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FoodTech 2016 i MCH
Messecenter Herning
vil præsentere en bred
vifte af fødevareteknologi,
herunder mange nyheder. Det bliver en messe,
hvor fagfolk kan få én på
opleveren.
FOODTECH. Det sker med
mellemrum, at folk er blevet syge af at spise fødevarer,
fordi producenten ikke har
fremstillet sine produkter
under tilstræk kelige hygiejniske forhold. Hos de ﬂeste

producenter af fødevarer
foregår fremstillingen under
forhold, hvor hygiejnen har
1. prioritet. De gør nemlig
brug af den avancerede teknologi, der er til rådighed, og
som sikrer at produkterne
har en høj kvalitet, når de
forlader fabrikken.
På Nordeuropas største
fagmesse for fødevareteknologi, der ﬁ nder stede
1.-3. november i MCH Messecenter Herning, vil
omkring 300 udstillere
præsentere en bred vifte af
fødevareteknologi i form af
maskiner og udstyr samt ingredienser, herunder mange

nyheder, der sikrer at de produkter, vi køber og spiser,
har en høj kvalitet.
Der ventes omkring
8.000 fagfolk, hvoraf 1.000
fra udlandet.

En produktionslinje med
maskiner og udstyr
På særudstillingen ”Science3 Street” vil forskningsinstitutioner,
universiteter og industrien
møde hinanden og udveksle
idéer, og på en anden særudstilling er opstillet en
produktionslinje, hvor en
række af udstillerne demonstrerer, hvordan ﬂere

virksomheders maskiner og
udstyr kan arbejde sammen.
.Der holdes en åben innovationskonkurrence FoodTech Challenge, hvor 50
studerende fra forskellige
studieretninger konkurrerer om at udvikle den bedste
forretningsmodel inden for
fødevareområdet.
EHEDG World Congress
on Hygienic Engineering &
Design vil blive holdt i forbindelse med FoodTech.
Det sker 2. og 3. november.
Her vil ”Hygiejne Stude
Award”, der gives til studerende og unge forskere, blive
uddelt.
hassel.

Det eneste værktøj, du har brug for
Lad os bygge det, uden brug af værktøj
Vores tilgang til at forenkle hele tavlebyggeprocessen
betyder, at du nu kan reducere tiden og arbejdet med
fortrådningen betydeligt.
• Betjeningsvenlig tilslutning og demontering
• Klemrække med push-in-plus teknologi
• Montagetiden af skrueklermmer kan reduceres med op til 60%

Vil du vide mere om vores komponenter til styretavler?
Omron Danmark
+45 43 44 00 11
omron.me/socialmedia_dk

industrial.omron.dk/easy_wiring
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FoodTech´16 fyldes
med gode oplevelser
Populære gengangere som
International Food Contest
og FoodTech Challenge får
på FoodTech‘16 selskab
af EHEDG verdenskongressen, som via foredrag og workshops skal
gøre deltagerne klogere
på hygiejnisk fødevareproduktion.
FOODTECH. Nordeuropas
største fagmesse for fødevareteknologi FoodTech er
ved at gøre klar til 11. udgave af messen, som ﬁ nder
sted 1.-3. november 2016.
Her kan fagfolk fra fødevarebranchen se frem til tre
dage spækket med foredrag,
networking og spændende
aktiviteter i hallerne i MCH
Messecenter Herning.

Verdenskongres i Herning
Som noget helt nyt lægger
FoodTech i år lokaler til
EHEDG verdenskongressen inden for hygiejnisk design og fødevareproduktion.
Kongressen afholdes fra
den 2.-3. november i MCH

Messecenter Herning og
vil blandt andet indeholde
oplæg om hygiejnisk design,
fødevaresik kerhed og teknologi.
European Hygienic Engineering & Design Group,
EHEDG, er en organisation af udstyrsproducenter,
levnedsmiddelindustrien,
forskningsinstitutter og offentlige sundhedsmyndigheder, der har som formål
at fremme hygiejne i forbindelse med forarbejdning og emballering af
levnedsmidler.
- Vi er rigtigt glade og
stolte over, at EHEDG har
valgt at placere verdenskongressen i MCH sammen med FoodTech.
Udstillerne synes, at det
er et rigtigt spændende tiltag, og jeg er sikker på, at
vores besøgende får en helt
unik mulighed for at hente
nyt tig viden om hygiejnisk
fødevareproduktion, siger
John Jensen, projektleder
for FoodTech.

Talent og idéer udvikles
Ligesom i 2014 er FoodTech
Challenge igen en del af messeprogrammet. Her arbej-

der 50 udvalgte studerende
fra landets skoler i en åben
innovationskonkurrence,
hvor de har tre dage til at
udvikle den bedste idé inden for fødevareteknologi.
De studerende arbejder i
mindre teams, hvor hvert
team får stillet en konkret
opgave af en større, dansk
virksomhed, og herefter er
det de studerendes opgave at
komme med det bedst tænkelige løsningsforslag til den
givne case.
- FoodTech Challenge beviste i 2014 sit værd ved at
tilføre de deltagende virksomheder betydelig viden
på konkrete projektidéer,
samtidig med at de studerende lærte at arbejde ud
fra en forud deﬁ neret forretningsmodel. Derfor er
det helt naturligt, at vi har
valgt at fortsætte succesen
i 2016, siger John Jensen,
projektleder i MCH.

International
fødevarekonkurrence
En velkendt klassiker på
FoodTech 2016 bliver International Food Contest
(IFC) i Hal L og M. Her vil
producenter fra fødevare-

Fødevareindustrien mødes i Herning på FoodTech´16 for at se på maskiner,
udstyr og ingredienser. Foto: Tony Brøchner/MCH 2014.

branchen fremvise produkter inden for blandt
andre kategorierne mejeri,
vin, krydderurter, honning,
øl, ﬁ sk og fjerkræ. I alt vil
ﬂere end 1.800 produkter
blive bedømt. Alle produkterne kvalitetsvurderes
ud fra faglige kriterier af en
dommerjury, hvor de bedste bliver præmieret med
ærespræmier, guld-, sølv- og
bronzemedaljer.
- International Food Contest er en unik mulighed
for fødevareproducenter
til at få vist deres fremragende produkter frem. Bedømmelserne foretages af
fagfolk, så det er den størst
tænkelige ære at vinde en
pris til IFC - og dermed

kollegaernes respekt, siger
Lars Johannes Nielsen,
chefkonsulent i Landbrug
& Fødevarer og sekretær for
International Food Contest.
International Food Contest har eksisteret siden
1920, hvor den gik under
navnet Landsmejeriudstillingen. Dengang var der kun
plads til mejerivarer, men i
2011 blev konkurrencen udvidet, så den også gav plads
til andre produktkategorier.

Oplevelser for alle
Foruden EHEDG-verdenskongressen,
FoodTech
Challenge og International Food Contest kan de
besøgende glæde sig til
‚Science Street‘, hvor forsk-

ningsinstitutioner, universiteter og industrien mødes,
FoodLab, hvor der bliver sat
fokus på laboratorieudstyr
til fødevareindustrien, og
sidst men ikke mindst et
proceslinjeområde, hvor der
i samarbejde med Trepko
bliver opstillet to proceslinjer, hvor besøgende kan
se bægre blive fyldt, lukket,
pakket i bak ker og stablet
på paller, mens en anden
linje renser, fylder og lukker ﬂasker.
FoodTech 2016 forventes at have knap 300 udstillere og et besøgstal på
cirka 8.000 fagfolk fra hele
fødevarebranchen - heraf
vil cirka 1.000 komme fra
udlandet.
hassel.

Verdenskongres om hygiejnisk engineering og design på
EHEDG World Congress on Hygienic Engineering & Design, der arrangeres af European Hygienic Engineering &
Design Group, EHEDG, vil i 2016 blive holdt i dagene 2. og
3. november 2016 i MCH Messecenter Herning i forbindelse med fagmessen FoodTech 2016.
VERDENSKONGRES.
FoodTech 2016 i MCH Messecenter Herning bliver endnu mere international når
EHEDG World Congress
afholdes sammen med messen. FoodTech 2016 i MCH
Messecenter Herning bliver
endnu mere international
når EHEDG World Congress afholdes sammen med
messen.

Sikre levnedsmidler
European Hygienic Engineering & Design Group,
EHEDG, er en organisati-

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

on af udstyrsproducenter,
levnedsmiddelindustrien,
forskningsinstitutter og offentlige sundhedsmyndigheder, der har som formål
at fremme hygiejne i forbindelse med forarbejdning og
emballering af levnedsmidler.

Videndeling og know how
- Vi glæder os meget til at
afholde den 5. udgave af
EHEDG World Congress
on Hygienic Engineering &
Design i MCH Messecenter
Herning i forbindelse med
fagmessen FoodTech 2016,

Lineære bevægelser

udtaler EHEDG Præsident
Knuth Lorenzen, og fortsætter:
- Som organisation for
hygiejnisk engineering og
design tilbyder vort verdensomspændende netværk
af EHEDG-eksperter net-

værk, vejledning og praktisk bistand til producenter
af makiner og udstyr til
fødevareforarbejdning og
-emballering, fødevareproducenter, nationale og internationale tilsynsorganer og
andre interessenter.

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

præsentere en række emner centreret omkring produktionsmaterialer og nye
teknikker, omkostningsaspekter, bæredygtighed
inden for fødevareproduktion, åbne- og lukkede
fødevareforarbejdninger,
rengøringsprocedurer og
hygiejnisk systemintegration, fortæller formand for
kongressens organisationskomité Jon Kold.
-Sideløbende med det

Elektriske
aktuatorer
til indbygning eller
placering uden på konstruktio

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

www.klee.dk

3

oktober/november 2016

Studerende udvikler fremtidens løsninger på FoodTech
mål som de studerende får
større kendskab til i løbet af
de tre dage i hallerne.

Under dette års FoodTechmesse afholdes den åbne
innovationskonkurrence
FoodTech Challenge, hvor
50 studerende konkurrerer
om at udvikle nye forretningsmodeller til fødevarebranchen.
FOODTECH. Ligesom i 2014
er FoodTech Challenge sponsored by Damstahl igen
en del af messeprogrammet,
når FoodTech slår dørene op
i MCH Messecenter Herning fra den 1.-3. november.
Her arbejder 50 udvalgte
studerende fra forskellige
studieretninger i en international innovationskonkurrence, hvor de har tre dage
til at udvikle den bedste
forretningsmodel inden for
fødevareområdet.
-FoodTech Challenge
beviste i 2014 sit værd ved
at tilføre de deltagende
virksomheder betydelig
viden på konkrete projektidéer, samtidig med at de
studerende lærte at arbejde
tværfagligt og ud fra en nyskabende forretningsmodel.
Derfor er det helt naturligt,
at vi har valgt at fortsætte
succesen i 2016, siger John
Jensen, projektleder i MCH.
Rent praktisk opdeles de

De studerende får adgang til kontorfaciliteter i hal M, hvor de
kan arbejde koncentreret i løbet af hele messen. Holdet her er
fra konkurrencen i 2014. Foto: Tony Brøchner.

50 studerende i 10 teams,
hvor hvert team får udleveret en case fra en opgavestiller. Årets opgavestillere er
blandt branchens største og
mest kendte virksomheder,
og tæller blandt andre sidste års vinder DuPont samt
Løgismose, AAK og KMC.

Udstillingsvindue til
branchen
I løbet af de tre dage, som
FoodTech-messen varer,
bliver de 50 studerende indlogeret i en camp i hal C i
MCH. Her skal de studerende bo, mens de under messen arbejder i hal M, hvor der
er adgang til kontorfaciliteter, sparringspartnere og alt,

hvad FoodTech kan byde på
af viden og inspiration.
-Konkurrencen foregår
på en messe, hvor hele branchen er samlet, og lige uden
for døren har de inspiration,
nyheder og nogle særdeles
gode fysiske rammer. Vilkårene bliver ganske enkelt
ikke meget bedre, siger
Mads Kinch Clemmensen
fra Foodjob Danmark, som
står for rekrutteringen af de
studerende, og fortsætter:
-FoodTech Challenge er
tænkt som et udstillingsvindue for, hvad det vil sige
at arbejde i fødevareindustrien, og hvad kan de studerende selv byde på i forhold
til innovation og udvikling?
Det er alt sammen spørgs-

DuPont gentager succesen
FoodTech Student Challenge blev første gang afholdt i
forbindelse med FoodTech
i 2014, hvor 25 studerende
over tre dage udviklede koncepter for fem virksomheder.
Det vindende team fra
2014 havde DuPont som
opgavestiller, og her lød opgaven, at deltagerne skulle
ﬁ nde en løsning på, hvordan man kan bringe mælkebaserede fødevarer med
et højt indhold af protein,
vitaminer og mineraler ud

Damstahl er meget fokuseret på samarbejde og innovation i fødevareindustrien, og derfor er de - ligesom i 2014 - hovedsponsor
af FoodTech Challenge. Foto: MCH/Tony Brøchner.

FoodTech 2016
spændende foredragsprogram vil der for kongresdeltagerne være fremragende
muligheder for at mødes
og networke med forretningsforbindelser og internationale beslutningstagere
inden for fødevareindustrien, samt at få kontakt med
førende kapaciteter fra den
akademiske verden og andre
branchespecialister. Sammen med vores medarrangører fra MCH Messecenter
Herning, ser vi frem til to
meget informative dage,
og er overbeviste om, at
deltagerne vil få glæde af
at deltage i EHEDG World
Congress on Hygienic Engineering & Design 2016, slutter Jon Kold.

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

til områder af verden, hvor
adgang til mad, rent vand og
nedkøling er begrænset.
Teamets løsning blev
en vitamin- og probiotisk
beriget blanding baseret
på mælkepulver, som kan
aktiveres og gøres spiselig
ved at tilsætte vand fra en
særlig plastﬂaske. Flasken
kan foretage UV-ﬁ ltrering
og indeholder en lille karbonenhed, som sørger for
at rense det snavsede vand,
så det kan bruges som drikkevand. DuPont var også
begejstrede for idéens potentiale over for kunderne,
og de er derfor mere end klar
til at deltage i FoodTech Student Challenge igen i år:

Klaus Erichsen, MCH Messecenter Herning.

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

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

... 3.200 drevkabler
... 22 drevproducenter

Niveau

Flow

36

måneders
garanti

Cost down: Du kan nu vælge de laveste priser til din applikation blandt 7 kabelkvaliteter. 36 måneders garanti.
Bestil præcis den længde, du behøver - leveringstid fra
24 timer. igus.dk/readycable-ﬁnder
Besøg os:
747-4'(VMZIW
Hal  Stand 
plastics for longer life
Fax 86 60 32 73
info@igus.dk

®

Tlf. 86 60 33 73

hassel.

Mere end 20 forskellige koblinger til fødevare og pharma

Temperatur

siemens.dk/v14-morgenmøder

er eksempelvis ﬁ skekonserves, kødprodukter, frugt,
grøntsager, øl og vin.

Tryk-, temperatur- og niveaumåling i sanitære processer

Tryk

Invitation
TIA-portalen V14.

Drevkabler i 7 forskellige
prisniveauer - med ét museklik

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

www.plesner.as

-Hos DuPont er vi yderst
glade for endnu en gang at
skulle deltage i FoodTech
Student Challenge. Konkurrencen er en ekstremt
attraktiv platform for at
komme i kontakt med nogle af de bedste studerende i
Skandinavien, og den giver
os samtidig en god mulighed
for at vise vores passion og
engagement inden for fødevareinnovation, siger Niall
Young, professor og seniorforsker hos DuPont Nutrition and Health og tilføjer:
- Det er en ren win-win
situation for os at deltage i
FoodTech Student Challenge. I 2014 havde vi det
sjovt, og vi vandt, så vi er
naturligvis klar igen.
hassel.

Carl A. Plesner AS | Tlf.: 4581 9600 | www.plesner.as | carl@plesner.as

Mød os
på stand
4500

Kom forbi vores stand på Ajour
Vi deltager på Ajour-messen den 24.-25. november, og står klar på stand 4500 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.

Verdens første 80 Ghz radar til
niveaumåling 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:

Så slå et smut forbi vores stand og se
samtidigt den nye VEGAPULS 64 og
selvfølgelig alle vores andre
procesinstrumenter.

•
•
•

Insatech A/S
Næstvedvej 73 C
4720 Præstø
Danmark
Tlf. +45 5537 2095
mail@insatech.com
www.insatech.com

er mindre påvirket af vedhæftende
medier og kondens
har bedre fokusering og måling selv i
små beholdere
kan monteres i eksisterende eller høje
monteringsstudse

Tilmeld dig Proces Dage inden
1. december og spar 20%
Den 15.-16. marts 2017 afholder Insatech
Proces Dage i Odense Congres Center.
Begge dage afholder vi kurser om blandt
andet målemetoder, kalibrering og
instrumentering. Desuden kan du se alle
vores produkter på nærmeste hold og få en
snak med både os og vores leverandører.
Hvis du bestiller entre inden 1. december
sparer du 20% så tilmeld dig allerede nu
ved at skrive til Annette Henriksen på
ahe@insatech.com
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FoodTech 2016:

Elektrisk aktuerede procesventiler til regulering og on/off
Ny serie elektrisk aktuerede procesventiler fra
Bürkert med stor ydelse,
høj driftssikkerhed og lave
omkostninger kan fungere
uden trykluftsystem.
VENTILER.
Procesventilserien fra Bürkert 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

procesventiler omfatter
både reguleringsventiler og
on/off-ventiler.

Anvendelsesmuligheder og
fordele
De elektriske procesventiler er udviklet til brug i applikationer, hvor det ikke
er muligt at bruge trykluft.
Det kan for eksempel være
i store procesanlæg 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 drikkevareindustrien, til varmevekslere og
opgaver med vandbehandling. 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.

De nye ventiler opfylder
kravene til 4.0.

Opfylder kravene
til Industri 4.0
Både reguleringsventiler
og on/off-ventiler kan anvendes i failure safe-tilfælde, og de kan optionelt

FoodTech 2016:

leveres med en batteripakke
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 integreres
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.
Stand J 7236.
hassel.

EXPLOSION
PROTECTION

Glide Screw to-i-en funktion!
derfor kan den opfylde de
strenge krav om renere og
mere støjsvage produkter,
som fødevareindustrien efterspørger.

Udviklet på baggrund af
maskinbyggernes ønsker
Producenten
Thomson
har kontinuerligt arbejdet målrettet på at ﬁ nde
en optimal løsning, som
kunne gøre maskinbyggernes konstruktioner så
simple som mulige. Løsningen, der præsenteres på
FoodTech af AVN Teknik,
skulle samtidig nedbringe
omkostningerne til vedligeholdelse og montagearbejde.
Thomsons Glide Screw
i to-i-en funktion er et
gennembrud i lineær
bevægelsesteknologi. Den
patenterede Glide Screw er
en kombination mellem en
lineær bøsning og en trapezspindel, så maskinbyggeren
ikke længere behøver at
montere lineære føringer
parallelt med spindlen.
Hvis der anvendes en Glide

Glide Screw er udviklet efter ønsker fra maski9nbyggerne.

Screw, når der skal konstrueres systemer, som inkluderer lineære bevægelser.

Kan både bære og ﬂytte
Det unikke ved Glide Screw
er, at den både kan bære lasten, som en lineær føring og
ﬂytte lasten som en trapezspindel, og samtidig opretholde positionsnøjagtighed.
Glide Screw™ har en høj
ydeevne og er nem at installere. Det er nøglen til en succesfuld 2 i 1 kombination.

Ideel til barske miljøer
Glide Screw møtrikken er
udført i materialet Delrin
og rustfast stål. Kombinationen giver møtrikken
sejhed, styrke og hårdhed. Det gør Glide-Screw™
ideel i barske miljøer f.eks.
laboratorier, medicinaludstyr og fødevareinstallationer ISO 7/klasse 1000.
Glide Screw™ arbejder
stabilt og effektivt. Den er
støjsvag og kan håndtere
temperaturer op til 175°;

Vedligeholdelsesfri og nem
installation
Glide Screw™ er nem at
installere og vedligeholdelsesfri, da den leveres med
et integreret og patenteret
smøresystem Lube 4 Life.
Glide Screw™ leveres i
rustfrit stål og i størrelserne
4, 6 og 10 mm og med spindelstigninger fra 1 til 12
mm. Glide Screw™ møtrikken leveres både som cylindrisk og som ﬂangemøtrik.
Producenten Thomson
kan også levere specielt
designede møtrikker efter
kunde speciﬁ kationer.
Stand J7366.
hassel.

”Ex d” Løsninger
i tryksikkre kapslinger

FoodTech 2016:

Motormoduler optimeret til brug i kabelkanalen
MOTORMODULER.
Motormodulerne
fra
Bihl+Wiedemann til 2 x 24
V Itoh Denki motoriserede
ruller (BW3278) og til 2 x
24 V Interroll eller RULMECA 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
kur vede design på kabelkanal AS-i 3.0 motormoduler
til 2 motoriserede ruller.

De nye motormoduler
i detaljer
Optimeret til installation i
kabelkanalen. Meget ﬂadt
design på motormodulet (B
x H x D: 90 x 60 x 18 mm)

Bredt udvalg af tryksikre kapslinger fra
Pepperl+Fuchs som dækker ethvert behov,
både til brug i Zone 1& 2.
Leveres i Rustfrit stål AISI 316 eller Aluminium
og alt bliver designet og fremstillet i England
på egen fabrik.
Vi stiller gerne vor viden om Ex materiel til
rådighed for vore kunder.
Fra vores egen produktion i England
Stort udvalg af kapslinger med tilhørende
certiﬁkater og godkendelser

Motormodul med integreret passiv fordeler (BW3278, BW3290) i kabelkanalen.

og den passive fordeler (B x
H x D: 60 x 45 x 19 mm).
Kurvet design, der passer
ideelt til den kurvede kabelkanal.
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 motoriserede ruller:
Forbundet med AS-i
og AUX med ﬂadt kabel,
integreret passiv fordeler
(BW3278).
Til 2 x 24 V Interroll eller

Komplette løsninger efter kundes eget design
med færdig fortrådning og evt. FAT test

RULMECA motoriserede
ruller:
Forbundet med AS-i
og AUX med ﬂadt kabel,
integreret passiv fordeler
(BW3290).

Stand J 7278.
hassel.

Certiﬁkationen giver mulighed for installation
af ikke Ex godkendt materiel

Your automation, our passion.
Pepperl+Fuchs A/S
Telefon: 70 10 42 10
Mail: info@dk.pepperl-fuchs.com · www.pepperl-fuchs.dk
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Dansk producerede hygiejniske vejeceller
De er nemme at rengøre,
hvilket sikrer en høj
fødevaresikkerhed.

Et pumpeprogram mede
høj virkningsgrad.

FoodTech 2016:

Energibesparende
pumper
Det er pumper med høj
virkningsgrad og skånsom
produktbehandling.
PUMPER. På FoodTech vil
der ﬂere interessante produktnyheder fra INOXPA.
Den største af nyhederne
er en nyudviklet centrifugalpumpe, som er seneste
skud på stammen af nye
pumper fra INOXPA. Den
nye pumpe, kaldet Prolac
HCP, er resultatet af ﬂere
års udvik lingsarbejde med
det primære fokus at skabe
en pumpe hvor nøgleordene
er lavt energiforbrug, høj
virkningsgrad og skånsom
produktbehandling.

Tolv forskellige modeller
HCP pumpeprogrammet
består af 12 forskellige modeller med kapaciteterop
til 150 m³/t og 9 bar tryk.
Løbehjulstyperne er åbne
og semiåbne for at opnå den
højeste virk ningsgrad, og
dermed lave NPSH værdier
med et tilsvarende lavt støjniveau. Prolac HCP pumperne er testet og godkendt i
henhold til EHEDG og FDA
standarderne. Ligeledes
præsenterer INOXPA en
anden nyhed på FoodTech,
nemlig en nyudvikling af
INNOVA sædeventilerne.
Stand J 7370.
hassel.

VEJECELLER. Eilersen Electric A/S præsenterer på
FoodTech en ny serie hygiejniske vejeceller type CL
og CM specielt velegnede til
tank- og beholder vejning i
eksempelvis medicinal-, fødevare- og procesindustrien.
Vejecellerne er udviklet
og produceret i Danmark og
er kendetegnet ved et nyt hygiejnisk design, som sik rer en
enkel installation, der er nem
at rengøre for herved at sikre
en høj fødevaresikkerhed.
Specielt skal det bemærkes,
at den samlede mekaniske
installation af vejecellerne
er hygiejnisk, da mekaniske
overlastsikringer og sidestyr ikke er nødvendige.
CL og CM vejecellerne er
udviklet til brug i krævende
industrielle applikationer og
leveres i kapaciteter helt op
til 25000kg pr. vejecelle.
Vejecellerne er produceret
i rustfrit stål og er hermetisk
lukkede (IP68) med lasersvejsning.

Patentanmeldt hygiejnisk
design
De nye vejeceller er baseret

Vejeceller med forbedret nøjagtighed, stabilitet og opløsning.

på en patentanmeldt mekanisk konstruktion, som
giver mulighed for en enkel
opbygning af vejecellen i et
hygiejnisk design, der følger EHEDG’s principper
og retningslinier.
Dette hygiejniske design sikrer en hurtigere og
nemmere rengøring og minimerer samtidig risikoen
for produktkontaminering.
Derved maksimeres fødevaresikkerhed og kvalitet,
risikoen for dyr kassation
eller tilbagekaldelse af produkter reduceres, og fødevarespild minimeres.
For at sikre en problemfri
mekanisk installation kan
de nye vejeceller type CL og
CM leveres med en rengøringsvenlig bundplade, som
matcher det strømlinede,
hygiejniske design. Denne
hygiejniske bundplade giver
mulighed for, at vejecellerne
kan installeres på ethvert
underlag.

Ny ASIC giver optimale
speciﬁkationer
Udover at sikre et hygiejnisk design, har der i udviklingsforløbet været fokus
på at optimere vejecellernes
speciﬁkationer med en ny
egenudviklet ASIC, som
produceres for Eilersen i
Taiwan med den nyeste
mikroprocessor tek nologi.
Herved har det været muligt at forbedre vejecellernes
nøjagtighed, stabilitet og
opløsning.
Den nye ASIC og vejecellens integrerede PCB er
ATEX godkendte efter de
nyeste direktiver, så vejecellerne kan leveres i type
CL-Ex og CM-Ex for installation i ATEX zone 1,
2, 21 og 22.
Pålidelig kapacitiv
teknologi
Eilersen har over 40 års erfaring som eksperter i industriel vejning, og alle

Vejecellerne er baseret på
et patenteret kapacitivt
måleprincip. Denne kapacitive teknologi sikrer en
enkel mekanisk og elektrisk installation samt høj
pålidelighed. Produkterne
tolererer torsion samt høj
overlast og sidelast – egenskaber, som eliminerer
behovet for mekaniske indbygningssæt og overlaststop. Denne robusthed gør
vejecellerne særdeles driftssikre, reducerer totalprisen
og minimerer virksomhedens omkostninger til vedligehold.
Det kapacitive måleprincip er udviklet af Eilersen
og er anerkendt af tilfredse
brugere i industrielle installationer verden over.

Fleksibel instrumentering
De nye vejeceller kan leveres med de mest gængse
ﬁeldbus interfaces eksempelvis PROFINET, Proﬁbus
DP, EtherNet IP og Modbus
TPC/IP. Desuden kan de
nye hygiejniske vejeceller
leveres med en række digitale vejeterminaler med
program for de ﬂeste vejeapplikationer eller som
option med kundetilpasset
ﬁrmware. Stand K 8342.
hassel.

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

www.g-s.dk/iStep
Vi kan være behjælpelig
med dosering inden for:
• Kemisk rensning
• Flokkulering
• pH-regulering
• Desinficering

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

DIN FLOWPARTNER

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 monteringen, 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.

Læs mere på www.pcschematic.dk/montage

PC SCHEMATIC A/S

Bygaden 7

4040 Jyllinge

T: 4678 8244

www.pcschematic.dk
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Liquiline CA80CR
analysatoren er
designet med
meget præcise
dispensere til
reagensdoseringsaktiviteten
for at garantere reduceret
forbrug.

Svævende bevægelse
med SupraCarrier
På FoodTech-messen
præsenterer Festo sit
Future Concept med
superleder-teknologi,
der kan holde emner
berøringsfrit svævende.
SUPERLEDER. Med superledere kan man skabe helt
nye automationsløsninger,
der hidtil har været utænkelige. Disse løsninger vil
gøre det muligt at bevæge
svævende objekter berøringsfrit – effektivt og med
et lavt energiforbrug. Den
støv- og slitagefri funktion
er ideel til beskyttet transport af objekter i superrene
omgivelser. Det er også muligt at håndtere objekterne,
selvom man beﬁnder sig på
den anden side af en væg.
Festo har i ﬂere år forsket i
superleder-teknologi og de
industrielle anvendelsesmuligheder og præsenterer nu
for første gang i Danmark
det innovative SupraCarrier-koncept på FoodTech
2016-messen i Herning.

En svævende magnet
Superledere er materialer,
der under en bestemt temperatur kan ﬁksere en permanent magnets felt i en fast
deﬁneret afstand, så magneten svæver. Det derved opståede mellemrum er stabilt
uanset placering i rummet.
På den måde kan objekter
opbevares berøringsfrit helt
uden brug af reguleringsteknik og bevæges med et
meget lavt energiforbrug.
- Der ﬁndes godt nok allerede forskellige muligheder
for at opbevare og bevæge
objekter berøringsfrit. Men
det er kun med superledere,
at man samtidig kan udføre
en rumlig 360° drejning i en
valgfri retning – helt uden
brug af avanceret styringsteknik, forklarer Georg
Berner, Head of Strategic
Corporate Development,
Group Holding Festo.
Ud over klassiske automationsområder som svævende lavenergi-transport
af emner i produktionen kan
automatisering med superledere også anvendes inden
for områder, der hidtil har
været anset for at være umulige eller meget vanskelige at
automatisere. Eksempelvis
er det muligt at håndtere objekter, hvor man står på den
anden side af en væg, eller at
føre objekter berøringsfrit
over systemgrænser.
Opbevaring og bevægelse
på svævende valser
I Future Concept SupraCarrier er der monteret to
kryostater med superledere

Med de svævende SupraCarrier-transportvalser kan man ﬂytte
ﬂade, ikke-ferromagnetiske objekter.

Udledningsgrænser
under kontrol
Den nye kolorimetriske
chromat analysator,
Liquiline CA80CR, fra
Endress+Hauser, understøtter virksomheder i
Danmark med at kontrollere deres udledning
af chrom og dermed
overholde deres udledningsaftaler.

Superleder-teknologien kan opleves i denne demo-opstilling på
Festos stand på FoodTech 2016.

på en elektrisk akse, og over
hver kryostat svæver der to
magnetiske transportvalser.
På valserne ligger der en
ﬂad emneholder. De superledende elementer ﬂyttes
horisontalt ved hjælp af aksen. Mellem elementerne og
de svævende valser er der en
afskærmning med huller i,
som valserne kører igennem
ved at sænke kryostaterne.
Emneholderen placeres på
den måde på afskærmningen.
Med den slags svævende
transportvalser kan man
bevæge ﬂade, ikke-ferromagnetiske produkter
uanset størrelse. Der anvendes ikke smøremidler
til transportenheden og den
er meget nem at rengøre,
afskærmningen beskytter
automationsmodulerne
mod urenheder, og de passive valser er nemme at
fjerne og kan rengøres med
kemikalier eller varmebehandling, når de er taget ud
af anlægget. Desuden har
superleder-teknologien også
andre positive egenskaber:
Applikationen er næsten

vedligeholdelsesfri, meget
robust og lydsvag, og samtidig virker mellemrummet
isolerende.

Anvendelser i fremtidens
produktion
Efter ﬂere års intensiv forskning undersøger Festo i dag
konkrete anvendelsesmuligheder i samarbejde med
partnere og kunder. - I dag
kan vi ikke kun fremvise
imponerende svæveeffekter og superleder-teknologiens mange muligheder, vi
diskuterer aktivt teknologiens potentiale med automationsbranchen. Lige nu
arbejder vi på at få de første
pilotprojekter sat i gang, fortæller Georg Berner.
SupraCarrier på FoodTech
Superleder-teknologien
kan opleves på Festos stand
J7316 i hal J3. Festo deltager også i konferencen på
Science Street onsdag og
torsdag med et indlæg om
SupraMotion og de fremtidige anvendelsesmuligheder den skaber.
jsj

SPILDEVAND. En del virksomheder i Danmark
genererer forurenet spildevand, der skal behandles,
før det kan frigives til kloaksystemet. Disse virksomheder opererer ofte
deres egne rensningsanlæg
for at reducere de forurenende stoffer til grænser,
der opfylder de fastsatte
udledningsaftaler
med
kommunen. For at opnå
disse værdier for chrom og
dermed chromat, kræves
der en absolut pålidelig og
præcis chromat (Cr (VI))
overvågning og fuld dokumentation af de målte
værdier. Liquiline System
CA80CR giver optimal
støtte til disse virksomheder. Analysatoren anvender
den standardiserede kolorimetriske diphenyl carbazid metode, der sikrer
overholdelse af regler for
udledning. Analysatoren er
også udstyret med detaljerede logbøger, der giver kontinuerlig dokumentation af
chromat værdierne.

Vigtigt at overvåge chrom
udledning
Chrom (Cr) er et tungmetal og generelt har vi en
ambition i Danmark om at
reducere vores udledning af
tungmetaller. Chrom anvendes som belægning på
metaller eller plast og som
legeringsmetal i rustfrit stål.

Desuden indgår chrom i en
række kemiske forbindelser,
hvoraf de mest almindelige
er Cr(VI) chromat (med
oxidationstrin 6) eller trivalent Cr(III). Chromforbindelserne bruges på en
række forskellige områder,
blandt andet i farvepigmenter, i lædergarvning,
som træimprægnering og i
tekstiler. Chrom (VI) er
den mest giftige form for
chrom overfor vandlevende
organismer og må under
ingen omstændigheder ende
i overﬂadevand, men de er
også kræftfremkaldende
og kan give allergi. Derfor
har myndighederne fastsat
begrænsninger mod disse
stoffer.

Detaljeret overvågning af
chromat reduktion
Chrom vil sædvanligvis forekomme som chromat, der
ikke direkte kan udfældes
med base. Normalt reducerer man derfor chromat til
chromioner med et passende reduktionsmiddel.
Liquiline CA80CR analysatoren tilbyder en effektiv
online måling af processen,
og tillader dermed præcis
overvågning af integriteten
af ionbyttere og membranﬁltreringssystemer. Analysatoren understøtter også
optimeret dosering af reduktionsmidler såsom natriumhydrogensulﬁt og
hjælper anlægsoperatørerne
til hurtigt at afhjælpe proces
forstyrrelser via den avancerede. Dermed vil chromat
analysatoren være med til at
øge sikkerheden i chromat
reduktionsprocessen, som
er en forholdsvis kompliceret proces.
Præcis chromat måling i
drikkevand
Som tidligere nævnt, er det
er yderst vigtigt at chrom
(VI) ikke havner i distribu-

tionsnettet eller i vores vandløb. Derfor kan CA80CR
også med fordel anvendes
både i indløb og udløb på
de danske renseanlæg og
samtidig sikre at vandværkerne har den nødvendige
detaljerede dokumentation
overfor myndighederne.

Lavt reagensforbrug og
forenklet vedligeholdelse
Driftsomkostningerne for
en kolorimetrisk analysator
er afhængig af forbruget af
reagenser og kalibreringsstandarder.
Liquiline
CA80CR analysatoren er
designet med meget præcise dispensere til reagensdoseringsaktiviteten for at
garantere reduceret forbrug.
Reagenserne til Liquiline
CA80CR kan holde op til
3½ måned med et målingsinterval på 10 minutter.
Automatiske funk tioner
for rengøring og kalibrering
sikrer, at analysatoren og
dens prøveforberedelse
fungerer pålideligt og
uden manuel indgriben
over en længere periode.
Vedligeholdelsesopgaver
kan udføres nemt og med
minimale værktøjer.
Nem betjening
og idriftsættelse
En stor fordel ved Liquiline systemet er dens ﬂeksibilitet og brugervenlighed.
Analysatoren kan nemt opgraderes til en komplet målestation, for eksempel ved
at forbinde en Memosens
turbiditet sensor. Takket
være Memosens teknologien er tilkobling af en ny
sensor bare ”Plug & Play”.
Liquiline platformen kan
udvides efter behov og kan
anvende alle vores populære
Memosens sensorer, så Liquiline dækker alle væskeanalyse behov.
hassel.
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SPS IPC Drives 2016 har fokus på Industri 4.0
Fokus på Industrie 4.0
Sidste år var der stor interesse for Industrie 4.0 og de
stigende udfordringer, som
industriel produktion står
over for. Derfor har arrangørerne også i år sat fokus
på Industrie 4.0, der får sin
egen særudstilling i hal 3A.
På udstillingen har de besøgende en bred vifte af muligheder for at få informationer
om digitalisering og intelligente produktionsnetværk.
- De cases, der præsenteres på særudstillingen ’Industrie 4.0’ er udvalgt på en
sådan måde, at man kan se
de små skridt, der gør én i
stand til på en evolutionær
måde at udvikle Industrie
4.0 – til stor gavn for maskinbyggerne, forklarer Dr.
Peter Adolphs, CEO, Pepperl + Fuchs GmbH.

SPS IPC Drives 2016 i
Nürnberg er stedet, hvor
nye produkter og ideer
inden for automatisering
og transmissionsteknik
præsenteres. Fokus er igen
i år rettet mod Industrie
4.0.
Af John Steenfeldt-Jensen
MESSE. SPS IPC Drives
2016, der afholdes i Nürnberg fra den 22. november
til den 24. november 2016,
er Europas førende fagmesse
for elektrisk automatiserings- og transmissionsteknik. Messen giver de
besøgende et omfattende
overblik over de enkelte
komponenter og komplette løsninger til elektrisk
automatisering. Messens
otte hovedtemaer, der er
fordelt i 14 messehaller er:
Control Technology, Electric Drives/Motion Control, Interface Technology,
Human-Machine-Interface
Devices, Sensors, Software,
Mechanical Infra Structure
og Internal Communication.

Danske udstillere
Traditionelt giver mes-

Elektrisk automatiseringsteknik udgør det største udstillingsområde på SPS IPC Drives 2016.

sen et overblik over hele
markedet, og mange producenter bruger SPS IPC
Drives til at præsentere
deres nye produkter. Over
1.600 udstillere, herunder

alle centrale aktører i branchen, vil deltage i SPS IPC
Drives 2016. Fra Danmark
deltager ﬁ rmaerne Concens
A/S, Danotherm Electric
A/S, Hoyer Motors/Svend

Hoyer A/S, JVL Industri
Electronik A/S, Scancon
Encoders A/S og Secomea
A/S. Der forventes cirka
65.000 besøgende fra hele
verden.

Fællesstande og fora
præsenterer det nyeste
På SPS IPC Drives 2016
er der inden for specielle
fagområder en række fællesstande og i fora, der informerer om den nyeste
udvikling, og som kan inspirere til nye ideer. ’Automation meets IT’ præsenterer
databaserede forretningsmodeller samt it-baserede
automatiseringsløsninger til
fremtidens digitale produk-

tion. Fællesstanden ’MES
goes Automation’ viser,
hvordan ordrebehandling
og produktionsprocesser
kan optimeres gennem brug
af MES. For første gang er
denne fællestand blevet
styrket ved tilstedeværelsen
af virksomheder fra inden
for cyber-sikkerhed, såsom
Airbus Defence and Space,
det tyske forbundskontor for
informationssikkerhed, og
Kaspersky.
På fællesstandene ’AMA
Centers for Sensors and
Measurement’ i hal 4A og
’Wireless in Automation’ i
hal 10, kan de besøgende få
speciﬁ kke og omfattende
oplysninger om de respektive emner. Desuden kan de
få mulighed for at udveksle
idéer med leverandører om
et individuelt problem eller
et bestemt emne.
De forskellige fora på SPS
IPC Drives 2016 tilbyder
også det højeste niveau af
ekspertise: I specialiserede
præsentationer og paneldiskussioner informerer
organisationerne ZVEI og
VDMA i hallerne 2 og 3 om
emner, der er relevante for
industrien. På denne måde
fremmer de udvekslingen af
viden og erfaring på højeste
niveau.

Pumper og instrumenter til fødevareindustrien
NYHED
Graco tønde tømmer

Lad Løwener blive din totalleverandør
- din garanti for høj kvalitet og gode priser

Flowmålere

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

Mütec in-line
fugtighedsmålere

Ruhedsmålere

Grün fadpumper
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Intelligent pumpesystem vandt VandTek Award
Xylem Water Solutions
Denmark ApS vinder
Vandmærket ved VandTek
Award for deres revolutionerende nyhed inden for
pumpning af spildevand.

Xylem Water Solutions Denmark
fremviste under
VandTek deres
danmarksnyhed
Flygt Concertor.

PUMPER. Et spildevandspumpesystem med integreret intelligens sikrede
20. september vandteknologiselskabet Xylem Water
Solutions Denmark ApS
en VandTek Award ved et
storslået awardshow i Cirkusbygningen i København.

Automatisk registrering af
driftsbetingelserne
Xylem Water Solutions
Denmark ApS vandt prisen med deres danmarksnyhed Flygt Concertor, et
spildevandspumpesystem,
der automatisk registrerer
driftsbetingelserne for sine
omgivelser, og selv tilpasser
sig pumpebetingelserne for
at levere optimal ydeevne.
Dette skulle blandt andet
give energibesparelser på
op til 70 % sammenlignet
med almindelige pumpesystemer.
- Vi er utrolig glade for
at have fået anerkendelse
for Flygt Concertor af et
uvildigt panel, og vi glæ-

der os til at komme ud til
alle vore kunder og fortælle
mere. Flygt Concertor har
jo potentialet til helt at
ændre hverdagen for alle
spildevandsforsyninger til
langt mindre tidsforbrug og
besvær med deres spildevandspumper. Og som forsyningsselskaberne bliver
presset på deres ressourcer
i disse år, kan den virkelig
medvirke til at de når deres

mål, siger direktør for Xylem Water Solutions Denmark ApS, Tim Rindsig.

Produktnyheder i fokus
Forud for VandTek Award
havde de 146 udstillere på
fagmessen VandTek haft
mulighed for at indstille
deres produkter til bedømmelse af en faglig jury, som
herefter tildelte produktnyhederne en, to eller tre

stjerner - afhængig af nyhedsværdien.
I alt 72 produkter ﬁ k
tildelt stjerner inden for
kategorierne aﬂøb/klimatilpasning, rent vand, spildevand og rådgivning, hvoraf
11 produkter blev tildelt den
højeste karakter: Tre stjerner. Ud af de tre-stjernede
nyheder fandt en dommerkomité tre produkter, der
blev nomineret til en Vand-

Tek Award. Xylem Water
Solutions var således oppe
imod Endress+Hauser med
deres radar i nye dimensioner og Wintec Aqua med deres sluse- og pumpesystem.
Juryens begrundelse for
at overrække Vandmærket
til Xylem Water Solutions
Denmark ApS var, at de i
2016 samlet set har den
nyhed, der bedst opfylder
kriterierne for ny teknologi,

væsentligt effektivitets-/kapacitetsforøgelse, optimeret
produktions- eller arbejdsproces, positiv klimaeffekt
samt mulighed for at skabe
merværdi.

Stimulerer innovation i
branchen
VandTek Award fandt sted
i Cirkusbygningen den 20.
september, hvor ﬂere end
500 branchefolk var samlet til festaften i forbindelse
med VandTek-messen. Her
blev Vandmærket overrakt
af adm. direktør i Grundfos
og formand for Dansk Miljøteknologi, Claus Witt, som
udtrykte glæde over prisens
betydning for branchen:
- Som repræsentant for
Dansk Miljøteknologi ser
jeg meget positivt på denne
pris, fordi det er et tiltag,
som skal stimulere innovation og teknologiudvikling
inden for vores branche, og
det er noget, som ligger os
meget på sinde. Så alle initiativer i den retning ser vi meget positivt på, sagde Claus
Witt, inden han overrakte
Vandmærket til Xylem Water Solutions Denmark ApS.
Det var tredje gang, at Vandmærket blev uddelt i forbindelse med VandTek-messen.

I udvikler effektive produktionssystemer.
I står for høj fødevaresikkerhed.
Sammen kan vi nå jeres mål – på verdensplan.

Hal J3, stand 7316
Ventilterminalen MPA-C:
Clean Design til perfektion! Utrolig nem at rengøre og modstandsdygtig over for korrosion og rengøringsmidler.
IP69K-beskyttelse med redundant tætningssystem, FDA-kompatible materialer og NSF-H1-smørefedt – hvad kan man ønske mere!

www.festo.com/food

jsj
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TIA-portalen V14.
Hør om nyeste de features & functions.
Den danske fællesstand på Hannover Messe 2016 havde 30 deltagende ﬁrmaer.

Dansk fællesstand på
Hannover Messe 2017
Det er nu, man skal
tilmelde sig den danske
fællesstand på Hannover
Messe 2017.
FÆLLESSTAND. Igen i 2017
arrangerer Det kongelige
danske generalkonsulat i
Hamborg, CFU og Industrisamarbejdet, der er en del
af Dansk Industri, en dansk
fællesstand på Hannover
Messens underleverandørmesse, Industrial Supply,
der er én af Hannover Messens syv specialmesser.

Større stand end i 2016
I forhold til sidste år er standen endnu en gang udvidet,
således at der kan være cirka
40 deltagere i forhold til 30
i 2016. Hannover Messen
og er verdens største og
vigtigste industrimesse for
underleverandører. Den
havde i 2016 cirka 5.200

udstillere og et besøgstal
på cirka 190.000.

De praktiske problemer
bliver klaret
Som udstiller på fællestanden har man fordel af, at
fællesstanden har en god
placering, et unikt design
og med sine cirka 400m2 tiltrækker sig større opmærksomhed og ﬂere besøgende
på standen. Endvidere er
det en fordel, at alt det
praktiske, som kontakt til
messearrangøren, komplet
opbygning og nedtagning af
stand samt markedsføring af
fællesstanden samt eksponering i relevante danske og
tyske medier indgår i standlejen. På standen er der et
fælles serviceområde, som
kan benyttes til networking
og møder med potentielle
kunder, og generalkonsulatets medarbejdere hjælper
under hele messen med bl.a.
sprogassistance og servering

af drikkevarer, snacks m.v.
Før messen er der et møde
for udstillerne med praktiske informationer inden
messen samt introduktion
til serviceportalen Online
Business Service. Der er
også mulighed for deltagelse
i netværksarrangement på
selve messen.

Stande fra 6 til 12 m2
Som udstiller på fællestanden har man mulighed for at
leje en stand på fra 6 m2 til
12 m2. Prisen for deltagelse
afhænger af den ønskede
standstørrelse. Tilmelding
inden den 15. december
2016. Ved tilmelding inden
d. 1. november 2016 gives
10 % rabat.
Tilmelding og kontakt:
Jan Larsen, Eksportrådgiver
Maskin- og underleverancer
Tlf.: +49 40 41 40 05 29 Fax:
+49 40 41 40 05 57, E-mail:
janlar@um.dk.
jsj

Morgenmøder der klæder dig på
På 2½ time viser vi dig en del af de nye muligheder, som du straks kan
tage i brug. Samtidig introducerer vi dig til nogle af de nye spændende
optioner, som kan gøre din automationsløsning endnu mere fleksibel
og fremtidssikker.
Over en bid brød – med præsentation og små live demonstrationer –
giver vi dig en god indsigt, så du kan gå hjem og begynde at arbejde
med de nye muligheder i TIA-portalen V14. I løbet af de 2½ time vil der
også være rig mulighed for at få en dialog med Siemens produktspecialister.
Hvor og hvornår?
Du kan vælge at deltage på en række morgenmøder rundt omkring i
landet. Du vælger bare tid og sted, som passer dig bedst.
Det er gratis at deltage.

Tilmeld dig straks på www.siemens.dk/v14-morgenmøder

Ny aseptisk reguleringsventil
GEMÜ 567 BioStar® control

DAu:

Netværksdag om uddannelse
Den 27. oktober 2016
afholder Dansk Automatiseringsselskab, DAu, en
uddannelsesdag på DTU i
Ballerup.
UDDANNELSE. Hvordan
kan vi som virksomheder
samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om at
skaffe og udvikle medarbejdere inden for automation?
Det er hovedoverskriften
på DAu‘s uddannelsesdag,
som afholdes hos DTU i
Ballerup den 27. oktober
2016 fra kl. 09.30 til 15.00.

Rekruttering af
kompetent arbejdskraft
Uddannelsesdagen henvender sig primært til

automationschefer og rekrutteringsansvarlige for
teknisk arbejdskraft på
produktionsvirksomheder.
Mange virksomheder har
udfordringer med at rekruttere kompetent arbejdskraft
inden for automation, og har
tabt overblikket over de
mange uddannelsesretninger på det tekniske område.
Det er arrangørernes målsætning at råde bod på dette.

Et bredt program
Programmet vil give deltagerne indblik i hvilke kompetencer, der opnås gennem
de forskellige uddannelsesretninger inden for automation, et overblik over
efteruddannelsesmuligheder på automationsområdet
samt inspiration fra andre

virksomheder til at rekruttere nyuddannede medarbejdere. I løbet af dagen vil
der endvidere være mulighed for at etablere netværk
til uddannelsesinstitutioner
og andre virksomheder og
at få konkrete tips til at anvende projektophold og andre samarbejdsformer med
uddannelsesinstitutioner
som led i en rekrutteringsstrategi. Som afslutning på
dagen vil der være en rundvisning på DTU Ballerup.
Det detaljerede program
kan ses på: www.dau.dk.
Deltagelse i uddannelsesdagen er gratis, men man
skal tilmelde sig hos Anne
Rosted på anrs@di.dk
jsj
www.gemu-group.com/dk_DK

Tlf.: 70 22 25 16

info@gemue.dk
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Industry 4.0 ændrer interaktion
mellem menneske og teknologi
Traditionel fremstillingsindustri er midt i en digital
transformation. Internet
of Things (IoT) vil ændre
den rolle, som interaktion
mellem menneske og teknologi har. Og understøtte
den næste industrielle
revolution af intelligent
’connectivity’.
Af Mesut Eraslan,
Senior Director og leder af
HMI Center of Excellence
på Flex Innovation Labs.
Industry 4.0. Der er en stigende efterspørgsel efter
intelligente fabrikker og
brug af HMI inden for produktion. Fra bilindustrien
over farmaceutisk industri
og olie/gas til fødevareindustrien. Verdens største
udbyder af markedsresearch
(Research and Markets) forudser, at det globale HMI
marked vil vokse med 6 %
fra 2016 til 2020 (CAGR).
Virksomhederne skal tilpasse sig til Industry 4.0,
ellers risikerer de at tabe i
konkurrencen.

En ny HMI-æra på vej.

Industry 4.0 og IoT er i centrum af hele logistikkæden
– smart factory automation.
HMI er implementeret i alle
industrier, hvor det er nødvendigt med menneskelig
indgriben over for en maskine eller automatiseret enhed. Den store efterspørgsel
efter HMI bliver drevet af
ønsket om øget effektivitet,
datasikkerhed, mobilitet,
eksterne tjenester og pålidelig hardware.

HMI spiller en
afgørende rolle
Industrien indfører smartere, mere innovative og
værdiskabende måder at
fremme produktionen.
Teknologier supplerer og
udbygger menneskelig arbejdskraft med robotteknologi. Og reducerer antallet
af arbejdsulykker forårsaget af procesfejl. Her spiller HMI en afgørende rolle,
fordi kunder forventer, at
industriel HMI fungerer
på samme enkle måde,
som når de interagerer med
deres intelligente enheder.
Menneske-maskine-grænseﬂader bruger sensorer,

robotter, trådløse systemer,
virksomhedsdata, machine
learning og andre teknologier, der kan indsamle og
analysere data. Data bruges til at styre operationer,
forbinde produktionsanlæg
med back-ofﬁce og on-site
robotter samt partnere og
leverandører på tværs af forsyningskæden.
Hovedformålet
med
automatisering og integreret intelligens er at mindske
afhængigheden af menneskets samspil med driften
– og samtidig øge kvaliteten
af samspillet, dvs. reagere
mere effektivt. Mere kunstig intelligens i produktionen kan reducere mængden
af menneske-maskine interaktion, men samtidig øges
dens vigtighed, når maskinerne ikke kan klare sig selv.
I et intelligent system er der
ikke behov for, at mennesker
bruger tid til at overvåge en
fortløbende proces. Men når
en maskine forudsiger eller
registrerer et skift i normalitet, som den ikke kan løse
selv, så vil menneskelig indgriben være nødvendig. Da
vil intuitiv HMI levere de
kritiske data på en forståelig
og interaktiv måde – reducere svartider og øge kvaliteten af beslutningerne.
Uanset hvor imponerende en maskine er, kan den
ikke sælges, hvis folk ikke

kan lide den eller ikke kan
arbejde ordentligt med den.
HMI omfatter både elektronisk hardware og SW-grænseﬂade, herunder analyse
og præsentation af data.
Æstetikken er vigtig – ned
til farve og form af den plast,
der anvendes til produktet.
Menneskelig accept handler
ikke kun om funktionalitet,
men også om hvor behagelig
en maskine er.

Brugervenligt HMI til industriel og individuel brug
Med 200.000 fagfolk i 30
lande tilbyder Flex (tidligere
Flextronics) innovativt design og konstruktion samt
indsigt i forsyningskæder og

som brugeren skal igennem
for at ﬁ nde den vigtige oplysning, vil gøre vedkommende
frustreret og forvirret. Det
skaber en mental afstand
til maskinen – man vil ikke
kunne lide den. Og en maskine, der er grim at se på,
ulækker at røre ved og irriterende at høre på, vil folk
ikke bruge.
Industriel HMI skal være
robust, pålidelig og holdbar,
især når arbejdere interagerer med teknologi i støjende,
støvede, fugtige og mørke
omgivelser. Flex udvikler og
producerer maskiner, som
er smart designet. ”Synes
om”-faktoren opnås gennem
design, materiale og tek-

Intuitiv HMI leverer de kritiske data på en
forståelig og interaktiv måde.

logistikydelser til virksomheder i alle størrelser, brancher og markeder. Dermed
udnyttes fremskridt inden
for connectivity, HMI og
smart software til at udvikle intelligente og moderne
industri-løsninger.
For meget information
mellem maskine og menneske med mange niveauer,

nologi, som samlet skaber
brugeroplevelsen. Forudsætningen er et brugervenligt og behagelig HMI, der
er enkelt at bruge, hurtigt
giver de rigtige oplysninger
og er sjovt at interagere med.
I Industry 4.0 hvor menneskelig interaktion skal
koncentrere sig om at tage
vigtige beslutninger, er præ-

sentationen af data en vigtig
del af designet. Det bør ikke
være begrænset til displays
og touchscreens, men bør
omfatte ’augmented reality’,
dialogbaseret interaktion og
intuitiv visuel præsentation
af data.
I vedligeholdelse og reparation vil augmented
reality-briller blive afgørende i præsentationen af
data fra sensorer, så teknikeren hurtigt kan løse
problemet. Eksempelvis
ved live streaming af data
med visuelle displays, der er
nemme at forstå. På samme
måde kan 3D-visualisering
dissekere en maskines komponenter, så den nøjagtige
placering af problemet kan
ﬁ ndes. En tekniker kan også
interagere med et display
gennem en verbal samtale
med maskinen for at komme
hurtigt frem til relevante
data. Dette er langt mere
effektivt end at rulle gennem skærme og menuer.

HMI’s fremtid inden for
Industry 4.0
En ny HMI-æra på vej, hvor
ﬂere tilsluttede enheder –
augmented reality-briller,
smarte ure og andet mobilt
udstyr – kan hjælpe medarbejdere til udføre ﬂere
funktioner hurtigere og
mere præcist. Her er det
vigtigt med et hurtigere,

lettere og mere effektivt
samspil mellem menneske
og maskine, så man kan udvikle selvstændige og åbne
systemer.
De kommercielle ordrer på robotter er steget
fra 8.800 i første halvår af
2007 til 14.100 i samme periode af 2014. Og ventureﬁ nansiering af iværksættere
inden for robotteknologi er
på tre år steget fra 30 millioner dollars til 172 millioner.
Sammen med touchscreens
er tale-interaktion med maskiner et væsentligt vækstområde. Udbredelsen af
kunstig intelligens vil sammen med optisk, tale og
processorkraft samt algoritme-optimeringer forbedre
dataanalyse, hastighed og
nøjagtighed betydeligt.
Med IoT vil der komme
en eksplosion i mængden
af data, som vi har adgang
til – og som kan bruges til
at træffe kvaliﬁcerede beslutninger. HMI vil spille en
central rolle sammen med
kunstig intelligens inden
for Industry 4.0 - processer,
hvor der er behov for menneskers beslutninger, især
de tidsfølsomme og kritiske.
HMI-systemer, som leverer
vigtige data i en let forståelig
form med hurtige kommando-muligheder, vil øge nøjagtigheden af beslutninger
og deres implementering.

SEE Electrical:

Korrekt el-dokumentation på ingen tid

Dansk Tavle Teknik A/S – Michael
=P IY\NLY :,, ,SLJ[YPJHS MVYKP WYVNYHTTL[Z ÅLRZPIPSP[L[ NP]LY
os mange tidsbesparende fordele i hverdagen. Da IGE+XAO
samtidig viser viljen til at være fremtidssikret, er vi ikke i tvivl om,
H[]POHY[Y\ќL[KL[YPN[PNL]HSNHMZVM[^HYL

IGE+XAO Nordic A/S: Bistrupvej 22 - 3460 Birkerød - tlf.: 45 94 21 00 - email: info@ige-xao.dk
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Hver plante bliver et år gammel og når at vokse 15 meter i sin levetid.

Prototype testes i eksisterende
tomatproduktion.

Dansk robotopﬁndelse skal
plukke tomater i hele verden
En unik dansk robot-opﬁndelse skal afblade tomatplanter og plukke tomatklaser hos
Danmarks suverænt største tomatproducent, Alfred Pedersen & Søn. Det kan blive
banebrydende for eksport af tomater fra Skandinavien, ligesom robotteknologien i sig
selv også ventes at blive særdeles efterspurgt af gartnerier globalt.
ROBOTTER. Hver dag plukkes der 40 tons tomater hos
Alfred Pedersen & Søn på
Fyn. I dag ﬁ ndes der ingen
robotter, der kan plukke
tomater. Alle de tomater,
vi spiser, er plukket ved
håndkraft.
Plukningen
foregår i væksthuse med 25
grader varm, meget fugtig
luft, hvor medarbejderne
belaster kroppen med ensidigt, gentaget arbejde. Faktisk foregår meget i denne
branche, ligesom det gjorde
for 200 år siden, fordi det
er delikate opgaver, der er
overordentligt vanskelige at
automatisere.
Men nu er forandringer
på vej. Et stærkt syddansk
konsortium er gået sammen
for at overvinde udfordringerne og skabe verdens første
tomatplukkerobot. Udover
at gøre produktionen mere
lønsom, skal opﬁ ndelsen
imødegå gartneribranchens
udfordringer med at tiltrække og fastholde arbejdskraft.

Danmark skal være først
Produktudviklingen er nu
nået så langt, at en prototype i nær fremtid vil blive
testet og forﬁ net i eksisterende tomatproduktion hos
Alfred Pedersen & Søns
gartneri i Bellinge. Her vidner 135.000 kvadratmeter
væksthuse om opﬁ ndelsens
kolossale potentiale, alene
hos denne producent, som

i øvrigt også i Trelleborg i
Sverige, har et gartneri med
yderligere 120.000 kvadratmeter.
Allerede for seks år siden
begyndte projektleder Peder Beiskjær fra EGATEC
at udvikle på en løsning til
automatiseret tomatplukning. Han og konsortiets
øvrige deltagere er forholdsvis hemmelighedsfulde
omkring detaljerne i opﬁ ndelsen, idet der foregår et
intenst globalt kapløb i disse
år om at blive den robotproducent, der først knækker

miljø, forklarer CEO Mads
Nychel, EGATEC.

Brugerdreven innovation
Hos Alfred Pedersen & Søn
er CEO Mads Pedersen særdeles motiveret for at lægge
produktion til test og færdiggørelse af en tomatplukkerobot.
- Tomatproduktion er
enormt løntungt og meget
delikat arbejde: Der er ikke
to planter, der er ens, og der
er tale om virkelig følsomme
planter. Hver plante bliver et
år gammel og når at vokse

Sensorer og kameraer lokaliserer
tomatklaserne og bladene.

koden til en automatisering
af tomatproduktion. Lidt vil
de dog godt afsløre: - Vores
tomatplukker vil kunne
ﬂytte sig fra plante til plante
og lokalisere både tomatklaserne og bladene ved hjælp
af sensorer og kamerateknologi. Vi er drevet af det
store behov for automation,
som der er hos tomatproducenter overalt i verden. Og
vi VIL være først på markedet med en robotløsning
i et realistisk produktions-

15 meter i sin levetid. Planterne skal løbende afblades
og bindes op for at give lys til
tomaterne, og det skal vurderes, hvornår tomaterne er
klar til plukning, og så skal
de plukkes, fortæller Mads
Pedersen.
I erkendelse af, at det både er en tids-, ressource og
ekspertisekrævende proces
at produktudvikle en tomatplukker, ﬁ k Mads Pedersen
ideen til, at konsortiet søgte
midler til et såkaldt Auto-

mationsBoost via aktørerne
RoboCluster og Væksthus
Syddanmark. Konsortiet består af EGATEC, Inwatec,
Green Food Holding, Senmatic og Designskolen Kolding. Projektet støttes med
562.000 kroner fra EU’s Regionalfond og fra Syddansk
Vækstforum, og pengene
ﬁ nansierer 50 % af den tid,
de involverede bruger på at
komme fra idé til færdigt
produkt.
- Denne udfordring med
automatisering i tomatproduktion skal selvfølgelig
løses her i Danmark, fordi
vi er frontløbere på robotteknologi. Lige nøjagtigt
sådan et projekt kan kun
blive udført tilstrækkeligt
hurtigt med støttekroner.
Ellers ville det ikke ske. Hvis
vi skulle egenﬁ nansiere det
fuldt ud, ville risikoen stige
for, at andre i mellemtiden
opﬁ nder noget, vurderer
Mads Nychel, EGATEC.

Slutbruger sikrer en
realistisk pris
Anstrengelserne i AutomationsBoost-projekter som
det hos Alfred Pedersen &
Søn skal medvirke til at af-

bøde det dræn, der er sket
i industrien i Danmark de
seneste 30 år. Her i landet
har vi mistet 200.000 job
som resultat af udﬂytning af
produktion til andre lande.
Udﬂytningen af produktionen har ramt især Fyn og
Sydjylland, da en stor del af
arbejdspladserne her netop
ﬁ ndes i fremstillingsindustrien. Flere gartnerier har
også følt sig pressede til at
placere produktion uden for
Danmarks grænser.
- Jeg har set mange forsøg
på automation i vores branche kuldsejle fuldstændig,
fordi de simpelthen har
glemt at få en slutbruger
som min virksomhed med
i produktudviklingen. Vi
kan kaste et kritisk blik på
parametre som valg af dele
og teknologier, plukkehastighed og pris per robot.
Det kan ikke nytte noget at
lave en robot, som vi måske
skal bruge 30 styk af, hvis de
koster en million stykket,
forklarer Mads Pedersen.
Noget af det særlige ved
AutomationsBoost er, at Alfred Pedersen & Søn er med
til at udvikle en unik opﬁ n-

Planterne skal løbende afblades og bindes op for at give lys til tomaterne.

쑱쑱쑱쑱
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Set på E-16:

Silikonelim og tætningsmiddel med
exceptionel hurtig håndteringsstyrke
Diatom A/S præsenterede på elektronikmessen E-16
Dow Corning 7092 silikonelim og tætningsmiddel til
bl.a. elektronikindustrien. Limen opnår øjeblikkelig
håndteringsstyrke efter påføring.
LIM. Dow Corning 7092
er en neutralhærdende silikonelim og -tætningsmiddel, som opnår øjeblikkelig
håndteringsstyrke (green
strength) efter påføring,
hvilket giver mulighed
for videre håndtering og
behandling af de limede
dele, inden limen er fuldt

hærdet. Dette eliminerer behovet for mekanisk
ﬁ ksering og forkorter den
samlede håndteringstid.
Den øjeblikkelige håndteringsstyrke er ca. tre gange
højere ved overlappende
samlinger end med et almindeligt tætningsmiddel,
hvilket giver en ekstra sik-

kerhed under produktion
og montage.

Hurtig håndtering og
reducerede omkostninger
Dow Corning 7092 er særligt velegnet til applikationer, der kræver øjeblikkelig
håndtering. Silikonelimen
kan anvendes på de ﬂeste
almindeligt anvendte materialer, bl.a. stål, aluminium og plast - uden brug
af primer. Ud over god vedhæftning umiddelbart efter
påføring, opnår man med

Dow Corning 7092 øget
effektivitet pga. hurtigere
håndtering af de limede
emner, hvilket reducerer
omkostningerne. Limen
hærder ved stuetemperatur
ved udsættelse for luftens
fugtighed og har en fremragende vedhæftning på
mange forskellige underlag,
bl.a. glas, metaller og plast
uden primer.
jsj

Alle de tomater, vi spiser, er plukket ved håndkraft.

Plukningen foregår som for 200 år siden.

delse, men bagefter må ﬁ nde
sig i, at andre tomatproducenter også kan få glæde af
den. Men CEO Mads Pedersen ser ingen problemer
deri: - Det jo bare rigtig ﬁ nt,
først og fremmest fordi vi
producenter her i Danmark
nok også er dem, der får mest
glæde af teknologien, fordi
vi har de højeste lønninger
– også højere end for eksempel i Holland. Dermed vil
teknologien kunne tjene sig
hurtigere hjem for os. Desuden ville det blive alt for
dyrt at udvikle en teknologi
kun til vores produktion.
Visionen er således også at
sælge teknologien til andre
producenter.

Nu er der 6,3 millioner
at søge
Flere andre AutomationsBoost-projekter er søsat i
Syddanmark i år, ledet af
partnerne RoboCluster og
Væksthus Syddanmark og
støttet med midler fra EU’s
Regionalfond og fra Syddansk Vækstforum. Og der
er stadig penge i puljen. Per
Gøse, der er teknologisk
projektleder hos RoboCluster opfordrer derfor andre
aktører i den syddanske industri til at zoome ind på
mulighederne for at booste

deres produktion med automation og robotteknologi.
- Virksomhederne skal
ansøge om at være med i
AutomationsBoost for at
få sat gang i et projekt, som
de har brug for, men som
de ikke lige har fået sat i
gang, fordi de har manglet
den fornødne teknologiske
viden eller ﬁ nansiering. De
produktionsvirksomheder,
der har tidskrævende og
ensidige, gentagne arbejdsopgaver vil have stor gavn af
at få kigget på, om der kan
automatiseres. Det er samtidig en rigtig god måde at få
et samarbejde med integratorer og videninstitutioner,
der på sigt kan føre til at ﬂere
processer automatiseres i
forlængelse af projektet,
siger Per Gøse.
Ud af et budget på ca. 11,6
mio. er der til de første syv
AutomationsBoost-projekter bevilget 5,3 mio. så der er
6,3 mio. tilbage i puljen. Det
er opdraget i ansøgningen,
at der skal komme ni nye
produkter ud af alle AutomationsBoost-projekter. I
næste ansøgningsrunde, der
har ansøgningsfrist 31. oktober 2016, er der plads til
mindst fem nye projekter.
jsj

Ventilspecialist med unikke løsninger
til overvågning og tilstands baseret vedligehold

Optimer produktiviteten og spar penge på vedligeholdskontoen
med Fisher FieldVueTM Digital Ventil Controller

FieldVueTM DVC 2000
• Trykknap betjening
• Auto kalibrering
• Realtid diagnostik
• Berørings-fri
tilbageføring

FieldVueTM DVC 6200
• Den robuste løsning
• Hart og feltbus kommunikation
• Auto kalibrering
• Realtid diagnostik
• Berørings-fri
tilbageføring

FieldVueTM DVC 6200
• SIS installationer
• SIL 3 egnet

Mød os på stand nr. 4409
og hør mere om vores løsninger

Phone 7070 1275 | sales@askalon.dk | www.askalon.dk

16

oktober/november 2016

Luftskibe og droner skal gøre
fremtidens energi billigere
Inden for få år bliver
luftskibe og droner et reelt
bud på løsningen af vindmøllesektorens udfordringer med dyr og kompleks
logistik.

Drives frem
af solceller.

Inden for en overskuelig fremtid kan
tonstunge vindmølledele komme til
at svære over os i luftskibe i tre kilometers højde fra produktionsstedet
direkte til vindmøllesitet.

LUFTSKIBE. I vindmøllebranchen hedder én af de
helt store udgiftsposter
logistik, for det er en omstændelig affære at fragte
de gigantiske vindmølledele med lastbiler og skibe.
Derfor forskes der ivrigt i at
reducere omkostningerne,
og nogle løsningsforslag er
mere spektakulære end andre, men ikke desto mindre
kan de blive virkelighed.

Transport med luftskibe
Inden for en overskuelig
fremtid kan tonstunge
vindmølledele komme til
at svæve over os i luftskibe i
tre kilometers højde fra produktionsstedet direkte til
vindmøllesitet. Idéen kommer fra to danske arkitekter,
der er medlem af det nordjyske vindenerginetværk Hub
North, og der lægges vægt
på, at luftskibene skal drives
frem af solceller eller på anden vis være CO2-neutrale
og naturligvis være akkurat
lige så manøvrerbare som
almindelige ﬂy.

lebranchen og få skæve idéer
ind. Det kan forekomme
som noget fra Georg Georgløs’ værksted, men rent
faktisk holder idéerne vand
teknisk, og investorer viser
interesse, så jeg ser frem til
at følge den konkrete udvikling, siger han.

Prisbelønnet
afgangsprojekt
Medlemmet er design- og
innovationsbureauet Kirt x

Vindmølledele svæver over os i
luftskibe i tre kilometers højde.

Udfordring i forhold
transport
- Vi er i den heldige situation, at vindenergibranchen
vokser over hele verden, og
vindmøllerne bliver både
større og mere effektive.
Men de større, tungere dele
giver samtidig en udfordring
i forhold transport og forurening, især via vejene, siger
Henrik Wadmann, projektleder i erhvervsnetværket
for den nordjyske vindmøllebranche, Hub North. Han
ﬁ nder derfor udsigten til - til
dels - at bruge luftskibe til
transport ”ekstremt spændende”. Henrik Wadmann
ser det som et glanseksempel på, hvad der kan komme
ud af tingene, når forskellige
faggrupper arbejder sammen om innovation.
Teknisk holder
idéerne vand
- Jeg er selv ingeniør, og vi
har det med at tænke på en
bestemt måde. Derfor er det
altid godt at få andre faggruppers øjne på vindmøl-

Thomsen, og de var de første i verden til at præsentere visioner om luftskibe
til transport af vindmølledele, Knarr Cargo Airship.
Det var i forbindelse med
afgangsprøven fra Arkitektskolen i Aarhus, at de to indehavere Rune Kirt og Mads
Thomsen fremlagde, hvad
der i starten blev betragtet
som lidt for vidtløftige idéer,
selvom luftskibsteknologi
er blevet anvendt til overvågning inden for forsvaret
i mange årtier.
Men snart begyndte de
fornemme arkitektur- og
innovationspriser at regne
ned over projektet, og de to
arkitekter ﬁ k en adgangsbillet til Vestas udviklingsafdeling, hvor de arbejdede
med forskellige innovationsprojekter og så forretningsgrundlaget og behovet for
det nuværende ﬁ rma, Kirt
x Thomsen.

CO2-neutral løsning
- Vi ville lave en CO2-neutral løsning til vindmøl-

letransport og samtidig
effektivisere den komplekse
logistik. Derfor undersøgte
vi, hvordan luftskibet kunne
bryde den logistiske mur,
som vindmøllesektoren
har ramt, siger Rune Kirt,
CEO og partner ved Kirt x
Thomsen. Han fortæller, at
ﬂere luftskibsvirksomheder
arbejder med at skabe en
prototype, som til at starte
med vil kunne løfte mellem
10 og 60 tons, afhængig af
luftskibsteknologien. Rune
Kirt mener ikke, der vil gå
mere end to-tre år, før de
første luftskibe til tung last
er en realitet.
- Britiske Airlander foretager testﬂyvninger i fuld
offentlighed med deres
kommende ti-tonner. Og
længere ude i fremtiden
er jeg sikker på, vi vil se

luftskibe, der løfter op til
1.000 tons. Det bliver mere
og mere aktuelt, eftersom
vindmølleteknologien vinder frem i selv de mest uvejsomme terræner, hvor det er
meget vanskeligt at sejle eller køre til, siger Rune Kirt.

Innovation eller beskæring
Ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet og tidligere
A.P. Møller-Maersk-mand
Thomas Poulsen ser positivt
på luftskibe som en mulighed for at reducere omkostningerne ved logistikken i
vindmøllebranchen. Ifølge
hans forskning er logistikomkostningerne ved at
sætte en havvindmøllepark
op fra idé gennem konstruktion, vedligeholdelsesfasen
samt frem til vindmøllen
skal tages ned 18 procent. Et

tal, der naturligvis varierer
i forhold til, om der er tale
om onshore, offshore eller
kystnære vindmøller.
- Jeg kan ikke udtale mig
konkret om teknologien i
forhold til de pågældende
luftskibe, men jeg forsker
bl.a. i, hvordan man kan
reducere omkostningerne i
vindmølleindustrien. Her
er der to muligheder: Enten
at beskære omkostninger
eksempelvis via LEANprocesser eller at skabe innovation. Luftskibe kunne
være et bud på det sidste,
siger han.

Droner til service
og inspektion
Han nævner desuden droner
som en innovativ måde at reducere omkostningerne ved
servicering af vindmøller,
da det kan spare virksomhederne for rutinemæssige
serviceopgaver, hvor det
ikke er nødvendigt.
- Droner kender vi mest
fra forsvarsindustrien, men
det kunne sagtens bidrage
til omkostningsreduktion i
vindmølleindustrien, ligesom vi ser begyndende tegn
på inden for f.eks. offshore

olie og gas. Det er positivt,
at vi er åbne over for at bruge
teknologier fra andre industrier og arbejde på tværs af
faggrupper. Vi har brug for
nytænkning for at reducere
omkostningerne, der ellers
bliver en forhindring for udbredelsen af vindenergi og
dermed den grønne omstilling på verdensplan.

Internationale designpriser
Kirt x Thomsen har siden
ﬂyttet fokus fra udvikling
af luftskibe til fordel for at
koncentrere sig om andre
innovationsprojekter og arkitektﬁ rmaets kerneydelse,
nemlig at visualisere nye,
grønne energiprojekter af
kompleks karakter for andre virksomheder blandt
andet med henblik på at
skaffe ﬁ nansiering internt
og eksternt.
Ifølge Kirt-Thomsen skal
en normal vindmølle bruge
et halvt års egenproduktion
på at tjene sit CO2-udslip
hjem fra transporten, men
fordi Knarr har solceller
integreret på hele den store
overﬂade, skulle luftskibet
være CO2-neutralt.
Projektet har modtaget den internationale designpris Core77 Design
Awards under kategorien
‚Speculative Concept/Objects‘. Blandt kategoriens
jurymedlemmer var Banny
Banerjee, stifter af Stanford University‘s Design for
Change Lab.
jsj

Godt at få andre faggruppers øjne på
vindmøllebranchen.

Systemtegning af luftskibet Knarr Cargo Airship udviklet af Rune Kirt og Mads Thomsen.

Safety Basic Monitor with Ethernetinterface - now also small Safety applications
can be coupled safely

by Bihl+Wiedemann
›
›
›

Safe Link over Ethernet: The simplest way of couplin
many safe signals
Optimal PLC connection via ﬁeldbus, all diagnostic da
in the controller, safety and standard signals mixed
Universally expandable with Safety I/O Modules + Sta
I/O Modules in IP20 or IP67, Speed Monitors for up to
40 axes, Safety Relay Output Modules

More information on your application safety at:

www.bihl-wiedemann.dk
Bihl+Wiedemann Nordic ApS | Phone: + 45 70 27 60
DK - 3450 Allerød | Fax: + 45 70 27 60 21
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E-kædeløsninger til
hurtige rotationer
Med op til 360 grader i
sekundet sørger RBRsystemerne fra standardmodulet for sikre
rotationsbevægelser.
KÆDER. igus har i ﬂere år udviklet kundespeciﬁkke systemer til rotationsbevægelser
med e-kæder – de såkaldte
„rotationsmoduler“. Derved forsynes roterende
komponentgrupper i eksempelvis
fremstillingen af værktøjsmaskiner,
i
robotikken
og
i
skovlhjulsgravemaskiner
med energi. For fremover
at kunne tilbyde kunderne
endnu hurtigere løsninger til
sådanne anvendelser har motion plastics-eksperten udviklet et standardsortiment
med rotationsmoduler og tilbyder et komplet modul til
hurtigt roterende anvendelser, der er nemt at montere.
Produkter, der bliver udviklet som individuelle løsninger til kundespeciﬁkke
krav, ender hos igus tit med
at blive til en del af standardsortimentet. På den måde
skaber motion plastics-eksperten tit særløsninger, som
også er interessante for en
bredere kundekreds.
-Vores nyheder bliver
ofte udviklet på baggrund
af vores tætte samarbejde
med kunderne og ved, at
vi proaktivt spørger brugerne, hvilke problemer de
står overfor. Det gælder også
vores RBR-systemer til rotationsbevægelser, for tæller
Frank Schlögel, chef forEngineering Projects i igus.

Hurtige rotationer
og lav forskydning
E-kæderne isættes i rotationsmodulerne liggende

igus har udviklet et standardsortiment med RBR-moduler til
energi-, data- og medieforsyning ved roterende komponentgrupper og tilbyder et komplet modul til anvendelser med høje
rotationshastigheder.

på siden og arbejder med
en „baglæns bøjeradius“
(RBR). Det betyder, at
kædeleddene bevæger sig i
begge retninger, i modsætning til de sædvanlige lineære processer. Kablerne
og slangerne føres sikkert
i kæden med låseseparatorer. Med 1040 slidstærke
chainﬂex-kabler tilbyder
igus også et komplet sortiment ab lager for at garantere den maksimale levetid
for bevægelsesanvendelser.
Ved rotationsmoduler med
høje hastigheder og mange
bevægelsescyklusser indsættes en todelt styreskinne.
Den ene del monteres på anlæggets statiske punkt, og

den anden på det roterende
punkt. Det faste punkt på
e-kæden kan vælges frit.
-Ved hjælp af den todelte styreskinne minimerer
vi kablernes og energikædens relative bevægelser.
Der ved opnår vi bedre
standtider og minimerer
forskydningspåvirkningerne
i kæden. Til anvendelser
med lave hastigheder tilbyder igus rotationsmoduler
med statiske styreskinner,
oplyser Frank Schlögel

Fleksibel udnyttelse af
konstruktionsform
De standardiserede moduler fra kataloget kan leveres
inden for to uger. De kan

desuden bestilles uden den
tilbudsperiode, der er påkrævet ved særprojekter. Alt
efter behov kan de leveres
med monteringskonsoller
eller overdækning. Ved anlæg med høje tværgående
accelerationer eller systemer, der arbejder i skråleje,
sørger medfølgende styreelementer for yderligere sikkerhed og beskytter energi-,
data- og medieføringen. I
omgivelser med meget høj
forurening, for eksempel i
dagbrud, cementværker eller kulterminaler, er der også
mulighed for rørskinner. På
den måde kan forureninger,
der falder ind i e-kædens arbejdsområde, strømme ud
igen, så de ikke ophober sig
i styreskinnen. I anvendelser
med meget lidt plads kan der
indsættes modsatløbende ekæder for at spade plads.
Afhængigt af den valgte
diameter er der mulighed
for drejevinkler på 420 til
600 grader pr. modul og
rotationshastigheder på op
til 360 grader i sekundet.
Systemets ﬂeksibilitet og
hastighed og konstruktionens alsidighed betyder, at
modulerne er velegnet til
en lang række anvendelsesområder. Det omfatter alt
fra traditionelt maskin- og
anlægsbyggeri til high-techanvendelser i fremstillingen
af satellitantenner eller i
enorme offshore-anlæg,
hvor ﬂere RBR-systemer
kan kombineres til at opnå
drejevinkler på op til 900
grader. Hvis kundernes
krav ikke kan opfyldes
med standardsortimentet,
vil igus arbejde på kundespeciﬁkke særløsninger og
bestræbe sig på at tilbyde
brugerne de optimale løsninger.
hassel.

Rekalibrering af tryk- og temperaturkalibratorer
KALIBRERING. På ethvert
skib er der behov for udstyr til kalibrering af temperatur- og trykmålere,
og derfor indgår der et sæt
af kalibreringsenheder i
servicepakken til skibet.
Disse kalibreringsenheder
skal rekalibreres minimum
en gang om året, for at sikre
at de fungerer korrekt.

Autoriseret af SIKA
Klinger Danmark er netop
blevet autoriseret SIKA kalibrering servicepartner og
kan, som en del af et internationalt netværk, tilbyde at
komme om bord på et skib
og rekalibrere udstyret mens
skibet ligger i havn, eller man
kan vælge at sende sit udstyr
til Klinger Danmark, som vil
vi udføre opgaven på sit serviceværksted.

Salgschef Jesper Ejlskov, Nord Gear Danmark A/S, viste på
AUTOMATIK 2016 de intelligente IP69K-drevenheder i nsd
tupH udførelse.

Drevenheder til levnedsmiddelindustrien
På AUTOMATIK 2016 præsenterede Nord Gear
Danmark A/S sine intelligente IP69K-drevenheder
i nsd tupH udførelse til levnedsmiddelindustrien.
DREV. Nord Gear Danmark A/S præsenterede
på fagmessen AUTOMATIK 2016 sine gearenheder
i hygiejnisk udførelse med
integreret frekvensomformer, til dynamisk tilpasning af omdrejningstallet
og selvstændig processtyring, som kræver hyppig
rengøring med eksempelvis højtryksdamprenser.

Tilpasses automatisk
behovet
Glatmotorer med integreret frekvensomformer
fås i kapslingsklasse IP66/
IP69K i et effektområde
fra 0,37 til 1,1 kW. Typiske anvendelsesområder er
båndtransportører, pumper, miksere og mindre
rørværker. Sensordata,
som f.eks. tryk og ﬂow
målinger, kan overføres
direkte til frekvensomformeren. Således kan anlæggets ydelse helt automatisk
tilpasses det foreliggende
behov. Ved hyppig vekslende belastning reducerer
en automatisk energisparrefunktion driftsomkostningerne med en betydelig
procentdel. Det er f.eks. i
transportsystemer med fotoceller muligt at foretage
sammenstuvning og stabling uden berøring eller
mellemrum. En blød opstartsfunktion reducerer
startstrømmen og skåner
dermed mekanikken og de
transporterede materialer.

Klinger Danmarks system for Rekalibrering af tryk- og temperaturkalibratorer.

Justering og reparation
Temperaturkalibratorer
testes op til 650 ºC, og
trykreferencer op til 40 bar,
ligesom der er mulighed for

at justere og reparere udstyr,
der ikke lever op til speciﬁkationerne.
Til rekalibreringen benyttes akkrediteret udstyr,

der er godkendt og sporbart
iht. de krav, der er gældende
for at være en del af netværket.
jsj

Tåler kraftige
temperaturudsving
Gear og frekvensomformer tåler kraftige temperaturudsving og fungerer
i omgivelsestemperaturer

fra -25 til +50 °C. Omformeren SK 180E har et
robust trykstøbt aluminiumskabinet, som kan modstå stød op til 7 J (Charpy
impact test). Frekvensomformerens køleribber er
ﬂade og nemme at rengøre.
Idet frekvensomformeren
har støjdæmpningsklasse
C1 og et usædvanlig lavt
lækstrømsniveau
kan
SK-180E-omformeren sågar tilsluttes almindelige
husholdningsstik.

Speciel overﬂade
overﬂadeforædling
Den valgfrie overﬂadeforædling nsd tupH giver
glatmotorerne og drevene i
aluminium en korrosionsresistens på linje med drev i
rustfrit stål uden risiko for
ridser eller afskalning, som
kendetegner malede overﬂader. Gearenhederne er
således betydelig lettere
end enheder af rustfrit stål
og har en bedre termisk
varmeledningsevne og har
derved en lavere overﬂadetemperatur. Denne forædlingsproces, der er udviklet
af NORD, opfylder kravene i henhold til FDA Title
21 CFR 175.300.
Gearenhederne med
den integrerede frekvensomformer er særdeles
lette at programmere og
betjene, ikke mindst i produktionsanlæg med mange
drevenheder. NORD leverer komplette systemer,
der er forprogrammeret til
kundens anvendelsesformål, herunder de krævede
kommunikationsbrugerﬂader.
jsj
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Vælg den rigtige tryktransmitter til opgaven
Måling af tryk er et af de
mest udbredte parametre
i industrien – der stilles
store krav til instrumentet
alt efter hvilken industri
eller applikation, det anvendes i.
TRYK. I fødevare- eller medicinalindustrien kan man
stille følgende krav op:
• Instrumentet skal være
nemt at rengøre med
traditionel CIP (Clean
in Place) med kemikalier og nogle gange også
kunne tåle SIP (Steam in
Place) - altså sterilisering
med damp, der udsætter
udstyret for meget store
temperaturgradienter –
såvel som store trykpåvirkninger.
• Det skal være sanitært
og i nogle tilfælde aseptisk. Der foreﬁ ndes dokumenterede tests fra
neutrale institutter, der
dækker instrumentets
opbygning og de materialer, der anvendes, da
udvaskning fra nogle
metaller kan være et
problem.
• Montagestudsen skal
være designet således,
at den nemt kan indsvejses, så det også forbliver
aseptisk. En anden udfordring er, at designe
montagestudsen med
tilpas godstykkelse, så
den ikke ”slår” sig ved
indsvejsning og dermed
bliver utæt.

Tryktransmitter med direkte
monteret membranforsats.

Hvorfor membranforsats?
Typisk vælges en forsats ved
medier med mange partikler, høj viskositet, høj temperatur eller medier, som er
meget korrosive. Derudover
vælges der ofte en forsats til
de sanitære applikationer.
En membranforsats består af en membran, hvor
den
ene side er i forbindelse
med processen, mens den
anden side af membranen
vender mod et fuldstændigt
oliefyldt rum. Membranen
er tynd og elastisk og fås i

materialer, der er bestandige
over for korrosive medier såsom rustfrit stål 316L,
Hastelloy, tantal, titanium
mm.
Membranforsatse kan leveres til stort set alle kendte procestilslutninger, og
membranen bliver fastgjort
enten ved svejsning eller en
loddelignende proces. Det
er vigtigt, at der er mulighed
for at beskytte svejsningen
mod mediet, idet svejsningen ikke altid er ligeså kemisk bestandig som det rene
materiale.
Montage af membranforsatsen på tryktransmitteren
sker enten ved direkte montage eller ved at anvende et
oliefyldt kapillarrør, som
sørger for, at trykændringen
på membranen overføres via
olien til transmitteren.
Olien vælges alt efter medie, tryk og temperatur. Der
ﬁ ndes olier, som kan tåle en
procestemperatur på op til
400 °C, samt olier der opfylder de skarpe krav, der stilles
i den farmaceutiske industri. Disse olier skal være
godkendt i henhold til FDA’s
krav (Food and Drug Administration) - den amerikanske sundhedsmyndighed,
der stiller krav til sporbarhed og dokumentation, når
producenten ønsker at levere varer til USA.

Valg af forsats
Inden der vælges en membranforsats, skal der foretages nogle valg. Der skelnes
mellem to typer målinger,
når størrelsen på forsatsen skal vælges. En relativ
måling (i forhold til atmosfæren) eller en differentialmåling (til måling i
f.eks. tryksatte beholdere),
der kræver to forsatse med
kapillarrør.
Forsatsene er temperaturfølsomme, idet de er
oliefyldte. Der ﬁ ndes ingen
olie, der ikke ændrer volumen ved opvarmning.
Jo mindre måleområdet
er, jo større er sandsynligheden for målefejl ved
temperaturændringer. I
sådan et tilfælde, skal der
vælges en større membran
for at minimere fejlen. Ved
lange kapillarrør spiller
omgivelsestemperaturen
og responstid også en stor
rolle, selvom der kan vælges mange typer af olier med
forskellig udvidelseskoefﬁcient. En tynd kapillar har
mindre olie, der giver mindre temperaturindﬂydelse
per meter, men den er til
gengæld også langsommere
i respons til trykvariationer.
Grundet disse ofte mange og modstridende krav, er
det vigtigt at deﬁ nere kravene til måling nøje, inden
man vælger forsatse og evt.
kapillarrør.
Yderligere oplysninger på
www.insatech.com.
jsj

Montage af membranforsatsen på
tryktransmitteren kan ske ved at
anvende et oliefyldt kapillarrør,
som sørger for, at trykændringen
på membranen overføres via olien
til transmitteren.

Fachmesse Elektro, Sanitär, Heizung, Klima

TECHNIK ERLEBEN,
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17.–19. NOVEMBER 2016
• 500 nationale und internationale Aussteller
• neue Aussteller aus den Bereichen Sanitär, Elektro und Werkzeuge
• viele Produktneuheiten aus dem Bereich Gebäudetechnik und Ausstattung
• informativer und lebendiger Branchentreffpunkt
• ArchitekturForum, InnovationsForum, IT-Forum
• attraktives Rahmenprogramm mit Sonderschauen und Vorträgen

get-nord.de

20

oktober/november 2016

Modulopbygget automation til ﬂeksibel
vandbehandling i ﬂere trin
Brugere kan tilføje moduler eller slå dem fra i
overensstemmelse med
kravene.
VANDAUTOMATION. Svingende vandforbrug og stadig mere forurenet råvand
– det er de markedskrav, som
ﬂere og ﬂere producenter i
procesindustrierne skal tilpasse sig. Svaret er anlæg
baseret på Lego-princippet.
Brugere kan tilføje moduler
eller slå dem fra i overensstemmelse med kravene.
Men dette kan kun opnås
med modulopbygget automation. Automationsplatformen CPX fra Festo er
omdrejningspunktet i dette
koncept – og afspejler mottoet „at udvide frem for at
skalere op“.
Fleksible og modulopbyggede produktionsanlæg kræver selvstændige
intelligente enheder. Det
er her, procesindustriens
og fremstillingsindustriens
verdener mødes – i deres
tilgang til Industry 4.0, den
fjerde industrielle revolution. Med digitalisering og
netværk kan automatiserede
moduler på feltniveau forbindes enkelt og pålideligt
med et masterkontrolsystem, og det tilvejebringer
samtidig kommunikation
mellem dem – på nøjagtigt
samme måde, som Lego®klodser* sættes sammen på
for at danne en solid, men
ikke desto mindre ﬂeksibel
struktur.

Industry 4.0 som løsningen
Som beskrevet i modellen
„Industry 4.0“ er ﬂeksible
produktionsprocesser nødvendige for at opretholde

Platforme med stor ﬂeksibilitet er 100
% transportable ﬁltersystemer til situationer, når behovet for vand er lille
og kun kræver behandling op til 1.000
m³ vand om dagen. Med transportable
ﬁltersystemer kan vandproduktionen
startes op meget hurtigt.

procesindustriers konkurrencedygtighed på stadig
mere ﬂygtige markeder.
Forudsætningen for dette
er adaptive, selvkonﬁgurerende og selvorganiserende
ﬂeksible vandbehandlingsanlæg med omfattende brug
af netværk. Procesrelateret
og funktionel modularisering af anlægssektioner er
et fornuftigt trin for batchprocesser og systemer med
forskellige ﬁltreringsteknologier.

Drikkevareproduktion
Afhængigt af fabrikkens
placering kan forureningen
af råvandet være meget varieret. Derfor er ﬂere behandlingstrin nødvendige for at
få vand i høj kvalitet. Det
kan opnås med en blanding
af forskellige delsystemer
som eksempelvis grusﬁltre, ionbyttere, ultraﬁltreringssystemer eller omvendt
osmose-systemer og en
pumpestation.
Slutproduktets salgsvolumen svinger også kraftigt

på forbrugsvaremarkedet.
Det er grunden til, at også
forbrugsmængder af produkt og procesvand svinger.
Fleksibel vandbehandling,
som er baseret på modulopbygget automation, er derfor
stadig mere vigtigt.

Modulopbygget
og intelligent
Hvert enkelt modul indeholder alle de automationsfunktioner, som det kræver
for at kunne udføre sin egen
proces. Automationsfunktioner kan også leveres fra
et centralt kontrolsystem.
Et masterkontrolsystem er
imidlertid ikke designet
til modulopbyggede anlæg
med deres krav om nem
udskiftning af enkelte moduler. Procesrelaterede moduler har på den anden side
brug for et lille og selvstændigt automationssystem,
der kan tilpasses.
Ved at implementere decentraliserede, intelligente
løsninger i de enkelte moduler er det ikke nødvendigt at

omprogrammere og omkonﬁgurere programsoftwaren.
Modulerne kan nemt integreres i den overordnede
automationsløsning til produktionsprocessen. Det giver mulighed for at føje ﬂere
automatiserede moduler til
systemet uden at skulle udvide det overordnede anlægs
automationsteknologi.
-Det er vigtigt at kunne
udvide eller ændre anlæg
nemt uden øjeblikkeligt at
skulle overgå til store anlæg. Med andre ord at udvide frem for at skalere op,“
forklarer dr. Eckhard Roos,
Head of Key Account and
Industry Segment Management Process Automation
hos Festo.

Automationsplatform CPX
Festos automationsplatform
CPX har igen vist sig at være ideel som omdrejningspunkt i et modulopbygget
automationssystem. Denne
platform kan acceptere ikke
blot pneumatiske komponenter i sine IP65/67-vari-

anter, men også forskellige
controllere og fjern-IO‘er
for en række sensorer, for eksempel til trykovervågning
eller temperaturmåling, på
modulopbygget basis.
Inden for vandbehandling kan der for eksempel
afhængigt af applikationen
skabes platforme i forskellige konﬁgurationer. Disse
100 % transportable ﬁltersystemer er især interessante i tilfælde, hvor behovet for
vand er lille og kun kræver
behandling af op til 1.000
m³ vand om dagen. Med
transportable ﬁltersystemer
kan vandproduktionen startes op meget hurtigt.

Varianter af platforme
Hvor eksempelvis pumpeplatforme, som ikke er specielt komplekse, kun kræver
nogle få ventilpladser i den
pneumatiske sektion af en
CPX/MPA, har ﬁltermodulplatforme brug for analoge indgange og udgange
til trykovervågning. Mere
komplekse moduler, f.eks.
en CIP-platform, der består
af anlægssektioner og beholdere til rengøringsmidler
og blanding af rengøringsopløsninger, kræver yderligere automationsmoduler
på CPX/MPA som eksempelvis analoge indgange til
temperaturmåling eller en
controller til proportionalteknologien.
Disse platforme skal fun-

gere selvstændigt og være
meget driftssikre. De kommunikerer konstant med en
mastercontroller, som styrer
det overordnede system. En
anden fordel ved platformene er, at omkostningerne til
kabel- og ledningsføring er
forholdsvis lave.

Fordele for engineering
Disse er ikke de eneste fordele ved modulopbygget
automation. For et komplet
procesindustrianlæg, gør
brug af moduler, engineering-processen hurtigere og
mere omkostningseffektiv,
eftersom det ikke er nødvendigt at ændre hele automationskonceptet ved at
udvide hele anlægget, men
kun at forbinde de relevante
automationsmoduler med
styringssystemet. Det sikrer
gnidningsløs kommunikation mellem de forskellige
niveauer i automationspyramiden.
For OEM‘er betyder det
modulære koncept også, at
det er muligt at producere
små mængder af ensartede
moduler eller endda producere platforme til lager.
De kan som følge af dette
nyde godt af stordriftsfordele i både produktion og
montage samt reducere deres omkostninger. Samtidig
styrkes producenternes mulighed for at levere, så deres
slutbrugere hurtigere kan nå
ud til deres markeder med
de rigtige produktionsmængder af nye produkter.
-Hvis det også lykkes os
at kunne betjene procesindustrianlæg via mobile
terminaler, vil det være et
yderligere skridt i retning
mod Industry 4.0, siger
automationsekspert Roos.

Problemfri bevægelse i industri 4.0 med smart plastics
Intelligente e-kæde-, kabel- og lineærlejeprodukter
øger anlægsdriftstiden.
SMARTPLASTIC. motion plastics, højpræstationsplast
til bevægelse, trodser regn,
salt, ekstreme temperaturer, er modstandsdygtig over
for olie eller kemikalier, er
lettere, mere dynamisk, mere energieffektivt og samtidig omkostningseffektivt.
igus præsenterer nu næste
skridt – intelligente „smart
plastics“ til industri 4.0.
Målet er at gøre forudseende vedligeholdelse endnu
nemmere og på den måde
reducere omkostningerne i
fremtidens fabrik.

Præcise forudsigelser
om levetiden
Højpræstationsplast anvendes i dag over hele verden
til bevægelsesapplikationer.

I dagligdagen i køkkenmaskiner, cykler eller brusekabiner og i industrien
i værktøjsmaskiner eller
krananlæg. igus er i stand
til at lave præcise forudsigelser 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 videre og præsenterer intelligente plastløsninger, der
sikrer endnu mere stabilitet
i fremtidens fabrik

smart plastics registrerer
status i realtid
De sammenkoblede smart
plastics øger mulighederne

Takket være isense kan de intelligente
e-kæder, kabler og lineærføringer
kommunikere med kunden og orientere om egen status og mulige vedligeholdelsesdatoer. isense kan valgfrit
kobles sammen med igus‘ datacenter
for at automatisere og optimere vedligeholdelsesprocesser.

for den såkaldte forudseende vedligeholdelse og
forøger anlæggets tilgængelighed for kunden. Intelligente drylin lineærføringer,
intelligente energikæder og
intelligente kabler overvåger
konstant sig selv og advarer
hurtigt om en eventuel fejl.
Serien ved navn isense består af forskellige sensorer og
overvågningsmoduler. Ved

at koble produkterne med
igus‘ kommunikationsmodul (ICOM) sker der direkte
integration med kundens infrastruktur.

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 forudsige problemfri funktion i
realtid. Hvis måleværdierne
overskrides, informerer de
intelligente produkter i tide
om den resterende anvendelsestid, hvilket muliggør
rettidig vedligeholdelse og

udskiftning. isense kan også
kobles til igus‘ datacenter,
hvilket giver yderligere digitale muligheder: individuel levetidsberegning og
optimering af forretningsprocesser. Det omfatter
bl.a. skræddersyet vedligeholdelse eller bestilling af
reservedele På den måde
sænker elektronisk intelligens vedligeholdelsesomkostningerne yderligere og
øger anlæggets driftstid.
www.igus.dk
hassel.
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Markedets mest præcise højnøjagtigheds radar
med 79 GHz
Endress+Hauser har lanceret verdens mest nøjagtige radar med et frekvensområde på 79 GHz til
QLYHDXPnOLQJLY VNHU'HQQ\HUDGDU0LFURSLORW105WLODIUHJQLQJVDSSOLNDWLRQHUHUFHUWLÀFHUHWDI
uafhængige test myndigheder med en nøjagtighed på op til ± 0,5 mm. Den skarpt fokuserede
PLNURE¡OJHVWUnOHPHGPDUNHGHWVVNDUSHVWHYLQNHOSnʱJLYHUHQVLNNHURJSnOLGHOLJPnOLQJXGHQ
forstyrrende signaler, selv i meget smalle tanke.
Som førende teknologivirksomhed
indenfor procesinstrumentering,
sætter Endress+Hauser jævnligt nye
standarder indenfor instrumentering.
Med anvendelsen af en radar frekvens
på 79 GHz har Endress+Hauser åbnet
op for en helt ny æra indenfor
niveaumåling af væsker. Den nye
radar kan løse selv de mest
avancerede niveaumålingsopgaver
uanset om det er i smalle tanke,
aggressive medier eller en ellers
besværlig installation. Brugeren får
her en mere pålidelig måler med et
mere fokuseret signal og samtidig
PDQJHÁHUHRJQHPPHUH
installationsmuligheder.
Nøjagtigheden er i vinkel
Micropilot NMR81 udnytter 79
GHz-teknologien til at generere

markedets smalleste stråle med en
vinkel på ned til 3 °. Dermed bliver
målingerne væsentligt mere
pålidelige, selv i smalle tanke fordi
radarstrålen undgår hindringer såsom
ledeplader på beholderens vægge, og
kan derfor uhindret sende og modtage
sit signal.
Det er desuden nemmere at installere
den nye radar i meget høje tanke,
fordi strålen ikke rammer tankvæggen
undervejs og hvis det skulle være
nødvendigt, kan den nye radar også
installeres tæt på tankvæggen pga.
den smalle strålevinkel.
Teknologien tillader et meget langt
måleområde på op til 70 meter og til
brug ved afregning kan radaren måle
op til 30 meter med en nøjagtighed på
± 0,5 mm.

Godkendt til afregning
For at anvende et måleinstrument til
afregningsapplikationer kræver det et
instrument med meget høj præcision.
American Petroleum Institute (API) og
International Organisation for Retslig
Metrologi (OIML) anbefaler en
nøjagtighed på 1 mm (1/16") for
instrumentet ved fabrikskalibrering og
indenfor 4mm (3/16") for hele
PnOHV\VWHPHWH͉HULQVWDOODWLRQSn
tanken. Micropilot NMR81 kan nemt
opfylde alle API og OIML krav.
Derudover er antennen udstyret med
en gastæt gennemføring, som er
særlig vigtig for håndtering af stærkt
JL͉LJHHOOHUGL̟XQGHUHQGHY VNHU
Læs mere om den nye Micropilot radar
på: www.dk.endress.com/79ghz

Micropilot NMR81 udnytter 79 GHzteknologien for at generere markedets
smalleste stråle.

Radar i helt nye dimensioner
Med de nye radarer FMR10 og FMR20 kan
Endress+Hauser nu tilbyde helt nye innovative
løsninger for niveaumåling indenfor vand og
spildevand. Som de eneste radarer på markedet, er
det nu muligt at tilgå alle værdier og hele menuen
via Bluetooth®-teknologi og en SmartBlue app.
Endress+Hauser har valgt at benytte
sig af Bluetooth®-teknologien, for at
opnå fjernadgang og samtidig have
mulighed for at tilbyde 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
brugeren fuld adgang til alle data, har
Endress+Hauser designet en
SmartBlue app, som i al sin enkelhed
bare downloades til enten Android

eller iOS (iPhone og iPad). Der skal
ikke anvendes nogen ekstra bokse
eller ledninger.
'HUH͉HUNDQUDGDUHQLGUL͉V WWHVSn
mindre end 1 minut med de mest
almindelige parametre.
8QGHUGUL͉HUGHWPXOLJWDWKHQWHGDWD
på alle installerede radarer både på
målte værdier, måler status og sågar
NXUYHURYHUÁHUHGDJHVY UGLHU²DOW
sammen på enten mobiltelefon eller
tablet.

Fordele
• Adgang til alle de værdier og den fulde menu på din smartphone eller
tablet (iOS, Android) via Bluetooth®-teknologi og SmartBlue app LQQRYDWLYRJH̟HNWLY
• De mest kompakte radarer takket være det unikke radarchipdesign
• FMR20, kan takket være Bluetooth®-teknologien anvendes i både
eksplosive (ATEX) og svært tilgængelige områder
• Meget konkurrencedygtig pris

FMR10 og FMR20 er de mest kompakte radarer takket være det unikke radarchip design.

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
DQWHQQH²HQKHOWQ\RSÀQGHOVHVRP
Endress+Hauser har udviklet. Dette
betyder, at de nye radarer kan
tilpasses selv i applikationer med
trænge forhold.
Samtidig er ledninger og elektronik
hermetisk forseglet, hvilket eliminerer
YDQGLQGWU QJQLQJRJWLOODGHUGUL͉
under selv barske miljøforhold.
Radarerne kan også anvendes i farlige
områder (ATEX) eller steder hvor det
kan være vanskeligt at nå, takket være
Bluetooth®-teknologien
En skarp pris og hurtig levering
Hvis man kigger på forskellen på de to
radarer, er FMR10 til alle standard
DSSOLNDWLRQHURJNDQGHUPHGÀQGHV
via Endress+Hauser’s E-direct
hjemmeside for alle målere, som er

hurtig at udvælge og som har mindre
end en uges leveringstid.
FMR20 radaren er til mere
komplicerede applikationer og har
ÁHUHYDOJPXOLJKHGHU²IHNVHQ$7(;
version. Her vil leveringstiden være
OLGWO QJHUHRJGHWNU YHUR͉HJRG
YHMOHGQLQJIRUDWÀQGHGHQULJWLJH
måler.
Læs mere på:
www.dk.endress.com/radar10_20

Bluetooth®-teknologien anvendes i både
eksplosive (ATEX) og svært tilgængelige
områder.
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Nem proces overvågning
Endress+Hauser udvider sin succesfulde Liquiline platform. Den nye Liquiline transmitter, CM44P,
tilbyder multikanal og multiparameter funktionalitet til proces-fotometre og Memosens sensorer.
3URFHVVHUVnVRPNURPDWRJUDÀJ ULQJRJIDVHVHSDUDWLRQNDQQXXGI¡UHVPHUHEUXJHUYHQOLJWRJPHGODQJW
enklere vedligeholdelse på grund af Liquiline platformen og Memosens teknologien.
3URFHVVHUVnVRPNURPDWRJUDÀ
J ULQJÀOWUHULQJHOOHUIDVHVHSDUDWLRQ
NU YHURYHUYnJQLQJDIÁHUHSDUDPHWUH
for at mindske spild og sikre en høj
produktkvalitet. Liquiline CM44P
måler op til 16 forskellige parametre
ved at tage input fra op til to
SURFHVIRWRPHWUHRJÀUH0HPRVHQV
sensorer samtidigt. Man kan derfor få
alle nødvendige
kvalitetskontrols-relaterede parametre
fra én transmitter og dermed øge
overskuddet med en reduceret
LQVWDOODWLRQVWLGRJODYHUHXGJL͉HUWLO
udstyr.
Brugervenlig og praktisk
At anvende én transmitter platform til
alle målepunkter bringer den fordel, at
alle sensorer fungerer på samme
måde, hvilket kan reducere potentielle
betjeningsfejl. Med den valgfrie
webserver kan man desuden få
fjernadgang til transmitteren og

dermed overvåge alle måleværdier
HOOHU QGUHHQNRQÀJXUDWLRQXDQVHW
KYRUPDQEHÀQGHUVLJ$OOH
diagnostiske beskeder rapporteres i
henhold til NE107, hvilket sikrer en
høj processikkerhed.
2PNRVWQLQJVH̟HNWLYRJVLNNHU
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.
Deres realtid og optiske måleprincip
eliminerer behovet for reagenser og
hjælper brugeren til at optimere deres
processtyring.
Perfekte sensorkombinationer
Liquiline CM44P er den første
transmitter platform, der tilbyder
muligheden for at kombinere

Liquiline CM44P måler op til 16 forskellige
parametre ved at tage input fra op til to
SURFHVIRWRPHWUHRJÀUH0HPRVHQVVHQVRUHU
samtidigt.

Liquiline CM44P er den første transmitter
platform, der tilbyder muligheden for at
kombinere proces-fotometre og Memosens
sensorer i én transmitter.

proces-fotometre og Memosens
sensorer i én transmitter, hvilket
resulterer i den perfekte kombination
for mange applikationer. For at hjælpe
kunderne i det rette valg, har
Endress+Hauser allerede sammensat
nogle
produkt-kombinationer, som det
perfekte valg til udvalgte standard

applikationer indenfor
fødevareindustrien.

Høj nøjagtighed og
minimal vedligeholdelse
Nye analysatorer til overvågning af klorid og nitrat
Rent vand med garanti - CA80NO
At have adgang til sundt og rent vand
bliver vigtigere og vigtigere, og øger
behovet for pålidelig vandbehandling.
Nitrit er en stor kemisk indikator for
YDQGNYDOLWHWHQIRUGLGHWHUJL͉LJWRJ
fremmer dannelsen af
NU ͉IUHPNDOGHQGHQLWURVDPLQHU
Dette er grunden til, at
myndighederne fastsætter strenge

Liquiline analysatorerne er designet med
meget præcise dispensere til
reagensdoseringsaktiviteten for at garantere
reduceret forbrug.

nitrit grænser, som vandværker og
producenter af mineralvand eller
fødevarer kun kan opnå ved ekstremt
præcis overvågning af nitrit værdier.
På de danske vandværker reducerer
PDQNY OVWR̟HWLYDQGHWYLDHQ
QLWULÀNDWLRQGHQLWULÀNDWLRQVSURFHV
Denne proces måles bedst direkte via
en spektrofotometrisk måling på en
ÀOWUHUHWSU¡YH
Liquiline System CA80NO
analysatoren overvåger denne
GHQLWULÀNDWLRQVSURFHVRQOLQHRJ
leverer de målte værdier hurtigt, så
brugeren har mulighed for at optimere
kontrollen af kuldioxid doseringen.
Udledningsgrænser under kontrol
- CA80CR
En del virksomheder i Danmark
genererer forurenet spildevand, der
skal behandles, før det kan frigives til
kloaksystemet. Disse virksomheder
RSHUHUHUR͉HGHUHVHJQH
rensningsanlæg for at reducere de
IRUXUHQHQGHVWR̟HUWLOJU QVHUGHU
RSI\OGHUGHIDVWVDWWHXGOHGQLQJVD͉DOHU
med kommunen. For at opnå disse
værdier for chrom og dermed chromat,
kræves der en absolut pålidelig og

Analysatoren Liquiline System CA80CR
optimerer processen for kromatreduktion i
industrispildevand og CA80NO optimerer
nitrit overvågning.

præcis chromat (Cr (VI)) overvågning
og fuld dokumentation af de målte
værdier. Liquiline System CA80CR
giver optimal støtte til disse
virksomheder.
Lavt reagensforbrug og forenklet
vedligeholdelse
'UL͉VRPNRVWQLQJHUQHIRUHQ
kolorimetrisk analysator er afhængig
af forbruget af reagenser og
kalibreringsstandarder. Liquiline
analysatorerne er designet med meget
præcise dispensere til
reagensdoseringsaktiviteten for at
garantere reduceret forbrug.
Reagenserne til Liquiline CA80CR kan
holde op til 3½ måned med et
målingsinterval på 10 minutter.
CA80NO bruger den standardiserede
kolorimetriske naphthylamin metode
H͉HU,62RJ',1(1²IRU
at sikre en ensartet
sammenlignelighed til laboratorie
målinger, mens CA80CR anvender den
standardiserede kolorimetriske
”diphenyl carbazid” metode.

Læs mere på:
www.dk.endress.com/cm44p_dk

Automatisk rengøring og
kalibrering
Endress+Hauser tilbyder ikke kun
analysatorer til nitrat og klorid
RYHUYnJQLQJ'HUÀQGHVDOOHUHGH
”Liquiline Systems CA80” for
ortofosfat, ammoniak og jern
overvågning og andre parametre vil
blive lanceret senere.
Fælles for analysatorerne, foruden et
lavt reagensforbrug og en forenklet
vedligeholdelse uden brug af værktøj,
er de automatiske funktioner for
rengøring og kalibrering der sikrer, at
analysatoren og dens
prøveforberedelse fungerer pålideligt
og uden manuel indgriben over en
længere periode. Desuden kan
analysatorerne opgraderes til en
komplet målestation, for eksempel
ved at forbinde en Memosens
turbiditet sensor. Takket være
Memosens teknologien er tilkobling af
en ny sensor nemlig bare ”Plug &
Play”.
Læs mere om chromatovervågning:
www.dk.endress.com/ca80cr_dk

Og om nitratovervågning:
www.dk.endress.com/ca80no_dk
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Nye kompakte trykmålere - nem installation, pålidelig
måling og attraktiv pris
I standard applikationer i både proces- og fødevareindustrien, handler det om at bruge en måler, som gør
KYDGGHQVNDO'HQVNDOY UHSnOLGHOLJOHWDWLQVWDOOHUHRJV WWHLGUL͉RJVLGVWPHQLNNHPLQGVW
imødekomme budgetmæssige krav. Endress+Hauser lancerer en ny serie af kompakte sensorer til gas og
Y VNHDSSOLNDWLRQHU²LV GYDQOLJK¡M(QGUHVV+DXVHUNYDOLWHWRJWLOHQV UGHOHVDWWUDNWLYSULV
I over 20 år har Endress+Hauser stået
for kvalitets trykmålere til industrien
og har opbygget et varemærke baseret
på gennemtestede produkter og sikre
materiale valg. Faktisk bliver 100% af
alle trykmålere gennemtestet på
fabrikken, inden de kommer ud til
NXQGHUQH²RJGHWWHIRUWV WWHU
Endress+Hauser med.
Den nye serie af prisvenlige
trykmålere; PMP11, PMP21, PMP23,
PTP31B og PTP35B kan bestilles via
E-direct hjemmesiden, hvor
SURGXNWHUQHQHPWNDQNRQÀJXUHUHVRJ
bestilles. Leveringstiden er mindre
end en uge. Samtidig har
Endress+Hauser lanceret en nyhed på
markedet, idet kunderne bestiller de
Q\HPnOHUHI UGLJNRQÀJXUHUHGH
²GHUPHGHUGHOLJHWLODWDQYHQGHL
processen.
.DOLEUHULQJVFHUWLÀNDWHUXGVWHGHV
gratis til alle trykmålere og kan hentes
ved hjælp af serienummeret via CER
(Common Equipment Record), som
NDQÀQGHVSnYRUHVKMHPPHVLGH

Til en lang række applikationer
Med en bedre nøjagtighed og et bredt
udvalg af procestilslutninger og
godkendelser løser vores nye
trykmålere opgaven i en lang række
applikationer, f.eks. vand og
spildevandsindustrien, i
KM OSHSURFHVVHUWLOWU\NOX͉DQO J
procesvand, brandvand osv. Til
fødevareindustrien tilbydes de med
fuldsvejst hygiejnisk proceskobling
med høj tætningsklasse, hvilket gør
dem egnede til miljøer, der trykspules.
Smart QR kode
(QVPDUWÀQHVVHSnGHQ\HWU\NPnOHUH
er et lille skilt med en QR kode. Med
denne kode behøver du ikke at læse
mærkningen med serienummer m.m.
du kan simpelthen bare få dette via
QR koden. Dette er specielt smart hvor
måleren er placeret svært tilgængeligt
²PHQGHWJnUJHQHUHOWRJVnKXUWLJHUH
i en travl hverdag.

Den nye Cerabar og
Ceraphant serie har:

Den nye Cerabar og Ceraphant familie
supplerer niveau switchene Liquipoint og
Liquiphant og letter dit valg af den rigtige
måler til dine behov via vores E-direct
hjemmeside.

med et tydeligt display, som også kan
være baggrundsbelyst. Desuden er der
små trykknapper ved displayet for
bedre brugervenlighed.
Trykmålerne fra Endress+Hauser er
blandt markedets absolut mest
pålidelige og er det perfekte valg, hvor
høj ydeevne er påkrævet til en lav pris.

• Hus og prosestilkobling i
AISI316L
• Keramisk sensor 99,9% Al2O3
(kommer), PMC11/21
• Metalmembran AISI316L/1.4435,
PMP11/21/23
• Med switch udgang og display:
PTC31B/PTP31B/PTP33B
• Absolut og relativ sensor
• Måleområde fra 100mbar til
400bar
• Nøjagtighed til ±0,3%
• EX godkendelser til både
Europa og resten af verden
• EHEDG, 3-A, EG1935/2004
• Op til IP69
• Temp 85/100°C, 135°C max 1t
• DNV GL, ABS (kommer)

Læs mere på:
www.dk.endress.com/nye_cerabar

Det er ikke altid lige nemt at se
værdierne på displayet i f.eks. fuld sol.
Derfor bliver de nye målere leveret

Din ideelle målepartner til vandbehandling
Selvom vi i Danmark fortsat er så heldige at vores drikkevand primært
produceres fra nogenlunde rent grundvand, så stilles der store krav indenfor
LQGXVWULHQRPDWSURGXFHUHE UHG\JWLJWRJLNNHPLQGVWVnH̟HNWLYWVRP
muligt. Derfor bliver alle leverandører af instrumentering til branchen også
pålagt at understøtte disse krav.
'HQPHVWDQYHQGWHÁRZPnOHU
indenfor vand og spildevand er den
PDJQHWLVNHÁRZPnOHUVRP
Endress+Hauser har udviklet og
produceret i over 35 år. Igennem tiden
er der blevet installeret tæt på 2
millioner magnetiske Endress+Hauser
ÁRZPnOHUHLYHUGHQKYLONHWSODFHUHU
Endress+Hauser som den førende
OHYHUDQG¡UDIPDJQHWLVNHÁRZPnOHUH
Hvis man kigger på selve
måleprincippet i den magnetiske
ÁRZPnOHUHUGHULNNHVNHWGHVWRUH
forandringer over årene, men hvis
man kigger på den magnetiske
ÁRZPnOHULGDJNRQWUDIRUEDUHnU
siden, er der sket store og markante
forbedringer, som alle bidrager til at
VNDEHHQPHUHH̟HNWLYGUL͉
Vandtæt innovation
'HQQ\HVWHPDJQHWLVNHÁRZPnOHU
Promag 400, fra Endress+Hauser
tilbyder brugerne helt nye og

innovative funktioner, som ikke er set
på markedet i én og samme måler før.
For at sikre en nem installation, uden
restriktioner, vil måleren kunne
installeres uden behov for
respektafstande.
1nUPDQVNDOVWDUWHGHQQ\HÁRZPnOHU
op, kan dette gøres via den
integrerede webserver. Med
opstartsmenuen kan den nye måler
sættes op på bare 10 minutter på en
stor skærm i stedet for på
instrumentets display. Via
ZHEEURZVHUHQKDUPDQGHUH͉HU
adgang til alle data og parametre, som
kan overvåges selv hjemme fra sofaen.
To målere i én – et godt køb!
0RGVDWGHÁHVWHPnOHUHSnPDUNHGHWL
dag, kan Promag 400 måle ikke bare
ÁRZHWPHQRJVnOHGQLQJVHYQHQ
online. Dermed kan man i én proces
også måle renheden af vandet og
hurtigt foretage korrigerende

handlinger, hvis vandkvaliteten ikke
ligger indenfor det accepterede.
Promag 400 er desuden en af
markedets mest nøjagtige magnetiske
ÁRZPnOHUHPHGHQQ¡MDJWLJKHGSn
0,2% og er samtidig godkendt til
DIUHJQLQJVDSSOLNDWLRQHUH͉HU0,'
MI-001.
)RUHQNOHWYHULÀNDWLRQ
Promag 400 har en integreret
YHULÀFHULQJVIXQNWLRQ+HDUW%HDW
TechnologyTM, som gør at brugerne
VHOYNDQYHULÀFHUHPnOHUHQPHQVGHQ
sidder i processen -og uden at stoppe
SURFHVVHQ9HULÀNDWLRQHQNDQVnJDU
startes uden fysisk adgang til
ÁRZPnOHUHQKYLVPnOHUHQHUNREOHW
på nettet. Man kan dermed aktivere
YHULÀNDWLRQVSURFHVVHQYLDVLW
kontrolsystem (SRO anlæg).
9HULÀFHULQJHQRSI\OGHUDOOHNUDYLQNO
,629HULÀNDWLRQVGRNXPHQWHW
kan når som helst udskrives som PDF

Endress+Hauser har
udviklet og produceret
magnetiske
ÁRZPnOHUHLRYHUnU
og igennem tiden er
der blevet installeret
tæt på 2 millioner
magnetiske
ÁRZPnOHUHLKHOH
verden.

Promag 400 kan
PnOHEnGHÁRZHW
og ledningsevnen
online.

dokument og bruges i en eventuel
audit. Selve dokumentet er meget
overskueligt og angiver målerens
tilstand med en bestået/ikke bestået
værdi. Det er ikke til at misforstå.
'HUÀQGHVLNNHHQPDJQHWLVN
ÁRZPnOHUSnPDUNHGHWLGDJGHU
tilbyder brugerne så mange fordele i
én måler.
Læs mere om Promag 400 på:

www.dk.endress.com/promag400_dk
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)XOGNRQWURORYHUÁRZHWPHG+HDUWEHDW7HFKQRORJ\
'HJHQHUHOOHNUDYWLOÁRZPnOLQJRJIDNWXUHULQJDIYDQGNU YHUDWÁRZPnOHUHQRYHUKROGHU
VSHFLÀNDWLRQHUQH)RUDWEHYLVHGHWWHKDUPDQLQGWLOIRUQ\OLJY UHWQ¡GWWLODWIMHUQHÁRZPnOHUHQIUD
røret for at udføre en kalibrering, hvilket er en udfordring både i forhold til logistik og arbejdsbyrde.
/\FNHE\6WDUFKKDUIXQGHWHWDOWHUQDWLYWLOGHQG\UHNDOLEUHULQJÁRZPnOHUHQ3URPDJPHG+HDUW%HDW
7HFKQRORJ\RJLQWHUQVSRUEDUYHULÀNDWLRQ
Lyckeby Starch udvikler, producerer og
markedsfører bl.a. stivelsesprodukter,
NDUWR̟HOÀEHURJNDUWR̟HOSURWHLQ
Virksomheden har omkring 140
medarbejdere i Kristianstad,
Bäckaskog, Mjällby og Jämjö. For tiden
bliver Lyckebys produktionsanlæg
opgraderet og der foretages store
investeringer for at imødekomme
fremtiden. På fabrikken i Kristianstad
har man for nylig investeret i to nye
ÁRZPnOHUHQHPOLJWRVWN3UROLQH
Promag 400 med Heartbeat
Technology™ fra Endress+Hauser.

Kontinuerlig overvågning
"Heartbeat Technology™ er en ny
funktion, der hjælper med at holde
NRQWURORYHUÁRZPnOHUQH'HQEHVWnU
af tre dele; Heartbeat Diagnostics,
Heartbeat Monitoring og Heartbeat
9HULÀFDWLRQIRUNODUHU&DUO7KHDQGHU
salgsingeniør hos Endress+Hauser AB.
Heartbeat Diagnostics giver
kontinuerlig overvågning og
integration med overordnede
systemer, og sikrer, at information om
ÁRZPnOHUHQVWLOVWDQGDOWLGHU
tilgængelig. Heartbeat Monitoring er
baseret på regelmæssig intern kontrol,
VRPÁRZPnOHUHQXGI¡UHURJVRP
LQGHE UHUHQWLGOLJLGHQWLÀNDWLRQDI

Krav om kontrol og sporbarhed
Ifølge sikkerheds- og kvalitetskrav til
regnskab og fakturering af vand skal
ÁRZPnOHUQHNXQQHJLYHJ\OGLJH
værdier. For at bevise dette, skal
ÁRZPnOHUHQHWHVWHVLKHQKROGWLO
kravene i ISO9001. Brugeren kan
bevise de gyldige værdier med en
NDOLEUHULQJHOOHUYHULÀNDWLRQ HOOHU
begge). Begge metoder kræver
sporbarhed til nationale eller
internationale standarder.
"Der stilles krav til os fra kommunen
om at rapportere hvor meget og hvad
vi pumper," beretter Lars-Åke
Åkerlund, el & automationschef hos
Lyckeby Starch AB.

0HGGHQQ\HÁRZPnOHUKDUYLKHOHWLGHQIXOG
NRQWURO9LNDQQHPWJHQNHQGHKYRUPHJHWYL
SXPSHUWLONRPPXQHQRJYLKDUGRNXPHQWDWLRQ
SnDWÁRZPnOHUHQIXQJHUHU

Lars-Åke Åkerlund, el & automationschef hos
Lyckeby Starch AB er meget tilfreds med sine
Q\HÁRZPnOHUHRJKDUYDOJWDWLQYHVWHUHL
\GHUOLJHUHRWWHÁRZPnOHUHPHG+HDUWEHDW
Technology™ til et andet anlæg.

ændringer. Dermed er det muligt at
udføre en proaktiv vedligeholdelse.
+HDUWEHDW9HULÀNDWLRQHUHQLQWHJUHUHW
YHULÀFHULQJVIXQNWLRQLÁRZPnOHUHQ
som gør at brugerne selv kan
YHULÀFHUHPnOHUHQPHQVGHQVLGGHUL
processen - og uden at stoppe
SURFHVVHQ8QGHUYHULÀFHULQJHQ
kontrollerer systemet om
ÁRZPnOHUHQVNRPSRQHQWHURSI\OGHU
IDEULNVVSHFLÀNDWLRQHUQH.RQWUROOHQ
kan dokumenteres i en
YHULÀNDWLRQVUDSSRUW

Heartbeat Technology™ forenkler processen og sparer tid, samtidig med at du har fuld kontrol
RYHUGLWDQO JRJÁRZPnOHUHQVVWDWXVRJSnOLGHOLJKHG

godkendt af det tyske testinstitut TÜV,
KYRUÁRZPnOHUHQVPXOLJKHGIRU
HJHQYHULÀFHULQJJ¡UGHQYHOHJQHWL
anvendelsen af kvalitetssystemer
baseret på ISO9001. En tredjeparts
godkendt indbygget
YHULÀFHULQJVIXQNWLRQLÁRZPnOHUHQHU
unikt for Endress+Hauser. Dette giver
brugerne mulighed for, på en hurtig
og enkel måde, at kontrollere deres
ÁRZPnOHUXGHQDWEHN\PUHVLJRP
YHULÀFHULQJHQVSnOLGHOLJKHG
'HUHUVWLJHQGHH͉HUVS¡UJVHOH͉HU
ÁRZPnOHUHPHG+HDUWEHDW
Technology™, især fra industrien, men
også rensningsanlæg, som har store
ÁRZRJKYRUNRQWUROHUQ¡GYHQGLJ
Heartbeat Technology™ forenkler
processen og sparer tid, samtidig med
at du altid har kontrol over dit anlæg
RJÁRZPnOHUHQVVWDWXVRJ
pålidelighed”, afslutter Carl Theander.

'HWRQ\HÁRZPnOHUHPHG+HDUWEHDW
Technology™ er monteret på vores
kloakker. Den ene måler, hvad vi
pumper fra fabrikken til en tank før
pumpning til kommunen. Den anden
måler, hvor meget vi pumper til
kommunen”.
Sparet arbejde
0HGGHQ\HÁRZPnOHUHVSDUHUYLHQ
masse arbejde. Tidligere måtte vi
GHPRQWHUHÁRZPnOHUQHHQJDQJRP
året for at få dem kalibreret. For ikke
at gribe ind i produktionen måtte vi
gøre det i sommerferien. Med de nye
ÁRZPnOHUHKDUYLIXOGNRQWUROSnDOOH
tidspunkter. Vi kan på en nem måde
se hvor meget vi pumper til
kommunen og vi har dokumentation
SnDWPnOHUQHIXQJHUHU(͉HUVRPYL
også kan få oplysninger om
ÁRZPnOHUHQVWLOVWDQGXQGHUVW¡WWHU
det vores arbejde med forebyggende
vedligeholdelse.
Vi har endnu ikke tilsluttet
ÁRZPnOHUQHWLOQHWY UNHWYLD
fjernovervågning, så indtil videre går
YLXGWLOPnOHUQHRJDÁ VHURJ
kontrollerer. Det er en meget god
funktionalitet, der gør vores arbejde
lettere og sikrer kvaliteten af
målingen, derfor har vi nu investeret i
\GHUOLJHUHRWWHÁRZPnOHUHPHG
Heartbeat Technology™ til et andet
anlæg", fortæller Lars-Åke Åkerlund.
Flowmåleren Proline Promag 400 med
Heartbeat Technology™ er testet og

Promag 400 med Heartbeat Technology™ gør
det nemt at opfylde de generelle krav til
NRQWURORJYHULÀNDWLRQDIÁRZPnOHUHWLOYDQG
7DNNHWY UHRSO\VQLQJHUQHRPÁRZPnOHUHQV
tilstand er det også muligt at arbejde med
forebyggende vedligeholdelse.
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Markedets første
ÁRZPnOHUPHG352),1(7
(QGUHVV+DXVHUKDUXGYLNOHWPDUNHGHWVI¡UVWHÁRZPnOHUPHG352),1(7RJWLOE\GHUGHUPHGNXQGHUQHHQ
nem og problemfri integration. Specielt indenfor fødevareindustrien vil den hurtigere kommunikation og
omfattende datamængde fra multivariable enheder betyde forhøjet produktkvalitet og besparelser.
I dag er over 90% af alle målepunkter
udstyret med HART og 4-20mA
kommunikation, som giver en god og
stabil kommunikation af de målte
værdier. Dog ser Endress+Hauser
tydelige tendenser, specielt indenfor
fødevareindustrien, på at
maskinbyggere skal være mere
ÁHNVLEOHRJDUEHMGHHQGQXKXUWLJHUH
for at forblive konkurrencedygtige.
Med en PROFINET integration er der
mange penge at spare både omkring
rådgivning, valg af produkt og
opstartsfasen, da det er en
standardiseret løsning med nem og
problemfri integration, som samtidig
giver slutbrugeren en masse fordele.
Store fordele for slutbrugeren
Slutbrugeren kan spare mange penge
på en hurtigere kommunikation
omkring kritiske måleværdier, samt
spare tid på en langt hurtigere
XGVNL͉QLQJDIÁRZPnOHUQHGDDOOH
indstillinger allerede er registreret og
gemt. Desuden tilbyder PROFINET en
QHPO¡VQLQJQnUÁHUHÁRZPnOHUHVNDO
indstilles samtidigt. De samme fordele
kan opnås med Ethernet/IP som
Proline 100 serien selvfølgelig også er
tilgængelig med.
0DUNHGHWVI¡UVWHÁRZPnOHUPHG
PROFINET
Da det stigende behov for
måleinstrumenter med PROFINET
primært er kommet fra
fødevareindustrien, har
Endress+Hauser nu valgt at udvikle
GHUHVSRSXO UH3UROLQHÁRZPnOHU
(elektromagnetisk og coriolis) med
PROFINET. Dermed tilbyder
Endress+Hauser markedets mest
NRPSDNWHÁRZPnOHUPHGGHQ
hurtigste og mest stabile
kommunikation. Dette i kombination
med Heartbeat TechnologyTM,
egenkontrol, og muligheden for at få
DGJDQJWLOÁRZPnOHUHQGLUHNWHRYHU
PROFINET, som giver brugeren fuld
tilgængelighed og processtyring,

Problemfri integrering med Proline 100.

uanset hvor installationen måtte
EHÀQGHVLJLYHUGHQ3UROLQHOHYHU
desuden op til alle materiale og
godkendelseskrav i
fødevareindustrien.
Dermed vil Proline 100 være
fremtidens svar på den mest pålidelige
ÁRZPnOHUWLOI¡GHYDUHLQGXVWULHQ
Læs mere på:

www.dk.endress.com/proline100_dk

.RQWUROOHUGLQÁRZPnOHUGLUHNWHYLDGHQLQWHJUHUHGHZHEVHUYHU
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(QGUHVV+DXVHUXGVW\UHU
Au2mate Academy med
procesinstrumenter
Endress+Hauser stod klar med den nødvendige
instrumentering, da Au2mate skulle bygge et 200
kvadratmeter stort demonstrationsmejeri,
Au2mate Academy. Au2mate Academy er et fuldt
funktionsdygtigt mejeri med modtagelse,
pasteurapparat, rør og sensorer.
Virksomheden Au2mate skaber
optimale kundetilpassede løsninger til
PHMHULLQGXVWULHQ²IUDNRPSOHWWH
mejeriautomatiseringsprojekter til
mindre paneler. Hertil kommer
konsulentydelser i form af rådgivning
og kvalitetssikring.
I netop funktionen af at være meget
tæt på mejerierne, har Au2mate
oplevet at mejerianlæggene bliver
større og mere komplekse både med
hensyn til processer og anvendt
automatiseringsteknologi. Samtidig
øges kravene til ydeevne, herunder
optimering af processer, der kan
reducere spild, energiforbrug og
rengøringsmidler og desuden forbedre
anlæggenes oppetid. Dette medfører
DWNUDYHQHWLOGUL͉VRJ
vedligeholdelsespersonalet øges i
forhold til kontinuerlig optimering,
plus tid til diagnosticering og
fejlretning på anlæggene og
automatiseringssystemerne.
Samtidig kører mange kunder syv
dage om ugen, 24 timer i døgnet og
hvis man får et produktionsstop, stiller
det store krav til
vedligeholdelsespersonalet om hurtigt
at stille en diagnose og få gang i
produktionen igen. Derfor har
Au2mate taget initiativ til at bygge
Au2mate Academy for at tilføre ekstra
værdi for kunderne i form af træning,

så de kan hjælpe med at få maksimal
oppetid på kundernes anlæg. Der
tilbydes således kurser målrettet til
ledere, operatører og teknikere
indenfor mejerier.
Et super moderne minimejeri
I januar 2016 kunne Au2mate åbne
dørene for et super moderne
minimejeri på hovedkontoret i
Silkeborg. Der er teorilokale samt et
funktionsdygtigt procesanlæg med
linjestyring, bestående af modtagelse,
UnYDUHODJHUSDVWHXUEX̟HUWDQNH
udlevering/fyldning samt CIP anlæg
- et ”minimejeri” designet og opbygget
i henhold til industriel standard med
procesudstyr og instrumentering,
således at teori og praksis kan trænes
i sammenhæng. Det er dog ikke mælk,
der løber i rørene, men farvet vand.
Instrumentering fra
Endress+Hauser
Endress+Hauser har lang erfaring
med instrumentering til mejerier og
har en fuld produktportefølje til at
dække samtlige applikationer og
processer. Desuden er produkterne fra
Endress+Hauser kendt for høj kvalitet,
god nøjagtighed og lang levetid, som
alle er vigtige parametre for
mejeristerne.

Endress+Hauser har leveret både tryk og temperatur instrumenter til Au2mate Academy.

Et kig ind i Au2mate Academy, som er et 200 kvadratmeter stort demonstrationsmejeri.

Derfor faldt det naturligt at
samarbejde med Au2mate om at
bygge et moderne minimejeri med al
den nødvendige instrumentering. Det
er dog ikke udelukkende
Endress+Hauser instrumentering, der
sidder i anlægget, da Au2mate ønsker
at kunne tilbyde kurser i alle relevante
instrumentfabrikater.
Niveau og temperatur
Til niveaumåling både i tanken og ved
påfyldning, har Au2mate valgt en
niveauswitch, FTL33, som er den mest
NRPSDNWHQLYHDXJD̟HOSnPDUNHGHW
Fordelen ved denne niveauswitch er
den utroligt nemme plug & play
installation og desuden er målingen
meget stabil, da sensoren er upåvirket
af ledningsevne, turbulens, strømme
HOOHUOX͉EREOHU
På temperatur siden har Au2mate
valgt en ny og moderne
temperaturføler, ITHERM TM411,
som er markedets hurtigst målende
temperaturføler samtidig med, at den
er utrolig robust og har en smart
”quick neck” funktion, som betyder at
sensorhovedet bare lige kan drejes af,
når den skal kalibreres.
Derudover sidder der en del
tryksensorer, elektromagnetiske

ÁRZPnOHUHRJLOOXVWUDWLYHGLVSOD\VVn
processen kan følges, samt en glas-fri
optisk sensor til måling af
fase-separation og en universel
fotometrisk transmitter.
Fremtidens læreplads for mejerister
På Au2mate Academy vil kunder,
studerende og egne ansatte lære om
optimering af processerne indenfor
mejerier. Det overordnede formål er at
bidrage til forbedret oppetid,
optimering og udvikling af processer
og produktionsanlæg, som i sidste
ende vil bidrage til at mejerierne bliver
mere konkurrencedygtige.
Endress+Hauser har leveret al
instrumentering kvit og frit i denne
gode sags tjeneste.
Læs mere på:
www.dk.endress.com/au2mate

3DVWHXULVHULQJVSURFHVVHQNDQRYHUYnJHVYLDHQOLOOHÀNVGDWDPDQDJHU(FRJUDSK756*
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fanfare

Vælg smart. Vælg E-direct.
Enkelt + let tilgængeligt
www.e-direct.endress.com

Micropilot FMR10
Free space radar til kontaktfri
niveaumåling

Sensorer, switche og
systemkomponenter
Fordele
 Let at finde det rigtige produkt Konkurrencedygtige
priser og mængderabatter  100% kvalitetsprodukter
 Kort leveringstid
Adgang til oplysninger 24/7/365
 Enkelt overblik over produkter og priser  Teknisk
information  Download det tekniske datablad
Bestil allerede idag!
www.e-direct.endress.com

Det skaber en god dynamik i virksomheden at have en studerende i praktik
Endress+Hauser A/S
Poppelgårdvej 10-12
DK-2860 Søborg

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

kr 2ʫ503,–
11–35 stk.

Komplet produkt information:
www.e-direct.endress.com/fmr10
Micropilot FMR10

Pris/stk. i DKK

Version med 40 mm antenne

1 til 3

4 til 10

11 til 35

Bagpå: G1 ISO228; Foran:
G1½ ISO228; måleområde:
5 m væske; 10 m kabel

ʫ²

ʫ²

ʫ²

3ULVHUQHHUJ OGHQGHLQGWLOLNUSHUVWN HNVNOXVLYPRPVRJIUDJW 
Endress+Hauser A/S Salgs -og leveringsbetingelser er gældende.
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Syddansk industri skal boostes
med ﬂeksibel automatisering
Fremtidens løsning er
automatisering. Kunderene kan ikke leve med en
lang leveringstid.

Skrueopgaver skal automatiseres.

Det antibakterielle og friktionsresistente tribo-tape W160 fås i en
række standardbredder eller kan tilskæres individuelt.

AUTOMATION. En stærk sønderjysk trio er gået sammen
om at gøre det rentabelt også
for små og mellemstore virksomheder at bruge robotter
og automation. Trioen består af Pehama Productions,
Dansani og Mads Clausen
Instituttet på Syddansk
Universitet. Deres indsats
får nu kontant opbakning
af EU-midler fra projektet
AutomationsBoost.
Kunderne kan ikke leve
med lang leveringstid. Antallet af varianter og kombinationsmuligheder stiger.
Konkurrenterne presser
priserne. Og det begynder
at knibe med at rekruttere
medarbejdere nok til at følge
med væksten.
Med andre ord står udfordringerne i kø i den danske industri. Fremtidens
løsning er automatisering.
Mastodonterne i industrien
rundt omkring i verden har
store budgetter til indkøb af
robotteknologi og automatiseringsløsninger. Her kommer de mindre producenter,
som udgør 95 procent af den
danske industri, ofte til kort.

En særlig udfordring
- Dansani er i vækst og produktionen har så stor volumen, at det i stigende grad
giver rigtig god mening at
automatisere processer.
Men vores produktions størrelse placerer os alligevel i et
trælst vadested. Vi har endnu ikke helt volumen nok til
at forrente en investering i
automatisering. Men hvis
jeg siger nej til robotter, så
vil virksomheden blive kørt
ud på et sidespor i løbet af
2-4 år. Konkurrenceevnen
skal forbedres år efter år,
siger produktionschef hos
Dansani, Finn Reinholdt
Jensen.
Industrien i Danmark
har de seneste 30 år mistet
200.000 job som resultat af
udﬂytning af produktion til
andre lande. Udﬂytningen
af produktionen har ramt
Region Syddanmark hårdt,
da en stor del af arbejdspladserne her netop ﬁndes
i industrivirksomheder. I
juni 2015 afsatte Vækstforum derfor en pulje på 25
mio. kr. til en indsats for at
fremme produktivitet og
fastholde arbejdspladser
gennem automatisering i
små og mellemstore virksomheder. Nu er AutomationsBoost-projektet i
gang hos Dansani, ligesom
ﬂere andre projekter er søsat i Syddanmark, ledet af

både for os og for vores kunder, for der ﬁndes et hav af
små og mellemstore virksomheder, som er dygtige
til producere ﬂeksibelt, men
har svært ved at automatisere, forklarer Jens Christian
Clausen, projektleder hos
Pehama Productions.

partnerne RoboCluster og
Væksthus Syddanmark, og
støttet med midler fra EU‘s
Regionalfond og fra Syddansk Vækstforum.

Robotter og ansatte skal
montere sammen
Helt konkret vil Dansani
automatisere skrueopgaver. Der skal skrues i alt 50
skruer i hængsler, når lågerne skal monteres i et typisk
badeværelsesmøblement.
Dette foregår i dag manuelt
hos den sønderjyske producent Dansani. Endnu. For
inden længe bliver det en
interaktiv montagecelle,
hvor medarbejder og robot
samarbejder om at montere
og producere skabe til badeværelser i Nordeuropa.
Men før dette kan blive en
realitet, skal Dansani sammen med automationsﬁrmaet Pehama Productions
og forskere på Mads Clausen Instituttet udvikle en
ﬂeksibel maskine, der kan
fodre en robot montagecelle
med emner. Den skal kunne
tage højde for, at skruerne i
hængslerne er af forskellige
størrelse, og lågerne, som
hængslerne skal sidde i, også
varierer i format.
Hos Dansani erkender
man, at konkurrenceevne
ikke bare er noget, en SMV
kan ringe til en automationsspecialist og købe siget
quick ﬁx til. Mastodonterne
i industrien har store budgetter til indkøb af automation og store stykserier,
der lettere tjener sig hjem
at automatisere.
- Der er mange spanske
og polske leverandører, som
ånder os i nakken og sætter

os under konstant pres. Det
skal vi acceptere som vores
lod. Men vi skal være bedre
til at tænke på helheden i
produktionen end konkurrenterne er. Uden AutomationsBoost ville økonomien
ikke hænge sammen i sådan
et udviklingsprojekt som
dette. Samtidig kan forskerne bidrage med nye vinkler
til både os og Pehama Productions, vurderer Finn
Reinholdt Jensen.

Mere ﬂeksible
brugervenlige robotter
Hos Pehama Productions i
Nordborg udvikler produktionsudstyrs-ﬁrmaet nu på
en såkaldt FlexMontage-løsning, ikke kun til Dansani,
men til industrien globalt.
Pehama Productions forventer at kunne skabe 7-9
nye job i sin virksomhed
takket være FlexMontageløsningen, der senest i 2018
vil være klar til anvendelse i
industrien.
- Robot-teknologien har
udviklet sig i retning af mere
ﬂeksible, brugervenlige robotter, der let kan stilles om
til skiftende opgaver. Men
indretningen omkring robotten skal være tilsvarende
ﬂeksibel. Og dét er den langt
fra. Men vi er nu ved at udvikle elementer til en helt ny,
standardiseret løsning. Den
skal kunne ﬂyttes ﬂeksibelt
rundt mellem Dansanis ﬁre
store produktionslinjer, alt
efter sæsonudsving og kundetrends. En ﬂeksibel løsning vil gøre producenter
mere konkurrencedygtige,
fordi den vil kunne eliminere halvfabrikata og mellemlagre. Potentialet er kæmpe

Automatisering skaber
vækst og nye jobs
Dansani er på 30 år gået fra
0 til 350 millioner kroner i
årlig omsætning. Ud af de
220 medarbejdere er 80 beskæftiget med at producere
75.000 badeværelsesmiljøer
om året. Medarbejderne hos
Dansani følger interesserede
og nogle med en naturlig
skepsis med i planerne om
mere automation. De skal
dog ikke frygte for deres job,
men blot forvente, at væksten hos Dansani ligesom i
andre effektiviseringsprojekter vil skaber nye opgaver
til de medarbejdere, der bliver aﬂastet af ny teknologi.
Zoom ind på mulighederne
Per Gøse, der er teknologisk
projektleder hos RoboCluster opfordrer andre aktører
i den syddanske industri til
at zoome ind på mulighederne i AutomationsBoostprojekterne.
- Virksomhederne skal
ansøge om at være med i
AutomationsBoost for at
få sat gang i et projekt, som
de har brug for, men som
de ikke lige har fået sat i
gang, fordi de har manglet
den fornødne teknologiske
viden eller ﬁnansiering. De
produktionsvirksomheder,
der har tidskrævende og
ensidige, gentagne arbejdsopgaver vil have stor gavn af
at få kigget på, om der kunne
automatiseres. Det er samtidig en rigtig god måde at få
et samarbejde med integratorer og vidensinstitutioner,
der på sigt kan føre til at ﬂere
processer automatiseres i
forlængelse af projektet,
siger Per Gøse.
Ud af et budget på ca.
11,6 mio. er der til de første 7 AutomationsBoostprojekter bevilget 5,3 mio.
så der er 6,3 mio. tilbage i
puljen. Det er opdraget i
ansøgningen, at der skal
komme 9 nye produkter ud
af alle AutomationsBoostprojekterne.
hassel.

Begræns slid og
kontaminering
GLIDEFOLIER. Med det hvide
tribo-tape iglidur W160 har
igus udvidet sit sortiment af
variable glidefolier med et
antibakterielt og UV-stabilt
materiale. På den måde kan
tribologisk belastede overﬂader i hygiejnesensitive
applikationer, såsom medicinsk udstyr og laboratorieudstyr, hurtigt og nemt
påføres folie.
igus gør det med sine glidefolier af friktionsoptimerede polymermaterialer let
at reducere friktionsværdier. Folierne med en tykkelse
på 0,5-1 mm, der ganske
simpelt skæres i den ønskede
størrelse og limes, danner
en glidende overﬂade, som
reducerer friktionsmodstanden i applikationer med
bevægelse. Det beskytter
komponenterne og reducerer samtidig energiforbruget
og driftsomkostningerne i
både værktøjsmaskiner og
transportlinjer.

Fjerde tribo-tape til
hygiejniske miljøer
Efter at have præsenteret
løsninger til høj slid-, varmeog kemisk resistens, eller
som opfylder FDA-standarden til anvendelse vedrørende fødevarer, lanceres
nu et fjerde materiale med
iglidur W160. De antibakterielle egenskaber gør det nye
tribo-folie til et interessant
materiale, når det gælder

hygiejnesensitive applikationer, f.eks. i medicinsk
udstyr og laboratorieudstyr.
Takket være den hvide farve
kan tribo-tapen tilmed anvendes synligt i den medicinske branche.
-UV-stabiliserende tilsætningsstoffer i plastkompositmaterialet forebygger
også ændringer i materialeegenskaberne som følge
af fotooxidation, påpeger
René Achnitz, ansvarlig for
iglidur glidelejer.
-Det vil sige, at det vedligeholdelsesfrie iglidur
W160 også beholder sine
tribologiske fordele permanent i UV-lys, for eksempel
i maskiner til dental hærdning eller sterilisering, fortsætter han.
Folien kan bestilles i
forskellige bredder fra 20
til 500 millimeter og kan
desuden fås med klædebagside, så monteringen bliver
så let som muligt. Takket
være igus skæreservice kan
folien også bestilles i metermål med præcis passende
bredde og længde eller til frit
designede dele. Derfor kan
tribo-tape W160 anvendes
ﬂeksibelt selv på installationssteder med begrænset
plads til markant, effektiv og
omkostningsbevidst reduktion af slitage i bevægelige
applikationer.
www.igus.dk
hassel.

Inspektionskamera til
dræn og aﬂøb med 20 m
ﬁbertrådskabel
Det bevægelige kamera
kan drejes med op til 55
grader.
KAMERA. Buhl Bønsøe A/S
introducerer nu et nyt inspektionskamera med et 14
mm kamerahoved for enden
af et 20 meter ﬁbertrådskabel med afstandstæller. Det
bevægelige kamerahoved
kan drejes med op til 55
grader, og det kan let skubbes ind i et 40 mm. rør og
passere 4 styk 90 graders
bøjninger. Dette gør endoskopet særdeles velegnet til

nem og hurtig inspektion
og vedligehold i alle vinkler af svært fremkommelige
afkroge i rørsystemer herunder aﬂøb, dræn og kloak
samt kanaler, skorstene, CIP
processer med mere.
Hele systemet leveres i
en robust kuffert med indbygget 7” LCD monitor, 20
m. kabel på roterbar rulle
i kufferten. Det er tilmed
muligt, at inspicere i mørke
og under vand, da kameraet
er udstyret med LED lys, og
er vandtæt ned til 10 meter.
www.buhl-bonsoe.dk
hassel.
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Set på Automatik 2016:

Sæt applikationer i gang
på få minutter

Forsyningerne er kapslet i huse af polycarbonat med en baseplate, som har ﬁre huller til mekanisk
montage på applikationens chassis. En lav vægt - mindre end 500 gram - bidrager til ufølsomhed over
for stød og vibrationer.

Set på E-16:

DC/DC-konvertere med høj
effekttæthed og effektivitet
Powerbox A/S præsenterede på elektronikmessen
E-16 en ny serie af strømforsyninger til - primært
- automotive applikationer
samt IoT-applikationer.
KONVERTERE. De nye
ENA100 (100W) og
ENA200 (200W) fra Powerbox er højt integrerede
komponentplatforme med
lavproﬁl planarmagnetdesigns kapslet i IP21-tætte
huse. De egner sig dermed
til de ofte fugtige miljøer i de
automotive- og industrielle
brancher. Serien er galvanisk isoleret op til 500VDC
og har indbyggede ﬁlter- og
sikkerhedsfunktioner, som
sikrer en umiddelbar anvendelse.

Nemme at installere
og bruge
Både automotive og IoTapplikationer kræver stabile
forsyninger, der er immune
over for forstyrrelser, og det
gælder lige fra geo-tracking i
bil- eller containerﬂåder til
videoskærme i busser eller
high-speed wiﬁ-forbindelser. Generelt er behovet forsyninger, der er nemme at
installere og bruge - og gerne
leveret i standardkapslinger.
ENA100 og ENA200
indgår i Powerbox’ Automotive Line, som fokuserer
på det automotive segments
høje krav til standardiserede
DC/DC-konvertere. Forsy-

ningerne leveres i lavproﬁl
kapslinger lavere end 20 mm
(0,8 “), i galvanisk isolerede
IP21-tætte huse, der modstår støj og pulser op til 2kV,
samt med mulighed for opgradering til højere effekter,
hvis applikationen kræver
det. Eksempelvis kræver
både redningskøretøjer og
langtursbusser ﬂeksible og
pålidelige strømforsyninger
til det stigende antal elektroniske funktioner, som
disse køretøjer skal tilbyde
brugere og kunder.

Ufølsomme over for stød
og vibrationer
Forsyningerne er kapslet i
116 mm x 88 mm x 18 mm
huse af polycarbonat med en
baseplate, som har ﬁre huller
til mekanisk montage på applikationens chassis. En lav
vægt - mindre end 500 gram
- bidrager til ufølsomhed
over for stød og vibrationer
(testet ved 5-50 Hz og acceleration ±7,35 m/s2). Input
og outputs bruger standard
6,3 mm konnektorer, og en
integreret LED viser status
for udgangsspændingen.
Effektiviteter på
op til 96 %
ENA100 og ENA200 dækker et bredt udsnit af applikationer fra 10 VDC input
op til 120 VDC. Der er ﬁre
output-spændinger, 12,5
V, 14,5 V, 24,5 V og 28 V
til rådighed med nominelle
strømme afhængigt af udgangsspændingen op til mel-

lem 8 A og 16 A. ENA100 og
ENA200 har begge effektiviteter på op til imponerende 96 %. De har endvidere
effektiv input-ﬁltrering,
kortslutningsbeskyttelse
med konstantstrømgrænse
sat til ~110 %, temperaturbeskyttelse med automatisk
recovery og intelligent power control, der garanterer
safe-gap drift. Forsyningerne er designet til konvektionskøling og fungerer
mellem -20 °C og +50 °C
ambiens samt op til 70 °C
på baseplate.
ENA100 og ENA200
opfylder EMC- og transientbeskyttelseskrav
i
henhold til EN61000-62; 4-2/3/4/5/6 og EMI
EN55022B for kabel- og
æterbåren støj. ENA100
og ENA200 overholder
desuden ISO7637-2- og
EN12895:2000-immunitetskravene.

Ny familie af
strømforsyninger
ENA100 og ENA200 er
de første to serier i den nye
familie af forsyninger, som
senere vil inkludere 400Wmodeller, non-isolerede
step-down konvertere og
batteriladere. ENA100400 vil indgå i Powerbox’
Automotive familie, der allerede omfatter produkterne ENA20 til ENA60. De
nye ENA100- og ENA200produkter er RoHS II- og
REACH-kompatible.
jsj

DREVPAKKER. Lenze har i
mange år sat sig det mål at
forenkle kundernes engineering processer lige fra den
første ide til maskinen og til
service af den færdige maskine. At dette løfte bliver
nøje holdt viste Lenze på
Automatik 2016.
Lenze
præsenterede
modulært opbygget og
standardiseret software
og intelligente drevpakker, som klarer maskinens
opgaver nemt og sikkert.
Udgifterne til engineering
reduceres betydeligt. På
Lenzes stand kunne de besøgende i praksis sætte en
båndtransportør i drift på
kun 5 minutter og en portalrobot i drift på kun 7
minutter.

Komplette moduler til
robotter
Et highlight på Lenzestanden var Application
Software Toolbox FAST.
Lenze er en af de teknologisk førende virksomhed
inden for modulært opbyggede standard softwaremo-

Alt-i-én el-sikkerhedstestere
Secma præsenterede på
elektronikmessen E-16 en
ny serie af banebrydende
el-sikkerhedstestere.
SIKKERHEDSTESTER. Secma,
der er distributør i Danmark
for Seaward Electronic Ltd.
præsenterede på E-16 den
nye HAL-serie af el-sikkerhedstestere.

Alt-i-én løsning
Med HAL-serien får man en
alt-i-én el-sikkerhedstester
med en fremragende ﬂeksibilitet og funktionaliteter,
der øger kvaliteten og ikke
mindst produktiviteten i enhver produktionslinje, når
det gælder el-sikkerhedstest. Fra en lavvolumen, manuel test op til højvolumen,
fuldautomatisk test. Der er
mulighed for at kombinere

3D dispenseringsrobot med vision system
systemer fra Nordson EFD.
Robotterne er karakteriseret ved at levere en pålidelig
drift, høj gentagelsesnøjagtighed og en præcis dosering
af lim, smøremidler og andre viskose medier.

ROBOT. Diatom A/S præsenterede på elektronikmessen
E-16 en ny linje af automatiserede 3D dispenserings-

Enkelt visionsystem
De er udstyret med et enkelt
vision system og 3D-bevægelsesstyring, der gør det

nemt at programmere dispensering i prikker, linjer,
cirkler, buer og sammensatte buer. Derudover giver det
mulighed for at tage detaljerede komponentbilleder og
konvertere dem til digitale
ﬁler i høj opløsning. Robotterne har et arbejdsområde
på op til 500 x 500 mm og er
yderst velegnede til måling
og til kritisk dispensering.

allerede indbygget en højtydende robotkerne med
seks frihedsgrader, hvilket
er noget helt nyt i denne
udformning. Dette sikrer
meget store frihedsgrader
til baneplanlægningen med
PLCopen Part 4 og gør det
muligt på samme tid at udføre „pick & place“-bevægelser
med bare en parametrering
og uden kendskab til robotter. En portalrobot kan for
eksempel med FAST-teknologimodulerne sættes i drift
inden for bare 7 minutter.
hassel.

Set på E-16:

Set på E-16:
3D dispenseringsrobotterne fra Nordson EFD har et
visionsystem, der medfører
præcis dispensering og høj
gentagelsesnøjagtighed.

duler, der kan genbruges, og
tilbyder et bredt spektrum
af motionfunktioner som for
eksempel tværskæremaskiner, viklere og robotter.
Som noget nyt fås komplette moduler til robotter.
Med disse moduler integreres kinematikken i den
samlede automatisering og
deres bevægelsesfunktioner
hurtigt og sikkert.
Producenten tilbyder
teknologimoduler f.eks. til
„pick & place“-applikationer og tilhørende koordinattransformation. Der er

Stand-alone eller
integreret1
Dispenseringsrobotten kan
fungere både som standalone eller integreret i en
automatiseret løsning. Den
er nem at integrere i in-linesystemer samt at montere
ved samlebånd og drejebord.
jsj

Den nye HAL-serie af el-sikkerhedstestere øger kvaliteten og
produktiviteten i enhver produktionslinje.

testeren med tilbehør såsom
visuelle advarselslamper,
barcode-skannere, testlabelprintere og ikke mindst
en brugervenlig PC-baseret
software, for opsætning af
fuldautomatiske testsekvenser.

Tilpasses ethvert behov
HAL-serien tilbyder en
bred vifte af testere, som
er tilpasset ethvert behov.

Det kan bl.a. fremhæves, at
den nye HAL LED-tester er
specielt udviklet og tilpasset tests i LED-industrien.
Sikkerheden er i top og de
mange konﬁgurationsmuligheder gør samtidig HAL
til en af de sikreste testere på
markedet – både med hensyn til produktionen, men i
høj grad også for brugeren.

3D dispenseringsrobotten fra Nordson EFD kan fungere både som
stand-alone eller integreret i en automatiseret løsning.

jsj

PROBLEM:
HVORDAN FÅR JEG DOKUMENTERET BEREGNINGERNE PÅ MINE
SIKKERHEDSVENTILER?
LØSNING:
ARMATEC HAR BEREGNINGSPROGRAM FOR DIMENSIONERING AF
LESER SIKKERHEDSVENTILER, RESULTATET KAN SKRIVES UD PÅ
15 SPROG INKL. DRIFTSDATA, MATERIALER OG SNITTEGNING.
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Præcisions digitalmanometer
med forbedret ydeevne
Udvidede måleområder, stor datalogger, trådløs
kommunikation og strømlinet menu. Med modellen
CPG1500 har WIKA lanceret et forbedret præcisions
digitalmanometer til en yderst rimelig pris.
Carl A. Plesner A-S, er dansk distributør.

Simatic panelet er baseret på Comfort panelerne kombineret med
taster i et fuldt indkapslet kabinet i IP 65.

4” mobilt panel
med nødstop
Med introduktionen af det
mobile 4” panel med nødstop, fuldendes Simaticserien af kablede paneler.
HMI. Siemens’ nye 4” mobile
panel med nødstop er især
velegnet til pakkelinier og
robotceller. Nødstoppet
kan benyttes i applikationen
enten over PROFIsafe eller
som hårdt fortrådet i forbindelseboksen. Det betyder,
at panelet kan tilsluttes alle
de PLC-systemer, som Siemens’ paneler ellers understøtter.

Sikkerhed for mennesker
og maskiner
Panelet er baseret på Comfort panelerne kombineret
med taster i et fuldt indkapslet kabinet i IP 65. Først, når
panelet er tilsluttet og integreret i et sikkerhedskredsløb via tilslutningsboksen,
er nødstoppet aktiveret

og lyser rødt - ellers er det
gråt. Derved undgås misforståelser, der kan udsætte mennesker for fare.
Trepositionskontakten kan
bruges ved fejlsøgning, programmering og testkørsel i
eksempelvis en robotcelle.
Kontakten aktiveres i midterposition, så operatøren
i en fejlsituation enten kan
trykke hårdere eller slippe
håndtaget for at stoppe maskinen.

Opfylder
sikkerhedsstandarder
TÜV har testet og bekræfter, at mobilpanelet og tilslutningsbokse opfylder
kravene i følgende standarder med hensyn til deres sikkerhedsfunktioner: DIN EN
60204-1:2006, DIN IEC
62061:2005 + A1:2012,
IEC 61508-1 til 4:2010,
DIN EN 13850:2012, EN
ISO 13849-1:2008.
jsj

Beregn køleeffekt
direkte på mobilen
Rittal Chiller app er udviklet til brugere og konstruktører,
som behøver en korrekt dimensioneret køleenhed til
styresystemer eller tavleanlæg. Med ﬁre interaktive trin
kan man dimensionere og udvælge den rette køleenhed.
KØLING. Rittal Chiller app
er iOS-baseret og kan downloades gratis via iTunes på
iPhone. I det første trin

angives den ønskede speciﬁkke køleeffekt, hvorefter
appen anvender denne information til at bestemme
Igennem blot ﬁre trin
bestemmes ønskede
effekt og passende
køleenhed.

TEST. Det nye test- og kalibreringsinstrument er
designet til alsidig brug.
CPG1500 dækker trykområder fra -1 bar og op til
1000 bar med en nøjagtighed på op til 0,05 % af span.
Den indtegrerede datalogger kan optage op til 50

målte værdier i sekundet.
Data overføres trådløst
med WIKA-Wireless og
kan behandles i WIKACal softwaren. Yderligere
funktionalitet såsom min/
max, hukommelse eller integreret temperaturmåling
fuldender spektret.

Hurtigere indstilling af alle
parametre.
Den nye menustruktur i
CPG1500 muliggør en hurtigere intuitiv indstilling af
alle parametre. Et 5½ cifret
display med søjlediagram og
et stort tekstfelt understøtter analysen af målepunkter
på stedet.
Målekvaliteten
af
CPG1500 er ”emballeret”
i et robust design. Et egensikkert instrument med
ATEX, IECEx, IEC, CSA
godkendelser. Kan leveres med kuffert og hånd-

Et holdbart og sikkert
instrument selv under ekstreme procesbetingelser og
forhold.

pumpe. Har tæthedsgrad
IP65. Kan leveres med beskyttelseskappe af gummi
hvilket giver et pålideligt
og holdbart instrument selv
under ekstreme procesbetingelser og – forhold.
www.plesner.as
hassel.

Kompakt og præcis ﬂowmåler til
trykluft sikrer mod utætheder i anlægget
Pålidelig lækagedetektion,
forbrugskontrol og dermed
optimeret energiforbrug.
FLOW. Hans Buch A/S tilbyder nu et nyt produkt på
markedet til nøjagtig måling
og overvågning af trykluft
og tekniske gasser. EE741 er
en inline ﬂowmåler fra E+E
Elektronik, som henvender
sig til alle med trykluftinstallationer, hvor der er
behov for måling af trykluftforbruget og overvågning af
anlæggets tæthed.
I forhold til anskaffelsesprisen byder EE741
trykluftmåleren på en fremragende målenøjagtighed,
også i det lave måleområde,
med udgangspunkt i en
multipunkts fabriksjusteden krævede køleeffekt og
foreslår automatisk en passende køleenhed. I det andet
trin præsenterer appen tilbehør til den valgte køleenhed. Yderligere uddybelse
kommer i tredje trin, hvor
der vises et omfattende udbud af alternativer, eksempelvis en kraftigere pumpe,
design med vandkølning
eller indkapsling i rustfrit
stål til anvendelse indenfor
levnedsmiddelindustrien.

Angivelse af korrekt
dimensionering
Yderligere
information
såsom speciﬁkationer og
to- eller tredimensionelle
tegninger kan hentes med
et enkelt klik. Brugeren kan
efter registrering tilmed få
en interaktiv oversigt over al
relevant information.
– Værktøjet er brugervenligt takket være tydelig
vejledning og brugerﬂade.
Brugeren kan nemt ﬁnde
den rette løsning, uden tab
af data eller informationer,
hvilket giver betydelige besparelser ved at undgå overdimensionering forklarer
Göran Bjelk, produktchef
for klimateknik hos Rittal.

Flowmåler til overvågning af
trykluft og tekniske gasser.

ring ved 7 bar. Dette sikrer
pålidelig lækagedetektion,
forbrugskontrol og dermed
optimeret energiforbrug.

Samme transmitter til 3
dimensioner
EE741 anvender det termiske måleprincip baseret på
E+Es eget gennemprøvede

hotﬁlm sensorelement, der
er kendetegnet ved fremragende langtidsstabilitet og
hurtig reaktionstid. Selve
ﬂowtransmitteren med
sensorhovedet kan anvendes med tre rørdimensioner,
DN15, DN20 og DN25, og
det er muligt at montere og
afmontere transmitteren på

rørblokken af aluminium
eller rustfrit stål uden at
adskille installationen. Det
er således nemt at ﬂytte
transmitteren til et andet
målepunkt i trykluftinstallationen.

Kan konﬁgureres
af brugeren
Transmitteren kan levere
analoge, puls eller switch
udgangssignaler og er udstyret med Modbus RTU
og M-bus interface samt
integreret forbrugsmåler.
EE741 kan konﬁgureres af
brugeren selv via display
(option) eller software. Afhængig af rørdimensionen er
måleområdet fra 0,2 til 212
Nm3/h.
www.hansbuch.dk
hassel.

Mini-serie et stort skridt fremad
for energieffektiviteten
ENERGI. Alfa Laval har
endnu engang sat nye
standarder for HVACenergieffektivitet med
lanceringen af de nye Mini
City- og Mini ECO-varmeinterface-enheder.
Armatec forhandler den
nye serie fra Alfa Lava.
Lavere returtemperaturer anerkendes som en
nøglefaktor for at opnå
højere energieffektivitet,
lavere energiomkostninger
og reduceret miljøbelastning i HVAC-systemer.
Hver eneste grad, som
returtemperaturen
i
rumopvarmningsog
varmtvandssystemer kan
reduceres med, er med til
at nedbringe både energiregningen og de negative
miljøpåvirkninger.
Med 50 års erfaring i
udvikling af fjernvarmesystemer, hjælper Alfa Laval
med sin specialiserede
ekspertise fjernvarmeleverandører med fortsat at ud-

vide grænserne for effektiv
energiudnyttelse. De nye
Mini City- og Mini ECOvarme-interface-enheder
(HIU‘er) giver uovertruffen energieffektivitet inden
for de brugsvands-, radiator- og gulvvarmesystemer,
der anvendes i enfamilieog ﬂerfamiliehuse.

Sænker returtemperaturen
-Den nye Alfa Laval Miniserie forbedrer energieffektiviteten ved at sænke
returtemperaturen. Dette
er gode nyheder for fjernvarmeleverandører og husejere, fordi det reducerer
omkostningerne for alle de
involverede, og den enestående energieffektivitet er
også godt nyt for miljøet,
siger Stefan LM Eriksson,
General Manager Heating
Cooling Systems.
-Vi har også slanket designet for at gøre varmeinterface-enhederne lette
og meget kompakte, så de

er utroligt nemme at håndtere, placere og installere,
fortsætter han.
Alfa Laval Mini City og
Mini ECO kan nu fås til implementering i fjernvarmesystemer på de europæiske
markeder.

Mini-seriens
vigtige fordele
Lavere
returtemperaturer–4 sparer på både
energi- og investeringsomkostningerne i distributionsnetværket.
Bedre komfort – enestående
styring af brugsvandstemperaturen (øjeblikkelig og
stabil styring), testet af
tredjepartsudbydere.
Betydelige pladsbesparelser – de opdaterede Mini
City- og Mini ECO-modeller optager 50 % mindre
plads.
En smart løsning – nem at
betjene og installere.
www.armatec.dk
hassel.
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Ansvar ved køb
af nye maskiner
CE-mærkningen er ikke en garanti for sikkerhed. Fabrikanten påberåber sig, at maskinen opfylder maskindirektivet. Men køberen skal stadig undersøge,
om maskinen er sikker - før den tages den i brug.
Af Jørgen Sommer.
LOV. Der er to regler om
handel med nye maskiner.
Den første omfatter, hvad
fabrikanter og leverandører
af nye maskiner skal gøre i
forbindelse med konstruktion og markedsføring. Den
kalder vi i daglig tale Maskindirektivet, der er blevet
omsat til danske regler med
Arbejdstilsynets bekendtgørelser nr. 612.

Fabrikant ansvar
Heri kræves, at fabrikanter
og leverandører er ansvarlige for, at deres maskiner
opfylder alle de væsentlige
sikkerheds- og sundhedskrav, samt at de har CEmærkning.
Køber/bruger ansvar
Den anden regel beskæftiger
sig med brugen af maskiner
og udstyr. Den kaldes Brugsdirektivet, der er omsat til
danske regler med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.
1109/92. Heri forlanges, at
arbejdsgiveren:
• fremskaffer og bruger
den rigtige slags maskiner og udstyr til arbejdet
• sikrer sig, at maskiner og
udstyr bruges korrekt
• vedligeholder udstyret,
så det altid er sikkert at
bruge, rengøre og vedligeholde samt reparere.
Som køber/bruger af nye
maskiner og udstyr skal

ejeren eller arbejdsgiveren
sikre, at dette overholder
alle de krav, der er nævnt
i Maskindirektivet før det
idriftsættes.

Viden om
maskinen ved køb
Før maskinen købes, så tænk
på:
• hvad den skal anvendes
til
• hvor og hvordan den vil
blive anvendt
• hvem der skal bruge den
(operatørens baggrund
for at kunne betjene maskinen)
• hvilke sundheds- og sikkerhedsrisici, der måtte
være eller komme ved
brug
• at sammenligne med,
hvordan sundheds- og
sikkerhedsrisici er på
andre fabrikanters tilsvarende maskiner
• daglig rengøring og vedligeholdelse.

Drøft krav til maskinen
Før du køber en mere kompleks eller specialbygget
maskine, bør kravene drøftes med den potentielle
fabrikant/leverandør. Den
tid, der bruges til at blive
enige om de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger
kan ofte vise sig at spare tid
og penge senere.
Ved leveringen
Se efter CE-mærkningen.
Check at der er en overensstemmelseserklæring samt

en brugsanvisning på dansk
(anvender landets sprog).
Brugsanvisningen skal
fortælle, hvordan maskinen skal opstilles, bruges,
rengøres og vedligeholdes.
Vigtigst af alt er, at man undersøger og overbeviser sig
om, at maskinen er sikker.

Når maskinen
ikke er sikker
Ibrugtagningen af en maskine i den i direktivets
nævnte forstand bør kun
vedrøre anvendelsen af selve
maskinen til den forudsatte
anvendelse eller anden anvendelse, der med rimelighed kan forudses.
Dette udelukker ikke,
at der eventuelt fastsættes
anvendelsesbetingelser,
som ikke vedrører selve
maskinen, når blot sådanne
betingelser ikke medfører
ændringer af maskinen i
forhold til bestemmelser i
maskindirektivet.
Hvis maskinen kan anvendes af en forbruger, det
vil sige en operatør, der
ikke er professionel, skal
fabrikanten tage hensyn til
dette ved konstruktionen og
fremstillingen.
Hvad skal man gøre, hvis
man mener, at den købte
maskine ikke er sikker?
-- BRUG DEN IKKE! -Kontakt fabrikant eller leverandør og få den gjort sikker
at anvende. Kontakt eventuelt Arbejdstilsynet.
Næste SikkerhedsGuide
ser på regler ved handel med
brugte maskiner.
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PLC-styring af olietemperaturen i stort olielager
Inter Terminals’ olielager
i Kalundborg er blevet
udbygget med yderligere
to tanke til Heavy Fuel olie.
For at kunne pumpe denne
type olie skal den have en
ensartet høj gennemsnitstemperatur, hvilket styres
af en PLC. Sikkerhedsfunktioner er implementeret i
et PCS 7-kontrolsystem,
opkoblet fejlsikkert via
Proﬁnet.
Af Peter Greve
PROCES. Som følge af de lave
oliepriser i 2015, der ser ud
til at fortsætte i 2016, har
Inter Terminals’ olielager på
Asnæsværket i Kalundborg,
Asnaes Oil Terminal – AOT,
gennemført en udvidelse og
idriftsat yderligere to tanke
til hver 20.000 m3 olie. Olieselskaber og oliehandlere
lagerlægger i øjeblikket olie
til de lave markedspriser og
imødeser en fortjeneste ved
at sælge olien til en forventet
højere pris på et senere tidspunkt. Netop efterspørgslen på ledig tankkapacitet
har initieret inddragelse af
den hidtil uudnyttede tankkapacitet på AOT.

To nye tanke på hver
20.000 m3.

Kalundborg Fjord samt Asnæsværkets og Inter Terminals’ havne er uddybet,
således at der kan gå tankskibe ind med dybgang på
indtil 14,2 meter, og besejlingsmuligheden for de store
skibe er med til at optimere
omkostninger for olietransporten til og fra tanklageret.
Næsten al transport sker såEt mindre tankskib er netop ved at losse olie på Asnaes Oil Terminal.

Ny, motorbetjent ventil til højre og
en ældre manuelt betjent ventil til
venstre. Christian V. Rasmussen arbejder på med tiden at få alle manuelt
betjente ventiler udskiftet, så også de
kan styres og overvåges fra kontrolsystemet.

ledes med tankskibe, men
det nærliggende Statoil rafﬁ naderi har dog en direkte
rørledning til AOT. AOT
har efter ibrugtagning af de
to nævnte tanke en total kapacitet på lidt over 500.000
m 3.

Olietemperaturen vedligeholdes ved hjælp af damp
- Olien, der opbevares her,
er Heavy Fuel-typerne,
som skal holdes opvarmet
til mellem 45-55 ºC, for at
det kan pumpes. Det sker
med damp fra Asnæsværket, og i den sammenhæng
opstår der ofte en lagdeling
af temperaturen i en tank.
Derfor er det af stor betydning for vores omkostninger
at kunne beregne gennemsnitstemperaturen meget
nøjagtigt. Opvarmning af
de 90.000 m3 olie, der kan
være i en af de store tanke,
blot én grad højere end nødvendigt er enormt dyrt, fortæller vedligeholdelseschef
Christian V. Rasmussen.
I alle tankene er der mixere eller jet nozzles, der kan
blande op i olien, så den
opnår ensartet temperatur
inden udlevering, og de anvendes tillige til mixning af
ﬂere olietyper i samme tank.
Eksisterende kontrolsystem
er udvidet
Installationsﬁ rmaet Kemp
og Lauridsen har stået for
쑱쑱쑱쑱

Den nyinstallerede pumpe. Den
foranliggende frekvensomformer
indgår i sikkerhedsapplikationerne
i form af sikkert stop.

Christian V. Rasmussen forklarer opbygningen af sikkerheden ved el-tavlen med den nye sikkerheds-PLC.
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Stor energibesparelse
med lille indgreb

Tankgården, hvor der arbejdes på at få klargjort de to tanke til højre.

såvel projektering som elarbejdet inkl. automationen
på udvidelsen, og de har
inddraget ingeniørﬁ rmaet
ÅF A/S til at lave automationsprojektet. ÅF har en afdeling i netop Kalundborg,
og da ÅF tillige er kendt for
at have ekspertise i procesanlæg og –styringer, har
det været et oplagt valg af
underleverandør.
- Kontrolsystemet, der er
et Simatic PCS 7-system fra
Siemens, stammer oprindeligt fra dengang, da olietankene tilhørte Asnæsværket.
Senere er PCS 7-systemet
blevet opdelt, således at
AOT har sit eget komplette
proceskontrolsystem med to
overordnede PLC’er. Dette
system har ÅF udvidet med
endnu en PLC, Simatic S7400F, til styring af de to
’nye’ tanke, siger Christian
V. Rasmussen, som viser
rundt på anlægget.

Ekstra: Implementering af
sikkerhedsfunktioner
Undervejs i projektet stillede myndighederne krav
om udarbejdelse af en risikovurdering, primært fordi
der anvendes damp til opvarmning af olien i tankene.
For at nedsætte risikoen
kom ÅF frem til, at styringen af dampopvarmning,
niveau mv. skal opfylde
klasse SIL 2 i henhold til
sikkerhedsstandarden EN
61508. Sikkerhedsfunktioner kunne implementeres i det eksisterende PCS
7-kontrolsystem, og der
kunne sættes fejlsikre indog udgangsmoduler på IOstationerne, som er opkoblet
fejlsikkert via Proﬁ net.
Temperaturen i olien
måles med en såkaldt temperaturkæde. Det er en
kæde, der hænger ned fra
loftet i tanken, og den når
næsten ned til bunden. Der
er monteret typisk 8 stk.
Pt100-følere med lige store
afstande ned ad kæden,
således at man måler temperaturen i de forskellige
lagdelinger, der er opstået.
Disse måleværdier anvendes
til beregning af tankindholdets gennemsnitstemperatur, der som nævnt har stor
betydning for opvarmningsøkonomien.
Olieniveauet i tanken
måles ved hjælp af en ra-

dartransmitter. Som endegyldig sikkerhed for at
niveauet ikke overstiger det
tilladelige, er der en sikkerhedsgaffel. Ved aktivering
udløser gaﬂen høj alarm for
den pågældende tank. Der
er installeret nødstop på kajen på kulpieren, og dette er
nu også ﬂyttet over på det
fejlsikre Proﬁ net.

Ny fejlsikker frekvensomformer installeret
I forbindelse med idriftsætning af de to nye tanke
er der installeret en ny stor
oliepumpe med en motor
på 355 kW. Motoren er forsynet gennem en ligeledes
ny ABB frekvensomformer
type ACS880, som har integrerede sikkerhedsfunktioner, der udnyttes til sikkert
stop via Proﬁ net.

Opvarmning ved hjælp
af damp.

ÅF var ny på anlægget
- Det er første gang, at ÅF
har arbejdet her. Det betød,
at ÅF’s ingeniører i starten
var lidt fremmede over for
vores anlæg og principper,
som ligger meget langt fra
det, de har været vant til i
medicinalbranchen, siger
Christian V. Rasmussen
med et smil om munden
og fortsætter: - Men i løbet
af kort tid ﬁ k vi deres folk
’efteruddannet’ på såvel
tankanlægget som den eksisterende styring, og herefter
har vi haft et fremragende
samarbejde med ÅF.
Til slut fortæller Christian V. Rasmussen, at der
er planer om at udvide yderligere og idriftsætte de sidste tre tanke på AOT, som
endnu står ubenyttede. Han
tilføjer, at de nuværende leverandører vil blive bedt om
at give tilbud på udvidelsen,
så det vil give ÅF mulighed
for også at deltage, hvis de
fortsat er konkurrencedygtige.

Energiselskabet OK
udskifter ﬁre slidte
ventilatorer til nye ECventilatorer fra ebmpapst
og opnår en energibesparelse på 40 %. Muligheden
for den hurtige besparelse
blev spottet af Bravida under et servicebesøg i OK’s
hovedkvarter i Viby J.
BESPARELSE. Energirenoveringer fås i alle størrelser,
men det er ikke altid de store
forkromede løsninger, der
giver de største besparelser.
I mange tilfælde – som hos
energiselskabet OK – er det
den løbende optimering af
f.eks. ventilationsanlæg,
der giver bedst mening.
De gamle ventilatorer skal
skiftes ud, når de bliver for
dyre i drift. Det er der god
økonomi i.
Det er Bravida, der holder øje med installationer
og energiforbrug i OK’s bygninger, og under det årlige
servicebesøg i administrationsbygningen i Viby faldt
man over et par ventilationsanlæg, der med fordel kunne
renoveres. Ventilatorerne
var slidt, og Bravidas målinger afslørede, at de brugte
for meget energi i forhold
til ydelsen, ligesom indeklimaet i de lokaler, anlæggene
skulle ventilere, heller ikke
var optimalt.
Bravida ﬁ k lavet beregninger af den mulige ener-

OK skiftede til
energibesparende
EC-ventilatorer i
to anlæg i hovedcentret.
Besparelsen er
på 40 pct.

gibesparelse hos ebmpapst,
der kunne bekræfte, at her
var penge at spare. Løsningen var ikke installation af
helt nye anlæg men blot udskiftning af de ﬁ re ventilatorer i de to anlæg. Det er en
langt hurtigere og billigere
operation end at skifte hele
anlægget til nyt, og tilbagebetalingstiden er langt
kortere.
”Når serviceafdelingen
gør det til en vane at energitjekke kundernes ventilationsanlæg, viser det sig ofte,
at kunderne kan få en stor
besparelse, og serviceafdelingen et mersalg. Det kan
også vise sig, at ventilationsanlæggene er energimæssigt
fornuftige, men så kan kunden have ro i maven. I begge
tilfælde er det simpelthen
god service,” siger Markedschef Niels Knokgård, ebmpapst.

Tjener sig hurtigt hjem
Der er i alt fem ventilationsanlæg i OK’s hovedkvarter i
Viby, men målingerne viste,
at det bedst kunne betale sig
at nøjes med at energirenovere to af anlæggene. De
tre øvrige anlæg er af nyere
dato.
De 40 % energibesparelse
svarer til 18.750 kWh pr. år,
og investeringen beløb sig til
83.000 kr., men blev nedbragt til 72.000 kr., da man
indhentede energitilskud til
projektet.
Tilbagebetalingstiden på
lignende energirenoveringer
er oftest 1-3 år, men da OK
betaler en meget lav pris
pr. kWh, tager det ca. 4,8
år, før investeringen er tjent
hjem. Det er dog stadig en
meget kort tilbagebetalingstid - andre energitiltag som
solpaneler og klimaskærm
har TBT på 10-20 år. Oveni

den økonomiske besparelse
er der opnået en betragtelig
forbedring af indeklimaet
med de optimerede ventilationsanlæg.
-Som energiselskab har
vi altid fokus på at skabe en
grøn proﬁ l, og renovering
af forældede ventilationsanlæg, det ved vi, er noget,
der hurtigt tjener sig hjem.
Samtidig har vi nu fornøjelsen af tilfredse medarbejdere i de berørte lokaler,
fortæller Lasse Oldenborg,
projektleder i OK’s tekniske
afdeling.
hassel.

Fakta:
Investering: 83.000 kr.
Energitilskud: 11.000 kr.
Besparelse: 18.750 kWh/
år
0,80 kr. pr. kWt: 15.000
kr./år

Rustfri, hygiejnisk og IP 69K
… med Kollmorgen servo systemer
• 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:

2016
FoodTech 30
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Stand nr

• Servodrev, motion controller og PLC
i én enhed
• Komplet maskinstyring for ﬂere akser
• Kan integreres under de ﬂeste PLC
systemer

Tlf. 43 71 80 88
Fax 43 71 80 38
www.deltaelektronik.dk
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Flowmålere til fødevare- og farmaceutisk industri
På Automatik 2016
præsenterede Klinger
Danmark A/S en ny,
modulopbygget,
magnetisk ﬂowmåler.

På Automatik 2016 præsenterede produktchef Morten B. Jensen, Klinger
Danmark A/S, den nye, modulopbyggede, magnetiske ﬂowmåler EZ-mag
fra Processautomatic.

for vand begynder den ved
temperaturer over 75 ºC og
stiger drastisk ved temperaturer over 100 ºC.
I processer, hvor der rengøres ved temperaturer på
130 ºC, kan det være uheldigt for en magnetisk ﬂowmåler, at væsken kan trænge
ind på den side af lineren,
hvor det vil medføre kortslutning af måleelektroderne. Sammenhængen mellem
permetrering og membrantykkelse er logaritmisk; jo
tykkere liner desto mindre
gennemtrængning. Så derfor er en linertykkelse på 10
mm langt mere resistent end
de kendte konstruktioner,
hvor lineren er mellem 1,5
og 5 mm tyk.

FLOW. EZ-mag er en magnetisk ﬂowmåler fra den
svenske producent Processautomatic. Den er specielt
udviklet til anvendelse
inden for fødevare- og farmaceutisk industri. Som
alle magnetiske ﬂowmålere
fungerer den efter Faradays
princip, og derfor kan den
kun benyttes til væsker med
elektrisk ledningsevne. For
EZ-mag er den nedre grænse
5 μS/cm, hvilket er en relativt lav værdi. I praksis
vil de ﬂeste væsker med en
smule vandindhold have en
ledningsevne, der er højere
end de 5 μS/cm.

Indbygget måleelektrode
Det store display er temmelig
iøjnefaldende. Udover ﬂow
vises også temperaturen – er
der indbygget temperaturføler?
- Ja, måleren har en
PT1000 sensor indbygget i
den ene måleelektrode. En
magnetisk ﬂowmåler er jo en
volumenmåler; det betyder
også at væsken udvider sig
en smule med temperaturen – hvilket igen spiller ind
på målenøjagtigheden. Da
ﬂowmålere normalt kalibreres ved stuetemperatur, bruger vi temperaturføleren til
at kompensere for udvidelsen, og på den måde kan vi
love en absolut nøjagtighed
på bedre end 0,25 % i et om-

Modulopbygget
i rustfrit stål
Som noget særligt er måleren opbygget i moduler sammensat omkring en krop i
rustfri stål. Modulariteten
sikrer, at EZ-mag let kan
tilpasses til den aktuelle opgave, samtidig med at leveringstiden kan optimeres. Vi
mødte produktchef Morten
B. Jensen på Klingers stand
på Automatik 2016 og ﬁk
en snak om den nye målers
funktionalitet, og hvordan
den passer ind på markedet.
Hvad gør måleren specielt
egnet til fødevare- og farmaceutisk industri?
- Det er primært materialevalget, der retter sig mod
opgaver hvor der stilles krav
til hygiejnen. Udvendigt er
såvel sensor som transmitter udført helt i rustfri stål –
med runde former der letter
rengøringen. Tæthedsklassen er IP68, så ’mejeristen
med vandslangen’ behøver
ikke at tage specielle hensyn
EZ-mag er opbygget i moduler.

Koblingen mellem hus og procestilslutning er aseptisk iht. DIN11864-2 form A.

til måleren. De medieberørte dele er, udover rustfri stål,
PEEK eller PVDF, materialer, der alle er på FDA’s positivliste - så måleren lever
op til branchens krav, siger
Morten B. Jensen.

Kan tåle store
temperatursvingninger
Hvad med vacuum som følge

af hurtige temperaturændringer?
- Det er korrekt, at anvendelse af polymer som liner
kan være problemfyldt ved
hurtige temperaturskift.
I den nye EZ-mag har vi
valgt at lade målestrækket
udforme som en indsats i
liner materialet - en indsats
med en tykkelse >10mm.

Tykkelsen i sig selv sikrer, at
lineren forbliver stabil, også
ved drastiske temperaturspring. Samtidig giver det
en anden fordel: Både gas og
væske permetrerer gennem
polymerer, en egenskab der
bl.a. benyttes i anlæg til omvendte osmose. Gennemtrængningen er afhængig af
mediets tryk og temperatur;

Lineren i EZ-mag er udformet som en indsats der er 10 mm tyk.

Godkendte
procestilslutninger
Den kritiske part må være
overgangen mellem procestilslutningen og målerøret?
- Der er altid fokus på
samlinger, når der tales om
processer, der kræver hyppig rengøring. Det modulære design for EZ-mag, hvor
procestilslutningen let kan
udskiftes, gør netop dette
emne til et nøglepunkt. Løsningen har været at benytte
en aseptisk tilslutning iht.
DIN11864-2 form A. DIN
11864 bygger på anbefalinger fra EHEDG (European
Hygienic Equipment Design Group) og indeholder
viden om moderne hygiejnisk design i udformning
og konstruktion af procestilslutningerne. Normen
beskriver bl.a. hvordan en
O-rings tætning udformes
for at overholde det aseptiske design. I EZ-mag kan vi
endog tilbyde et produkt,
der leveres med godkendelse iht. 3-A standard
28-04, som garanti for, at
overﬂaderuheden i de medieberørte dele er bedre end
0,8 μm.

råde på 20:1. Temperaturen
kan også bruges i forbindelse
med procesovervågningen,
men da sensoren ikke kan
tages ud for rekalibrering, så
accepteres det ikke i kontrollerede produktionsmiljøer
– selv om den er kalibreret
fra fabrikken.

Intuitiv betjening
via menuer
- Med hensyn til displayet
er det også værd at lægge
mærke til detaljerne omkring betjeningen. Det er
en intuitiv betjening via
menuer; alt sammen styret
gennem glasset via en speciel IR-teknologi, så al betjening kan foregå uden at
fjerne dækslet. Teknologien
sikrer, at tasterne reagerer
på brugerens ﬁngre, også
selvom de er beskyttet af
handsker. Tasterne reagerer
derimod ikke på eventuelle
emner, der benyttes i forbindelse med rengøringen.
Slutteligt er det også værd
at bemærke, at displayet kan
roteres, så det er let at aﬂæse,
selv om måleren er monteret
på et lodretgående rør, slutter Morten B. Jensen.
jsj
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Centraliseret eller decentraliseret:

AS-i Safety PROFIsafe Gateway
AS-i Safety Gateway fra
Bihl+Wiedemann har
PROFIsafe, Safe Link og
AS-i Safety i én enhed. Det
muliggør ﬂeksible netværk
af systemer med og uden
sikre drev og F-CPU‘er.

Centraliseret koncept: Centraliseret
koncept: en stor fejlsikker controller
styrer hele sikringssystem i et anlæg.

SIKKERHED. AS-i Safety
scorer mange points med sin
unikke effektivitet i kombination med fejlsikre controllere. Systemet har i lang tid
vist sin styrke i anlæg med
strengt hierarkisk opbygget
sikkerhedsteknologi – og
en offensiv nyskabelse fra
Bihl+Wiedemann gør det
nu muligt for tilhængere af
decentrale strukturer at få
endnu mere ud af systemet.
Det nye højdepunkt er AS-i
Safety PROFIsafe Gateway
BWU3367 med integreret
Safe Link.

og lavere omkostninger.
Desuden kan argumentet
om gennemsigtighed også
vendes på hovedet: Ved at
koncentrere hele logikken
i et enkelt program, bliver
den overordnede styring af
sikkerheden væsentligt mere kompliceret. I en decentral systemstruktur kan alt
derimod opdeles i ﬂere lettilgængelige programmer.

To forskellige trosretninger
Det er næsten som et
spørgsmål om tro blandt de
ansvarlige for anlægssikkerhed: Nogle sværger til centrale og andre til decentrale
løsninger. Og selv om den
teknologiske verden anses
for at være helt igennem rationel, er det ofte ikke kun
hovedet, men også maven,
der - på godt og ondt - har
en afgørende rolle ved bedømmelsen af de forskellige
præferencer. En sikker indikation af dette er eksempelvis den iagttagelse, at én
og samme kendsgerning af
de to lejre betragtes som et
argument for rigtigheden af
deres respektive overbevisninger.
Centraliseret eller
decentraliseret
I en central systemstruktur er det én stor, fejlsikker
controller som er ansvarlig
for den overordnede systemsikkerhed i hele anlægget.
Hele sikkerhedsprogrammet er således placeret på
ét enkelt sted, hvor det
ubesværet kan overvåges
af én person til enhver tid.
Fortalerne for denne strategi
ser i denne, strengt hierarkiske struktur en klar fordel:
Et klart, gennemsigtigt og
mere stringent sikkerhedssystem. Tilhængerne af
decentrale løsninger har en
helt anden opfattelse. De
ser en risiko i det, som den
anden side ser som en fordel:
Total afhængighed af, at alle
sikkerhedskomponenter er
samlet ét sted, er ikke en
fordel, men derimod en
afgørende svaghed ved den
centrale struktur. For hvis
forbindelsen til den fejlsikre
controller tabes, lukker hele
systemet ned.
Konceptet afhænger af
systemets størrelse
I dette tilfælde er der ingen

Decentraliseret koncept: Decentraliseret koncept: med AS-i Safety PROFIsafe
Gateways med Safe Link fra Bihl+Wiedemann kan systemer med sikre drev fra
Siemens nu netværke sammen via Safe Link.

enheder, der fortsætter med
at fungere uafhængigt. Det
betyder, at der tabes mere
kostbar produktionskapacitet end nødvendigt,
når der er en fejlsituation.
Begge begrundelser lyder

ikke blot overbevisende
– de er overbevisende.
Generelt er der intet universelt svar på spørgsmålet
om hvilket koncept, der er
det „rigtige“. Men der er
et afgørende kriterium for

valget af den foretrukne
systemstruktur: Systemets
størrelse. For mindre applikationer, der i praksis er de
hyppigst forekommende,
anbefales den centrale systemstruktur. Men med

applikationernes stigende
kompleksitet får fordelene
ved den decentrale systemstruktur mere mening.
De væsentligste fordele er
forbedring af tilgængeligheden, større ﬂeksibilitet

Partnere og ikke rivaler
Sikkerhedseksperter har
længe vidst, at AS-Interface ikke en konkurrent til
fejlsikre controllere, men
derimod en stærk partner.
En simpel beregning illustrerer det enorme besparelsespotentiale, der er alene
på grund af en drastisk reduceret ledningsføring ved
brugen af AS-i på sensor-aktuator niveau: At indsamle
data fra eksempelvis 31
sikkerhedssensorer vil med
konventionel kabling af en
fejlsikker controller kræve
mindst 124 ledninger fra
tavlen og ud til sensorerne
på anlægget. Med AS-i Safety at Work er det tilstrækkeligt med ét af de typiske,
gule kabler for at opnå det
samme. Bihl+Wiedemann
har i mange år haft en portefølje af de rigtige produkter
til at realisere sådanne effektive løsninger i centraliserede sikkerhedskoncepter
med forskellige fejlsikre
controllere: Den valgte AS-i
Safety Gateway, eksempelvis AS-i Safety Gateway til
PROFIsafe via PROFINET
eller PROFIBUS, kan - lige
så let som en normal slave integreres i det overordnede
netværk og levere omfattende diagnose- og statusinformationer til den fejlsikre
styring. Eksempelvis til FCPU fra Siemens, hvis der
anvendes PROFIsafe.
Dermed ligger alle relevante
data, der til enhver tid afspejler den aktuelle status
for hele systemet, i den
sikre, overordnede styring.
쑱쑱쑱쑱
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Alsidighed møder design
standig epoxy coating, rustfri aksel m.m., dette gør at
aktuatoren også kan bruges
driftssikkert under barske
forhold. Den kan monteres
hvor som helst. Endepositionerne kan justeres med
± 5° i begge ender, hvilket
sikrer stor driftsﬂeksibilitet.

Drejeaktuatoren DFPD fra
Festo sætter nye standarder inden for procesautomation.

AS-i Safety Gateway PROFIsafe via PROFINET med Safe Link
(BWU3367).

Med de sædvanligvis brugte
AS-i Safety Gateways er det
muligt at forbinde op til to
AS-i kredsløb pr. gateway til
de fejlsikre controllere. Men
sikkerhedsspecialisterne fra
Bihl+Wiedemann mente
med henblik på fremtiden,
at dette var utilstrækkeligt.

Mere komplekse og mere
forgrenede systemer
- Som vi ved fra mange
samtaler med brugere, går
udviklingen klart i retning
af mere komplekse og mere
forgrenede systemer, siger
administrerende direktør for Bihl+Wiedemann
GmbH, Jochen Bihl. - Dette førte til et klart mål for
vor produktudvikling: Vi
har brug for en AS-i Safety
Gateway, som er i stand til
at sammenkoble sikkerhedsteknologi fra så mange
systemkomponenter som
muligt - også selv om der anvendes forskellige feltbusser
i disse segmenter.
Bihl+Wiedemann har allerede denne teknologi: Safe
Link til sikker sammenkobling blev udviklet for ﬂere
år siden til netop dette: at
sammenkoble ﬂere sikre
AS-i netværk på en særlig
effektiv måde og at integrere
dem i komplekse applikationer, hvor der kan bruges forskellige feltbusser. På denne
måde kan op til 1922 slaver
kommunikere direkte med
hinanden på tværs af alle tilsluttede netværk, fuldstændig uafhængig af anlæggets
teknologiske koncept. Man
har umiddelbar adgang til
input- og outputdata for alle
relevante maskiner i anlægget.
AS-i Gateway til F-CPU
med Safe Link
Teoretisk kunne man også
etablere de sikre forbindelser over F-CPU, når der
anvendes PROFIsafe i alle
systemkomponenter, men
Safe Link er her et langt enklere alternativ. Udviklernes
kvantespring var at integrere
den eksisterende teknologi
i AS-i Safety Gateways for
fejlsikre controllere. - Måske lyder det i første omgang
ikke så kompliceret, siger
Jochen Bihl. - Men sandhed var, at det var en hård

opgave at pakke begge dele
sammen i én enhed: kravene
til det perfekte samspil med
F-CPU og evnen til sikker
sammenkobling med andre AS-i netværk. Dette
lykkedes for første gang
med AS-i Safety Gateway
til CIP Safety på Sercos,
som blev præsenteret af
Bihl+Wiedemann sidste
efterår. Enheden kombinerer to AS-i Masters for to
AS-i netværk - som takket
være Safe Link kan udvides
til næsten 2000 ind- og udgange. Desuden åbner det
for nye anvendelsesmuligheder for AS-Interface: den
kan eksempelvis anvendes
til sikker styring og overvågning af drev ved hjælp af CIP
Safety - direkte og uden en
yderligere sikkerheds-PLC.

Understøtter megatrenden
Industri 4.0.
Som det sidste nye har
Bihl+Wiedemann introduceret den nye AS-i Safety
Gateway PROFIsafe via
PROFINET med Safe Link.
Nu kan systemer med sikre
drev fra Siemens ﬂeksibelt
sammenkobles med hinanden i netværk og betjenes i
et decentralt system: Hver
komponent i systemet har
sin egen lille eller mellemstore controller, med et
sikkerhedsprogram, der i
mange tilfælde kører 100%
i AS-i Gateway. De enkelte
segmenter sammenkobles
nemt via Safe Link.
De nye produkter fra
Bihl+Wiedemann kan man
også i et større perspektiv
se som produktudviklinger,
der understøtter megatrenden Industri 4.0. Under alle
omstændigheder er den ofte
nævnte ”Smart Factory” ikke mindst kendetegnet ved
sin universelle sammenkobling af alle systemer. - Men
vi ville også have udviklet
vores nye produkter, selv om
der ikke var noget, der hed
Industriel 4.0, præciserer
Jochen Bihl. - Den vigtigste
drivkraft bag vores innovationer er stadig den feedback,
vi får fra vores kunder: De
fortæller os, hvad de ønsker
- og vi arbejder på at opfylde
disse ønsker.
jsj

AKTUATOR. Modulopbygget, modstandsdygtig, alsidig – disse er egenskaberne
for drejeaktuator DFPD fra
Festo. Denne aktuator med
tandstangsdrevet er således
perfekte til mange applikationer i industrien.
Med dens alsidighed og
ﬂeksibilitet kan DFPD bruges inden for en bred vifte af
sektorer og markeder. Dens
moderne, enkle og kompakte design imponerer,
uanset om den bruges med
kugleventiler, spærreventiler eller luftspjæld. DFPD
serien er således bredt anvendelig indenfor en lang
række industrier; Kemisk
industri, Vand/Spildevand,
Farmaceutisk industri og
Fødevareindustrien. Det
mekaniske tandstangsdrev
er en fantastisk tilføjelse til
markedet – i både den enkeltvirkende og dobbeltvirkende version.

Fleksibel i driftstryk
Drejeaktuator er meget
kompakt og takket være et
nyt unikt fjedersystem er

Alsidig, robust og designet til det ekstreme – den nye drejeaktuator
DFPD til brug i procesautomation.

det muligt, at konﬁgurere
aktuatorens arbejdstryk fra
2-6 bar i spring af 0,5bar. En
ændring af fjederopsætning
kan også foretages efter at
produktet er leveret.
Med de ni forskellige
fjederkombinationer imødekommer DFPD de mest
nøjagtige krav til driftstryk
mellem 2 og 6 bar. Rotationsvinklen for standardstørrelser er op til 90°, og
for størrelserne 40, 120, 240
og 480 er den endda 180°.

Den grundlæggende version af DFPD er velegnet
til temperaturer mellem
-20 og +80 °C. Varianten
til lave temperaturer er
udviklet til brug i arktiske
områder og dækker et temperaturområde på -50 °C til
+60 °C. Varianten til høje
temperaturer kan bruges
ved temperaturer på mellem 0 °C og +150 °C. Produktserien er konﬁgurerbar
og kan således leveres med
features som korrosionsbe-

En komplet pakke.
Til aktuatoren hører et
omfattende tilbehørsprogram. CMSX-positioneringsenheden egner sig
ideelt til analog regulering
af aktuatoren, f.eks. i doseringsopgaver. Sensorboksene SRBC/SRBE/SRBG
gør enkelt digital kontrol og
præcis positionering mulig.
Dette kan ske både ude- og
indendørs. I eksplosive miljøer kan DFPD kombineres
med NAMUR-ventilerne
VSNC, som opfylder alle
gældende EX standarder. I
sikkerheds applikationer er
de robuste VOFC og VOFD
ventiler det oplaget valg, disse magnetventiler opfylder
de højeste sikkerhedsstandarder (op til SIL3). Det
giver Festo mulighed for at
levere det komplette program af drejeaktuatorer til
en lang række applikationer
og industrier.
hassel.

Den nye X2-panelserie,
er næste generation af
HMI’er fra Beijer Electronics. Seks produktfamilier med mere end
23 modeller og med
mulighed for yderligere
tilvalg kombinerer ﬂot
design og stærk ydeevne.

Ny serie af HMI-paneler
Beijer Electronics har lanceret en nydesignet serie
af strømbesparende HMIpaneler med høj ydeevne.
HMI. Beijer Electronics har
præsenteret sin nye X2 panelserie, der er den næste
generation af HMI. Seks
produktfamilier kombinerer et nyt design med stærk
ydeevne, hvormed man kan
skabe smarte, integrerede
løsninger med iX HMIsoftware, og WARP Engineering Studio.

Dækker ethvert behov
X2-serien tilbyder høj ydeevne med strømbesparende
ARM9 processorer og den
nyeste quad core ARM
Cortex-A9 processor, der

garanterer hurtig programudførelse og skærmopdateringer. Serien omfatter seks
produktfamilier, herunder
23 modeller med yderligere
tilvalg:
X2 base – Omkostningseffektive HMI’er med fuld
funktionalitet - fås i 5”, 7”
og 10”
X2 pro – Højtydende paneler til alle automationsbehov
- fås i 4”, 7”, 10”, 12” og 15”
X2 marine – Bygget til livet
på havet – fås i 7” og 15”
X2 control – Integreret CODESYS-baseret PLC – fås i
4”, 7”, 10”, 12” og 15”
X2 motion – Integreret CODESYS motion og kontrol
– fås i 4”, 7”, 10”, 12” and 15”
X2 eXtreme – Rugged
HMI’er til barske miljøer –
fås i 7”, 12” and 15”. Planlagt
udgivelse i Q2 2017.

Rustet til alle miljøer
X2-panelerne kan anvendes i brede temperaturområder på -10 °C til +50 °C,
-10 °C til +60 °C og -30 °C
til +70 °C, og tilbyder høje
kapslingsklasser IP65, IP66,
NEMA 4X/12 og UL Type
4X/12, til alle former for industrielle miljøer. De har alle de certiﬁkater, der kræves
for, at kunne levere i marken. Alle produktfamilier
er certiﬁceret med UL, CE,
FCC og KCC. Størstedelen
af panelerne har udvidede
marinecertiﬁceringer, og
rugged HMI’er er certiﬁceret til brug i farlige miljøer,
hvor der forekommer gas,
damp og støv.
Integreret
CODESYS-baseret PLC
Til kompakte automations-

løsninger tilbyder X2 control og X2 motion paneler
integreret CODESYS PLCfunktionalitet som standard. CODESYS-PLC’en
kører på dedikeret CPUkerne, for sikker og hurtig
programudførelse. X2 marine- og X2 extrem-paneler
er tilgængelige med valgfri
CODESYS-baseret PLC.
X2 panelerne kan anvendes direkte med standardversion af iX HMI-software,
og den nye WARP Engineering Studio. iX kombinerer førsteklasses graﬁk
og smarte funktioner, der
giver intuitiv betjening og
næsten ubegrænsede tilslutningsmuligheder. Til nemt
og hurtigt at skabe integrerede automationsløsninger
kan anvendes WARP engineering Studio.
jsj
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Tip om design af servoløsning

Fremgangsmåden ved design
af løsninger er afgørende for
et godt resultat.

En optimal servoløsning kører problemfrit og uden
produktionsstop. Det stiller store krav - både til et
gennemtænkt løsningsforslag og til systemleverandørens ansvar. Mulighederne med servoteknologi
er mangfoldige og opfylder de ﬂeste maskinbyggeres
behov. Netop derfor er det vigtigt, at opgaven deﬁneres
korrekt fra start - ellers er det hele lige meget.
Af Jørgen Sommer.
SERVO. Sådan gør Delta
Elektronik: Det totale system med både de mekaniske
komponenter, servocontrollere og motion-controllere
kan groft sagt opdeles i en
tredelt pyramide med det
mekaniske system som det
nederste lag, der således
udgør fundamentet for systemet.
Herefter kommer reguleringsenhederne som det
mellemste lag, hvor der tages hånd om stabilitet og dynamiske forhold. På toppen
ligger laget med processor-/
PLC-niveauet - altså selve
systemintegrationen - med
programmering og kommunikation.

Samarbejde
Det er vigtigt, at leverandøren sikrer sig kendskab til

kundens krav, behov og de
enkelte step i hele processen. Det er derfor en naturlig
ting for Delta Elektronik at
stille alle de relevante og
især kritiske spørgsmål til
kunden for at få svar og viden, der skal til for at kunne
gennemføre projektet efter
ServoPyramiden. Se illustrationen.

Design af transmissionen
eller føringssystemerne.
Valg af regulering med controller, drive og eventuelt
PLC’ere mv.
Systemintegration med
software og programmering
gennemføres
Delta Elektronik tilbyder
totalløsninger og vi påtager
os ansvaret for det mekaniske system, software og
programmering - lige fra
design til indkøring af servosystemet.

Der er mange penge at hente ved at tænke energi-effektivt.

For en maskinbygger er det vigtigt, at opgaven bliver deﬁneret
grundigt - allerede i designfasen og helt frem til indkørings- og
testfasen - både med hensyn til maskine og styring.

Deﬁner opgaven
For en maskinbygger er det
vigtigt, at opgaven bliver deﬁneret grundigt - allerede
i designfasen og helt frem
til indkørings- og testfasen
- både med hensyn til maskine og styring.
Try-and-error kan blive
en bekostelig affære med
det ene produktionsstop
efter det andet og i værste
fald reklamationer over de
leverede maskiner. Man kan
da bare programmere sig ud
af det, siger nogen.
Ja, men det er nu ikke
alt, man kan programmere

sig ud af. I øvrigt er det et
skråplan at komme ind på.
Det er i hvert fald ikke en
seriøs leverandør, der tænker sådan.

Komponentvalg
Allerede på det forberedende niveau er det vigtigt,
at man vurderer, hvilke
komponenter man selv eller leverandøren skal have på
lager. Det kan være motor,
føringssystem, følere eller
controller. Man kan lige så
godt se i øjnene, at uanset
fabrikat og leverandør er der
ingen, der kan give 100 pro-

Valg, montering og placering af motor er afgørende for systemets
stivhed.

cent garanti for, at en komponent ikke kan gå i stykker.
Under normale forhold og
betingelser sker det sjældent
- men alt kan ske.

Valg af leverandør
Det er vigtigt at have en leverandør, som kan tage ansvar
sammen med kunden. En
af de leverandører, der har
viden, produkter og teknisk
kapacitet til at tage helt eller
delvist ansvar for løsningen.
Det er den seriøse og erfarne
leverandør, der kender dimensioneringsregler, fald
grupper og andre faktorer,
der plejer at blive overset.
Leverandøren skal kunne
levere præcis de komponenter, der vil give en optimal
løsning i en given opgave.
Tænk energi-effektivt
Blandt andet er de stigende
elpriser blevet et større krav
til maskinindustrien og den
producerende industri om
at handle og tænke energieffektivt. Dette betyder
blandt andet, at de traditionelle asynkrone, induktive
motorer bliver sat under
pres.
Ydermere betyder de stigende krav i internationale
standarder, at det er blevet
vanskeligere at bruge standard-induktive-maskiner.
Gennem årene har Kollmorgen arbejdet målrettet
på at udvikle og fremstille
komponenter med henblik
på at reducere de operationelle omkostninger hos
industrikunderne, at få
reduceret den dynamiske
og overbelastningsmæssige kapacitet samt at løse
de stigende problemer med
energi effektiviteten. Det er
præcis det, som Kollmorgen
blandt andet er kendt for internationalt.
Stivhed i systemet
Håndteringssystemer,
hvor stivheden i førings-

modulerne eller i egen
konstruktion er for dårlig,
har en direkte negativ indvirkning på det samlede system. I mange tilfælde kan
det ikke operere med den
nødvendige og ønskede dynamik i reguleringssløjfen.
Det går i sidste ende ud over
systemets egenskaber. Og
dermed kundens omkostninger.

Dynamik og stivhed
Servostystemets dynamik
hænger nøje sammen med
stivheden i den mekanik,
som motoren skal drive.
Hvis det mekaniske system således ikke er stift
nok, bliver det hurtigt en
ond selvforstærkende cirkel,
og systemets levetid bliver
reduceret.
Dynamik og hastighed
Kravet til dynamik og hastighed i en håndteringsopgave kan opfyldes alene af
stivheden i konstruktionen.
Et sådant system vil eksempelvis kunne arbejde med
accelerationstider på mindre end 80 m/sek. Dette vil
så kunne give en acceleration på ca. 3 G i forbindelse
med en given opgave, hvor
man allerede i designfasen
omhyggeligt har overvejet at
tilpasse føringssystemet - for
på den måde at løse opgaven
og opnå et tilfredsstillende
servosystem, der fungerer.
Montering af
motor og gear
Motor og gear skal være
monteret i den stationære
del af enheden, hvilket reducerer den bevægede masse
væsentligt. Selve modulet
er opbygget med dobbelte
skinneføringer, ﬁre vogne
og en centerafstand på 300
mm. Det sikrer den store,
vigtige stivhed i systemet.

Er du interesseret i fødevareindustrien,
så kom på FoodTech´16
– Nordeuropas største fagmesse for
fødevareteknologi
Forbered dit FoodTech besøg hjemmefra – gå ind på foodtech.dk og
se udstillerlisten, aktivitetsprogrammet og meget meget mere.

Læs mere på foodtech.dk
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Trykmåling i farmaceutiske processer
for at undgå bakteriel forurening
I farmaceutiske processer
skal trykmåleinstrumenter
udføre det bredeste udvalg
af opgaver. De styrer trykket i processen, anvendes
til lækagesøgning, styrer
pumper, ﬁltre og rengøringsprocesser og overvåger påfyldningsniveauer.

Mobile beholdere i farmaceutisk
produktion

Løsninger med
membranforsatse.

Af Joachim Zipp, WIKA
Alexander Wiegand SE &
Co.KG
TRYK. Trykmåleinstrumenter i farmaceutiske processer
skal opfylde de strengeste
sikkerhedskrav: For at beskytte forbrugerne må der
ikke være nogen bakteriel
forurening af slutproduktet
som følge af måleinstrumenterne og samlinger. Derfor
skal hver fase af processen
holde sig inden for de sterile
grænseværdier. I de følsomme processer i den farmaceutiske industri skal den
menneskelige risikofaktor
reduceres til et minimum.
Anlæggene fungerer næsten
helt automatisk med styring
af processerne baseret på
elektroniske instrumenter
og systemer. Med hensyn
til trykmåling taler vi om
transmittere, programmerbare transmittere og
switches.

Skal opfylde de
strengeste
sikkerhedskrav.

Ud over at kunne udføre
pålidelig registrering og bearbejdning af måleværdier
bør de måleinstrumenter,
der anvendes, være robuste, have minimale krav til
vedligehold og være lette at
betjene - ikke kun af økonomiske årsager. Disse karakteristika understøtter også
processikkerheden i forhold
til slutproduktet. Undersøgelser har vist, at ﬂertallet af
skader på instrumenter, der
kan føre til bakteriel forurening af produktet skyldes
fejlagtig brug. Andre årsager
skyldes skader forårsaget af
korrosion eller uforudsete
hændelser som eksempelvis
store trykstød.

Membranforsatse eller
keramiske sensorer
Til mange applikationer i
den farmaceutiske industri
anvendes der løsninger med
membranforsatse. Denne
løsning består af en membran fremstillet af rustfrit

stål eller andre specielle materialer, selve måleinstrument samt en fyldevæske
- glycerin eller parafﬁ nolie,
som er i overensstemmelse
med GMP-retningslinjerne. Membranen påvirkes af
trykket, som skal måles, og
dette overføres hydraulisk
til den programmerbare
transmitter eller switch. På
den måde er måleinstrumentet permanent adskilt
fra processen og leverer et
nøjagtigt måleresultat upåvirket af eksterne påvirkninger. Membranforsatsen
giver en høj operationel ﬂeksibilitet. Ved hjælp af dem
kan næsten alle instrumenter tilsluttes hygiejnisk til en
proces. Dette er en fordel i
forhold måleinstrumenter
med keramiske sensorer.
Den primære grund til
at bruge keramiske sensorer i sanitære applikationer
er deres store nøjagtighed.
Trykmålingen foretages
med en kapacitiv sensor
monteret i direkte kontakt med mediet, der skal
måles - uden fyldevæsker,
der i tilfælde af skader kan
strømme ud i processen. I
sammenligning med de metalliske membranforsatse
har de keramiske sensorer
på langt sigt en større modstandsdygtighed over for
fysiske belastninger eller
korrosion. En fejl i en keramisk sensor vil straks blive

Programmerbar
procestransmitter
med overvågning
af membranforsats.

Begrænset plads til
måleinstrumenter.

opdaget af operatøren på
grund af tab af signalet. Med
en membranforsats med en
beskadiget membran vil måleprocessen stadig fungere,
og den beskadigede membran vil først blive opdaget
ved en visuel inspektion. En
keramisk sensor er imidlertid heller ikke immun over
for skader. De kan opstå ved
hedt vand og damp i processen eller ved en pludselige temperatursvingninger.
Hvis keramikken revner kan
udefra kommende luft og
fremmedlegemer komme
ind i processen og forurene
sensoren. Ved at anvende
membranforsatse forbliver processen forseglet, og
de sterile grænseværdier
kan overholdes, selv når en
membran er beskadiget.
Det kan imidlertid ske,
at produkterne bliver bakterielt forurenet selv med en
forseglet proces. På grund
af målenøjagtigheden er
tykkelsen af membranen
begrænset. Derfor kan
langvarig overbelastning
i processen føre til deformationer, hvori produktpartikler kan sætte sig
og efterfølgende udvikle
mikrober. Noget lignende
kan heller ikke udelukkes
med keramiske sensorer.
Det svage punkt her er tætningen mellem sensoren
og den metalliske procesforbindelse: For det første
kan stoffer diffundere ind
i tætningen og kan frigives
igen i det næste procestrin.
For det andet kan tætningen
blive overbelastet ved store
temperatursvingninger og
dermed skabe afstand mellem tætning og procestilslutningen - et punkt for
potentielle aﬂejringer. Hvis
disse forbliver uopdagede,
kan de overføres til efterfølgende processer. Disse uopdagede krydsforureninger
har sædvanligvis alvorlige
lovgivningsmæssige og økonomiske konsekvenser med
omkostninger i millionklassen. Derfor stræber farmaceutiske virksomheder efter
at forebygge sådanne skader.
I meget følsomme processer,
bliver trykmåleinstrumenter eksempelvis fjernet efter
hver batch og kontrolleret
for skader. Dette betyder
øgede produktionsomkostninger.
쑱쑱쑱쑱
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Det dobbelte
membransystem
Wika har udviklet en speciel løsning som omhandler
disse spørgsmål: En membranforsats med en dobbelt
membran og membranovervågning, der fjerner de risici og de følgeskader som
beskrevet ovenfor. I dette
patenterede system er der
et vakuum i rummet mellem de to membraner. Dette
vakuum kan overvåges med
et måleinstrument.
Typen af overvågning kan
speciﬁceres individuelt, afhængigt af processens følsomheden. Eksempelvis er
det med regelmæssig visuel
kontrol på stedet tilstrækkeligt at kontrollere med et
manometer med grøn-rød
skærm. I andre tilfælde kræves en optisk eller akustisk
alarm i kontrolrummet.
Skulle den medieberørte
membran blive beskadiget
danner den anden membran
en pålidelig tætning til processen og opretholderholder trykovervågning indtil
skaden er udbedret. Da en

skade i systemet registreres
og rapporteres straks, kan
ingen mikrober komme
uopdagede forbi membranen.

Manometer med
membranforsats
På trods af den ekstremt
høje grad af automatisering
i farmaceutiske processer, er
det ikke nødvendigvis hvert
målepunkt, der skal være

straks vil registrere enhver
skade på trykelementet.
Da den farmaceutiske
industri i stigende grad
udvikler og fremstiller individuelle lægemidler, er dimensionerne på beholderne
mindre og mindre. Processer med små enheder og små
batches er resultatet. Derfor
er der begrænset plads til rådighed for måleinstrumenter på disse beholdere. Dette

Uopdagede krydsforureninger har
alvorlige konsekvenser.

elektronisk. I disse tilfælde
er membrantrykmålere med
medieberørte membraner
er særligt egnede. De muliggør måling af lave tryk og
er yderst sikre ved overbelastning som følge af deres
konstruktion. De holde
processen lukket selv ved
trykstød. Til sådanne trykmålere leverer Wika også
membranovervågning, som

kan hurtigt medføre, at der
bliver for trangt til membrantrykmålere: Jo lavere
tryk, der skal måles, jo større
diameter skal membranen
og dermed også procesforbindelsen have.
For at løse dette problem, har Wika udviklet
en ny trykmåler med små
ydre dimensioner: Model
PG43SA-C måler i det
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lave trykområde med en
forholdsmæssigt meget
mindre membran. Dette
instrument kombinerer
den reducerede størrelse på
tilslutningen med en yderligere speciel funktion, der
er særligt vigtigt for krav til
sådanne målinger på tanke:
Den kan autoklaveres. Trykmåleren kan sammen med
beholderen steriliseres med
damp ved temperaturer op
til 134 °C uden at skulle
demonteres. Processen forbliver således forseglet, også
i den mobile fase, og kvalitetssikringen er bevaret.

Konklusion
Jo mere kritisk den farmaceutiske proces er, jo vigtigere er det konsekvente
overholdelse af den sterile
grænseværdi i fremstillingsprocessen. Sammen
med måleteknologi stiller
også risikoforebyggelse høje
krav til nøjagtighed og pålidelighed.
Virksomheden Wika
Alexander Wiegand SE &
Co.KG, Klingenberg am

Manometer med
membranforsats.

Main, er en verdenskendt
producent og leverandør af
tryk-, temperatur-, niveau-,
ﬂow- og kalibrerings-må-

leteknologi. WIKA repræsenteres i Danmark af
PLESNER.AS.
www.plesner.as.

Lenze et intuitivt betjenbart
manuelt styret visualiseringssystem. Lenze er
automationspartner i Robotik-Pack-Line konsortiet,
som på messen viste en pakkelinie automatiseret med
Lenze automationsløsning.
Kernen i linien er en 5-akset
ﬂexpicker fra ﬁ rmaet IISAutomation, som placerer
en banan og to andre produkter i frokostpakker, som
blev foræret til de besøgende
på standen. Den krævende
opgave er løst med en
komplet løsning fra Lenze
til Pick & Place applikationer.

Robotpakken består af
Lenze FAST Track Pick &
Place software modul og
passende hardware - lige
fra kameraforbindelse, visualisering og styring til
drevteknik. Styringen af
den samlede robotcelle
klares af en eneste Lenze
controller med et FAST
teknologimodul Track Pick
& Place. Der er hermed ikke
brug for yderligere robotstyring. Løsningen, som er
udviklet sammen med IISAutomation, sikrer højeste
ﬂeksibilitet og præcision i
anvendelse.
hassel

Åbne døre til batchstørrelse 1
Lenze viste på FachPack
messen i Nürnberg industrispeciﬁkke automationsløsninger til ﬂeksible
maskiner.
AUTOMATION. På FachPack messen viste Lenze,
hvordan maskiner med
maksimalproduktivitet,
høj kvalitet og styr på engineering tider også har ﬂeksibilitet til batchstørrelse 1.
Lenze viste industrispeciﬁ kke løsninger med modulær software og skalerbar
hardware baserende på
moderne grænseﬂader til
horisontal og vertikal integration. Med en modulær
approach opnår man mere
ﬂeksible maskiner med
væsentligt
reducerede
idriftsættelses- og vedligeholdelsestider, enkle driftssystemer og sikker styring
af data, som analyseres og
bruges til at forbedre og
strømline maskinens processer.

Komplet Pick & Place
løsning
Når der skal produceres individualiserede produkter
under masseproduktionsbetingelser, skal maskinerne være meget ﬂeksible,
intelligente og forbundne
uden at være for komplekse i deres håndtering.
Udfordringen for maskinbyggerne af kundespeciﬁ kke pakkemaskiner er at
få maskinerne på markedet
så hurtigt som muligt. Producenterne kræver ﬂek sible
maskiner, som kan betjenes
intuitivt og også nemt kan
omstilles. Lenze hjælper
sine kunder med udførelse

En gennemtestet løsning med et
integreret højt sikkerhedsniveau.

og pålidelig drift af yderst
ﬂeksible pakkemaskiner til
en moderne produktion.

Security løsning sikrer
dataoverførsel
Big data er et ekstremt vigtigt tema for en succesfuld
implementering af Industri 4.0. Det er væsentligt
at sikre dataforsyningen og
anvende den til forbedring
af maskinens processer.
Lenze præsenterede på
messen en gennemtestet
komplet løsning med et
integreret højt sikkerhedsniveau, der klarer sikker
forbindelse og udveksling af

data fra maskinen til skyen
og tilbage igen. Løsningen
gør det også muligt at lagre
og analysere alle data sikkert
og efterfølgende behandle
informationerne til videre
brug – f.eks. til forudsigelig
vedligeholdelse.

Større ﬂeksibilitet med
modulære koncepter
Modularisering er en effektiv måde at reducere
engineering tider i forbindelse med udviklingen af
ﬂeksible maskiner. Standardiserede moduler kan
nemt genanvendes, testtider og fejlrater reduceres,

og der bliver mere tid til at
udvikle de særlige maskinkarakteristika, som er vigtige for maskinbyggerens
kunder. Lenze er pioner på
området og demonstrerede
på messen, hvordan ﬂek sible
maskinkoncepter hurtigt
kan implementeres.

Moderne hjælpesystemer
Den stadig stigende produktindividualisering stiller øgede krav til drift af
maskinerne. Opsætning
og omstilling, drift og service af maskiner skal være
så enkelt og ukompliceret
som muligt. Hertil tilbyder
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Vejledning i anvendelse af maskindirektivet del-1
Denne artikelserie er baseret på ”Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet
2006/42/EF” et omfattende værk på over 400 sider. Vejledningen henvender sig til
alle, der anvender maskindirektivet: F.eks. fabrikanter, importører og distributører af
maskiner samt offentlige myndigheder.
Af Jørgen Sommer.
LOV. Maskindirektivet har
to formål, nemlig harmonisering af arbejdsmiljøkravene til maskiner på basis af et
højt niveau for beskyttelse
af arbejdstagernes sundhed
og sikkerhed, samtidig med
at den frie bevægelighed for
maskiner på det indre marked sikres.
Maskindirektivet gælder
både maskiner, der anvendes
af arbejdstagere på en arbejdsplads, og maskiner, der
anvendes af forbrugere, eller
som anvendes til at levere
en tjeneste til en forbruger.
Generelt skal der ved
konstruktion og fremstilling
af maskiner tages hensyn
til den tilsigtede brug. Det
understreges, at maskinfabrikanten skal tage hensyn
til, om maskinen er tiltænkt
professionelle brugere eller
ikke professionelle brugere.

Bilag I
I de væsentlige sikkerhedsog sundhedskrav i bilag I til
maskindirektivet skal ordet
maskine generelt forstås
i bred forstand. Når visse
væsentlige sikkerheds- og
sundhedskrav kun gælder
en eller nogle af disse kategorier, er det udtrykkeligt
anført eller kan udledes af
sammenhængen.
Maskine
Ifølge maskindirektivet er
deﬁ nitionen på en maskine:
− en samling af indbyrdes
forbundne dele eller komponenter, hvoraf mindst
en er bevægelig, forsynet
med eller beregnet til at
blive forsynet med et andet
drivsystem end den menneskelige eller animalske kraft
anvendt direkte, og samlet
således, at de er indbyrdes
forbundne med henblik på
en nærmere fastlagt anvendelse.
Ovenstående deﬁ nition på
maskine belyses lidt nærmere i følgende fem led.

Første led
... en samling .. af indbyrdes
forbundne dele eller komponenter...
Produkter, hvor dele eller komponenter ikke er
indbyrdes forbundne i en

samling, betragtes ikke som
en maskine.
Dette udelukker ikke
maskiner, der leveres med
visse dele afmonteret med
henblik på opbevaring eller
transport.
I sådanne tilfælde skal
maskinen være konstrueret og fremstillet så monteringsfejl forhindres, når
de adskilte dele skal samles.
Fabrikanten skal også levere en tilstrækkelig monteringsvejledning, hvor der
i relevant omfang tages hensyn til det generelle uddannelsesniveau og den indsigt,
som med rimelighed kan
forventes af ikke professionelle brugere.

Andet led
... hvoraf mindst en er bevægelig ...
Produkter uden bevægelige dele betragtes ikke som
maskiner.
Tredje led
... forsynet med eller beregnet
til at blive forsynet med et […]
drivsystem ...
De bevægelige dele forsynes med et drivsystem, der
selv forsynes af en eller ﬂere
energikilder såsom termisk,
elektrisk, pneumatisk, hydraulisk eller mekanisk
energi.
Maskinen kan have en
motor, der drives af sin egen
energikilde såsom termisk
energi eller energi fra et batteri.
Den kan være forbundet
med en eller ﬂere eksterne
energikilder såsom el nettet
eller trykluft.
Maskinen kan aktiveres
af mekanisk energi fra andet udstyr såsom trukne
landbrugsmaskiner, som
drives af kraftudtaget fra en
traktor, eller testbænke til
motorkøretøjer, der drives

af det køretøj, der testes.
Maskinen kan også være
drevet af naturlige energikilder som vind- eller vandkraft.
Sædvanligvis leverer en
maskinfabrikant sine maskiner med drivsystemet
monteret.
Maskiner, der er beregnet til at blive forsynet med
et drivsystem, men leveres
uden, kan også betragtes
som maskiner. Med denne
bestemmelse tages der f.eks.
hensyn til, at visse brugere
af maskiner foretrækker at
have en ensartet motorpark
til deres maskiner for at lette
vedligeholdelsen af dem.

Fjerde led
... andet [drivsystem] end den
menneskelige eller animalske
kraft ...
De bevægelige dele af
en maskine, der falder ind
under maskindirektivet,
skal aktiveres af en anden
energikilde end ved direkte
anvendelse af menneskelig
eller animalsk kraft.
Maskiner, der drives
ved direkte anvendelse af
menneskelig eller animalsk
kraft, f.eks. hånddrevne
græsslåmaskiner, håndboremaskiner eller håndskubbede vogne, som standser,
så snart der ikke længere
anvendes manuel kraft, falder ikke ind under maskindirektivet.
Løftemaskiner er den
eneste undtagelse fra denne
generelle regel.
På den anden side gælder
maskindirektivet for maskiner, der drives ved manuel
kraft, som ikke anvendes
direkte, men lagres f.eks. i
fjedre eller hydrauliske eller
pneumatiske akkumulatorer, så maskinen kan fungere, efter at der ikke længere
anvendes manuel kraft.

Femte led
... er indbyrdes forbundne
med henblik på en nærmere
fastlagt anvendelse ...
En maskine skal kunne
bruges til en nærmere fastlagt anvendelse.
Blandt de typiske anvendelser for maskiner er f.eks.
forarbejdning, behandling
eller pakning af materialer
eller ﬂytning af materialer,
genstande eller personer.
Maskindirektivet ﬁ nder
som sådan ikke anvendelse
på separate maskinkomponenter som f.eks. pakninger,
kuglelejer, tovskiver, elastiske koblinger, magnetventiler, hydrauliske cylindre,
ﬂangeforbundne gearkasser
og lignende, som ikke har
en bestemt anvendelse, og
som er beregnet til at blive
inkorporeret i en maskine.
En maskine, der indeholder sådanne komponenter,
skal overholde de relevante
væsentlige sikkerheds- og
sundhedskrav.
Maskinfabrikanten skal
derfor vælge komponenter
med tilstrækkelige speciﬁkationer og egenskaber.
Maskiner uden
tilslutningselementer
I andet led af deﬁ nitionen
af maskine erkendes det, at
egenskaberne for de komponenter, der er nødvendige
for at tilslutte en maskine
på stedet til energikilder og
drivkraft, kan være betinget
af det sted, hvor maskinen
skal anvendes eller installeres.
En maskine kan derfor
leveres uden disse komponenter. I så fald skal maskinfabrikanten i sin vejledning
angive alle nødvendige
speciﬁ kationer for sikker
tilslutning.
Samlinger
af maskiner
Fjerde led omhandler samlinger af maskiner bestående
af to eller ﬂere maskiner eller
delmaskiner, der er samlet
med henblik på en nærmere
fastlagt anvendelse.

Samlinger af maskiner kan
bestå af to enheder som
f.eks. en pakkemaskine og
en etiketteringsmaskine eller af ﬂere enheder, der er
samlet i f.eks. en produktionslinje.
Deﬁ nitionen på samlinger af maskiner betyder, at
samlingerne er arrangeret og
styret således, at de fungerer
som en helhed med henblik
på at opnå et og samme resultat.

Betingelser
For at en gruppe af maskiner eller delmaskiner skal
kunne anses for at være en
samling af maskiner, skal
alle følgende kriterier være
opfyldt:
• de enkelte dele samles
for at udføre en fælles
funktion, f.eks. fremstilling af et givet produkt
• de enkelte dele er indbyrdes forbundne i deres
funktion således, at driften af den enkelte enhed
direkte påvirker driften
af de øvrige enheder eller
samlingen som helhed
• de enkelte dele styres af
et fælles styresystem
En gruppe maskiner, der er
indbyrdes forbundne, men
fungerer uafhængigt af hinanden, betragtes ikke som
en samling af maskiner i
ovenstående betydning.

Samlinger af nye og
eksisterende maskiner
Maskindirektivet gælder
maskiner, når de første gang
markedsføres og tages i brug
i EU. Derfor er de samlinger
af maskiner, der omtales i
fjerde led normalt nye samlinger af nye maskiner.
Sikkerheds-komponenter
Det skal bemærkes, at sikkerhedskomponenter også
betegnes med ordet maskine
i bred forstand.
Mange maskinkomponenter er kritiske for menneskers sundhed og sikkerhed.
Rene driftskomponenter

anses imidlertid ikke for sikkerhedskomponenter.
Sikkerhedskomponenter
er komponenter, som er beregnet til at blive monteret
på maskiner med en beskyttende funktion for øje.
Komponenter, der markedsføres særskilt, og som er
beregnet til funktioner, der
både gælder sikkerhed og
drift, skal anses for at være
sikkerhedskomponenter.
Maskindirektivets Bilag
V indeholder en liste over
kategorier af sikkerhedskomponenter, som det er
almindeligt at montere på
maskiner.
Listen er vejledende og
ikke begrænsende.

Delmaskiner
Det skal bemærkes, at delmaskiner ikke er blandt de
produkter, der betegnes
med ordet maskine i bred
forstand.
„delmaskine“: en samling,
som næsten er en maskine,
men som ikke alene kan
sikre en bestemt anvendelse. Et drivsystem er en
delmaskine. Delmaskinen
er kun beregnet til at skulle
inkorporeres eller forbindes
med andre maskiner eller
andre delmaskiner eller
udstyr med henblik på at
udgøre en maskine, som
dette direktiv ﬁnder anvendelse på
Den anden sætning i deﬁ nitionen på delmaskine
lyder: ...Et drivsystem er en
delmaskine.
Denne bestemmelse
gælder også drivsystemer,
der er klar til montering på
en maskine, og ikke på de
enkelte komponenter i sådanne systemer. F.eks. skal
en forbrændingsmotor eller
en højspændingselektromotor, der markedsføres klar til
montering på en maskine,
der er omfattet af maskindirektivet, betragtes som en
delmaskine.
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Hvornår er julegaven
skattefri?

Økonomi & Marked

Visse betingelser skal overholdes.
Gaver fra arbejdsgiver til medarbejder er normalt skattepligtige og beskattes på samme måde som løn. Gaver i
form af kontanter beskattes altid, og arbejdsgiveren skal
indeholde AM-bidrag og A-skat.
Julegaver
Naturaliegaver i anledning af jul eller nytår er skattefri,
hvis gavens værdi ikke overstiger 800 kr.
Består julegaven derimod af et gavekort, er medarbejderen som udgangspunkt skattepligtig af gavekortets værdi,
også selv om værdien maksimalt udgør 800 kr. Men i praksis
er det accepteret, at et gavekort kan sidestilles med en
naturaliegave, forudsat at gavekortet kun kan anvendes til
køb af ting, som arbejdsgiveren på forhånd har udpeget.
Vælger arbejdsgiveren at indkøbe ”Byens gavekort” til en
værdi af maksimalt 800 kr., der kan bruges i mange af byens
butikker, er praksis klar – medarbejderen er skattepligtig
af gavekortets pålydende. Har gavekortet derimod et begrænset anvendelsesområde, er medarbejderen skattefri,
når værdien er maksimalt 800 kr.

Accountants & business advisers

Munkebo Vindelev

Praksis
Fra praksis kan nævnes følgende afgørelser:
Der var tale om et koncept, hvor arbejdsgiveren udvalgte
25 forskellige gaver, og betalte gaverne på forhånd. Den
enkelte medarbejder kunne herefter på internettet selv
vælge, hvilken gave der skulle være årets julegave. Gaven
kunne ikke ombyttes til kontanter. Årets gave var skattefri,
da konceptet måtte sidestilles med en naturaliegave, og
værdien maksimalt udgjorde 800 kr.
En arbejdsgiver påtænkte, at årets julegave til medarbejderne skulle være et gavekort til en bestemt restaurant, og
værdien af gavekortet ville maksimalt være 800 kr. Gavekortet gav ret til at vælge mellem tre forskellige menuer på
restauranten. Gavekortet skulle udstedes til den enkelte
medarbejder og kunne ikke ombyttes til kontanter. Skatterådets svar var, at der var skattefrihed for årets julegave.
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Indberetning
Er julegaven ikke skattefri for medarbejderen, skal arbejdsgiveren foretage indberetning til SKAT.
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Nyt erhvervspartnerskab skal
fremme brug af data og robotter
Partnerskabet og en pulje
med 42 mio. skal fremme
avanceret produktionsteknologi i de små og mellemstore virksomheder.
PARTNERSKAB. Et nyt erhvervspartnerskab trækker nu i arbejdstøjet for
at fremme en teknologisk
og digital omstilling i de
små- og mellemstore produktionsvirksomheder.
Erhvervspartnerskabet for
avanceret produktion skal
over de næste ﬁre år formidle viden og udmønte
42 mio. kr. til fremme af ny
teknologi i danske produktionsvirksomheder.
Partnerskabet etableres
med deltagelse af DI Industrisamarbejdet/DI Digital, Landbrug & Fødevarer,
Dansk Erhverv/IT-Branchen, Dansk Metal, IDA
Ingeniørforeningen, GTSForeningen, Håndværksrådet samt Erhversstyrelsen.
Sidste har formandsposten.
-I regeringens strategiske arbejde for et Danmark
i Vækst er det en topprioritet at sikre, at Danmark
kommer med på bølgen om
Industrialisering 4.0, hvor
brugen af data, robotter og
avanceret teknologi ﬂyder
sammen. Nu går vi helt
konkret ind og understøtter
produktionsvirksomhedernes omstilling til avanceret
produktion ved brug af ny
automatiserings- og digitaliseringsteknologi, siger
erhvervs- og vækstminister
Troels Lund Poulsen.
Mange SMV’er har i dag
ikke en automatiseret pro-

Erhvervsminister Troels Lund Poulsen:
- Danmark skal med på bølgen om
Industrialiseringen 4.0.

produktionsvirksomheder.
Regeringen ønsker at SMVerne omstiller sig teknologisk og digitalt, så de fortsat
kan bidrage til at fastholde
produktionsarbejdspladser i
hele Danmark,” siger Troels
Lund Poulsen.
Det nye partnerskab skal
ud over at formidle viden om
de muligheder, der ligger i
omstillingen til avanceret
produktion, også give direkte økonomisk tilskud til
danske små og mellemstore
produktionsvirksomheder.

Brugen af data og robotter skal fremmes.

duktion og benytter ikke digitalisering eller teknologi
i samme grad som de store
virksomheder, ifølge en undersøgelse fra Erhvervs- og
Vækstministeriet.
Det på trods af, at virk-

somheder med en automatiseret, digital produktion
typisk kan producere ﬂere
varer med færre fejl, hurtigere og billigere, hvilket
øger produktiviteten og
styrker konkurrenceevnen.

SMVérne skal omstille
sig teknologisk
-Den nye tilskudsordning
skal afhjælpe nogle af de
primære barrierer, vi ser
for øget automatisering
og digitalisering i danske

Tilskud med to formål
Tilskuddet til den enkelte
virksomhed vil have to formål:
At afdække de potentialer der er i virksomheden
ved anvendelsen af ny automatiserings- og digitaliseringsteknologi.
At understøtte implementeringen af ny teknologi
i de af virksomhederne, der
har det største automatiserings-/digitalisering-potentiale og viljen til at anvende
ny teknologi.
Med etableringen af erhvervspartnerskabet for
avanceret produktion følges
op på den politiske aftale om
vækst og udvikling i hele
Danmark fra februar 2016.
hassel.
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Virksomheder:

Brug medarbejdernes kompetencer Energibranchen vil
på vækst-mission
når der skal automatiseres
punkt i eksempler, metoder,
øvelser og praksis anvendelse teori og metoder i egen
virksomhed.

Teknologisk Institut
tilbyder nu en uddannelse til medarbejdere,
der allerede står med
automationsudfordringer i
dagligdagen. Uddannelsen
hedder automationsnavigatører.
UDDANNELSE. Mange virksomheder står med et ønske
om øget automation i produktionen her og nu (eller
de vil snart få et). Produktionen kører på højtryk, og
det er her, at der både kan
spares penge gennem automation, samtidigt med at
produktionskapaciteten
øges. Teknologien er klar,
leverandøren er klar, kunderne er klar, og medarbejderne er... næsten klar.
Flere og ﬂere produktionsvirksomheder er i en
omstillingsfase, hvor trofaste og gode medarbejdere,
der i sin tid blev ansat i én
funktion, i højere grad har
fået ﬂere/andre funktioner
og er måske blevet ek sperter
i den nuværende produkti-

Medarbejdere med de rigtige kompetencer kan løfte opgaven med
at automatisere de rigtige processer.

on. Det er disse medarbejdere med unikke indsigter
i virksomheden, der med
de rigtige kompetencer
kan løfte opgaven med at
automatisere de rigtige
produktionsprocesser.

Vent ikke ﬂere år
på en ingeniør
Erhvervsskolerne og universiteterne er i fuld
gang med at uddanne
medarbejdere specialiseret
i automation, men mange
virk somheder
mangler
eksper tisen nu. Derfor tilbyder Teknologisk Institut
en uddannelse til medarbejdere, som allerede står

med automationsudfordringer i dagligdagen, og
som savner redskaber til
virksomhedens nuværende
og fremtidige automationsprojekter.
Uddannelsen henvender
sig bl.a. til superbrugere
eller vedligeholdelsesmedarbejdere på produktionsanlæg, produktionstekniske
medarbejdere, der supporterer automatisk produktion, mellemledere, der
leder automatisk produktion og procesteknologer.
Opkvaliﬁceringen kræver ikke nødvendigvis, at
man er boglig stærk, da
uddannelsen tager udgangs-

Det kan medarbejderen
Efter gennemført uddannelse kan medarbejderen
kalde sig automationsnavigatør. Udover titlen har
deltageren opnået viden
og praktisk kunnen til
aktivt at indgå i den daglige drift af et automatisk
produktionsanlæg samt
være nøgleperson i virksomhedens
fremtidige
automationsprojekter.
Deltageren er derfor
i stand til at designe og
dimensionere et robotsystem til automatisering,
mens der en stærk kobling
til deltagernes egne virksomheder, som hele tiden
tænkes ind i opgaveløsningerne.
Efter endt uddannelse
inviteres deltagerne ind i et
netværk af færdiguddannede
automationsnavigatører og
eksperter i automation, hvor
videndeling sker på tværs af
erfaringer og erhverv.
hassel.

Dania investerer i tekniske videregående uddannelser
Erhvervsakademi Dania bygger op til 1.500 m2 til de
tekniske uddannelser, der er vokset ud af sine rammer i
Hadsten.
UDDANNELSE. Efter endnu
et år med succesfuldt optag
på både fuldtids- og efteruddannelse på Erhvervsakademi Dania i Hadsten er
pladsproblemerne nu blevet
så store, at uddannelserne
ﬂytter. Efter længere tids
søgen efter det rette sted
har erhvervsakademiet valgt
at bygge en helt ny ﬂøj på
omkring 1.500 m2 til sin
eksisterende campus i det
sydlige Randers for et tocifret millionbeløb.

58 % ﬂere studerende
Siden sidste år er der kom-

met 58 % ﬂere studerende
på Dania i Hadsten samtidig
med, at campussen har fået
nye efteruddannelser som
eksempelvis energikonsulent, automation og drift.
- De tekniske videregående uddannelser i Hadsten
kræver nogle ganske særlige
rammer, og derfor kan vi ikke ﬂytte et hvilket som helst
sted hen. Vi har en stærk
kobling af teori og praksis,
og derfor skal der være plads
til, at de studerende kan
arbejde professionelt med
blandt andet robotter, energioptimering, bygningstekT E K N I S K

nik og stærkstrøm, fortæller
rektor Anders Graae Rasmussen.

Intelligent bygning
Da de studerende i høj grad
arbejder med bygningers
ventilation, vvs, el og energi,
vil den nye bygning give mulighed for, at de studerende
kan teste teorien af i praksis.
- Det er ikke nemt at fortælle, hvad der sker, når iltniveauet i et lokale falder på
grund af en slukket ventilation, men med den nye bygning vil vi kunne lukke for
dette, og de studerende vil
på egen krop mærke, hvad
det betyder. Det giver undervisningen en helt andet
dimension, forklarer Anders
Graae Rasmussen, der glæ-

der sig til første spadestik til
byggeriet i marts 2017.

Del af større studiemiljø
Med den nye bygning vil de
studerende på de tekniske
videreuddannelser også
blive en del af et større studiemiljø med uddannelser
som markedsføringsøkonom,
serviceøkonom,
produktionsteknolog, handelsøkonom, optometri og
internationale uddannelser.
Den nye bygning forventes at stå færdig i foråret
2018, hvor 14 medarbejdere
og 110 studerende fra Hadsten kan ﬂytte ind, så der i
alt kommer til at gå omkring
1.000 studerende på Minervavej 63 i Randers.
jsj
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Der skal være bedre
sammenhæng mellem
de enkelte dele af
energibranchen.
ENERGITEKNOLOGI. Danmark skal også i fremtiden
være blandt de førende i
verden inden for forskning
og udvikling af energiteknologi. Det kræver, at der
sættes ﬂere penge af til
forskning. Fokus på eksporten skal være stærkere, og der skal være bedre
sammenhæng mellem de
enkelte dele af energibranchen. Det er missionen,
som DI Energi og Dansk
Energi præsenterede på
konferencen ”Energi til
Vækst” i Industriens Hus.
De to organisationer ønsker, at politikere, forskere
og virksomheder skal arbejde sammen om at sikre
udvikling og vækst i energibranchen.

Samarbejde om
gode idéer
- Vi skal samarbejde om
at omsætte de gode ideer
til produkter. Overalt i
verden er man i gang med
en omstilling. Man bruger
mere vedvarende energi og
udnytter energien bedre.
Danmark skal blive ved
med at være det sted, hvor
energiselskaber og andre
tager hen for at se, hvordan
teknologien virker i praksis. Men det kræver, at vi
er fokuserede, siger Troels
Ranis, branchedirektør i
DI Energi.
Riv siloerne ned
- Når Danmarks fremtidige vækst og velstand bliver
forhandlet i øjeblikket, er
energi uomgængeligt. Vi
har en ambition om at være
et solidt grundlag for et
konkurrencedygtigt Danmark og som en erhvervsstyrke i sig selv. Det kræver
ﬂere investeringer i forskning, og at vi tænker inno-

Branchedirektør Troels anis:
-Overalt i verden er man i
gang med en omstilling.

vativt – også i reguleringen.
Det betyder, vi skal rive siloerne ned mellem energiarterne, så vi kan skabe de
effektive energiløsninger,
der skærer omkostninger,
og som vi også kan leve af
fremover, siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk
Energi.

Verden bruger mere
energi og udnytter
energien bedre.

Energiteknologi
for 70 mia kr.
I dag beskæftiger den samlede energiindustri 55.000
danskere og har en eksport
af energiteknologi på over
70 mia. kr. Sammenlagt
med eksport af olie og gas
står energiindustrien for en
samlet eksport på 106 mia.
kr. hvilket svarer til hver
6. krone af vareeksporten.
I Energi og Dansk Energi har samlet ﬂere nye nøgletal for energibranchen
sammen med en række
anbefalinger, som griber
ind i både forhandlingerne
om 2025-planen, den ny
Forsyningsstrategi og til
regeringens Energikommission.
hassel.
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THIS IS PARKER
Udfordringen

Løse automationsproblemer
hurtigt, omkostningseffektivt
og sikkert

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.

www.parker.dk l blog.parker.com/dk l tel. 4356 0400

