Max Fodgaard A/S B1159
Niels Bohrs Vej 33, Stilling,  

8660 Skanderborg 

Melcnc B1574
Industrivej 3A, 5500 Middelfart 

Metal Work Danmark A/S 
B1520
Korskildelund 1, 2670 Greve,  

tlf. 45 70 22 23 11, thorstein@

metalwork.dk, www.metalwork.dk

Metric Industrial A/S B1245
Hassellunden 14, 2765 Smørum,  

tlf. 22202611, kk@metric.dk,  

www.metric.dk

Metronic Aps B1262
Marielundvej 30, 2730 Herlev, tlf. 

22559000, nb@metronic.dk,  

www.metronic.dk

Mettler - Toledo A/S B1125
Naverland 8, 2600 Glostrup,  

tlf. 21281107, michael.breer@ 

mt.com, www.mt.com

MTS Randers A/S B1157
Messingvej 45, 8900 Randers 

Murrelektronik ApS B1214
Gasværksvej 30A, 9000 Aalborg,  

tlf. 20228180, hl@murrelektronik.dk, 

www.murrelektronik.dk

Nomo Transmissioner B1012
Kong Svends Vej 65, 2765 Smørum 

Nord Gear Danmark A/S B1120
Kliplev Erhvervspark 28, Kliplev, 

6200 Aabenraa, tlf. 73687814, 

paul.kloecker@nord.com, www.nord.

com/cms/dk/home-DK.jsp

Nord Tech Industri- 
systemer B1010
Lucernemarken 18 A,  

5260 Odense S, tlf. 65919802,  

lj@nord-tech.dk, www.nord-tech.dk

NOVOTEK  B1244
Naverland 2, 8. sal, 2600 Glostrup, 

tlf. 27733717, per.eiland@ 

novotek.com, www.novotek.dk

OEM Automatic  
Klitsø A/S B1122
Engholm Parkvej 4, 3450 Allerød 

Omron Electronics A/S B1042
Theilgaards Torv 3, 01, 4600 Køge, 

tlf. 20482862, anders.jessen@

eu.omron.com, www.omron.dk -  

https://omron.dk/da/home
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Parker Hannifin  
Danmark  B1301
Industriparken 35-37, 2750 Balle-

rup, tlf. 4356 0400, parker.dk@ 

parker.com, www.parker.dk

Parlock A-S B1102
Nimbusvej 5, 2670 Greve 

PCH Vibrations! B1232
Ved Klædebo 4, 2970 Hørsholm,  

tlf. 25134344, ru@pch-engine - 

ering.dk, www.pch-engineering.dk

PC|SCHEMATIC A/S B1225
Bygaden 7, 4040 Jyllinge, tlf.  

4678 8244, dorthe.larsen@pcs-

chematic.com, www.pcschematic.com

Pepperl + Fuchs A/S B1124
Kirkebjerg Allé 90, 2605 Brøndby 

PFI Flowteknik A/S B1213
Baldersbuen 49, 2640 Hedehusene 

Phoenix Contact B1130
Hammerholmen 48, 2650 Hvidovre, 

tlf. 26656815, mgross@phoenixcon-

tact.dk, www.phoenixcontact.dk

Pilz Skandinavien B1253
Ellegaardvej 25 L, 6400 Sønder-

borg, tlf. 74436332, pilz@pilz.dk,  

www.pilz.dk

Pizzato Elettrica s.r.l. B1526
Via Torino, 1, IT-366063 Marostica  

(VI), tlf. 0039 366 7892202, clotto@ 

pizzato.com, www.pizzato.com

Power Technic ApS B1546
Elsenbakken 19, 3600 Frederiks-

sund, tlf. 70208210, phj@power-

technic.dk, www.powertechnic.dk

PR electronics A/S B1236
Lerbakken 10, 8410 Rønde 

Proces-Data A/S B1402
Navervej 8, 8600 Silkeborg 

Pro-face B1508
Ledreborg Alle 118, 4000 Roskilde, 

tlf. 41994646, klaus@pro-face.dk, 

www.pro-face.dk

Profibus Danmark  B1134
Månedalstien 4, 3500 Værløse, tlf. 

26149194, peter.greve@profi bus.dk

Pumpac A/S B1004
Møllehaven 2, 4040 Jyllinge,  

tlf. 46761700, michael.andreasen@

pumpac.dk, www.pumpac.dk

Pumpegruppen A/S B1002
Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Lyngby 

R. Frimodt Pedersen A/S B1100
Ndr. Stationsvej 3, 8721 Daugård, 

tlf. 40303992, jbn@frimodt-p.dk, 

www.frimodt-p.dk

Regal A/S B1514
Industrivej 4, 4000 Roskilde,  

tlf. 46777000, rt@regal.dk,  

www.regal.dk

Rittal A/S U0002
Delta Park 37, 2665 Vallensbæk 

Strand, tlf. 40815284, clu@rittal.dk, 

www.rittal.dk

ROBOTECH A/S B1228
Blokken 31, 3460 Birkerød,  

tlf. 45903400, fpj@robotech.dk, 

www.robotech.dk

Rockwell  
Automation A/S B1126
Herstedøstervej 27-29,  

2620 Albertslund, tlf. 70 110 109, 

thkriste@ra.rockwell.com,  

www.rockwellautomation.dk

Rollco A/S B1222
Ladegårdsvej 2, 7100 Vejle,  

tlf. 24476282, k.larsen@rollco.dk, 

www.rollco.dk

Roxtec Denmark ApS B1412
Gydevang 4B, 3450 Allerød,  

tlf. 25125305, camilla.knudsgaard@

roxtec.com, www.roxtec.com/dk

Samson Regulerings- 
teknik A/S B1036
Blokken 55, 3460 Birkerød 

Scanreco Danmark Aps B1506
Østerled 28A, 4300 Holbæk 

Schmersal Danmark B1142
Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup 

Schneider Electric  
Danmark A/S B1051
Lautrupvang 1, 2750 Ballerup,  

tlf. 60217836, flemming.hansen@

schneider-electric.com,  

www.schneider-electric.com

S-connect -  
KVM Gruppen ApS B1534
Voldbjergvej 12 A, st., 8240 Risskov 

Secomea A/S B1554
Smedeholm 12, 2730 Herlev

SEW-EURODRIVE A/S B1516
Geminivej 28-36, 2670 Greve Strand, 

tlf. 43958505, mpk@sew-euro- 

drive.dk, www.sew-eurodrive.dk

Sick A/S B1250
Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød 

Siemens A/S U0003
Borupvang 9, 2750 Ballerup,  

tlf. 23 38 98 63, kim.meyer- 

jacobsen@siemens.com, 

www.siemens.dk/ind

Siemens A/S B1066
Borupvang 9, 2750 Ballerup,  

tlf. 23 38 98 63, kim.meyer- 

jacobsen@siemens.com,  

www.siemens.dk/ind

SkanCode A/S B1112
Gydevang 39-41, 3450 Allerød,  

tlf. 72220211, jp@skancode.dk, 

www.skancode.dk

SKF Danmark A/S B1518
Stamholmen 153, 2650 Hvidovre, 

tlf. 43436633, lisbeth.skovlund@ 

skf.com, www.skf.com

Smart Automation Aps B1224
Kattedamsvej 36, 9440 Aabybro, 

tlf. 50504868, Pan@smartdk.com, 

www.smartdk.com

SMC Pneumatik A/S B1118
Egeskovvej 1, 8700 Horsens,  

tlf. 40 90 87 25, nowak@smcdk.com, 

www.smcdk.com

Solar A/S B1524
Industrivej Vest 43, 6600 Vejen 

STEMMER IMAGING A/S B1121
Skelbækgade 2, 6. sal, 1717 Køben-

havn V, tlf. 33730000, a.runge@ 

stemmer-imaging.dk, www.stem-

mer-imaging.dk - http://www.stem-

mer-imaging.dk/en/

Stoptid B1000
Lundagervej 25, 8722 Hedensted 

Summit Electronics ApS B1106
Stamholmen 147, 2650 Hvidovre

Synflex A/S B1026
Lejrvej 3, 3500 Værløse,  

tlf. 21128811, mo@synflex.dk,  

www.synflex.dk

Sørensen & Kofoed A/S B1584
Smedeholm 7-9, 2730 Herlev,  

tlf. 24980387, dst@skdk.dk,  

www.skdk.dk

Tech Instrumentering B1254
Bjørnholms Allé 22, 8260 Viby J,  

tlf. 40700790, kim@tech.dk,  

www.tech.dk

TechMedia A/S B1321
Naverland 35, 2600 Glostrup,

info@techmedia.dk 

TechnoFlex B1510
Industrivej 21, 8653 Them,  

tlf. 87244545, sm@technoflex.dk, 

www.Industrivej 21

Teknologisk Institut B1572
Forskerparken 10, 5230 Odense M 

Thiim A/S B1500
Transformervej 31, 2860 Søborg,  

tlf. 44858000, pm@thiim.com, 

www.thiim.com
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Trimatic Automation ApS B1318
Storegade 82, 6430 Nordborg,  

tlf. 7345545, ca@trimatic.dk,  

www.trimatic.dk

United Components A/S B1528
Lollandsvej 33, 5500 Middelfart,  

tlf. 28878846, nhs@ucdk.com, 

www.ucdk.com

V. Løwener A/S B1220
Smedeland 2, Box 1330,  

2600 Glostrup, vl@loewener.dk, 

www.loewener.dk

Valtor Industri A/S B1022
Priorsvej 22, 8600 Silkeborg 

VELTEK B1302
Vodroffsvej 59, 2, 1900 Frederiks-

berg C, tlf. 33321400, prk@veltek.dk, 

www.veltek.dk

Verder A/S B1007
H.J. Holstvej 26, 2610 Rødovre,  

tlf. 36364603, sec@verder.dk, 

www.verder.dk

WAGO Denmark A/S B1252
Lejrvej 17, 3500 Værløse,  

tlf. 26393356, soeren.jensen@

wago.com, www.wago.dk

Watson-Marlow  
Flexicon A/S B1223
Frejasvej 2-6, 4100 Ringsted 

Weidmüller Danmark B1152
Vallensbækvej 18A, 2605 Brøndby, 

tlf. 27747801, peter.oppelstrup@

weidmuller.dk, www.weidmuller.dk

Wexøe A/S U0001
Lejrvej 31, 3500 Værløse,  

tlf. 40760403, ksc@wexoe.dk,  

www.wexoe.dk

Wonderware Scandinavia B1521
Lautrupvang 1, 2750 Ballerup 

Zebicon a/s B1532
Hedegårdsvej 11, 7190 Billund,  

tlf. 31968916, bla@zebicon.com, 

www.zebicon.com/

ZF Danmark ApS B1200
Taastrupgaardsvej 8-10,  

2630 Taastrup

  DEMOLAB – FREMTIDENS INDUSTRIELLE GADGETS

Onsdag den 14. september: 
Jimmi Friborg fra Demolab by Innovation Lab har udvalgte eksempler 
på industrirelevante gadgets med og giver besøgende mulighed for at 
stikke fingrene i fremtiden for produktion.

OPLEV OGSÅ ...



12

automatikmesse.dk

ÅBNINGSTIDER 
13.-15. september 2016
Kl. 08.30 – 16.00

ARRANGØR
MCH Messecenter Herning
automatik@mch.dk
+45 9926 9926

STED
Brøndby Hallen
Brøndby Stadion 10
2605 Brøndby

WEBSITE
automatikmesse.dk

Læs mere og 
tilmeld dig på
automatikmesse.dk
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Lad os hjælpe med din næste procesopgave 

Fugt- /dugpunktsmåling 

Temperaturmåling            
også infrarød måling 

Niveaumåling 

Monitorering / datalagring 

Mød os på stand: 1061

Partikel & støvmåling 

Ventilationsmåling 

Vibrationsmåling 

Tavleinstrumentering 

Vi er specialister indenfor:

Vi finder en løsning til dig!

VENTIL. Nu lancerer Sirai en 
helt ny type klemmeventil. 
Den klemmer ved hjælp 
af en elektrisk step-motor 
(med styring) og kan der-
med klemme hårdere og på 
større slanger i forhold til 
eksisterende ventiler. 

OEM Automatic Klitsø 
A/S præsenterer produktet.

Den kan som de øvrige 
magnetventiler reguleres 
(ON-OFF), men fås også 
med mulighed for præcis 
proportional styring enten 
via potentiometer eller med 
analogt input (0-5V eller 
4-20mA).

Ventilen er særligt veleg-
net til medicinal, føde- og 
drikkevareapplikationer 
hvor der skal doseres enten 

ved aftapning eller opfyld-
ning.

Til mange forskellige 
konfi gurationer
Fordele ved den nye type 
motoriserede ventil:
Den elektriske motor kan 
klemme med op til 80N.
Ventilen kan klemme slan-
ger på op til Ø9,5mm og 
med en hårdhed på op til 
90 shore A.
Strømforbruget er begræn-
set til 9W ved bevægelse og 
tæt på 0W ved stilstand.

Den medfølgende mo-
torstyring gør det muligt at 
køre ventilen i mange for-
skellige konfi gurationer. 
Stand B 1122.

hassel.

Automatik 2016:

Motoriseret 
klemmeventil 

ANALYSE. Særligt VFA 
er en essentiel og kritisk 
procesparameter i den 
anaerobiske udrådnings-
proces eksempelvis på 
biogasanlæg. For at undgå 
risiko for overbelastning af 
biogasreaktoren er regule-

ringsstrategien ofte meget 
konservativ. Kombineret 
med det faktum at en bio-
gasreaktors optimale om-
sætning af biomasse ligger 
meget tæt på grænsen for 
overbelastning, betyder 
det, at de fl este biogasan-

læg kører med et uudnyttet 
potentiale, som blot venter 
på at blive aktiveret.

Maksimeret 
biogasproduktion
Ved brug af en online 
VFA-analysator får man 
mulighed for automatisk 
og løbende at regulere 
processen i forhold til det 
præcise VFA-niveau. Såle-
des bliver det muligt at køre 
meget tæt på overbelast-
ningsgrænsen – og dermed 

maksimere biogasproduk-
tionen.

AppliTeks online VFA-
analysator, som er den ene-
ste af sin art, forhandles i 
Danmark af Gustaf Fager-
berg A/S, som også kan 
forestå installation, idrift-
sættelse og service. Indtil 
videre er analysatoren sat i 
drift med stor succes i både 
produktionsvirksomheder 
og i offentlige virksomhe-
der.
 jsj

Sæt fut i rådnetanken
Med en onlineanalysator fra AppliTek er det slut med 
usikre stikprøvekontroller – nu er det muligt kontinu-
erligt at måle VFA (fl ygtige fedtsyrer), alkalinitet og 
bikarbonat, endda med høj målenøjagtighed.
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TAVLELØSNINGER. Omron 
introducerer en overvæl-
dende produktportefølje 
indenfor elektriske kom-
ponenter, der dækker alle 
signal-, kontrol- og distri-
butionsbehov. Hver især er 
produkterne udviklet med 
det formål at forenkle den 
generelle tavlebygningspro-
ces. Der skabes grundlag for, 
at ingeniører kan nytænke 
deres traditionelle måde at 
designe og bygge styretavler 

på. Det sker som resultat af 
et mere modulært, fleksi-
belt og kompakt design, 
der vil spare tid, kræfter og 
penge under hele tavlebyg-
geprocessen.

En mere sikker forbindelse
Et afgørende element for 
arbejdet med at forenkle 
tavlebygningsprocessen er 
den nye Push-in plus tek-
nologi, som er implemen-
teret i tavlekomponenterne. 

Fortrådning er altid den 
mest tidskrævende del ved 
bygning af elektriske tavler. 
Med Push-in plus teknolo-
gien bliver det nemt at ind-
føre flertrådede ledninger, 
lave hurtig demontage og 
generel skabe en mere sik-
ker forbindelse uden beska-
digelse af tylle.

Herudover giver de nye 
tavleløsninger mulighed for 
standardiseret placering af 
fortrådningsklemmer og 

komponenter for derigen-
nem også at kunne optimere 
pladsen og skabe et mere 
ensartet tavledesign.

Stand B 1042.

hassel.

Automatik2016:

Spar plads og tid ved tavlebygning

Rockwell Automations 
modulære og fleksible 
transportsystem iTRAK 
kan forøge produktiviteten 
af produktionsanlæg og 
maskiner med mindst 50 
% og reducere nedetid i 
forbindelse med omstil-
ling.

MOTION. Rockwell Auto-
mations transportsystem 
iTRAK, der er et modulært, 
skalerbart motion-control 
system er baseret på hur-
tige, servostyrede, lineære 
motorer og magnetiske be-
vægelsesenheder på et spor. 
Den simple konfiguration og 
patenterede, pitchløse tek-
nologi løser forskellige mo-
tion- og hastighedsbehov, 
hvilket muliggør let design 
af produktions/håndte-
ringssystemer med hjælp 
af en række præcist place-
rede paletter. Endvidere kan 
iTRAK præstere væsentlig 
højere hastigheder og har 
mindre vedligeholdsbehov 
end andre, pallebaserede 
transportsystemer.

50% forøget produktivitet
Adskillige bevægelsesen-
heder, der hver især består 
af en ramme og en lineær, 
permanent magnet, kan 
bevæge sig individuelt langs 

lige eller kurvede linjer. 
iTRAK kan eksempelvis 
benyttes på pakkelinjer, 
i medicinalindustrien og 
som transportløsning i 
maskiner. Kombinationen 
af iTRAK-teknologi med 
Rockwell Automations in-
tegrerede arkitektur, IA, 
hvor alle produkter er fuldt 
integrerede og taler med 
hinanden, lægger funda-
mentet for en ny standard 
inden for dynamiske lineære 
transportløsninger. Herved 
kan produktiviteten blive 

forøget med mindst 50 % og 
nedetiden blive reduceret i 
forbindelse med omstilling.

Brugerprogrammeret  
og fleksibel
Som kontrast til opgavespe-
cifikke løsninger, der bruger 
kæder, bånd og drejeaksler, 
er iTRAK en universel 
platform, som kan udføre 
ethvert bevægelsesmøn-
ster inden for meget vide 
margener. Bevægelsen af 
hver enkelt palette kan 
programmeres individuelt, 

hvilket giver stor fleksibi-
litet. Palettens bevægelse 
spores ved hjælp af en ind-
bygget absolutencoder. At 
skifte til andre produkter 
og/eller andre produktions-
sekvenser er intet problem, 
da iTRAK kan tilpasses til et 

bredt spektrum af applika-
tioner i forskellige produk-
tionsmiljøer og industrier. 

Hurtig start og nøjagtig 
positionering
Foruden fleksibiliteten kan 
iTRAK arbejde med hastig-
heder >5 m/s med en positi-
oneringsnøjagtighed (stop) 
på 0.05 mm. Acceleration 
på op til 10 G muliggør hur-
tig opstart fra stillestående 
position, hvilket gør det til 
et ekstremt dynamisk, li-
neært transportsystem, de-
signet med energieffektive 
lineære motorer, der bru-
ger kraftfulde magneter og 
avancerede digitale styreen-
heder. Hvert iTRAK-modul 
har sit eget drev, der kræver 
strøm og data, som leveres 
af et strøm- og styremodul 
(PCM) i et centralmodul.

Fleksible  
ekspansionsmuligheder
Systemet kan vendes på tre 
måder – vandret, lodret eller 
opretstående. Både horison-
tale og vertikale transport-
linjer kan samles med brug 
af iTRAKs sporsektioner, 

der kan leveres i lige og 
kurvede (90º) versioner i 
standardlængder på 400 
mm. Sporsektionerne kan 
yderligere leveres med tre 
forskellige rammestørrelser 
til motorer (50, 100 og 150 
mm.) med forskellige træk-
kræfter. Hver enkelt line-
ærmotor er en selvstændig 
flerfasemotor uden bevæ-
gelige sliddele, som leveres 
klar til brug. 

Paletter er tilgængelige 
i standardversioner og kan 
skræddersyes til specifikke 
applikationer. Kunder kan 
også designe deres egne pa-
letter, hvis de ønsker det.

Strøm- og styringsmodu-
ler er inkluderet i iTRAK-
systemet og er designet til 
internationalt forekommen-
de spændinger. Til program-
mering benyttes Rockwell 
Automations Studio 5000 
Logix Designer, mens kom-
munikation sker via Ether-
Net/IP.

iTRAK præsenteres på 
Rockwell Automations 
stand på AUTOMATIK 
2016, hvor en iTRAK-spe-
cialist vil være til stede. jsj

Automatik 2016:

Modulært, skalerbart transportsystem 
forøger produktiviteten

Rockwell Automations transportsystem iTRAK, der er et modulært, skalerbart motion-control system 
er baseret på hurtige, servostyrede, lineære motorer og magnetiske bevægelsesenheder på et spor. 
Bevægelsen af hver enkelt palette kan programmeres individuelt, hvilket giver stor fleksibilitet.

iTRAK kan eksempelvis benyttes på pakkelinjer, i medicinalindustrien og som transportløsning i maskiner. iTRAK kan vendes på tre måder – vandret, lodret eller opretstående.
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Finax Bakery har for 
nylig ombygget auto-
matiseringssystemet 
til deres to bagerilinjer 
til en AS-i løsning med 
indbygget sikkerhed fra 
Bihl+Wiedemann. Det 
har forenklet styringen og 
gjort den mere fl eksibel. 

Af John Steenfeldt-Jensen

AS-i NET. Når du køber en 
svensk kanelsnegl eller en 
nybagt spandauer på  ser-
vicestationen eller i kiosken 
på stationen, kommer den 
med stor sandsynlighed fra 
Finax Bakerys bageri i Hö-
ganäs, der ligger nord for 
Helsingborg med udsigt til 
Hornbæk og Helsingør på 
den anden side af Øresund.

To automatiserede 
produktionslinjer
Finax Bakery har et højt 
automatiseret produkti-
onsanlæg med to produk-
tionslinjer, der hurtigt kan 
omstilles til at producere en-
ten kanelsnegle, spandauer, 
wienerbrødsstænger, tosca-
snegle, rabarberknuder eller 
pistacieboller. Alle produk-
terne leveres som ’Bake off’, 
dvs. færdighævede og frosne 
- klar til at blive færdigbagte 
i butikkerne. Kapaciteten 
på hver produktionslinje er 
afhængig af, hvilken type 
kage, der skal produceres.  
På årsbasis bliver det til 
omkring 200 mio. stk., der 

komme ud af fabrikken i 
Höganäs.

Sendes direkte til frysning
Ved produktionen af ka-
nelsnegle æltes dejen i en 
proces, der efter en recept 
automatisk styrer dosering 
af råvarer og æltningsforløb, 
hvorefter dejen udrulles på 
et transportbånd. Efter af-
skæring af dejpladen i sider-
ne, fyldning med kanelfyld, 
sammenrulning og udskæ-
ring transporteres sneglene 
til hævning i et spiralraster-
skab. Når hævningen er fær-
dig og sneglene eventuelt er 
drysset med sukker trans-
porteres sneglene direkte til 
lynfrysning i en spiralfryser.

Efter lynfrysningen pak-
kes kanelsneglene i plastpo-
ser og forsendelseskartoner, 

som palleteres af en robot 
og sættes i frysehus. Leve-
ringen til kunderne sker i 
lastbiler med fryseanlæg, 
der kan køle ned til – 25 ºC. 
I butikkerne tøs de frosne 
kager op og bages færdige.

AS-i netværk fra 
Bihl+Wiedemann
- Det automatiserede pro-
duktionsanlæg blev oprin-
deligt styret af en traditionel 
relæstyring. Denne funge-
rede ikke godt nok, hvorfor 

Finax Bakery:

200 mio. ’automatiske’ kanelsnegle og spandauer 

Nyt system i løbet af 
påsken.

AS-i gateways 
styrer 800 

I/O-punkter.

Ved produktionen af ka-
nelsnegle æltes dejen i en 
proces, der efter en recept 
automatisk styrer dosering 
af råvarer og æltningsfor-
løb. 

Efter æltningen udrulles dejen på et transportbånd. Det er en blanding af AS-i IP67-noder, der anvendes både til safety- og standard I/O-signaler.

Teknisk chef Stefan Svensson, Finax 
Bakery, præsenterer her et af styreska-
bene med en gateway til AS-i netvær-
ket fra Bihl+Wiedemann, der blev valgt 
som signalsystem for både sensorer, 
aktuatorer og maskinsikkerhed. 
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vi søgte efter en bedre løs-
ning. Valget til ombygnin-
gen faldt på et overordnet 
automatiseringssystem sty-
ret af en Siemens PLC med 
Profi net. Som signalsystem 
for både sensorer, aktua-
torer og maskinsikkerhed 
blev valgt et AS-i netværk 
fra Bihl+Wiedemann, der 
er koblet på Profi net som 
en slave. Det er en installa-
tion, som er meget fl eksibel 
og let at udbygge, idet nye 
enheder let kan klikkes på 
det eksisterende AS-i kabel, 
fortæller teknisk chef Stefan 
Svensson, Finax Bakery.

800 I/O-punkter
I styringssystemet er der 
anvendt tre AS-i gateways, 
som tilsammen styrer cirka 
800 I/O-punkter.  Det er 
en blanding af AS-i IP67-

noder, der anvendes både 
til safety- og standard I/O-
signaler. På hver eneste ma-
skine er installeret et Safety 
I/O-modul, der er koblet 
sammenme de andre I/O-
moduler i AS-i netværket. 
Via softwaren bestemmes 
hvilke maskiner, der skal 
standse ved et nødstop, 
aktiveret af  eksempelvis 
nødstop, dørkontakter og 
lysgitre. De tre AS-i gate-
ways kommunikerer sikker-
hedsmæssigt med hinanden 
via Bihl+Wiedemanns Safe 
Link og den eksisterende 
Profi net-forbindelse, idet 
data sendes i et særskilt 
sikkerhedslag på standard 
Profi net-forbindelsen.

Bihl+Wiedemanns salgs-
partner i Sverige, TR Elec-
tronic Nordic AB, har stået 
for salget af automationsløs-
ningen til anlægget incl. op-
bygning af systemarkitektur 
og komponentvalg. 

Omstilling i løbet 
af påsken
- Ved selve ombygningen 
af automationssystemet på 
anlægget var det vigtigt, at 
dette kunne ske samtidig 
med at produktionen blev 
generet så lidt som muligt. 
Derfor startede vi med at 
installere lysgitre, nødstop, 
magnetafbrydere m.v. samt 
at trække kabler og installere 
IP20 I/O-bokse, AS-i Ma-

ster gateways, Siemens PLC 
samt frekvensomformere. 
Samtidig blev softwaren til 
systemet programmeret. Da 
alt dette var på plads, skete 
hele omstillingen i løbet af 
nogle få arbejdsdage i påsken 
i år. Det hele forløb perfekt, 
og vi er meget tilfredse med 
det nye automatiseringssy-
stem, der fungerer rigtig 
godt, siger Stefan Svensson.

Nem detektering af emner
i barske industrimiljøer 
med fotodetektorer

Superrobuste inclinometre
med redundans til mobilt
udstyr

Kompakt PLC-serie med stærkt forøget funktionalitet

Sik
genistreg til beskyttelse af
kritiske data

Automatik16 i Brøndby, fra den 13.-15. sep. Stand B-1202. 
Her kan du se nyt fra bl.a.:Mitsubishi, Turck, Kübler, Banner og Escha.

READY FOR INDUSTRY 4.0

 ANTRIEBDER  Reliable 

 Versatile 

 Global

om året

Fakta for AS-i installa-
tionen på produktions-
anlægget på Finax Bakery

Følgende komponenter 
fra Bihl+Wiedemann er 
anvendt:

•  AS-i PROFINET 
Gateways med inte-
greret Safety Monitor 
& Safe Link

•  AS-i PROFIBUS 
Gateways med inte-
greret Safety Monitor 
& Safe Link

•  AS-i 30V Power Sup-
ply

•  AS-i Safety IO Modu-
ler

•  AS-i PCB Modul for 
DI/DO/SI

•  AS-i IP20/IP67 Mo-
duler for DI/DO/AI/
SI

Nye enheder kan let klikkes på det 
eksisterende AS-i kabel.

Højt automatiseret 
produktionsanlæg.

- Det hele forløb perfekt, og vi er meget tilfredse med det nye automatiseringssystem, 
der fungerer rigtig godt, siger Stefan Svensson, Finax Bakery, t.v. Her sammen med 
Johan Strand fra TR Electronic Nordic AB, t.h.
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Højpræcis måleteknik 
som en integreret del af 
styringsteknikken med 
Beckhoff Automations 
EtherCAT-I/O-system.

I/O. Med EtherCAT-klem-
men EL3751 præsenterer 
Beckhoff en ny generation 
af højpræcise I/O´er til 
måleteknik. Med 10.000 
samples/s, en målenøjag-
tighed på ±0,01 % og en 
24-bit-opløsning byder 
EL3751 på højpræcis-må-
leteknik i standard-I/O-
systemet. Dertil kommer 
langtidsstabilitet, fleksibel 
filterkonfiguration (f.eks. 
båndspærrefilter) samt 
en lang række parameter 
muligheder til analoge ind-
gange, der supporterer må-
lefunktionerne U, I, R, DMS 
og RTD.

Pålidelig og højpræcis  
indsamling af måledata
En pålidelig og højpræcis 
indsamling af måledata 
byder på et enormt op-
timeringspotentiale for 
maskineffektiviteten og 
produktionskvaliteten. 
Med den systemintegrere-
de løsning fra Beckhoff, der 
forbinder automatisering og 
måleteknik på en overord-
net soft- og hardwareplat-
form, kan dette realiseres 
for komplekse måleteknik-
funktioner. 1-kanals Ether-
CAT-klemmen EL3751 til 
analog måleteknik forener 
høj målenøjagtighed (for 
de fleste grænseflader vil 
det være ±0,01 % af den 
øvre målegrænse, ved 
25°C ±5°C) med en høj 
aftastningsfrekvens på op 
til 10.000 samples/s og 
24-bit-opløsning (inkl. 
fortegn).  Dertil kommer 
langtidsstabilitet pga. ”pre-
aging” samt en lang række 
konfigurationsmuligheder 
for indgangskanalens nomi-
nelle måleområde.  XFC-
teknologiens (eXtreme Fast 
Control) funktioner står 
ligeledes til rådighed. På 
den måde kan måledataene 
overføres til det overord-

nede automatiseringsudstyr 
via oversampling, hvis beho-
vet opstår. De indbyggede 
Distributed-Clocks sørger 
for en præcist synkroniseret 
aftastning i hele systemet.

“Extended Range“-
funktionen muliggør ef-
fektiv måling ud over det 
nominelle måleområde, 
som dermed kan udvides 
til max. 107 procent.  Her-
udover er indgangskanalen 
udstyret med to indstillelige 
numeriske softwarefiltre til 
undertrykkelse af Aliasing-
effekter (til max. 39. orden 
FIR / 6. orden IIR).  Filtrene 
kan vælges eller beskrives 
frit, således at det også er 
muligt at realisere et bånd-
spærrefilter eller et bånd-
pasfilter.

Universel og systeminte-
greret måleteknikklemme
Hver eneste EL3751 har et 
entydigt serienummer og fås 
med kalibreringscertifikat 
på forespørgsel. På grund 
af den elektriske og på soft-
ware-siden i vidt omfang pa-
rameterbare indgangskanal 
er måleteknikklemmen eg-
net til universel brug.

Grundet den integrerede 
forsyning og de omkoblings-
bare ekstra modstande er 
der mulighed for direkte 
tilslutning af en modstands-
bro (DMS) eller vejecelle, 
en ohm´sk fast modstand, en 
PTC eller et potentiometer.

Den universelle anven-
delse af EL3751 suppor-
teres især i kraft af dens 
fuldstændige indbygning i 
styresystemet. Dette er med 
til at nedsætte udgifterne til 
realisering af en højpræcis 
måleteknik markant og det 
vil igen åbne for en lang 
række nye anvendelsesfel-
ter, f.eks. til optimering af 
produktionsprocesserne. 
Desuden står der yderst ef-
fektive softwareredskaber 
til rådighed i form af Twin-
CAT 3, der er integreret i 
Visual Studio, f.eks. Twin-
CAT Analytics og -Scope. 
Ved at inddrage MATLAB/
Simulink kan man desuden 
benytte sig af passende si-
mulationsmodeller.             jsj

Højpræcis-måleteknik i 
standard-I/O-systemet

Måleområdet for den analoge indgangsklemme EL3751 kan pa-
rametreres meget bredt, både elektrisk og på software-siden.

En ny to-arms robot, der kan håndtere tonsvis af papir.

Teknologisk Institut har i 
samarbejde med Yaskawa 
Nordic og Stibo Graphic, 
Danmarks største trykkeri, 
udviklet en nyskabende 
to-arms robotløsning, som 
kan håndtere tonsvis af 
papir - og dermed skåne 
medarbejderes ryg samt 
hæve virksomhedens pro-
duktivitet markant.

TRYKKERIROBOT. Den gra-
fiske branche er cirka 35 
procent større end den ro-
botdominerede bilindustri. 
Alligevel rummer trykke-
rier verden over meget få ro-
botter. Den historie kan dog 
meget vel snart være slut.

I et dansk trykkeri lokali-
seret i Horsens har Teknolo-
gisk Institut puslet med en 
fleksibel, robotteknologisk 
løsning, som vil kunne blive 
spredt ud til flere dele af den 
grafiske trykkeribranche.

Det bedste fra to verdener
Inden trykkerimedarbejde-
re begynder at trække vejret 
nervøst, skal det slås fast: 
Robotten er ikke tiltænkt at 
skulle erstatte operatøren - 
snarere give medarbejderen 
større muskler.

- I stedet for at robotterne 
skal erstatte menneskelig ar-
bejdskraft, har vi fokuseret 
på at udnytte det bedste fra 
de to verdener til en kom-
bineret løsning. Vi har så at 
sige udstyret medarbejderen 
med robottens arme og store 
muskler, for derigennem at 
sætte medarbejderens faglig-
hed mere i spil og frigøre ham 
til andre, mere meningsgi-
vende opgaver, siger automa-
tionskonsulent Bo Genefke 
fra Teknologisk Institut.

En kompleks opgave løst 
ved samarbejde
Opgaven har været ekstrem 

kompleks, da man i én og 
samlet løsning skulle ud-
vikle en samarbejdsrobot, 
en procesrobot og en robot, 
som håndterer fleksible 
materialer. Alligevel blev 
robotløsningen til virkelig-
hed - gennem et tværfagligt 
partnerskab, hvor robotle-
verandøren Yaskawa Nordic 
indgik et samarbejde med 
Keysolution og Teknologisk 
Institut med sidstnævnte 
som underleverandør på de 
avancerede robotteknologi-
ske løsninger.

- Partnerskabet har været 
fortrinligt. Uden Teknolo-
gisk Institut og Keysolution 
kunne opgaven ikke have 
været udført. Det er vores 
vurdering, at der er vældig 
få ingeniører og udviklere i 
Danmark - og måske verden 
- som har kunnet løfte denne 
opgave, men Teknologisk In-
stitut og Keysolution gjorde 
det, siger international salgs-
direktør Johnny Jarhall fra 
Yaskawa Nordic.

Er mere hårdfør,  
end den lyder.
- Du skal ikke kalde den en 
papirrobot, så tror folk bare, 
den er lavet af papir, siger Bo 
Genefke ledsaget af et grin.

Tag ikke fejl. Robotten er 
af stål, og kan løfte tonsvis 
af papir. Netop derfor er 
den perfekt for den grafi-
ske industri, som er præget 
af tunge, ensidige og genta-
gende løft.

- Det med at få fjernet 
de tunge løft, som har slidt 
så hårdt på medarbejderne, 
samtidig med at få produkti-
viteten til at stige, er enhver 
fabrikschefs drøm, siger fa-
brikschef Poul Mikkelsen 
fra Stibo Graphic.

Før løftede en typisk ope-
ratør omkring et til halvan-
det tons papir i timen. Nu 
klarer robotten de tunge 
løft, mens medarbejdere i 
stedet kan udnytte sin fag-
lighed og have tid til at løse 

andre opgaver. En medar-
bejder producerede før halv-
anden palle i timen, mens 
robotten i samarbejde med 
en medarbejder nu produce-
rer tre til fire paller i timen. 
Robotten reducerer altså to 
medarbejdere til én, samti-
dig med at den forøger ka-
paciteten med 25 procent.

- Vi er blevet ekstremt 
glade for Robort, som vi in-
ternt kalder robotten. Når vi 
er færdige med et skift kan vi 
se, at vi har fået produceret 
flere paller end tidligere, og 
det er faktisk vældig afstres-
sende, at vi nu har fået tid til 
at hente og bringe paller og 
foretage de nødvendige jo-
bregistreringer, uden at det 
går ud over produktionen, 
for Robort står jo og kører, 
selvom vi ikke er ved selve 
skærelinjen, fortæller ope-
ratøren Jan Erik Grøndahl 
fra Stibo Graphic og fort-
sætter.

- Og så skal man jo heller 
ikke glemme, at når vi kom-
mer hjem, har vi pludselig 
energi til hjælp til i hushold-
ningen, gå i fitnesscentret el-
ler hvad man nu ellers kan 
finde på. Man kaster sig ikke 
længere udmattet i lænesto-
len foran fjernsynet og ven-
ter på at komme i seng.

Levende produkt kræver 
fleksibel teknologi
Men den to-armede Moto-
man-robot kan mere end 
bare løfte papir.

- De fleste af os har jo prø-
vet, at papriet driller i prin-
teren eller kopimaskinen. 
Papir er et levende produkt. 
Det betyder, at der er rig-
tig mange parametre, som 
skal tages højde for, når man 
automatiserer netop den her 
proces, fortæller automati-
onskonsulent Bo Genefke 
fra Teknologisk Institut.

Fabrikshallens tempera-
tur er bare én af de mange 
faktorer, som for eksempel 
kan ændre på håndteringen 

af papiret. Teknologisk In-
stitut har derfor gjort det 
muligt for operatøren i en 
overskuelig brugerflade at 
justere lige fra hastighed til 
vrid, og på den måde tage 
højde for det aktuelle papirs 
optimale procesdata.

I robotten er også indar-
bejdet flere sensortekno-
logiske løsninger, der bl.a. 
beregner dens armes afstand 
fra papiret. Den kan på den 
måde følge konturerne i pa-
pirstakken.

- Så netop ved at samkøre 
operatørens faglige input, 
sensormålinger og en to-
armsrobot - der kan udføre 
de samme bevægelser som 
et menneske - er det muligt 
at kunne håndtere et flek-
sibelt og levende materiale 
som papir, siger Bo Genefke.

Teknologisk Institut har 
i samarbejde med Yaskawa 
Nordic og Stibo Graphic, 
Danmarks største trykkeri, 
udviklet den nyskabende to-
arms robotløsning, som kan 
håndtere tonsvis af papir.

En læringsproces
Implementeringen har også 
været en læringsproces for 
robottens nye ejere.

- Dette robotprojekt har 
åbnet vores øjne op for alle 
de muligheder, der ligger i 
en effektiv automatisering 
- og hvor vigtigt det er at 
have et ensartet og stabilt 
produktionsmiljø, siger fa-
brikschef Poul Mikkelsen 
fra Stibo Graphic, der alle-
rede har nye ideer til mere 
automation.

- Vi kan se, at automa-
tisering ikke blot betaler 
sig, men også forbedrer 
arbejdsmiljøet og produk-
tionsflowet. Og så gør det 
jo ikke noget, at vi samtidig 
er blevet mere konkurren-
cedygtige på prisen, fordi 
vores produktionsproces 
simpelthen er blevet billi-
gere, siger han.

hassel.

Verdens første „papirrobot“ gør 
gode medarbejdere endnu bedre
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CLAMP. På Automatik 2016 
viser KLINGER, fra det ty-
ske firma Labom, en nyska-
bende Inline enhed med en 
aseptisk clamp tilslutning i 
henhold til DIN 11864-3, 
model A. 

ASEPTconnect er en ny 
måde at montere standard-
transmittere til tryk- og 
temperaturmåling Inline, 
og samtidig sikre hygiejnisk 
drift og grundig rengøring/
sterilisering. Enheden kan 
anvendes til både tryk- og 
temperaturmålere, der 
er forsynet med en clamp 
tilslutning DN 50,5 iht. 
DIN 11864-3, model A. 
Konstruktionen sikrer en 
overgang fri for døde zo-
ner i målerør fra DN10 til 
DN32mm, samtidig med de 
fordele en større membran 
giver, som mulighed for la-
vere måleområder og min-
dre temperaturfølsomhed, 
bibeholdes.

Ingen huller” mod  
produktet
Alle medieberørte over-
flader på ASEPTconnect 
er standard bedre end 0,8 

um (som option kan 0,4 um 
leveres), ligesom alle udven-
dige overflader er poleret til 
også at have en ruhed bedre 
end 0,8 um, O-ringstætnin-
gen på instrumentsiden er 
yderligere udformet så der 
ikke opstår ”huller” mod 
produktet – en yderligere 
sikkerhed for høj cleanabi-
lity.

Tilslutning mellem 
ASEPTconnect og det øv-
rige rørsystem er enten en 
orbital svejsning, eller en 
clampforbindelse, for begge 
løsninger gælder det at rør-
diametre ifølge DIN 11866 
sikrer kompatibilitet med 
en lang række systemer, 

der udover DIN design også 
dækker ISO og tommer dia-
metre. 

Enheden er fremstil-
let helt i rustfrit stål (EN 
1.4435, AES 316) og har 
en delta-ferrit indhold på 
mindre end 0,5%, hvilket 
gør ASEPTconnect velegnet 
til alle processer indenfor 
produktion af lægemidler og 
bioteknologi, men opfylder 
selvfølgelig også kravene in-
denfor fremstilling af føde- 
og drikkevarer, samt særlige 
afsnit indenfor den kemiske 
industri.

Stand B 1038.
hassel.

Automatik 2016:

Aseptisk clamp tilslutning til 
tryk- og temperaturmåling

ENHEDSDATA. Med intro-
duktionen af Rittal Auto-
mation Systems følger nu en 
ny direkte grænseflade mel-
lem CAE-systemet Eplan 
og fleroperationsmaskinen 
Rittal Perforex. Kompati-
bel enhedsdata, som kan 
anvendes i alle processer, 
bliver grundlaget for inte-
greret produktudvikling og 
produktion.

Med Perforex får man 
automatisk bearbejdning af 
alle komponenter, som nor-
malt anvendes til produktion 
af industri-, automations- og 
elektronikskabe. Med den 
nye grænseflade foregår 
udvalget af nødvendige 
komponenter såsom monta-
geplader, kabelbaner, DIN-
skinner og endda elektriske 
komponenter, direkte i ma-

skinens programsoftware. 
Komponenterne placeres 
herefter på en montagepla-
de, inklusiv boremønstre til 
bearbejdning, i den grafiske 
editor.

Øget effektivitet
Eplan ser denne grænseflade 
som et vigtigt skridt mod 
øget pålidelighed og effek-
tivitet i de øvrige processer.

Processer såsom artikel-
søgning på producenter-
nes hjemmesider, manuel 
download eller konverte-
ring og integration af data 
i programmeringen er ikke 
længere nødvendige idet di-
gital enhedsdata integreres 
direkte i produktionssoft-
waren.Brugerne får adgang 
til cirka femhundredetu-
sinde enhedsdata i Eplan 

Data Portal. Eplans eget 
API-grænseflade giver også 
mulighed for at integrere 
ERP og PLM infrastruktur.

Helhedsløsninger
Den integrerede løsning fra 
Rittal Automation Systems, 
som anvender den samme 
database, er endnu en byg-
gesten for at kunne tilbyde 
skabsbyggere effektive hel-
hedsløsninger fra Rittal og 
Eplan.

Med den nye grænseflade 
mellem maskinens software 
og Eplans enhedshåndte-
ring, kan Perforex enkelt 
integreres i overordnede 
datahåndteringskoncepter 
og kobles til konstruktioner 
efter behov.
Stand U 0002.

hassel.
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Kompatibel enhedsdata grundlaget 
for en mere effektiv produktion

ABB’s IRB 7600 robot, indgår som en del af løsningen til den nye opladerstation. 
Inden færgen når helt ind til kajen, vil robotten automatisk række ud og hente 
landkablet fra færgen og føre stikkene til de tilsvarende stik placeret under robotten. 

Innovativ ABB-teknologi 
reducerer udledning, 
effektiviserer batteri-
opladning og reducerer 
sikkerhedsrisikoen på HH 
Ferries’ rute mellem Hel-
singør og Helsingborg. 

EL-FÆRGER. ABB skal le-
vere komplette power- og 
propulsionsystemer til HH 
Ferries skibe, som bliver ver-
den største emissionsfri el-
færger. Moderniseringerne 
er baseret på en ABB turn 
key løsning med batterier, et 
kontrolsystem til styring af 
energilagring og On-board 
DC Grid teknologi. I begge 
havne skal ABB levere de 
første automatiserede 
landstrømsanlæg, hvor en 
industriel robot fra ABB vil 
optimere forbindelsestiden 
og dermed maksimere den 
effektive opladningstid.  

100 % el-drift
De to færger, Tycho Brahe 
og Aurora, vil herefter ude-
lukkende sejle ved hjælp af 
strøm fra deres batterier på 
turen mellem Helsingør og 
Helsingborg, en afstand på 
ca. 4 km, hvor de medtager 
mere end 7,4 mio. passagerer 
og 1,9 mio. biler om året. 
Den nye batteriløsning vil 

bidrage til at reducere de 
samlede udledninger fra 
HH Ferries totale flåde med 
mere end 50 %. Batteriets 
kapacitet på 8.320 kWh til 
de to færger svarer til 10.700 
bilbatterier. 

Robot sætter stikkene i
ABB’s IRB 7600 robot, ind-
går som en del af løsningen 
til den nye opladerstation. 
Alle procedurerne før skibet 
lægger til kaj er baseret på 
3D laserscanning og tråd-
løs kommunikation mellem 
skib og land. 400 mm inden 
færgen når kajen, vil robot-
ten automatisk række ud og 
hente landkablet fra færgen. 
Kabelrullen frigiver kablet, 
og robotten fører stikkene 
til de tilsvarende stik pla-
ceret under robotten. Når 
forbindelsen er etableret, 
flytter robotten tilbage til 
sin udgangsposition, og de 
oprullelige døre lukkes.

Effektivisering og reduk-
tion af miljøpåvirkningen
- Denne ordre er indbegre-
bet af, hvad vi kan i ABB, 
siger Juha Koskela, direktør 
for ABB’s forretningsenhed 
Marine & Ports. - Disse me-
get innovative løsninger er i 
tråd med vores Next Level 
strategi, der fokusere på ef-
fektivisering og reduktion 
af miljøpåvirkningen. 

For ABB er ordren er end-
nu en milepæl i det maritime 
passagersegment. - Færge-
farten i Skandinavien og i 
Norden er verdensførende, 
når det gælder progressive 
og miljøvenlige løsninger. 
ABB er på forkant af denne 
udvikling, siger Juha Ko-
skela. 

Afprøvet teknologi på en 
innovativ måde
Det er en naturlig del af 
HH Ferries’ strategi aktivt 
at beskytte miljøet, og fær-
geselskabet har siden 2007 
overholdt de emissionsreg-
ler, som blev implementeret 
i 2015.- På den baggrund er 
vi meget tilfredse med, at vi 
sammen med ABB kan an-
vende afprøvet teknologi på 
en innovativ måde og være i 
stand til at skabe en ny meto-
de til at bibeholde vores po-
sition med en meget effektiv 
rute med stor kapacitet, si-
ger CEO Henrik Rørbæk, 
HH Ferries Group. - Ud fra 
et miljømæssigt synspunkt 
investerer vi i morgendagens 
ansvarlige teknologiske løs-
ninger på vej mod en grøn-
nere fremtid. 

Investeringen er med-
finansieret af INEA, EU’s 
Forvaltningsorgan for inno-
vation og netværk.
 jsj

Automatiserede landstrøms-
anlæg til verdens største, 
emissionsfri el-færger 

De to færger, Tycho Brahe og Aurora, vil udelukkende sejle ved hjælp af 
strøm fra deres batterier på turen mellem Helsingør og Helsingborg.
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Key Note Speakere

E-16 samler elektronikbranchen, når mere end 
130 udstillere fra ind- og udland mødes
Udstillingen og konferencerne
sætter fokus på en række 
fagområder, hvor elektronikken 
fremover kommer til at være
en væsentlig del af udviklin-
gen. Med et kig ind i fremtiden 
ser vi nærmere på Internet of 
Things, embedded, opsamling 
af data, healthcare, wearables,
forbrugerteknologi, 5G, for-
retningsudvikling og hardcore
elektronik udvikling.

Alle tre dage fokuserer E-16 
på Produktion i Danmark, hvor
to fysiske produktionslinjer 
giver hands-on erfaringer 
efter konferenceindlæggene. 
Vi har også fokus på robotter, 
da E-16 finder sted i Odense, 
som i øjeblikket er centrum for 
robotudvikling.

Desuden får du mulighed
for at møde udstillere, der kan
bidrage til din forretning med 

produktudvikling, nye produk-
ter, optimering og meget mere.

Det er vigtigt med et møde-
sted, hvor alle kan hente
inspiration og faglig viden om, 
hvordan vi i fremtiden skal
producerer og interagerer.
Det kan du på E-16 i Odense
Congress Center.

IoT: Teknologi, 
forretnings-
modeller og
virkelighed

Jasper Bojsen
Direktør for Platform Innovation,

Microsoft Danmark

Intel og 
Moore’s lov.
Hvordan ser 
fremtiden ud?

Frank Foerster
VP and General Manager, 

Intel PSG Europe

Disruptive design 
cycles for secure 
scaleable IoT 
deployments

Andrew Bickley
Technology Marketing Director, 

Arrow Electronics

Strategisk Sourcing

Produktion og Industri 4.0

Fremtidens elektronik

Embedded High Perf. Computing

Technology Business

Security

Sensor og wireless teknologi

Professionel Elektronik

Robotter

13 seminarer

6 seminarer

9 seminarer

7 seminarer

12 seminarer

4 seminarer

10 seminarer

6 seminarer

4 seminarer

Aktiviteter i Innovationszonen

Byg din egen mikroprocessor til en 10’er (workshop)

Se de nyeste smart home teknologier i
vores innovationshus

Kik ind i en virtuel verden

Test af trådløs long range (workshop)

Mød en cyborg

Flyv en drone

Start up

Konferencespor

Samarbejdspartnere:Mød os på

Se hele det omfattende konferenceprogram 

med mere end 70 indlæg, og tilmeld dig E-16

elektronikmesse.dk
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SWITCHES. WAGO‘s to 
nye industrial managed 
switches leveres i to for-
skellige versioner: Dels 
8-ports 1000Base-T- og 
4-ports 1000Base-SX/
LX-modeller (852-1305), 
dels 8-ports 100Base-TX- 
og 2-ports 1000Base-SX/
LX-modeller (852-303). 

Kan konfigureres  
individuelt
Alle switches kan konfigu-
reres individuelt til at op-
fylde kravene i forskellige 
netværksstrukturer. De nye 

komponenter supporterer 
de nyeste sikkerhedsfunkti-
oner, som eksempelvis „Mac 
Limitation“, „Port Security“ 
og autorisation gennem 
IEEE 802.1x. Dertil kom-
mer „IGMP Snooping“ og 
broadcast- og båndbredde-
begrænsninger, som giver 
en ekstra kontrol over da-
taflowet.

Redundante  
netværksstrukturer og  
sikker kommunikation
852-seriens protokoller „Ra-
pid Spanning Tree“, „Dual 

Homing“, „Dual Ring“, „Jet 
Ring“, „ERPS v1/v2“ og 
den hurtige „Xpress Ring“ 
supporterer opbygningen 
af redundante netværks-
strukturer og garanterer 
samtidigt en sikker kom-
munikation – selv hvis for-
bindelsen falder ud. Hver 
WAGO industrial managed 
switch har også en redun-
dant strømforsyning til uaf-
brudt datakommunikation 
(ved transmissionsrater op 
til GBit/s). Den funktion 
giver ekstra værdi og øger 
desuden produktiviteten 
samt netværkets oppetid for 
både maskiner og systemer.
 

jsj

Industrial managed switches

WAGO‘s nye industrial managed swit-
ches med ringredundans, redundant 
strømforsyning og brancheførende 
sikkerhedsfunktioner sikrer oppetid 
og forhindrer nedetid.

CONTROLLERE. Decentral 
intelligens og evnen til 
real time kommunikation 
med master controllere er 
de krav, der bliver stillet til 
nutidens mest avancerede, 
netværksbaserede drive sy-
stemer. 

Til disse har Faulhaber 
udviklet en ny generation 
af både integrerede og eks-
terne motion controllere 
V3.0.

Compower A/S er dansk 
distributør.

Faulhabers eksisterende 
DC-motorprogram >12mm 
passer perfekt til V3.0, men 
controllerne er ikke begræn-
sede til dem. Nye enheder 
kan nemt integreres i for-
skellige miljøer via RS-232, 
USB, CANopen eller Ether-
CAT. 

Nem og enkel opstart
Faulhabers motion manager 
er også kommet i en ny ud-
gave, hvor der er lagt vægt 
på en nem og enkel opstart.  

FAULHABER Group’s 
varemærker er anerkendt 

verden over, som et symbol 
på høj kvalitet og pålidelig-
hed. De beskæftiger 1700 
mennesker på verdensplan. 
Produkterne anvendes in-
denfor komplekse og kræ-
vende arbejdsområder, 
såsom medicinsk teknologi, 
Pick and Place maskiner, 
præcisionsoptik, telekom-
munikation, luftfart, rum-
fart samt robotteknologi. 

Programmet spænder fra 

3 mm og op til den kraft-
fulde 44-mm DC-micro-
motor. Det er både børste 
og børsteløse motorer, såvel 
roterende som lineare og op 
til 400Watt. 

Dertil har Faulhaber et 
stort udvalg af tilbehør som 
eksempelvis præcisionsgear, 
encodere, tilslutningskabler 
samt meget mere.
Stand B 1024.

hassel.
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Integrerede og eksterne 
motion controllere 

WAGO‘s nye serie 852 af fuldt industrial managed  
switches gør det muligt at opbygge redundante  
Ethernet-netværk inden for industrielle applikationer.

AKTUATORER. Parker Han-
nifin tilbyder ETH lineæ-
re aktuatorer, som giver 
uovertruffen kraft i forhold 
til ISO størrelse. Dette er 
en væsentlig fordel, når det 
drejer sig om applikationer, 
hvor der ønskes stor kraft på 
minimal plads. Med ETH 
sætter Parker nye standar-
der for elektromekaniske 
lineære aktuatorers præ-
stationer.

Egenskaber:
Elegant design tilpasset ISO 
norm. Op til 2.000 mm 
slag. Hastighed 1,7 m/s. 
Gentagelse ± 0,03 mm. IP 

65. Statisk trykkraft rækker 
op til 114.000 N. Acc. 15 
m/s2. Let adgang til smø-
ring.

Serien af ETH lineære 
aktuatorer fås i 5 forskel-
lige størrelser: ETH032, 
ETH050, ETH080 og ETH 
100 og ETH125. 

Typiske anvendelser 
for ETH er løfte-, presse- 
og håndteringsopgaver til 
automatisering af diverse 
opgaver inden for indu-
strien. 

ETH aktuatorer designet 
til Atex miljø
ETH programmet inde-

holder også en ATEX ver-
sion med tilhørende motor. 
ETH ATEX versionen har 
alle de populære fordele, 
som kendetegner ETH se-
rien – såsom præcis bevæ-
gelse, positionering og høj 
hastighed i et eksplosivt 
miljø.

Udover almindelig hånd-
tering vil de største størrel-
ser også have kræfter til at 
overtage hydrauliske appli-
kationer.

ETH ATEX serien 
er certificeret til ATEX 
gruppe II, kategori 2 i eks-
plosiv gas atmosfære. Det 
samme er serien af ATEX 

motorer, hvilket betyder, at 
Parker kan levere en kom-
plet pakke med aktuator og 
motor til ATEX brug med 
tilhørende dokumentation.

De brancher, som kan få 
glæde af ATEX serien er 
bl.a. olie og gas, trykkerier, 
destillation samt petroke-
misk- og farmaceutisk in-
dustri.

Stand B 1301.

hassel.

FLOW. Automatik 2016 er 
stedet hvor KLINGER har 
verdenspremiere på en ny 
magnetisk induktiv flow-
måler. 

Måleren er opbygget ef-
ter en modulær filosofi, som 
gør det let at tilpasse den til 
netop kundens opgave, og 
sammenholdt med en række 
spændende nye features, gør 
det måleren unik.   

Måleren er opbygget om-
kring en kompakt sensordel 

udført i rustfri stål. Tilslut-
ning til processen foretages 
ved hjælp af adapterer, og 
forbindelsen mellem sen-
sor og adapter er udført iht. 
DIN11864-2 form A (asep-
tisk tilslutning). Måleren 
leveres som standard med 
3A godkendelse og medie-
berørte dele i PVDF, PEEK 
eller andre FDA godkendte 
materialer. 

Elektronikken leveres i 3 
forskellige versioner: 

BASIC er et kunststofhus 
der giver en kompakt og let 
indkapsling.
CLASSIC er et robust me-
talhus, enten i aluminium 
eller rustfri stål.
PREMIUM har indbygget 
flowcomputer med bag-
grundsbelyst display og be-
tjening uden at åbne huset.

Aktiv  
temperaturkompensation
Den nye flowmåler er forsy-

net med aktiv temperatur-
kompensation, der benyttes 
til at kompensere for medi-
ets termiske ekspansion, og 
indgår i algoritmen for den 
10pkt’s linearisering, der 
udføres i området 0…20% 
flow.

Lineariseringen er med 
til at øge måleområdet, og 
vi kan derfor garantere en 
målenøjagtighed nøjagtig-
hed på bedre end +/- 0,25% 
af måleværdi i et område på 

20:1, når denne feature er 
aktiveret.

KLINGER‘s magnetiske 
flowmålere er produceret 
i EU, og leveres i dag i di-
mensioner fra DN10 op til 
D65 – indstillet til kundens 
opgave, med sporbart kali-
breringscertifikat.

Stand B 1038.

hassel.

Automatik 2016:

ETH lineære aktuatorer sikrer ekstremt hurtige, 
nøjagtige og kontrollerede bevægelser

Automatik 2016:

Magnetisk flowmåler til fødevare- og farmaceutisk industri



Problem:
Hvem leverer ventiler med kompakte og prisgunstige el-
aktuatorer med integreret styring og lokalt betjeningspanel?

Løsning:
Med nyheden EZ Logic fra Bernard Controls og Armatec 
sætter vi en ny standard for kompakte aktuatorer til industrien. 
Med EZ Logic kan der vælges mellem on/off eller analog 
styring for automatisk indstilling samt display med ventil- 
stilling og LED-visning af alarmer.      

Armatec A/S · Mjølnersvej 4-8 · DK-2600 Glostrup · Telefon 4696 0000 · Fax 4696 0001 · www.armatec.dk

13.-15. SEPTEMBER I BRØNDBY HALLEN
MØD ARMATEC PÅ STAND B 1234
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KØLING. Køling af ind-
kapslinger genererer høje 
energiomkostninger, både 
økonomisk og miljømæs-
sige, som blot stiger i takt 
med køleenhedernes drift. 

Rittal har udviklet en gra-
tis beregner af køleenheders 
energieffektivitet og TCO 
(Total Cost of Ownership). 
I blot 4 trin kan det beregnes 
nuværende energiforbrug og 
sammenligne med de poten-
tielle energibesparelser ved 
at skifte til en ny køleenhed 
til indkapslingerne. Og det 
hele foregår online, enkelt 
og hurtigt.

Værktøjet giver kon-
struktører af maskiner, 
styresystemer og tavleran-
læg, samt slutbrugere mere 
tydeligt overblik ved valg 
af køleenhed. I de tre første 
trin vises omkostningerne 
ved energiforbruget for de 
forskellige typer køleenhe-
der. I det sidste trin bereg-
ner TCO for at vise de totale 
driftsomkostninger, samt 
hvor lang tid det optimalt 
vil tage for at investeringen 
er tilbagebetalt.

Den sæsonprægede ener-
gieffektivitet beregnes ud 
fra specifikke geografiske 
driftsforhold over hele året, 

hvorefter man kan indtaste 
de specifikke egenskaber for 
nuværende køleenheder; 
driftstid, aktuel elpris og 
antal enheder.

Besparelser lige om hjørnet
I en simpel tabel får du 
overblik over de potentiel-
le besparelser for en enkelt 
køleenhed, eller for et helt 
produktionssystem, sam-
menlignet med Rittals mest 
effektive køleenheder Blue 
e+ og tidligere generationer 
af Blue e.

Klimadiagrammet på 
linje med den valgte klima-
zone og SEER.

Energieffektivitetsbereg-
ner: En sammenligning af 
forskellige køleenheder.

I fjerde trin får brugeren 
en detaljeret beregning af 
TCO. Her viser tilbagebe-
talingstiden med hensyn til 
faktorer som elpris, indkøbs-
omkostninger, samt instal-
lation og vedligeholdelse. 
Man kan vælge at benytte 
standardiserede parametre 
eller indtaste dem indivi-
duelt for at opnå et resultat 
tilpasset forholdene.

Stand U 0002.
hassel.
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Tag skridtet mod 
en mere 
miljøbevidst køling

ROBOTTER. Omron Elec-
tronics har tilføjet en stor 
ny portefølje af industriro-
botter, som netop er blevet 
lanceret i 39 lande rundt om 
i verden. Det nye sortiment 
omfatter 49 af branchens 
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.

Fremtidig  
fabriksautomatisering
Omrons unikke kom-
bination af software- og 
styringsarkitektur imøde-
kommer de udfordringer 
til fabriksautomatisering, 
som mange producenter 
står overfor i dag. Der stilles 
kar om at kunne fremstille 
mange forskelligartede 
produkter med korte pro-
duktlivscyklusser, som kræ-
ver hurtige omstillinger af 
produktionslinjerne. Fælles 
styringer, integreret soft-
warearkitektur opfylder 
nuværende og fremtidige 
behov for enkelt proces-

design, fleksibel drift og 
planlagt vedligeholdelse. 
Fleksibiliteten og smidig-
heden i Omron løsninger er 
ideel til brancher som f.eks. 
Levnedsmiddel-, Pharma- 
og automobilindustrien.

Denne globale lance-
ring af industrirobotterne 
demonstrerer Omrons kon-
stante fokus på innovative 
løsninger, der fremmer pro-
duktiviteten gennem inte-
gration af robotter, sensor, 
vision, motion og safety

Vigtigste egenskaber
Høj hastigheds industri-
robotter med stor drifts-

sikkerhed.Lanceringen af 
de 3 robotserier (SCARA, 
Delta, Articulated) bringer 
både ydeevne med høj ha-
stighed og driftssikkerhed 
ind i den mekaniske del af 
Omrons løsning. Alle ro-
botterne kan styres af en 
fælles integreret platform, 
som muliggør en fleksibel 
anvendelse af robottyper i 
overensstemmelse med de 
ønskede applikationsfor-
mål.

Muliggør en omfattende 
integration med automa-
tionssystemer med sty-
ringsprodukter, som f.eks. 
PLC‘er:

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.

Stand B 1042.
hassel.
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Integrerede robotløsninger

VENTILER. Den nye serie 
procesventiler med elek-
trisk lineær aktuator, type 
3360/3361 fra Bürkert er 
komplette reguleringsventi-
ler, der udmærker sig på flere 
områder - nemlig ydelse, 
driftssikkerhed og omkost-
ninger. De nye procesventi-
ler er velegnet til opgaver, 
hvor der er høje krav til 
reguleringsnøjagtigheden 
og processtabiliteten, samt 
til opgaver, hvor drift uden 
trykluftsystem er en fordel.

Den særlige egenskab ved 
de nye reguleringsventiler 
med elektrisk lineær ak-
tuator er den store ydelse, 
som er sammenlignelig med 
den ydelse, pneumatiske 
aktuatorer kan give. Med 
en reguleringshastighed på 
6 mm/s og en lukketid på 
mindre end 4 sekunder har 
Bürkert forbedret det førhen 
svage punkt for elektriske 
procesreguleringsventiler, 
der typisk har en regule-
ringshastighed på 0.1…..3 
mm/s.

Med ventiltype 
3360/3361 er det også mu-
ligt at tilpasse regulerings-
hastigheden efter behov, at 

definere en elektrisk åbne- 
og lukkebegrænsning og soft 
lukning.

En anden bemærkel-
sesværdig egenskab for de 
elektrisk aktuerede proces-
ventiler sammenlignet med 
pneumatiske aktuatorer er, 
at de uden forsinkelse og 
uden oversvingning arbej-
der sig til den ønskede po-
sition og forbliver stabile, 
uanset medietrykket.

Ved eventuelt strøm-
svigt, kan en forud define-
ret position opnås via den 
integrerede SAFEPOS 
funktion. Ydermere er det 
i nødstilfælde muligt at be-
tjene ventilen manuelt.

De nye elektriske regu-
leringsventiler opfylder de 
stigende krav til Industri 4.0 
med mulighed for diagnose 
af proces- og ventildata. 
Ydermere er der mulighed 
for optimal integration i 
centrale netværk.

Anvendelsesmuligheder og 
fordele
Bürkert har udviklet de 
elektriske procesregule-
ringsventiler til brug i ap-
plikationer, hvor det ikke er 

ønsket eller muligt at bruge 
trykluft. Det kan for eksem-
pel være i store procesanlæg 
med lang afstand til den en-
kelte ventil, eller systemer 
til mobile og decentralisere-
de vandbehandlingsanlæg.

Ventilerne kan også med 
fordel anvendes i applika-
tioner med strigente krav 
til reguleringsnøjagtighed 
og -hastighed, og hvor der 
samtidig skal være minimal 
dødbånd, f.eks. i prøvestan-
de til motorer.

Endelig er de nye pro-
cesventiler også særligt 
velegnede til nøjagtig regu-
lering af medietemperatur 

i varmevekslere i føde- og 
drikkevareanlæg. Aktua-
torens overflade er designet 
netop med henblik på brug 
i disse applikationer, og er 
derfor i overensstemmelse 
med de hygiejniske krav jf. 
EHEDG-retningslinjerne. 
Det robuste aktuatorhus 
har tæthedsklasse IP65 / 
IP67, er nemt at rengøre, og 
er derfor velegnet til brug 
i selv barske applikationer.

De nye elektriske lineære 
aktuatorer har lave energi-
omkostinger, der giver be-
sparelser på det samlede 
anlæg, og dermed er det også 
økonomisk fordelagtigt at 
bruge ventilerne. De lave 
energiomkostninger skyl-
des, at der ikke er brug for 
dyr trykluft. Når man ser på 
det samlede procesanlæg, så 
kan brugen af disse nye regu-
leringsventiler fuldstændig 
eliminere eller minimere 
behovet for et trykluftsy-
stem.  Brug af styreskabe 
med IP tæthedsklasse eller 
pneumatiske styreventiler i 
procesanlægget vil på sam-
me måde være unødvendigt.
Stand B 1040.

hassel.
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Reguleringsventil med elektrisk lineær aktuator

TRANSMITTER. OEM Auto-
matic Klitsø lancerer nu 
tryktransmitteren ECTN 
fra Trafag til brug i Marine 
applikationer. Tryktrans-
mitteren ECTN er baseret 
på teknologien fra ECT-
familien, der allerede har 
bevist sin pålidenhed i tu-
sindvis af krævende indu-
strielle applikationer.

Marine tryktransmitte-
ren ECTN er allerede blevet 
godkendt til brug på skibe 
af klassifikation GL-DNV, 
KRS og RINA - og godken-
delsen til flere klasser er på 
vej. Trykmåling varierer fra 
0 ... 1 bar op til 0 ... 400 bar, 

tilladte temperaturområder 
fra -25 ... 85 °C og et design 
hvor der er fokuseret bety-
deligt på robusthed mod 
vibration og EMC. 

Korrekt og stabil måling
Disse egenskaber er de 
ideelle forudsætninger for 
at indgå i marine applika-
tioner, hvor kravene til på-
lidelighed og sikkerhed er 
ekstremt høje. For at sikre 
en korrekt og stabil måling 
på lang sigt, selv i stærkt kor-
rosive miljøer, fås Marine 
tryktransmitteren ECTN 
i AISI316L som standard. 
Den fås ligeledes i saltvands-

resistent duplex stål 1,4462 
og i titanium.

Med Marine tryktrans-
mitter ECTN fuldender 
Trafag sin marine tryk-
transmitter portefølje. Le-
verandøren Trafag har været 

etableret i værftbranchen 
igennem 50 år og er kendte 
for sine pålidelige løsninger 
til tryk og temperatur må-
ling og overvågning.
Stand B 1122.

hassel.

Automatik 2016:
Tryktransmitter til aggressive forhold
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Høj pålidelighed og præcision også ved vandring <0,2mm; reducerer risikoen for 
fejlmeldinger.

Simpel installation; selvkalibrering på under 3 minutter reducerer 
installationsomkostninger.

Lave vedligeholdelsesomkostninger; registrering af antal aktueringer, max 
tolerancer m.m. for at undgå falske alarmer og unødige membranskift. 

Saunders I-VUE er en kompakt intelligent ventilsensor  
designet til at møde de stigende krav fra især den  
farmaceutiske industri.

Kom og se demonstration af I-VUE på Automatik
KLINGER Danmark, stand nr. B1038

INTELLIGENT SENSOR TEKNOLOGI
Betydelige fordele i forhold til standard switch kontrol

I-VUE vil give dig mange års nøjagtig og problemfri 
tilbagemelding.

AUTOMATION. Trimatic 
Automation A/S er et 
dansk fi rma med mere end 
15 års erfaring indenfor 
automationsløsninger og 
elektrisk konstruktion til 
industrien.

En af virksomheden 
absolutte spidskompe-
tencer er specialviden om 
automation og elektriske 
installationer. Man laver 
den elektriske styring og 
sikrer dataindsamlingen 
– og man skræddersyr 
løsninger og udstyr, så det 
målrettes præcist til den 

opgave og det behov, kun-
derne står med.

Trimatics løsninger er 
kendte for at kunne mod-
stå de udfordringer, som 
kundens udstyr udsættes 
for.

Virksomheden laver 
test, måle- og automations-
udstyr til alle slags indu-
strier – og man udmærker 
sig ved, at uanset opgavens 
art, har man skarp fokus på 
både hardwarens design, 
funktion og kvalitet.
Stand B 1318.

hassel.
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Automation 
til alle industrier

Siemens har frigivet en 
ny version 8 af logikmo-
dulerne LOGO!, som 
nu kan indgå i en net-
vækskommunikation og 
kommunikere med andre 
Siemens-produkter. 

LOGIK. I jubilæumsåret for 
lanceringen af den første 
version af logikmodulerne 
LOGO! har Siemens frigi-
vet sin nye version 8. Denne 
nye version har integreret 
Web-server, som giver den 
fordel for brugerne, at de 
nu kan betjene visse funk-
tioner, som er frigivet i pro-
grammet, fra en vilkårlig 
enhed med browser som ek-
sempelvis en smartphone.

Ikke blot en 
stand-alone enhed
Ethernet-porten, som også 
er blevet tilføjet for nylig, 
anvendes naturligvis først 
og fremmest til program-
mering fra en PC. Yderligere 
anvendelse er, at LOGO!-
logikmoduler nu kan indgå i 
en Simatic S7 netværkskon-
fi guration og kommunikere 
med S7-PLC’er via S7-Func-
tions, at den kan anvendes 
til kommunikation med et 

Simatic HMI-panel eller et 
LOGO! TDE-tekstpanel 
samt til kommunikation 
med andre LOGO! 8 modu-
ler parametreret enten som 
selvstændige enheder eller 
som I/O-slaver. LOGO! er 
således ikke længere blot en 
stand-alone enhed.

Større 
udvidelsesmuligheder
LOGO! 8 har fået ny og 
hurtigere backplane-bus 
og kan udvides med op til 
12 ekspansionsmoduler 
med forskellige bestyknin-
ger. Totalt set kan LOGO! 
Basic udvides op til 24 di-

gitale indgange, 20 digitale 
udgange, 8 analoge indgange 
og 8 analoge udgange, hvor 
visse konfi gurationer dog re-
ducerer antallet af digitale 
kanaler.

Programlageret er på 
8.500 bytes med op til 400 
blokke og 250 remanente 
funktioner.

I LOGO! 8 er der pro-
grammeringsmulighed med 
8 General Functions og 36 
Special Functions, hvilket 
betyder, at LOGO! 8 i dag 
kan imødekomme mange og 
meget krævende opgaver og 
løsninger til kunder og bru-
gere. 

Nyt design
Selv om LOGO! 8 har fået 
mange udvidelser og for-
bedringer inkl. et nyt de-
sign, så er priserne teknisk 
set uændrede i forhold til 
den tidligere version 6. Der 
er kun fortaget en mindre 
prisjustering som følge af 
den generelle konjunktu-
rudvikling. LOGO! 8 i alle 
8 varianter er leveringsklare, 
og det samme gælder for alle 
10 ekspansionsmoduler, der 
er i det samme nye design 
som Basic-enhederne.

 jsj

Nyt, kraftigere LOGO!-logikmodul
Den nye generation 
LOGO! 8 er kende-
tegnet ved forenklet 
håndtering, reduce-
rede pladskrav samt 
fl ere digitale og 
analoge udgange. 
LOGO! 8 kan afvikle 
programmer fra alle 
ældre LOGO! moduler 
fra 0-7.
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RADAR. Med de nye ra-
darer FMR10 og FMR20 
kan Endress+Hauser nu 
tilbyde helt nye innovative 
løsninger for niveaumåling 
indenfor vand og spilde-
vand industrien samt til 
vandbehandling indenfor 
alle industrier.

Som de eneste radarer 
på markedet, er det nu 
muligt at tilgå alle vær-
dier og hele menuen via 
Bluetooth-teknologi og 
en SmartBlue app. Her-
ved kan brugeren spare tid 
både ved idriftsættelsen, 
drift og vedligeholdelse 
og samtidig få fuld kontrol 
over hvordan målerne har 
det.

Når nye højder  
med Bluetooth
Leverandøren har valgt at 
benytte sig af Bluetooth®-
teknologien for at opnå 
fjernadgang og samtidig 
have mulighed for at tilby-
de et ultra kompakt design. 
Faktisk er de nye radarer de 
mest kompakte radarer på 
markedet, selvom de har 
denne smarte Bluetooth 
funktion. For at give bru-
geren fuld adgang til alle 
data, har man designet en 
SmartBlue app, som i sin 
enkelhed bare downloades 
til enten Android eller iOS 
(iPhone og iPad). Der skal 
ikke anvendes nogen ekstra 
bokse eller ledninger.

Derefter kan radaren 
idriftsættes på mindre 
end 1 minut med de mest 
almindelige parametre.

Under drift er det mu-
ligt at hente data på alle in-
stallerede radarer både på 
målte værdier, måler status 
og sågar kurver over flere 
dages værdier – alt sam-
men på enten mobiltelefon 
eller tablet.

En rigtig vandhund  
i kompakt design
De nye radarer, FMR10 
og FMR20, er de mest 
kompakte radarer i deres 
klasse takket være et helt 
unikt radar-chip design 
og integreret antenne – 
en helt ny opfindelse som 
Endress+Hauser har ud-

viklet. Dette betyder at de 
nye radarer kan tilpasses 
selv i applikationer med 
snævre forhold.

Samtidig er ledninger og 
elektronik hermetisk for-
seglet, hvilket eliminerer 
vandindtrængning og tilla-
der drift under selv barske 
miljøforhold. Radarerne 
kan også anvendes i farlige 
områder (ATEX) eller ste-
der hvor det kan være van-
skeligt at nå, takket være 
Bluetooth®-teknologien

Radar kontra ultralyd
Radaren vinder mere og 
mere indpas ved niveau-
måling i vand og spilde-
vands applikationer og det 
er med god grund. Under 
flere forhold vil radaren 
give en mere stabil måling 
end en ultralydsmåling, 
men radaren har også sine 
begrænsninger.

En radar måler vil give 
en mere nøjagtig og ro-
bust måling hvor der kan 
forefindes gas, stærk vind 
eller temperatur udsving. 
Her kan en ultralyds må-
ler blive påvirket og måske 
helt miste signalet.

Til gengæld bør man 
være opmærksom på at en 
radarmåler kan have sine 
begrænsninger ved tilis-
ning og ved høj kondens.

En skarp pris og hurtig 
levering
Hvis man kigger på for-
skellen på de to radarer, 
er FMR10 til alle stan-
dard applikationer og 
kan dermed findes via 
Endress+Hauser’s E-di-
rect hjemmeside for alle 
målere, som er hurtig at 
udvælge og som har min-
dre end en uges leverings-
tid.

FMR 20 radaren er til 
mere komplicerede ap-
plikationer og har flere 
valgmuligheder – f.eks. 
en ATEX version. Her vil 
leveringstiden være lidt 
længere og det kræver ofte 
god vejledning for at finde 
den rigtige måler.

Stand B 1128.
hassel.
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Radar i helt nye 
dimensioner

AKTUATORER. AVN Teknik 
A/S giver deres bud på en 
ny generation af aktuatorer, 
når dørene åbnes til Auto-
matik 2016. Producenten 
Thomson har stor erfaring 
inden for aktuatorer til 
bl.a. industri-, fødevare-, og 
energisektoren samt land-
brugsmaskiner og byggeri.

Den nye elektriske line-
ære aktuator Electrak HD 
er udviklet og designet på 
baggrund af kundeønsker 
og krav, som eksisterende 
aktuatorer ikke har kunnet 
opfylde.

Electrak HD serien har 
optimeret design og indbyg-
get kabelføringskanaler med 
integreret stik og en manuel 
override funktion på hver 
aktuator. Electrak HD kan 
derfor håndtere applikatio-
ner, hvor andre elektriske li-
neære aktuatorer har måttet 
give fortabt. Electrak HD 
formår, som den eneste på 
markedet, at håndtere last 
på op til 1.000 kg op til 
1.000 mm i én arbejdsgang.                                                                                                           

Enkel, sikker og problemfri 
bevægelse
Aktuatoren er velegnet til 
tunge industrielle applika-
tioner, hvor overgangen fra 
hydraulisk til elektrisk ak-

tivering er ideel. Elektriske 
lineære aktuatorer er den 
perfekte løsning, når der er 
behov for enkel, sikker og 
problemfri bevægelse, som 
er nøjagtig og ensartet.

Produktet vil derfor 
være interessant for ma-
skinbyggere, fordi det er 
enklere og hurtigere at in-
stallere, sammenlignet med 
hydraulik- og pneumatik-
systemer. Desuden kræver 
hydrauliske og pneumatiske 
systemer hyppigere vedli-
geholdelse, hvor Electrak 
HD er total vedligeholdel-
sesfri. Det udvidede spektre 

med Electrak HD åbner nye 
muligheder for at erstatte 
hydrauliske løsninger med 
elektriske.

Stand alone controller
Electrak HD har indbygget 
controller med en variation 
af forskellige funktioner, 
herunder J1939 CAN-bus 
support, og er ligeledes for-
synet med Electrak Modular 
Control System (EMCS), 
som danner grundlaget for 
den mest avancerede elek-
troniske controller, som er 
tilgængelig i elektriske li-
neære aktuatorer i dag.

EMCS eliminerer beho-
vet for yderlig styring og 
overvågning af aktuatoren 
og giver dermed mulighed 
for at designe aktuator ap-
plikationen, så den giver 
højere kraft og længere slag-
længde sammenlignet med 
andre aktuatorer. Electrak 
HD giver således 50% hø-
jere lastekapacitet og 60% 
længere slaglængde og er 
hurtigere end konkurren-
terne - på sammenlignelige 
belastninger.

Ekstrem hårdfør
Producenten Thomson har 
udviklet sit nye produkt til 
at kunne klare de hårdeste 
komponenttests på marke-
det. Det har gennemgået en 
salt spraytest på 200 timer, 
vibrations- og temperatur-
tests og kan således klare 
temperaturer fra – 40°C til 
+ 85°C.Den ydre konstruk-
tion er udført i anodiseret 
aluminium og giver en op-
timal korrosionsbestandig-
hed.   IP69K er bevis på, at 
Electrak HD kommer bedst 
til sin ret, når den anvendes 
under de mest barske be-
tingelser, og hvor der f.eks. 
indgår olie, vand, kunstgød-
ning, syre og snavs. Electrak 
HD kan løse opgaver inden 
for fødevare-, medicinal og 
procesindustrien samt ma-
ritime applikationer – kort 
sagt inden for alle områder, 
påpeger AVN Teknik.
Stand B 1020.

hassel.

Automatik 2016:
Aktuator kombinerer kraft og 
slaglængde på et hidtil uset niveau 

FLOW. Hans Buch A/S, som 
er leverandør af et omfat-
tende produktsortiment 
inden for proceskontrol og 
instrumentering, indgik i 
2012 et samarbejde med det 
tyske instrumenteringsfir-
ma Kobold Messring GmbH 
om markedsføring af måle-, 
overvågnings- og analyseud-
styr. -Kobold er især stærke 
inden for flowmåling, men 
vi har naturligvis også deres 
løsninger til tryk-, niveau-, 
temperatur- og fugtigheds-
måling, etc. på programmet. 
Kobold har i løbet af kort tid 
fået et ganske godt fodfæ-
ste på det danske marked, så 
både vi og Kobold er natur-
ligvis meget tilfredse med 
samarbejdet, siger produkt-
ansvarlige Flemming Bøge, 
Hans Buch A/S.

Specialist i flowmåling
Kobolds standardsortiment 

af flowmålere, -switche, 
-regulatorer og indikatorer 
omfatter mere end 200 for-
skellige produkter fra den 
enkle analoge og mekaniske 
flowmåler til avancerede ul-
tralydsbaserede og elektro-
niske målere. Fra industriens 
side har der været en ten-
dens til at vælge løsninger, 
hvor de dele, der kommer 
i berøring med medierne, 
skulle være af rustfrit stål 
eller andre dyre „ædle“ me-
taller. Producenten har væ-
ret blandt de første til at gå 
imod normerne og udviklet 
en række produkter, hvor 
de medieberørte dele er af 
kunststof, og disse er nu også 
bredt accepteret af kunder-
ne, fordi der ikke er gået på 
kompromis med kvalitet og 
langtidsstabilitet.

Produktchef Flemming 
Bøge fremhæver to produk-
ter fra flowsortimentet som 

typiske Kobold-løsninger, 
nemlig paddel flowmoni-
torer til detektering af væ-
skeflow. En meget robust 
løsning, der er særligt vel-
egnet til kontinuerlig over-
vågning af flydende væsker, 
og hvor det primært hand-
ler om at registrere et flow. 
Ledepladen, der sidder i 
væskeflowet, kan fås i mes-
sing, rustfrit stål, PVC etc. 
afhængig af type. Et meget 
enkelt måleprincip, der op-
fylder mange behov.

Blandt de nyere pro-
dukter er et kompakt elek-
tromagnetisk flowmeter, 
MIK, der måler på leden-
de væsker i rør og ikke har 
nogen bevægelige dele, og 
i øvrigt kan udstyres med 
elektronik for dosering og 
tællefunktion. MIK måler 
typisk på syrer og kaustiske 
opløsninger, drikke-, køle- 
og spildevand, grund- og 

råvand samt aggressive og 
salte væsker.

Løsninger til stort set alle 
applikationer
Kobold tilbyder instrumen-
teringsløsninger til stort set 
alle applikationer, og Flem-
ming Bøge kan således også 
præsentere en niveauradar, 
type NGR, der tilbyder be-
røringsfri niveaumåling til 
en fordelagtig pris. Også 
hvis der er behov for in-
strumenter til ph-måling/
Redox, konduktivitet, fug-
tighed, turbiditet og den-
sitet kan Kobold tilbyde 
løsninger med et gunstigt 
kvalitets-/prisniveau.
Stand B 1146.

hassel.

Automatik 2016:
Detektering af væskeflow

SENSOR. Saunders I-VUE er 
en kompakt intelligent ven-
tilsensor fra Klinger, desig-
net til at møde de stigende 
krav fra især den farmaceu-
tiske industri, og den har 
betydelige fordele i forhold 
til standard switch kontrol.

Høj pålidelighed og præ-
cision også ved vandring 
<0,2mm; reducerer risikoen 
for fejlmeldinger.

Simpel installation; selv 
kalibrering på under 3 mi-
nutter reducerer installati-
onsomkostninger.

Lave vedligeholdelsesom-
kostninger; registrering af 
antal aktueringer, max to-
lerancer m.m. for at undgå 
falske alarmer og unødige 
membranskift.
Stand B 1038.

hassel.

Automatik 2016:
Intelligent sensor teknologi
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PNEUMATIK. Kompakt el-
ler robust – alt afhængig 
af applikationen, er de nye 
magnetventiler VUVG-
...-S eller VUVS-...-S det 
oplagte valg til enkle auto-
mationsopgaver. De nye 
ventiler er pneumatikkens 
virkelige stjerner og har en 
yderst attraktiv pris. De af-
sendes direkte fra vores la-
ger inden for 24 timer efter 
bestilling. De to ventiltyper 
er de nyeste medlemmer af 
VUVG-kompaktserien og 
VUVS-robustserien.

De blå stjerner fra Festo 
er altid på lager worldwide. 
Det kræver kun få klik med 
musen at bestille dem på Fe-
stos online shop – og senest 
24 timer senere er de klar til 
at blive afsendt direkte til 
kunden. Det er utrolig let at 
finde de pneumatiske ”stjer-
ner” i kataloget eller i online 
shoppen: De er markeret 
med en tydelig blå stjerne 
og udgør kerneprogrammet 
i det omfattende produkt-
program fra Festo.

Det økonomiske valg
Begge ventiltyper fås til 
yderst attraktive priser og 
er derfor det oplagte valg til 
opgaver, hvor der skal bruges 
store antal eller hvor fokus er 
på de primære ventilfunk-
tioner.

De kompakte VUVG-
...-S-ventiler og de robuste 
VUVS-...-S-ventiler er vel-
egnede til op imod 80 % af 
alle pneumatiske standard-
applikationer, uanset om 
det er krav til kompakthed 

eller mekanisk robusthed. 
Ventilerne produceres 
fuldautomatisk på den nye 
teknologifabrik, som Festo 
har opført i Scharnhausen 
i Sydtyskland. Dette gør at 
de, med kort varsel, kan le-
veres i meget store antal og 
til yderst attraktive priser.

Kompakt ventil VUVG-...-S
VUVG-...-S er med sit 
kompakte og lette design 
det ideelle ventilvalg til ap-
plikationer, hvor der stilles 
krav til små indbygningsmål 
eller lav vægt. F.eks. til kom-
pakte montageautomater, 
bevægelige applikationer 
som robotarme og lign.

VUVG-…-S leveres i 10 
mm ventilbredde med M5 
eller M7 tilslutning eller i 14 
mm ventilbredde med G1/8 
tilslutning. Trykområdet er 
1,5 – 7 bar og flowet op til 
660 Nl/min. Ventilfunktio-
ner: 2x3/2-vejs monostabil 
normalt lukket, 5/2-vejs 
monostabil og 5/2-vejs bi-
stabil. Spænding 24 V DC, 
IP40 eller IP65/IP67.

VUVG-...-S-ventilerne er 
de seneste medlemmer af 
den omfattende VUVG-
familie.

Denne kompakte ven-
tilfamilie består af ventiler 

og ventilterminaler til brug 
i alle applikationer, hvor 
små indbygningsmål, lav 
vægt, højt flow og fleksible 
monterings-muligheder er 
vigtige. Med den komplette 

VUVG-familie kan man 
realisere alle pneumatiske 
automationsløsninger. Ven-
tilterminalerne leveres valg-
frit med enkelt fortrådning 
til spolerne, med multipol 
tilslutning, med I/O-Link 
eller med diverse fieldbus-
noder.

Robust ventil VUVS-…-S
Med sit robuste design er 
VUVS-…-S det optimale 
ventilvalg til grovere appli-
kationer hvor de kan blive ud-
sat for mekanisk belastning. 
F.eks. til conveyoranlæg, 
træbearbejdnings-maski-
ner, fyldemaskiner, spjæld-
styring i ventilationsanlæg, 
specialmaskiner og lign.

VUVS-…-S leveres i 
20 mm ventilbredde med 
G1/8 tilslutning eller i 25 
mm ventilbredde med G1/4 
tilslutning. Trykområdet er 
1,5 – 8 bar og flowet op til 
1000 Nl/min. Ventilfunk-
tioner: 3/2-vejs monostabil 
normalt lukket, 5/2-vejs 
monostabil og 5/2-vejs bi-
stabil. Spænding 24 V DC, 
IP65.

VUVS-…-S-ventilerne 
supplerer det eksisterende 
program i VUVS-serien. 
VUVS-seriens robuste de-
sign og store udvalg i mon-
teringstilbehør gør dem 
ideelle til montering i gro-
vere applikationer.
stand B-1210.        hassel.

FieldVueTM DVC 2000 
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Kompakte og robuste ”stjerner”inden for pneumatik

REMME. Jens S er nu fuld-
size leverandør af alle indu-
stri remprodukter fra den 
tyske remproducent Con-
tinental Contitech. 

Med katalog/prisliste 
2016 tilbydes der et bredt 
udvalg af både Kile- Poly V 
og Tandremsprodukter fra 
Contitech, hos Jens S sel-
skaberne både i Danmark-
Sverige-Norge og Finland. 

I samme forbindelse blev 
det også Jens S Gruppen, 
som Contitech valgte til ver-
denspremieren af den nye 
blå kilerem Conti V FO Pio-
neer – en af markedet mest 

stærke og varmebestandige 
smalkilerem.  

For tandremme kan  bl.a. 
leveres den gule rem Conti 
Synchrochain Carbon, som 
overfører de største momen-
ter af alle typer tandremme, 
men også den støjsvage selv-
styrende SilentSync, der re-
ducerer remstøjen med op 
til 17 dB.

Continental Contitech 
med hovedkvarter i Han-
nover er en global producent 
af gummiprodukter, der 
rangerer blandt de 3 største 
remproducenter i verden. 
Stand  1512.          hassel.

Automatik 2016:

Fuld-size program af 
industrielle remprodukter
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HMI. Med mere end 30 års 
erfaring inden for udvikling 
af HMI og automationsløs-
ninger, ser Beijer Electronics 
frem til at deltage på Auto-
matik 2016.

På messen kan besøgende 
se firmaets operatørpaneler, 
der spænder fra industripa-
neler til paneler certificeret 
til ekstreme eller marine-
miljøer med eller uden soft 
control/soft motion. Der 
vises også energibespa-
rende frekvensomformere, 
kompakte distribuerede 
IO’er, og produkter til da-
takommunikation. Der vi-
ses, hvordan man yderst 
effektivt integrerer HMI, 
styringer, drives-systemer 
og datakommunikation 
med Beijers nye software, 
WARP Engineering Studio.

Næste generation af HMI 
Som et højdepunkt på mes-

sen vil Beijer afsløre næste 
generation af HMI’er, en 
helt ny serie af paneler, der 
vil bestå af seks produktfa-
milier. De nye paneler har 
bl.a. omfattende marine-
certificeringer og tilbyder 
ekstra valgfrie funktioner 
som integreret CODESYS 
styring, skærme med høj lys-
styrke, indbyggede digitale 
udgange osv.

Åben produktpræsentation
14. september kl. 10.00 - 
11.30 afholder firmaet en 
åben produktpræsentation, 
hvor JJ Sun og Roger We-
stin vil fortælle om data-
kommunikation, herunder 
remote acces, datasikkerhed 
og kryptering. Præsentatio-
nen afholdes i lokalet Preben 
Elkjær.

Stand B 1003.
hassel.

Automatik 2016:

HMI og 
automationsløsninger

FREKVENS. Frekvensomfor-
mere fra NORD DRIVE-
SYSTEMS med en effekt 
på op til 90 kW er nu - efter 
i længere tid at have været 
certificerede i USA - også 
blevet certificeret i Canada. 
Derved muliggøres endnu 
større effektivitet ved pro-
jektering af drev for det 
nordamerikanske marked, 
da der ikke længere er brug 
for det ekstra netfilter, som 
indtil nu har været påkrævet 
i Canada. Dette indebærer 
flere fordele for brugerne: 
Omkostningsbesparelser, 
lavere installationsomkost-

ninger, mindre pladsbehov 
samt enklere projektering. 
NORD tilbyder med en om-
formerserie til montering i 
styreskabe for motoreffek-
ter på op til 160 kW, samt 
to decentrale serier på op 
til 22 kW, et yderst alsidigt 
sortiment inden for drev-
elektronik til alle anven-
delsesområder og brancher. 
De intelligente frekvensom-
formere er udstyret med en 
integreret PLC funktion og 
fleksibelt interface.

Stand B 1120.
hassel.

Automatik 2016:

ULC-certificerede 
frekvensomformere

MOTION. EtherCAT-stik-
moduler i EJ-serien er en 
effektiv kabelløsning til 
serieproduktion af maski-
ner med mellemstore og 
høje styktal. Med de nye 
motion-moduler kan hele 
Beckhoffs kompakte driv-
teknik nu også indlemmes 
i stikmodulløsninger. Det 
giver mulighed for utroligt 
kompakte I/O- og motion-
løsninger, der kan afpasses 
optimalt efter kundernes 
ønsker og behov.

God løsning til store serier
EtherCAT-stikmoduler i 
EJ-serien er en effektiv løs-
ning til realisering af plat-
formstanken i forbindelse 
med store serier med mange 
ens dele uden at mulighe-
den for variantdannelse går 
tabt. Stikmodulerne baserer 
elektronisk på det kendte 
EtherCAT-I/O-system og 
kan på grund af deres særlige 
udformning placeres direk-
te på en printplade, der som 
anvendelsesspecifikt signal-
distributionssystem sørger 
for at fordele signaler og 
spændingsforsyning på en-
kelte applikationsspecifikke 
stikforbindelser. Den res-

sourcekrævende enkeltle-
derkabling substitueres her 
af konfektionerede kabel-
ledningsnet. Omkostnin-
gerne pr. enhed reduceres til 
et minimum og det samme 
gør risikoen for fejlkabling 
takket være kodede bygge-
komponenter.

Kompakt drivteknik også i 
ny formfaktor
Den gennemprøvede kom-
pakte Beckhoff-drivteknik 
i busklemme-formfaktor 
står nu også klar til stikmo-
dulløsninger. De tre Ether-
CAT-stikmoduler EJ7xxx 
giver mulighed for yderst 
kompakte og omkostnings-
besparende fremdriftsløs-

ninger, hvis de kombineres 
med det brede spektrum 
af motorer og drev. Skridt-
motormodulet EJ7047 er 
beregnet til skridtmotorers 
mellemste ydelsesområde. 
To indgange står til rådig-
hed for endestopkontakter, 
indgang nr. 2 kan desuden 
konfigureres som udgang. 
Det giver f.eks. mulighed 
for brug af en holdebremse. 
I forbindelse med skridtmo-
torer i serien AS10xx kan 
man også vælge en feltorien-
teret styring, hvilket bl.a. vil 
medføre en bedre dynamik 
og mindre strømforbrug.

Servomotormodulet 
EJ7211-0010 giver meget 
høj servo-ydelse i en me-

get kompakt konstruk-
tion. Dette skyldes især 
den indbyggede One Cable 
Technology (OCT), der 
samler motorkablet og et 
absolut feedback-system 
i én ledning. EtherCAT-
stikmodulet kan benyttes 
til motorer i serien AM8100 
til 4,5 ARMS. Indlæsning af 
det indbyggede elektroni-
ske typeskilt for AM81xx-
motorer nedsætter den tid, 
der ellers medgår til kab-
ling og idriftsættelse, til 
et minimum. Den hurtige 
reguleringsteknik på basis 
af en feltorienteret strøm- 
og PI-hastighedsregulering 
er også egnet til hurtige og 
højdynamiske positione-
ringsopgaver.

2-kanals DC-motor-ud-
gangstrinnet EJ7342 er be-
regnet til direkte drift af to 
DC-motorer og er galvanisk 
adskilt via E-bussen. Hastig-
hed og position fastlægges 
af automatiseringsenheden 
gennem en 16-bit-værdi. 
Desuden er det via tilslut-
ning af en inkremental en-
coder muligt at realisere en 
enkel servoakse.
Stand  B1058.
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Effektive I/O- og motion-løsninger 
til serieanvendelser

KABINETTER. Roxtec har 
længe været kendt for sine 
fleksible kabelgennemfø-
ringer i marine- og offshore 
sektoren, men faktisk har 
Roxtec’ teknologi været 
brugt i kabinetter verden 
over siden 1990. De sikre 
og fleksible tætninger giver 
også en lang række fordele, 
når kabler skal trækkes ind 
i fx elmotorer og diverse 
skabe og kabinetter, især 
hvis der skal være fokus på 
sikkerheden. Et eksempel 
er hos virksomheden Haas-
Meincke A/S, der produce-
rer udlæggere, ekstrudere 
og ovne til fødevareindu-
strien. Her skiftede man til 
Roxtec, fordi de tidligere 
traditionelle forskruninger 
ofte gav problemer med hy-
giejnen. Chef for konstruk-
tionsafdelingen Per Bjerrum 
fortæller, at man nu tænker 
og designer Roxtec ind i pro-
dukterne fra begyndelsen.

 -Fordelen er, at vi får 
100% integrerede løsninger 
til de maskiner, hvor der er 
høje krav til tæthed og nem 
rengøring – og så er løsnin-
gen også økonomisk meget 
fornuftig, siger han. 

Høj sikkerhed  
– stor fleksibilitet
Ved at tænke Roxtec ind 

i konstruktionsfasen, kan 
man eksempelvis minimere 
sit kabinet, fordi løsningen 
ganske enkelt fylder mindre 
end de traditionelle forskru-
ninger. Det giver både bedre 
plads til at arbejde ved ska-
bet, og er det topsikrede ska-
be, kan der gives op til 40% 
mere i kabelkapacitet sam-
menlignet med traditionelle 
forskruninger. Endelig ve-
jer løsningen lidt under det 
halve af en forskruningsløs-
ning, hvilket er en stor fordel 
f. eks. i offshore-projekter. 
Den overordnede fordel er 
dog, at man får høj sikkerhed 
og stor fleksibilitet samt lav 
totaløkonomi. 

Betaler dyrt for at spare 
Der er mange eksempler 
fra hele verden på, hvordan 

man på sigt betaler dyrt for 
at spare. Det er typisk, fordi 
man vil spare i konstrukti-
onsfasen, og derfor ender 
med at betale af i mange 
år på driften i stedet for. 
Et konkret eksempel er fra 
transportsektoren, hvor 
man havde anlagt skabe tæt 
ved banelegemet. Kulstøvet 
fra togets slæbesko blev su-
get op af ventilationen, men 
meget havnede alligevel i 
skabene, fordi de ikke var 
ordentligt sikrede. Derfor 
var man nødt til at støvsuge 
disse skabe hver tredje må-
ned, for at undgå kortslut-
ning. Det foregik om natten, 
når togene var ud af drift. 
Dermed blev driftsøkono-
mien belastet i mange år 
frem, noget der kunne have 
været undgået, hvis man f. 

eks. fra start havde opprio-
riteret sikkerheden. 

-Vi ser desværre tit, at 
tætninger bliver nedpriori-
teret. I tilfældet med toget 
ender regningen hos skat-
teborgerne, men det kan 
også gå rigtig galt med en 
kortslutning, og så er det no-
get, der rammer forsiderne. 
Det kræver en helt anden 
risikovurdering i den indle-
dende fase, og her hjælper vi 
naturligvis gerne, forklarer 
Thomas Schöbel, Segment 
Manager fra Roxtec Den-
mark ApS.

Effektivt og enkelt 
Roxtecs modulløsning er 
oprindeligt udviklet til ski-
be og offshore, så der er ikke 
gået på kompromis med sik-
kerheden. Det ved de f.eks. 
i Carometec A/S, der bl.a. 
udvikler touchskærme til 
slagterier. Her er langt over 
100 kabinetter med skærme 
blevet trykspulet ved over 
100 bar med 80 grader 
varmt vand dagligt i over tre 
år, uden at der er kommet 
skader pga. vand eller fugt. 
Det er dog ikke den eneste 
grund til, at CEO Henrik 
Andersen er glad for Roxtec 
Multidiameter. 
Stand B 1412.
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Robbuste og alsidige 
insstrumenter
>  Til måling og overvågning af fx tryk 

og fugt

> 
efter behov for at opnå den 
optimale løsning

> VVelegnede til alle industrier, hvor 
teemperatur og temperatur-
afvigelser skal måles og registreres

Brugervenlige transmittere
med præcise måleværdier

MIKROVENTIL. Bürkert in-
troducerer en unik medie-
separeret vippeventil type 
6724, der overgår de øvrige 
mikroventiler, der fi ndes på 
markedet. Ventilen har en 
skiftetid på 3 ms, og med 
30 millioner skift en ene-
stående holdbarhed, der 
ligger over gennenmsnittet 
samt et effektforbrug på 1 
W, er den velegnet til brug 
indenfor medicinsk tekno-
logi og i laboratoriemiljøer. 
Den nye ventil type 6724 
fås som 2/2-vejs og 3/2-vejs 
ventil og den er en udvidelse 
af Bürkerts WhisperValve-
serie, der er kendetegnet ved 
en nærmest lydløs drift. 

Et arbejdsmiljø med 
mindre støj
Støj kan være generende, 
især når den forekommer 
på steder, hvor der er behov 
for ro, som for eksempel i 
det medicinske miljø eller i 
laboratorier. WhisperValve 
serien udmærker sig ved en 
støjdæmpet aktuator, der 
eliminierer klilklyden, som 
kendes fra magnetventiler. 
Lydniveauet for den nye me-
dieseparerede ventil ligger 
under 30 dB. Det er en for-
del, både for patienter og for 
laboratoriepersonalet, der 
kan nyde godt af et arbejds-
miljø med mindre støj. Hvis 
dette lydniveau stadig er for 
højt, kan man optimere ven-
tilen elektronisk, så lydni-
veauet kommer ned under 
20 dB, og dermed bliver 
ventilen næsten lydløs. For-
uden den støjsvage drift ud-
mærker ventilen sig også ved 
en lav vægt, og et kompakt 
design. En bredde på bare 
8,9 mm og en lysning på 1,2 
mm gør det muligt at bruge 
ventilen i applikationer med 
dispensing, pipetting og do-
seringsrobotter, uden at det 
reducerer fl owet.

Mediesepareret vippeventil
Foruden et lavt støjniveau 
har den nye ventil også et 
lavt effektforbrug, og bruger 
under drift maksimum 1 W, 
mens sammenlignelige pro-
dukter ligger på 3,3 W. Mens 
det for andre produkter i 
procesfl owet er nødvendigt 
at tage skiftetiden med i be-
tragtning, så kan type 6724 
klare endnu fl ere analyser 
pr. time. Type 6724 har ED 
på 100 %.

Hurtigere skiftetider 
betyder i microfl uidik ap-
plikationer større nøjagtig-
hed ved dosering. På grund 
af et nyt aktuatorprincip er 
åbne-/lukktider på mindre 
end 3 ms mulige. Denne 
værdi ligger mellem 15 og 
25 ms for andre mediesepa-
rerede ventiler på markedet. 
De fantastiske egenskaber 
for type 6724 giver mulig-
hed for reduceret spild og 
større nøjagtighed. Et ma-
ximalt driftstryk på 3 bar er 
en yderligere fordel ved den 
nye analyseventil. Normalt 
ligger dette på max. 2 bar.

Fra komponenter til 
systemløsninger
Såvel processer med større 
automationsopgaver, som 
f.eks. analyseautomater, 
printere, drikkevareauto-
mater som mindre processer 
indenfor laboratorieteknik 
og dental drager fordel af 
de nye muligheder. Bürkert 
integrerer sin know-how in-
denfor håndtering af væsker 
og gasser i de mindste mæng-
der, og tilbyder individuelle 
løsninger til håndtering af 
fl ow, lige fra en brøkdel af 
en mikroliter til fl ere liter 
pr. minut.

Med en kombination af 
egenskaber som høj dose-
ringsnøjagtighed, lang le-
vetid, medieseparering og 
høj skiftehastighed overgår 
WhisperValve-ventilserien 
på alle måder de gængse 
krav.
Stand B 1040.
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Mikroventil med 
stor kapacitet og 
høj driftssikkerhed

BEVÆGELSE. igus præsen-
terer nu næste skridt – in-
telligente „smart plastics“ 
til industri 4.0. Målet er at 
gøre forudseende vedlige-
holdelse endnu nemmere og 
på den måde reducere om-
kostningerne i fremtidens 
fabrik.

Højpræstationsplast 
anvendes i dag over hele 
verden til bevægelsesap-
plikationer. I dagligdagen 
i køkkenmaskiner, cykler 
eller brusekabiner og i in-
dustrien i værktøjsmaskiner 
eller krananlæg. igus er i 
stand til at lave præcise for-
udsigelser om levetiden for 
motion plastics, takket være 
omfattende tests i det 2.750 
m² store testlaboratorium. 

Testresultaterne integreres i 
onlineværktøjerne, der også 
fås som en app til mobilen. 
Nu tager igus et skridt vi-
dere på Automatik 2016 og 
præsenterer smart plastics 
intelligente plastløsninger, 
der sikrer endnu mere sta-
bilitet i fremtidens fabrik.

smart plastics registrerer 
status i realtid
De sammenkoblede smart 
plastics øger mulighederne 
for den såkaldte forudse-
ende vedligeholdelse og 
forøger anlæggets tilgænge-
lighed for kunden. Intelli-
gente drylin lineærføringer, 
intelligente energikæder og 
intelligente kabler overvåger 
konstant sig selv og advarer 

hurtigt om en eventuel fejl. 
Serien ved navn isense be-
står af forskellige sensorer og 
overvågningsmoduler. Ved 
at koble produkterne med 
igus‘ kommunikationsmo-
dul (ICOM) sker der direkte 
integration med kundens in-
frastruktur.

Automatiseret vedligehold 
sparer tid og penge
isense er i stand til at overvåge 
driftslevetiden for e-kæden, 
kablet eller lineærføringen. 
Med permanent afstands-
måling og beregninger ved 
hjælp af systemparametre 
og tusinder af testdata fra 
testlaboratoriet kan det 
også lade sig gøre at forud-
sige problemfri funktion i 

realtid. Hvis måleværdierne 
overskrides, informerer de 
intelligente produkter i tide 
om den resterende anven-
delsestid, hvilket muliggør 
rettidig vedligeholdelse og 
udskiftning. isense kan også 
kobles til igus‘ datacenter, 
hvilket giver yderligere di-
gitale muligheder: indivi-
duel levetidsberegning og 
optimering af forretnings-
processer. Det omfatter 
bl.a. skræddersyet vedlige-
holdelse eller bestilling af 
reservedele På den måde 
sænker elektronisk intel-
ligens vedligeholdelsesom-
kostningerne yderligere og 
øger anlæggets driftstid.
Stand B 1582.
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GRIBERE. Den nye MVG 
vakuumgriberserie fra Co-
val, tilbyder en enestående 
mulighed for at løse diverse 
kundetilpassede applikatio-
ner. Seriens store fl eksibili-
tet medfører muligheden for 
at specielkonstruere vaku-
umgriberen ud fra kundens 
behov, og derved tilbyde den 
optimale løsning.

Serien præsenteres af 
Automatic Klitsø A/S.

Vakuumgriberen kan 
konstrueres til at opfylde 
en bred vifte af krav såsom:

Størrelse på griber-
fl ade. Alle størrelse 
fra 100x100mm til 
1400x1200mm kan kon-
strueres. 

MVG serien tilbydes ikke 

i standardstørrelser, men 
konstrueres ud fra kundens 
ønske. 

Minimerer lækager
Griberfl ade kan zoneopde-
les og opererer uafhængigt, 

hvilket benyttes til opgaver 
hvor der skal gribes og fri-
gives emner af forskellig 
format. En optimal opde-
ling medfører minimering 
af leakage, besparelse af 
energi samt forhøjet vaku-

umniveau.  Selve gribefl a-
den kan udstyres med enten 
sugekopper (størrelse og 
materiale vælges), skum-
måtte eller det nyudviklet 
Coval-Flex til dåser, kander, 
glas og lign.   

Ud fra applikationen kan 
MVG griberen monteres 
med forskellige størrelse 
ejektorer eller kan konstru-
eres med henblik på eksternt 
vakuum, f.eks. fra kundens 
centrale vakuumsystem.

Den store fl eksibilitet 
samt det kompakte design 
og lave vægt gør Coval´s 
MVG serie til et oplagt valg 
til kundetilpassede applika-
tioner.
Stand B 1122.
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GRIBER. Iværksætter Bilge 
Jacob Christiansen købte 
som seksårig en loddekolbe 
- og den har nærmest ikke 
været slukket siden. Hans 
passion for teknik har nu 
ført til udviklingen af en ny 
robotgriber - RG2 Griber - 
som ser ud til at ramme en 
helt central udfordring for 
moderne industri.

- Jeg ønskede at desig-
ne en griber, der er lige så 
fl eksibel og brugervenlig 
som en Universal Robots-
robot, fortæller Bilge Jacob 
Christiansen, hvorefter han 
eksemplifi cerer.

- Man kan indstille den 
så fi nt, at den kan gribe og 
løfte en fl ødebolle uden at 
ødelægge den, og ved blot at 
skifte en I/O (Input/Out-
put, red.) kan man løfte en 
to kilo tung metalklods. 
Det var den fl eksibilitet og 
brugervenlighed, jeg var ude 
efter, fortæller Bilge Jacob 
Christiansen.

Griberens fl eksibilitet 
er netop også, hvad Anders 

Billesø Beck, teamleder hos 
Teknologisk Institut, hæfter 
sig ved.

- RG2-griberen rammer 
en helt central udfordring 
for moderne industrielle ro-
botceller - nemlig fl eksibili-
teten, siger han og tilføjer:

- Robotterne er i sig selv 
blevet meget nemmere at 
programmere, ligeledes gør 
moderne software og senso-
rik-løsningerne meget mere 
fl eksible, men fl askehalsen 
ligger stadig tilbage ved 
robottens værktøjer. RG2-
griberen giver mulighed for 
at håndtere en stor variation 
af emner uden at spilde tid 
og penge på konstant at om-
bygge griberen.

En griber for små og store 
virksomheder
Man kan altså - hvis emner-
ne passer blot nogenlunde 
til griberens formåen - om-
stille sin produktion til en 
anden serie blot ved at loade 
et andet program på robot-
ten. Griberen bliver derved 

aktuel for små og mellem-
store virksomheder, som har 
fl ere omstillinger mellem 
forskellige emner.

- RG2-griberen rammer 
et hul i markedet mellem 
de standardgribere, vi ken-
der i dag, og de helt avance-
rede gribere, som primært 
anvendes i forskning, fordi 
de er mere komplekse og 
dyre, indskyder konsulent 
Andreas Holmetoft Lyder 
fra Teknologisk Institut.

Den nye griber er netop 
den eneste på markedet, der 
forsynes og styres direkte fra 
robotinterfacet, hvilket har 
den sidegevinst, at man bli-
ver fri for lufttryk, slanger 
og ventiler.

- Er der strøm på robot-
ten, så virker griberen, siger 
udvikleren Bilge Jacob Chri-
stiansen.
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En griber der kan løfte 
en fl ødebolle uden at 
ødelægge den

Iværksætter Bilge Jacob Christiansen 
med den nyudviklede RG2 Griber.

Nyt dansk robotprodukt vil løse udfordring for industrien.
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Designet af maskinerne fra 
Werosys ApS er centreret 
om IT samt integrering af 
el og mekanik. Beckhoff 
Automation er total-
leverandør af styring og 
motionprodukter.

Af John Steenfeldt-Jensen

MASKINSTYRING. Firmaet 
Werosys ApS i Farum har 
i løbet af få år etableret sig 
i front på markedet med 
sine modulopbyggede og 
betjeningsvenlige maski-
ner til konvertering og 
efterbehandling af digital-
trykte etiketter og solceller 
i ruller. Werosys ApS blev 
stiftet i 2013 af bl.a. Bjarke 
Gerdes-Nielsen og bygger 
på hans ideer om at integrere 
el og mekanik og forenkle 
maskinstyringen ved at 
gøre så meget som muligt 
af betjeningen softwareba-
seret - ved at ændre meka-
nisk tænkning til intelligent 
tænkning. Werosys ApS 
tilbyder to konverterings-
linjer: Werosys Concept og 
Werosys Compact. Begge er 
modulopbyggede, hvilket 
betyder at de kan konfi gu-
reres efter individuelle be-
hov - både nu og i fremtiden. 

Markant stigende 
efterspørgsel
- Det er vores mål at tilbyde 
den hurtigste omstillings-
tid og den højeste kapacitet 
for konvertering og efterbe-
handling af etiketter, for-
tæller adm. direktør Søren 
Pedersen, Werosys ApS.

- Vi er for tiden i en fase, 
hvor vi er ved at opbygge 
vore markeder i Europa, 
Kina og Sydamerika. Takket 
være en markant stigende 
efterspørgsel og en række 
store ordrer på både Wero-
sys Compact og Werosys 
Concept, er vi nu fl ytter til 
en ny adresse i Farum, hvor 
vi har 1.700 kvadratmeter 
til rådighed. I vores nye 
produktionsfaciliteter vil 
vi fortsætte den innovative 
udvikling og yderligere ef-
fektivisere fremstillingen 
af vores konverteringslinjer 
og forventer, at vores årlige 
produktion vil nå op over 50 
konverterlinjer i løbet af de 
kommende år. 

Beckhoff er 
totalleverandør
- Vi har valgt, udelukken-
de at anvende produkter 
fra Beckhoff Automation 
til styringer og drev i vore 
maskiner. Det skyldes selv-
følgelig i første række, at 
Beckhoff leverer kvalitets-
produkter, men også, at de 
har en serviceorganisation, 
som kan understøtte vores 
agenter over hele verden. I 
vores salgsarbejde bruger vi 
derfor anvendelsen af Beck-
hoff-produkter proaktivt i 
hele verden. Det har også 
stor betydning, at Beckhoff 
kan interagere med cirka 
3.500 andre leverandører, 
og at de har samme udvik-
lingsmiljø som Windows.

Alt styres fra én IPC/HMI
- Vore produktionslinjer er 
sammensat af fra ét til fl ere 
moduler, men vi forsyner 
ikke hvert enkelt modul i 
en konverteringslinje med 
et særskilt betjeningspanel, 
som skal indstilles ved hvert 

jobskifte. I stedet styrer vi 
alt fra én central IPC / HMI. 
Dette reducerer tiden til 
jobskifte og gør os i stand til 
at integrere vores maskiner 
direkte med kundernes ek-
sisterende it-infrastruktur. 
Resultatet er et helt automa-
tisk jobskifte med minimal 
indgriben fra operatøren.

Modulopbygget software
- Vi bruger TwinCat 3 - soft-
waren, der også er modulært 
opbygget, således at den er 
forberedt på eventuelle 
ændringer i maskinopbyg-
ningen. Den indeholder 
softwaremoduler til styring 
af HMI samt servomotorer 
med tilhørende drev til ek-
sempelvis laserstansning el-
ler knive. Endvidere er der 
en speciel safety-PLC på 
samme EtherCat-bus.

Maskinstyringens IPC 
er koblet op til det overord-
nede produktionsstyrings-
system og tillader, at der kan 
udføres digitaltryk og efter-

Werosys ApS:

Intelligent konvertering og efterbehandling 
af digitaltrykte etiketter

Firmaet LabelSupply as i Lynge har installeret en Werosys Compact linje til konvertering af digitaltrykte etiketter i ruller.

Adm. direktør Søren Pedersen, Werosys ApS: - Det er vores mål at 
tilbyde den hurtigste omstillingstid og den højeste kapacitet for 
konvertering og efterbehandling af etiketter.

Modulopbyggede og betjeningsvenlige 
maskiner.

Nogle af de første med 
TwinCat 3.
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behandling af et eller fl ere 
jobs samtidig. Styringssy-
stemets PLC har meget stor 
datakraft og -ressourcer, 
hvilket betyder stor hastig-
hed og hurtig responstid. 
Systemet kan eksempelvis 
fange pulser til digitaltryk-
ning og laserskæring cirka 
100 gange hurtigere end vi 
har brug for, siger Søren Pe-
dersen. 

Intelligent konvertering
- Indstillingerne af maski-
nerne sker ikke manuelt, 
men udelukkende ved 
hjælp af servodrev. Det er 
den eneste måde, der giver 
den nødvendige præcision 
i indstillingerne ved høje 
hastigheder. Det betyder 
også, at der kan foretages 
fuld fjernfejlfi nding og at 
omkostningerne til vedlige-
hold mindskes. Der er såle-
des ingen pulverkoblinger 
eller mekaniske bremser i 
vore konverteringslinjer. Vi 
kalder det ’Intelligent kon-
vertering’, fortæller Bjarke 
Gerdes-Nielsen, der er an-
svarlig for produktudviklin-
gen hos Werosys ApS. 

Det kører bare 
- Da vore maskiner står over 
hele verden, er det meget 
vigtigt, at vi rent software-
mæssigt kan tilgå dem, og 
at de også kan kontakte os 
automatisk over Internet-
tet, hvis der er behov for det. 
Det betyder, at maskinerne 
kan ændres eller opgraderes 
via software, og at vi kan ud-
føre service, fejlfi nding og 
implementere nye funk-
tionaliteter via Internet-
tet. Der følger en moderne 
IT-platform med alle vore 
maskiner, og data og data-
historik lægges i ’skyen’, så 
vi kan downloade dem, når 
vi vil. 

Vi er nogle af de første 
i Danmark, der anvender 
TwinCat 3, hvilket har be-
tydet, at vi har haft et tæt 
samarbejde med Beckhoff i 
hele udviklingsfasen. Vi har 
løftet i fl ok, og Beckhoff har 
været gode til at sætte sig ind 
i projekterne - også uden for 
klokken 8 - 16. Beckhoff er 
det helt rigtige valg til avan-
ceret automation. Det kører 
bare, slutter Bjarke Gerdes-
Nielsen.

Systemet er 100 gange hurtigere 
end vi har brug for.

Alt i produktionslinjen kan styres fra én central IPC / HMI.



AUTOMATION. Med Omron 
Electronics veletablerede 
automatiseringsplatform 
Sysmac tilbyder man fuld 
proceskontrol og program-
mering af maskinens en-
heder. Dette inkluderer 
sikkerhed, high-speed mo-
tion samt robotstyring. 

Flagskibet Sysmac NX7 
maskinautomatiserings-
controller er designet til de 
mest krævende opgaver in-
den for ultrahurtig motion 

og databehandling. Sysmac-
serien indbefatter NJ1, NJ3, 
NJ7 samt NX7. Med fokus 
på de fremtidige mere avan-
ceres produktionssteder og 
deres brug af Industriel-
Internet-of-things (IIOT) 
har vi inkluderet denne inte-
grerede controller. Brugerne 
kan skalere NX7’ens afven-
delse udover hvad tidligere 
controllere og PLC‘er har 
muliggjort.

Med et stigende ønske 

om produktionsanalyse for 
optimering af oppetid tilby-
der Sysmac Platformen en 
enkelt direkte serverforbin-
delse. Alle data kan enkelt 
opsamles fra produktions-
linjen til efterfølgende brug 
for analyse. Samtidig vil en 
central recepthåndtering 
være tilgængelig.

Stand B 1042.

hassel.

Automatik 2016:

Fremtidens automationsplatform 

VENTILBLOK. Krav til sik-
kerhedsstandarder for ma-
skiner og udstyr reguleres 
af Maskindirektivets stan-
dard EN ISO 13849-1, som 
er ny. Bürkert har imødegået 
markedets nye behov ved at 
optimere produkter til de 
skærpede krav i Maskindi-
rektivet. Den alsidige pneu-
matikventilø type 8640 og 
automationssystem 8644 
er udvidet med nye versio-
ner af pneumatikventilerne 
type 6524 og 6525 med 
safey shut-off funktion til 
applikationer med krav til 
sikkerheden i føde- og drik-
kevareindustrien. Disse 
ventiler kan klare safety 
shutdown af processer op 
til Performance level C i 
MaskindirektiveT.

Størrelsen af styreskavet 
kan reduceres
Bürkerts redundante blok 
type MKRS kan også bru-
ges i applikationer, hvor der 
ikke er sikkerhedskrav ifølge 
normen EN ISO 13849. 
(Denne norm fokuserer på 
applikationer med sikker-

hedskrav i Europa). Dette 
er f, eks. tilfældet, hvis der 
er behov for at afbryde en 
ventil uafhængig af feltbus 
eller andet styresystem.

Foruden sikkerheds-
aspekterne nyder kunden 
også fordel af en hurtig og 
nem installation af kompo-
nenterne, kompabilitet med 
den nye version af ventiltype 
6524/6525 samt kompakte 
dimensioner, således der 
samlet set bliver mulighed 
for også at reducere størrel-

sen på styreskabe.Den nye 
redundant blok til sikker-
hedsfunktioner er specielt 
udviklet til applikationer in-
denfor Hygienic segmented. 
Redundant blokken in-
stalleres i nødsystemer til 
øjeblikkelig shutdown af 
hygiejniske processer, men 
kan også bruges i andre ap-
plikationer, f.eks. til proce-
svand i industrien.

Stand B 1040.
hassel.

Automatik 2016:

Redundant ventilblok der 
giver større sikkerhed i 
automationsprocesser 

DINSKINNER. WAGO udvi-
der tilbehøret til sine fjeder-
samlemuffer i serie 221 med 
en ny DIN-skinneholder. 
Det betyder, at det nu er mu-
ligt at anvende WAGO‘s in-
novative fjedersamlemuffer 
til alle slags ledere på DIN-
skinner.

DIN-skinneholderen er 
egnet til alle fjedersamle-
muffer i serie 221. Den kan 
anbringes vertikalt eller 
horisontalt på DIN-skinnen 
og kan desuden efter behov 
monteres med skruer på 
jævne og glatte overflader. 
Ved alle fire monteringsva-
rianter er forsiden fortsat 
åben, så det er muligt at 
anbringe en selvklæbende 
opmærkningsstrimmel her, 
hvilket også sikrer oversku-
elighed i gruppetavlen ved 
efterfølgende tilpasninger 
eller udvidelser af instal-
lationen.

Praktisk design
Der er mange fordele ved 
den nye DIN-skinneholder 
takket være det særlige de-
sign: Holderen er åben på 
den ene side, og det giver 
elinstallatøren mulighed 
for at åbne vippepalen på 
samlemufferne selv efter 
installation. Ledere kan 
derfor tilsluttes før eller 

efter fastgørelse af samle-
mufferne i holderen – og 
demonteres igen. Designet 
sikrer desuden, at der altid 
er en teståbning tilgængelig. 
Det er således også muligt at 
foretage spændingstest, når 
samlemufferne befinder sig 
i holderen.

Det er ikke nødvendigt at 
bruge værktøj til at fastgøre 
eller løsne samlemufferne. 
Små låsemekanismer sikrer, 
at de kompakte samlemuffer 
ikke rutscher ud af holderen 
igen. Desuden er låsemeka-
nismerne konstrueret såle-
des, at samlemufferne ikke 
kan løsnes ubemærket.

Kompakte fjedersamlemuf-
fer til alle ledere
Fjedersamlemuffer i serie 

221 fås i 2-, 3- og 5-leder-
varianter og kan sikkert 
tilslutte fleksible ledere fra 
0,14 til 4 mm2 samt en- og 
flertrådede ledere fra 0,2 til 
4 mm2. I sammenligning 
med forgængeren (WAGO 
222) fylder den nye fjeder-
samlemuffe 40 % mindre. 
Det transparente hus gør det 
desuden muligt entydigt at 
se, om de afisolerede ledere 
er langt nok inde og har den 
korrekte afisoleringslængde. 
To lettilgængelige teståb-
ninger giver komfortable 
testbetingelser – selv efter 
installation.

Stand B 1252.
hassel.
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DIN-skinneholder indtager 
gruppetavlerne

AKTUATORKLEMMER. WA-
GO supplerer sit program af 
TOPJOB S-rækkeklemmer 
med nye sensor-/aktuator-
klemmer. Maskinstyringer 
kan nu fortrådes sikkert og 
pladsbesparende takket væ-
re et lille pladsbehov pr. sen-
sortilslutning og integreret 
Push-in CAGE CLAMP-
teknologi.

Med en delingsbredde 
på kun 3,5 mm pr. tilslut-
tet sensor tillader de nye 
TOPJOB S-sensor-/aktua-
torklemmer i serie 2000, at 
der tilsluttes mange senso-
rer på mindst mulig plads. 
Disse klemmer egner sig 
perfekt til ledertværsnit på 
0,34 - 0,75 mm², som nor-
malt anvendes til sensorer og 
aktuatorer. De passer også 
fint til små klemkasser i et 
anlægs decentrale periferi 
og til installationer i centrale 
styreskabe.

Dobbelt strømskinne til 
endeløs laskning
TOPJOB S-sensor-/ak-
tuatorklemmer inddeles i 
mange potentialniveauer 
(+/-) og ét signalniveau. 
Potentialniveauerne an-
vendes til strømforsyning 
og evt. til jording af senso-
rerne. Signalniveauet giver 
mulighed for at videreføre 
koblingssignaler fra sensorer 
til aktuatorer. 

En særlig egenskab ved de 
nye sensor-/aktuatorklem-
mer er det 7 mm brede klem-
mehus, hvor der er anbragt 2 
tilslutninger. På potentialni-
veau rummer klemmehuset 
strømskinner med hver to 
tilslutningspunkter og to til-
sluttede laskeåbninger. Det 
gør det muligt at udvide de 

positive og negative poten-
tialer uendeligt ved hjælp af 
standardkamlasker med lige 
polantal – uden polbegræns-
ning. Ved hjælp af kamla-
sker i forskellige farver bliver 
tildelingen af potentialer 
lettere. På signalniveau er 
de to strømskinner til sig-
nalgennemføring anbragt 
elektrisk adskilt fra hin-
anden og giver således den 
lille delingsbredde på kun 
3,5 mm pr. sensor.

Funktionel tildeling med 
opmærkningsstrimler
De nye TOPJOB® S-sen-
sor-/aktuatorklemmer kan 
opmærkes hurtigt og en-
tydigt med opmærknings-
strimler, som ikke dækker 
laskeåbningen. WMB-mær-
keskilte kan også anvendes. 
Klemmerne har to opmærk-
ningsåbninger: en på toppen 
og en i siden. Det gør det 
nemt at læse opmærknin-
gen, uanset hvilken vinkel 
klemmen er blevet instal-
leret i.

 
Sikkerheden bevares
De farvede lederindfø-
ringsåbninger på de nye 
klemmer gør det lettere at 
tildele lederne til de pågæl-
dende tilslutningspunkter. 
Desuden er LED‘er, lasker 

og opmærkningsmaterialer 
altid tydelige – også i for-
trådet tilstand. Dette enty-
dige design giver et hurtigt 
fortrådningsoverblik og gør 
kontrollen af de opbyggede 
koblinger lettere.

WAGO‘s nye TOPJOB S-
sensor-/aktuatorklemmer i 
serie 2000 fås i forskellige 
versioner.

TOPJOB S – ét program, 
mange fordele
Som del af programmet af 
skinnemonterede TOPJOB 
S-rækkeklemmer nyder de 
nye sensor-/aktuatorklem-
mer godt af de samme man-
ge fordele. Den integrerede 
Push-in CAGE CLAMP, 
som er WAGO‘s univer-
selle tilslutningsteknologi 
for alle typer ledere, giver 
en hurtig ledertilslutning 
og sikre forbindelser – selv 
under barske miljøforhold. 
Det omfattende TOPJOB 
S-laskeprogram giver stor 
fleksibilitet og den rigtige 
løsning for alle laskningsop-
gaver. Alle TOPJOB S-ræk-
keklemmer kan opmærkes 
hurtigt og økonomisk med 
endeløse, flerlinjers op-
mærkningsstrimler.

Stand B 1252.
hassel.

Automatik 2016:
S-sensor-/aktuatorklemmer, 
der sender de rigtige signaler
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PLAST. I virksomheder i 
fødevare- og emballagein-
dustrien er metaldetektorer 
efterhånden en standard-
komponent. De registrerer 
enhver metallisk ledende 
partikel, der stammer 
fra produktionsomgivel-
serne. Efterfølgende kan 
produktet hurtigst muligt 
bortsorteres. Men hvordan 
kan plastpartikler spores? 
Det var det spørgsmål, som 
udviklerne hos motion 
plastics-specialisten igus 
stillede sig selv. Løsningen 
endte med at være udvik-
lingen af et særligt avanceret 
kunststof, der let kan spo-
res med gængse metoder 
fra metalsøgningsteknik-
ken. Materialet bruges i 
dag i udvalgte produkter i 
igubal-serien, som omfat-
ter led- og gaffelhoveder, 
flange-, led- og stålejer. Både 
husene og kuglekalotterne 
er udformet i detekterbart 
plast. Også på andre områ-
der af lagerteknologien ef-
terspørges denne egenskab. 
I sortimentet findes f.eks. et 

let polymerkugleleje, xiros 
M180, i et materiale, der 
også er detekterbart.

Intet smøremiddelbehov 
giver ekstra sikkerhed
Derudover leveres disse 
avancerede polymerer uden 
behov for ekstern smøring. 
-Et centralt punkt i produk-
tionsprocessen i fødevare- 
og emballageindustrien er at 
undgå kontakt mellem pro-
dukt og smøremidler i ma-
skinen, fastslår Lars Braun, 
ansvarlig for fødevare- og 
emballageteknik hos igus. 
Det yder de smøre- og vedli-
geholdelsesfrie glidelejema-
terialer et væsentligt bidrag 
til. De opfylder præcis disse 
krav: Materialer som iglidur 
A181 eller iglidur A350 
kræver ikke aktiv smøring. 

De opfylder desuden for-
ordning (EU) nr. 10/2011 og 
er godkendt af FDA (Food 
and Drug Administration) 
til fødevarekontakt.

Stand B 1582.
hassel.

Automatik 2016:

Detekterbart plast 
garanterer stor 
fødevaresikkerhed

KOMBINATION. Den nye 
Motorized Lead Screw 
fra producenten Thomson 
kombinerer en hybridstep-
motor og en præcisionsspin-
del i én kompakt og optimal 
løsning, som giver reduceret 
strømforbrug, lavere støj, 
nemmere vedligeholdelse 
og mere effektivitet i form 
af længere batterilevetid og 
større kapacitet. Den præ-
senteres på Automatik 2016 
af AVN Teknik A/S. 

 Thomsons Motorized 
Lead Screw i rustfrit stål 
kommer i to grundlæg-
gende konfigurationer: 
Roterende spindel (S) og 
roterende møtrik (N)

Udfører sin bevægelse 
ved, at stepmotoren roterer 
spindlen, hvilket bevirker, 

at møtrikken vandrer på 
spindlen. Roterende mø-
trik (N) har møtrikken in-
tegreret i stepmotorhuset, 
hvilket bevirker, at spindlen 
vandrer igennem motoren. 
Den roterende møtrik (N) 
har integration af en ge-

vindmøtrik i motorhuset. 
Herved maksimeres spind-
lens diameter, hvilket øger 
lasteevnen. Den er ideel 
til anvendelser, hvor ingen 
synlig rotation er ønsket, el-
ler hvis det er nødvendigt 
at overføre en belastning 

på begge sider af motoren. 
Designet på den roterende 
spindel (S) har den paten-
terede ”Taper-Lock” funk-
tion. 

 Den innovative ”Ta-
per-Lock” teknologi gi-
ver mulighed for hurtig 
afmontering af spindlen 
fra stepmotoren, hvilket 
giver en enkel og hurtig 
vedligeholdelse i forhold 
til traditionelle løsninger, 
som er opkoblet og perma-
nent fastgjorte til motoren, 
hvilket gør dem svære at er-
statte og vedligeholde.

Højere kapacitet  
- op til 30%
 Thomsons Motorized Lead 
Screw er ideel til applikatio-
ner, hvor der f.eks. kræves 

et højt niveau af vedligehol-
delse, og hvor der er hyppig 
af- og påmontering påkræ-
vet, eller hvor en simpel 
afmontering af spindlen er 
nødvendig.

Kombinationen giver 
flere fordele, i forhold til 
en traditionel løsning, da 
Thomsons Motorized Lead 
Screw giver et større drej-
ningsmoment ved hjælp 
af et større effektforbrug 
- uden overophedning. 
Dette er opnået ved at op-
timere samspillet mellem 
spindel, møtrik og stepmo-
tor. Derved har Thomsons 
Motorized Lead Screw 
kunnet øge belastningen 
og kapaciteten med op til 
30% uden at ændre på mo-
torstørrelsen.

Reducerer montagetid og 
produktionsomkost  
Den enkle udformning 
af Thomsons Motorized 
Lead Screw betyder et re-
duceret antal komponenter 
sammenlignet med andre 
løsninger. Det unikke ud-
viklede design reducerer 
maskinkompleksiteten og 
montagetiden betydeligt, 
men giver længere slaglæng-
de end traditionelle løsnin-
ger og reducerer motorstøj, 
vedligeholdelsestid og pro-
duktionsomkostningerne.

Motorized Lead Screw 
produceres i fem forskel-
lige motorstørrelser og kan 
leveres med Thomsons kug-
lespindler og Glide Screws.
Stand B 1020.

hassel.

Automatik 2016:

Lead Screws - optimal løsning og større kapacitet 

SENSORER. Der bruges ul-
tralydssensorer i et utal af 
applikationer blandt an-
det til afstandsmåling og 
niveaumåling. Det er der 
sådan set intet nyt i, men 
der er jo en række applika-
tioner, hvor niveaumålingen 
skal ske inden for industrier, 
hvor der optræder brændba-
re eller potentielt eksplosive 
væsker eller pulvere – eller 
afsondring af flammekriti-
ske gasarter.

Derfor har Turck, som 
forhandles gennem Hans 
Følsgaard A/S, udviklet en 
familie af ultralydssensorer 
under RUU/3GD-navnet. 
De er specifikt rettet mod 
ex-zonerne 2 og -22, hvil-
ket dog ikke forhindrer, at de 
også kan anvendes rationelt i 
mindre kritiske applikatio-
ner. Sensorerne er udført i 
rustfri og syrefaste materia-
ler, herunder rustfast stål, 
1,4403, så de også kan bru-

ges i tanke med aggressive 
medier.

Til brug i selv dybe tanke
RUU/3GD ultralydssen-
sorerne fås i versioner med 
rækkevidder på 40-, 130-, 
300- eller 600 centimeter, 
så de kan bruges i selv gan-

ske dybe tanke til niveaufø-
ling. Sensorerne har ganske 
korte blinde zoner, hvilket 
blandt andet betyder, at 
RU40U/3GD kun har 2,5 
centimeters blindzone for 
modellen med 40 centime-
ters rækkevidde.

Output for de nye senso-

rer er desuden meget alsidigt. 
Man kan enten konfigurere 
N/C- eller N/O-modes over 
et potentialfrit kontakt sæt 
eller bruge et analogt 4 – 
20mA/0 – 10V output. 
Desuden er RUU/3GD-
serien IO-Link kompatibel, 
så man kan bruge den åbne 
busstandard. Alsidigheden 
er understreget gennem en 
funktion, så man kan ind-
læse en referenceværdi, der 
gør det muligt for sensoren 
automatisk at kompensere 
for tilsmudsning.

40- og 130cm typerne 
leveres som M18-huse, 
mens man kan få 130cm-, 
300cm- og 600cm-versio-
ner i M30-huse. Alle typer 
leveres med Atex- og IEC-
Ex-godkendelser, ligesom 
FM- og CSA-certificeringer 
er undervejs.

Stand B 12-02.
hassel.

FORDELERE. De nye 
AUX passive fordelere 
(BW3306, BW3307) fra 
Bihl+Wiedemann med 
meget fladt design (B x H 
x D: 60 x 45 x 19 mm) til-
lader transmissioner på op 
til 20 A. De tilbyder først 
og fremmest ikke kun va-
riable tilslutninger til AS-
i-netværket, men også den 
størst mulige grad af fleksi-
blitet ved systemplanlæg-
ning.

Fås med:
2 x rundt kabel / forbindel-
sesledere 2,5 mm² til strøm-
forsyning fra AUX (24 V 
hjælpestrøm) (BW3307).
2 x tilslutninger til profil-
kabler AUX som profilka-
belforgrening (BW3306).
Fordele ved de nye AUX 
passive fordelere med op 
til 20 A i detaljer:
Ekstremt fladt design (B x 
H x D: 60 x 45 x 19 mm).
Høj kapslingsklasse, IP67.

Guldbelagte kontakter.
Mulighed for op til 16 A / 20 
A afhængigt af det anvendte 
sorte, flade AUX-kabel.

Maksimal fleksbilitet ved 
systemdesign.
Stand B1052.

hassel.

Automatik 2016:

Ultralydssensorer til 
exområder zonerne 2 og 22

Automatik 2016:

Passive fordelere  
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SENSORER. Bortset fra, at 
det altid ser spændende ud 
på youtube, så er der ikke 
noget så frustrerende – og 
farligt – som når bygge- og 
anlægsudstyr eller industri-
elle, mobile enheder tipper 
og vælter. Desværre er det 
noget der sker ganske ofte 
– overalt i verden – selv om 
nogle ganske simple senso-
rer i mange tilfælde kunne 
forhindre ulykken i at ske.

Hans Følsgaard A/S-
agenturet, Kübler, har ud-
viklet et ganske effektivt 
inclinometer (væltesensor) 
med navnet IN88, der netop 
henvender sig til industri-
elle, mobile applikationer 
og maskinel, hvor man gerne 
vil have en indikation af, om 
tippegrænser er ved at bliver 
overskredet – og gerne før 
det sker.

Præcis og robust  
indikation
IN88 er et robust inclinome-

ter, der kommunikerer via 
CANOpen-standarden, der 
netop er velegnet inden for 
entreprenørmaskiner, skov-
brugskøretøjer og kørende 
eller løftende industrielt – 
typisk mobilt – udstyr, hvor 
en præcis og robust indika-
tion af hældning kan give en 
melding om applikationens 
vinkel, før den bliver kritisk.

Det nye inclinometer fra 
Kübler er kapslet med enten 
IP67- eller IP69K-tæthed 
og til brug i temperaturer 
mellem -40 °C og +85 °C. 
Samtidigt har IN88-pro-
dukterne en modstands-
dygtighed over for chok op 
til 100g og over for vibration 
op til 10g. De kun 80mm x 

60mm x 23mm store huse 
monteres med skruer el-
ler bolte, og i de tilfælde, 
hvor redundans er påkræ-
vet af hensyn til sikkerhe-
den, kan man bare klikke 
to moduler sammen. Så er 
redundansen sikret. IN88-
inclinometrene fra Kübler 
måler 2-dimensionelle 
hældninger på op til +/-85° 
eller 1-dimensionelle hæld-
ninger 360° rundt. Opløs-
ningen er så god som 0,01° 
med en absolut præcision på 
+/-0,4°. Måleprincipperne 
sker enten ved kapacitive- 
eller MEMS—principper. 
Konnektering sker med 1 
x M12 eller 2 x M12-kon-
nektorer med en forsyning 
på mellem 10 og 30VDC. 
CANOpen-interfacet sik-
rer let implementering i 
mobile automationsappli-
kationer.

Stand B 1202.
hassel.
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SENSOR. Nu kan én enkelt 
sensor giver pålidelige må-
linger af både lave og høje 
ledningsevne værdier. Den 
samme sensor kan anvendes 
i laboratoriet, procesud-
vikling og i selve proces-
sen. Dette er alt sammen 
muligt med den nye Me-
mosens CLS82D fire-elek-
trode ledningsevne sensor 
fra Endress+Hauser. Som 
den eneste sensor på marke-
det har CLS82D EHEDG-
certificeret aseptisk design 
til applikationer med de 
strengeste hygiejnekrav.

 Især indenfor den far-
maceutiske industri, bliver 
ledningsevnen målt over 
et bredt område; fra mid-
delhøje og høje værdier i 
processen til lave værdier 
ved renseprocesser med 
ultrarent vand. Den nye 
Memosens CLS82D fire-
elektrode ledningsevne 
sensor fra Endress+Hauser 
kan klare det hele.

Sensorer med fire elektro-
der kompenserer for polari-
seringseffekter, som opstår 
ved høje konduktivitetsvær-
dier, og som kan medvirke til 
unøjagtige måleresultater. 
En indbygget kompense-
ring sikrer konsekvente og 
pålidelige værdier over hele 
måleområdet. Den nye Me-
mosens CLS82D fire-elek-
trode ledningsevne sensor 
er ikke kun ultra pålidelig 
og præcis, den tilbyder også 
certificeret, aseptisk design.

Pålidelige produkter og 
processer
En unik egenskab ved den 

nye ledningsevnesensor er 
dens innovative sensor ele-
ment, som er udformet af 
keramik med platinelek-
troder. Fordelen ved disse 
materialer er deres gode 
temperatur ekspansions 
egenskaber. Selv under eks-
treme temperaturændringer 
vil materialet ikke udvide sig 
og forbliver derved stramt, 
så der ikke opstår sprækker 
i designet. Sensorens hygi-
ejniske design kan både tåle 
almindelig rensning/CIP og 
aseptisk håndtering. Med 
dette design lever sensoren 
op til alle krav i den hygiejni-
ske industri såsom EHEDG 
og 3-A certificering og op-
fylder de farmaceutiske krav 
i FDA og USP Class VI.

Lille og hurtig
Den nye sensor er en af de 
hurtigste sensorer på marke-
det – hvis ikke den hurtigste. 
Dette betyder at brugeren 
får hurtigt svar omkring 
processen og kan reagere 
ved afvigelser. CLS82D har 
desuden en ekstra funktion, 
som kan advare brugeren 
hvis forbindelsen mellem 
sensorens elektroder og 
elektronikken i sensorens 
hoved nogensinde skulle 
blive afbrudt. Dermed fås 

en mere sikker og effektiv 
proces. Samtidig er senso-
ren den mest kompakte på 
markedet, der gør at den 
kan passe ind overalt – selv 
i små rør.

Øget tilgængelighed
CLS82D sensoren anven-
der Memosens teknologien, 
som betyder at processens 
nedetid kan holdes på et 
minimum. Sensorens plug 
& play kapacitet betyder, 
at du kan integrere Memo-
sens CLS82D i din proces 
på kortest mulig tid. Dette 
forenkler idriftsættelse og 
vedligeholdelse. I forbindel-
se med MemoBase Plus soft-
waren, kan man kalibrere 
sensorer i laboratoriet under 
ideelle betingelser for for-
bedret sensor og kvalitets-
styring.

Et godt valg til  
mange applikationer
Den nye sensor vil være 
et rigtig godt valg til led-
ningsevne måling i fase-, 
separations-, kromatografi-, 
fermenterings- og CIP- ap-
plikationer eller hvor der er 
behov for en meget kompakt 
sensor såsom i små rør.
Stand B 1128.

hassel.
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Beckhoff Automation har 
lanceret en række effekti-
ve I/O- og motion-løsnin-
ger til serieanvendelser.

MOTION. EtherCAT-stik-
moduler i EJ-serien er en 
effektiv kabelløsning til 
serieproduktion af maski-
ner med mellemstore og 
høje styktal. Med de nye 
motion-moduler kan hele 
Beckhoffs kompakte driv-
teknik nu også indlemmes 
i stikmodulløsninger. Det 
giver mulighed for utroligt 
kompakte I/O- og motion-
løsninger, der kan afpasses 
optimalt efter kundernes 
ønsker og behov.

En effektiv løsning
EtherCAT-stikmoduler i 
EJ-serien er en effektiv løs-
ning til realisering af plat-
formstanken i forbindelse 
med store serier med mange 
ens dele uden at mulighe-
den for variantdannelse går 
tabt. Stikmodulerne baserer 
elektronisk på det kendte 
EtherCAT-I/O-system og 
kan på grund af deres særlige 
udformning placeres direk-
te på en printplade, der som 
anvendelsesspecifikt signal-
distributionssystem sørger 
for at fordele signaler og 
spændingsforsyning på en-
kelte applikationsspecifikke 
stikforbindelser. Den res-
sourcekrævende enkeltle-
derkabling substitueres her 
af konfektionerede kabel-

ledningsnet. Omkostnin-
gerne pr. enhed reduceres til 
et minimum og det samme 
gør risikoen for fejlkabling 
takket være kodede bygge-
komponenter.

Kompakt drivteknik også i 
ny formfaktor
Den gennemprøvede kom-
pakte Beckhoff-drivteknik 
i busklemme-formfaktor 
står nu også klar til stikmo-
dulløsninger. De tre Ether-
CAT-stikmoduler EJ7xxx 
giver mulighed for yderst 
kompakte og omkostnings-
besparende fremdriftsløs-
ninger, hvis de kombineres 
med det brede spektrum 
af motorer og drev. Skridt-
motormodulet EJ7047 er 
beregnet til skridtmotorers 
mellemste ydelsesområde. 
To indgange står til rådig-
hed for endestopkontakter, 
indgang nr. 2 kan desuden 
konfigureres som udgang. 
Det giver f.eks. mulighed 
for brug af en holdebremse. 
I forbindelse med skridtmo-
torer i serien AS10xx kan 
man også vælge en feltorien-
teret styring, hvilket bl.a. vil 
medføre en bedre dynamik 
og mindre strømforbrug.

Høj servoydelse i en meget 
kompakt konstruktion
Servomotormodulet 
EJ7211-0010 giver meget 
høj servoydelse i en meget 
kompakt konstruktion. 
Dette skyldes især den 
indbyggede One Cable 
Technology (OCT), der 

samler motorkablet og et 
absolut feedback-system 
i én ledning. EtherCAT-
stikmodulet kan benyttes 
til motorer i serien AM8100 
til 4,5 ARMS. Indlæsning af 
det indbyggede elektroni-
ske typeskilt for AM81xx-
motorer nedsætter den tid, 
der ellers medgår til kab-
ling og idriftsættelse, til 
et minimum. Den hurtige 
reguleringsteknik på basis 
af en feltorienteret strøm- 
og PI-hastighedsregulering 
er også egnet til hurtige og 
højdynamiske positione-
ringsopgaver.

Muligt at realisere en enkel 
servoakse
2-kanals DC-motor-ud-
gangstrinnet EJ7342 er 
beregnet til direkte drift 
af to DC-motorer og er 
galvanisk adskilt via E-bus-
sen. Hastighed og position 
fastlægges af automatise-
ringsenheden gennem en 
16-bit-værdi. Desuden er 
det via tilslutning af en in-
kremental encoder muligt at 
realisere en enkel servoakse. 
Til højdynamiske anvendel-
ser og ved forsyning af flere 
akser via én netdel anbefales 
desuden brug af et bremse-
chopper-modul EJ9576, der 
beskytter mod følgerne af 
overspænding ved at det ab-
sorberer en del af energien. 
Hvis spændingen overstiger 
klemmens kapacitet, bliver 
overskydende energi tilin-
tetgjort af en ekstern mod-
stand (skal tilsluttes).  jsj

EtherCAT-stikmoduler til 
kompakt drivteknik

De nye EtherCAT-stikmoduler til motion-anvendelser udvider EJ-seriens anvendelsesspektrum i for-
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AUMA Riester GmbH & Co. 
KG og Grønbech & Sønner 
A/S fejrede deres samar-
bejde gennem 50 år med 
teknisk seminar, et kig ind i 
fremtiden og ekskursion til 
Avedøre Renseanlæg.

JUBILÆUM. I mere end 50 
år har det tyske fi rma AU-
MA Riester GmbH & Co. 
KG udviklet og produceret 
elektriske aktuatorer og gear 
og er en af verdens førende 
producenter i branchen. 

Grønbech & Sønner med 
fra starten
Det første sted, hvor AUMA 
blev repræsenteret uden for 
Tyskland var i Danmark, 
hvor Grønbech & Sønner 
A/S blev agenter for AUMA 
i 1966. I anledning af 50 års-

jubilæet havde AUMA og 
Grønbech & Sønner A/S 
den 16. juni 2016 inviteret 
kunder og forretningsfor-
bindelser til „Faglig Dag - 50 
år med aktuatorer“. Dagen 
bød både på teori og praksis. 
Den teoretiske del bestod af 
en seminarrække med fokus 
på kommunikation, styring 
og sikkerhed og i den prak-
tiske del havde man mulig-
hed for at besøge Avedøre 
Renseanlæg og se, hvordan 
aktuatorerne bliver brugt i 
dagligdagen.

Seminar om de nyeste 
tendenser
Deltagerne havde mulig-
hed for enten at deltage i 
seminarrækken, hvor AU-
MAs kompetente fagfolk 
fortalte om den nyeste tek-
nologiske udvikling og de 
nyeste tendenser inden for 

motorstyring og fjernkom-
munikat ion, løsninger med 
frekvensomformere samt 
sikkerhedsfunktioner.

For de deltagere, der hel-
lere ville se, hvordan AU-
MAs aktuatorer fungerer 
’in the real world’, var der 
en ekskursion med bus til 
Avedøre Renseanlæg, som 
drives af Biofos, Danmarks 
største spildevandsvirksom-
hed. Hele dagen have delta-
gerne også mulighed for at 
besøge en særudstilling, der 
var arrangeret i anledning af 
jubilæet: ”AUMA – aktua-
torer igennem 50 år”.

Fremtiden for 
energi og miljø
Efter en fælles frokost og 
’networking’ havde man 
inviteret en af Danmarks 
førende fremtidsforskere, 
Jesper Bo Jensen fra Frem-

forsk, Center for Frem-
tidsforskning, til at give sit 

bud på fremtiden inden for 
energi og miljø. Et meget 

spændende og tankevæk-
kende foredrag.    jsj

PROFIBUS Danmark
Mød os på stand B 1134 på Automatik 2016
PROFINET – din Backbone i Industri 4.0-projekter

PROFIBUS D

I forbindelse med jubilæet havde Grønbech & Sønner A/S arrangeret en særudstilling, der viste udvik-
lingen af AUMAs aktuatorer gennem de sidste 50 år.

Grønbech & Sønner A/S:

50 år med AUMA aktuatorer

I seminarrækken fortalte kompetente fagfolk fra AUMA om den nyeste 
teknologiske udvikling og de nyeste tendenser inden for motorstyring og 
fjernkommunikation, løsninger med frekvensomformere samt sikkerheds-
funktioner.

Adm. direktør Jeppe Rasmussen, Grønbech & Sønner A/S, viser den 
originale agentaftale med AUMA Riester GmbH & Co. KG fra 1966. 

FORSKRUNING. Hygiejne 
forskruning, der opfylder 
alle krav i fødevareindu-
strien

Ingen skarpe kanter eller 
ujævnheder, hvor der sam-
ler sig snavs. Rengørings-
venlig. Helt glat overfl ade. 
Certifi ceret iht. EHEDG. 

Det er Hummels nye for-
skruning til anvendelse i 
industrien, hvor der stilles 
krav om høj hygiejne.

Det er Wexøe A/S, der 
præsenterer forskrunin-
gen.
Stand U0001.

hassel. 

Automatik 2016:
Hygiejnisk forskruning



8 august/september 2016

EJEKTORER. Covals va-
kuumejektorer LEM og 
LEMAX har været en stor 
succes blandt vore vaku-
umkunder. Nu udbyder 
Coval en videreudvikling 
af de populære serier med 
betegnelsen LEM+ og LE-
MAX +. Dette betyder at 
de kompakte serier nu kan 
tilbydes i en version med en 
lysning på op til 2,5mm (275 
NL/min.).

OEN Automatic Klitsø 
A/S præsenterer serien af 
vacuumejektorer.

De velkendte ejektorer 
tilbyder et komplet vaku-
umsystem med integrerede 
ventiler, trykregulator og 
vakuumswitch. Trykregu-
latoren forsyner ejektoren 
med et konstant, optimalt 

tryk (3,5 bar), hvilket giver 
et lavere luftforbrug og lyd-
niveau. 

LEMAX + er udstyret 
med Covals nye „Air Saving 
Control-system“ (ASC), der 
medfører en energibesparel-
se på mellem 60 % og 90 % 
afhængig af applikationen. 

Til alle typer af overflader
ASC lukker ved hjælp af en 
kontraventil for trykluften 
til ejektoren, når det ønske-
de vakuumniveau er opnået. 
Når vakuumniveau falder, 
åbner ventilen og regulerer 
tilbage til det ønskede vaku-
umniveau. ASC kan benyt-
tes ved applikationer, hvor 
det emne, der skal flyttes 
eller fastholdes har en for-
holdsvis tæt overflade. Hvis 

emnets overflade derimod 
er porøst, kan LEM+ benyt-
tes.

Denne serie kan benyttes 
til alle typer af overflader. 
Den justerbare udblæs-
ningsfunktion, der sørger 
for hurtig udledning af 
håndteret materiale, kan 
også anvendes til rengøring 
af genstande før løft. Begge 
serier tilbyder endvidere 
mulighed for at tilvælge en 
speciel kraftig afblæsnings-
funktion. Lyddæmperen, 
kombineret med enkelttrins 
princippet, giver en ejektor, 
der er yderst modstandsdyg-
tig overfor påvirkninger fra 
støvede omgivelser.

Stand B 1122.
hassel.

Automatik 2016:

Kompakte vakuumejektorer 
med højt flow

SENSORER. Den nye minia-
tureserie af fuldkapslet rust-
fri stål fra Contrinex, er den 
mindste induktive sensor på 
markedet med indbygget 
elektronik. Den fås i stør-
relserne M5 og Ø4 mm som 
både PNP og NPN, de er 
ideelle til brug overalt, hvor 
pladsen er trang og driftsbe-
tingelserne er barske. Tak-
ket være den høje kvalitet 
af ASIC-elektronikken med 
integreret IO-Link- inter-
face, opfylder alle PNP-ty-
per i denne serie kravene til 
“Smart Factories”.

ICS Industrial Control 
System præsenterer serien 
på Automatik 2016.

Miniature sensorerne 
har fremragende tempera-
turstabilitet fra -25 ° C til 
+ 70 ° C, en høj tastefre-
kvens op til 1200 Hz og en 
lang tasteafstand på 3 mm. 
Det robuste fuldkapslede 
rustfrie stålhus bevirker at 
disse induktive følere har 
tæthedsklasser på IP68 og 
IP69K.

Pålidelig selv under store 
belastninger
Den korrosions- og sø-

vandsbestandige kapsling 
modstår tryk op til 80 
bar. Disse karakteristika, 
kombineret med den ind-
kapslede elektronik, sikrer 
optimal pålidelighed selv 
under store belastninger 
og i krævende miljøer, for 
eksempel i robotteknologi 
og mikro mekanik. Med en 
IO-Link-interface integre-
ret som standard, bevirker 
det at disse sensorer er godt 
rustet til de krav, der stilles 
i den moderne produktion.

Takket være deres minia-
ture størrelse, det robuste 
hus og lang tasteafstand, er 
denne miniature serie ideel 
til applikationer, der kræver 
den højeste pålidelighed og 
holdbarhed. De bidrager til 
en reduktion af maskinens 
masse uden at ofre meka-
nisk styrke. Den sensor-
relaterede nedetid er stort 
set elimineret.

Stand B 1410.
hassel.

Automatik 2016:

Induktive miniaturefølere 
med indbygget elektronik

PUMPER. Wanner Hydra-
Cell er en omfattende serie 
pakningsløse kølevæske-
pumper til metalforar-
bejdningsindustrien, som 
pumper olier og vandbase-
rede kølevæsker med sam-
me effektivitet over et stort 
trykområde.

Pumperne forhandles af 
Hans Buch.

 Hydra-Cell pumperne, 
der er positive fortræng-
ningspumper, er langt 
mere effektive end skrue-
pumper, centrifugalpumper 
eller pumper med eksterne 
gear, hvor effektiviteten er 
afhængig af væsketype og 
tryk.

Ved spåntagende for-
arbejdning af metaller vil 
højtrykskøling effektivisere 
spåntagningen og muliggøre 

højere hastigheder, bedre 
spån-dannelse og fjernelse 
fra skærezonen. Bedre 
køling forlænger værktø-
jets levetid og giver større 
nøjagtighed. Hydra-Cell 
pumperne fås i 8 forskel-
lige størrelser med kapacitet 
fra 3,8 til 138 liter/min, der 
kan leveres med tryk fra 24 
bar til 200 bar afhængigt af 
konstruktion og materiale-
valg for våddele, ventiler og 
membran.

Også som stand-alone  
højtrykskølesystemer
Hydra-Cell pumperne kan 
anvendes med ren olie, 
syntetiske og halvsynteti-
ske vandbaserede væsker, 
„mælkesmøremidler“ og to-
lererer også kølevæsker med 
faste og slibende partikler 

på op til 500 μm i diame-
ter, fordi pumperne er ud-
ført i et pakningsløst design, 
der også tåler at køre tørt. 
Pumperne, der kører med 
relativt lavt omdrejningstal 
fra 5 til 1500 o/min, kan op-
retholde afgangstrykket ved 
alle hastigheder. 

Wanners Hydra-Cell 
pumper kan anvendes som 
stand-alone højtrykskølesy-
stemer, til slibning, gnist-
bearbejdning, drejning og 
gevindskæring, fræsning, 
boring af dybe huller og 
multifunktions værktøjs-
maskiner. Pumperne kan 
også leveres med ATEX-
specifikation. 

Stand B 1146.

hassel.

Automatik 2016:

Kølevæskepumper til 
metalforarbejdning

DETEKTORER. Inden for et 
utal af industrier findes der 
proces- og automationslini-
er, hvor man har brug for at 
detektere passage af emner 
– til optælling, registrering 
eller lignende. Meget ofte 
vælger man billige, plastka-
pslede sensorer, og de er da 
sikkert gode nok til en række 
formål, men i eksempelvis 
fødevareproduktion eller 
hårde, industrielle miljøer 
er det ikke tilstrækkelligt.

Til de formål har Banner, 
der er et af Hans Følsgaard 
A/S mange agenturer, frem-
stillet en ny serie af M18-4 
fotodetektorer, der er kaps-
let i huse i rustfast 316-stål 
i tæthedsklassen IP69K. 
Materialevalg og kapsling 
gør Banners nye detektorer 
særdeles velegnede til for-
mål i fødevareindustrien, 
hvor der bruges aggressive 
rensemidler. Men de egner 
sig selvfølgelig også godt til 
brug i hårde, industrielle 
miljøer.

Meget nem at sætte op
M18-4 fotodetektorerne 

leveres i udformninger til 
enten diffus detektering 
eller til sender-/modtager-
detektering. Der findes også 
en version til detektering via 
reflektor, om end de bruges 
noget mere sjældent end de 
to førstnævnte typer. På 
grund af en konstruktion 
baseret på en indbygget 
ASIC er Banners nye foto-
detektorer meget præcise i 
brug og bliver ikke generet af 
eksempelvis flourescerende 
lys eller crosstalk.

På grund af en klar og syn-
lig rød emitter-lysstråle er 
Banners M18-4 fotodetek-

torer meget nemme at sætte 
op og rette ind mod detek-
teringsområdet. Indikation 
af detektering sker med én 
grøn og to gule lysdioder for 
henholdsvis power-on og le-
dende output.

Fotosensorerne er – som 
navnet måske indikerer 
– kapslet i kraftige, cirku-
lære huse på 18 millimeter 
i diameter. M18-4 fotode-
tektorerne kan bruges ved 
temperaturer mellem -40 
°C og 70 °C.

Stand B 12202.
hassel.
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Nem detektering i barske indu-
strimiljøer med fotodetektorer

AKKUMULATORER. 
Technoflex har indgået 
et samarbejde med Roth 
hydrauliske akkumulato-
rer som har stor erfaring 
i forskning, udvikling, 
design i produktionen af 
stempel, blære og mem-
bran akkumulatorer i mere 
end 60 år.
Stand B 1510.

hassel. 

Automatik 2016:
Samarbejde om akkumulatorer
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MTS GB Serie 
lineærtransmitter

Driftsikker og nøjagtig

POSITIONSMÅLING

GB-serien fra MTS har samme 

mekaniske udformning som 

R-serien, men med en mindre 

avanceret elektronik.

• Fladt og kompakt hus
• Driftstemperatur op til 100 ° C (212 ° F) 

(DK-N max. Op til 90 ° C (194 ° F))
• Programmerbare setpunkter

360° rotation

• Lineær måling i hydraulikcylindre og 
Maskinkonstruktioner
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FØLERE. Produkterne fra 
østrigske E+E Elektronik 
GmbH, der i Danmark re-
præsenteres af Hans Buch 
A/S, er det gode eksempel 
på at tekniske kvalitetspro-
dukter også kan have et flot 
design. Det er således af stor 
betydning for arkitekter, 
når der f. eks. skal instal-
leres rumfølere af forskel-
lig slags i nybyggerier, at der 
findes elegante løsninger på 
HVAC markedet. 

Alle komponenter pro-
duceres i Østrig og alligevel 
er produkterne konkurren-
cedygtige i forhold til pro-
dukter fra Østen.

Også fremgang i Danmark
At denne strategi har vist 

sig at være rigtig er fir-
maets konstante vækst 
et godt bevis på. Her bi-
drager nye vækstområder 
som vand-i-olie detekto-
rer og dugpunktmålere til 
den fortsatte fremgang. 

Denne fremgang har man 
også mærket hos Hans Buch 
A/S. I 2015 fik Hans Buch 
således E+Es udmærkelse 
for den største vækst i en 
2-årig periode.
-Det er altid rart når en 

indsats bemærkes, men vi 
er også begunstiget af at re-
præsentere et yderst profes-
sionelt firma, der konstant 
udvikler nye produkter, si-
ger produktchef Flemming 
Bøge, der har en stor andel i 
den danske succes med E+E 
produkter. 

CO2-måling  
- et nyt fokusområde
E+E er mest kendt for sine 
løsninger til fugtmåling 
samt temperatursensorer. 
Alle sensorer udvikles og 
produceres på egne faci-
liteter, således at der er 
fuldstændig kontrol med 
kvaliteten. Et af de nyeste 
fokusområder er CO2 
måling, hvor E+E med 

stor succes har udviklet 
en unik sensorteknologi 
til gartnerier. Det er også 
CO2 målinger, der i dag 
er den væsentligste faktor 
ved styring af ventilation 
i kontorer og boliger. Den 
oprindelige produktion af 
løsninger til bilindustrien 
er stadig en væsentlig del af 
firmaet, sammen med pro-
dukter til HVAC, måling 
og overvågning, landbrug, 
proces- og miljøteknologi, 
automatisering samt me-
teorologi.

En god samarbejdspartner
Kvalitetsstyring har altid 
været et af E+Es fokusom-
råder og virksomheden er i 
dag certificeret efter ISO 
9001 og ISO TS16949, 
samt ISO 14001 miljø-
certificering. E+E leverer 
også kalibreringssystemer 
til fugtighedsmåling og 

sammen med kvalitets-
styringskompetencerne 
har det resulteret i, at E+E 
laboratorierne er akkredi-
teret som officielle kalibre-
ringslaboratorier for relativ 
fugtighed, temperatur, 
lufthastighed og luftflow af 
de østrigske myndigheder.

-Vi kunne ikke ønske os 
en bedre samarbejdspart-
ner på HVAC-området. 
Et professionelt firma med 
tysk mentalitet og en frem-
ragende support, har bidra-
get til de gode resultater på 
det danske marked. Vi véd 
vi tilbyder et kvalitetspro-
dukt, når der står E+E på 
typeskiltet, og så er det da et 
ekstra plus at designet også 
er i top, siger divisionschef 
Poul Fussing, Hans Buch. 

Stand B 1146.

hassel.
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Gode løsninger til  HVAC-markedet

OVERVÅGNING. Uforudsete 
nedbrud på maskiner koster 
virksomheder mange penge 
om året. Nedbrud forårsaget 
af ubalance, opretningsfejl 
og lejenedbrud på roterende 
maskiner kan oftest forhin-
dres ved vibrationsover-
vågning. PCH Engineering 
lancerer nu en ny 4-kanals 
vibration monitor, der er 
et pålideligt og prisattrak-
tivt værktøj til kontinuerlig 
overvågning af 4 målepunk-
ter og 2 procesparametre på 
én gang.

PCH 1420 overvåger si-
multant både i 10-1000 Hz 
området (jvf ISO 10816-
3), samt i det højfrekvente 
område, hvor kuglelejere-
sonanserne opfanges. PCH 
Engineering har valgt at 
benytte flere detektorer 
for overvågning af lejefejl, 
hvorved sandsynlighed for 
at fange fejl i tide øges mar-
kant. Således benyttes både 
en bred højfrekvent over-
vågning RMS, Envelope, 
Kurtosis og Crest Factor 
som detektorer til lejeover-
vågning. Helt unikt kører 
alle detektorer samtidigt, 
og alle signaler opsamles fra 
op til 4 transducere i realtid.

Også ideel til  
OEM-markedet
Såfremt en alarmgrænse 
overstiges kan indbyggede 
alarmrelæer give signal 
herom til enten en lampe, 
til et SRO anlæg eller lukke 
en maskine ned. PCH 1420 
afgiver 4-20 mA signaler, 
der ligeledes kan indføres i 
et SRO anlæg for trending. 
Trending er også mulig blot 
via tilkobling af en PC og 
brug af softwaret PCH Vi-
bration Studio.

Det medfølgende PCH 
Vibration Studio kan des-
uden benyttes til at lave en 
tidsoptagelse af råsignalet 
(timewave form) til analy-
sebrug (FFT analyse).

Flere egenskaber i PCH 
1420 understøtter Func-
tional Safety forskrifterne 
i ISO 13849-1, og PCH 
1420 kan yderligere bruges 
som maskinbeskyttelse jvf 
API670 normen vedrørende 
responstid på max 100 ms.

Monitoren er også ideel 
til OEM markedet, hvor 
individuelle tilpasninger 
udvikles efter kundebehov.

Stand B 1232.
hassel.
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Kontinuerlig 
lejeovervågning

PUMPER. Armatec repræ-
senterer en række af de 
største pumpeproducenter. 
Med det brede sortiment 
kan man nu tilbyde pum-
peløsninger til alle applika-
tioner. 

Virksomheden har fokus 
på effektivitet og driftssik-
kerhed, og står klar til at 
kunne forbedre dine pro-
cesser samt lønsomhed. 
Vi kan levere komplette 
pumpeunits og enkeltstå-
ende pumper. Uanset me-
die eller behov står vi til 
rådighed med kompetente 
medarbejdere for at kunne 
levere den mest optimale 
løsning til netop dit anlæg. 
I vores sortiment finder du 
blandt andet: 

Flowserve – Pumper i alle 
størrelser til den industrielle 
verden.

Halberg – Kendte for 
deres kølevands-, fødevand- 
& kondensatpumper samt 
mixere.

SIHI – Kvalitetspumper 
med stor erfaring indenfor 
væske- og vakuumpumper.
SPX Johnson Pump – Påli-

delige pumper til de fleste 
applikationer.

Leistritz – Specialister 
indenfor skruepumper til 
alle industrier. 

Armatec pumper - Ar-
matec‘s egne pumper af 
højeste kvalitet.      

Altid at tilbyde effektive 
løsninger
Hos Armatec tager man 
ansvaret for alt lige fra di-
mensionering og problem-
løsning til salg og levering 
af pumper, reservedele og 
service. Målet er altid at til-
byde effektive løsninger, der 
forbedrer kundens proces-
ser og dermed øger drifts-

sikkerheden. Både life-cycle 
cost og bedste virkningsgrad 
er blandt de afgørende fak-
torer når der dimensione-
res, derfor kan man altid stå 
inde for vores produkter. 
Kombinationen af teknisk 
kompetence, systemviden 
og flere års erfaring indenfor 
pumpeteknik, gør Armatec 
til et oplagt valg af pumpele-
verandør, når der er fokus på 
kvalitet og driftssikkerhed.

Sikre leverancer undgår 
driftsstop
Hurtig service og sikre le-
verancer af reservedele er 
et krav for at undgå unød-
vendige og dyre driftsstop. 

Vi servicerer, reparerer og 
renoverer pumper på vores 
eget serviceværksted eller 
on site. For at kunne imøde-
komme forskellige problem-
stillinger en kunde kunne 
have, har vi lagt vægt på at 
være fleksible og grundige. 
Vi kan levere certifikater og 
dokumentation i henhold 
til EN 10204, CE,  ATEX,  
FDA m.m. alt efter krav. 
Pumperne trykprøves altid 
inden de forlader service-
værkstedet og det udførte 
arbejde dokumenteres i en 
servicerapport til kunden 
hvis dette ønskes. 
Stand B 1234.

hassel.
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Pumpeløsninger til alle applikationer

KALIBRERING. Beamex er en 
førende, global leverandør 
af kalibreringsløsninger, der 
lever op til selv meget høje 
krav.

Siden etableringen i 1975 
har virksomheden fokuseret 
stærkt og konsekvent på ka-
librering.

Tech Instrumentering er 
dansk distributør.

Beamex er en teknologi- 
og servicevirksomhed, der 
udvikler, producerer og 
markedsfører kalibrerings-
udstyr af høj kvalitet, soft-
ware, systemer og tjenester 
for kalibrering og vedlige-

holdelse af procesinstru-
menter.
Beamex tilbyder et omfat-
tende sortiment af produkter 
og tjenesteydelser fra bærba-
re kalibratorer til arbejdssta-
tioner, kalibreringstilbehør, 
kalibreringssoftware, indu-
stri-specifikke løsninger og 
professionelle tjenester.

Gennem Beamex‘ part-
nernetværk er deres pro-
dukter til rådighed i over 
60 lande.

Stand B 1254.
hassel.
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Omfattende sortiment i kalibreringsløsninger 
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Lytzen A/S har migreret 
deres hidtidige IPC-løsning 
til den nye og fremtids-
sikrede ET200SP Open 
Controller fra Siemens 
A/S. Migreringen til den 
nye løsning forløb nemt og 
effektivt.

Af Merete Imer

STYRING. I 2014 blev det 
klart for fi rmaet Lytzen 
A/S, som bl.a. leverer  spe-
cialovne til plastindustrien 
og steriliseringsovne til me-
dicinalindustrien over hele 
verden, at den IPC-løsning, 
som hidtil havde understøt-
tet styringssystemet Lytcon 
3 til bl.a. deres depyrogeni-
seringsovne, enten skulle 
opgraderes eller udfases. 

Opgradering eller 
ny hardwareplatform
Den IPC-løsning, man hid-
til havde benyttet, var en 
Windows XP embedded-
løsning, som ville udgå inden 
for overskuelig tid, ligesom 
et lille operatørpanel, som 
sidder på den sterile side 
af ovnen MP277, også ville 

udgå. Det skulle erstattes 
af TP700 COMFORT, som 
kun kan programmeres med 
Siemens’ engineeringplat-
form TIA portalen. Valget 
stod derfor mellem at blive 
på den samme platform 
og gennemføre en mindre 
opgradering til Windows 7 
software (step7 med WinC-
CFlexible) og programmere 
det lille panel alene i TIA 
portalen, eller tage springet 
over til Siemens nye hard-
wareplatform ET200SP 
Open Controller S7-1515, 
der også er integreret i TIA-
portalen.

Open Controller S7 veleg-
net til decentrale styringer
I samarbejde med Siemens 
kom man frem til, at kom-
binationen af en Siemens 
ET200SP Open controller 
(CPU 1515SP) og en IFP 
1500 Multitouch skærm, 
var den optimale løsning. 
Siemens’ nye Open Con-
troller løsning er velegnet 
til decentrale løsninger, hvor 
der er behov for styring, vi-
sualisering og datainterfaces 
til eksterne systemer. Løs-
ningen er baseret på en åben 
platform, der giver mulig-
hed for at afvikle forskellige 
typer af applikationer i eks-

terne industrielle miljøer. 
Opsætning og programme-
ring foregår i TIA-portalen. 

Et væsentligt kendetegn 
ved Open Controller er, at 
hvor man tidligere talte om 
”blå skærm”, er dette løst 
ved at Siemens har udviklet 
”Hyperviser” som styrer, at 
S7-delen og Windows styre-
systemet arbejder uafhæn-
gigt af hinanden på hver sin 
Core. Det betyder, at hvis 
der er behov for genstart af 
Windows, vil controlleren 
fortsætte som om ingenting 

er hændt - dvs. at processen 
kører uafhængigt. 

Lytzen A/S er først 
med det nye
Siemens har netop introdu-
ceret den nye Open Con-
troller løsning, og Lytzen 
A/S har som de første, valgt 
at tage springet over på den 
nye åbne platform.

- Vi valgte denne soft-
wareløsning, da den netop 
er optimal og fremtidssikret 
til vore ovne, som oftest ind-
går i større produktionsmil-

jøer ude hos kunden, og hvor 
der er krav til at software-
løsningen kan interface til 
eksterne systemer. I forbin-
delse med de løsninger, vi le-
verer til vores kunder, er der 
behov for at dokumentere 
store mængder data, og her 
er den nye Open Controller-
løsning særdeles velegnet, 
forklarer salgsdirektør i 
pharma-divisionen Henrik 
Illum, Lytzen A/S.

Rent systemteknisk be-
tød det, at alle applikatio-
ner og software udviklet til 

Lytcon 3 blev konverteret 
til TIA- portalen, og navn-
givet LD4 – Lytcon 4. TIA-
portalen har indbyggede 
migreringsværtøjer fra både 
STEP 7 og WinCCfl exible, 
der garanterer en effektiv 
og sikker migrering af ap-
plikationen.

Migrering forløb 
problemfrit
- Migreringen af applikatio-
nen gik smertefrit. Siemens 
har indbygget migrerings-
værktøj i TIA-portalen, 

og det betød at vi stort set 
problemfrit kunne migrere 
alt vores eksisterende tradi-
tionelle S7/WinCCFlexible 
software til TIA-portalen, 
forklarer systemingeniør 
Michael Kreiberg, Lytzen 
A/S. - Vi var forberedte 
på, både hos Lytzen og 
hos Siemens, at der kunne 
være nogle ting, som skulle 
tilrettes manuelt, men det 
viste sig heldigvis at være 
minimalt, tilføjer Michael 
Kreiberg. 

Selve processen blev star-
tet op medio 2015, og migre-
ringen af applikationen har 
taget ca. tre måneder. Ved 
udgangen af april måned 
2016, har Lytzen allerede 
leveret otte ovne, som enten 
er på vej i drift eller er gået 
i drift.

Den optimale løsning
- Vi er glade for, at Lytzens 
migrering til den nye Open 
Controller løsning er gået 
godt, specielt taget i betragt-
ning, at Lytzen er fi rst mover 
på løsningen. Vi har generelt 
været glade for at arbejde 
med Lytzen, da de har stillet 
krav på deres kunders vegne, 
og vi har sammen fundet den 
optimale løsning, fremhæ-
ver produktspecialist Kim 
Meyer-Jacobsen, Siemens

Lytzen A/S:

Vellykket migrering af styringssystem til ovne   
Michael Kreiberg, Lytzen A/S, t.v., og 
Kim Meyer-Jacobsen, Siemens A/S, 
t.h., gennemgår Open Controller løs-
ningen.

Lytzen A/S valgte at tage springet over 
på den fremtidssikrede ET200SP Open 
Controller løsning. Her ses mændene 
bag projektet; Længst tv. Systeminge-
niør Michael Kreiberg og salgsdirektør 
Henrik Illum begge Lytzen A/S, pro-
duktspecialist Kim Meyer-Jacobsen, 
Siemens A/S og længst th. elektrisk 
chef Steen Andersen, Lytzen A/S. 

Problemfri 
migrering.

Knivskarpe 
HMI-skærme.
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As easy as that.

80%

A/S. Undervejs i proces-
sen blev der gennemført en 
række opdateringer og æn-
dringer i softwaren, både for 
at ”rydde” op, men også for at 
udnytte de nye funktioner, 
som TIA-portalen byder på. 
Dette gælder specielt PID 
controllere samt de nye tek-
nologiobjekter for drev.

Ny grafi sk brugerfl ade
- Det største arbejde var 
egentlig at udskifte de 
grafi ske elementer i HMI-
delen, forklarer Michael 
Kreiberg. Med den nye løs-
ning gik Lytzen nemlig fra 
4:3 skærmformat til 16:9 
skærmformat, og det betød 
en højere opløsning på de 
nye HMI-skærme. Ifølge 
Michael Kreiberg, kom 
den oprindelige grafi k til at 
fremstå lidt mere ”uldent” 
i udtrykket. Lytzen valgte 

derfor, at udskifte den gra-
fi ske brugerfl ade til et helt 
nyt layout, så brugerfl aden 
nu fremstår knivskarpt og 
optimeret til det nye format.

Test af mindre 
løsning i TIA-portalen
Inden Lytzen startede den 
”store” migrering af data, 
havde de opdateret styrin-
gen til den mindre pyroly-
seovn. Her drejede det sig 

om at gå fra en traditionel 
S7-300/WinCCFlexible 
løsning med et TP177 pa-
nel til en S7-1200 controller 
med et TP700 COMFORT 
panel.

- Vi havde migreret et 

lille program til vores py-
rolyseovn i TIA-portalen, 
det gav os nogle erfaringer 
både med, hvordan migre-
ring kan gennemføres, men 
også hvordan det er at arbej-
de i TIA-portalen generelt. 
Styringen/programmet til 
pyrolyseovnen er et min-
dre og langt mere enkelt 
program, så det var oplagt, 
at bruge dette program til 
at teste migrering fra vores 

”gamle” setup til TIA-porta-
len. Migreringen af det lille 
program forløb rigtig godt, 
og det gav os den fornødne 
tryghed til at starte den sto-
re migreringsproces, slutter 
Michael Kreiberg.

I forbindelse med migreringen til ET 200SP Open Controller gik Lytzen fra 
4:3 format til 16:9 format. På grund af en højere opløsning på de nye 
HMI skærme, valgte Lytzen at udvikle et nyt layout, og resultatet er blevet 
en helt ny grafi sk brugerfl ade som står knivskarpt til brugernes tilfredshed. 

Spring til ET200SP Open Controller S7-1515.

TRÅDLØS. Safe Link til sik-
ker forbindelse muliggør 
nu sikker kommunika-
tion trådløst via standard 
WLAN eller via optisk da-
taoverførsel. Denne form 
for sikker kommunikation 
kan for eksempel anvendes 
til førerløse transportsy-
stemer, lager- og afhent-
ningssystemer samt andre 
mobile anvendelsesområ-
der. 

Det er Bihl+ Wiede-
mann, der præsenterer 
kommunikationstilbuddet 
på Automatik 2016.

Sikker trådløs kommu-
nikation kan bruges mange 
steder. For eksempel fører-
løse transportsystemer, 
lager- og afhentningssy-
stemer og andre mobile 
anvendelsesområder

VLAN fås med sik-
kerhedsbasisskærme med 
Ethernet-interface og AS-
i 3.0-gateways med inte-
greret sikkerhedsskærm 
og Safe Link til sikker for-
bindelse.

Stand B1052.
hassel.

Automatik 2016:

Sikker trådløs 
kommunikation 
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IN TOUCH. På Automatik 
2016 præsenterer Buhl & 
Bønsøe de seneste in touch 
instrumenter: EA15 og 
EA16 fra tyske FISCHER 
Mess- und Regeltechnik. 

Instrumenterne er ken-
detegnet ved bl.a. at være 
antiseptiske, og nemme 
at rengøre. De er bruger-
venlige og kan skrædder-
syes det enkelte formål 
for at opnå den optimale 
løsning. Der er særlige in-
strumenter, hvor farven på 
displayet ændres ved bl.a. 
advarsler, alarmer etc. 

Dette synliggør betjenin-
gen og gør instrumentet 
brugervenligt. 

Kundetilpassede løs-
ninger med for eksempel 
dataloggerfunktion eller 
med trådløs overførsel 
af data (via SMS, e-mail, 
WLAN) er også en del af 
produktsortimentet. In-
strumenterne er robuste, 
giver præcise måleværdier 
og har stabile og langtids-
holdbare sensorer.

Stand B 1564.
hassel.

Automatik 2016:

In touch instrumenter 
til renrum

I/O-SYSTEM. En kendt og 
udbredt teknologi især i om-
råder med eksplosionsfare 
er at lave installationer med 
fremskudt IO system også 
kaldt for Remote Io.

Det er ikke så underligt, 
at denne installationsform 
har vundet indpas her, da 
der er åbenlyse fordele ved 
installations- og hardware-
omkostninger. Remote IO 
systemet fra STAHL IS1 
har været på markedet 
siden 1999 og anvendes 
ofte i områder med klas-
sificerede områder for gas 
Zone 1, 2 og støvområder 
zone 21 og 22.  Siden 2013 
har STAHL løbende til-
føjet nye IO moduler også 
kaldet IS1+ moduler, såle-
des at der i dag findes flere 
multifunktionsmoduler for 
både indgang og udgang til 
analoge og digitale signa-
ler. Systemet er kort fortalt 
baseret på en CPM også 
kaldet kommunikations- 
og strømforsyningsmodul, 
hvor en forsyningsspænding 
på 24VDC /230volt AC 
tilsluttes sammen med en 
bustilslutning. 

Systemet præsenteres af 
Max Fodgaard A/S.

Signalet til alle IO modu-
ler foregår via en busrail, som 

fordeler både forsyning og 
kommunikation til IO mo-
dulerne. De IO moduler, der 
er i leveringsprogrammet, 
kan leveres med indbygget 
barriere, således at følere og 
givere kan anvendes til en 
egensikker installation. Sel-
ve Remote IO stationen kan 
placeres i det eksplosionsfar-
lige område og kan i zone 2 
også indeholde signaler for 
ikke egensikker installation. 
Dermed har systemet en god 
berettigelse til installation i 
disse områder.

Et komplet  
godkendt system
Nu tilbyder Stahl også 5 nye 
standardskabe til EX zone 
1 og 2, således at man kan 
bestille et komplet godkendt 
system uden behov for an-
den certificering. Disse ska-
be leveres inden for få uger 
med plads til 5 moduler eller 
op til 2 x 7 moduler, leve-
res i IP65 tæthedsklasse, og 
i børstet rustfrit stål SS304 
- V2A. Naturligvis kan der 
også tilbydes andre design 
efter de krav og ønsker kun-
den har, eksempelvis udvi-
det temperaturområde for 
kulde eller varme, skabe 
indbygget med ventiler, ska-
be i syrefast stål eller skabe 

med plads til flere moduler. 
Derudover har man også nye 
moduler på vej, som vil følge 
de kommende år. 

Kvalitetsprodukt  
i elegant design
Det er multifunktionsmo-
duler til kombineret analog 
og digital ind- og udgang 
til ikke Ex område. Dette 
er naturligvis til et helt 
andet prisniveau, da der 
ikke er de samme test- og 
godkendelsesbehov. Dette 
gør systemet endnu mere 
prisgunstigt at anvende i 
standardtavler og områder, 
hvor man ønsker et højt 
kvalitetsprodukt i elegant 
design. Trods en lavere pris 
er alle nye moduler alligevel 

designet og beregnet for 15 
års levetid, udvidet tempe-
raturområde fra minus 40 
til +75 grader C grundet ny 
laveffekt teknologi. De nye 
moduler er 100 % kompa-
tible med tidligere IS1 mo-
duler. Til zone 1 leveres nye 
moduler med LED funktion 
for fejldiagnose. Selve syste-
met kan tilsluttes flere bus-
systemer via lysleder fiber 
eller alm. buskabel. Der er 
mulighed for at kommu-
nikere med systemer, der 
anvender Modbus RTU, 
Profibus DP V0 og DP V1 
HART, Industrial Ethernet, 
Modbus TCP, EtherNet/IP, 
PROFINET. 
Stand B 1159.

hassel

Automatik 2016:

Mere end blot et remote I/O system

BUSKOBLER. Med den nye 
IoT-buskobler EK9160 til 
EtherCAT-klemmer kan 
alle styringsdata overføres 
til alle gængse Cloud-sy-
stemer via plug-and-play 
på en enkel, sikker og 
omkostningsbesparende 
måde. Realiseringen af en 
buskobler-løsning har så-
ledes overflødiggjort både 
styreenheden og program-
meringen. Man kan nemlig 
nøjes med en nem konfigu-
ration af de anvendte I/O-
klemmer, Cloud-services og 
Security-funktioner.

IoT-buskobleren EK9160 
opretter en forbindelse mel-
lem Beckhoffs EtherCAT-I/
O´er og Internet of Things 
(IoT) - direkte og uden 
særligt styringsprogram. 
Dermed giver kobleren 
mulighed for nem og stan-
dardiseret indbygning af 
I/O-data i Cloud-baserede 
kommunikations- og datat-
jenester.

Parametrering ved enkel 
konfigurationsdialog via 
webserver
Parametrering af I/O-data, 
eksempelvis databehand-
ling og data-timing, sker i 
form af en enkel konfigura-

tionsdialog via den integre-
rede webserver. Et specielt 
engineering-redskab er ikke 
nødvendigt. Efterfølgende 
overtager IoT-buskobleren 
selve dataforsendelsen (inkl. 
tidsstempel) til Cloud-tje-
nesten.  Udvidede mekanis-
mer som eksempelvis lokale 
mellembuffere til lagring af 
I/O-data på et Micro-SD-
kort (2 GB) i tilfælde af at 
netforbindelsen afbrydes, 
er ligeledes en mulighed. 
Desuden kan de forskellige 
Cloud-tjenester og Securi-
ty-funktioner (kryptering, 
Firewall) konfigureres kom-
fortabelt via webserveren.

 Via IoT-protokollerne 
AMQP, MQTT og OPC UA 
(over AMQP) supporteres 
alle gængse Cloud-systemer 
som Microsoft Azure™, 
Amazon Web Services™ 
(AWS), SAP Hana og også 
Private-Cloud-systemer i 
virksomhedsinterne net-
værk. EK9160 er “Microsoft 
Azure™ Certified“ og giver 
pga. Multi-Cloud-egenska-
berne mulighed for kommu-
nikation med flere clouds.

Fordele med Publisher/
Subscriber-kommunikation
IoT-buskoblerens datakom-

munikation tager afsæt i det 
såkaldte Publisher-/Sub-
scriber-kommunikations-
princip, dvs. EK9160 sender 
som ”udgiver“ dataene til 
clouden, hvorefter en anden 
applikation får adgang til in-
formationerne som ”abon-
nent“.  Denne applikation 
kan selv offentliggøre data, 
som så IoT-buskobleren får 
adgang til. Da apparaterne 
eller deres IP-adresser ikke 
nødvendigvis skal kende 
hinanden, men kun den 
centrale ”message broker“, 
arbejder de enkelte appli-
kationer afkoblet. Desuden 
vil der for både udgiveren 
og abonnenten altid være 
tale om en aktiv og udad-
vendt kommunikation. Det 
gør både Firewall-konfigu-
rationen og oprettelsen af 
en IT-infrastruktur meget 
nemmere.

Alle disse fordele kan 
man få glæde af inden for 
alle områder af maskinin-
dustrien og bygningsteknik-
ken. Man kan både benytte 
stand-alone-løsninger, 
f.eks. til mindre produkti-
onsanlæg, samt løsninger til 
mere komplekse maskiner 
og bygningstekniske syste-
mer. I den forbindelse spiller 

hverken det valgte Cloud-
grundlag eller valget af en 
Public Cloud eller en lokal 
løsning i virksomhedens 
eget netværk, en rolle. Af-
hængigt af behovet kan man 
benytte sig af Cloud- eller 
andre udbyderes tjenester 
eller egne redskaber.

 Via EK9160 er det med 
den brede vifte af Beckhoffs 
EtherCat-I/O-klemmer 
muligt at overføre mange 
forskellige maskin- og byg-
ningsdata (f.eks. tempera-
tur, tryk, vibrationer eller 
energiforbrug) til clouden.  
Dertil kommer muligheden 

for overvågning af de til-
sluttede feltbusser. På den 
måde kan I/O-signalerne 
ikke kun indsamles via 
EtherCAT, men også via en 
af CANopen- eller PROFI-
BUS-EtherCAT-klemmer-
nes monitor-driftsart, og så 
efterfølgende analyseres af 
f.eks. eksterne eksperter.

Med IoT-feltbusssen til 
Cloud-based Control
En anden mulighed er at 
realisere hele konceptet 
omkring Cloud-based Con-
trol. Her befinder TwinCAT 
eller IoT-controlleren sig i 

en cloud, der fungerer som 
MQTT message Broker. Al-
le nødvendige data leveres af 
IoT-udstyr, f.eks. EK9160, 
der kan være fordelt over 
hele verden.  IoT-feltbus-
sen, der er implemente-
ret af Beckhoff på basis af 
MQTT-protokollen, sørger 
i dette tilfælde for den nød-
vendige udgiver/abonnent-
kommunikation. Dermed 
er alle de forudsætninger, 
der kræves til nem og sik-
ker overflytning af proces-
serne omkring styrings- og 
dataanalysen til TwinCAT 
(i clouden), til stede. jsj

“Plug-and-Cloud“ med IoT-buskobler
EtherCAT-IoT-buskobleren 
EK9160 danner et perfekt 
grundlag for Cloud-baserede 
styrings- og dataanalysekon-
cepter.

Med buskobleren EK9160 fra Beckhoff Automation kan der oprettes  
forbindelse mellem Beckhoffs EtherCAT-I/O´er og Internet of Things (IoT)  
– direkte og uden særligt styringsprogram.
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Program: Tirsdag 13. september kl. 9.30-12.00
Velkomst 

Ved Søren Peter Johansen, Faglig leder, DIRA og Tom Togsverd, formand for RoboCluster 

Hvorfor skal vi automatisere, hvad gavner det samfundet? 

Ved Jani Lykke Methmann, Direktør, Arbejdsgiverne 

Hvad er godt ved de nominerede løsninger til DIRA Automatiseringsprisen? 

Ved Ole Madsen, Juryformand, AAU 

DIRA Automatiseringsprisen 2016 - mød de nominerede

Ved Welltec A/S, Haarslev Industries og Carlsberg

Hvordan gearer vi samfundet og arbejdsstyrken til en større grad af automatisering? 

 Ved Thomas Damkjær Petersen, Formand for Ingeniørforeningen IDA

DANMARKS BEDSTE ROBOT- OG  
AUTOMATIONSLØSNINGER  
- hvordan gearer vi virksomheder og  
arbejdsstyrke til fremtidens produktion

DIRA
Dansk Robot Netværk

Konferencearrangører:
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Arbejdsgiverne

Ole Madsen, 

Aalborg 

Universitet
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foreningen IDA
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Læs mere på
automatikmesse.dk

Tilmeld dig konferencen på automatikmesse.dk 
– der er fri adgang for messens besøgende
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Program: Tirsdag 13. september kl. 13.00-16.00
Vi kan ikke i dag, men robotterne kan om 5-10 år
Ved Ole Madsen, Professor, Aalborg Universitet 

Regler og sikkerhedskrav på 5 og 10 års sigt 
Ved Hans Morten Henriksen, Direktør, Maskinsikkerhed ApS

Information om ISO TR 15066 ”Hvor hårdt må vi slå? 
Ved Lasse Kieffer, Universal Robots 

Fremtidens sensor-teknologi til industrirobotter 
Ved Lars Mikael Andersen, Produktchef, Sick A/S 

Mobile robotter - produktionens nye flexible medarbejdere 
Ved Kim Reeslev, Country Manager, KUKA 

Hyberfleksible robotløsninger 
Ved Casper Hansen, Adm. Direktør, Technicon 

Hvad mener vi, der er på vej? 
Ved Søren Peter Johansen, Faglig leder, DIRA

FREMTIDENS INDUSTRIROBOTTER
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DIRA
Dansk Robot Netværk

Konferencearrangører:

Program: Torsdag 15. september kl. 9.45-12.30
Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering

Ved Stig Yding Sørensen, Centerchef, Teknologisk Institut 

Med fokus på digitalisering gennemgås ready-to-use-produkter til Industri 4.0 og IoT 

Ved Michael Nielsen, Adm. Direktør, Beckhoff Automation ApS 

IoT - fra idé til digitalt produkt: tænk stort, start småt 

Ved Brian Gottorp Jeppesen, Chief Executive Offi cer (CEO), Mjølner Informatics A/S 

Fremtidens fabrik – maskinerne bliver intelligente 

Ved Eberhard Klotz, Head of Industry 4.0 campaign, Festo AG

Internet of Things med Azure IoT Suite 

Ved Ole Kjeldsen, Teknologi- & Sikkerhedsdirektør/CTO & CISO, Microsoft Danmark 

Paneldiskussion

FREMTIDENS DIGITALE PRODUKTION 
OG ”INDUSTRI 4.0” I DANMARK
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Festo AG

Michael Nielsen, 

Beckhoff 

Automation ApS

Stig Yding 

Sørensen, 

Teknologisk Institut

Brian Gottorp 

Jeppesen, Mjølner 

Informatics A/S

Tilmeld dig konferencen på automatikmesse.dk 
– der er fri adgang for messens besøgende
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Til trods for en lille tilbage-
gang i eksporten af dansk 
energiteknologi fastholder 
Danmark sin førerposition 
i EU som nr. 1 for så vidt 
angår eksport af energi-
teknologi. 

 
ENERGITEKNOLOG.
Danske virksomheder, der 
producerer energiteknologi, 
eksporterede sidste år for 
71,4 milliarder kroner. Det 
er et fald på 4 procent i for-
hold til året før. Men ekspor-
ten af energiteknologi udgør 
stadig en stor del - nemlig 
11 procent - af den samlede 
eksport, hvilket gør at Dan-
mark fortsat ligger nummer 
ét blandt EU-landene.

Ikke hvile på laurbærerne
Opgørelsen over eksporten 
af energiteknologi i 2015 er 
lavet i et samarbejde mellem 
Energi-, Forsynings- og Kli-
maministeriet, DI Energi og 
Dansk Energi. Den offent-
liggøres i forbindelse med 
DI Energis årsdag i Industri-
ens Hus i København, hvor 

repræsentanter fra virk-
somheder, der producerer 
energiteknologiske løsnin-
ger, er samlet for at drøfte, 
hvordan de kan styrke eks-
porten.

-Det glæder mig, at 
Danmark til trods for en 
lille tilbagegang i ekspor-
ten fastholder sin klare fø-
rerposition i EU som nr. 1 
for så vidt angår eksport af 
energiteknologi. Eksport-
tallene minder os om, at vi 
ikke må hvile på laurbærre-
ne, og derfor vil jeg indlede 

en dialog med industrien og 
energibranchen om, hvor-
dan vi i fællesskab kan styrke 
eksportmulighederne til 
gavn for klimaet, vækst og 
danske arbejdspladser, siger 
energi-, forsynings- og kli-
maminister Lars Christian 
Lilleholt.

Eksport for 100 mia. i 
2020
Eksporten steg sidste år til 
lande som Tyskland, USA 
og Kina. Tyskland er langt 
det største marked, og sidste 

år sendte virksomhederne 
energiteknologi for 24,7 
milliarder kroner til naboen 
mod syd. 

Der har været en til-
bagegang på væsentlige 
markeder som Sverige og 
Storbritannien. Nedgangen 
på disse markeder er med til 
at forklare, at den samlede 
eksport af energiteknologi i 
2015 er faldet med ca. 4 pct. 
i forhold til 2014.

-Det er gået ekstraor-
dinært godt i en årrække, 
og branchen står i dag for 

en stor del af den danske 
eksport. Men det kræver 
en særlig indsats at nå DI 
Energis pejlemærke om at 
eksportere for 100 milliar-
der kroner i 2020. Der er 
brug for en eksportstrategi, 
som kan sikre, at vi udnytter 
potentialet fuldt ud”, siger 
branchedirektør i DI Energi 
Troels Ranis.

Fire årtiers ekspertise
-Den danske energisektor 
bygger på ekspertise, som er 
opbygget gennem fi re årtier, 
og har de seneste mange år 
været blandt de dygtigste i 
verden.

Udviklingen viser, at 
det er afgørende for dansk 
eksport, at særligt landene i 
Europa fastholder en ambi-
tiøs klima- og energipolitik. 

Men det er også en påmin-
delse om, at vi ikke alene 
kan læne os op ad fortidens 
succeser. En ny helstøbt 
eksportstrategi skal derfor 
både angribe eksportmar-
kederne og have fokus på 
grundlaget for udviklingen 
af morgendagens succeser 
herhjemme”, siger vicedi-
rektør i Dansk Energi An-
ders Stouge.

Årlig vækst på 6,8 pct. 
siden 2000
I 2000 blev der eksporteret 
energiteknologi for 26,7 
milliarder kroner. 15 år ef-
ter er eksporten vokset til 
71,4 milliarder kroner. Det 
svarer til en årlig vækst på 
6,8 pct. i løbende priser. I 
samme periode har den gen-
nemsnitlige årlige vækst i 
den samlede vareeksport 
været 3,0 pct. Det betyder, 
at energiteknologiens andel 
af den samlede vareeksport 
er vokset fra 7 til 11 pct. i 
samme periode. Danmark 
er det land blandt EU-15, 
hvis eksport er mest spe-
cialiseret inden for energi-
teknologi.

hassel.

Dansk førerposition på eksport 
af energiteknologi skal fastholdes

Energi- og klimaminister 
Lars Chr. Lilleholt:
-Vi skal styrke 
eksportmulighederne.

Branchedirektør Troels 
Ranis:-Vi skal nå Dis pejle-
mærke på 100 mia. i 2020.

- Vi kan ikke læne os op ad 
fortidens succeser.

ROBOTTER. Neurale net-
værk har længe været kendt 
fra menneskets hjerne, der 
bl.a. består af nerveceller. 
Disse nerveceller kaldes 
neuroner og danner et stort 
og komplekst netværk, hvori 
der sker en signaludveksling 
med input til neuronerne, 
der kvitterer med et output 
tilbage til netværket.

Netop inspireret af men-
ne skets egne neurale net-
værk i hjernen prøver man 
at skabe kunstige neurale 
netværk med det formål at 
få maskiner til at lære sam-
menhænge. Dette er i og for 
sig ikke et nyt fænomen, og 
matematikken bag har væ-
ret kendt i årtier. Det nye og 
afgørende for deep learning 
er, at computerkraft og al-
goritmer nu er hurtige nok 
til at anvende mulighederne 
ved deep learning i praksis 
- uden at have adgang til en 
supercomputer.

Fra katte „lærenemme“ 
robotter
Kombinationen af hurtigere 
computerkraft og at man 
kan inddele det neurale net-
værk i fl ere lag, deep neural 
networks, kan man bedre 
udtrække informationer fra 
billeder og lyd.

Dette har f. eks.. resulte-
ret i, at Google har lavet en 
maskine, der selv kan gen-
nemgå videoer på YouTube 
og identifi cere katte - uden 
menneskelig instruktion i, 
hvad eller hvordan en kat 
defi neres. I praksis ken-
des samme teknologi fra  
smartphone og de apps, der 
bruges til genkendelse af vi-
netiketter eller tale.

Robot trænes som 
et nyfødt barn
Deep learning er baseret 
på adgang til enormt meget 
data, hvor maskinen har mu-
lighed for at kunne lære at 

genkende koncepter i data-
materialet.

- Hos Teknologisk Insti-
tut arbejder vi på at bruge 
deep learning til at kunne 

træne en robot som en ny-
født. Ved at vise robotten 
eksempler kan man træne 
dem supervised, hvor man 
viser, hvad forskellen er på 
det, der skal fi ndes/gøres 
eller unsupervised, hvor 
den fi nder selv forskellen, 

fortæller visionekspert Mi-
chael Nielsen fra Tekno-
logisk Instituts Center for 
Robotteknologi.

Deep learning hos 
Teknologisk Institut
Helt konkret har Tekno-
logisk Institut afprøvet et 
kommercielt deep learning-
system fra Vidi Suite.

- Vidi Suite er software 
skræddersyet til industrielt 

billedanalyse til lokalise-
ring, klassifi cering og fi nde 
fejl på emner. Softwaren gør 
det muligt at lære en robot at 
gribe om et emne ved først 
at vise eksempler på, hvor 
man gerne vil have den skal 
gribe - lidt ligesom når man 
står over for et menneske og 
giver en grundig instruktion 
ved at pege på fokuspunkter, 
siger Michael Nielsen.

Kan forudsige farlige 
situationer
Herudover tester Teknolo-
gisk Institut, hvordan deep 
learning kan bruges til mo-
bile robotter og droner, så 
de via termiske billeder kan 
lære et afgrænset geografi sk 
område og f.eks. genkende 

planter. - Potentialet ved 
deep learning er stort og kan 
have positiv indvirkning på 
en række af vores eksiste-
rende løsninger. Vi arbejder 
allerede med en række vi-
sionløsninger til sortering 
af emner, herunder f.eks. 
affald, hvor deep learning 
kan gøre robotten i stand til 
at lære via træning frem for 
programmering, siger Mi-
chael Nielsen og fortsætter.

- Vores mobile robotter 
kan lære at forudsige farlige 
situationer og reagere hurti-
gere - ligesom en ninja, der 
gennem fl ere års hård træ-
ning bliver i stand til at na-
vigere i farlige og skiftende 
omgivelser.                 

  hassel.

Robotter kan 
lære som 
nyfødte børn

Hurtig computerkraft i forbindelse med robotter er deep learning.

Deep learning er det nye store buzzbegreb inden for 
computer- og robotteknologi. Før vi kan løfte sløret for, 
hvad deep learning er og hvad vi bruger det til her på 
Teknologisk Institut, har vi brug for noget baggrundsvi-

Ligesom til et menneske kan man også give 
robotten en grundig information

Danmark ligger nr. 1 i 
EU med produktionen 

af energiteknologi
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Vi glæder os til at fremvise vores  
leveringsprogram og produktnyheder  
indenfor procesinstrumentering.

Et par af nyhederne:
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MØD OS PÅ

Stand B1050

On-line fugtmåling

– en del af Eberhardt

Viskositet

Af Jørgen Sommer.

LOVEN. Defi nitionen på en 
delmaskine er ifølge maskin-
direktivet: En samling, som 
næsten er en maskine, men 
som ikke alene kan sikre en 
bestemt anvendelse. Et driv-
system er en delmaskine. Del-
maskinen er kun beregnet til 
at skulle inkorporeres eller 
forbindes med andre maski-
ner eller andre delmaskiner 
eller udstyr med henblik på at 
udgøre en maskine, som dette 
direktiv fi nder anvendelse på.

Procedurer
1. En delmaskines fabrikant 
eller dennes repræsentant 
sikrer før markedsføringen:
a) at den relevante tekniske 
dokumentation er udarbej-
det,
b) at monteringsvejledningen 
er udarbejdet,
c) at der er blevet udarbejdet 
en inkorporeringserklæring.
2. Monteringsvejledningen og 
inkorporeringserklæringen 
ledsager delmaskinen, indtil 
denne inkorporeres i den fær-
dige maskine, og skal indgå i 
det tekniske dossier for den 
færdige maskine.

Monteringsvejledning
For delmaskiner skal monte-
ringsvejledningen omfatte en 

beskrivelse af vilkårene for at 
sikre korrekt samling med den 
endelige maskine, uden at sik-
kerhed og sundhed bringes i 
fare. Monteringsvejledningen 
skal udformes på et af de of-
fi cielle fællesskabssprog, der 
er godkendt af fabrikanten af 
den maskine, som delmaski-
nen skal inkorporeres i, eller 
af dennes repræsentant.

Teknisk dokumentation 
Dokumentationen skal gøre 
det muligt at påvise, hvilke 
krav i direktivet der fi nder 
anvendelse og er opfyldt. 
Det skal i det omfang, det er 
nødvendigt for vurderingen 
af overensstemmelsen med 
de anvendte væsentlige sik-
kerheds- og sundhedskrav, 
dække delmaskinernes kon-
struktion, fremstilling og 
funktion. Dokumentationen 
skal udarbejdes på et eller fl e-
re af Fællesskabets offi cielle 
sprog og omfatter følgende: 
Et fremstillingsdossier bestå-
ende af:
•  en samlet plan over del-

maskinen samt tegninger/
diagrammer for styrings-
kredsløbene

•  detaljerede og komplette 
tegninger/diagrammer, 
eventuelt ledsaget af be-
regningsbilag, forsøgsre-
sultater, attester osv., der 

gør det muligt at kontrol-
lere, at delmaskinen er i 
overensstemmelse med de 
anvendte væsentlige sik-
kerheds- og sundhedskrav

•  dokumentation for risiko-
vurdering med påvisning 
af den fulgte fremgangs-
måde, inkl.

i) en liste over de væsentlige 
sikkerheds- og sundhedskrav, 
der fi nder anvendelse og er 
opfyldt,
ii) beskrivelsen af de beskyt-
telsesforanstaltninger, der 
gennemføres for at fjerne 
kendte farer eller begrænse 
risici og eventuelt angivelse 
af de resterende risici,
iii) de standarder og andre 
tekniske specifi kationer, der 
er blevet benyttet, med angi-
velse af de væsentlige
sikkerheds- og sundhedskrav, 
som disse standarder dækker,
iv) enhver teknisk rapport in-
deholdende resultaterne af de 
afprøvninger, der er foretaget 
af fabrikanten selv eller af et 
organ, som fabrikanten eller 
dennes repræsentant har valgt,
v) et eksemplar af monte-
ringsvejledningen for delma-
skinen,
b) ved seriefremstilling, de 
interne dispositioner, der vil 
blive truffet for at sikre, at 
delmaskinerne er i overens-
stemmelse med de anvendte 
væsentlige sikkerheds- og 
sundhedskrav.

Det tekniske dossier 
Dette skal omfatte de rele-

vante rapporter og resulta-
ter. Den relevante tekniske 
dokumentation skal være til 
rådighed i mindst 10 år efter 
delmaskinens fremstillings-
dato eller ved seriefremstil-
ling af den sidst producerede 
enheds fremstillingsdato og 
på anmodning udleveres til 
de kompetente myndigheder 
i medlemsstaterne. 

Risikovurdering
Fabrikanten skal gennemføre 
de fornødne undersøgelser og 
afprøvninger af maskindele og 
løsdele eller af delmaskinen 
for at fastslå, om den er kon-
strueret og fremstillet således, 
at den kan samles og anvendes 
sikkert. Det specielle ved en 
delmaskine, er at producen-
ten kun skal tage hensyn og 
risikovurdere faremomenter 
ud fra de væsentlige sikker-
heds- og sundhedskrav som 
er relevant for delmaskinen, 
når den markedsføres. 

Delmaskiner 
skal inkorporeres
Delmaskinen må ikke tages i 
brug før den er inkorporeret 
i den færdige maskine. Når 
delmaskinen inkorporeres 
med en anden maskine er det 
fi rmaet/personen som foreta-
ger inkorporeringen som er 
ansvarlig for udarbejdelsen af 
en ny risikovurdering af den 
nye maskine.

Der medfølger derfor en in-
korporeringserklæring med 
en delmaskine. 

Automatik SikkerhedsGuide 

Regler om delmaskiner

Af Jørgen Sommer.

LOV. Den nye ”Bekendt-
gørelse om sikkerhed 
for udførelse og drift 
af elektriske installati-
oner” (installationsbe-
kendtgørelsen) under 
el-sikkerhedsloven 
refererer til DS/HD 
60364-serien.

Rettelse
I artiklen nr. 6/7 står 
der at standarden DS/
HD skal udarbejdes af 
Dansk Standard. Dette 
er forkert, idet stan-
darden har eksisteret 
længe.

Dansk udgave
Dansk Standard har i 
samarbejde med Sik-
kerhedsstyrelsen over-
sat standarderne DS/
HD 60364 til dansk og 
gjort dem mere læser-
venlige. 
Samtidigt er standar-
derne samlet i en stan-
dardsamling i to bind, 

der kan købes på webs-
hop.ds.dk eller ved at 
kontakte forlaget på tlf. 
39 96 61 31. 
Standardsamling til 
installationsbekendt-
gørelsen,  DS/HD 
60364-serien (2 bind): 
DS-håndbog 183:2016

Gyldighed
De sidste bekendtgø-
relser er sendt i høring, 
og ikrafttrædelsesdato 
for de nye el-sikker-
hedsregler er udskudt 
til tidligst 1/1 2017.

Rettelsesblade
Når den endelige in-
stallationsbekendtgø-
relse er vedtaget og de 
danske afvigelser til 
standarderne kendes, 
vil der blive udsendt 
tillæg og rettelsesblade 
til hver enkelt af de be-
rørte standarder. 

Yderligere oplysning
www.ds.dk
Telefon: 3996 6131

De nye 
el-sikkerhedsregler
I Automatik nr. 6/7 bragte vi en artikel om de 
nye sikkerhedsregler. I samarbejde med Dansk 
Standard bringes her yderligere fakta om de 
nye regler og en enkelt rettelse.
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MOTORMODULER. Mo-
tormodulerne fra 
Bihl+Wiedemann til 2 x 24 
V Itoh Denki motoriserede 
ruller (BW3278) og til 2 x 
24 V Interroll eller RUL-
MECA motoriserede ruller 
(BW3290) er optimerede 
til brug i kabelkanalen. 
Denne installationstype 
er mulig på grund af meget 
flade (B x H x D: 90 x 60 x 
18 mm) og kurvede design 
på kabelkanal AS-i 3.0 mo-
tormoduler til 2 motorise-
rede ruller.

De nye motormoduler i 
detaljer
Optimeret til installation i 
kabelkanalen.
Meget fladt design på mo-
tormodulet (B x H x D: 90 x 
60 x 18 mm) og den passive 
fordeler (B x H x D: 60 x 45 
x 19 mm).
Kurvet design, der passer 
ideelt til den kurvede ka-
belkanal.
Blandet in- og output-slave.
Sensorer forsynes fra AS-i.
Motorer forsynes fra AUX 
(24 V hjælpestrøm).

Hastighedsindstilling ved 
brug af AS-i-parametre.
Til 2 x 24 V Itoh Denki mo-
toriserede ruller.
Forbundet med AS-i og 
AUX med fladt kabel, in-
tegreret passiv fordeler 
(BW3278).
Til 2 x 24 V Interroll eller 
RULMECA motoriserede 
ruller.
Forbundet med AS-i og 
AUX med fladt kabel, in-
tegreret passiv fordeler 
(BW3290).
Stand B 1052.        hassel.
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Motormoduler optimeret 
til brug i kabelkanalen

KONTROL. Fisher FIELD-
VUE DVC6200 SIS er et 
SIL3 egnet instrument. 
Samme instruments hard-
ware benyttes også til 
regulerings-enhederne – 
DVC6200 HART, FOU-
NDATION fieldbus og 
PROFIBUS. Kun de trykte 
kredsløbskort afviger fra 
hinanden mellem analog og 
digital kontrol. Alle andre 
komponenter er de samme.

Instrumentet præsente-
res af Askalon.

Fisher FIELDVUE in-
strumentet er et dynamisk 
produkt, hvilket betyder at 
firmware og tier kan opgra-
deres. Opdater firmwaren 
og få adgang til de sene-
ste egenskaber. Opgrader 
diagnostik tier og overvåg 
en enhed i realtid med Per-
formance Diagnostik eller 
kontroller ventilen ved at 
benytte Advanced Diagno-
stik. Opgrader  FOUNDA-
TION Fieldbus kontrol tier 
for at implementerer ‘Con-
trol in Field’.

 
Stor robusthed
Fisher FIELDVUE instru-
mentet er meget robust.  En-
heder som blev installeret 
for mere end tyve år siden 
er forsat i drift i dag uden 
problemer.

Ingen mekanisk forbin-
delse som bliver slidt, rasler 
løs, korroderer eller vibre-
rer. Instrumentet egner sig 
derfor til et barsk miljø og i 
uafbrudt drift.

Det trykte kredsløbskort 
er komplet indkapslet og iso-
leret.

Forseglet klemkasse på 

DVC6200 isolerer feltkabel 
tilslutningerne.

Huset i rustfrit stål giver 
ekstra lang levetid i vanske-
lige og korrosive miljøer.

 
Gemmer trip i realtid
Fisher FIELDVUE instru-
mentet anvender ikke stati-
stik data for diagnostik, men 
kun data i realtid. Analyser 
baseres altid på aktuelle 
værdier for ventilens yde-
evne. Instrumentadvarsler, 
instrumentstatus og per-
formancediagnostik infor-
merer om aktuel friktion, 
dødbånd, ydeevne og kon-
dition i realtid.

Trigget diagnostik opfan-
ger afvigelser, når de opstår. 

Fisher FIELDVUE 
FOUNDATION fieldbus 
instrumentet gemmer også 
faktiske data, før afvigelser 

opstår. DVC6200 SIS logger 
og gemmer trip i realtid og 
giver dig værdifuld informa-
tion til brug for evaluering.

 
Vedligehold ud  
fra aktuelle data
Bliv proaktiv ved at benytte 
Fisher FIELDVUE instru-
mentets diagnostikker. 
Diagnostikken er værktøjet 
til tilstandsbaseret vedlige-
hold, hvilket betyder at man 
altid kan basere sin beslut-
ning om vedligeholdelse på 
aktuelle data.

Test kan udføres online 
med kontrolventilen i drift 
uden forstyrrelser i proces-
sen eller offline, når pro-
cessen er lukket ned eller i 
by-pass.

Stand B 1143.
hassel.
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Fremtidssikret instrument til SIL3

OVERVÅGNING. Askalon AB 
introducerer CSI 2140 Ma-
chinery Health Analyzer, 
den næste generation af det 
transportable værktøj til at 
analysere maskinernes vi-
brationer så potentielle 
problemer opdages inden de 
fører til uplanmæssige stop.

Den nye analysator er 
en videreførelse af Emer-
sons populære CSI 2130, 
som nu er med 4-kanals 
samtidig dataopsamling, 
trådløs kommunikation og 
med Bluetooth. CSI 2140 
har desuden en fuldfarve 
touch skærm og markedets 
hurtigste data opsamling, 
hvilket betyder, at brugeren 
kan optimere sin tid.

Analysatorens ergonomi-
ske udformning og mindre 
vægt gør anvendelsen lettere 
for brugeren.  Dataopsam-
lingen er mere end 50 % 
hurtigere end andre analysa-
torer, hvilket minimerer den 
tid der bruges i ikke komfor-
table eller farlige områder. 
Selv i direkte solskind og i 
mørke områder er skærmen 
let at aflæse, da den auto-
matisk justerer visningen i 
forhold til omgivelserne.

Effektiv overvågning  
af lejerne
Over 50 % af alle mekani-
ske problemer er forårsaget 
af slid på lejer, så derfor er 
effektiv overvågning af le-
jernes tilstand nøglekom-
ponenten i et pålideligt 
program. Med 4-kanals da-
taopsamling kan brugeren 
opsamle vertikale, horison-
tale og aksiale aflæsninger 

af lejet på samme tid. Ved 
brug af disse data og Emer-
sons unikke PeakVueTM 
teknologi, kan teknikerne 
registrere udsatte lejers 
ydeevne, tidligere end ved 
nogen anden måleteknik. 
Derudover har CSI2140 
indbygget avanceret diagno-
stik, som kan hjælpe bruge-
ren til at finde årsagen til de 
mekaniske problemer.

De fleste vibrationspro-
grammer kræver kabling 
til anlæggets database for 
at kunne uploade data til 
analyse. CSI2140 kan sen-
de de opsamlede data tråd-
løst fra felten til kontoret. 
Teknikerne behøver derfor 
ikke at skulle forbi kontoret 
for at dumpe data men kan 
fortsætte deres rute i felten. 
Dataene er også tilgængelig 

i netværket, så specialister 
på hovedkontoret kan tilgå 
analyserne.

Yderligere giver CSI2140 
mulighed for brugeren at 
udføre single, dual eller 
4-kanals vibrationsanalyse, 
cross channel-, transient- og 
structural analyse. AC elek-
trisk motor overvågning og 
4-plan dynamisk afbalance-
ring – et værktøj der er nemt 
at bruge for hurtig, præcis 
vurdering af den roterende 
maskines tilstand.

Askalon AB repræsente-
rer store internationale virk-
somheder indenfor ventiler 
og industriel automation i 
Danmark, Sverige og Fin-
land. 

Stand B 1143.
hassel.
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Vibrationsanalysator giver hurtig 
dataopsamling og analyse

RÅD. Maskinsikkerhed ApS 
rådgiver og underviser i 
CE-mærkning, maskin-
sikkerhed, risikovurdering, 
ATEX, Trykudstyr, El og 
sikre styresystemer.

På Automatik 2016 
præsenteres flere nyheder, 
specielt vedrørende salg 
af maskiner/produkter til 
USA/Canada, inclusiv el 
på maskiner, systemer til 
Lock out/Tag out, helt nye 
kurser mv. Maskinsikker-
heds kursusforretning er 
vokset, og har nu fast over 
1.000 betalende kursister 
pr år. Der er kurser i CE-
mærkning, El på maski-
ner jævnfør EN 60 204-1 
(opdateret til 2016-udga-
ven), Sikre styresystemer, 
ATEX og meget andet.

Ændrede krav  
til indretning
Af nyheder præsenteres nyt 

samarbejde om maskiner 
til USA (krav fra OSHA, 
UL, NFPA, ANSI mv), 
systemer til nem og sikker 
Lock out/Tag out og mas-
ser af nye standarder der 
medfører ændrede krav til 
indretning af nye maskiner.

Maskinsikkerhed ApS 
afholder, som en del af det 
officielle konferencepro-
gram, 7 mini-konferencer 
om emner som CE-mærk-
ning, ATEX, CE af Byg-
ningsautomatik, Nyt om 
el på maskiner mv.

-Vi har samarbejdspart-
nere i USA, så vi kan sørge 
for at alle krav er opfyldt 
(krav fra OSHA, UL, 
NFPA, ANSI mv), både 
vedrørende indretning, 
brugsanvisning, mærkning 
mv. Vi kan også andre lan-
de udenfor EU/EØS, men 
USA er det helt store lige 
nu., oplyser Hans Morten 

Henriksen, Maskinsikker-
hed ApS.

USA er foran  
med sikkerhed
På flere punkter er USA 
foran Danmark, specielt 
vedrørende krav til sik-
kerhed under service og 
vedligehold: Der skal for 
hver maskine være en 
skriftlig instruktion om 
hvordan netop denne ma-
skine skal aflåses, så den 
ikke kan startes under ser-
vice, såkaldt Lock out/Tag 
out. Det kunne man lære 
meget af i Danmark: Det 
er vi Maskinsikkerhed på 
vej med, baseret på ame-
rikansk software, så det 
bliver overkommeligt at få 
lavet sine instruktioner

Stand B 1542.

hassel.
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Rådgivning og undervisning  
i CE-mærkning



Eksplosionsbeskyttelse 
og Maskindirektiv
Vi har fokus på sikkerhed og har

udviklet nye produkter til sikre processer,

både i forhold til ATEX og Maskindirektiv.

Side 2-3

Systemløsning til 
tank blanketing
Få bedre processikkerhed og forebyg

driftsstop med nyt ventilsystem til 

applikationer med flydende medier i tanke.

Side 4-5

Nye procesventiler og
membranventilhuse
Driftssikre elektrisk aktuerede ventiler

med høj ydelse og nye patenterede 

membranventilhuse med mange fordele.

Side 6-7

Ny spændende 
produktgeneration
Inspiring Answers er navnet på vores nye 

generation produkter, der er baseret 

på innovativ teknologi med nye muligheder.

Side 8

We 
make 
ideas 
flow

Stand B 1040

TA’ HÅND OM SIKKERHEDEN I DIN PROCES

Bürkert hjælper med certificeret sikkerhed og dokumentation



Eksplosionsbeskyttelse skal fungere sikkert under 

alle forhold, uanset om det drejer sig om: 

•  Et procesmiljø ved - 40°C med sne og is i et 

brændstofslager i det nordlige Rusland

•  Et procesmiljø ved +35°C på et lager for

Jamaicarom i en chokoladefabrik i Tyskland

Lad Bürkert hjælpe dig med de vanskelige opgaver.

Vi har et stort program af produkter med Ex-god- 

kendelse, og vores produktspecialister har stor viden 

og applikationserfaring, du kan trække på, så du får 

det rette produkt, der kan garantere sikkerheden i din 

proces, selv under ekstreme forhold.

   Træk på Bürkerts viden om 

automationsudstyr med 

produktgodkendelser, -erklæringer 

og certifikater

Scan koden og få adgang til downloads af 

certifikater: http://bit.ly/burkert_GODKENDELSER

Spole med fast kabeltilslutning 

Godkendt efter ATEX-standarder 

IEC Ex, KOSHA, NEPSI

NÅR DU HAR BRUG FOR SIKKERHED I DIN 

PROCES, KAN DU STOLE PÅ BÜRKERT

Stikforbindelse 

Godkendt til ATEX 

cat. 3 GD EN 60079

Klemkasse 

Godkendt efter ATEX 

IEC Ex 

2 BÜRKERT  |  EKSPLOSIONSBESKYTTELSE

KOMPONENTER MED EKSPLOSIONSBESKYTTELSE TIL CAT. 2 & 3 

Det omfattende udvalg af spoler og flere elektriske tilslutningsmuligheder 

sikrer, at du altid finder den rette løsning til din applikation.

ATEX Cat. 3GD ATEX, IEC Ex Cat. 2GD ATEX, IEC Ex Cat. 2GD

Plunger valve Servo membrane Servo piston

Pneumatics



STØRRE SIKKERHED I AUTOMATIONSPROCESSER

I FØDE- OG DRIKKEVAREINDUSTRIEN

Overholder du Maskindirektivets nye skærpede krav til sikkerhed for 

maskiner og udstyr i føde- og drikkevareindustrien? 

3MASKINDIREKTIVET  |  BÜRKERT

Kravene til sikkerhedsstandarder for maskiner 

og udstyr reguleres i Maskindirektivet, og der er 

kommet nye krav til sikkerheden i føde- og 

drikkevareprocesser i standarden EN ISO 13849-1.  

Bürkert har imødegået de skærpede krav ved at 

udvikle nye pneumatikventiler (type 6524 og 6525) 

med safety shut-off funktion og en redundant 

ventilblok (type MKRS), således du kan optimere din 

proces og overholde Maskindirektivets standard.

Pneumatikventiler til safety shut-off

De nye safety shut-off pneumatikventiler, der er 

særdeles kompakte og kompatible med Bürkerts 

ventiløprogram, type 8640, og automationssystem 

type 8644, kan for eksempel monteres i nødanlæg, 

hvor de sørger for øjeblikkelig og sikker shutdown 

af din proces. De nye ventiler kan klare safety 

shutdown af processer op til Performance level C 

i Maskindirektivet. 

Redundant ventilblok til højt sikkerhedsniveau

Med den nye redundante ventilblok type MKRS til 

sikkerhedsfunktioner har du mulighed for at opnå 

et endnu højere sikkerhedsniveau – Performance

Level D – i installationer med Bürkert ventiløer.

Se principskitsen ovenfor. 

Få information om de 

produkter, der kan hjælpe 

dig med at overholde 

Maskindirektivets krav:

Scan koden og få mere viden om sikkerhed på: 

http://bit.ly/burkert_MKRS

1

4

SINGLE SHUT-OFF DEVICE

REDUNDANT SHUT-OFF DEVICE

1

2

3

4

Air supply P

Actuator

Komponenter

•  Pneumatikventiler type 6524/6525

• Nødstopsrelæ

• Nødstopskontakt

• Redundant ventilblok type MKRS

Sikkerhedsniveau

• Performance level C med ventil type 6524/6525

•  Performance level D med ventil type 6524/6525 

i kombination med redundant ventilblok type 

MKRS

  1

 1 2

 3

 4
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I applikationer med flydende medier i tanke – som 

fermentering eller lagring – kan det i mange tilfælde 

være nødvendigt at forhindre, at mediet reagerer med 

ilt og andre indtrængende stoffer. Dette kan sikres 

med et tryksat lag af inaktivt gas over mediet, der 

sørger for en stabil kemisk balance. 

Denne proces er kendt som blanketing og almindelig 

brugt inden for farmaceutisk og bioteknologisk 

industri i processer med lukkede tanke. Den nye 

hygiejniske reguleringsventil type 2380 er kernen i et 

robust og sikkert system, der kan forbedre 

sikkerheden og øge produktiviteten i krævende 

applikationer, hvor der er behov for blanketing. Selv 

om blanketing umiddelbart kunne synes at være en 

enkel opgave, kompliceres den af de strenge krav til 

rengøring og forhindring af krydskontaminering, der 

er i de følsomme og krævende applikationer inden for 

medicinal- og bioteknologisk produktion.  

Anvendelse af løsninger med konventionelle 

proportionalventiler og magnetventiler kan forårsage 

driftsstop, øge vedligeholdelsesomkostningerne og 

medføre dårlig produktkvalitet.

Bürkerts hygiejniske ventilsystem med regulerings-

ventil type 2380 kan øge processikkerheden ved 

blanketing i stort set alle tryk-, flow- og 

fyldningsopgaver inden for farmaceutisk og 

bioteknologisk produktion.

Det robuste system forebygger driftsstop og 

reducerer vedligeholdelsesomkostninger, der skyldes 

overløb. Processen bliver ganske enkelt mere sikker 

og effektiv, og driftssikkerhed og produktivitet bliver 

tilsvarende forbedret. Systemet er meget kompakt, 

hvilket gør det fleksibelt i brug.

Det robuste system til blanketing er selvfølgelig 

fejlsikret, og testet til brug i forbindelse med CIP-/

SIP-systemer. Systemet er i et helt igennem 

hygiejnisk design, der er GMP- og FDA-kompatibelt, 

og dermed har et særdeles højt sikkerhedsniveau. 

Få mere viden om den nye bælg 

reguleringsventil, der indgår

i system til tank blanketing:

Scan koden og få direkte adgang til mere viden

på http://bit.ly/burkert_BLANKETING

4 BÜRKERT  |  HYGIEJNISKE APPLIKATIONER

VENTILSYSTEM TIL TANK BLANKETING I 

LUKKEDE TANKE

I applikationer med flydende medier i tanke kan det i mange tilfælde være nød-

vendigt at forhindre, at mediet reagerer med ilt og andre indtrængende stoffer. 
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Forsyning

Afblæsning

Hygiejnisk reguleringsventil 

med proceskontrol 

Medie/væske

Inert gasatmosfære

(f.eks. Nitrogen/N2)

ELEMENT positioner eller on/off top-unit

PTFE-bælg

Hus af rustfrit stål

Membranaktuator

ELEMENT-design

ELEMENT-serien består af procesventiler og 

top-units, der er designet udelukkende med 

hygiejniske krav for øje, og serien er blevet en 

industristandard. Designets afrundede stålover- 

flade, interne luftføring og rengøringsvenlighed 

(høj IP 65/67-beskyttelse) gør, at ELEMENT-

serien overholder alle proceskrav på området.

ELEMENT positioner eller on/off top-unit

Med alle fordelene fra ELEMENT-designet er 

seriens positioners og top-units ikke alene 

holdbare og ufølsomme overfor kemiske 

rengøringsmiljøer, de er tillige udstyret med en 

kontrolenhed, som overvåger ventilens funktion. 

De kan fungere selvstændigt med en integreret 

proceskontrolenhed, eller de kan nemt integreres i 

en PLC-busløsning. En yderligere fordel er, at de 

kan fås med ATEX-godkendelse til brug i 

eksplosionsfarlige områder.

Membranaktuator

Ventilens kompakte membranaktuator har en 

meget lav hysterese, hvilket er en unik fordel for 

nøjagtigheden, specielt for mindre ventilstørrelser.

PTFE-bælg

En PTFE-bælg sikrer mediets adskillelse fra 

omgivelserne, og eliminerer risikoen for 

kontaminering.

Da bælgen er modstandsdygtig overfor 

korroderende stoffer såsom det naturlige CO
2
, 

er den velegnet til næsten alle medier, CIP-/

SIP-kompatibel, og leveres med alle nødvendige 

godkendelser (f.eks. FDA, USP klasse VI).

Alle medieberørte dele og procestilslutninger 

overholder de hygiejniske standarder, hvilket giver 

en både pålidelig og sikker proces. 

Hus af rustfrit stål

Ventilhuset er fremstillet af 316L-stål og med 

tilslutninger ifølge ASME-BPE, ISO og DIN. Det 

vertikale selvtømmende design med bløde kurver 

sikrer hygiejnisk drift og rengøring, der overholder 

standarderne på området.

Anvendelser og industrier

Modularitet og mulighed for systemintegration er 

nøgleord, som gør hygiejniske reguleringsventiler 

særligt velegnede til opgaver med:

• Trykkontrol ved fermentering og tanklagring

• Flowkontrol til produkter og CIP-væsker

•  Påfyldningskontrol uden produkttab og uden 

kontamination

• Forebyggelse af eksplosioner og brande i tanke

Hygiejnisk reguleringsventil 

med positioner

Tryksensor

ELEMENT TYPE 2380 

STERIL BÆLGVENTIL

VENTILSYSTEM TIL 

TANK BLANKETING
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Procesventilserien har elektrisk lineær aktuator 

og er ideel til applikationer uden trykluftsystem, og 

udmærker sig også ved ydelse, driftssikkerhed 

og omkostninger. Ventilerne er udviklet til opgaver, 

hvor der er høje krav til reguleringsnøjagtigheden og 

processtabiliteten, samt til opgaver, hvor drift uden 

trykluftsystem er en fordel. Den nye serie proces- 

ventiler omfatter både reguleringsventiler og 

on/off-ventiler. 

Anvendelsesmuligheder og fordele

De elektriske procesreguleringsventiler er udviklet til 

brug i applikationer, hvor det ikke er muligt at bruge 

trykluft. Det kan for eksempel være i store procesan-

læg med lang afstand til den enkelte ventil, og det gør 

ventilerne særdeles økonomiske i drift, at der ikke er 

brug for dyr trykluft. Brug af styreskabe med IP 

tæthedsklasse eller pneumatiske styreventiler i 

procesanlægget vil på samme måde være 

unødvendigt. 

Endelig er de nye procesventiler velegnede til 

hygiejniske applikationer i føde- og drikkevareindu- 

strien, til varmevekslere og opgaver med vandbe-

handling. Aktuatorens overflade er designet netop 

med henblik på brug i disse applikationer, og er 

derfor i overensstemmelse med de hygiejniske 

krav i EHEDG-retningslinjerne. Det robuste 

aktuatorhus har tæthedsklasse IP65 / IP67, er 

nemt at rengøre, og er derfor velegnet til brug i 

krævende applikationer. Ventilerne kan som 

option fås med FDA-godkendelse.

Både reguleringsventiler og on/off-ventiler kan 

anvendes i failure safe-tilfælde, og de kan  optionelt 

leveres med en batteri pakke til back-up. En mekanisk 

stillingsindikator med 360° LED angiver tydeligt 

ventilens status og position., og der er også mulighed 

for manuel betjening.

De elektrisk aktuerede procesventiler opfylder de 

stigende krav til Industri 4.0 med mulighed for 

diagnose af proces- og ventildata.  Ventilerne kan inte-

greres i centrale netværk, og de kan også styres via 

Bürkerts nye elektroniske platform EDIP – Efficient 

Device Integration Platform – der er en elektronisk 

platform med fælles bruger interface og digital 

kommunikation.

Tekniske data og produktversioner

•  Lysning DN 15 til DN 50

•  Medier: gasser, væsker og damp

•  Temperaturområde -10 til +185°C

•  Driftstryk op til 16 bar

•  Tilslutning: flange, muffe, svejseender og clamp

NY SERIE 
ELEKTRISK AKTUEREDE PROCESVENTILER 

TIL REGULERING OG ON/OFF  

Bürkerts nye ventilserie er udviklet til krævende applikationer og udmærker sig 

både ved ydelse, driftssikkerhed og lave omkostninger. 

Elektrisk aktuerede reguleringsventiler 

type 3360/3361

Den særlige egenskab ved de nye reguleringsven-

tiler med elektrisk lineær aktuator er den store 

ydelse, som er sammenlignelig med den ydelse, 

pneumatiske aktuatorer kan give. Med en 

reguleringshastighed på 6 mm/s og en lukketid på 

mindre end 4 sekunder har Bürkert forbedret det 

førhen svage punkt for elektriske procesregule-

ringsventiler, der typisk har en reguleringshastig-

hed på 0.1…..3 mm/s. 

Med ventiltype 3360/3361 er det også muligt at 

tilpasse reguleringshastigheden efter behov, og 

definere en elektrisk åbne- og lukkebegrænsning 

og soft lukning.

Elektrisk aktuerede on/off-ventiler 

type 3320/3321

De nye on/off-ventiler reagerer uden forsinkelse 

på processignaler, og sørger for afspærring af 

flowet indenfor 3-4 sekunder. En særlig fordel ved 

den nye ventilserie er den selvlåsende stilling på 

aktuatoren, der holder ventilpositionen ved 

strømsvigt, hvis ønsket. 

Elektrisk aktueret regulerings- eller 

on-off-ventil med skråsædehus

Elektrisk aktueret regulerings- eller on-off-ventil med flangetilslutning

Få mere viden om ny serie 

elektrisk aktuerede procesventiler

Scan koden og få direkte adgang til mere viden 

på http://bit.ly/burkert_REGULERING



Med denne introduktion af en ny type membran-

ventilhuse optimerer Bürkert produktserien af 

membranventiler med et godt alternativ til smedede 

og støbte ventilhuse. Med en rengøringsvenlighed, 

som langt overgår smedede og støbte huse, og som 

er certificeret ifølge EHEDG, stor stabilitet, en 

perfekt overfladekvalitet og materiale af 316L-stål, 

udmærker den nye type ventilhuse, der er fremstillet 

med hydroforming teknologi, sig væsentligt, 

sammenlignet med de konventionelle ventilhustyper. 

Den store fordel ved de nye huse er, at de er fremstil-

let af rør i rustfrit stål af høj kvalitet, ligesom de øvrige 

komponenter og systemer i hygiejniske procesanlæg. 

Dette gør det muligt at svejse rør-til-rør, hvorved der 

opnås en ensartet høj kvalitet på svejsningen. 

Sammenlignet med støbte ventilhuse, opstår der 

hverken hulrum eller andre defekter i ventilhusmate- 

rialet under fremstillingen, hvilket betyder, at risikoen 

for kontaminering er betydeligt reduceret.

Det reducerede materialeforbrug ved hydroforming 

teknologien gør også, at energiforbruget og 

varigheden af opvarmnings- og nedkølingsfasen 

under rengørings- og sterilisationsprocesser 

(CIP/SIP) nedsættes. Dermed opnås besparelser 

på energiomkostninger og driftsstop samtidig 

med, at CO
2
-udledningen både under fremstilling 

og under drift er væsentligt reduceret til gavn for 

miljøet.

Hydroforming processen

Under hydroforming processen fyldes et almindeligt 

rør i rustfrit stål i hygienic kvalitet med en vand-olie 

emulsion og sættes under et højt indre tryk. I denne 

proces formes røret til et ventilhus, og samtidig 

formes materialet til en montageflange. Flange og rør 

samles med lasersvejsning for at sikre det færdige 

produkts rengøringsvenlighed og stabilitet. Derefter 

gennemgår produktet en særlig hærdningsproces, 

og i et sidste step skabes nøjagtige overflader af 

højeste kvalitet. Resultatet er et innovativt produkt, 

hvor mediet kun kommer i kontakt med det hygiej-

niske ventilhus og membranen, hvilket sikrer en høj 

kvalitet i processen.

Hvilke applikationer egner de nye ventilhuse sig til?

Det nye ventilhus er udviklet på basis af Bürkerts 

mangeårige erfaring med membranventiler, og 

fremstillet til krævende applikationer indenfor blandt 

andet fødevareindustrien og farmaceutisk industri. 

Ventilhusene opfylder de nuværende krav og regler 

fra disse industrier, både ud fra tekniske, økonomiske 

og økologiske perspektiver. Således er de både 

FDA-godkendte og opfylder de globalt fastsatte 

ASME-BPE standarder for mål og tolerancer samt 

EHEDG-kravene til hygiejnisk design. 

Ventilhusene kan fås med svejseender i størrelse 

DN 15-50 og kan monteres med Bürkerts membran-

ventilaktuatorer med typenumrene 2031, 2103

og 3233.

Se video om de nye 

membranventilhuse, 

fremstillet med ny

patenteret teknologi:

Scan koden og se filmen på 

http://bit.ly/burkert_HYDROFORMED

NY UDVIKLING
INNOVATIVE MEMBRANVENTILHUSE 

TIL HYGIEJNISKE APPLIKATIONER   

Nyudviklede membranventilhuse er fremstillet med speciel patenteret 

hydroforming teknologi, der opfylder EHEDG’s krav til rengøringsvenlighed.

Ventilhuse med mange fordele 

– både for virksomhed og miljø

•  Reduceret risiko for kontaminering på grund af 

den rengøringsvenlige overflade og den hygi-

 ejniske procestilslutning med rør-til-rør svejsning.

•  Rørmateriale af 316L-stål gør membranventil-

huset 75% lettere end et smedet ventilhus.

•  Reduceret energiforbrug og kortere 

 opvarmnings- og nedkølingsfase under 

rengøringsprocessen (SIP) sparer omkostninger.

•  Opfylder de globale ASME-BPE standarder 

for mål og tolerancer og EHEDG-kravene til 

hygiejnisk design.

•  Forbedring af CO
2
 fodaftryk under drift på grund 

af reduceret energiforbrug.
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Det nye membranventilhus kan kombineres med 

Bürkerts aktuatorer til membranventiler.

Membranventilhus TVB3G
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Vi tænker ud af boksen og skaber ny teknologi, der giver 

inspirerende løsninger.

Hvem siger, der skal være 
sensorelementer i målerøret på 
en flowmåler?

Flowmåleren FLOWave bruger ny 
måleteknologi, Surface Acoustic Waves 
(SAW), der fungerer uden sensorelementer 
eller tryktab i målerøret, og derfor giver meget 
nøjagtige målinger, selv i krævende hygiejniske 
applikationer

Sådan fungerer flowmåling i dag 
– fordi hygiejne gør en forskel.

Scan koden og læs om FLOWave og 
SAW-teknologi: http://bit.ly/burkert_FLOWave

Hvordan kan det lade sig gøre at 
integrere flere masseflowcontrollere 
via et enkelt interface?

Bürkert har i den nye masseflowcontroller (MFC) 

og masseflowmåler (MFM) udeladt de 

styringsrelaterede elementer. Styringsopgaverne 

varetages i stedet af et overordnet styrings- 

modul, som via en systembus har forbindelse til 

et eller flere sensor-aktuator-moduler (SAM’er) 

som f.eks. masseflow-controllere.  Sensor-

aktuator-modulerne er udstyret med et interface 

til Bürkerts proprietære systembus (büS). 

Sådan fungerer masseflowmåling i 
dag – fordi nøjagtighed og 
kommunikation gør en forskel.

Scan koden og læs om massefl owcontrollere:
http://bit.ly/burkert_MASSEFLOW

Hvordan kan ét system holde øje med 
alt det, der garanterer dig rent 
drikkevand? 

Bürkerts online analysesystem kan håndtere 
fl ere måle- og analyseopgaver samtidigt via
kompakte og modulære sensor cubes, og 
dermed sikre den helt rigtige kvalitet på 
drikkevand eller industrivand.

Sådan fungerer vandbehandling i dag 
– fordi rent vand gør en forskel

Scan koden og læs om online analysesystemet:
http://bit.ly/burkert_ANALYSE

Hvem siger idriftsætning af udstyr 
skal være kompliceret?

Den nye generation Bürkert produkter 
kan alle bruges sammen med vores nye 
elektroniske platform EDIP – Effi cient Device 
IntegrationPlatform – der  giver mulighed for 
at integrere og styre de nye produkter, både 
enkeltvis og som et system, via et fælles 
bruger interface og digital kommunikation.

Sådan fungerer kommunikation i dag 
– fordi brugervenlighed gør en 
forskel.

Scan koden og læs mere om EDIP:  
http://bit.ly/burkert_EDIP
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AKTUATORER. De elek-
tromekaniske lineære ak-
tuatorer i Parker ORIGA 
HMR-serien indeholder 
både skrue- og remdrevs-
teknologi. De nye versions-
størrelser på 85 og 110 mm 
komplementerer de eksiste-
rende størrelser på 150, 180 
og 240 mm. De er alle be-
regnet til krævende anven-
delsesområder hvad angår 
belastning og moment - så-
som håndtering af mindre 
emner i maskinbearbejd-
nings- og montageproces-
ser. Alle størrelser fås i enten 
standard eller forstærkede 
profilversioner. HMR-seri-
en har et udvalg af integre-
rede monteringsmuligheder 
og dækker mange forskel-
lige anvendelsesområder 
fra præcis positionering til 
højdynamisk bevægelse, og 
giver desuden betydelige 
besparelser i forbindelse 
med installation og idrift-
sættelse.

Integrerede muligheder
Serien af elektromeka-
niske lineære aktuatorer 
har ikke blot brugervenlig 
fleksibilitet, hvad angår 
installations- og monte-
ringsmuligheder. Serien af 
HMR aktuatorer tilbyder 
integrerede muligheder - 
såsom referencesensorer, 
positionssensorer, brem-
sesystemer, støddæmpere, 
mulighed for at eftermonte-
re beskyttelsesdæksler samt 
ekstern adgang til nipler for 
central smøring. Desuden 

får brugeren også sikkerhed 
og pålidelighed i en komplet 
pakke med en lineær aktua-
tor, gear og motor i én sy-
stemløsning - leveret af én 
enkelt leverandør.

Ved hjælp af deres mo-
dulære design kan de nye 
lineære HMR aktuatorer al-
ternativt betjenes med eller 
uden dæksel. De overholder 
således enten beskyttelses-
klasse IP20 eller IP54.

Mellemstore  
til store masser
Med skrue, tandrem og li-
neær motor tilbyder HMR-
serien tre drivkoncepter til 
alle anvendelses-områder, 
der kræver hastighedsop-
timeret bevægelse af mel-
lemstore til store masser og 
kræfter i en konstant be-
vægelsesprofil og en meget 
nøjagtig positionering. 

Den enestående kon-
struktion af HMR-seriens 
tandrem udgave giver stor 
fleksibilitet med hensyn til 
motorens monteringspositi-
on. Da motoren kan placeres 
på alle aktuatorens sider, gi-
ver dette en stor fleksibilitet 
under konstruktion. Flek-
sibiliteten slutter ikke her: 
Uanset om det drejer sig om 
standardversionen eller den 
forstærkede profilversion, 
kan HMR-enheden let mon-
teres ved brug af sporene i 
bunden eller på siden eller 
med beslag, hvis dette er 
nødvendigt. 
Stand B 1301.

hassel.
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Højtydende lineære 
aktuatorer

PRÆCISION. Snavs, rester 
af klæbemiddel eller mud-
der - alt sammen noget, der 
kan påvirke bevægelsen på 
lineærføringer. For at mod-
virke dette har igus udviklet 
drylin T-lineærføringen som 
„Heavy Duty“-version. Den 
fås nu også med indstilleligt 
slør, så det bliver muligt at 
opnå endnu større præcision 
ved justeringer selv i van-
skelige omgivelser. „Heavy 
Duty“-føringsslæden TW-
12-20 kan justeres trinløst i 
lejesløret. Det klares let med 
et par håndbevægelser og en 
simpel unbrakonøgle. 

Partikler kan ikke sætte 
sig fast
Fordi kunststof-glideele-
menterne i det selvsmø-
rende materiale iglidur J 
er integreret i slæden på en 
måde, så de ikke kan tabes, 
kan slæden under monte-
ring uden problemer træk-

kes af skinnen og skubbes på 
igen. Selve lineærføringen 
er friktions- og slidstærk. 
Desuden kan partikler ikke 
sætte sig fast på slæden og 
forhindre bevægelsen, da 
der kan ses bort fra enhver 
form for smøremiddel. 
Både skinnen i hårdanodi-
seret aluminium og slæden 
i eloxeret aluminium med 
stålafdækning er korrosi-
onsbestandige.

Interessant alternativ til 
valseføringer
Desuden sikrer denne slæde 
også en let og robust line-
ærføring. Den er ufølsom 
over for stød og kan klare 
store belastninger op til 740 
kilo, og er altså ideel til kræ-
vende, ekstreme anvendel-
ser. Samtidig fremmer den 
lave vægt og det kompakte 
system en hurtig og ukom-
pliceret montering. Udbud-
det af varianter med løst leje 

reducerer monterings- og 
justeringstiderne drastisk.

Med systemkvaliteter 
som bæreevne, intet behov 
for smøremiddel og omgi-
velsesresistens er drylin T 
HD attraktiv for en lang 
række brancher. Anven-
delser inden for træin-
dustri, svejseteknik eller 
anlægsbyggeri er blot et par 
eksempler på dette. Den 
manuelle slørindstilling åb-

ner dog som udgangspunkt 
op for et stort potentiale 
af indsatsmuligheder. Da 
drylin T HD er konstrueret 
efter samme mål som klas-
siske valselagerføringer, kan 
eftermontering på eksiste-
rende anlæg også realiseres 
uden problemer.

Stand 1582.

hassel.
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Smørefri lineærføring for større præcision 
under glidebevægelser

AUTOMATION. I takt med at 
produktionsvirksomheder 
globalt kommer under pres 
for at skabe omkostnings-
reduktioner, kortere leve-
ringstider samt mulighed 
for at operere på tværs af 
produktionslinjer, introdu-
cerer Omron Lynx robot-
ten. 

Ved indførelsen af robot-
teknologi fra Adept Tech-
nology Inc. i vores platform 
har Omron flyttet sig fra at 
være en innovativ elektro-
nikvirksomhed til at være 

leverandør af totale auto-
mationsløsninger herunder 
et utal af robotter. Med dis-
se løsninger er vi rykket op i 
en helt anden klasse. 

Kan navigere og undgå 
forhindringer
Med Adept’s Lynx AIV mu-
liggøres transport af auto-
nome materialer indenfor 
mange forskelligartede 
industrier. Det kan være 
alt lige fra produktion og 
lager, til sundhedspleje og 
elektronik. I modsætning til 

traditionelle AGVs (Auto-
mated Guided Vehicle) 
kræver Lynx systemet ingen 
ekstra installation i form af 
guides placeret i gulv eller 
lignende. På grund af deres 
intelligens kan Lynx robot-
terne selv navigere, undgå 
forhindringer og automa-
tisk vælge den optimale 
rute for at fuldføre opga-
ven. Lynx robotter arbej-
der f.eks. i produktioner, 
hvor produkter ønskes at 
blive transporteret fra A til 
B uden brug menneskelig 

arbejdskraft.  Lynx robot-
ten er enkle at opsætte og 
kan arbejde som separat 
enhed eller i flåder (Taxi 
central). Sidstnævnte løs-
ninger tilkobles brugerens 
eksisterende Enterprise-
Management-System.

Kan operere i dynamiske 
omgivelser
Standard Lynx mobile 
robotter kan operere i dy-
namiske omgivelser, hvor 
funktioner kan ændre sig op 
til 80 procent. Acuity er en 

systemindstilling, der opti-
merer en robots kapacitet 
til at navigere ved hjælp af 
overhead-statisk belysning. 
Det gør robottens funktio-
nalitet endnu mere fleksi-
bel. Med Acuity kan Lynx 
robotter udføre applikatio-
ner såsom work-in-progress 
(WIP), materialehåndte-
ring på dynamiske lagerste-
der og kan operere effektivt 
i omgivelser med åbne rum.
Stand B 1042.

hassel.
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Fra elektronik til totale automationsløsninger 

SOFTWARE. Beijer Elec-
tronics lancerer den nye 
og revolutionerende soft-
ware, WARP Engineering 
Studio. Lanceringen vil for 
altid, forandre den måde 
du skaber tekniske appli-
kationer på. Ved hjælp af 
WARP Engineering Studio 
kan man yderst effektivt 
integrere HMI, styringer, 
drives-systemer og data-
kommunikation, i et digitalt 
og grafisk miljø.

WARP konfigurerer 
automatisk al hardware, 
software og kommunikati-
onsindstillinger, og giver dig 
adgang til alle individuelle 
softwares, der indgår i ap-
plikationen. Hvad der før 
tog dage at programmere, 
kan i dag, og med få klik, 
være oppe og køre på et par 
minutter, helt uden fejl. 

Egenskaber
Integrerer produkter fra 

Beijer Electronics i warp 
speed.
Struktureret arbejdsflow 
med drag & drop.
Konfigurerer automatisk al 
hardware, software og kom-
munikation.
Tilslutter enheder grafisk, 
på den digitale side.
Fejlsikrer applikationen via 
auto-resolve.
Automatisk adgang til edi-
tor og softwares, der følger 
med.
Adgang til smarte objekter 
med færdige funktioner. 
Nemmere implementering, 
backup og genskabelse af 
projekter. 
Hurtige genveje til vigtig 
dokumentation.

Spar tid med  
smarte objekter
En stor fordel med WARP 
Engineering Studio er smar-
te objekter med færdig funk-
tionalitet, som PLC-kode 

og HMI-screens. 
Træk et smart-
objekt til den 
digitale side 
i WARP, og 
læg det hen 
på en enhed. 
Alle indbyg-
gede koder 
lægges nu ind 
i de målret-
tede enheder. 
Tidsbesparelsen 
i denne sektion er 
enorm.

Industrielle apps 
i Smart Store
Fremtiden inden for auto-
mationsteknik er objektori-
enteret, visuel og baseret på 
brugerforums. For at imø-
dekomme dette behov, har 
Beijer Electronics i forbin-
delse med lanceringen af 
WARP og via hjemmesiden, 
også introduceret Beijer 
Electronics Smart Store. I  

Smart Store er der adgang til 
en voksende mængde indu- 
strielle applikationer (in-
dustrial apps), i form af 
smarte objekter, software 
og opdateringer, der kan 
downloades og anvendes 
direkte. Besøg Smart Store 
på www.beijer.dk, og lær 
mere om den nye software.
Stand B 1003.

hassel.

Automatik 2016:
Software der giver effektiv integrering
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MOTORSTYRING. Parker 
Hannifin lancerer AC10 
mikrodrev (IP20 og IP66) 
med variabel hastighed, 
som byder på nem, men ha-
bil motorstyring inden for 
daglige anvendelsesområ-
der, der kræver en hastighed 
eller moment-styring på 0,2 
til 180 kW. AC10 anvendes 
typisk i pumper, blæsere, 
transportører, centrifu-
ger, ventilatorer, blandere, 
emballeringsmaskiner og 
hydraulikanlæg for blot at 
nævne nogle få anvendelses-
områder.

Også optimeret løsning til 
OEM-kunder
AC10 byder på yderst kom-
pakte mål og funktioner, 
der normalt kun forbin-
des med drev med højere 
specifikationer. Det er en 

optimeret løsning til OEM 
maskinkonstruktører, der 
har brug for et omkost-
ningseffektivt drev uden 
at gå på kompromis med 
ydelsen. Brugere af AC10 
mikrodrev nyder godt af 
mange funktionelle for-
dele - bl.a. autotuning og 
sensorfrie vektordrive, der 
udvider enhedens funktio-
nalitet i forhold til enkelt V/
Hz-motorstyring - også til 
PM motorer. Den avance-
rede funktion gør det mu-
ligt for brugere at nå højere 
dynamisk hastighed eller 
bedre momentstyring.

Egenskaber
Omkostningseffektiv sty-
ring af AC-induktionsmoto-
rer gør det muligt at anvende 
drevteknologi inden for de 
fleste anvendelsesområder, 

hvor omkostninger tidligere 
var en hindring.

AC10 er enkel at instal-
lere og bruge, så brugere 
uden drevekspertise også 
kan integrere AC10 i deres 
maskiner.

Det kompakte design 
reducerer pladskravene til 
kabinettet for montering af 
drevet.

Coatingen opfylder kra-
vene til klasse 3C3-miljø, 
der sikrer pålidelig drift i 
strenge miljøer.

Valgfrit integreret EMC-
filter gør det muligt at bruge 
AC10 i industrielle C3-mil-
jøer.

Fleksibel I/O-konfigu-
ration gør det nemt at inte-
grere drevet i udstyr.

Stand B 1301.
hassel.
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Mikrodrev til nem og
habil motorstyring

GRIBERE. I dag vinder robot-
teknologi i stigende grad 
frem, som en del af en hånd-
teringsløsning, når der skal 
automatiseres. Og her har 
SMC et bredt udvalg af tek-
nologi, der er meget velegnet 
som periferiudstyr til robot-
ter, eksempelvis et helt stort 
program af griberløsninger. 
SMC har mere end 20 kom-
plette serier af gribere og til-
byder både pneumatiske- og 
elektriske løsninger.

Eksempelvis har SMC 
hele fire komplette serier 
af elektriske gribere. De 
tilbydes med både 2-finger 
parallel- gribere eller 3-fin-
gers gribere, der er velegnet 
til runde emner. De elektri-
ske gribere forsynes med 24 
VDC og styres med nogle 
få ind- og udgange. Det 
betyder, at den elektriske 
griber er det oplagte valg, 
der hvor der ikke er luft til 
rådighed, eksempelvis på 
laboratorier etc. Den elek-
triske griber detekterer på 
et indstilleligt moment, og 
man ved således om gribe-
ren har fat i sit emne eller ej, i 
modsætning til traditionelle 
pneumatiske gribere, hvor 
man detekterer positioner 
ved hjælp af aftastere.

En skruetrækker  
og ”klør fem”
SMC tilbyder flere mulig-
heder for at styre elektriske 
gribere – lige fra den mest 

simple løsning, hvor man læ-
rer griberen sine bevægelser 
ved hjælp af en skruetræk-
ker og ”klør-fem”. Man kan 
indstille sin griber med op til 
14 forskellige positioner, og 
styre moment i 3 niveauer, 
sætte hastighed og accelera-
tion i 16 trin. Når en griber 
skal styres, skal man således 
kombinere den med en kon-
troller (serie LECP1).

Ønsker kunden endnu 
mere kontrol og fleksibilitet, 
tilbyder SMC sin kontroller i 
serie LECP6. Når man kom-
binerer sin elektriske griber 
med denne kontroller, får 
man mulighed for at sætte 
hele 64 positioner op på sin 
griber, styre dit moment fra 
40-100%, sætte hastighed, 
acceleration og deceleration 
for hver position. Derudover 

kan man angive inden for 
hvilket område griberen skal 
nå sit moment - altså ”føler” 
griberen sig frem til, hvis der 
ikke er et emne tilstede. 
Kombinerer man denne 
funktion med muligheden 
for en områdeudgang, som 
også er en standard feature, 
kan griberen også bruges til 
at sortere forskellige emne-
størrelser med. Altså kan 
griberen ”føle” om den har 
fat i et lille eller stort emne, 
eller et korrekt eller defekt 
emne. Derved kan man 
spare omkostningstunge 
visionssystemer i visse ap-
plikationer.

Skriv direkte til griberen
Ønsker man at integrere 

griberen i sit system igen-
nem industriel kommu-
nikation, tilbyder SMC 
også sådanne løsninger til 
industrielt EtherNet el-
ler fieldbus. Her får man 
mulighed for, at minimere 
sin fortrådning og herved 
spare omkostningerne her-
til. Desuden kan man ved 
hjælp af  ”numerisk data 
input”, definere griberens 
bevægelsesmønster, ved at 
skrive direkte ned til gribe-
ren. Med denne løsning kan 
man også hente data tilbage 
fra griberen – data så som ak-
tuel position, kraft, hastig-
hed og flere andre features.
Stand B 1118.

hassel.
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Griberløsninger til
robotapplikationer

PRESPASNING. Uanset om 
servopressesættet fra Festo 
skal anvendes til at pre-
spasse trykte printplader 
i kabinetter, isætte præci-
sionsdele i urmekanismer, 
forsegle modulkabinetter 
eller prespasse og teste for-
seglinger, så er det en enkel 
og formonteret system-
løsning. Det indeholder 
modulopbygget driftssoft-
ware og matchende stan-
dardkomponenter fra Festo 
– det elektriske spindeldrev 
ESBF, motoren EMMS-AS, 
motorcontrolleren CMMP-

AS, styreenheden CECC-X 
og en kraftmåler. Det er en 
systemløsning, som maskin- 
og anlægsbyggere inden for 
fremstilling af elektronik 
og smådele hurtigt og nemt 
kan integrere i deres pres-
seanvendelser.

Individualiseret med større 
fordele
De konfigurerbare ser-
vopressesæt kan tilpasses 
brugerens behov, hvilket 
sikrer et fleksibelt design 
og reducerer investerings-
omkostningerne. Dette er 

en fordel for brugerne, da 
det er deres erfaring, at i 90 
% af alle tilfælde, bruger de 
blot 10 % af effekten fra en 
formonteret presse fra en 
anerkendt producent.

Det modulære system 
giver brugere mulighed for 
at vælge mellem et effektin-
terval fra 0,8 til 17 kN, en 
slaglængde på 100 til 400 
mm, aksial eller parallel 
montering af motoren og 
singleturn eller multiturn 
encoder. Med andre ord 
vælger de kun de funktioner, 
de har brug for, og undgår 

derved dyr overdimensio-
nering.

Brugervenligt
Styringssoftwaren GSAY 
gør også livet nemmere 
for brugerne. Den er for-
udinstalleret i styreenheden 
og er dermed klar til brug, 
så snart systemintegratio-
nen er fuldført. Der kræves 
ingen programmeringsfær-
digheder, og det er nemt 
og intuitivt at parametrere 
presseenheden. Den mo-
dulære software byder på 
en række applikationsspe-

cifikke funktioner og kan 
vises på alle platforme, på 
en pc, tablet eller en anden 
type HMI.

Software øger  
procespålideligheden
Takket være funktionsele-
menter i softwarens indbyg-
gede bibliotek, er det nemt 
og hurtigt at implementere 
samlingsprocesser. Over-
vågning af processen er 
enkel, da alle trin kan kon-
trolleres fuldt ud og spores 
for kvalitetssikring med 
softwaren, og brugere kan 

genindlæse resultaterne af 
hvert enkelt trin, hvis det er 
nødvendigt. De tre aktuelle 
evaluerings- og kontrolpro-
cedurer for tolerancekurve, 
grænseværdi og opdeling i 
vinduer er allerede indbyg-
get i softwaren. Desuden har 
det innovative servopresse-
sæt en række smarte forud-
konfigurerede funktioner og 
en OPC-UA-grænseflade, 
der er kompatibel med In-
dustry 4.0.
Stand B-1210.

hassel.
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Billigere end almindelige prespasningssystemer

KONFERENCER. Flere og fle-
re maskiner og procesanlæg 
kan styres fra  hjemmear-
bejdspladsen, fra kontrol-
rum eller tegnestuen. Hvad 
skal der til for at gøre det 
både lovlig og forsvarligt? 
Hvilke krav er der til ind-
retning af maskiner og kom-
munikation, uddannelse, 
instruktioner mv.?

Det giver direktør Hans 
Morten Henriksen, Ma-
skinsikkerhed ApS, og Mor-
ten Stokholm, Secomea, er 
bud på ned en konference i 
forbindelse med Automa-
tik 2016, der finder sted i 
Gunnar Nu Salen, Idræt-
tens Hus, torsdag den 15. 
september.

Risikoen ved at betjene 

maskiner kan reduceres, 
når man anvender sikre 
styringer. En af de standar-
der, som sikre styringer, kan 
opbygges efter er DS/EN 
ISO 13 849-1:2015.

Det fortæller seniorkon-
sulent Kim Bjerre, Maskin-
sikkerhed ApS, om på en 
konference i Gunnar Nu Sa-
len i Idrættens Hus torsdag 

den 15. september i forbin-
delse med Automatik 2016.

Standarden viser veje til 
at vælge og opnå den nød-
vendige pålidelighed, og gi-
ver eksempler på, hvordan 
styresystemerne kan ud-
formes i praksis. Før idrift-
sættelse skal designet også 
gennemgås og kontrolleres 
efter standarden DS/EN 
ISO 13 849-2: 2012 ”Va-
lidering”.

På konferencen vil del-
tagerne høre om, hvordan 
man bygger sikre styresy-

stemer på den systematiske 
måde, hvorfor validering er 
nødvendigt, og hvad man 
opnår ved at validere.

De nye direktiver
Fra 20. april 2016 har de 
nye direktiver skulle over-
holdes: Lavspændings-, 
EMC-, ATEX, Måleud-
styrsdirektiver med flere. 
Trykudstyrsdirektivet PED 
dog fra 19. juli.

Direktør Hans Morten 
Henriksen, Maskinsikker-
hed ApS, fortæller på en 

konference onsdag den 14. 
september i Idrættens Hus 
i forbindelse med Automa-
tik 2016 om de nye krav til 
fabrikanten, importører, 
forhandlere, installatører 
m.v. Kravene omfatter 
skriftlig risikovurdering, 
sporbarhed og tilbagekal-
delse, krav til alle om både 
vurdering og opbevaring 
af dokumentation. Hvad 
er omfattet? Og hvad skal 
der gøres anderledes.

hassel.
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Fjernstyring af maskiner



Opskæring og udbening er to meget komplekse produktionsområder 
med masser af transportbånd og udstyr, der skal rengøres omhyggeligt hvert døgn.

De nye EC-ventilatorer, sammenbyg-
get i et EC Fan Array, kan fl ytte store 
luftmængder – op til 108.000 m³ i 
timen – og er med et stort regule-
ringsområde med til at effektivisere 
udtørringsprocessen.
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Danish Crown i Horsens 
sparer millionbeløb med 
behovsstyret 
EC-ventilation.

ENERGI. Et pilotprojekt 
gav så stor en besparelse, 
at energifolkene fra Danish 
Crown havde svært ved at 
tro det. Så de gjorde forsøget 
igen på to andre anlæg. Og 
resultatet var det samme: 
energiforbruget faldt 90 %. 

– Vi regnede med at spare 
30-40 %, hvis vi indførte en 
behovsstyret ventilation, 
når vi tørrede produktions-
lokalerne efter rengøring, 
siger Torben Andersen, 
energichef i Danish Crown. 

Nu er de to første fuldska-
la anlæg taget i brug i Hor-
sens, hvor Danish Crown 
driver Europas største svi-
neslagteri med ca. 100.000 
slagtninger om ugen. Også 
her er der sparet næsten 90 
% på det første anlæg, der 
er sat op i opskæringsafde-
lingen. I kroner er den årlige 
besparelse ca. 2 mio. 

EC-ventilatorer gør 
besparelse mulig
I marts blev anlæg 2 sat i 
drift i udbeningsafdelingen. 
Ventilationsanlæggene i de 
to afdelinger er fornyet med 
32 og 24 EC-ventilatorer fra 
ebmpapst. Netop EC-tek-
nologien er afgørende for 
potentialet.

–EC-ventilatorer har et 
stort reguleringsområde, 
hvor hastigheden kan re-
guleres trinløst ned og op, 
siger produktchef Henrik 
Dahl Thomsen, ebmpapst 
Denmark. I EC-ventilatorer 
er motor, elektronik og ven-
tilator bygget sammen. Det 
giver en optimal virknings-

grad i hele reguleringsområ-
det, også når hastigheden er 
helt i bund. Det er en af for-
udsætningerne for den suc-
ces, slagteriet har oplevet.

Ventilerer efter behov
– Essensen i vores løsning 
er, at vi styrer ventilatio-
nen efter behovet. Vi må-
ler hele tiden den relative 
luftfugtighed, så vi kender 
fugtbelastningen i rummet 
og ved, hvor meget vand 
der skal fjernes, siger Tor-
ben Andersen. Før kørte vi 
med fuld kapacitet på køl og 
varme, men det var en dårlig 
udnyttelse af energien, for-
di rummet jo blev mere og 
mere tørt, hvormed behovet 
for varme faldt, men venti-
lationen kørte på samme 
kapacitet hele tiden.

Fugtigheden måles med 
følere, der er installeret i 
ventilationsaggregaterne. 
Og da de nye ventilatorer 
er EC-ventilatorer fra ebm-
papst med et langt større re-
guleringsområde end gamle 
AC-ventilatorer er det nu 
muligt at afpasse ventilato-
rernes hastighed helt præ-
cist efter behovet. Før var 
der kun var to hastigheder 
at vælge imellem. 

Tørring tager 
næsten to timer
Produktionen i opskærin-
gen og udbeningen i Hor-
sens stopper kl. 24.00, og 
linjerne tømmes for kød. 
Ventilationsanlægget sæt-
tes til rengøringsmode, og 
rengøringspersonalet går i 
gang med at rense alt udstyr 

og transportbånd med 50-
60 grader varmt sæbevand. 
Bagefter desinfi ceres med 
klor, inden udtørringspro-
cessen går i gang. Den varer 

1 time og 45 minutter. Der-
efter inspireres lokalerne for 
rester af fugt, inden dagens 
første produktionshold mø-
der ind kl. 6.00.          hassel.

Kontakt os for yderligere dialog omkring jeres muligheder på tlf. nr.: 70222516 

eller E-mail: info@gemue.dk

 DN25 til DN600 

 EN 1092 PN10, PN16
 ASME B16.5 cl.150 

 EN-GJS-400-15 (GGG40)
 Epoxy belagt 

 EPDM (FDA), NBR, FPM 

 1.4408, 1.4469, 
 EN-GJS-400-15 (GGG40)
 Epoxy-, Halar®- eller 
 Rislan® belagt 

 
 -10°C - 150°C 

 0 – 16 bar

Slagteri skruer helt ned for 
energiforbrug i tørreproces

Fakta:
- På hvert af de otte venti-
latoranlæg i opskærings-
afdelingen i Horsens er 
elforbruget reduceret ca. 
87.000 kWh. 
- Ifølge EnergiMidt er 
varmeforbruget i udtør-
ringsprocessen reduceret 
med 88 %. 
- Det giver en årlig bespa-
relse på ca. 2 mio. kr. og 
en tilbagebetalingstid på 
ca. 1,4 år. 
- Udskiftet luftmængde 
i opskæringen 65.000-
72.000 m3/h.  
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STYRING. Med den nye em-
bedded-PC-serie

CX81xx står der væsent-
lig mere computerydelse 
til rådighed end hidtil, når 
det gælder ministyringer. 
CX8190 til Ethernet er 
den første enhed i serien 
og dermed også den første 
PC-baserede styring i bus-
koblerformat til TwinCAT 
3. Sammenligner man den 
med CX8000-serien sørger 
32-bit-processoren ARM 
Cortex-A9 med 600 MHz 
for tre gange så stor CPU-
ydelse.  Dertil kommer et 
arbejdslager med 512 MB 
RAM.

Embedded-PC´en 
CX8190 er udstyret med 
en Ethernet-port og en 
2-ports switch til Realti-
me-Ethernet eller EAP 
(EtherCAT Automation 
Protocol). Som operativsy-
stem er der valgt Windows 
Embedded Compact 7. 
Ministyringen med Twin-
CAT 3 programmeres via 
et feltbusinterface eller et 

ekstra Ethernet-interface. 
Runtime-basisfunktionen 
svarer til TwinCAT 3 I/O, 
og der kan vælges yderligere 
TwinCAT 3-tilbehør efter 
ønske.

Vil blive udvidet  
hen ad vejen
Herudover byder CX8190 
på 1-sekunds UPS til lagring 
af persistente data samt et 
Micro-SD-kort med 512 
MB (kan udvides til max. 
8 GB).  Driftstemperatur-
området spænder fra -25 til 
+60°C. E-bus- eller K-bus-
I/O´er kan forbindes direkte 
med CX8190-CPU´en, så-
ledes at der står et utrolig 
bredt I/O spektrum med 
over 1000 klemmer til rå-
dighed.

CX81xx lægger ud med 
Ethernet-enheden og vil 
blive udvidet hen ad vejen. 
Yderligere feltbus-inter-
faces er under udvikling.

Stand B 1058.
hassel.
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Mere computerydelse 
til ministyringer

OVERVÅGNING. PCH Vi-
brationsvagter bliver brugt 
til vibrationsovervågning 
af blæsere, ventilatorer, 
pumper, dekantere, sepa-
ratorer, kompressorer og 
møller. Er din roterende 
maskine omfattet af ma-
skindirektivet og skal du 
overholde DS/EN ISO 
13849-1:2015 standarden 
om sikre styringer kan en 
SIL-2 vibrationsvagt fra 
PCH være en del af din 
sikkerhedskæde.

Vibrationsovervåg-
ning benyttes desuden til 
at forhindre uforudsete 
nedbrud på lejer og kan bi-
drage til at optimere drift 
og vedligehold af kritiske 
maskiner. Vibrationsvag-
ten monteres tættest på 
lejet i radial retning og 
overvåger konstant ma-
skinens vibrationsniveau, 
enten bredt jvf ISO 10816 
(10-1000 Hz) eller mere 
smalt, hvis maskinen har 
kritiske omløbsfrekvenser 
uden for dette område.

Intern watchdog timer og 
self test funktion
Din styring modtager et 
4-20 mA signal relativt 
til vibrationsniveauet, og 
samtidig holder PCHs vi-
brationsvagt også øje med, 
om vibrationerne oversti-

ger en given alarmgrænse. 
Man skal også forbinde 
vibrationsvagtens alarm- 
og fejlrelæ for at opnå den 
fulde beskyttelse.  Vibra-
tionsvagten har en intern 
watchdog timer og self-test 
funktion, der sikrer at ap-
paratet konstant leverer 
en troværdig overvågnin-
gen. I tilfælde af elektriske 
problemer eller for høje 
vibrationer vil apparatet 
afbryde signalkæden via 
fejlrelæet og derved alar-
mere om tilstanden.

PCHs vibrationsvagter 
leveres også i ATEX udga-
ver, samt i en redundant 
udgave svarende til SIL-4 
for særligt krævende in-
stallationer.

Stand B1232.
hassel.
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Vibrationsovervågning 
forhindrer mange 
skader

OVERVÅGNING. Endress 
+Hauser udvider sin suc-
cesfulde Liquiline platform. 
Den nye Liquiline transmit-
ter, CM44P, tilbyder mul-
tikanal og multiparameter 
funktionalitet til proces- 
fotometre og Memosens 
sensorer. Processer såsom 
kromatografi, gæring og fa-
seseparation kan nu udføres 
mere brugervenligt og med 
langt enklere vedligehol-
delse på grund af Liquiline 
platformen og Memosens 
teknologien.

En langt bedre  
overvågningsproces
Processer såsom kromato-
grafi, gæring, filtrering eller 
faseseparation kræver over-
vågning af flere parametre 
for at sikre en høj produkt-
kvalitet og mindske spild. 
Liquiline CM44P måler op 
til 16 forskellige parametre 
ved at tage input fra op til 
to proces- fotometre og fire 
Memosens sensorer samti-
digt. Brugeren kan derfor 
få alle nødvendige kvalitets-
kontrols-relaterede parame-
tre fra én transmitter og øger 
dermed overskuddet med 
en reduceret installationstid 
og lavere udgifter til udstyr.

Brugervenlig og praktisk
At anvende én transmit-
ter platform for alle måle-
punkter bringer den fordel, 
at alle sensorer fungerer på 
samme måde, og kan derfor 
reducerer potentielle betje-
ningsfejl. Med den valgfrie 
webserver kan man desuden 
få fjernadgang til transmit-
teren og dermed kan man få 
adgang til alle måleværdier 
eller ændre en konfiguration 
uanset, hvor man befinder 
sig. Alle diagnostiske beske-
der rapporteres i henhold til 
NE107, hvilket sikrer en høj 
processikkerhed.

Omkostningseffektiv  
og sikker
Proces fotometre muliggør 
en præcis og reproducerbar 
in-line måling af absorption 
og turbiditet. De erstatter 
manuel prøveudtagning og 
laboratorie målinger, så man 
undgår produkt forurening 
under prøvetagningen. De-
res realtid og optiske måle-
princip eliminerer behovet 
for reagenser og hjælper bru-
geren til at optimere deres 
processtyring.

Perfekte  
sensorkombinationer
Liquiline CM44P er den 
første transmitter platform 
der tilbyder muligheden for 
at kombinere proces foto-
metre og Memosens senso-
rer i én transmitter, hvilket 
resulterer i den perfekte 
kombination for mange ap-
plikationer. For at hjælpe 
kunderne i det rette valg, har 
Endress+Hauser allerede 
sammensat nogle produkt-
kombinationer, som det 
perfekte valg til udvalgte 
standard applikationer in-
denfor fødevareindustrien.

Fuld fleksibilitet og  
problemfri integration
Liquiline CM44P tilbyder 
flere I/O-muligheder og 
den smarte ”plug&play” 
funktionalitet for Memo-
sens sensorerne, betyder at 
Liquiline kan tilpasses til en 
bred vifte af applikationer. 
Desuden tilbyder CM44P 
flere standard kommuni-
kationsprotokoller såsom 
HART, PROFIBUS, Mod-
bus og EtherNet / IP, hvilket 
betyder problemfri integra-
tion i eksisterende kontrol-
systemer.

Stand B 1128.

hassel.
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Nem proces 
overvågning

GEAR. igus har udvidet sit 
modulsæt af plastkompo-
nenter til prisbillig robot-
teknologi og præsenterer 
nye produkter på Auto-
matik 2016 fra et nyt gear-
kassedesign og en komplet 
robotarm til en simpel 
robolink online-beregner. 
Derfor kan robotprodu-
centerne bygge prisbillige 
robotter, og brugere kan 
automatisere simple op-
gaver.

robolink D-modulsættet 
fra motion plastics-specia-
list igus giver brugerne mu-
lighed for at sammensætte 
omkostningseffektive, 
skræddersyede robotsyste-
mer. De separate led, som 
drives af en motor direkte 
på akslen, fås i forskel-
lige installationsstørrelser.  
Det giver mulighed for at 
kombinere motorer og led 
i en række størrelser med 
standard-styreelementer 
til en komplet 6-akset ro-
bot af plast og aluminium 
til en lav pris. 

Harmonic drivegearing 
giver lettere arme
En særlig feature er den nye 
robolink-harmonic drive-
gearing, som f.eks. let kan 
anvendes som den 6. akse 
på robotarmen, dvs. som en 
radial forbindelse mellem 
arm og griber. Den er me-
get let og effektiv og findes 
hos igus i to installations-
størrelser som en enkelt 
komponent eller med en 
Nema17 eller NEMA23 
skridtmotor. 

-Harmonic drive-gearingen 
har den fordel, at den har 
meget lidt slør og derfor 
sikrer præcis justering med 
fantastisk blødhed, forkla-
rer Martin Raak, robolink-
produktchef hos igus. 

-Den er meget kompakt 
og har et højt udvekslings-
forhold. Gearkassen består 
af en udvendig tandkrans og 
en fleksibel slidstærk ind-
vendig tandkrans af iglidur 
højpræstations-plast, fort-
sætter han.

Fastgørelse af  
forskellige gribere
igus viser en komplet 6-ak-
set arm med harmonic 
drive-gearing. Snekkehju-
lene til de nye udvekslings-
forhold på 1:30 og 1:70 for 
robolink D-snekkedrev 
anvender også iglidur-
materialer. Hertil tilbyder 
igus nu også en løsning med 
afkoblet motor og led. De 
to komponenter forbindes 
med hinanden med en alu-
miniumprofil – resultatet 
er en bedre vægtfordeling 
på aksen, således at der kan 
løftes tungere last. Den nye 
universelle griberadapter gi-
ver mulighed for fastgørelse 
af forskellige gribere på ro-
bolink D-leddene. robolink 
D-modulsættet suppleres af 
en ny online-beregner, som 
brugere kan anvende til at 
sammensætte deres robo-
link D-led og således deres 
prisbillige robotarme.

Stand B 1582.
hassel.

Automatik 2016:
Harmonic drive-gear af plast til 6-akset robot 
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Få ligningen til at gå op...
Rittal tilbyder alle delkomponenter 
for opnåelse af optimal effektivitet i 
din tavleproduktion.

+

Ny IEC 61850-klient: Med 
en udvidelse til WAGO‘s 
CODESYS-programme-
ringssoftware kan alle 
relevante telekontrolpro-
tokoller konfi gureres let og 
grundigt.

SOFTWARE. WAGO fulden-
der nu sin CODESYS-pro-
grammeringssoftware med 
en ny konfi gurationsdialog, 
der anvender bibliotekerne 
til en IEC 61850-klient. 
Med denne udvidelse bli-
ver det nu muligt let at 
konfi gurere alle relevante 
telekontrolprotokoller 
(som IEC 60870-5-101, 
-103 og -104, IEC 61400-
25 og DNP3) via et grafi sk 
interface. IEC 61850 er en 
transmissionsprotokol, der 
bruges til beskyttelse og 
styring af systemer i el-di-
stributionen for mellem- og 
højspændingsteknologier. 
En server – som eksempelvis 
en vindturbine – kommu-

nikerer med klienten, hvori 
der er installeret en control-
ler, der igen er forbundet til 
et kontrolcenter.

Fjernstyret controller
Et praktisk eksempel på 
en IEC 61850-kompatibel 
komponent er WAGO‘s 
fjernstyrede PFC200-con-
troller. Denne enhed har 
et integreret 3G-modem 
og et standardmini-SIM-
kort, der giver trådløs GPRS 
internet-konnektivitet 
og 2-vejskommunikation 
via SMS. PFC200 (750-
8207/025-001) indeholder 
to ETHERNET-porte og et 
RS-232/RS-485-interface, 
der supporterer alle relevan-
te telekontrolprotokoller. 
Dertil kommer en inte-
greret netværksswitch, der 
sikrer en nem implemen-
tering af linjetopologien. 
Ydermere kan en standard-
webserver give brugeren et 
overblik over online-konfi -
gurationsmulighederne og 
statusinformation, uanset 
hvor brugeren befi nder sig. 

PFC200-telecontrolleren 
er også kompatibel med 
både IPsec- og OpenVPN-
protokollerne for overens-
stemmelse med de højeste 
sikkerhedsstandarder.

500 forskellige 
I/O-moduler
Takket være mere end 500 
forskellige I/O-moduler gi-
ver WAGO-I/O-SYSTEM 
750 skalerbare og fuldt kun-
despecifi kke løsninger med 
en stor integrationstæthed. 
Typiske applikationer for 
den nye PFC200-telecon-
troller med sit integrerede 
3G-modem omfatter: in-
frastruktur-netværksmo-
nitering (el, gas og vand), 
decentral datalogning for 
maskin- og apparatovervåg-
ning, bygningsautomation 
og procesindustrien. Såvel 
en høj netværksdækning 
som gunstige investeringer 
og lave driftsomkostninger 
er de store fordele bag mobil 
kommunikationsteknologi.
 

jsj

Grundig og let konfi guration 
af telekontrolprotokoller

FORTRÅDNING. På Automa-
tik i Brøndby viser Eaton, 
hvordan intelligent fortråd-
ning kan hjælpe system-
designere til at reducere 
udviklings- og installati-
onsomkostningerne. Power 
Management virksomhe-
den viser også sine seneste 
innovative løsninger, der er 
designet som en hjælp til 
konstruktion af intelligente 
maskiner og systemer, som 
gør det muligt for kunder at 
optimere sikkerhed, drifts-
sikkerhed og effektivitet i 
maskiner og systemer.

Ifølge Johnny March-
mann, salgsdirektør hos 
Eaton Danmark har den lø-
bende diskussion om Indu-
stri 4.0 ofte fokus på emner 
som netværk, sikkerhed og 
big data, men udvikling på 
apparatniveau spiller også 
en stor rolle. For effektivt 
at implementere Smart 
Factory-koncepter kræver 
det, at ellers enkle kompo-
nenter - som kontakter og 
styringer i udstyr og syste-
mer - omdannes til smarte 
enheder, der kan kommu-
nikere på en prisbillig, 
men samtidigt effektiv 
måde. Eatons intelligente 
ledningsføringsteknologi 
er et godt eksempel på en 
løsning, som allerede er 
modnet og kommercielt 
tilgængelig.

Kompleks fortrådning 
i ét kabel
Besøgende på Eatons stand 
får mulighed for at se, 
hvordan den intelligente 
fortrådning reducerer 

kompleksiteten i fortråd-
ningen til paneler og maski-
nenheder ved at samle hele 
den komplekse fortrådning 
i et enkelt kabel. Det med-
virker til at minimere in-
stallationsomkostningerne 
med op mod 85 procent, 
ligesom OEM‘er og slut-
brugere kan få omfattende 
moniterings- og diagnosti-
ceringsdata fra maskinen. 
Det øger produktiviteten 
og oppetiden og forenkler 
desuden vedligehold – så 
man kan få fuld adgang til 
potentialet i ideen bag In-
dustri 4.0.

Motorstartere med 
variabel hastighed
På standen vises også Eatons 
serier af motorstartere med 
variabel hastighed, her-
under det nyeste produkt 
i serien, PowerXL DE11, 
der som standard har et 
Modbus bruger-interface 

og mulighed for direkte 
tilslutning til CANopen. 
Andre viste produkter 
inkluderer frekvensom-
formere, kredsløbsbe-
skyttelse, motorstartere, 
Galileo projektdesign-
software, CoDeSys3 PLC-
programmeringssoftware, 
sikringer, sensorer og sig-
nallamper.

Eksperter til rådighed 
på standen
Under hele messen vil eks-
perter fra Eaton være til rå-
dighed på standen med råd 
om og vejledning i, hvordan 
systemdesignere effektivt 
kan minimere de samlede 
konstruktionsomkostnin-
ger, og hvordan slutbrugere 
i fremstillingsindustrien 
kan optimere driften og 
reducere de samlede ejer-
skabsomkostninger.
Stand B 1550.

hassel.

Automatik 2016:

Intelligent fortrådning 
minimerer installationstiden

Med WAGO‘s CODE-
SYS-programme-
ringssoftware kan 
alle relevante tele-
kontrolprotokoller 
let konfi gureres, som 
eksempelvis PFC200 
med sit integre-
rede 3G-modem.
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FLOW/ENERGI. Katronic har 
som en af de eneste produ-
center på markedet, formået 
at fremstille et produkt, som 
formår at give pålidelige må-
linger på selv små rørdimen-
sioner.

Tech Instrumentering er 
dansk distributør.

Katronic KATfl ow230 
kan anvendes til ren fl ow-
måling vha. de medfølgende 
ultrasoniske fl owsensorer, 
samt til energimåling ved 
tilføjelse af 2 x PT100 sen-
sorer på proces rørene frem 
og retur.

Fordi KATfl ow230 har 
indbygget dataloggerfunk-

tion, muliggøres det at logge 
systemets fl ow & energifor-
brug over en given periode 
– dette ved nem opsætning 
i instrumentets betjenings-
menu. Efter endt målepe-
riode, importeres data nemt 
til PC ved hjælp af. medføl-
gende USB adapter.

Instrumentet kan blandt 
andet anvendes til måling 
af afsat effekt, lækagesøg-
ning, pumpeoptimering, 
indregulering, måling af 
virkningsgrad på f. eks. en 
varmeveksler, samt meget 
mere.
Stand B 1254.

hassel.

Automatik 2016:
Flow- og 
energimåling på selv 
små rørdimensioner

PROFINET. Foreningen 
PROFIBUS Danmark viser 
på Automatik 2016, hvor-
dan det Ethernet-baserede 
PROFINET sammenkobler 
udstyr af fl ere forskellige fa-
brikater. Vi har en arbejden-
de stand, hvor en lærling fra 
DI-teknik i Køge vil arbejde 
med opsætning og program-
mering af udstyr fra fl ere 
af PROFIBUS Danmarks 
medlemsvirksomheder. 
Han vil gerne vise interes-
serede, hvor enkelt det rent 
faktisk er. 

PROFIBUS Danmark er 
tilknyttet den internatio-
nale PI-organisation, hvor 
PI står for PROFIBUS + 
PROFINET International. 
PI har ansvaret for bl.a. 
udarbejdelse og offentlig-
gørelse af specifi kationer 
mv. for produktgrupperne 

PROFIBUS, PROFINET og 
IO-Link. 

Gode fremtidsudsigter 
for IO-Link
IO-Link er i stærk fremgang, 
og på verdensplan er der al-
lerede installeret mere end 
3,6 millioner noder. Brugen 
af IO-Link betyder, at der vil 
være adgang og overvågning 
helt ned til komponentni-
veau, hvilket igen har be-
tydning for indsamlingen af 
data og andre informationer 
i Industri 4.0-projekter. På 
den globale PI-konference 
i foråret præsenterede PI-
organisationen forarbej-
derne til specifi kationer 
for IO-Link Safety og IO-
Link Wireless. Netop den 
udvikling fortæller, at der 
er en stor fremtid for IO-
Link, som især er velegnet 

til maskin- og anlægsinstal-
lationer, men vi ser også en 
lys fremtid for IO-Link til 
bygningsautomatisering og 
overvågning. 

PI i Industri 4.0-projekter
”FDI brings FD into I4.0” 
er en arbejdstitel, og frit 
oversat betyder det ”felten-
hedsintegration skal bringe 
feltenheder ind i Industri 
4.0-projekter”. Det vi sige, 
at PI udvikler en model, der 
skal kunne integrere felten-
heder i Industri 4.0-pro-
jekter som objekter. Vi ser 
frem til, at det vil give en 
langt nemmere og hurtigere 
konfi gurering og program-
mering. 

PI arbejder intenst på 
at tilpasse og markeds-
føre PROFINET som det 
foretrukne kommunikati-

onsmedie i Industri 4.0-pro-
jekter. PROFINET rækker 
med den samme teknologi 
helt nede fra feltniveau og 
op til industrielt IT-niveau, 
og derfor giver PROFINET-
løsninger en forenkling i sto-
re og komplekse projekter, 
som Industri 4.0-projekter 
ofte vil være.

Flere udstillere på standen
Foruden DI-tekniks arbej-
dende stand er der følgende 
udstillere på PROFIBUS 
Danmarks stand:

Phoenix Contacts, Sie-
mens, Bihl+Wiedemann, 
GreenMatic, DI-teknik, 
ProSaiCon samt undervis-
ningsinstitutionen TEC på 
Frederiksberg. 

Stand b 1134.
hassel.

Automatik 2016:

PROFINET i Industri 4.0-projekter
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VandTek finder sted 20.-
22. september i Lokomo-
tivværkstedet i København 
med 23 verdensnyheder og 
11 tre-stjernede nyheder.

VANDTEK. Vandrette vand-
boringer, innovative løs-
ninger på måletekniske 
opgaver, program til varsling 
af regnhændelser og effek-
tiv beskyttelse af beton. Det 
er bare nogle af de nyheder, 
som et professionelt udvalg 
af faglige branchefolk, rådgi-
vere og specialister har givet 
de maksimale tre stjerner i 
forbindelse med VandTek, 
der finder sted 20.-22. sep-
tember i Lokomotivværk-
stedet i København.

Messen er arrangeret af 
MCH Messecenter Her-
ning.

 Vandmærkets dommer-
udvalg er nu færdig med at 
bedømme alle de tilmeldte 
Vandmærke nyheder til 
VandTek. Det blev til i alt 72 
godkendte nyheder. Hele 11 
nyheder har opnået 3 stjer-
ner, men alle stjernemær-
kede nyheder er et kig værd 
på hjemmesiden.

Tre-stjernede nyheder
Aquasense er en af de ud-
stillere, der har hele to tre-
stjernede nyheder med på 
VandTek.

- VandTek er en fantastisk 
mulighed for Aquasense. 
Vi har muligheden for at 
træffe både nye og gamle 
bekendtskaber og samtidig 
få udbredt kendskabet til 
vores projekt- og produkt-
løsninger, siger Søren Tors-
bjerg Møller, salgschef hos 
Aquasense. Det er et firma, 
der installerer og service-

rer målesystemer til fersk-
vand, havvand, procesvand 
og spildevand med både 
håndholdte og stationære 
instrumenter.

De to nyheder, der fik 
Vandmærkets udvalgs-
medlemmer til at give tre 
stjerner, er:

Lazerflow, der giver nøj-
agtig måling af flow i svære 
applikationer som åer, vand-
løb og åbne kanaler på grund 
af dens egenskaber i forhold 
til verifikation af data. Den 
findes som både stationær 
og mobil enhed.

MicroFlow leverer præ-
cise hastighedsmålinger 
ved hjælp af mikrobølge-
teknologi. Det kontaktfri 
design sikrer samtidig, at 

den stort set er vedligehol-
delsesfri.

Nå de rigtige mennesker
Med de to nyheder kan 
Aquasense nu, ifølge salgs-
chefen, løse opgaver, der 
ikke har haft en løsning før 
og for Microflows vedkom-
mende også i et prisniveau, 
der åbner for helt nye opga-
vetyper, som tidligere har 
været meget omkostnings-
tunge at løse.

- Det er vigtigt for os at 
kunne præsentere de helt 
nye landvindinger indenfor 
instrumentering og instru-
ment teknologier, siger han 
og fortsætter:

- Til VandTek har vi mu-
ligheden for at nå de men-

nesker, som er særdeles 
interessante for os og samti-
dig høre, hvad der sker på al-
le niveauer i den komplekse 
og spændende verden inden 
for vand i Danmark, fastslår 
Søren Torsbjerg Møller.

Vandret vandboring
Orbicon havde også tilmeldt 
sin nyhed til Vandmærket. 
Det udløste tre stjerner for 
en vandret boremetode med 
inspiration fra oliebranchen.

- Vi hørte om, at hollæn-
derne havde videreudviklet 
metoden og lavet horison-
tale boringer for at pumpe 
vand op af undergrunden. 
Det virkede som om, at der 
var potentiale i forhold til 
drikkevandsindvinding, og 

det potentiale kunne HOF-
OR godt se, siger Henrik 
Andersen, der er fagleder i 
Orbicon.

HOFOR ejer jorden om-
kring en masse kildepladser 
på Sjælland. En stor del af 
disse ligger i naturområder, 
som f.eks. gamle ådale, hvor 
jorden samtidig er meget 
våd. Både på grund af natu-
ren og den våde undergrund 
vil man gerne undgå at bygge 
blandt andet veje og pum-
pestationer i disse områder.

- Med denne metode kan 
vi indvinde vand fra disse 
områder uden at skulle an-
lægge veje m.v. Metoden er 
også meget mere skånsom. 
I stedet for at sænke grund-
vandet på et punkt, så for-
deler vi det langs boringen, 
der ligger horisontalt, siger 
Peter Kleis, der er projekt-
leder i HOFOR.

Flere nyheder i afløb og 
klimatilpasning
Vandmærkets udvalg var 
også gavmild med stjerner 
i kategorien „afløb og kli-
matilpasning“. Her kom-
mer Krüger A/S med en 3 
stjernet verdensnyhed. Fir-

maet præsenterer SURFF 
- et software produkt, som 
varsler regnhændelser og an-
giver lokalitet og udbredelse 
for oversvømmelse. SURFF 
sikrer forebyggende indgreb 
og er væsentligt i skabelsen 
af „Resilient cities“, hvor 
samfundsøkonomiske ind-
satser er af stor betydning.

I kategorien „rent vand“ 
fik GPA Flowsystem tre 
stjerner for plastliner for be-
tonbeskyttelse. Betonkon-
struktioner, der udsættes 
for aggressive væsker eller 
gasser, bliver over tid udsat 
for korrosion og mekanisk 
slid. Betonbeskyttelsesli-
ner i plast giver en effektiv 
beskyttelse mod dette pro-
blem og sænker driftsom-
kostningerne markant.

 Alle de nyheder med, 
der har fået tildelt de mak-
simale tre stjerner, deltager 
i konkurrencen om Vand-
Teks bedste nyhed- Vand-
Tek Award. De godkendte 
nyheder får ekstra profile-
ring før og under messen i 
et trykt messekatalog samt 
et online katalog på hjem-
mesiden: vandtek.dk

hassel.

Stjernespækkede nyheder på VandTek

VandTek forener branchegrenene vand, afløb, klimatil-
pasning og spildevandsrensning i et centralt forum med 
fokus på fremtidige produkter og løsninger. Alle udstil-
lere har haft mulighed for at få deres nyheder vurderet 
af Vandmærkets udvalg.
Alle nyheder, der tildeles tre Vandmærke stjerner, er 
automatisk nomineret til prisen, som tildeles VandTeks 
bedste nyhed.
Der har været 72 godkendte nyheder - heraf 23 verdens-
nyheder - og 11 er 3 stjernede.
Nyhederne relaterer sig til - rent vand, afløb/klimatilpas-
ning, spildevand og rådgivning. Alle godkendte nyheder 
får én, to eller tre stjerner alt efter nyhedsværdien.
Der vil være en prisoverrækkelse tirsdag den 20. sep-
tember 2016, hvor vinderen kåres under stor branche-
bevågenhed i forbindelse med VandTeks festaften i 
Cirkusbygningen.

Der er alt til vandbehandling på VandTEK. Foto Lars Møller.

Det drejer sig om styring af processerne. Foto Lars Møller.
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LABOM Mess- und 
Regeltechnik GmbH, der i 
Danmark er repræsenteret 
af Klinger Denmark A/S, 
har introduceret et nyt 
koncept for in-proces kali-
brering i primært pharma-
ceutiske processer.

Af Morten B. Jensen,     
Klinger Denmark A/S

KALIBRERING. Måling af 
temperatur er den mest 
almindelige måling inden 
for procesindustrien. I re-
gulerede processer i føde-
vare- og pharmaindustrien 
har de øgede krav til proces-
sikkerhed ført til et stadigt 
stigende antal målepunkter, 
der alle benyttes til at do-
kumentere temperaturerne, 
såvel under drift, som i for-
bindelse med sterilisation. 
For at gøre dokumentatio-
nen valid stilles der krav til, 
at nøjagtigheden af hvert 
målepunkt bekræftes ved 
regelmæssig kalibrering. 

Kalibrering af  
temperatursensorer
Kalibreringsprocessen er en 
proces, hvor værdien fra en 
målesensor sammenlignes 
med værdien fra en referen-
cesensor, når de måler på 
det samme medie (samme 
målepunkt). I forbindelse 
med temperaturkalibrering 
er den store udfordring at 
bringe følerelement og refe-
rence til den nøjagtig samme 
temperatur; en opgave, der 
kan være ganske tidskræ-
vende, selv når der anvendes 
specielle kalibratorer.

I praksis betyder det, at 
temperaturfølerne enten 
skal testes i kalibrerings-
laboratoriet, eller at kali-
breringen skal udføres ved 
hjælp af en mobil kalibrator 
ude i produktionsanlægget. 
I begge tilfælde kræver det 
dog, at den sensor, som skal 
kalibreres, tages ud af pro-
cessen, hvilket betyder, at 
det kun kan gøres under et 
produktionsstop. At sikre 
den nødvendige dokumen-
tation for målepunktets nøj-
agtighed, samtidig med at 
produktionsprocessen ikke 
påføres ekstra omkostninger 
i forbindelse med driftsstop, 
kræver god planlægning, og i 
nogle tilfælde, en forlængel-
se af kalibreringsintervallet 
udover det ønskede.

Et nyt koncept for  
in-process kalibrering
Inden for procesindustrien 
foretages de fleste tempera-
turmålinger med Pt 100 ele-
menter; et element, der har 
vist sig at være meget robust 
og pålideligt. Pt100 senso-
rer skal sjældent udskiftes 

på grund af for dårlige kali-
breringsresultater, ligesom 
hældningen på elementets 

karakteristisk stort set ikke 
ændres fra produktionsda-
gen. En ældning af sensoren 

ses derfor oftest som en stig-
ning i kontaktmodstanden; 
en ændring, der typisk vil 

resultere i en parallelfor-
skydning af hele kurven. 

For dokumentation af 
sensorens nøjagtighed vil 
det betyde, at en kontrol-
måling i ét punkt ofte kan 
være nok til at verificere 
målepunktets nøjagtighed 
– et faktum, der åbner op for 
muligheden for at nedsætte 
omkostningerne og især stil-
standstiderne på anlægget 
ved hjælp af en ny metode 
til kalibrering af tempera-
tursensorer.

I det nye kalibrerings-
koncept er måleudstyret 
udformet således, at sam-
menligningen mellem må-
lesensor og referencesensor 
kan udføres i selve processen 
– ’in-process kalibrering’, 
idet den certificerede re-
ferencesensor kan indsæt-
tes i et særligt ’rør’, der er 
udformet således, at begge 
temperaturfølere opvar-
mes af processens varme 
på samme måde. Referen-
cerøret udformes således, at 
kommercielt tilgængelige Pt 
100 sensorer med udvendig 
diameter 1,6 mm kan bruges 
som referencesensor.

I praksis kan konceptet 
integreres i en 6 mm stan-
dardmåleindsats, dog mo-
dificeret således at et indre 
rørformet hus integreres i 
måleindsatsen og udformet, 
så målesensor og reference 
placeres meget tæt på hin-
anden. 

Metoden kan dog kun 
benyttes så længe tempe-
raturen i processen er til-

strækkelig konstant over et 
tidsrum, så sensorerne kan 
sammenlignes. Ofte vælges 
derfor et arbejdspunkt, der 
er særlig relevant for proces-
sen, som eksempelvis i for-
bindelse med sterilisation 
med mættet vanddamp, 
hvor den ønskede tempera-
tur holdes konstant over 121 
ºC i minimum 20 minutter.

Lavere omkostninger ved 
in-proces kalibrering
Den krævede, regelmæssige 
kalibrering af temperatur-
målepunkter resulterer 
kun sjældent i, at der opda-
ges uacceptable afvigelser, 
hvorfor omkostningerne til 
kalibrering kan virke ude af 
proportion med den gevinst, 
der opnås. Ved at vælge en 
in-process kalibrering til 
målinger hvor kravene til 
nøjagtighed er gennem-
snitlige eller lave, kan om-
kostningerne til kalibrering 
reduceres betydeligt, ved at 
udføre dem uden produkti-
onsstop. 

Konventionelle kalibre-
ringer vil dog aldrig kunne 
erstattes fuldt ud af in-pro-
cess kalibrering, men ved 
fornuftig planlægning kan 
intervallerne for en kom-
plet kalibrering forlænges 
betydeligt og dermed være 
med til at optimere driften 
af anlægget.

Det nye koncept til in-
process kalibrering kan 
ses på Klinger Denmarks 
stand nr. 1038 på Automa-
tik 2016.

Princip for kalibrering af temperaturmåleudstyr.

Et indre, rørformet hus for en referencesensor 
integreres i måleindsatsen.

Måleindsatsen er udformet, så målesensor og referencesensor 
placeres meget tæt på hinanden. 

Det nye koncept fra LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH består af en måleindsats og en reference-
sensor, der sammenbygges til en komplet temperatursensor med prop til referencerør.

Nyt koncept til in-process 
kalibrering af temperatursensorer

In-process kalibrering.
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FLOW/TRYK. Festo har lan-
ceret to nye brugervenlige 
tryk og flow sensorer med 
IO-Link, det brugervenlige 
interface gør at operatøren 
hurtigt kan kontrollere og 
se status for deres processer 
og optimere produktionen. 
De er begge udviklet med 
henblik på at imødekomme 
det sigtende krav om over-
vågning og mulighed for 
diagnosticering. 

SFAW er den første flow-
sensor fra Festo til registre-
ring af væsker. SPAU udført 
i et nyt modulært system, 
som er designet til over-
vågning af tryk og vakuum 
i mange applikationer i 
produktions- og procesin-
dustrien.

Integreres i talrige  
systemer
Sensorerne kan fås med 
IO-Link, og de mange ud-
gangskombinationer gør 
sensorerne meget fleksible, 
så de nemt kan integreres 
i talrige systemer. De kan 
endvidere fås med omstil-

leligt PNP-/NPN-output, 
hvilket betyder, at brugere 
kun skal lagerføre ganske få 
modeller og derved opnå 
besparelser via reduceret 
lagerføring.

-IO-Link bruges i sti-
gende grad i industrien som 
kommunikationsprotokol 
til at kommunikere mel-

lem sensorer og ventilter-
minaler eller PLC, fortæller 
Claus Holm, produktchef 
hos Festo. 

-Fjernovervågning samt 
parametrisering og enklere 
sensorskift er muligt via 
IO-Link, Dette betyder, 
at opsætning og ændringer 
kan udføres hurtigere, nemt 

og med minimal risiko for 
fejl, fortsætter han.

De nye tryk- og flowsen-
sorer er tros deres mange 
funktioner nemme at pro-
grammere og betjene. De 
har en intuitiv menu og et 
stor baggrundsbelyst LCD-
display med visuelle tilba-
gemeldinger i blå/hvid/rød 
lys. Dette gøre det nemt for 
operatøren, tydeligt at se 
status og kontrollere syste-
mets status.

Også til procesindustrien
SFAW-sensorerne er ideelle 
til overvågning af flow og 
forbrug samt temperatu-
ren på væske i kølekreds-
løb, som for eksempel i en 
svejsepistoler på en robot, 
i procesindustrier og lign. 
Sensorerne fås med 2 flow-
områder, henholdsvis 1,8 
til 32 l/min. eller 5 til 100 
l/min. og egner sig til brug 
sammen med væsker, der 
har en viskositet på op til 2 
mPa*s. Temperatur på væ-
skemedier kan måles fra 0 
til +90 °C.

Den nye SPAU-tryksensor 
til styring, overvågning, er 
udviklet til at til kontrol af 
trykket, så der sikres stør-
re mulig produktion- og 
procespålidelighed samt 
hurtigere idriftsættelse. 
Sensorerne fås med, IO 
Link, digitalt og analogt 
output i én enhed, og må-
lområde fra 0 til 16 bar for 
ikke aggressive gasser. Den 
har en bred vifte af funk-
tioner herunder IO Link, 
vakuumovervågning, læ-
kagetest samt registrering 
af medier.

Sensorerne er hurtige og 
nemme at montere i alle ap-
plikationer.  Med det modu-
lære koncept kan sensoren 
og forskellige tilslutninger 
købes særskilt, hvilket 
sikrer maksimal fleksibili-
tet under montering – der 
findes talrige monterings-
muligheder samt et bredt 
tilbehørsprogram. Senso-
ren kan udskiftes hurtigt og 
nemt, uden brug af special-
værktøjer, så evt. nedetid 
minimeres.

Til brug i mange miljøer
Både SFAW- og SPAU er 
IP65, hvilket gør dem egne-
de til brug i mange miljøer.

-En driftssikker og ens-
artet produktion afhænger 
af en effektiv procesover-
vågning. En enkelt fejl kan 
betyde en dyr tilbagekal-
delse af produkter eller 
beskadigelse af maskinen. 
Vores kunder forventer i 
stigende grad en effektive 
registrering i deres produk-
tion for at undgå dyre fejl, 
dette kan gøres med Festos 
overvågnings- og diagnosti-
ceringsteknologier, fortsæt-
ter Claus Holm. 

-Disse nye sensorer er ik-
ke blot optimeret omkost-
ningsmæssigt, men også 
hurtige at idriftsættelse, 
og med den mange kom-
munikations muligheder og 
enkle monteringssystemer 
opfylder de behovet i mange 
applikationer, understreger 
han.

Stand B-1210.
hassel.

Automatik 2016:

Flow- og tryksensorer med IO-Link

ANALYSER. Bürkert Fluid 
Control Systems har ud-
viklet en ny løsning, der kan 
håndtere fem vigtige måle- 
og analyseopgaver i proces-
ser med vand.  Ved hjælp af 
små smarte sensorer cubes, 
kan det nye Online analy-
sesystem type 8905, måle 
og kontrollere pH, fri klor, 
ledningsevne, ORP og tubi-
ditet via en kompakt enhed.

Indstilling og aflæsning 
af status foregår via display 
på en 7” touch-screen, mens 
USB og Ehternet feltbus 
tilslutning giver nem inte-
gration og fleksible kommu-
nikationsmuligheder. Ved 
brug af standard automati-
onsudstyr kan måling, ana-
lyse og registrering af vigtige 
parametre i processer med 
vandbehandling nødvendig-
gøre komplicerede kontrol 
processer.

Som en førende leve-
randør af udstyr til proces-
måling og -kontrol, forstår 
Bürkert disse krav, både når 
det drejer sig om opgaver 
med at producere drikke-
vand, i vandbehandlings-
anlæg eller i industrielle 
applikationer.

Denne forståelse har ført 
til udvikling af et antal af 
innovative procesventil og 
– systemløsninger til vand 
segmentet, som kan kombi-
neres med Bürkerts nye ef-
fektive integrationsplatform 
(EDIP). Dette koncept har 

en stor system-fleksibilitet, 
fordi konceptets hardware 
og software er modulær. 
Det nye Online-analyse sy-
stem type 8905 har også et 
fleksibelt design med sine 
innovative sensor cubes, der 
kan plugges direkte på ho-
vedenheden uden yderligere 
kabling, I/O eller program-
integration. Dette betyder 
ikke alene hurtigere og 
nemmere installation, men 
også en forbedret proces-
funktion, og reduktion af 
eventuel down-tid og de 
samlede omkostninger.

Fleksible måleparametre 
med en enhed og udskifte-
lige sensor-cubes

Måler op til 5 parametre
Designet som en multi-
kanals og multi-funktions 
enhed, betyder, at type 
8905 i én og samme unit 
har kapacitet til at måle op 
til 5 parametre og samti-
dig som option kan tilbyde 
mulighed for tilslutning af 
USB, LAN og feltbus. Den 
kompakte kontrol-unit er 
sammensat af to dele; den 
øverste halvdel består af 
elektroniske styringer, et 
7” touch screen display og 
kommunikationsmolduler. 
Disse moduler muliggør 
yderligere udvidelse af en-
heden og har også flere kom-
munikationsfaciliteter.

Unittens nedre halvdel 
består af sensor cubes, plug-

get direkte på controllerens 
backplane, der forbinder 
sensor cubes og strømfor-
syningen, intern seriel bus 
og flowtilslutninger. De 
enkelte sensor cubes har, 
uanset sensorfunktion, de 
samme dimensioner og til-
slutninger og kan på- eller 
afmonteres enheden under 
drift, og giver altså mulig-
hed for hot-swap.

Løsningen kan håndtere 
5 sensor cubes, der kan måle 
pH, ORP (Oxidation Redu-
ction Potential), lednings-
evne, fri klor og turbiditet. 
Systemet er designet, såle-
des, at kunden har mulighed 
for at starte med et mindre 
sæt af måleparametre, og 
disse kan så efterfølgende 
udvides uden at påvirke det 
eksisterende system. Når en 
ny sensor cube tilsluttes via 
et ledigt slot, bliver den re-
gistreret af systemet, der gør 
dens funktioner tilgænge-
lige for alle øvrige moduler 
i systemet.

Et kompakt sensorsystem
Hver sensor cube indehol-
der de nødvendige data til 
menu-styring, konfigura-
tioner og dens egen speci-
fikke funktioner. Alt dette 
er muligt på grund af det 
micro-elektro-mekaniske-
system (MEMS), som gør, 
at de nødvendige sensor-
systemer er meget kom-
pakte. Dette betyder, at 

den enkelte sensor cube er 
et selvstændigt analyse-mo-
dul, som kan tilsluttes et al-
lerede eksisterende system 
på et hvilket som helst tids-
punkt og gøre det muligt at 
udvide funktionerne i f.eks. 
et vandbehandlingsanlæg og 
det til minimale omkostnin-
ger og tidsforbrug.

Analyse, dokumentation og 
fleksibel tilslutning
Det komplette system er de-
signet til at kunne give alle 
nødvendige analyse-data, 
og samtidig fungere som 
en datalogger og levere den 
nødvendige dokumentation 
på, at gældende standarder 
overholdes.

Til applikationer, hvor 
mange flow skal analyseres, 
er det allerede muligt at lin-
ke op til 30 analyse-sensor 
cubes og tilslutte og styre 
deres drift via en enkelt en-
hed med touch screen dis-
play. Fremover vil Bürkert 
udvikle flere analyse-cubes 
til måling af andre parame-
tre og med mulighed for 
yderligere udvidelse af sy-
stemets funktioner.

Stand V1024.
hassel.

VandTek 2016:

Fleksibelt online analysesystem 
til vandbehandling
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DISPLAY. High Perfor-
mance Display fra Scan-
reco A/S giver et fantastisk 
billede med 16 millioner 
farver (24 bit).

Uanset om det er høj 
solskin eller mørk nat, så 
er billedet på displayet helt 
skarpt og refleksionsfrit.

Scanreco´s smarte 4.3“ 
Farve Display bruger avan-
ceret teknologi til styrkelse 
af billedkvaliteten i stærkt 
sollys.

Når de traditionelle 
farvedisplays giver op, så 
fortsætter Scanreco 4.3“ 

Farve Display med at le-
vere et helt skarpt billede.

Med indbygget lys-
sensor bliver baggrunds-
belysningen hele tiden 
optimeret. Dette garante-
rer, at billedet i displayet er 
fuldt ud synligt i alle mil-
jøer - fra en mørk vinternat 
i København til en solrig 
dag i Los Angeles.

Optisk forbundet stød-
sikkert glas beskytter des-
uden skærmen og giver 
100% antirefleks.
Stand B 1506.

hassel.

Automatik 2016:

Display med 16 
millioner farver

DESIGN. Power Manage-
ment virksomheden, Eaton, 
har udgivet en ny version 
af sit meget effektive soft-
waremiljø til projektdesign, 
Galileo, der giver brugerne 
mulighed for at udvikle 
projekter hurtigere, mere 
effektivt og med større 
driftssikkerhed. Som i de 
foregående versioner inde-
holder Galileo 10 en samlet 
projektudviklingsplatform 
til XV- og XP-serien af 
touch-skærme samt til 
computerbaserede bruger-
interfaces og monitorer.

Galileo 10, der er udvik-
let specielt med henblik på 
systemdesign, indeholder 
nye funktioner, der for-
enkler programmering og 
vedligeholdelse af styrings-
systemer i hele anlæggets 
levetid, fra det indledende 
design over idriftsættelse og 
efterfølgende brug.

Brugere af tidligere ver-
sioner af Galileo kan op-
gradere deres systemer og 
projekter til den nye version 
med fuld kompatibilitet og 
uden ekstra omkostnin-
ger. Galileo 10-softwaren 
er skræddersyet til det in-

ternationale miljø for ma-
skin- og systemdesign med 
funktioner, som sparer tid 
både i designfasen og under 
ibrugtagning.

Reducerer antallet  
af museklik
Når brugeren klikker på et 
objekt eller et symbol, vises 
de vigtigste attributter øje-
blikkeligt i et sidepanel. Det 
reducerer antallet af muse-
klik og gør hele projektde-
signprocessen hurtigere. 
Andre nye tidsbesparende 
funktioner omfatter smart-
søgning og sorteringsfunk-
tioner, som gør det nemt 

og hurtigt at finde skærme, 
variable, bitmaps og scripts, 
der bruges i projektet.

Brugeroplevelsen i Ga-
lileo er gjort nem og enkel 
gennem blandt andet auto-
matisk objektgenkendelse, 
som gør det let at placere og 
arrangere alle objekter på 
skærmen, ligesom en stan-
dardiseret brug af typogra-
fier garanterer, at objekterne 
ser ens ud i hele projektet.

Ingen tidskrævende  
rettelser
Variable og objekter kan ko-
pieres på tværs af projekter 
og placeres helt enkelt gen-

nem drag-and-drop funk-
ktionalitet. Funktionerne 
‚Fortryd‘ og ‚Annuller For-
tryd‘ gør det muligt at rette 
fejl, uden at det kræver tids-
krævende rettelser. Bruger-
ne kan endda veksle mellem 
visning i 4:3- og 16:9-for-
mat, mens et projekt kører.

For at give maksimal alsi-
dighed og anvendelighed in-
deholder Galileo 10 en nem 
funktion til import af varia-
ble til Codesys 2- og Code-
sys 3-udviklingsmiljøer og 
til Siemens-software.

Den nye Galileo 10-soft-
ware giver større effektivitet 
og sikker brug, ikke kun i 
forbindelse med projekt-
udvikling, men også under 
drift og vedligeholdelse af 
anlæg og maskiner. Syste-
merne kan betjenes intui-
tivt ved hjælp af swipe- og 
scroll-bevægelser. En ind-
bygget brugerlog registrerer 
ændringer i værdi samt hver 
enkelt brugers assignments 
og gemmer dem i en CSV-
fil, der beskytter mod uauto-
riserede ændringer.

Stand B 1550.
hassel.

Automatik 2016:
Hurtigere og mere effektivt projektdesign 

AFLÆSNING. V. Løwener 
A/S og Beckhoff Auto-
mation ApS har indledt 
et samarbejde omkring 
fjernaflæsning inden for 
energi- og vand forbrug for 
bygninger, projektet er ba-
seret på fremtidens digita-
lisering.

Fremtiden står i digitali-
seringens tegn specielt inden 
for bygningsautomation, 
hvor der er store besparelser 
at hente, i forbindelse med 
energi- og vandforbrug - hvis 
man kan ændre forbruger-
nes adfærd. Dette kan opnås 
ved at give forbrugerne let 
adgang til deres forbrug på 
daglig basis.

Bruges teknologien som 
ligger bag Industri 4.0 er der 
også administrative bespa-
relser at hente. Digitalise-
rings fremtiden er over os på 
alle områder, så det er bare 
at følge med inden for ud-
dannelser og produkt udvik-
ling og integrerer Internet of 
Things (IoT) og Big Data. 

Samtidig efterspørger 
markedet åbne-, fleksible- 
og modulære systemer til 
konkurrence priser, som 
for det industrielle marked.   

System beskrivelse
TwinCat-3-IoT konfigure-
res enkelt og hurtigt. Twin-
Cat 3 er objektorienteret 
med færdige biblioteker for 
Big Data og IoT. Sammen 
med en embedded-PC el-
ler Industri PC, som IoT-
Controller, med OPC-UA 

opnås der åbenhed til andre 
systemer og der skabes den 
en perfekt forbindelse mel-
lem de forskellige forbrugs 
målere, åbenheden bevares 
med OMS M-bus kommu-
nikation. 

Embedded PC giver en 
række fordele da det både 
er en PC og har den nødven-
dige proces adgang med I/O 
og bus tilslutninger. 

Data adgangen skabes til 
Cloud – service udbydere. 
Tilsvarende tjenester kan 
hostes i ”Public Cloud” 

systemer, f.eks. Microsoft 
Azure eller Amazon Web 
Service, men de kan lige så 
vel benytte lokale netværk.

For at ændre forbrugernes 
adfærd til en resource be-
sparende adfærd er det vig-
tigt, at give dem en grafisk 
analyse over deres forbrug i 
en passende opløsning, på 
deres enheder. Dette har 
stor samfunds- og miljø-
værdi.

For de større 
For større boligselskaber og – 

foreninger samt kommuner 
med mange bygninger er det 
vigtigt på en simpel måde at 
foretage datafangst og data-
overførelse, så de kan analy-
serer deres enheders forbrug 
og udarbejde de nødvendige 
energiregnskaber. Derfor er 
Big Data kommunikationen 
med et boligadministrati-
ons system vigtig, med en 
rigtig sekvens, så varme-, 
vand- og energi afregning 
kan udskrives efter behov. 
Inden for industrien er det 
også vigtigt at kunne fordele 

og optimere sine energiud-
gifter.

For dataopsamling
For dataopsamling er vand- 
energimålere med IoT 
tilslutning vigtig for syste-
met, uanset hvilken kom-
munikation der vælges, det 
kunne være via M-bus eller 
lignende, men i mange til-
fælde vil fjern aflæsning via 
radiokommunikation være 
en projektbesparelse.

Derfor er digitalisering, 
industri 4.0 ikke alene en 

simpel måde at indsamle 
data på for at kunne analy-
serer dem. Det er også en 
måde at få forbrugerne til 
at ændre adfærd på. For at 
opnå store besparelser for 
samfundet og det globale 
miljø.   

Systemet indeholder 
koldt- og varmvandsmålere, 
el-målere, varme energimå-
lere samt radiatormålere.

Stand B 1220.

hassel

Automatik 2016:

Fjernaflæsning af energi og vand med nyeste teknologi
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ULTRALYD. Mekanisk slid på 
kuglelejer, i motorer og tur-
biner kan føre til kostbare 
produktionsstop og dyr ne-
detid. Med ultralydsmålere 
kan du fange uregelmæssig-
heder i tide og udføre det 
nødvendige forebyggende 
vedligehold. 

Ultralydsmålerne er des-
uden velegnede til tætheds-
prøvning og lækagesporing 
på især trykluftsanlæg, 
damp-, gas- og vakuumsy-
stemer. Undersøgelser viser, 

at der er besparelser at hente 
på op til 30-40 % af trykluft-
forbruget. 

Med en ultralydsmåler er 
man godt rustet til arbejdet 
med forebyggende vedlige-
hold og optimering af pro-
duktionen – og på vej mod 
store besparelser. 

Buhl & Bønsøe præsente-
rer SDT200 og SDT270 på 
Automatik 2016. SDT200 
er en enkel ultralydsmåler 
til spotmålinger og simpel 
dataadministration på PC. 

Ultralydsmåleren har in-
tern ultralydssensor med 
lasermarkør. Derudover 
præsenteres SDT270, en 
professionel ultralydsmåler 
til analyse og forebyggelse. 
Ultralydsmålerens mange 
forskellige følere kombine-
ret med den kraftfulde UAS 
software, gør måleren til et 
multifunktionelt vedlige-
holdelsesinstrument. 

Stand B 1564.
hassel.

Automatik 2016:
Ultralydsmålere til lækagesporing 
og forebyggende vedligehold

VENTILATORER. Rittal præ-
senterer en ny generation af 
tagmonterede filterventila-
torer til køling af indkaps-
linger. Ventilatorer leverer 
luftstrøm op til 1 000 m3/h. 
Den nye serie opfylder des-
uden kapslingsklasse IP55, 
hvilket gør ventilatorerne 
ideelle til anvendelse i 
strenge industrielle miljøer. 
Tagmonterede ventilatorer 
er i dag det foretrukne valg 
til at lede varme vertikalt fra 
elektronikskabe med sty-
resystemer og tavleanlæg. 
Tagmonteret udluftning be-
nyttes ved sammenbyggede 
indkapslinger, hvor der ikke 
nødvendigvis er tilstrække-
lig plads til vægmonterede 
ventilator og filterenheder, 
eller hvis der er behov for 
større luftgennemstrøm-
ning. 

Større effektområde 
Rittal udvider genrationen 
af TopTherm ventilatorer 
og filterenheder til klima-
tisering ved at tilbyde en 
kategori med større effekt-
område. Intervallet starter 
fra en passiv version til na-
turlig konvention til effekt-
klasser på 500, 800 og op til 

1000 m3/h. Kompromisløst 
design Et sofistikeret luft-
strømningssystem med 
lavt tryktab giver optimal 
effektivitet. Hultagning i 
tagpladen kræver blot 258 
x 258 mm for at under-
støtte maksimal luftgen-
nemstrømning, uden at gå 
på kompromis med kaps-
lingsklassen. Takket være 
et smart labyrintsystem og 
høj kvalitet på tætningen, 
har de nye ventilatorer og 
filtermåtter IP 55 beskyt-
telse som standard (tidli-
gere IP 43) Den høje grad 
af standardisering giver en 

ensidig udformning for alle 
størrelser af ventilatorer. 
Mere fleksibilitet Rittals in-
novative klemmefæstning 
giver brugeren fleksibilitet 
når det gælder installation 
og demontering af tagmon-
terede ventilatorer. Fast-
spændingen kan valgfrit 
gøres enten fra indersiden 
eller ydersiden af indkaps-
lingen. Den elektriske til-
slutning klares nemt med 
ledningsterminal, der let 
klikkes til og fra.

Stand U 0002.
hassel.

Automatik 2016:
Tagmonterede ventilatorer 
giver bedre luftstrøm og 
højere kapslingsklasse

I/O. WAGO‘s nye termokob-
lermodul og analoge input-
moduler til 0-10 og ± 10 V 
samt til 0-20, 4-20 og 3,6-
21 mA-niveauerne udvider 
WAGO-I/O-SYSTEM 750 
og samler meget effektivt 
otte kanaler i moduler, der 
har en indbygningsbredde 
på bare 12 mm. Hvert in-
put for hvert I/O-modul 
kan konfigureres indivi-
duelt med WAGO-I/O-
CHECK-softwaren eller 
fieldbus-specifikke konfi-
gurationsfiler.

Analogt inputmodul til 
0-10 og ± 10 V
WAGO‘s 8-kanals, analo-
ge inputmodul (750-497) 
opsamler standardsignaler 
i områderne 0-10 og ± 10 
V. Begge disse måleområ-
der kan skaleres individuelt. 
Der bruges en 2-trådstek-
nologi til tilkobling af sen-
sorerne. Hver af de otte 
kanaler kan opsættes med 
individuelle parametre med 
omfattende diagnostik, som 
kan justeres til brugerens 
tærskelværdier. Af hensyn 
til varierende driftsmiljøer 
kan brugeren selv kalibrere 
de analoge inputmoduler.

Analogt inputmodul til 
0-20, 4-20 og 3,6-21 mA
Det 8-kanals, analoge input-
modul (750-496) muliggør 
opsamling af standardsigna-
ler til måleområderne 0-20 

og 4-20 mA (standard) samt 
3,6-21 mA (NAMUR). 
Disse måleområder kan 
også skaleres individuelt til 
applikationsspecifikke krav. 
Ud over filtrering af støj kan 
brugergrænser og mange ty-
per af diagnostik opsættes 
parametrisk for hver kanal 
via softwaren. Busmodulet 
kan brugerkalibreres til va-
rierende driftsforhold. Til 
2-trådssensorer (loop-for-
synede) leveres forsyningen 
af det analoge inputmodul 
for hver enkelt kanal. Det 
eliminerer ekstra omkost-
ninger og redundans til en 
separat forsyning.

Termokoblermodul  
til standardtermokoblere
Det 8-kanals store termo-
koblermodul (750-458) gør 
det muligt at tilslutte stan-
dardtermokoblere (som ty-
pe I, C eller K). Diagnostik, 
mV-målinger og brugerde-
finerede grænser kan også 
konfigureres individuelt for 
hver kanal. Af hensyn til ter-
mokoblernes krævede tem-
peraturreference kan intern 
og ekstern cold junction-
kompensering inkluderes 
med termokoblermodulet 
for at neutralisere uønskede 
cold junctions.
 jsj

8-kanals, analoge 
inputmoduler

KABELTÆTNING. Kabel- og 
rørtætningsudbyderen Ro-
xtec lancerer Roxtec HD 
- en kabeltætning til brug i 
terminalkasser og kabinet-
ter. Kabletætningssystemet 
løser udfordringen med høj 
kabeltæthed i applikationer 
med høje sikkerhedskrav og 
fås i versioner til anvendelse 
i eksplosionsfarlige atmo-
sfærer samt til risikofrie 
miljøer.

HD (high density) ka-
beltætning er udviklet til de 
hårdeste miljøer. Den består 
af en AISI 316L ramme og 
industrigodkendte syrefa-
ste rustfri stålkomponenter 
såsom Roxtec tætningsmo-
duler, hvilket gør det let at 
tilpasse modulerne til kabler 
af forskellige størrelser.

Områdeeffektivt design
Roxtec HD gør det nemt at 
trække og tætne flere kabler 
af enhver type gennem blot 
én åbning. En enkelt udskæ-

ring til et Roxtec HD-kit 
kan rumme op til 32 kabler, 
hvilket reducerer mængden 
af pladsbehov i forhold til 32 
traditionelle kabelforskru-
ninger. Det giver designere 
og fabrikanterne mulighed 
for at reducere mængden, 
størrelsen og vægten af 
skabe. De kan faktisk hal-
vere vægten og øge kabel-
kapaciteten med op til 40 
procent sammenlignet med 

kabelforskruninger. HD op-
fylder kabelplanens krav og 
kan rumme glatte, bølgede, 
armerede og ikke-armerede 
kabler. Udskiftning af ka-
belforskruninger i termi-
nalkasser og kabinetter i 
både farlige og ikke-farlige 
områder er med til at ga-
rantere både sikkerhed og 
driftssikkerhed. 
Stand B 1412.

hassel.

Automatik 2016:
Halver vægten og 
øg kabelkapaciteten

Otte kanaler samlet på kun 12 mm bredde: To nye analoge input-
moduler og et nyt termokoblermodul har et enestående kompakt 
design og meget høje niveauer af målepræcision.

WAGO‘s tre nye 8-kanals, analoge inputmoduler med 2-trådsteknologi  
har et kompakt design og en høj grad af målepræcision. 
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ANALYSER. Tech Instru-
mentering udstiller Knick 
målesystemer og proces 
enheder for ledningsevne-
måling også i Ex områder.

Ledningsevnemåling el-
ler måling af konduktivitet 
kan foretages med Knick 
udstyr fra simple løsninger 
til løsninger, hvor der måles 
ledningsevne og pH eller ilt 
med den samme transmit-
ter. Det sparer omkostnin-

ger og plads, når udstyret 
til ledningsevnemåling skal 
monteres.

 Ledningsevnemåling 
kan man foretage i mange 
typer væsker. Typisk i drik-
kevand, procesvand, spilde-
vand. Det er også relevant at 
måle Ledningsevne i vand, 
der har været gennem et an-
læg til vandbehandling.
Stand B 1254.

hassel.

Automatik 2016:
Analyseinstrumenter 
også til Ex-områder

SIKKERHED. Kravet om til-
gængeligheden på mask-
skiner og udstyr indenfor 
fabriks- og procesudstyr 
stiger konstant. Kravene 
til dette er en pålidelig og 
god forsyningsspænding. 
Uventede isolationsfejl i 
applikationerne kan give 
uønskede afbrydelser samt 
give personskade. Dette er 
grund til at overvågning af 
isolatiosniveauet er nødven-
digt i IT-systemer.

Isolationsovervågningen
RN 5897 fra VARIMETER 
IMD serien fra DOLD er 
specifikt udviklet til brug i 
moderne stømforsyninger.

Den vises på Automatik 
2016 af ICS Industrial Con-
trol System.

Strømforsyningerne kan 
tit omfatte omformere, thy-
ristorreguleringer samt DC 
komponenter. Pga. EMC 
dæmpningstiltag findes en 

høj lækage til jord (kapaci-
tans)RN 5897 er brugbar 
for systemer med en kapa-
citanslækage på op til 1000 
μF samt for spændinger op 
til DC/AC 300 V. Ved brug 
af ekstra ballastenhed kan 
man bruge systemer helt op 
til 760 VAC og 1000 VDC.

Udover det justerbare 
alarmniveau, kan isolations-
monitoren også konfigure-
res med advarselssignal. Det 
multifarvede LCD display 
viser konstant det aktuelle 
isolationsniveau. Monitoren 
garanterer ekstra overvåg-
ning i strømløse netværk. En 
valgbar jordfejlsovervågning 
på L+ og L- giver en hurtig 
lokalisering af fejl.

Isolationsmontorer an-
vendes ligeledes i UPS 
anlæg, solcelleanlæg, mo-
bilenheder m.m.

Stand B 1410.
hassel.

Automatik 2016:
Elektrisk sikkerhed 
for forsyninger

KOMMUNIKATION. På Auto-
matik 2016 vil et gennem-
gående tema på SMCs stand 
være, hvorledes SMC kan 
integrere pneumatiske- og 
elektriske bevægelsesløs-
ninger på industrielle net-
værk. 

-Besøgende på standen 

vil kunne se, hvor enkelt 
man kan drage fordel af 
pneumatiske bevægelses-
løsninger, når man benytter 
den rette teknologi løsning, 
og besøgende kan også se det 
brede sortiment af elek-
triske bevægelsesløsnin-
ger, som ligeledes har sine 

teknologiske fordele, siger 
produktsalgschef Benjamin 
Mackenhauer, SMC. 

Gøre det let at koble på et 
industrielt netværk
-SMC er teknologi ”neutral” 
og rådgiver som udgangs-
punkt i, at det er applikatio-

nen, der bestemmer hvilken 
teknologi, der giver kundens 
slutprodukt mest værdi. 
Hvad enten det er den ene 
eller den anden teknologi, 
vil vi gøre det let at koble 
op på et industrielt netværk, 
således at man forenkler sit 
maskindesign, undgår om-
kostninger til fortrådning, 
og oplever en masse fordele 
ved at kunne kommunikere 
direkte med sine produkter 
og hente data hjem til den 
overordnede maskinsty-
ring fra bevægelsesproduk-
terne”, fortsætter Benjamin 
Mackenhauer. SMC opfor-
drer besøgende til at komme 
og møde SMCs eksperter på 
Automatik 2016.
Stand B 1118.         hassel.

Automatik 2016:

Produkter til industriel kommunikation

SKINNER. Ved projektering 
af tavleanlæg er personsik-
kerheden for dem, som ar-
bejder med de elektriske 
installationer, af højeste 
prioritet. Beskyttelsen kan 
ofte kun opnås ved at be-
nytte standardiserede og 
testede systemer. Desuden 
må enhederne være tilpas-
set til individuelle behov 
og være enkle og hurtige at 
bygge.

For at imødekomme 
dette har Rittal forbedret 
skinnesystemet Ri4Power 
185 mm, med et nyt smart 
programmodul. Systemet 
består af standardiserede 
og testede komponenter, 
som opfylder kravene IEC 
61439 for konstruktion af 
lavspændingsanlæg med 
„Design Verification“, men 

er nu endnu mere sikkert og 
enkelt at installere.

Programmodul  
understøtter projektering
Til projektering og konfigu-
ration af tavleanlægget er 
den seneste version af soft-
waren Rittal Power Engine-

ering (6.3) blevet udvidet 
med et modul til „Ri4Power 
185 mm“. Værktøjet vælger 
rette bestykning ud fra øn-
skede behov, hvorefter ar-
tikeloversigt og tegninger 
genereres automatisk. Når 
konfigurationen er afslut-
tet, kan alle de nødvendige 

designverificeringer auto-
matisk genereres for hvert 
tavleanlæg.

Energifordelingen i in-
dustrianlæg og byggeanlæg 
er baseret på den tiltænkte 
anvendelse og kræver derfor 
en individuel konfiguration 
med forskellige udgående 
kredse. Med vores skinne-
system er det enkelt at konfi-
gurere effektafbrydere med 
forskellige adaptere og vores 
nye NH-sikringsafbrydere. 

-Rittal Power Enginee-
ring med sit nye modul viser 
den planlagte konstruktion 
for hvert tavleanlæg meget 
tidligt i projekteringen, siger 
Jonas Dahlén, produktchef 
for strømforsyning hos Rit-
tal.
Stand U 002.

hassel.

Automatik 2016:

Mere sikker projektering 
af 185 mm skinnesystem

PNEUMATIK.  Eksperter 
hos en af verdens førende 
udbyder af pneumatik, 
SMC, har udviklet nogle 
af de mest innovative se-
rier af energibesparende 
produkter og energibespa-
rende måder at konstruere 
pneumatiske styringer på, 
som hjælper dig med at 

spare penge, ved at være 
energieffektiv og samtidigt 
hjælpe til i kampen for at 
beskytte miljøet.

I et gennemsnits tryk-
luftanlæg bruges ca. 50% af 
luften til blæse- og vakuu-
mapplikationer, ca. 30% af 
luften til bevægelser og ca. 
20% af luften til utætheder. 

De fleste trykluftbrugere 
er slet ikke opmærksomme 
på, at deres system ofte 
har ringe effektivitet, og 
hvis man specifikt retter 
fokus mod trykluft, kan 
man typisk spare 10 -40% 
af den medgåede energi, 
og dermed også 10-40% 
af udgiften. Trykluftfor-

bruget kan almindeligvis 
reduceres betragteligt ved 
anvendelse af komponen-
ter til styringseffektivitet 
og reduktion af tryk, samt 
ved generelt mere målrettet 
dimensionering.

Stand B 1118.
hassel.

Automatik 2016:

Spar på energien – og spar penge 
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VAND. Selvom vi i Danmark 
fortsat er heldige at kunne 
producere vores drikkevand 
primært fra nogenlunde rent 
grundvand, så er der stadig 
store krav til alle medarbej-
dere indenfor industrien til 
at producere bæredygtigt 
og ikke mindst så effektivt 
som muligt. Derfor bliver 
alle leverandører af instru-
mentering til branchen også 
nød til at være med til at un-
derstøtte disse krav.

En garvet rotte
Den mest anvendte flow-
måler indenfor vand og 
spildevand er den mag-
netiske flowmåler, som 
Endress+Hauser har ud-
viklet og produceret i over 
35 år og igennem tiden er 
der blevet installeret tæt 
på 2 millioner magnetiske 
Endress+Hauser flowmå-
lere i verden. Dermed er 
Endress+Hauser en førende 
leverandør af magnetiske 
flowmålere.

Hvis man kigger på selve 
måleprincippet i den mag-
netiske flowmåler, er der ik-
ke sket de store forandringer 
over årene, men hvis man 
kigger på den magnetiske 
flowmåler i dag kontra for 

bare 10 år siden, er der sket 
store og markante forskelle, 
som alle bidrager til at skabe 
en mere effektiv drift.

Vandtæt innovation
Den nyeste magnetiske 
flowmåler, Promag 400, 
fra Endress+Hauser tilby-
der brugerne helt nye og 
innovative funktioner, som 
ikke er set på markedet i én 
og samme måler før.

For at sikre en nem instal-
lation uden restriktioner, vil 
måleren kunne installeres 
uden behov for respektaf-
stande, hvor man ellers skal 
have 5x rørdiameteren før 
og 2x rørdiameteren efter. 
Dette betyder at rørførin-
gen ikke skal laves om og at 
der kan spares meget tid og 
penge på den bekostning.

Når man skal starte den 
nye flowmålere op kan dette 

gøres via den integrerede 
webserver. Alt man behø-
ver er flowmåleren, en PC 
og et standard patchkabel. 
Med opstartsmenuen kan 
den nye måler sættes op 
på bare 10 minutter af en 
Endress+Hauser service-
teknikker, hvorved der spa-
res ca. 50 % af en normal 
opstartstid og hvis brugerne 
selv sætter måleren op, har 
de fornøjelsen af en stor 
skærm i stedet for instru-
menters display. Via web-
browseren har man derefter 
tilgang til alle data og para-
metre, som kan overvåges 
selv hjemme fra sofaen.

To målere i én 
Modsat de fleste målere på 
markedet i dag kan Promag 
400 måle ikke bare flowet 
men også ledningsevnen 
online. Dermed kan man 
i én proces også måle ren-
heden af vandet og hurtig 
foretage korrigerende hand-
linger hvis vandkvaliteten 
ikke ligger indenfor det ac-
cepterede.

Promag 400 er desuden 
en af markedets mest nøjag-
tige magnetiske flowmåler 
med en nøjagtighed på 0,2 % 
og er på samme tid godkendt 

til afregningsapplikationer 
efter MID MI-001.

Måleren husker,  
hvis der glemmes
Flowmåleren har en indbyg-
get hukommelse, HistoR-
OM, som sikrer at alle data 
angående både parameter 
settings og måleværdier 
gemmes.  Det gør det nem-
mere at udskifte måleren, 
hvis det skulle være nødven-
digt, men samtidigt risike-
rer man ikke at miste nogen 
oplysninger, hvis systemet 
skulle gå ned eller der sker 
fejl i systemet.

Kalibrering en saga blot
Ifølge naturstyrelsen skal 
der ved elektromagnetisk 
flowmålere jævnligt fore-
tages en kontrol af det elek-
triske udstyr og er der tvivl 
om flowmålerudstyrets 
pålidelighed, kan det være 
nødvendigt med en

kontrol/kalibrering af 
udstyret og det anbefales 
generelt at få gennemført en 
dokumenteret kontrol med 
jævne mellemrum. De fleste 
brugere har derfor oprettet 
en serviceaftale med deres 
valgte leverandør for at få 
udført en kalibrering af ud-

styret. Denne kalibrering 
tager tid og koster penge, 
hvorved det ofte kræves at 
anlægget eller dele af anlæg-
get stoppes. Promag 400 har 
en integreret verificerings-
funktion, HeartBeat Tech-
nology, som gør at brugerne 
selv kan verificere måleren 
mens den sidder i processen 
-og uden at stoppe proces-
sen. Verifikationen kan sågar 
startes uden fysisk adgang til 
flowmåleren, hvis måleren 
er kobles på nettet. Man kan 
dermed aktivere verifikati-
onsprocessen via sit kon-
trolsystem (SRO anlæg). 
Verificeringen opfylder alle 
krav (inkl. ISO9001) og kan 
dermed stå alene i stedet for 
at køre en kalibrering. Veri-
fikationsdokumentet kan til 
ethvert tidspunkt udskrives 
som PDF dokument og bru-
ges i en eventuel audit. Selve 
dokumentet er meget over-
skueligt og angiver med en 
bestået/ikke bestået værdi 
målerens tilstand. Det er 
simpelhent ikke muligt at 
misforstå.

Stand V 3146.
hassel.

VandTek 2016:

Den ideelle målepartner til vandbehandling

Messen er det interna-
tionale fyrtårn for vand-
branchen med fokus på 
netværk og inspiration.

VANDTEK. Det bliver et nyt 
og anderledes VandTek, der 
løber af stablen fra 20. til 22. 
september 2016 i Lokomo-
tivværkstedet i København. 
VandTek 2016 samler hele 
den danske vandbranche 
omfattende vand, afløb og 
spildevandsrensning.

Målet er at skabe et unikt 
internationalt udstillings-
vindue for klima- og vand-
løsninger i verdensklasse. 
Arrangementet vil fortsat 
være det nationale møde-
fyrtårn for vandbranchen 
med fokus på netværk og in-
spiration men med en række 
nye spændende tiltag, hvor 
ekskursioner og seminarer 
er integreret i videndelin-
gen. 

Banebrydende ekskursioner
Ekskursionerne bliver 
spændende ture til nye 
banebrydende faciliteter 
inden for vandforsyning og 
spildevand og ikke mindst 
klimatilpasningsprojekter 
primært i hovedstadsområ-
det, som efterfølgende kom-
bineres med underbyggende 
indlæg og tekniske møder 
i VandTek hallerne. Her 
bliver der endvidere semi-
narer med foredragsholdere 
fra førende europæiske or-

ganisationer og virksomhe-
der. Hertil kommer en stor 
udstilling med et væld af 
højteknologiske løsninger, 
systemer og muligheder 
med fokus på fremtidens 
vandmiljø.

- De mange aktiviteter 
og temaer giver den enkel-
te deltager mulighed for at 
sammensætte sit helt eget 
VandTek program, der gi-
ver deltageren størst værdi, 
uanset om man arbejder 
med drift, projektering, 
ledelse eller for eksempel 
rådgivning, siger projektle-

der for VandTek 2016 Peter 
Aarø Rasmussen, MCH.

Udenlandske gæster
For at styrke den danske 
vandbranche og mulig-
hederne for at eksporter 
er branchen gået sammen 
om at invitere udenland-
ske gæster til København 
– primært fra vores nabo-
lande. Organisationerne 
bag VandTek 2016 gør en 
målrettet indsats for at til-
trække større erhvervsdele-
gationer fra såvel udvalgte 
markeder som mere fjerne 

markeder, ligesom man i et 
tæt samarbejde med Uden-
rigsministeriet fokuserer på 
særligt udvalgte virksomhe-
der især fra Kina, der som 
nation forventes at ville in-
vestere mange milliarder i et 
forbedret vandmiljø.

Gøre vand til det nye vind
Der er på forhånd bred op-
bakning til VandTek 2016 
fra en lang række virksom-
heder og brancheorganisa-
tioner.

- Når den nye vandsek-
torlov er skrevet under, er 

det afgørende, at branchen 
via dialog og samarbejde er 
klar til at realisere det tek-
nologispring, som skal gøre 
vand til det nye vind. Og på 
VandTek 2016 skal vi så vise 
verden, hvordan en udvik-
lingsorienteret regulering 
og et unikt branchesamar-
bejde kan skabe de nyeste 
teknologiske vandløsninger. 
Hvis branchen skal være ver-
densmester på udebane, så 
er det et krav, at den også er 
verdensmester på hjemme-
bane, siger direktør i DAN-
VA, Carl-Emil Larsen.

En platform med  
gode løsninger
Også Dansk Miljøteknologi 
byder VandTek 2016 meget 
velkommen:

- VandTek 2016 er en 
glimrende platform for ud-
stilling af danske vandtek-
nologier og -løsninger. Her 
kan de mange aktører i den 
danske vandbranche mødes 
på kryds og tværs, og der 
kan findes fremtidige sam-
arbejdspartnere. De mange 
events kan give inspiration, 
og de politiske debatter kan 
skabe opmærksom om bran-
chen og dens leverandører, 
siger direktør i Dansk Mil-
jøteknologi, Jørn Jespersen.

hassel.

VandTek med et endnu stærkere koncept i 2016

VandTek blev holdt første 
gang i 2009 og fandt se-
nest sted i 2012. VandTek 
2016 arrangeres af MCH 
i samarbejde med DAN-
VA og Dansk Miljøtekno-
logi, og der er opbakning 
til messen fra følgende or-
ganisationer: KL, Dansk 
Industri, Scandinavian 
Society for Trenchless 
Technology, Spilde-
vandsteknisk Forening 
samt virksomheder som 
EnviDan A/S, Grundfos 
DK A/S, Krüger A/S, Per 
Aarsleff A/S SOCLA og 
Stjernholm A/S.

VandTek bliver et unikt internationalt udstillingsvindue for vand- og klimaløsninger.
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Af Jørgen Sommer.

NETVÆRK. ModBus er 
udviklet af Modicon og 
vedligeholdes af Modbus 
Brugerorganisation. 

Modbus er en åben Ma-
ster Slave applikations pro-
tokol, som kan benyttes på 
fl ere forskellige fysiske lag. 
Modbus er en protokol med 
lag af meddelelser positio-
neret på niveau 7 i en OSI 
model. 

Den sørger for client/ser-
ver kommunikation mellem 
indretninger tilsluttes på 
forskellige typer af bus‘er 
eller netværk. 

Modbus RTU 
Remote Terminal Interface 
betyder at Modbus proto-
kollen bliver brugt på top-
pen af en seriel linje med 
en RS-222, RS-485 eller 
tilsvarende fysisk interface. 

Talrige automatiserings-
systemer har Modbus-RTU 
til kommunikation. 

Modbus indretninger 
er certifi ceret af Modbus 
Bruger organisationen, der 
sikrer at de kan arbejde sam-
men i strukturen til Mod-
bus‘ specifi kationer.

Når enheder kommuni-
kerer på en ModBus seriel 
linje og bruger RTU funk-
tion indeholder hver 8-bit 
byte i en meddelelse til 4-bit 
hex-adecimale karakterer. 

Hovedfordelen med den-
ne funktion er at dens større 
karaktertæthed tillader 
bedre data gennemløb end 
ASCII funktion med samme 
baud rate. Hver meddelelse 
skal transmitteres i en konti-
nuerlig strøm af karakterer.

Modbus er en anmod-
ning/svar protokol og by-
der på service specifi cerede 
funktions koder. 

MODBUS er en „spørgs-
mål/svar“ protokol og yder 
tjenester specifi ceret af 
funktionskoder. Disse koder 
er elementer i MODBUS 
„spørgsmål/svar“ PDU‘s.  

MODBUS indeholder et 
sæt af funktioner til at skrive 
og læse data i fi eld enheder 
samt supportere bit og word 
data overførsler. 

I netværket RS485, som 
er baseret på MODBUS 
bliver Adress Field i et tele-
gram brugt til at adressere 
den enkelte enhed i netvær-
ket.

Ethernet TCP/IP protokol 
- Modbus-TCP
Modbus sørger for client/
server kom-munikation 
mellem enheder tilsluttet 
forskellige typer af bus‘er 
eller netværk. 

Modbus-TCP betyder at 
Modus protokollen bliver 
brugt på toppen af Ethernet-
TCP/IP. Modbus-TCP er en 
åben industriel Ethernet 
netværk, som er specifi ce-
ret af Modbus IDA bruger 
organisation i samarbejde 
med Internet Engineering 
Task Force (IFT) som et 
RFC standard netværk. 

Produktfamilien
Modbus enheder er certi-
fi ceret af Modbus bruger-
organisation for evnen til at 
arbejde sammen med andre 
enheder og opbygningen ef-
ter Modbus specifi cationer. 
Nedgjort af kritikere, men 
højt værdsat af dem, der har 
Modbus-TCP. 

Produktfamilien består 
af et bredt område, som nu 
består af den klassiske Mod-
bus-RTU (asynkron data 
transmission via RS-232 el-
ler RS-485), Modbus-Plus 
(høj hastighed kommuni-
kation via Token Passing 
Netværk) og Modbus-TCP 
(Ehernet-TCP/IP-baseret 
client/server kommunika-
tion). 

Alle disse versioner de-
ler samme applikations-
protokol, som specifi cerer 
en universel objekt modul 
til bruger data og kommu-
nikations-service. 

Modbus er en „request/
reply“ protokol og offer 
service specifi ceret med 
funktions-koder. Disse ko-
der er elementer af Modbus 
„request/rePly“ PDU‘er. 

Modbus sørger for et sæt 
af funktioner til at læse og 
skrive data i enhederne. 

Modbus supporterer bit 
eller word data overførsler. 

Modbus-PCP netværkets 
ydeevne er afhængig af ty-
pen og design af det benyt-
tede Ethernet netværk og 
af processorernes ydeevne i 
kommunikations interface 
til de respektive enheder.

Topologi
Modbus-TCP er en praktisk 
betonet fremgangsmåde til 
at bruge Ethernet som et 
data transmissions medie til 

automatiske applikationer.
De ekstra omkostninger til 
netværkets infrastruktur 
(stjerne-topologi med in-
telligente switche) kan ret-
færdiggøres ved fordelene 
med Ethernet: Et stort antal 
af stationer i et netværk og 
større nytte grundet de eks-
tra IT funktioner indlejret i 
Internet, e-mail og fi l over-
førsler, som kan bruge det 
samme medie.

Alle topologier som kan 
implementeres med stan-
dard Ethernet teknologi in-
klusive switchede netværk 
er anvendelige.

Profi bus 
Profi bus er det mest ud-
bredte industri kom-
munikationssystem til 
automatisering i Europa og 
mange andre markeder.  

Profi bus bliver supportet 
af Siemens og er markeds-
ført af Profi bus User Orga-
nization (PNO). 

Profi bus produkter er 
certifi cerede af PNO, der 
garanterer kompatibilitet 
over hele verden. 

I løbet af årene er der 
kommet mange funktioner. 

Profi bus består af en fami-
lie på tre protokolvariationer 
(DP, DPV1, DPV2) som kan 
benyttes med forskellige fy-
siske transmissions medier. 
Foruden protokol defi ni-
tionerne defi nerer Profi bus 
mange applikations profi ler 
til specifi kke typer enheder 
og industrier. 

Profi Drive til drev, Pro-
fi bus-PA til proces auto-
mation og Profi Safe til 
sikkerheds applikationer. 

Profi bus er et 
multimaster netværk
Afhængig af den valgte pro-
tokolvariation supporterer 
det master/slave, master/
master og slave/slave kom-
munikation. 

Profi bus er optimeret til 
at sende cykliske proces data 
meget hurtigt og effektivt 
mellem master og slaver, 
man kan også håndtere ikke 
cykliske parameter data og 
synkrone realtime transmis-
sioner.

Versioner
Version DP-V0 giver basis 
funktionalitet til DP, inklu-
sive cyklisk data udveksling, 
station, modul og kanal 

specifi k diagnose og fi re 
forskellige interrupt typer 
til diagnose og proces inter-
rupts, og til pul og plug af 
stationer. Version DP-V1 er 
gearet til proces automation 
især acyklisk datakommu-
nikation af parameter til-
deling, drift, visualisering 
og interruptstyring af intel-
ligente net enheder, parallel 
med cykliske bruger-data-
kommunikation. 

DP-V1 har tre ekstra in-
terrupt typer: Status inter-
rupt, update interrupt og en 

fabriks specifi k interrupt.
Version DP-V2 er primært 
designet til de krav, der stil-
les i forbindelse med drev-
teknologi. 

Med de ekstra funktioner 
som isokront slavemodul og 
lateral slavekommunikati-
on (DXB) osv. kan DP-V2 
også implementeres som en 
drev bus til styring af hur-
tige bevægelsessekvenser i 
drevaksler.

Profi bus konfi guration
I setup fasen af Profi bus net-

værket skal Profi bus Master 
konfi gureres med et specielt 
konfi gurations værkstøj som 
Stp 7 fra Siemens eller Net-
Tool fra HMS. 

Konfi gureringsprocessen 
er baseret på elektronisk 
enhed dataark (GSD-fi les) 
som kræves til hver Profi bus 
enhed. 

GSD fi ler bliver forsynet 
af enheds producenten og 
indeholder elektronisk be-
skrivelser af alle relevante 
kommunikations parametre 
for Profi bus enheden.

Modbus-RTU facts

Netværk type: Simple master/slave kommunikationssystem
Topologi: RS-232: Peer-to-peer tilslutning mellem master og slave.
RS-485: Linje topologi med segmenter op til 32 enheer. Hvert segment skal 

termineres i begyndelsen og enden.
Installation: Skærmet twisted par kabel
Data Rate: Bruger valgbar, afhængig af fysisk medie.
Max stationer: 1 master og op til 246 slaver
Data: 0-252 byte per telegram ramme
Netværk funktioner: Simpel master/slave netværk for peer-to-peer (RS-232) eller multidrop 

(RS-485) kommunikation.
Bruger organisation: Modbus-IDA bruger gruppe
 

Modbus-TCP facts

Netværk type: Ethernet-TCP/IP baseret simpelt client/server netværk
Topologi: Meget fleksible med stjerne, træ og linje strukturer
Installation: Standard 10, 100 eller 1000 Mbit/sek. Ethernet teknologi baseret på kobber 

kabler, fiber optic eller trådløss standarder can benyttets
Hastighed: 10, 100, 1000 Mbit/sek/sek
Max. stationer: Stort set ubegrænset
Data: Op til 1.500 Byte pr. telegram ramme
Total: Stort set ubegrænset
Netværk funktioner: Simpelt client/server netværk baseret på standard Ethernet teknologi og 

TCP/UDP/IP protokoller I lag 3-4
Bruger organization: Modbus-IDA bruger gruppe

 

Profibus facts

Network Type: Multi-Master/Slave Communication system
Topologi: Afhængig af fysiske medier
RS-485: Segmenteret line topologi uden stikledninger (stubs)
Fiber Optik: Stjerne eller Ring topologi
MPB: Segmenteret line topologi med stikledninger (stubs)

Installation :
Skærmet tvistet par kabel eller fiberoptik medie
Forsyning over bus’en og indre sikkerhed med MBP muligt
Line længde afhænger af fysisk medie og transmissionshastighed

Data Rate : 9,6 kbit/s op til 12 Mbit/s (valgbar)

Max. Stationer: Op til 32 stationer (Master eller Slaver) per segment
Op til 126 stationer per netværk

Hver Slave: Max 244 Byte cyklisk Input og 244 Byte Output data
- Yderlig 240 Byte acyklisk Parameter Data

Total:            - 30 kByte cyklisk I/O data plus acyklisk Parameter data

Network Features : Avanceret Multi Master kommunikations system for fabrik, proces og 
bygningsautomation

Bruger organisation: Profibus International.

Sikkerhed og netværk del-12
Denne artikel er den næstsidste i rækken om Sikkerhed og Netværk. 
Artiklen omhandler de væsentlige forhold vedrørende ModBus netværk. Læserne 
anbefales at anskaffe standard IEC/ENH 61784-3 som artikelserien er baseret på. Den 
fås hos Dansk Standard.
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Erhvervsstyrelsen har i et høringsudkast til et lovforslag 
om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven bl.a. 
foretaget en justering af reglerne om kapitalejerlån. 

Såfremt høringsudkastet udmøntes i et lovforslag, der 
vedtages, vil det overordnet set betyde, at et selskab lov-
ligt - men under visse betingelser - vil kunne yde et lån til 
selskabets kapitalejere. 

Gældende regler
De nuværende regler i selskabsloven forbyder selskaber 
at yde lån til blandt andet selskabets kapitalejere og le-
delsesmedlemmer. Lån til visse danske og udenlandske 
moderselskaber er dog ikke omfattet af forbuddet. Ligesom 
lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig 
disposition (eksempelvis salg af varer og tjenesteydelser 
på kredit) ikke er omfattet af låneforbuddet. 

De eksisterende regler har som primært formål at be-
skytte selskabets kreditorer mod, at selskabets ledelse og 
kapitalejere bevilger sig selv lån, som kan påføre selskabet 
et tab. Endvidere har lovgiver ønsket at forhindre, at kapi-
talejere eller ledelsesmedlemmer skulle kunne få midler 
ud af selskabet uden at betale skat heraf. 

Skattereglerne vedrørende kapitalejerlån til kapitalejere 
med bestemmende indflydelse over selskabet blev ændret 
i 2012. De nye regler betød, at sådanne lån beskattes som 
løn eller udbytte. Beskatningen sker uafhængigt af, om 
lånet selskabsretligt er lovligt eller ulovligt. 

Høringsudkastet
De ændringer, der foreslås i høringsudkastet, er først og 
fremmest at sikre samme vilkår for danske selskaber som 
kendes fra de lande, vi normalt sammenligner os med. 

Den foreslåede ordning indebærer, at kapitalselskaber 
under nærmere angivne betingelser vil kunne yde økono-
misk bistand ved direkte eller indirekte at stille midler til 
rådighed, yde lån eller stille sikkerhed til den personkreds, 
som er omfattet af det nugældende låneforbud. 

Betingelserne er i hovedtræk:
•  Lånet skal kunne rummes inden for de frie reserver (de 

midler, der kan anvendes til udbytte)
•  Lånet ydes på sædvanlige markedsmæssige vilkår
•  Generalforsamlingen har truffet beslutning om at yde lå-

net (eller bestyrelsen/direktionen har truffet beslutning 
herom efter bemyndigelse fra generalforsamlingen)

•  Beslutningen om at yde lånet kan først træffes, når 
selskabet har aflagt sin første årsrapport

•  I selskabets årsregnskab skal et beløb svarende til det 
samlede udlån indregnes på en bunden reserve under 
egenkapitalen

Det fremgår af bemærkningerne til høringsudkastet, at 
ændringen af de selskabsretlige regler ikke påvirker de 
skattemæssige regler. Der vil således fortsat ske beskat-
ning efter ligningslovens § 16 E, hvis betingelserne herfor 
er opfyldt, uanset lånet selskabsretligt lovliggøres under 
visse betingelser. 

Ikrafttrædelse
Efter høringsrunden forventes lovforslaget fremsat i starten 
af den nye Folketingssamling, og loven forventes at træde 
i kraft den 1. januar 2017.
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Den 15. september 2016 
afslutter Insatech A/S sin 
udflytning af samtlige 
funktioner fra Vording-
borgs centrum til nye 
lokaler i Erhvervspark E47 
i Bårse.

Af John Steenfeldt-Jensen

DOMICIL. Den 27. maj 2016 
var flagene hejst i landsbyen 
Bårse, der ligger mellem 
Næstved og Præstø, tæt på 
Sydmotorvejens frakørsel 
41. Anledningen var rejse-
gildet på Insatechs nye do-

micil i Erhvervspark E47, 
der blev fejret med de tra-
ditionelle taler, pølser, fadøl 
og - i dagens anledning - godt 
vejr.

1.200 m2 nye lokaler
Insatech har hidtil haft til 
huse i en række ældre byg-
ninger i Algade i centrum af 
Vordingborg, men er allere-
de nu begyndt udflytningen 
til Bårse. I 2015 flyttede man 
de pladskrævende funktio-
ner: lager, montage og værk-
sted til Bårse, og den totale 
udflytning vil ske i løbet af 
eftersommeren 2016. Det 
nye byggeri omfatter 1.200 
m2, som skal rumme Insa-
techs afdelinger for admini-
stration, økonomi, salg- og 
marketing, udvikling og 
projektering, logistik m.v. 
samt lokaler til møder og 
konferencer.

Byggeri på rekordtid
Byggeriet af Erhvervspark 
E47 er blevet gennemført på 

rekordtid, hvilket gav stor 
ros til erhvervsparkens to 
initiativtagere og bygher-
rer tømrermester Anders 
Madsen og virksomheds-
konsulent Claus Christi-
ansen. De to entreprenører 
igangsatte byggeprocessen 
i december 2014. Byggetil-
ladelsen forelå den 5. april 
2016, og hallerne står klar 
til indflytning i september.

- Jeg vil give en kæmpe 
ros til kommunen og dens 
medarbejdere. Alle regler 
og forskrifter er blevet over-
holdt, men kommunen har 
været hurtig og hjælpsom 
med lokalplan og bygge-
tilladelser. Ellers havde vi 
ikke nået det, sagde Anders 
Madsen i forbindelse med 
rejsegildet.

Tilfreds borgmester
Vordingborg kommune var 
på deres side også tilfredse 
med dagen, og borgmester 
Knud Larsen (V) udtrykte 
i sin tale ved rejsegildet 
stor tilfredshed med, at In-
satech A/S med sine over 
60 medarbejdere og vide-
narbejdspladser forbliver i 
Vordingborg kommune.

Fra den 15. september 
2016 er Insatechs nye adres-
se: Næstvedvej 73C, 4720 
Præstø.

Rejsegilde på Insatechs nye domicil
Håndværkerne var på dagen for rejse-
gildet godt i gang med at færdiggøre 
Insatechs nye domicil.

Borgmester Knud Larsen (V), Vordingborg kommune, sagde i sin tale, 
at han var meget tilfreds med, at Insatech A/S med sine over 60 medarbejdere 
og videnarbejdspladser forbliver i Vordingborg kommune.
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Nicolai Calmar Pedersen 
er blevet ansat i Prevas A/S som 
Hardware Designer. Nicolai Cal-
mar Pedersen har lang erfaring med 
blandt andet high speed design, 
diagramtegning, FPGA/CPLD 
design og EMC/EMI. Herudover 
har Nicolai et bredt kendskab til 
forskellige teknologier, værktøjer 
samt udviklingsfaserne fra idé til 
færdigt produkt. Senest kommer han fra en stilling som 
hardwareansvarlig hos Tagarno.

Peter Christiansen
er blevet ansat som chef for forret-
ningskoncepter i Brammer A/S. Pe-
ter Christiansen, der har mange års 
erfaring inden for lagerstyring samt 
automatløsninger skal være ansvar-
lig for de nye forretningskoncepter 
Insite og Invend. Peter Christiansen 
har tidligere i sin karriere haft ansvar 
for salg af værktøj og tekniske artik-
ler, for udvikling og drift af lager samt automatløsninger.

Frank Kaastrup 
er blevet ansat hos Grønbech & Søn-
ner A/S som salgsingeniør med fo-
kus på ventiler til kedelbyggere og 
kraftværker.

Peter Just 
er blevet ansat i Prevas A/S som 
Business Development Manager for 
at imødekomme den stadig stigende 
efterspørgsel på mekaniske opgaver. 
Peter Just har mange års erfaring 
som leverandør af ingeniørydelser 
på store, mekaniske og teknologiske 
projekter, både i og uden for Dan-
mark.

Søren G. Thyssen 
er blevet ansat hos Grønbech & 
Sønner A/S som salgsingeniør med 
fokus på centrifugalpumper til in-
dustrisegmentet.

Glenn Jensen 
er blevet ansat som intern salgssup-
port i Hygienic team hos Bürkert-
Contromatic A/S. I den nyoprettede 
stilling vil Glenn Jensen give tek-
nisk salgssupport primært inden 
for farmaindustrien, samt deltage i 
projektstyring og andre projektre-
laterede opgaver. Glenn Jensen er 
uddannet maskintekniker og har 
arbejdet som projektleder i den rustfrie branche i 28 
år, og som projektleder og vedligeholdsansvarlig i den 
farmaceutiske branche i 9 år.

Martin Lauritsen, 
Solar Industri A/S, er blevet ud-
nævnt til salgsingeniør i Region Øst. 
Martin Lauritsen, der er uddannet 
elektriker og senere el-installatør, 
kommer fra en stilling som intern 
sælger i Solar Industri A/S.

  Per William Hansen 
er pr.1. august 2016 ansat som ad-
ministrerende direktør i Holtec 
Automatic A/S. Han afl øser Søren 
Jensen, der i fremtiden skal sikre 
øget fokus på strategisk forretnings-
udvikling. Gennem de seneste 25 
år har Per William Hansen haft en 
række forskellige lederstillinger 
senest som produktions- og ser-
vicechef i EIVA. Med fem år som 
bestyrelsesmedlem i Holtec Automatic A/S - heraf tre 
som formand - kender han virksomheden indgående. 

Troels Amondin Tousgaard 
er blevet ansat i Prevas A/S  som Me-
chanical Engineer. Troels Amondin 
Tousgaard er uddannet som maskin-
ingeniør og har lang erfaring med 
bl.a. mekanikkonstruktion, CAD 
og produktudvikling. Senest kom-
mer han fra en stilling som Mecha-
nical Engineer hos mach-tech A/S.

Henrik B. Lassen 
er blevet ansat hos Grønbech & 
Sønner A/S som servicetekniker 
inden for ventiler, gear og aktuato-
rer. Henrik B. Lassen kommer fra 
en stilling som servicetekniker hos 
Parker Hannifi n.

Morten Kiel Godfredsen 
er blevet ansat hos Solar Industri 
A/S som ny salgsingeniør i Region 
Nord. Han er uddannet industrie-
lektriker og kommer fra en lignende 
stilling i VB Enterprise A/S. 

Alex Poulsen 
er blevet ansat som projektleder i 
Prevas A/S. Alex Poulsen har en 
baggrund inden for telekommuni-
kation og har siden 2005 arbejdet 
primært med industrielektronik, 
automation og forretningsudvik-
ling. Han kommer fra en stilling som 
Senior Electronic Engineer hos DHI 
i Hørsholm, hvor han arbejdede med 
wave maker technology og måleudstyr.

Martin Ferslev 
er blevet ansat hos Grønbech & Søn-
ner A/S som servicetekniker til Olie 
& Gas segmentet. Han kommer med 
erfaring fra bl.a. Hytor.

Thomas Samuelsen
er blevet ansat hos Solar Industri 
A/S som ny salgsingeniør i Region 
Syd. Thomas Samuelsen, der er ud-
dannet elektriker og el-installatør, 
kommer fra en lignende stilling hos 
producenten Elpress A/S.
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Gustaf Fagerberg A/S - Kornmarksvej 8-10 - 2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 29 02 00 - Fax: +45 43 29 02 02

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

God kvalitet bringer 
processen på rette vej.

Produkter, rådgivning og service.

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

&proces
www.automatik.nu

www.parker.dk  l  blog.parker.com/dk 

Uanset om du skal styre en gantry robot eller armen på en malkerobot, flytte en cylinder eller blot forsyne en 

blæsepistol med luft, så er Parker med hele vejen - lige fra pneumatik til elektromekanik. Med innovative produkter 

og et tæt samarbejde kan vi sammen sikre, at du får præcis de automationsløsninger, du har behov for.

Mød Parker på Automatik 2016, stand B 1301.

THIS IS PARKER
Løse automationsproblemer
hurtigt, omkostningseffektivt
og sikkert

Udfordringen


