
Expert er designet til lang levetid og 

professionel niveaumåling også under 

hårde forhold.  Tryktransmitterne 

har en diameter fra 16-60 mm. 
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Med mere end 63.000 
besøgende fastholder SPS/
IPC/Drives i Nürnberg sin 
position som en af verdens 
førende fagmesser inden 
for industriel automatise-
ring. Enkelthed, komplek-
sibilitet, digitalisering, Big 
Data og Industri 4.0 var 
nogle af fokusområderne.

Af John Steenfeldt-Jensen
 
FAGMESSE. Med 63.291 be-
søgende og 1.601 udstillere 
bekræftede fagmessen SPS/
IPC/Drives 2016, der blev 
afholdt i Nürnberg i dagene 
22. – 24. november 2016, 
endnu en gang sin position 
som en af verdens førende 
fagmesser for elektrisk auto-
matiseringsteknik.

Gennem årene har mes-
sen udviklet sig fra at være 
en lokal og meget tysk fag-
messe til nu at være en af 
branchens vigtigste, inter-
nationale messer med del-
tagelse af udstillere fra 45 
lande.

Industri 4.0 i praksis
Tidens mest omtalte begreb 
inden for automatisering er 
’Industri 4.0’, som fra at væ-
re et lidt nørdet og teoretisk 
begreb nu er ved at manife-
stere sig meget konkret og 
praktisk. Dette blev blandt 
andet demonstreret på 
særudstillingen ’Industrie 
4.0’, der var organiseret af 
de to industriorganisatio-
ner VDMA og ZVEI. På 
denne særudstilling blev 
der præsenteret et stort 
antal løsninger, koncepter, 
innovationer og trends for 

digitalisering og implemen-
tering af intelligente løsnin-
ger i produktionen.

Enkelthed og 
kompleksibilitet
Inden for hardware er det 
efterhånden vanskeligt at 
skelne mellem PLC’er og 
IPC’er, hvilket eksempel-
vis Siemens har taget kon-
sekvensen af og kalder det 
hele for ’Controllere’.

I den ene ende af spektret 
bliver disse mere og mere 
komplekse og kan rumme 
betydelig fl ere funktioner 
end tidligere og i den anden 
ende sker der en forenkling 
både med hensyn til instal-
lation og programmering. 
Også prismæssigt er disse 
løsninger blevet mere at-
traktive.

Cloud-baserede løsninger
Digitalisering og Cloud-
baserede løsninger vinder 

også frem både inden for 
engineering samt drift og 
overvågning af automatise-
ringssystemer.

De store datamængder, 
der i moderne automatise-
ringssystemer løbende ge-
nereres, indeholder et utal af 
informationer, som behand-
let og visualiseret på den 
rette måde kan anvendes 
til simulering og optimering 
af processer, planlægning af 
vedligehold o.m.a.

Ved hjælp af den nyeste 
kommunikationstekno-
logi og lagring af de store 
mængder data - Big Data - 
i ’Skyen’, er dette et af de 
teknologiområder, hvor der 
i de kommende år vil ske en 
rivende udvikling.

Sikkerhed er livsvigtig
’Bagsiden af medaljen’ ved 
disse systemer er sikkerhe-
den i forhold til uvedkom-
mende indtrængen. Det 

gælder både datasikkerhed 
/ hacking og fysisk sikkerhed 
i virksomhederne. Mange af 
de store spillere på markedet 
har allerede i lang tid haft 
fokus på dette område og 
udviklet løsninger til både 
store og små virksomheder. 
Mange af disse løsninger 
blev præsenteret på sær-
udstillingen ’Automation 
meets IT’ på SPS/IPC/Dri-
ves 2016, hvor hovedtemaet 
var ’Cyber Security’.

Mere i kommende numre
AUTOMATIK & PROCES 
har besøgt SPS/IPC/Drives 
2016, og vi vil i kommende 
numre viderebringe nogle af 
de mange produktnyheder, 
der var på messen.

Den næste SPS/IPC/Drives 
2017 fi nder sted i Messecen-
ter Nürnberg i dagene 28.-
30. november 2017. 

SPS/IPC/Drives 2016:

Fortsat messesucces i Nürnberg

På SPS/IPC/Drives 2016 præsenterede de førende fi rmaer i branchen deres nyheder, 
som i høj grad var præget af ’Industri 4.0’- konceptet.
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Den 10. – 11. november 
2016 mødtes over 100 
deltagere fra BITVAs med-
lemsvirksomheder til et 
spændene døgn på Com-
well Sorø. Programmet 
rakte fra en fortælling om 
et langt fangenskab hos 
Islamisk Stat til topunder-
holdning af Lars Hjortshøj.

Af John Steenfeldt-Jensen

BITVA. Hvad sker der i den 
verden, som er omkring os 
og hvordan påvirker det os?  
Som verden ser ud i dag, er 
det næsten umuligt ikke 
at forholde sig til resten af 
verden. Derfor er det også 
meget vigtigt at få input, så 
man selv kan danne sig en 
holdning og foretage vel-
overvejede strategiske valg 
for ens virksomhed. 

Med dette udgangspunkt 
havde Brancheforenin-
gen for Industriel Teknik, 
Værktøj og Automation, 
BITVA, sammensat et pro-
gram, som både omhand-
lede nogle af de ting, som 
kan ske, men også nogle bud 
på de mulige knapper, som 
man kan justere på. Hvad 
enten det gælder krisen i 
Syrien, integrationen af 
fl ygtninge, styrkelse af din 
egen forhandlingsposition 
eller konsekvenserne af de 
handlinger du foretager. 

Gidsel hos Islamisk Stat
Det første indlæg på kon-
ferencen havde fotojour-
nalisten Daniel Rye, der i 
13 måneder blev holdt som 
gidsel af ISIS sammen med 
23 andre vestlige gidsler, og 
var det sidste gidsel som slap 
levende fra Islamisk Stats 
berygtede fængsel i den sy-
riske by Raqqa. Uden andre 
hjælpemidler end sin egen 
tilstedeværelse fortalte han 
levende og meget ærligt og 
detaljeret om sit fangenskab, 

og det mareridt han gen-
nemlevede. Ikke mindst om, 
hvor svært det var at vende 
tilbage til en helt almindelig 
hverdag igen. Meget barskt 
og meget medrivende.

Hvad sker der i Syrien?
Meget apropos var det næste 
indlæg af Naser Khader, der 
ankom ledsaget af politi og 
personlige sikkerhedsvag-
ter. Hans foredrag hed ”In-

tegration af fl ygtninge på 
arbejdsmarkedet – mission 
impossible?”, men han kom 
langt videre omkring med 
hensyn til religion, kultur, 
integration, terror og per-

sonlige oplevelser. Han 
fortalte blandt andet om ud-
viklingen i Mellemøsten og 
nogle af årsagerne til de ting, 
som sker i Syrien. Hvordan 
alliancerne omkring Syrien 
og IS til Rusland/USA/Tyr-
kiet påvirker mulighederne 
for at integrerer fl ygtninge 

og emigranter fra Mellem-
østen på et komplekst dansk 
arbejdsmarked. 

Dagen sluttede med en 
fælles middag, hvor en af 
stand up-branchens abso-
lut mest erfarne drenge Lars 
Hjortshøj underholdte sel-
skabet med et både satirisk 
og meget morsomt show. 
Ikke kedeligt.

Company Carma som 
virksomhedsfi losofi 
På konferencens anden dag 
lagde man ud med at Benja-
min F. Lund, Core Compe-
tence Negotiation, fortalte 
om forhandlingsteknik set 
fra mange vinkler. Fra for-
handlinger med kunder, 
leverandører og samarbejds-
partnere til håndtering af 
projekter, uformelle dialo-
ger, påvirkning af interes-
senter etc. 

Dagen sluttede med at 
den kendte iværksætter og 
virksomhedsejer Christian 
Nicholas Stadil fortalte om, 
hvordan han har implemen-
teret Company Carma i sine

BITVAdøgnet 24h:

Globalt og Lokalt – eller begge dele? 

Armlægning indgik som anskuelsesundervisning i forhandlingsteknik.
Christian Nicholas Stadil fortalte om, hvordan han har implemen-
teret Company Carma i sine virksomheder.

Der var højt humør ved 
bordet hvor æres- og senior-

medlemmer var samlet.

Bestyrelse og sekretariat repræsenteret af Lena Lundgren, 
Emerson, t.v., og Mette Appelsø, t.h., fra BITVAs sekretariat.

Over 100 deltagere fra BITVAs medlemsvirksomheder var samlet til BITVAdøgnet 24h på Comwell Sorø.

Et æg til et barn i 
Swaziland.
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 virksomheder og om hvor-
dan Company Carma er en 
ny og praktisk måde at drive 
forretning på. En måde, der 
minimerer negative påvirk-
ninger og maksimerer po-
sitiv værdi for mennesker, 
miljø og økonomi for virk-
somheder, som tænker i hel-
heder – og tænker globalt.

Han fortalte også om sine 
mere end 120 operationelle 
virksomheder i konglomera-
tet Thornico A/S, der om-
fatter så forskellige brancher 
som fødevarer, shipping, 
teknologi, fast ejendom, fi -
nansiering, emballering og 
sport og mode, herunder 
den kendte sportsvirksom-
hed Hummel. Specielt det 
nyeste skud på stammen fi r-

maet Mät, der producerer og 
markedsfører et univers af 
proteinrige produkter, hvor 
proteinkilden er æg, havde 
hans nuværende fokus. Fir-
maet, som han har stiftet 
sammen med sin hustru 
Alice Brunsø, har selvføl-
gelig Company Carma som 
en af sine kerneværdier og 
igennem organisationen 
Heart for Africa, bidrager 
Mät til, at børn i Swaziland 
får en bedre chance i livet. 
Hver gang, der sælges et 
Mät-produkt, giver fi rmaet 
et æg til et barn i Swaziland. 

24 timer med gode kol-
legaer og et godt og inspi-
rerende program var slut. 
Endnu et godt arrangement 
i BITVA-regi.

siemens.dk/v14-morgenmøder

Gratis 
morgenmøder
TIA-portalen V14

President og CEO Blake 
Moret, Rockwell Auto-
mation, der er arrangør 
af begivenheden, fortalte 
om, hvordan virksomheder 
kan højne produktiviteten 
og konkurrenceevnen med 
The Connected Enterprise.

Af Thomas Hasselriis.

ATLANTA, USA. Mere end 
10.000 industrielle fagfolk 
deltog på Rockwell Auto-
mations 25. årlige automa-
tionsfar i Atlanta, USA, for 
at opdage og opleve hvordan 
industrielle virksomheder 
kan forbedre produktivite-
ten og konkurrenceevnen.

Med en kombination af 
teknologisk innovation og 
applikationsekspertise er 
det muligt for virksomheder 
at blive mere integreret og 
konkurrencedygtig, sagde 
Blake Moret, president og 
CEO, Rockwell Automati-
on, da han åbnede koncer-
nens 25 Automationsfair i 
Atlanta,USA.

-Vores vision – kaldet 
The Connected Enterpri-
se – samler kraft, kontrol 
og informationsløsninger 

til at reagere på den øgede 
efterspørgsel efter global 
produktiviteter, fortsatte 
Blake Moret.

    
IT og OT skal integreres
For at blive en tilsluttet 
virksomhed er det nødven-
digt at konvergere infor-
mationsteknologi (IT) og 
operationsteknologi (OT). 
Historisk er disse funk-
tioner uafhængig af hinan-
den. I dag er konvergensen 
af (IT) og (OT) afgørende 
for succesen i en industri-
virksomhed, fordi det gør 
det muligt at indsamle, ana-
lysere og omdanne data til 
handlingsrettede oplysnin-
ger for at få håndgribelige 

forretningsresultater, der 
vil gøre produktionen mere 
sikker, forudsigelig og mere 
bæredygtig.

Integreret kontrol 
og information
Byggende på Rockwell 
Automations 110-årige hi-
storie som førende inden for 
industriel automatisering 
og information har kon-
cernen udvidet sine infor-
mationsaktiverede tilbud. 
Udvidelsen er designet til 
at hjælpe virksomhederne 
med at oprette forbindelse, 
administrere, validere og 
optimere produktion med 
skalerbare analyser, infor-
mationsdrevet løsninger og 

samarbejdsværktøjer. Ved 
digitalt at gøre det muligt 
for maskiner, linjer og fa-
brikker gennem integreret 
kontrol og information, vil 
kunderne være i stand til at 
omdanne deres operationer, 
hvilket giver højere produk-
tivitet og konkurrenceevne. 

150 udstillere viste 
avanceret udstyr
Fagfolk strømmede til for i 
Georgia World Trade Cen-
ter at besøge de mere end 
150 udstillere fra Rockwell 
Automation og partnernet-
værk det præsenterede det 
nyeste og mest avancerede 
enheder, control og infor-
mationsløsninger.

Tusindvis af fagfolk besøgte  
25. Automationsfair i Atlanta

De mange besøgende hos udstillerne fyldte godt op hele tiden.

President og CEO Blake Moret: Virksomheder kan blive mere 
integrerede og konkurrencedygtige.

Naser Khader kom vidt omkring med hensyn til islam, kultur, 
integration, terror og personlige oplevelser.

Uden andre hjælpemidler end sin egen tilstedeværelse fortalte 
Daniel Rye om sine 13 måneder som gidsel hos Islamisk Stat sam-
men med 23 andre vestlige gidsler.

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

Robust digital manometer
Præcisions manometer med integreret datalogger

Trådløs kommunikation med WIKA-Wireless

WIKA type CPG1500



Hver dag er der en lang række seminarer. Kom og hør om f.eks.

• Atex, eksposive zoner og deres håndtering
• Cleaning validation
• Kalibrering i praksis

Procesoptimering
Automatisering
Sikkerhed & Miljø

Hvor: Odense Congress Center  •  Hvornår: 15.-16. marts 2017  •  Pris: 1.175 kr./person pr. dag

2 dage med 40 seminarer 
om procesoptimering, instrumentering og produktnyheder.

Insatech gentager succesen fra tidligere år og inviterer til Proces Dage ‘17  
– en enestående mulighed for at mødes med andre, der arbejder med  
instrumentering.

Få hele programmet  
og detaljer for tilmelding på 

www.procesdage.com

Mere information
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Your automation, our passion.

 R2000 
laserscanner 

 - giver din robot øjne!

Ultralyd 
kan se i mørke

Lyd hører alle farver med samme 
nøjagtighed
Lyd blændes ikke af blanke over-

Lyd detekterer transparente mate-
rialer, - hver gang!
Lyd fungerer i støvede omgivelser
Rækkevidde op til 800 mm

Fotocelle med lyd

Elegant og 
funktionelt

HMI Solutions 
Leveres som: Remote Monitor, KVM, 
Panel PC, Direct Connection. Kan 
benyttes i Atex Zone 1/21 og 2/22 
eller efter amerikan  ske standarder: 
Class 1, Div.1 og Div.2
Stort udvalg af keyboards, også m.
dansk tastatur, Mouse funktioner 
eller Touch Screen’s

Explosion 
Protection

”Ex d” Løsninger 
i tryksikkre kapslinger

Fra egen produktion i England
Stort udvalg af kapslinger med 

Komplette løsninger efter kunde-
design med færdig fortrådning 
og evt. FAT test

for installation af ikke Ex god-
kendt materiel

Pepperl+Fuchs A/S · Tlf: 70 10 42 10 · www.pepperl-fuchs.dk

Vi hos Pepperl+Fuchs ønsker alle vore 

kunder og forretningsforbindelser

 en rigtig Glædelig Jul, samt et godt Nytår!

Op til 250.000 målinger i sekundet

Opløsning ned til 1 mm 
Interaktivt display
Ethernet interface og 
on/

R2000 
giver dig med sit ægte 
360° syn øjne i nakken!

Vejle Spildevand har 
sammen med KD Group 
eksperimenteret med et 
nyudviklet fi lter, der kan 
rense omkring 90 pct. af de 
miljøskadelige mikroplast-
fi brene fra spildevandet.

Mikroplast, der f. eks. stam-
mer fra slid fra bildæk, sko-
såler, partikler fra maling 
og husholdningsprodukter 
som kosmetik, tandpasta og 
tekstiler, udledes i naturen 
via overfl adevand fra veje 
og stier, men også via vores 
husholdningsspildevand og 
renseanlæggene.  At mikro-
plastforurening er til fare for 
miljøet, er der ingen tvivl 
om, men der har over lang 
tid manglet viden på områ-
det – både i forhold til at af-
dække problemets omfang, 
og ikke mindst hvordan det 
løses. 

 Mikroplasten kan fjernes 
fra spildevandet
I starten af året søsatte Vejle 
Spildevand derfor sammen 
med KD Group, VIA Uni-
versity College og analy-
sefi rmaet Eurofi ns Miljø 
A/S et projekt, der skulle 
undersøge, hvor meget mi-
kroplast der ryger ud i natu-
ren med det rensede vand. 
Projektet har haft fokus på 
mikroplastfi bre – og har 
testet et nyt fi lter, udviklet 
af KD Group, der skulle fi l-
trere mikroplasten fra spil-
devandet.

 Her næsten et år senere 
viser tests, at fi ltret kan 
rense omkring 90 pct. af 
mikroplastfi brene fra spil-
devandet.

-Allerede inden vi gik i 
gang, havde vi selvfølgelig 
en klar ide om, at fi ltret ville 
virke – men at vi ville opnå 

så stor rensegrad, er meget 
positivt.  Vi står over for et 
stort miljøproblem, og der-
for er vi stolte over at kunne 
bidrage til løsningen, fortæl-
ler Jens Ejner Christensen, 
der er bestyrelsesformand i 
Vejle Spildevand.

Ministerbesøg i Vejle
Der har de senere år været 
snakket meget om konse-
kvenserne af udledning af 
mikroplast i naturen – ikke 
bare i Vejle, men på lands-
plan. Derfor er projektet 
også blevet mødt med stor 
politisk interesse. Da start-
skuddet til projektet lød 
tilbage i januar, besøgte 
daværende Miljø- og føde-
vareminister Eva Kjer Han-
sen Vejle Spildevand – og i 
går eftermiddags afl agde 
den nuværende minister, 
Esben Lunde Larsen, så an-
lægget et besøg for at blive 
præsenteret for de positive 
resultater.

Behov for yderligere 
afdækning 
Selvom man i Vejle har taget 
et vigtigt skridt mod en løs-
ning af problemet, er der dog 
stadig behov for mere viden 
på området.

-Gennem mikroskopi-
undersøgelser har vi kunnet 
konstatere, at der er mikro-
plast i spildevandet – og ved 
hjælp af fi ltret er det lykkes 
at reducere mængden af mi-
kroplastfi bre med omkring 
90 pct. Det, vi har svært ved 
at afdække, er, hvor stor en 
samlet mængde mikroplast 
der reelt er tale om, forklarer 
Mikael Schultz, direktør i 
Vejle Spildevand.

For selvom man på la-
boratoriet manuelt under 
mikroskop har foretaget 
optællinger af antallet af 
mikroplastfi bre, der giver 
nogle indikationer, så er det 

ikke præcist nok til at kunne 
drage endelige konklusioner 
om den samlede rensegrad 
for hele renseanlægget.

Vurderingen fra Vejle 
Spildevand er derfor, at der 
er behov for på nationalt 
plan at fi nde frem til nogle 
standardiserede analyseme-
toder, så det bliver nemmere 
og mere præcist at måle 
mængden af mikroplast.

Nye projekter på tapetet
Hos Vejle Spildevand hvi-
ler man således ikke på 
laurbærrene i kølvandet på 
de positive resultater med 
fi lteret. For selvom det er et 
vigtigt skridt på vejen mod 
at reducere mikroplast, så 
rækker ambitionerne læn-
gere. 

For nylig har Vejle Spil-
devand sammen med bl.a. 
Horsens Vand A/S, Envi-
dan, VIA University Col-
lege og Frich Ecotech derfor 
ansøgt Miljøministeriets 
pulje til udvikling af mil-
jøteknologi (MUDP) om 
fondsmidler til endnu et 
projekt, der skal afdække, 
hvordan man via tørring og 
termisk forgasning af spil-
devandsslam kan producere 
grøn energi.

- Flere steder i landbru-
get omdanner man i dag 
gylle til grøn energi via ter-
misk forgasning, og det er 
det samme, vi vil gøre på 
spildevandsområdet – bare 
med slam i stedet for gylle. 
I processen med termisk 
forgasning nedbrydes den 
mikroplast, der er i over-
skudsslammet, så på den 
måde kan vi både fjerne 
mikroplasten og samtidig 
producere grøn energi. Det 
vil altså være en win-win-
situation, slutter Mikael 
Schultz.

hassel.

Vejle Spildevand har 
succes med at nedbringe 
mikroplastudledning

Miljø- og fødevarerminister Esben Lunde Larsen og direktør Jens Krogh, KD Group, besigtiger det nye fi lter.
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 Dermed tegner messen sig 
for en besøgsfremgang på 
5 pct.

  
MESSESLUT. Efter tre travle 
dage med besøgsfremgang, 
297 udstillere, royalt besøg, 
prisuddelinger og et stort 
aktivitetsprogram satte 
FoodTech torsdag punk-
tum efter en veloverstået 
fagmesse i MCH Messecen-
ter Herning med et besøgs-
tal på 8.675 fagfolk, hvilket 
er en stigning på 5 pct. i for-
hold til messen i 2014.

Nordeuropas største fag-
messe for fødevaretekno-
logi sluttede efter tre dage 
med et stjernespækket akti-
vitetsprogram. Den 11. ud-

gave af messen bød således 
på besøg fra H.K.H. Prins 

Joachim, 297 veloplagte 
udstillere, 77 produktnyhe-

der, innovationskonkurren-
cen FoodTech Challenge, 

International Food Contest, 
fl ere prisoverrækkelser, et 
væld af konferencer og me-
get andet.

 De rigtige besøgende
Hos udstillerne var der ge-
nerelt stor tilfredshed at 
spore efter nogle velover-
ståede messedage:

- Det har været en vild 
succes. Der har simpelthen 
været så mange mennesker 
forbi, der gerne vil have vores 
nye teknologi, så for os har 
FoodTech været den bedste 

messe i Skandinavien, siger 
Jimmy K. Larsen, managing 
director i Jimco A/S.

Han blev suppleret af 
Kenneth Robert Pilheden, 
area sales manager i JVL 
Industri Elektronik A/S:

- FoodTech er en meget 
fokuseret messe i forhold til 
mange andre store og brede 
industrimesser. Det er de 
rigtige kunder, der kommer 
her, og det er også det rigtige 
sted for os at få inspiration 
fra de andre udstillere, 
sagde Kenneth Robert Pil-
heden, og tilføjede:

- Allerede den første dag 
kom den kunde som gør, at 
messen betaler sig, så det 
kunne jo ikke være bedre.

hassel.

Fokuseret FoodTech samler 8.675 fagfolk 
Der blev demonstreret maskiner og 
gået i detaljer blandt de 297 udstillere 
på FoodTech 2016. 
Foto: Torben Worsøe.

Med dette vigtige bud skab 
fra Prins Joachim åbnede 
Nordeuropas største mes-
se for føde vareteknologi 
med 297 udstillere i MCH 
Messe center Herning. 
Messåb ningen bød også 
på ud deling af FoodTech 
Award. 

Af Thomas Hasselriis.
 

FOODTECH. Der var spæn-
ding og høje forvent ninger, 
da FoodTech slog dørene 
op til tre dage med fokus på 
fødevaretekno logi. H.K.H. 
Prins Joachim var som pro-
tektor for FoodTech invi-
teret med til den offi cielle 
åbning, hvor administre-
rende direktør i MCH A/S, 
Georg Søren sen, først bød 
velkommen, hvorefter Mar-
kus Brett schneider, senior 
vice pre sident i ABB, for-
talte om vigtigheden af at 
holde events som FoodTech, 
hvor branchen har mulig hed 
for at blive klogere på ud-
viklingen inden for blandt 

andet digitaliserin gen i fø-
devareindustrien.

Fornyelse og tværfag ligt 
samarbejde
Prins Joachim har siden den 
første FoodTech-messe i 
1997 været protektor for 
messen, og han brugte sin 
åbningstale til at minde 
ud stillerne om nogle af de 
ud fordringer, som fødevare-

industrien fremadrettet står 
overfor.

- Den danske food cluster 
udgør omkring 25 procent 
af Danmarks eksport, og 
beskæftiger cirka 10 pro-
cent af alle i den private 
sektor. Vi har desværre set 
danske arbejdspladser for-
svinde til udlandet og med 
dem kostbar viden og erfa-
ring, som aldrig kommer til-

bage. Men vi skal fast holde 
Danmarks styrkepo sition, 
som en af verdens største 
fødevareeksportø rer, og vi 
skal bevare de mange ar-
bejdspladser, sagde H.K.H. 
Prins Joa chim og tilføjede:

- FoodTech fagmessen 
er for alle led i fødevarekæ-
den et vigtigt element i og 
en vigtig inspirationskilde 
til denne udvikling og har 

med en række initiativer 
sat fornyelse, forskning og 
udvikling samt tværfag-
ligt samarbejde i centrum, 
sagde H.K.H. Prins Joa-
chim, inden han erklærede 
FoodTech-messen for åben.

FoodTech Award sparker 
døre ind
Som en del af den offi ci elle 
åbning af FoodTech blev 
den eftertragtede FoodTech 
Award uddelt for niende 
gang. I alt 77 produktnyhe-
der var ind stillet til prisen, 
men det blev sjællandske In-
nospexion ApS, der løb med 
æren og en check på 50.000 
kroner for deres specialise-
rede røntgenap parat, der 
kan opfange glasstykker i 
fødevarepro duktionen.

- Det er en meget stor 
ære igen at vinde FoodTech 
Award. Vi vandt prisen før-
ste gang i 2007, og den gang 
var prisen med til at give os 
et afgørende skub i den rigti-
ge retning, så det håber vi, at 
den bliver igen. Vi er i hvert 
fald meget stolte, og nu glæ-
der vi os til at komme hjem 
og komme i gang med at 

bygge fl ere maskiner, sagde 
Jørgen Rheinlænder, direk-
tør og ejer af In nospexion 
ApS, og tilfø jede:

- Vi tager på messe i Chi-
cago i næste uge, og der kom-
mer diplomet uden tvivl 
med. Det skal sparke døre 
ind for os.

Stor opbakning 
til FoodTech
Ikke siden 2007 har op-
bakningen til FoodTech 
været så stor, som den er i år, 
og derfor benyttede Georg 
Sørensen, admini strerende 
direktør i MCH A/S, også 
sin åbningstale til at sende 
en stor tak til samarbejds-
partnere og til de 297 ud-
stillere på Food Tech 2016:

- Tak for indsatsen, tak for 
jeres dedikation og tak for 
jeres tillid. Jeg vil ønske jer 
alle tre gode messedage her 
i MCH. Det er nemlig når 
mennesker mødes, at ma-
gien opstår. Det personlige 
møde går aldrig af mode. 
Viden bliver delt, og for-
retninger opstår, når passi-
onerede mennesker mødes 
- og dét er netop, hvad der 
sker her på FoodTech, sagde 
Georg Sørensen.

Danmarks som en af verdens førende
fødevarereksportører skal fasholdes

FoodTech samler fødeva-
reindustrien i MCH Mes-
secenter Herning 1.-3. 
no vember til tre dage med 
fo kus på de nyeste trends 
og løsninger. Under 
FoodTech kan besøgen-
de opleve In ternational 
Food Contest, EHEDG-
verdenskongres sen, 
FoodTech Student Chal-
lenge, Science Street, 
FoodLab, to inspirerende 
produktionslinjer og me-
get andet.

Royalt besøg hos ABB. Fra venstre 
Georgs Sørensen, adm. direktør, MCH 
A/S, Claus Madsen, adn. direktør, ABB 
Danmark, H.K.H. Prins Joa chim, Steen 
Nørgaard Madsen, formand for Meje-
riforeningen, samt Markus Brettschn-
eider, senior vice president, ABB. 
Foto: Lars Møller.

H.K.H. Prins Joachim overrakte FoodTech Award 2016 til Inno-
spexion ApS. Foto: Th. Hassel riis.

-Det er vigtigt at holde events som FoodTech, sagde vice pre sident 
Markus Brettschnei der.Foto: Th. Hasselriis.

Arbejdspladser og 
viden skal bevares. 
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Få mere ud af dine maskiner med

iTRAK
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Forøg produktionsmængden og fl eksibiliteten. 
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Året startede med en mild 
vinter, og det samme kan 
man sige om væksten i dansk 
økonomi i 2016, hvor det ser 
ud til, vi får en lille vækst. 
Vi står over for mange ud-
fordringer, som er ude af vo-
res egne hænder med krige, 
regeringsskifter rundt om i 
verden, som vi ikke ved hvad 
kommer til at betyde for os, 
samt et Brexit, vi på ingen 
måde kender de langsigtede 
konsekvenser af – men må-
ske kan det skabe nye mu-
ligheder for os alle? 

Vi har rundet andet år i 
BITVA, som betyder vi sta-
dig er en ung forening, der 
har samlet det bedste fra 
tre foreninger. Bestyrelsen 
og jeg får mange positive 
tilbagemeldinger fra med-
lemmerne om vores arran-
gementer og virke. Derfor 

kan jeg som formand for 
BITVA glæde mig over, den 
harmoni og fælles retning 
bestyrelsen har skabt sam-
men med sekretariatet hos 
Dansk Erhverv, til glæde for 
medlemmerne og vores fag-
grupper, som er vores fun-
dament i BITVA.

Bestyrelsen har brugt 
2016 på at arbejde videre 
med BITVA’s målsætninger, 
og vi er blandt andet kom-
met i mål med:
•  Arbejdet på at blive mere 

synlige på uddannelses-
institutionerne  

•  Flere af faggrupperne er 
kommet gang i faglige 
aktiviteter 

•  Elevprisen er klar til at 
blive genindført 

•  Forbedret vilkår for de 
fi rmaer der skal deltage 
på HI 2017 og VTM

Fra vores omverden kan 
vi mærke, at vi er blevet 
en mere interessante sam-
arbejdspartner, med de 
henvendelser BITVA får, 
hvilket vi vil udnytte lø-
bende.

Personligt har jeg brugt 
vores bestyrelsespost i 
Dansk Erhverv aktivt for at 
sikre, at vores synspunkter 
bliver en del af den politiske 
bearbejdning i hverdagen. 
Jeg har bl.a. i forbindelse 
med regeringens helheds-
plan været til møde med 
fi nansministeren, hvor vi 
drøftede, hvordan vi skal 
øge produktiviteten og den 
økonomiske vækst i Dan-
mark.

Det er glædeligt for mig, 
at der har været stor op-
bakning til foreningens ak-
tiviteter, om det har været 

uddannelsesarrangementer 
eller BITVAdøgnet 24h, 
som tiltrak over 100 delta-
gere.   

Jeg er sikker på, at BITVA 
og vores medlemmer går et 
spændende 2017 i møde og 
på vegne af bestyrelsen og 
brancheforeningen, vil jeg 
ønske alle en rigtig glæde-
lig jul og et godt nytår, med 
et ønske om, at alle vil få et 
succesrigt 2017, privat som 
erhvervsmæssigt. 

 
De bedste jule- og nytårs-
hilsner

Allan Nelbom
Formand for Brancheforenin-
gen for Industri Teknik, Værk-
tøj og Automation, BITVA

Jule- og nytårshilsen fra BITVA 

Allan Nelbom
Formand for Brancheforeningen for Industri Teknik, Værktøj og 
Automation, BITVA

Pumper og instrumenter til fødevareindustrien

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

Graco tønde tømmer

Mütec in-line
fugtighedsmålere

NYHED

Grün fadpumperFlowmålere Ruhedsmålere

Lad Løwener blive din totalleverandør

- din garanti for høj kvalitet og gode priser
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Bürkert har optimeret 
serien af membranventil-
huse med et godt alterna-
tiv til smedede og støbte 
ventilhuse.

VENTILHUSE. Bürkert intro-
ducerede en fuldstændig 
nyudviklet type membran-
ventilhuse, som er specielt 
velegnet til applikationer i 
hygiejniske miljøer. Ventil-
husene er fremstillet med 
en patenteret fremstil-
lingsmetode, hydroforming 
teknologi, der opfylder de 
højeste krav til rengørings-
venlighed. Ventilhusenes 
hygiejniske design og det 

holdbare og lette husmate-
riale gør dem til en unik løs-
ning til sanitære opgaver, og 
en langt bedre løsning end 
konventionelle smedede og 
støbte ventilhuse.  

Med denne introduktion 
af en ny type membranven-
tilhuse optimerer Bürkert 
produktserien af mem-
branventiler med et godt 
alternativ til smedede og 
støbte ventilhuse. Med en 
rengøringsvenlighed, der er 
certificeret ifølge EHEDG, 
stor stabilitet, en perfekt 
overfladekvalitet og mate-
riale af 316L-stål, udmær-
ker den nye type ventilhuse, 
der er fremstillet med hy-
droforming teknologi, sig 

væsentligt, sammenlignet 
med de konventionelle ven-
tilhustyper.

Fremstillet af rør  
i rustfrit stål
Den store fordel ved de nye 
huse er, at de er fremstillet 
af rør i rustfrit stål af høj 
kvalitet, ligesom de øvrige 
komponenter og systemer 
i hygiejniske procesanlæg. 
Dette gør det muligt at 
svejse rør-til-rør, hvorved 
der opnås en ensartet høj 
kvalitet på svejsningen. 
Sammenlignet med støbte 
ventilhuse, opstår der hver-
ken hulrum eller andre de-
fekter i ventilhusmaterialet 
under fremstillingen, hvil-

ket betyder, at risikoen for 
kontaminering er betydeligt 
reduceret.

Ventilhuse med mange 
fordele – både for virksom-
hed og miljø

Ved at anvende rørma-
teriale af høj kvalitet frem-
stillet med hydroforming 
teknologi, er det muligt at 
producere ventilhuse, der er 
hele 75 % lettere end sme-
dede huse, hvilket er en stor 
fordel for brugerne. Det re-
ducerede materialeforbrug 
gør også, at energiforbruget 
og varigheden af opvarm-
nings- og nedkølingsfasen 
under rengørings- og sterili-
sationsprocesser nedsættes, 
hvorved CO2 fodaftryk-

ket under drift reduceres. 
Dermed opnås besparelser 
på energiomkostninger og 
down time.

Ydermere giver de ens-
artede ventilhuse mulighed 
for optimeret temperatur-
kontrol, nem procesvalide-
ring, korte responstider og 
reducerede installations-
omkostninger. Husenes 
letvægtsdesign har også 
en positiv effekt set ud fra 
et økologisk perspektiv, li-
gesom selve fremstillings-
processen er udviklet, så 

den er mere miljøvenlig. 
Når der fremstilles et støbt 
ventilhus i DN 25, udsen-
des næsten 7.000 gram 
CO2, Ved fremstilling af 
membranventilhuse med 
den nye hydroforming tek-
nologi udsendes kun lige 
over 2.000 gram CO2 un-
derfremstillingen - altså en 
væsentlig reduktion i CO2 
udledningen.
www.burkert.com

hassel.

Set på FoodTech 2016:

Innovative membranventilhuse 
til hygiejniske applikationer

Ventilhus fremstillet af 
rør i rustfrit stål.

TRYKMÅLERE. I over 20 år 
har Endress+Hauser stået 
for kvalitets trykmålere til 
industrien og har opbygget 
et varemærke baseret på 
gennemtestede produk-
ter og sikre materiale valg. 
Faktisk bliver 100 % af alle 
trykmålere gennemtestet 
på fabrikken (endog over 
det angivne trykniveau), 
inden de kommer ud til kun-
derne – og dette fortsætter 
Endress+Hauser med.

De nye trykmålere er 
produceret i samme høje 
Endress+Hauser kvalitet 
og med endnu bedre nøjag-
tighed, større måleområde 
og med en bedre tætheds-
klasse.

Fremmer en  
høj produktkvalitet
Mange kunder har behov 
for trykmålere med lang le-
vetid, økonomisk i drift og 
med hurtig leveringstid. Alt 
dette kan Endress+Hauser 
nu opfylde med de nye tryk-
målere.

Men det er særligt vig-
tigt indenfor fødevareindu-
strien, at det producerede 
produkt lever op til en høj 
kvalitet. Gode og stabile 
måleinstrumenter kan 
hjælpe med til at sikre dette, 
og med de nye trykmålere 
opnås en nøjagtighed op til 
0,3 %, som er svært at finde 
med andre trykmålere på 
markedet.

De nye trykmålere kom-
mer desuden med fuldt 

svejsede hygiejniske pro-
cestilslutninger i 316L og 
kan fås op til IP69(kun 
PMP23). Samtidig kan de 
gå op til 100 C (135 C/H), 
som betyder at der kan ud-
føres en CIP/SIP.

God pris og nem bestilling
De to nye trykmålere kan 
bestilles via E-direct hjem-
mesiden fra oktober 2016, 
hvor produkterne nemt kan 
konfigureres og bestilles. 
Faktisk er det som noget nyt, 
nu muligt at bestille instru-
menterne med forudind-
stillede måleområder, som 
betyder at installeringen 
bare er ”plug & play”.

Set på FoodTech 2016:

Trykmålere til 
fødevareindustrien
Med særlig fokus på fødevareindustrien lancerer Endress+Hauser nu to nye trykmåle-
re, Cerabar PMP23 og Ceraphant PTP33B, som kan anvendes til standard applikationer 
og kommer med alle nødvendige fødevare godkendelser - til en særlig attraktiv pris.

Nye funktioner  
på markedet
Det er ikke altid lige nemt 
at se værdierne på et nor-
malt display. Derfor bliver 
PTP33B leveret med et 
meget tydeligt display, som 
også kan være baggrunds-
belyst. Desuden er der små 
trykknapper ved displayet 
for bedre brugervenlighed.

En anden smart finesse 
på de nye trykmålere 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 spe-
cielt smart hvor måleren er 
placeret svært tilgængeligt 
– men det går generelt også 
hurtigere i en travl hverdag.

Dermed er de nye 
trykmålere perfekte til 
påfyldningsmaskiner, af-
tapningssystemer og filter 
kontrol.
www.dk.endress.com

hassel.

En trykmåler til fødevareindustrien.

I takt med at produkti-
onsvirksomheder globalt 
kommer under pres for at 
skabe omkostningsreduk-
tioner, kortere leverings-
tider samt mulighed for 
at operere på tværs af 
produktionslinjer, in-
troducerer Omron Lynx 
robotten.

MOBILROBOTTER. Ved ind-
førelsen af robotteknologi 
fra Adept Technology Inc. 
i  platformen har Omron 
flyttet sig fra at være en in-
novativ elektronikvirksom-
hed til at være leverandør 
af total automatikløsninger 
herunder et utal af robot-
ter. Med disse løsninger er 
vi rykket op i en helt anden 
klasse.

Med Adept’s Lynx 
AIV muliggøres transport 
af autonome materialer 
indenfor mange forskel-
ligartede industrier. Det 
kan være alt lige fra pro-
duktion og lager, til sund-
hedspleje og elektronik. I 
modsætning til traditio-
nelle AGVs (Automated 
Guided Vehicle) kræver 
Lynx systemet ingen eks-
tra installation i form af 
guides placeret i gulv eller 
lignende. Grundet deres 
intelligens kan Lynx robot-
terne selv navigere, undgå 
forhindringer og automa-
tisk vælge den optimale 
rute for at fuldføre opga-

ven. Lynx robotter arbej-
der f.eks. i produktioner, 
hvor produkter ønskes at 
blive transporteret fra A til 
B uden brug menneskelig 
arbejdskraft.  Lynx robot-
ten er enkle at opsætte og 
kan arbejde som separat 
enhed eller i flåder (Taxi 
central). Sidstnævnte løs-
ninger tilkobles brugerens 
eksisterende Enterprise-
Management-System.

Også i dynamiske  
omgivelser
Standard Lynx mobile 
robotter kan operere i dy-
namiske omgivelser, hvor 

funktioner kan ændre sig 
op til 80 procent. Acuity 
er en systemindstilling, 
der optimerer en robots 
kapacitet til at navigere 
ved hjælp af overhead-
statisk belysning. Det gør 
robottens funktionalitet 
endnu mere fleksibel. Med 
Acuity kan Lynx robotter 
udføre applikationer såsom 
work-in-progress (WIP), 
materialehåndtering på dy-
namiske lagersteder og kan 
operere effektivt i omgivel-
ser med åbne rum.
www.omron.dk

hassel.

Set på FoodTech 2016:

Det rykker med industrielle 
og mobile robotter

Brugen af mobile robotter breder sig. 
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Gratis morgenmøder 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.

Det sker over en bid brød – med præsentation og små live demon-
strationer præsenteret af vores produktspecialister, som du også vil 
have rig mulighed for at få en dialog med efterfølgende. 

Midtjylland – Sønderjylland – Fyn – Sjælland 

I løbet af december og januar kommer vi forbi i disse områder  
– skynd dig at tilmelde dig på www.siemens.dk/v14-morgenmøder.

Det er gratis at deltage, men der er begrænsede pladser.

Læs mere og tilmeld dig straks på siemens.dk/v14-morgenmøder

Invitation

TIA-portalen V14.
Hør om nyeste de features & functions.

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

Ventilspecialist med unikke løsninger 
til overvågning og tilstands baseret vedligehold

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

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

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

I Dansk Automationssel-
skab (DAu) forsøger vi lø-
bende, at formidle ny viden 
og opnået erfaring til vores 
medlemmer og deltagere på 
vores DAu konferenser.

Dette i en tid hvor meget 
forandrer sig, både tekno-
logisk, forretningsmæssigt 
og politisk. Vi forsøger 
at relatere de mange nye 
buzzwords til konkrete 
ting, som du kan bruge i din 
hverdag. Vi forsøger at vise 
hvordan anvendelsen af ny 
teknologi, er en central del 
af en virksomheds overord-
nede strategi.

I dag taler alle jo om Digi-
talisering, Industry 4.0, men 
hvad betyder det egentligt 
for dig og mig? Det er det 
som vi i DAu i denne tid 
gerne vil give dig svaret på, 
vi vil i hvert fald gerne bi-
drage med et par brikker til 
det store puslespil.

Teknologi alene gør det 
ikke, der skal være en 
business driver.
Selv i en verden i voldsom 
forandring og hvor alle ta-
ler om Industry 4.0, er de 
grundlæggende business 
drivers stort set uforan-
drede. At Time to Market 
er vigtigt er ingen nyhed, det 
gælder om at være først med 
de produkter som markedet 
efterspørger. At fl eksibilitet 

er et centralt tema i dagens 
konkurrenceprægede virke-
lighed, kommer heller ikke 
som nogen overraskelse, 
det gælder om at kunne 
følge kundernes dynamik, 
og kunne tilpasse sig hurtigt 
i forhold til fx leveringster-
miner og ændringer i krav-
specifi kationer. Kvaliteten 
skal være veldefi neret og vel-
dokumenteret, bl.a. ved at 
løbende forbedringsproces-
ser gennemføres. Endeligt 
skal produktiviteten øges, 
således at omkostningerne 
holdes under kontrol. Det 
nye er, at vi med digitale 
værktøjer og digitale work-
fl ows, kan ændre spillereg-
lerne fundamentalt, du kan 
enten disrupte eller blive 
disruptet.

Hvad er din forretnings-
strategi og hvad er din 
business case?
Tiden hvor du som fx be-
slutningstager i en produ-
cerende virksomhed, ikke 
skulle forholde dig til tek-
nologiens indvirkning på din 
virksomheds overordnede 
strategi, er nu endegyldig 
forbi. Hvis der ikke er en 
reel business case i forbin-
delse med implemente-
ringen af ny teknologi, ja 
så er der i bedste fald tale 
om, at teknologinørder der 
får stimuleret deres faglige 

interesser, i værste fald om 
betydelig spild af både tid og 
penge for virksomheden. En 
fremadrettet produktions- 
og automationsstrategi skal i 
dag være en central del af din 
overordnede virksomheds-
strategi.

I de ”gode gamle dage” var 
selve produktionen noget 
der blev foretaget i fabriks-
hallen ude bagved, et sted du 
måske helst ikke kom, da det 
både larmede, svinede og var 
varmt. Det var noget som de 
andre måtte tage sig af, dem 
i de blå kedeldragter. I dag er 
moderne produktionsappa-
rater højteknologiske anlæg, 
der både kræver højtuddan-
nede medarbejdere og kor-
rekt anvendelse af de nyeste 
digitale teknologier. De 
virksomheder der er bedst 
til at implementere nye 
højteknologisk og digitale 
teknologier, de oplever en 
betydelig produktivitetsfor-
bedring. En produktivitets-
forbedring der vil øge deres 
fl eksibilitet, lønsomhed og 
dermed konkurrenceevne.

Du har derfor allerede i 
dag et strategisk valg i for-
bindelse med virksomhe-
dens investeringer og din 
business case (ROI) kan jo 
beskrives på mange måder. 
Spørgsmålet er om du har 
fokus på en hurtig tilba-
gebetaling inden for sikre 
rammer, eller om du tør tage 
mere risikobetonede strate-
giske valg, der kan give dig 
en langsigtet konkurrence-
fordel. Det er disse forhold 
som vi alle skal forholde os 
til, uanset vores position i 
virksomhederne.

Hvad er din automations- 
og produktionsstrategi?
Det nye er nemlig måden vi 
arbejder på, for at leve op til 
disse business drivers. Det 
er de virksomheder, der 
bedst og hurtigst tilegner sig 
de nye disruptive technolo-
gies og disruptive innovati-
ons (forretningsmodeller, 
projektmodeller m.m.) der 
vil vinde i den nye digitale 
verden. Via digitale engine-
eringværktøjer og tilhøren-
de simuleringsmetoder, kan 
du i dag opnå helt unikke 
muligheder. Muligheder der 
gør at netop du kan disrupte 
dit marked, via anvendelse 
af disse nye teknologier. 

Glædelig jul og godt nytår 
Med disse ord ønsker jeg læ-
serne af AUTOMATIK & 
PROCES en glædelig jul og 
et godt nytår. Ligeledes end-
nu engang en stor opfordring 
til at støtte op omkring DAu 
og vores aktiviteter.

Frank Faurhol t
Formand for Dansk Automa-
tionsselskab, DAu

DAu’s jule- 
og nytårshilsen

Frank Faurholt
Formand for Dansk Automationsselskab, DAu
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Af Thomas Hasselriis.

ATLANTA,USA.-Vores fokus 
har altid været produktivi-
tet. Vi ønsker at vore kunder 
skal være mere produktive 
uanset hvor de er, uanset 
enheden, de bruger, og med 
enhver infrastruktur. Det 
er hvad vores seneste mo-
bile projekt, internt kaldet 
Projekt Stanton, handler 
om. En simpel ny app, der 
virker på IOS eller Android. 
Den giver mobilitet, og er 
virkelig fokuseret på team-
produktivitet.

Det sagde Frank Kulasze-
wicz, senior vice president, 
Architecture & Software-
divisionen, Rockwell 
Automation, da han på kon-
cernens Automation Fair i 
Atlanta, USA, demonstre-
rede en gratis version, Facto-
ryTalk TeamONE, hvormed 
data og information fra 
mennesker og tilsluttede 
industrielle aktiviteter kan 
omsættes til at fremkomme 
med forretningsmæssige re-
sultater.

FactoryTalk TeamONE
-Vi er glade for, at vi har ud-
viklet et nyt produkt kaldet 
FactoryTalk TeamOne, som 
repræsenterer, hvad vores 
mål er, nemlig produktivitet 

for teams i en flot pakke, der 
er nem at bruge, sagde Kyle 
Reissner, mobilitetleder, 
Rockwell Automation, da 
han supplerede Frank Ku-
laszewicz.

TeamONE er udviklet til 
brug for interne faciliteter 
på fabriksgulvet til at øge 
produktiviteten.

-Download app´en og for-
ene teamet. Når det er sket, 
modtager teamet meddelel-
ser, deler hændelser, stiller 
spørgsmål og chatter med 
andre teammedarbejdere. 
Med dette værktøj for sam-
arbejde, kan et medlem 
af teamet med ekspertise 
supporte et andet team-
medlem, som har brug for 
hurtigt at få de nødvendige 
oplysninger for at træffe en 
beslutning, fortsatte Kyle 
Reissner.

Vigtigt er, at app´en har 
sin egen server, database og 
sync motor. Det er dog ikke 
en klient-til-server kommu-
nikation – hver enhed er en 
smart node. Det er den før-
ste industrielle app på mar-
kedet til samarbejde mellem 
mennesker og enhedsdata, 
sagde Kyle Reissner.

Automationsmiljøet bliver 
ikke påvirket
Frank Kulaszewicz bemær-

kede, at TeamOne ikke kræ-
ver særlig it-politikker for 
virksomhederne.

-Dataene forbliver, selv 
om medarbejderen forlader 
virksomheden. Derudover 
får TeamONE data uden 
direkte tilslutning til auto-
matisering, hvilket betyder, 
at automatiseringsmiljøet 
ikke bliver påvirket.. Ingen 
servere er nødvendige, og 
ingen prekøbt software er 
påkrævet at blive installeret 
og køre. Alt hvad man be-
høver for at komme i gang, 
er app´en, sagde vice presi-
denten.

-En gratis version af 
TeamOne er allerede til 
rådighed på 33seconds.io. 
Vi planlægger at frigive en 
TeamONE standardudgave 
næste år og at udvikle en 
alarmmodul. Desuden vil vi 
frigive en software develop-
ment kit for at skabelse af 
moduler og indhold.

Analyse af maskiner
Mike Pantaleano, business 
manager, Scalable Analy-
tics, Rockwell Automation 
fortalte om en ny FactoryT-
alk Analytics for Machines.

-OEM´s kan nu integrere 
en gateway til maskiner, der 
bygger og kan bestille spe-
cifik information, som fra 

udvalgte controllere flyder 
sikkert på vores FactoryT-
alk Sky. Disse oplysninger, 
indsamles og præsenteres 
på et betjeningspanel, gi-
ver realtime, handlingsret-
tet information, hvor de har 
adgang til det, sagde Mike 
Pantaleano.

FactoryTalk Analytics 
for Machines giver et højt 
niveau, bogstaveligt globalt, 
visning af OEM-udstyrsta-
tus med evnerne til at grave 
dybere ned i dataene. Det vil 

blive solgt som et abonne-
ment, og vil være tilgængelig 
i foråret 2017.

Analyser af enheder
FactoryTalk Analytics for 
enheder er på trapperne, 
og den er beregnet brug for 
internt i kundens faciliteter. 
Oprindelig boende på en 
VersaView 5400 industrial 
monitor. Dette apparat 
kan, når det startes, gå ud 
og opdage alle EtherNet/IP 
enheder på et netværk., og 

det vil også foretage mere 
detaljerede analyser.

Dataene er tilgængelige 
nu. Tænk på al den kodning, 
der skulle foretages for at få 
informationen lagret, analy-
seret, pakket i noget, der er 
brugbart og derefter oprette 
al grafikken. Dette undgår 
brugerne ved at bruge Fac-
toryTalk Analytics. Og det 
vil forbedre produktiviteten 
og øge pålideligheden, sagde 
Mike Pantaleano.

En hurtig vej til analysering gennem mobilt samarbejde

Vice president Frank Kulaszewicz (tv) og business manager Jyle Reissner 
på scenen for at demonstrere den ny FactorTalk TemaONE.

FactoryTalk TeamONE, herunder FactoryTalk Analytics Machines og FactoryTalk Ana-
lytics Devices vil forbedre produktiviteten og pålideligheden for maskiner og enheder.

Medlem af Folketinget 
og naturordfører Anni 
Matthiesen (V) indviede 
forleden den banebryden-
de EXELYS-teknologi hos 
Billund BioRefinery.  

SPILDEVAND. Det grønne 
hjerte i Billund BioRefine-
ry – Fremtidens Rensean-
læg – blev i dag sat i gang 
af Venstres naturordfører 
og medlem af Miljø- og Fø-
devareudvalget, MF Anni 
Matthiesen.

Hun foretog den officielle 
indvielse af den patenterede 
EXELYS-teknologi, som 
samtidig fejrer verdenspre-
miere. Kort fortalt giver den 
dansk udviklede teknologi 
endnu mere effektiv udnyt-
telse af ressourcerne i affald 
og spildevand og dermed re-
duktion af omkostningerne 
til spildevandsrensning til 
gavn for forbrugerne.

-Billund BioRefinery vi-
ser vejen frem og gør visio-
nen om affald og spildevand 
som ressourcer meget kon-
kret. Det er et fyrtårnspro-
jekt udviklet med offentlig 
støtte, men allerede nu kan 
vi se, at det store kommer-
cielle potentiale for dansk 

miljøeksport er godt i gang 
med at blive realiseret, sagde 
Anni Matthiesen med hen-
visning til de første konkrete 
eksportordrer fra Sydkorea.

-Det gør mig ekstra glad 
og stolt, at et lille forsynings-
selskab fra mit eget lokalom-

råde samarbejder med en 
international miljøkoncern 
om et projekt, der virkelig 
har global interesse.

Op til 60 pct. mere biogas
Billund BioRefinery udvik-
les i samarbejde mellem 

Billund Vand A/S og miljø-
koncernen Krüger A/S, som 
har udviklet EXELYS-tek-
nologien. Sammen med bl.a. 
rensemetoden Anita Mox 
og STAR styringssystemet 
– der også er udviklet hos 
Krüger – gør det anlægget 

meget effektivt. Det kan 
bl.a. producere helt op til 60 
pct. mere biogas og ændre 
balancen mellem energifor-
brug og egen produktion af 
energi, så der produceres 
mere energi, end der anven-
des til rensning.

Store forventninger  
til ny teknologi
-Det er dejligt at se anlæg-
get gå i drift, og vi har store 
forventninger til den nye 
teknologi. Vi ser en enorm 
interesse fra fagfolk i hele 
verden, så der er et meget 
håndgribeligt eksportpo-
tentiale at tage fat på, som 
kan skabe vækst og arbejds-
pladser på tværs af bran-
chen, siger Krügers adm. 
direktør Leif Bentsen.

Billund BioRefinery op-
lever også stor interesse for 
projektet fra hele den dan-
ske vandsektor.

-Vi føder ind med sam-
me biomasse før og efter 
opstarten af EXELYS, så vi 
kommer til at få en nøjagtig 
måling af effekten. Anlæg-
get kører nu i kontinuerlig 
drift døgnet rundt og dri-
ves af Billund Vands dygtige 
driftsfolk, helt efter planen,“ 
oplyser adm. direktør Ole P. 
Johnsen, Billund Vand.

hassel.

Verdenspremiere på ny teknologi til spildevand
Det grønne hjerte i Billund.



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

Den ideelle transmitter platform for dine optiske fotometre ....
....Liquiline CM44P kan håndtere både dine optiske fotometre og Memosens sensorer

Den nye transmitter platform er perfekt egnet til kromatografi, gærings eller faseseparations applikationer, hvor 
Endress+Hauser, som de første på markedet, nu lancerer en transmitter platform, der kombinerer de succesfulde 
Memosens sensorer med den gennemprøvede optiske procesfotometer teknologi. Du har hermed mulighed for at 
tilslutte 1-2 optiske fotometre og op til 4 Memosens sensorer.

Nem integration
Den nye transmitter har, ligesom alle vores Liquiline transmitter platforme, digitale fieldbus protokoller såsom 
HART, PROFIBUS, Modbus eller EtherNet/IP, som sikrer en problemfri integration i dit eksisterende styresystem. 
Samtidig kan du nyde bekvemmeligheden af, at have fjernadgang via integreret webserver.

Læs mere på vores hjemmeside: www.dk.endress.com /CM44P_DK

Nem proces overvågning
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NIVEAU. En guided radar 
er en niveaumåler hvor de 
elektromagnetiske bølger 
(signalet) styres langs en 
wire eller en stav, normalt 
udført i rustfri stål, se fig.1. 
Signalet bevæger sig ned 
langs staven, indtil det mø-
der medieoverfladen, hvor-
fra det delvis reflekteres. 
Den tid det tager for signalet 
at bevæge sig fra transmitte-
ren til overfladen – og retur 
– er udtryk for afstanden til 
medieoverfladen – og der-
med niveauet i silo-/tanken. 

Måling med  
elektromagnetiske bølger
Som i alle radar målere 
bevæger den elektromag-
netiske bølge sig med en 
hastighed tæt på lysets (ca. 
300.000 km/s), og målin-
gen er uberørt af hvilket 
bæremedie, der befinder 
sig i tanken (gas over me-
dieoverfladen), samt tem-
peraturer og tryk på dette. 

Refleksion af et radarsignal 
beror nemlig på ændringer 
i dielektricitetskonstanten, 
se fig.2.  

Alle produkter har en de-
fineret dielektricitetskon-
stant (Dc), således er Dc 
for vacuum defineret som 
1, og alle andre produkter 
bestemmes så relativt til 
denne værdi. I vacuum be-
væger elektromagnetiske 
bølger sig med lystes hastig-
hed, i alle andre medier vil 
hastigheden sænkes relativt 
i forhold til dielektricitets-
konstanten.

I praksis viser det sig, at 
det kan være yderst vanskel-
ligt at måle på medier med 
en Dc < 1,7, da det meste 
af energien optages og for-
sat vil bevæge sig gennem 
mediet. Et problem som 
specielt ses i forbindelse 
med måling på kulbrinter, 
som eksempelvis LPG (Dc 
= 1,4). Her bliver det reflek-
terede signal simpelthen så 

svagt at selv små variationer 
i proceskonditionerne, det 
kunne være små hvirvler på 
overfladen, kan resultere i 
tab af målesignalet.

Proben kan benyttes til at 
optimere målingen
Den største fordel ved den 
guidede radar er, at man har 
”styr på målesignalet” så det 
ikke reflekteres ”forkert” 
grundet skæve vinkler på 
overfladen. I praksis bety-
der det, at der er mere signal 
at arbejde med, og målin-

gen derfor ikke påvirkes af 
støvskyer eller skum, der 
kan dannes henover medie-
overfladen.

Selv om signalet følger 
proben, er der dog en vis 
spredning af signalet og om-
kring proben. Spredningen 
afhænger af probens ud-
formning, og derfor er der 
flere forskellige typer at 
vælge mellem – for bedre 
tilpasning til den enkelte 
opgave:

Den mest udbredte probe 
består af en enkelt stav el-

ler wire, der blot hænges 
ned fra toppen af tanken. 
Til væsker benyttes som 
regel en tynd wire (typisk 
Ø 2 mm), mens faste stoffer 
kræver en lidt tykkere wire 
(>Ø 4 mm). Kabelproben 
afsluttes normalt med et lod 
der holder wiren udstrakt. 
Ved lange kabellængder skal 
man være opmærksom på 
det træk, som mediet kan 
afstedkomme – det kan be-
tyde at der skal vælges en 
kraftigere wire, ligesom det 
også er en god ide at sikre sig, 

at tankens låg rent faktisk 
kan holde til trækket.

Er mediet uroligt kan det 
dog være en fordel at fastgø-
re wiren til tankbunden, og 
eksempelvis vælge udgaven 
med et øje i stedet for et lod 
 

Guided radar til måling i siloer og tanke

Fig. 6. Det nye Application Validation Tool giver mulighed for at validere opgaven i forbindelse med designfasen. 

Honeywell har introduceret en ny niveaumåler til måling 
i siloer eller tanke. Princippet er GWR (Guided Wave 
Radar) som sikrer en pålidelig måling, uanset om der i 
tanken optræder skiftende medier, eller er skum-/støv-
dannelse henover den overflade som ønskes detekteret. 

Fig. 1. Elektromagnetiske 
bølger styres langs en wire 
eller en stav.

Fig. 2. Elektromagnetiske bølger reflekteres når det møder æn-
dringer i dielektricitetskonstanten – den første refleksion (A) 
skyldes koblingen mellem transmitter og probe, mens det egentlige 
niveausignal (B) er længere tid undervejs.

Fig. 3. Honeywells guided 
radar er en del af SmartLine-
familien.
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- eller alternativt benytte en 
stavprobe i stedet.

Fordelen ved en fast stav 
er, at den let kan coates, 
så måleprincippet kan be-
nyttes i tanke med aggres-
sive medier. Ulempen er at 
måleren bliver temmelig 
vanskellig at håndtere, hvis 
den bliver for lang. Derfor 
leveres stavprober normalt 
ikke i længder over 6 meter. 

Til snævre montageste-
der, hvor spredningen fra 
enkeltproben er for stor, er 
der mulighed for at vælge en 
fabrikskalibreret coaxial-
udgave. Denne består af en 
enkelt probe omsluttet af et 
referencerør med en række 
huller i (så mediet kan træn-
ge ind i røret). Den specielle 
udformning sikrer at måle-
signalet holdes inden for 
referencerøret, der med en 
udvendig diameter af stør-
relsesordenen Ø 25 mm, 
sikrer at systemet også kan 
bruges i tanke, hvor pladsen 
er begrænset, eller hvor der 
er risiko for, at fremmedle-
gemer kan give refleksion.

En del af  
SmartLine familien
Honeywell’ nye niveaumå-
ler er opbygget på SmartLi-
ne-platformen, en platform 
der sætter standarden for 
måling i barske procesmil-
jøer, se fig. 3. SmartLine til-
byder egenskaber og unikke 
funktioner, som modulari-
tet, se fig. 5, et grafisk dis-
play og ufølsomhed overfor 
polaritet, ligesom det er den 
eneste transmitter, der er 
udstyret med Smart Con-
nection Suite, der giver den 
bedste systemintegration til 
styringssystemer, se fig. 4.

En særlig feature i niveau-
måleren er det nye Appli-
cation Validation Tool, der 
giver mulighed for at vali-
dere opgaven i forbindelse 
med designfasen, se fig. 6. 

Værktøjet er tilgængeligt 
på internettet og bringer 
brugeren igennem en trin-
vis specifikation af tank og 
målepunkt, for på den måde 
at få defineret den optimale 
måler til opgaven. Efter at 

konfigurationen er afsluttet, 
kan de relevante data gem-
mes, og såfremt der nås til 
enighed om at benytte den 
specificerede løsning, kan 
data leveres til Honeywell, 
som vil sørge for at gøre 
måleren klar, så den kan 
indsættes i processen uden 
yderligere indstillinger – klar 
til brug inden for følgende 
grænser: Måleområde: 0,4 
til 50m i væske, Dielektri-
citetskonstant (minimum) 
1,4 og Nøjagtighed: ±3 mm 
eller 0.03% af målt afstand.

Typiske  
anvendelseseksempler
En guidet radar har ganske 
få begrænsninger, og an-
vendelsesmulighederne er 
næsten uanede. Typisk vil 
man altid fokusere på de op-
gaver, som andre principper 
ikke kan klare. Her er et par 
eksempler.

Indholdsmåling i siloer 
med ”lette” pulvertyper, 
som sukker, cement eller 
aluminium. Alle disse opga-
ver er karakteriseret ved, at 
pulveret er meget levende, 
og der let dannes en pulver-
sky henover overfladen, spe-
cielt når der er bevægelser i 
siloen. Dielektricitetskon-
stanten på pulveret er ca. 5, 
men blandes det op med luft 
(i skyen) flader værdien til et 
niveau tæt på lufts værdi, og 
de elektromagnetiske bølger 

kan finde ned til overfladen 
for korrekt måling. Opgaven 
løses med en kabelprobe, 
som er fastgjort i tankbun-
den, så mediets vægt ikke 
trækker i målesystemet.

En anden opgave er ni-
veau måling i tanke med 
flydende gasser, eksem-
pelvis flydende CO2. Di-
elektricitetskonstanten for 
denne type medie ligger 
omkring 2, og er derfor tæt 
på grænsen for princippets 
formåen. Man vælger der-
for en coax-probe til opgaver 
som denne.

De fleste af denne type 
tanke er liggende cylindere, 
men det er ikke noget pro-
blem for måleprincippet. 
Rent softwaremæssigt kan 
der kompenseres, så udlæs-
ningen bliver i volumen-
enheder, der svarer til det 
aktuelle indhold.

Men som nævnt er det 
altid specialiteterne, der 
fremhæves, når et målesy-
stem skal præsenteres, og 
ofte glemmes det, at mere 
end 90 % af alle opgaver er 
standardopgaver, som kan 
løses på flere måder. Her 
tilbyder den guidede radar 
en mulighed for at vælge et 
universelt princip til niveau-
måling, der kan træde ind i 
stedet for mange, mere kon-
ventionelle løsninger.  
 jsj

Fig. 4. SmartLine-transmittere er udstyret med Smart Connection 
Suite, der giver den bedste systemintegration til styringssystemer.

Fig. 5. – Transmitteren er modulært opbygget, 
og kan let modificeres/serviceres. 
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Lenzes præsenterede 
på SPS IPC Drives 2016 
i Nürnberg sin nye Sa-
fety Controller, der giver 
sikkerhed gennem hele 
systemet.  

SIKKERHED. Den nye Safety 
Controller c250-S fra Lenze 
gør det nu muligt sammen-
hængende at projektere hele 
drev-, styrings- og sikker-
hedsteknikken. Den samle-
de maskinsikkerhed kan nu 
programmeres med blot et 
engineering værktøj på basis 
af PLCopen-standard, uan-
set af om det drejer sig om 
”grå” eller ”gul” styringstek-
nik. Den dybe integration af 
funktionel sikkerhed i auto-
mationssystemet forenkler 
engineeringen, forbedrer 
diagnoseprocesserne og re-
ducerer antallet af interfaces 
og komponenter. Det sparer 
tid og penge og øger i sidste 
ende også maskinens tilgæn-
gelighed og fleksibilitet. 

Alting gøres så  
enkelt som muligt
Formålet med Lenzes nye 
sikkerhedskoncept er at gøre 
alting så enkelt som muligt; 
fra den drevbaserede sikker-
hedsteknik til det samlede 
automationssystem. Enkelt-
heden afspejles også i det væ-

sentligt reducerede behov 
for kabling. Det skyldes den 
direkte forbindelse mellem 
controlleren og de forberedte 
softwareløsninger fra Lenzes 
applikationsværktøjskasse 
FAST. I praksis betyder det 
eksempelvis, at et FAST-
modul kan styre reduktion af 

applikationshastighed mens 
sikkerhedscontrolleren sam-
tidigt overvåger den sikre 
maksimumhastighed inden 
for systemet. Det optimale 
samarbejde mellem ”gul” og 
”grå” sker ved integrationen 
i produkter og engineering-
værktøjet. 

Interfaceproblemer  
er fortid 
Hidtil har Lenze udeluk-
kende koncentreret sig om 
de drevbaserede sikker-
hedsfunktioner. Nu er sik-
kerheden blevet integreret 
komplet i systemet. Udvi-
delsen af Lenzes portfolio 

giver udover reduktion 
af kablings- og hardware-
omkostninger også mange 
fordele for maskin- og sy-
stemproducenterne. Pro-
jekter kan nu gennemføres 
hurtigere, fordi der i softwa-
reværktøjet ikke længere er 
forskelle mellem drevteknik 
og sikkerhed.  Dette er sær-
ligt fordelagtigt i forbindelse 
med projekter, hvor ma-
skinoperatører skal arbejde 
i maskinens farezone. Det er 
derfor nu fortid med inter-
faceproblemer og også fortid 
at skulle bruge kostbar tid 
på at gøre sig fortrolig med 
værktøj fra forskellige pro-
ducenter. Ensartetheden gør 
det via EtherCAT endvidere 
muligt at vise mere detal-
jerede diagnosemeldinger, 
eksempelvis ”For lav forsy-
ningsspænding” i stedet for 
den simple melding ”Fejl”. 
Med mere tilgængelig infor-
mation spares værdifuld tid 
ved både idriftsættelse og 
service. 
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Set på SPS IPC Drives 2016:

Sikre maskiner – på den enkle måde
Med Lenzes nye sikkerhedskon-
cept er sikkerheden blevet inte-
greret komplet i hele systemet 
i en maskine. Udover reduktion 
af kablings- og hardwareom-
kostninger giver dette også 
mange fordele for maskin- og 
systemproducenterne, at der 
i softwareværktøjet ikke læn-
gere er forskelle mellem drev-
teknik og sikkerhed.   

ROBOTTER. Danske kartof-
felavlere eksporterede sidste 
år sygdomsfri højkvalitets-
læggekartofler for et rekord-
beløb af ca. 400 mio. kr. – på 
baggrund af årlig fremgang 
på ca. 5 pct. de seneste fem 
år ifølge brancheforeningen 
Danespo. For at dette høje 
niveau kan fastholdes og om 
muligt udbygges yderligere, 
kræver det bl.a. en grundig, 
troværdig laboratoriedoku-

mentation for kvaliteten. En 
dokumentation, som Føde-
varestyrelsen indtil i dag i 
kartoffelsæsonen har fuld-
tidsbeskæftiget op til seks 
medarbejdere dagligt med 
at ”proppe” prøver ud til - fra 
op til sammenlagt 8.000-
10.000 læggekartofler hver 
dag. Og for kartoffelavlernes 
regning. En stor del af dette 
gentagede nedslidende, ma-
nuelle arbejde vil imidler-

tid fremover blive overladt 
til en avanceret robot – ja 
faktisk to robotter i sam-
arbejde – i en løsning som 
teknologivirksomheden 
KP Automation i Ikast har 
udviklet for Fødevaresty-
relsen. Den ventes at blive 
noget af et tilløbsstykke, 
når den præsenteres første 
gang offentligt i funktion på 
den internationale fødevare-
teknologimesse FoodTech 
i Herning, der foregår den 
1.-3. november. Herefter 
skal robotten straks hjem 
og idriftsættes hos Fødeva-
restyrelsens Laboratorium i 
Lystrup ved Aarhus, hvortil 
der hver dag kører lastbiler 
med kartofler til prøveud-
tagningen.

-Vi glæder os meget. Alle 
test er kørt planmæssigt 
med vores medarbejdere 
og KP Automations tekni-
kere de seneste uger, mens 
der blev fintunet på soft-
ware og indstillinger hos 
KP Automation i Ikast. Og 
i det hele taget har samar-
bejdet med virksomhedens 
ingeniører og udviklere fun-
geret forbilledligt. De har 
været ekstremt lyttende og 
engagerede i arbejdet med 
en konstruktiv løsning på 
en vanskelig udfordring, 
lyder det fra Fødevaresty-
relsens laboratoriechef Erik 
Dahm. Han understreger, at 
man i fremtiden sikkert kan 
forvente flere specialudvik-
lede robotter efter Industri 

4.0-visionen i drift for sty-
relsen.

Kartoffel-udfordringen
Hos KP Automation er 
man også tilfreds med sam-
arbejdet, resultatet og den 
erfaring, der er gjort. Ikast-
virksomheden har de seneste 
år leveret opsigtsvækkende 
automationsopgaver for bl.a. 
forsvarsindustrien, plast- og 
legetøjsindustrien, fødeva-
rebranchen, elektronik- og 
vindmølleindustrien. Og 
løsningerne er i brug langt 
ud over landegrænsen til så 
forskellige lande som USA, 
Indien, Brasilien og Polen.

-Kartofler er jo i virke-
ligheden meget forskellige 
i form og størrelse, og det 
at sikre at læggekartoflen 
holdes fast og roteres, så 
der automatisk udtages en 
prøve netop der ved ”nav-
len”, hvor kartoflen har 
hængt ved planten, er ikke 
så enkelt. Og bagefter at 
holde prøverne separerede 
og få dem systematiseret i 
poser, som skal mærkes med 
batchnummer og sikret, at 
næste prøve også tages med 
sterilt værktøj. Det er ikke 
uden grund, at denne opgave 
hidtil har været varetaget af 
mennesker med to hænder 
og et hoved, forklarer Kim 
Poulsen, adm. dir. hos KP 
Automation.

Fødevarestyrelsen reg-
ner med, at robotløsningen 
frigør fire medarbejderes 
arbejdskraft i kartoffelsæ-
sonen (fra august til februar) 
og altså to årsværk fra det - 
ifølge medarbejderne - også 
overordentligt kedelige prø-
veudtagningsarbejde. Med 
en pris på robotløsningen 
på ca. to mio. kr. bør inve-
steringen være tilbagebetalt 

på under tre år i sparede ar-
bejdstimer.

Robotter og vision
Det var KP Automations 
erfaring og referencer fra 
udvikling af andre robot-
løsninger, der integrerer 
brug af visionskameraer, 
der genkender emner som 
f.eks. kartofler, der fik sty-
relsens laboratorium til i 
sin tid blandt flere andre at 
indbyde KP Automation til 
EU-udbuddet på opgaven. 
Virksomheden i Ikast vandt 
bl.a. på pris og ergonomisk 
velegnet opbygning.

-KP Automation havde 
en meget professionel til-
gang og en overbevisende 
konstruktion og reference. 
Nu kan vores dygtige med-
arbejdere i høj grad slippe 
for dette kedelige arbejde 
og koncentrere sig om det, 
de virkeligt er uddannet 
til, altså analyserne af de 
automatisk udtagede prø-
ver. Automatisering, hvor 
det er muligt, vil også gøre 
os mere vores ydelse endnu 
mere konkurrencedygtig 
i markedet, tilføjer Erik 
Dahm.

Nu er en af de få tilbage-
værende manuelle opgaver 
i læggekartoffelforløbet, 
at der stadig skal indsam-
les 100 kartofler fra hvert 
vognlæs, som skal placeres 
individuelt på båndet, der 
løber forbi robotten. En op-
gave som Fødevarestyrelsen 
også senere ønsker automa-
tiseret. KP Automations an-
læg er desuden forberedt for 
en senere udvidelse med på-
sætning af batchnummer på 
prøveposerne, elektronisk 
datalogning, og sporbarhed.

hassel.

Robotter overtager nedslidende 
kartoffelarbejde for laboranter

Kartoffelrobotten, 
som Fødevaresty-
relsen sammen med 
KP Automation har 
udviklet.

Fødevarestyrelsen glæder sig over samarbejdet med 
robotudvikleren KP Automation i Ikast. Styrelsens nye 
avancerede robotløsning, der skal udtage og systemati-
sere mange tusinde tests fra læggekartofler til eksport, 
præsenteredes første gang i funktion på FoodTech-
messen i Herning
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Læs mere på www.pcschematic.dk/montage

Spar tid ved montagen
- og løs dine opgaver til tiden

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

montering af alle typer tavler og styringer.

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

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

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

over hvor langt du er kommet.

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

bevares.

Det giver dig den tid, som du har brug for, til at løse dine opgaver.
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TIA-PORTALEN. Med engi-
neeringsoftwaren TIA-
portalen V14 er man godt 
klædt på til at kunne løse 
fremtidens automations-
opgaver. TIA-portalen 
V14 består af en række 
softwarepakker, og de 
væsentligste nyheder fra 
disse vil blive præsenteret 
på en række morgenmø-
der, så man bliver fortrolig 
med, og får et godt overblik 
over de mange nye konkre-
te muligheder, som TIA-
portalen V14 bringer.

 Få indsigt i de 
nye muligheder 
På 2½ time præsenteres en 
del af de nye muligheder, 
som straks kan tages i brug. 
Samtidig introduceres 
deltagerne til nogle af de 
nye spændende optioner, 
som kan gøre automati-
onsløsninger endnu mere 
fl eksible og fremtidssikre. 
Endnu mere diagnose – og 
med diagnosevisning, hvor 
som helst og når som helst 
– tages endnu et skridt 
imod effektiv engineering.

Der vil blandt andet blive 
præsenteret:
• Nye funktioner via 
web-serveren, trace view, 

back-up og restore, alarm 
kvittering • Fælles pro-
grammering og mulig-
heder  fra S7-1200F til 
S7-1500F samt Open Con-
troller • Visning af graph-
kæder på HMI- løsninger 
• SCL direkte i Ladder og 
Funktions-plan • Brug af 
OPC UA med Simatic S7-
1500 •  Ny krydsreferen-
celiste der dækker HMI, 
PLC samt Safety • Nye og 
endnu kraftigere diagnose- 
muligheder med ProDiag 
• Eksempler på nye smarte 
funktioner  i StartDrive 
V14.

I forbindelse med præ-
sentationerne vil der være 
en række små live-demon-
strationer og rig mulighed 
for at få en dialog med Sie-
mens’ produktspecialister.

Hvor og hvornår?
Man kan vælge at deltage 
på en række morgenmø-
der i tidsrummet kl. 8:30-
11:00 rundt omkring i 
Danmark. Yderligere op-
lysninger og tilmelding på: 
www.siemens.dk/V14-
highlights

Det er gratis at deltage 
i arrangementet. 
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Morgenmøder om 
TIA-portalen V14

Torsdag den 8. december 
2016 afholder DAu konfe-
rencen ’3D simulering føjer 
ny dimension til automa-
tion’ på DTU i Kgs. Lyngby.

SIMULERING. 3D værktøjer 
til simulering er nu så stær-
ke, at de kan skabe enorm 
produktivitet og kvalitets-
fordele. DAu-konferencen 
den 8. december 2016 teg-
ner det helt store Industry 
4.0 billede inden for digital 
design, engineering og simu-
lering samt print.

På konferencen kan man 
høre om brugen af ’Digital 
Twins’, hvor alle produkter 
og udstyr både har en digital 
og en fysisk del, og hvordan 
den digitale tvilling kan bru-
ges i et udviklingsforløb. En 

særlig egenskab ved den di-
gitale tvilling er, at den kan 
anvendes til simuleringer i 
hele udviklingsforløbet, og 
når produktet har forladt 
fabrikken. Med digitale 
engineeringværktøjer og 
tilhørende simuleringsme-
toder, opnår du helt unikke 
muligheder. 

På konferencen er der 
indlagt en tour de force i 
DTU’s 3D print facilitet og 
præsentation af DTU’s ny-
este forskning og udvikling 
på området. Hør også cases 
om, hvordan 3D i dag an-
vendes indenfor forskellige 
brancher og discipliner.  

Konferencen henvender 
sig til automationschefer og 
-udviklere.
 Yderligere oplysninger og 
tilmelding på: www.dau.dk
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DAu-konference:

3D simulering føjer ny 
dimension til automation

Den nye længe ventede version af Siemens’ TIA-por-
tal: TIA-portalen V14 er nu tilgængelig, og Siemens 
afholder en række morgenmøder rundt om i Danmark 
for at informere brugerne.

MAG 8000 sektionsmåler med GSM kommunikation. Kan ændres på stedet til kommunikation med READy.

VANDFORSYNING. Når man 
siger Siemens, tænker man 
industri. Når man siger 
Kamstrup, tænker man 
vandmåling, og hvis man 
parrer de to, får man ’in-
dustriel vandmåling’. In-
dustrialiseret vandmåling 
med løbende overvågning 
er en forudsætning for opti-
mering i vandforsyningerne 
i en tid, hvor vand bliver en 
stadig mere knap ressource.

Vandindustrien har imid-
lertid en udfordring, som er 
unik for den: det geografi sk 
store område, som de fl este 
vandforsyninger dækker. 
Hvor traditionel industri har 
relativt nemt ved at over-
våge processen, er dette en 

helt anderledes udfordring 
i vandindustrien.

Den lille målerløsning
For nogle år siden udviklede 
Kamstrup en lille batteri-
dreven vandmåler, Multical 
21, som sender data via en 
wireless M-bus protokol. 
Uanset om man vælger en 
drive-by løsning eller en 
komplet on-line version, 
opsamles data fra målere 
i netværket i Kamstrups 
READy system. Det be-
tyder, at vandforsyningen 
nu pludselig kan overvåge 
hele netværket løbende. 
Det giver værket en helt ny 
forståelse for, hvad der sker, 
fra vandet forlader værket, 

til det er fremme hos for-
brugeren.

Multical 21 er en måler til 
små brugere. Hvis man skal 
have et komplet billede af, 
hvor vandet bevæger sig hen, 
er det helt afgørende også 
at registrere forbruget hos 
de store brugere og fl owet i 
sektioner af netværket.

Den store målerløsning 
Siemens magnetisk induk-
tive fl owmåler MAG 8000 
er, som Multical 21, batte-
ridreven, men designet til 
at kommunikere via GSM 
mobilnetværket. Mange 
forsyningschefer har påpe-
get det kedelige i, at de to 
markedsledere, som dæk-
ker hvert sit segment i for-
syningen (Kamstrup fra 
små til mellemstore bru-
gere, og Siemens til store 
brugere og sektionering), 
ikke ’talte samme sprog’. 
Det er der nu taget hånd 
om, idet Kamstrup i sam-
arbejde med Siemens har 
udviklet en ekstern READy 

gateway til MAG 8000, der 
omsætter Siemens’ sprog til 
Kamstrups wireless M-bus 
protokol. I praksis betyder 
det, at MAG 8000 med en 
READy gateway kommu-
nikerer i samme sprog som 
Multical 21. I READy sy-
stemet, som er Kamstrups 
dataopsamlings- og behand-
lingssystem, ligner MAG

8000 præcis en Multical 
21. MAG 8000 fås fra Qn 
16 m3/h.

Komplet system med store 
og små målere
Siemens og Kamstrup har 
aftalt, at målere, som skal 
kommunikere via READy 
gateway, forhandles af Kam-
strup. Derfor skal målere, 
der skal kommunikere med 
READy, købes hos Kam-
strup. Man handler kun ét 
sted, og Kamstrup sikrer 
den efterfølgende support, 
 uanset hvordan man bygger 
sit netværk op.
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Dataopsamling fra vandmålere
Kamstrup har udviklet et wireless M-bus modul til 
Siemens fl owmålere, der datamæssigt får Siemens MAG 
8000 til at ligne en Kamstrup vandmåler. Det betyder, at 
data fra såvel MAG 8000-måleren som Kamstrups egne 
målere kan opsamles med Kamstrups READy system – til 
enkel overvågning af et forsyningsnetværk.

Siemens MAG 8000 med eksternt 
batteri og READy gateway.
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Som en del af automatise-
ringsbranchen befi nder vi os 
for tiden midt i ’Orkanens 
øje’ med hensyn til hvorle-
des den 4. industrielle revo-
lution, Industri 4.0, påvirker 
alle dele af samfundet. Ikke 
kun i forhold til automati-
sering, kommunikation, it, 
energi, transport m.v. men 
i høj grad også i forhold  til 
politik, arbejdsmarked, 
økonomi, internationale 
relationer etc.

Verden har fået øje på 
Industri 4.0
For cirka et år siden opda-
gede verdens politiske og 
økonmiske topledere på 
World Economic Forum i 
Davos, at der er noget der 
hedder Industri 4.0, som 
blev introduceret på Han-
nover Messen i 2011 – bedre 
sent end aldrig – og man blev 
opmærksom på de store æn-
dringer, der sker i verden 
som et resultat af den 4. in-
dustrielle revolution. 

Industri 4.0 
og præsidentvalget i USA
Blandt andet skrev grund-

læggeren af  World Econo-
mic Forum Klaus Schwab i 
forbindelse med topmødet, 
at den nye teknologis påvirk-
ning af arbejdsmarkedet i 
de industialiserede lande 
allerede nu viste sig som en 
øget efterspørgsel efter højt 
uddannede arbejdere mens 
efterspørgslen efter arbej-
dere med mindre eller ingen 
uddannelse var stærkt fal-
dende. Han forudså, at dette 
ville føre til store ændringer 
i de politiske forhold i de 
ramte lande.
Det var før præsidentvalget 
i USA.

En del af løsningen
Industri 4.0 er ikke en del 
af problemet men en del af 
løsningen; den teknologiske 
udvikling vil fortsætte med 
eksponentielle vækstrater. 
Vi skal blot til at tænke den 
ind i et større, samfunds-
mæssigt perspektiv, hvor 
den menneskelige faktor er 
af afgørende betydning.

Det stiller store krav til 
os, som udbydere af den 
teknologi, der gør det hele 
muligt.

Kendte teknologier er 
videreudviklet
Ser vi tilbage på 2016 er det 
ikke et år med store og af-
gørende teknologispring in-
den for automatisering. Ikke 
desto mindre er kendte tek-
nologier blevet videreudvik-
let til nye anvendelser takket 
være udviklingen inden for 
it, kommunikation og auto-
matisering. Et eksempel er 
udviklingen af autonome 
droner og robotter, som har 
fået ny funktionalitet og nye 
arbejdsopgaver. 3D-print 
har også taget kæmpeskridt 
fremad. Inden for it bliver 
enhederne hurtigere og 
mindre, hvilket eksempelvis 
inden for instrumentering 
betyder en højere grad af 
decentralisering af data-
behandlingen i sensorer og 
måleinstrumenter.

Nyhederne står i kø
På det mere jordnære plan 
har vi i AUTOMATIK & 
PROCES i det forløbne 
år beskrevet udviklingen 
af løsninger, processer og 
nye produkter inden for 
industriel automatisering 

og procesautomatisering. 
Vi har også rapporteret fra 
internationale fagmesser, 
hvor nyhederne står i kø, 
og hvor synergien mellem 
besøgende og udstillere og 
udstillerne indbyrdes med 
stormskridt fl ytter græn-
serne for den teknologiske 
udvikling.

Vi kan ikke komme ud i 
alle hjørner af den teknolo-
giske udvikling, men som 
det eneste danske special-
blad inden for industriel 
automatisering og proces-
automatisering forsøger vi at 
dække vores kerneområder, 
så godt som spaltepladsen 
tillader.

Mediepartner for 
brancheforeningerne
Som brancheforeningernes 
mediepartner føler vi os på 
AUTOMATIK & PROCES 
forpligtede til, sammen med 
vore læsere og annoncører, 
at yde vores bidrag til at 
beskrive, i hvilken retning 
udviklingen går inden for 
automatisering, og som 
mediepartner for fagmessen 
AUTOMATIK kan vi med 

tilfredshed konstatere, at 
interessen for at informere 
og at blive informeret er sti-
gende fra år til år, og at bran-
chens aktører ser positivt på 
fremtiden. AUTOMATIK 
2016 i Brøndby Hallen og 
Idrættens Hus i september 
blev igen en stor succes, og vi 
ser nu frem til HI 17 i MCH, 
Messecenter Herning hvor 
automationsbranchen i 
2017 præsenterer de nyeste 
produkter og deres input til 
Industri 4.0.

Fokus på automatisering
AUTOMATIK & PROCES 
har fokus på industriel auto-
matisering og procesauto-
matisering, og der er ikke 
én branche eller én industri-
virksomhed, hvor dette ikke 
er aktuelt. I AUTOMATIK 
& PROCES’s spalter har vi i 
årets løb skrevet om nye tek-
nologier og nye produkter, 
der er kommet på markedet, 
eksempelvis inden for indu-
striel automatisering, proce-
sautomatisering, hydraulik 
og pneumatik, maskinbyg-
ning, robotteknologi m.v. På 
de følgende sider bringer vi 

resumeer af nogle af nyhe-
derne. Hvis dette skærper 
interessen for at gå tilbage 
og se nærmere på artiklerne, 
kan alle numre af AUTO-
MATIK & PROCES i deres 
fulde udstrækning læses på 
vor hjemmeside www.auto-
matik.nu.

Glædelig jul og godt nytår
Vi ønsker alle vore læsere, 

annoncører og samarbejds-
partnere en glædelig jul og 
et godt nytår - og ser frem til 
endnu et godt AUTOMA-
TIK & PROCES - år i 2017.

           jsj
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 Automatiseringsmessen 
SPS/IPC/Drives i Nürnberg 
satte igen rekord, både 
med hensyn til antallet af 
besøgende og udstillere.

FAGMESSE. Med 64.386 
besøgende på tre dage og 
1.666 udstillere bekræftede 
fagmessen SPS/IPC/Dri-
ves 2015, der blev afholdt 
i Nürnberg i slutningen af 

november måned 2015, end-
nu en gang sin position som 
Europas førende fagmesse 
for elektrisk automatise-
ringsteknik.

Har fastholdt sit koncept
En af de vigtigste årsager til 
dette er uden tvivl, at mes-
sen har holdt fast i sit meget 
klare koncept, som er elek-
trisk automatiseringsteknik 
og transmissionsteknik, og 
ikke er faldet for at udvide 

konceptet til andre, tilgræn-
sende områder for - i første 
omgang - at tiltrække fl ere 
udstillere. En anden årsag 
til succesen er selvfølgelig, 
at Nürnberg  ligger lige i det 
sydtyske, industrielle ’smør-
hul’ i delstaterne Bayern og 
Baden-Württemberg med 
store industrivirksomheder 
som Siemens, Festo, BMW, 
MAN, AUDI, Porsche, Ro-
bert Bosch, Mercedes-Benz, 
m.fl . ’lige rundt om hjørnet’. 

Januar 2016:

Fortsat messesucces 
i Nürnberg

Semco Maritime A/S er 
blevet certifi ceret til at 
udføre DANAK-akkredi-
teret trykkalibrering.  

KALIBRERING. Semco Ma-
ritime A/S har udført ka-
librering, tests, fejlfi nding 
og reparation af elektronik, 

måle- og kalibreringsin-
strumenter og procesin-
strumentering siden 1980. 
Man har nu taget skridtet 
fuldtud, idet man siden 
august 2015 har udvidet 
sine kompetencer med 
DANAK-akkrediteret 
trykkalibrering. Semco 
Maritime A/S kan således 

foretage trykkalibreringer 
i området ÷0,95 - 2600 
bar(g). Det betyder, at man 
ud over Force er den eneste 
udbyder i Danmark, der er 
certifi ceret til at udføre ak-
krediteret trykkalibrering 
fra 1200 til 2600 bar.

Januar 2016:

Akkrediteret trykkalibrering, tests 
og reparation af procesindustriens 
instrumenter og udstyr

Albertslund Varmeværks 
nye brønddæksler til fjern-
varmebrønde fra Harde 
Staal ApS er en ideel kom-
bination af god funktiona-
litet og godt arbejdsmiljø. 

BRØNDDÆKSLER. Alberts-
lund Varmeværk, der er 
en del af Albertslund For-
syning, har fået udskiftet 
en stor del af dækslerne til 
deres underjordiske fjern-
varmebrønde med en ny 
type dæksler fra den dan-
ske producent Harde Staal 
ApS, som forhandles af 
Gustaf Fagerberg A/S. 
Fjernvarmebrøndene, eller 
teknikkamrene, som de også 
kaldes, rummer eksempel-
vis ventiler, målere, tryk-
transmittere, termometre, 
m.v. samt udstyr, der sender 
afl æsninger direkte til var-
meværkets SRO-anlæg.

Januar 2016:

Nyudviklede brønddæksler giver 
bedre arbejdsmiljø og tættere lukning

Gennem organisationen 
’Plattform Industrie 4.0’ 
er Festo med til at sætte 
målene og midlerne for at 
gennemføre industriens 
omstilling til Industri 4.0. 

INDUSTRI 4.0. Festo er en 
af de virksomheder, som 
helt fra starten engagerede 
sig kraftigt i udviklingen af 
konceptet ’Industrie 4.0’. 

På sin årlige, interna-
tionale pressekonference i 
Scharnhausen i december 
måned fortalte adm. di-
rektør Dr. Eberhard Veit, 
Festo AG & Co. KG., om 
Festos strategi med hen-
syn til Industri 4.0, og om 
hvordan Festo forestiller sig 
den fremtidige udvikling. I 
første omgang frem mod 
realiseringen af Industri 4.0, 
men også den efterfølgende 
udvikling mod Industri 5.0.

Industri 4.0 i Festos 
egen produktion
Hos Festo omsætter man 
ikke blot Industri 4.0 i sine 
produkter, men også i sine 
egne produktionsprocesser. 
Der er allerede iværksat pi-

lotprojekter med den nye 
teknologi i Festos fabrik i 
Ostfi ldern-Scharnhausen, 
og der er her også mulighe-
der for yderligere innovatio-
ner og implementeringer i 
fremtiden. 

Januar 2016:

Industri 4.0 er nøglen til 
fremtidens produktion

Kalibreringstekniker Anette Elbæk Jensen, t.v., og kalibreringstekniker Finn Rabjerg 
i det akkrediterede trykkalibreringslaboratorium.

På SPS/IPC/Drives 2015 præsenterede de førende fi rmaer i branchen 
deres nyheder, som i høj grad var præget af ’Industri 4.0’- konceptet.

Ledningsassistenterne Johnni Nielsen, t.v. og Søren Thorsø Madsen, 
Albertslund Varmeværk, sammen med salgschef for fjernvarme 
René Graugaard, Gustaf Fagerberg A/S, ved en af Albertslund 
Varmeværks mange fjernvarmebrønde.

Festos fabrik i Ostfi ldern-Scharnhausen, omsætter man ikke blot 
Industri 4.0 i sine produkter, men også i sine egne produktionspro-
cesser. Eksempelvis ved samarbejde mellem mennesker og robotter.
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DRONER. Bedre teknologi 
til lavere priser gør droner 
til den smarteste løsning på 
stadig fl ere praktiske udfor-
dringer i industrien, og de 
ubemandede små fl y skaber 

også helt nye forsknings- og 
forretningsmuligheder. 
Derfor samler Aalborg 
Universitet en række dro-
neaktiviteter i det forsk-
ningsfokuserede ”Drone 

Research Lab” (DRL) og 
etablerer et nyt erhvervs-
rettet netværk under navnet 
”Drones @ AAU”.

Februar 2016:

Aalborg Universitet skruer 
op for drone-forskningen

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

2016 fl yttes udviklingen 
yderligere fremad med et 
rekordstort antal konkrete 
applikationer og med USA 
som partnerland.

Industri 4.0 i fokus
Digitaliseringen af fabrik-
ker og energisystemer er de 
temaer, der kommer til at 
tiltrækker sig den største 
opmærksomhed på Han-
nover Messe 2016: - Vi reg-
ner med, at vi for første gang 

vil kunne se mere end 100 
konkrete eksempler på nye 
Industri 4.0- applikationer. 
Hannover Messe 2016 vil 
være et ægte globalt udstil-
lingsvindue for integreret 
industri, og både besøgende 
og udstillere vil kunne se, 
hvordan man trin for trin 
kan omlægge produktionen 
til Industri 4.0-produktion, 
sagde Jochen Köckler. 

Februar 2016:

Barack Obama åbner 
Hannover Messe 2016

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

IPC. Beckhoff Automa-
tion har udvidet sit IPC 
startniveau med to enhe-
der. Blandt nyhederne er 
styreskabs-PC´en C6905 og 
panel-PC´en CP6706 med 
Intel-Atom-CPU´er med en, 
to eller fi re processorker-
ner. Disse PC’er er specielt 
godt egnede til små og mel-
lemstore maskinstyringer, 
hvor man ønsker at realisere 
motion-anvendelser eller 
omfattende grafi kapplika-
tioner.  

I de nye enheder har 
Intel-Atom-processoren 
en højere computerydelse, 
hvilket giver mulighed for 

omfattende styrings-, moti-
on- og visualiseringsanven-
delser i samme prisklasse. 
Desuden kan man få glæde 
af et bredere spektrum af 

driftssystemer, idet man ud 
over Windows Embedded 
Compact også kan benytte 
Windows Embedded Stan-
dard og Windows 10.

Februar 2016:

IPC ér til små og mellemstore 
automationsopgaver 

Direktør Dr. Jochen Köckler, Deutsche Messe AG: Den integrerede industri er ikke længere en frem-
tidsvision. Den er en realitet og den fjerde industrielle revolution, Industri 4.0, kommer ind i stadig 
fl ere fabrikker. 

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

Panel-PC´en CP6706 og styreskabs-PC´en C6905 har en Intel-
Atom Multicore-processor, der giver mulighed for omkostnings-
følsomme anvendelser.

Aalborg Universitet og adskillige virksomheder er i gang med udviklingen af droner, der også kan få stor 
betydning for industrien.
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Komplet program 
i magnetventiler

Specialopgaver 
udføres på vores 

eget værksted

To-, tre- og fi re-vejs magnetventiler 

til trykluft , væsker, damp og gasser

1/8” - 3”

150 bar

1430 l/min.

67

5/2-vejs styreventilblokke 

ISO 9001
certifi ceret

Adskillige virksomhede der deltager i projektet,  bl. a. Siemens, 
der vil bruge droner til kamerainspektion ved produktion af vindmøllevinger.
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MEJERIAUTOMATIK. I januar 
måned 2016 åbnede auto-
mationsvirksomheden Au-
2mate A/S i Silkeborg et nyt 
videncenter inden for me-
jeriautomation, ’Au2mate 
Academy’, hvis overord-
nede formål er at tilbyder 
uddannelse og træning af 
ledere, operatører og tek-
nikere i mejeriautomatise-
ring. I videncentret er der 
teorilokaler samt et fuldt 
funktionsdygtigt, 200 m2 
stort demonstrationsme-
jeri designet og opbygget i 
henhold til industriel stan-
dard med procesudstyr og 
instrumentering, således at 

teori og praksis kan trænes 
i sammenhæng. Det er dog 
ikke mælk, der løber i rø-
rene, men farvet vand.

Fremtidens læreplads 
for mejerister
Au2mate Academy tilby-
der, at kunder, studerende 
og Au2mates egne ansatte 
kan lære og træne optime-
ring af processerne inden 
for mejeriteknologi, hvor 
det overordnede formål 
er at bidrage til forbedret 
oppetid, optimering samt 
udvikling af processer og 
produktionsanlæg, hvilket 
i den sidste ende vil bidrage 

til at mejerierne bliver mere 
konkurrencedygtige.

Kvit og frit fra 
Endress+Hauser
Endress+Hauser A/S har 
lang erfaring med procesin-
strumentering til mejerier. 
Derfor faldt det naturligt for 
Endress+Hauser at samar-
bejde med Au2mate om 
at levere en del af proces-
instrumenteringen til det 
nye demonstrationsmejeri, 
og Endress+Hauser valgte at 
levere sin del af instrumen-
teringen kvit og frit i denne 
gode sags tjeneste.

Ud over Endress+Hauser 
har også andre leverandører 
bidraget med instrumente-
ring, idet Au2mate ønsker 
at kunne tilbyde kurser i alle 
relevante instrumentfabri-
kater.

Marts 2016:

Nyt minimejeri demonstrerer 
mejeriautomatisering

Teknisk chef Michael Jensen, Pro-Consult ElektronikserviceA/S, 
arbejder med fejlfi nding og reparation af alle former for elektronisk udstyr.

Firmaet Pro-Consult 
Elektronikservice A/S har 
specialiseret sig i repara-
tion og salg af elektronisk 
udstyr – især af elektronik, 
der ikke lagerføres mere.

NØDHJÆLP. Hvad gør man, 
når styringen til en 15 år 
gammel maskine ’stiger 
af’, og den sidste af en til-
svarende styring for længst 
er udgået af producentens 
leveringsprogram? Umid-
delbart vil løsningen være, 
at erstatte den gamle sty-
ring med en ny, men dette 
er langtfra altid muligt, og 
er ofte meget dyrt. 

Automatikkens 
redningskrans
Firmaet Pro-Consult Elek-
tronikservice A/S, der har 

specialiseret sig i reparation 
og salg af elektronisk udstyr, 
er her ’Automatikkens red-
ningskrans’, som virksom-
hederne kan kaste ud for at 
få løst problemerne og må-
ske undgå langvarige og be-
kostelige produktionsstop.

Fejlfi nding er 
et detektivarbejde
- Vi véd aldrig, hvad dagen 
bringer, og får ofte udstyr 
ind, som vi aldrig har set 
før. Det betyder, at vi nær-
mest må udføre et detek-
tivarbejde for at opspore 
eventuel dokumentation 
og software. Ofte fi ndes 
dokumentationen ikke, og 
så må vi måle det beska-
digede udstyr igennem og 
bruge vores faglige viden om 
elektronik samt vores erfa-
ringer med lignende udstyr, 
komponenter og software 

for at fi nde og rette fejlen, 
fortæller teknisk chef Mi-
chael Jensen, Pro-Consult.

Døgnvagt og stort lager 
af ældre udstyr
- Vi tager også ud til fi rmaer, 
hvor vore erfarne teknikere 
fejlfi nder på udstyr og ma-
skiner og eventuelt repare-
rer på stedet. Finder vi fejl 
på industrielektronikken, 
tager vi ofte udstyret med 
hjem på værkstedet, hvor 
vi har det måleudstyr, der 
er nødvendigt for, at vi kan 
reparere.

Gennem årene har vi også 
opbygget et stort lager af re-
servedele, og hvis vi ikke har 
tingene på vores eget lager, 
kan vi måske skaffe det på 
kort tid, slutter Michael 
Jensen.

Marts 2016:

Automatikkens redningskrans

Eltronic A/S i Hedensted 
har udviklet et særligt 
sikkerhedssystem til at 
styre forsyningen af gas til 
skibsmotorer. En kompakt 
state of the art-løsning, 
der skyller rørene ud med 
nitrogen, når gassen slås 
fra.

GASMOTORER. I 2008 be-
sluttede FN’s organisation 
for søfart, IMO, at skibene 
skal udlede færre af de farlige 
stoffer svovloxid (SOX) og 
nitrogenoxid (NOX). Det 
betyder, at store skibe ikke 
må sejle på den sædvanlige 
heavy fuelolie, når de sejler 
gennem særlige miljøzoner. 
Et af alternativerne er at lade 
store skibsmotorer køre på 

naturgas (metan). Brug og 
opbevaring af naturgas om 
bord på skibene er en sik-

kerhedsmæssig udfordring. 
Klasseselskaberne stiller 
derfor krav om, at skibene 

har sikkerhedssystemer af 
høj kvalitet ombord, der 
hurtigt og sikkert kan lukke 

for gasforsyningen i tilfælde 
af fejl. Samtidig giver sikker-
hedssystemet mulighed for 
at skylle rørsystemet med 
nitrogen, så brandfaren eli-
mineres, når anlægget ikke 
er i drift.

GVT giver større sikkerhed
For at løse de udfordringer 
har Eltronic A/S i Heden-
sted udviklet et særligt 
sikkerhedssystem, der be-
tryggende kan afbryde til-
førslen af gassen – og fjerne 
resterende naturgas fra for-
syningsrørene. Et såkaldt 
Gas Valve Train, GVT. 

Princippet til gassikring 
kaldes også ’double-block 
and bleed’ og består af en 
særlig enhed med tre ho-
vedventiler og seks hjælpe-
ventiler. Når forsyningen 
af gas skal stoppe, lukker 

en ventil på hver side hen-
holdsvis over mod motoren 
og gasforsyningen. I midten 
åbner en ventil, der udlufter 
restgassen til det fri. Syste-
met skylles ud med nitrogen 
– en ikke-brændbar luftart, 
der fortrænger den brand-
bare gas.

Verdenskendt leverandør
GVT’en er bygget som en 
integreret del af skibets mo-
torstyring og har derfor en 
række følere for temperatur 
og tryk. Undervejs i udvik-
lingsarbejdet med den nye 
version af GVT har Eltronic 
A/S valgt at satse på kom-
ponenter fra Siemens til 
alle sensorer. Det drejer sig 
om Sitrans P DSIII tryk- og 
differentialtryksensorer og 
Sitrans TS 500 temperatur-
sensorer.

Marts 2016:

Dansk innovation gør skibsfarten mere miljøvenlig
Montage og testning 
under overvågning af 
repræsentanter fra klas-
seselskab, værfter og 
kunder sker på Eltronics 
fabrik i Hedensted inden 
GVT monteres på skibet.

Endress+Hauser A/S, der har lang erfaring med pro-
cesinstrumentering til mejerier, har kvit og frit leveret 
instrumentering til minimejeri på videncentret Au2mate 
Academy.

Et kig ind i Au2mate Academys 200 m2 
store demonstrationsmejeri.
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Specielt inden for fødevareindustrien oplever Endress+Hauser et 
stigende behov for Profi net-kommunikation.

FLOW. Endress+Hausers 
nye Proline 100 fl owmåler 
med Profi net er markedets 
mest kompakte fl owmåler 
med den hurtigste og mest 
stabile kommunikation. 
Dette i kombination med 
Heartbeat Technology, in-
tern egenkontrol, og mu-
ligheden for at få adgang til 

fl owmåleren direkte over 
Profi net, som giver bruge-
ren fuld tilgængelighed og 
processtyring, uanset hvor 
installationen måtte befi nde 
sig i verden. Proline 100 le-
ver desuden op til alle mate-
riale- og godkendelseskrav i 
fødevareindustrien.

April 2016
Markedets første 
fl owmåler med Profi net
Endress+Hauser har udviklet markedets første fl owmå-
ler med Profi net. Specielt inden for fødevareindustrien 
vil den hurtigere kommunikation og omfattende da-
tamængde fra multivariable enheder betyde forhøjet 
produktkvalitet og besparelser.

Med FR-F800 har Mitsub-
ishi Electric skabt en inver-
ter serie, der er perfekt til 
stand-alone applikationer 
som pumper og ventilato-
rer, hvor startmomenterne 
ofte er høje og normale 
invertere ofte tripper. 

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

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

FR-F800 serien er frem-
stillet med en indbygget 
intelligens, der stort set 
helt eliminerer utilsigtet 
tripping, og som gennem 
en autotuningfunktion gør 
tilpasning af inverter til 
applikation meget let. Be-
greberne ”økonomisk”og 
”effektiv” er desuden nøgle-
ord for FR-F800 inverterne, 
da den intelligente styring 
medfører, at effektiviteten 
i visse tilfælde kan blive så 
høj som 98 %. 

April 2016:

Intelligente invertere 
til høje startmomenter

Inverterserien FR-F800 fra Mitsubishi Electric er perfekt til stand-
alone applikationer som pumper og ventilatorer, hvor startmo-
menterne ofte er høje.

I kraft af ny, billigere og 
mere brugervenlig tekno-
logi er automatisering blev 
en reel mulighed for både 
små og store virksom-
heder, sagde formanden 
for BITVA, Aage Dam, på 
foreningens generalfor-
samling.

BITVA. - Det begyndende 
danske opsving, som mange 
danske virksomheder regi-
strerer, kræver ekstra stor 
opmærksomhed på mulig-
hederne for at optimere og 
automatisere produktionen. 
Automatisering er i langt de 
fl este tilfælde en god for-
retning, selv om meget små 
virksomheder måske fore-
stiller sig, at en investering 
i automation er alt for kost-
bar. I kraft af ny, billigere og 
mere brugervenlig teknologi 
er automatisering blevet en 
reel mulighed for både små 
og store virksomheder.

Det sagde formanden for 
BITVA Aage Dam i sin be-
retning på organisationens 
generalforsamling, der fadt 
sted på Hotel Vejlefjord.

Automatiseringen 
skal udbygges
-Det er så vigtigt, at alle 
produktionsvirksomheder 
får del i det opsving, som 
har fået fat i fl ere industrier 
i store dele af landet. Med 
de mange danske SMV´er 
er det afgørende, at vi er 
opmærksomme på, at de 
får den nødvendige støtte 
til at automatisere deres 
produktion, understregede 
formanden.

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

Stor tilfredshed 
med hi 2015
Medlem af udstillingsko-

miteen Frands Ellersgaard 
oplyste, at 46 pct. af udstil-
lerne udtrykte stor tilfreds-
hed med hi 2015. BITVA 
havde lavet sin egen analyse, 
som viste, at 96 pct. gav ud-

tryk for stor tilfredshed med 
messen altså et endnu bedre 
resultat end messecentrets 
analyse. Han oplyste, at 
BITVA også ville deltage 
på hi 2017.

April 2016:

Automatisering er en god forretning 

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

www.pumpegruppen.dk info@pumpegruppen.dk GRUPPEN A/S
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OG BEHOLDERPUMPE
Perfekt til laboratorier og transportable opgaver
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Pumper op til 1.700 l pr. opladning
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Vægholder og oplader medfølger
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MESSE. - Dette års Hanno-
ver Messe markerede det 
endelige gennembrud for In-
dustrie 4.0, sagde formand 
for Hannover Messens mes-
seudvalg Friedhelm Loh ved 
messens afsluttende pres-
sekonference. - Udstillerne 
præsenterede mere end 400 
markedsklare eksempler på 
Industri 4.0, hvilket i prak-
sis levendegjorde messens 

hovedtema: ’Integrated 
industri - Discover Soluti-
ons‘. Det er nu opgaven, at 
gennemføre de tilgængelige 
løsninger og at tydeliggøre 
de tilhørende forretnings-
modeller. 

Mange reelle nyheder
Ifølge dette års udstillerun-
dersøgelse udstillede to ud 
af tre udstillere reelle, tek-

niske nyheder eller produkt-
forbedringer på messen. For 
tyske virksomheder, var 
tallet endnu højere, nem-
lig 71 %. Endnu en gang 
demonstrerede udstillerne 
på Hannover Messe, at de 
er i front med hensyn til den 
industrielle produktivitet.

Maj 2016:

Gennembrud for Industri 4.0

Projekterne fra Festos 
Bionic Learning Network 
lærer af naturen, som giver 
nye impulser til automati-
seringsteknologien.

BIONIC. Bionic Learning 
Network, der er et sam-
arbejde mellem Festo og 
en række universiteter, 
forskningsinstitutioner 
og udviklingsvirksomhe-
der, præsenterede to nye 
forskningsresultater på 
Hannover Messe 2016. Fre-
eMotionHandling, der er et 
luftbåret assistance-system 
med uendelige frihedsgra-
der samt 3D Cocooner, der 
er en ny produktionstekno-
logi til letvægtsdesign, der 
er inspireret af insekternes 
kokoner.

 
FreeMotionHandling 
- en autonom, luftbåren 
gribekugle
FreeMotionHandling består 
af en ultralet kulfi berring 
med otte adaptive propel-
ler, i midten af hvilken er en 
roterbar, heliumfyldt kugle 

med et integreret gribeele-
ment. Takket være kuglens 
intelligente, indbyggede 
elektronik og indendørs 
GPS, kan bolden selvstæn-
digt manøvrere i enhver 
ønsket retning, afhente ob-
jekter og sætte dem ned på 
et passende sted. 

3D Cocooner - Bionic 
strukturer fra spindedysen 
Imponerende designs opstår 
ofte i dyreriget. Eksempel-
vis skaber edderkopper og 

larver imponerende struk-
turer af vævede tråde. Til 
dette formål de producerer 
en væske, der polymeriserer 
til en stærk tråd, så snart den 
er udsat for luften uden de-
res kroppe. Dette gav Festo 
inspiration til at udvikle 3D 
Cocooner som led i sit Bio-
nic Learning Network. Lige 
som en larve, spinder denne 
enhed fi ligranstrukturer og 
tilpassede lette konstruktio-
ner af glasfi bertråd. 

Maj 2016:

Festo lærer af naturen

Den danske fællesstand 
på Hannover Messe 2016 
havde besøg af blandt 
andre Airbus’ vicedirektør 
for underleverancer, Lee 
London, der inviterede 
danske underleverandører 
til samarbejde.

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

Weltklasse aus Dänemark
I forhold til tidligere år 

var der på årets messe et 
arrangement med forskel-
lige foredragsholdere under 
overskriften ”Weltklasse 
aus Dänemark”. Blandt 
disse var Lee London, der 
er Vice President Industri-
al Partnerships for Airbus 
Group. Airbus er inde i en 
god forretningsmæssig ud-

vikling med konstant vækst, 
og fi rmaets ordrebøger er 
fyldt op for de næste 13 – 
14 år. Lee London fortalte 
om Airbus’ udviklingspla-
ner for de næste 10 år, og i 
den forbindelse inviterede 
han til et samarbejde med 
danske underleverandører.

Maj 2016:

Airbus ønsker samarbejde med 
danske underleverandører

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

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

  

Maj 2016:

Design og teknik i nye webpaneler 

Dette års Hannover Messe markerede mere end 400 markedsklare eksempler det endelige gennembrud 
for Industrie 4.0.

På arrangementet ”Weltklasse aus Dänemark” fortalte Danmarks 
ambassadør i Tyskland, Friis Arne Petersen, om mulighederne 
for danske underleverandører i Tyskland og om regeringens nye 
Tysklandsstrategi.

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

3D Cocooner spinder fi ligranstrukturer og tilpassede lette 
konstruktioner af glasfi bertråd. 

Salgschef Bjarne Smed Andersen præsenterede WAGOs nye web-
paneler e!DISPLAY 7300T, der forener høj kvalitet med et smukt 
design og kompatibilitet med WAGOs øvrige produktprogram.

Vestas og DTU i samar-
bejde om at teste en ny 
type vindmøller.

VINDKRAFT. DTU har ind-
gået et samarbejde med 
Vestas om at teste en helt 

ny type vindmølle, som har 
fi re rotorer i stedet for en. 
Vestas’ nye konceptmølle 
udfordrer sektorens kon-
ventionelle regler om, at 
møllerne skal vokse i stør-
relsen for at øge effekten.

Den nye multirotorkon-

ceptmølle er netop ved at 
blive rejst på DTU Risø 
Campus, hvor DTU Vind-
energi i de kommende år 
skal deltage i udviklingen 
og afprøvningen af multi-
rotorens mange teknologi-
ske funktionaliteter. 

Maj 2016:

Ny konceptmølle testes på DTU



NEWSTEMA : FORSYNING

Præisoleret løsning med pumpe installeret i brønd 
til opretholdelse af differenstryk
Mange fjernvarmeværker har problemer med at opretholde 
differenstrykket i yderområderne i deres forsyningsnet.
Til at afhjælpe problemet med at opretholde differens-
trykket kan Fagerberg tilbyde at designe og producere en 
pumpeløsning som er præisoleret til det ønskede behov.
Fagerbergs løsning er tidsbesparende anlægsmæssigt og er 
samtidig en væsentligt billigere løsning end hidtil kendte 
løsninger som pumpestationer i bygværker over jorden 
eller betonbygværker under jorden.
Fagerbergs pumpeløsning bliver skræddersyet efter kun-
dens behov således at specielle ønsker implementeres. 

Såfremt det ønskes, kan Fagerbergs pumpeløsning desuden 
suppleres med flowmålere samt tryk- og temperaturudtag. 
Dette vil give forsyningsvirksomhederne faktiske målinger 
ude fra ledningsnettet på flowmængder samt præcise tryk- 
og temperaturforhold.
Som udgangspunkt beregner og leverer fjernvarmevær-
kerne selv ønskede komponenter såsom pumpe, flowmåler 
og tryk- og temperaturtransmittere, men Fagerberg kan 
desuden tilbyde flowmåler og tryk- og temperaturtrans-
mittere i fabrikat Krohne; dog er Fagerberg ikke i stand til 
at levere pumpen.

Selve brønden er udført i trykrør og skal installeres så top-
pen af brønden er minimum 300 mm over terræn. Brønden 
tilgås ved at man åbner et isoleret alu-dæksel. Placering 
af brønden over terræn samt alu-dækslet sikrer at selve 
brønden er tør for indtrængende overfladevand.
Pumpen bliver fastgjort i et betonanker i bunden af brøn-
den. 
Det er vigtigt at rørføringen i brønden aflastes for axiale 
spændinger hvilket betyder at Fagerbergs pumpebrønd 
skal indbygges mellem lyrer.
Der er lavet trækrør fra pumpebrønden til kabelføring 
som føres op i eksternt skab over jorden. Fagerberg er også 
leveringsdygtig i skabsløsninger.
For mere information kontakt René Graugaard 

Tlf.: 26 72 20 05 eller mail: reg@fagerberg.dk. 
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Udover GEFAs almindelige blød-
tætnende butterflyventiler med 
EPDM eller PTFE-tætninger 
tilbyder GEFA også deres High 
Performance  butterflyventiler 
type HG.

High Performance butterflyventil 
(on/off- og reguleringsventil) 
type HG
Gennemtestet on/off- og regu-
leringsventil til krævende appli-
kationer inden for stort set alle 
industrier.

Med maks. driftstemperatur på 
op til 450 °C og, afhængig af 
temperaturen, maksimale 
driftstryk på 25 bar møder 
denne højtydende ventil 
de fleste krav til de fleste 
nøgleindustrier. 
Ventilerne findes fra 
DN50 op til og med 
DN600. 
Ud over den almindelige 
wafermodel til indspæn-
ding mellem flanger findes 
den også i en LUG-model 
hvor modflangerne boltes fast 
på selve ventilen, hvilket gør at de 
kan bruges som slutventiler.
Ventilerne fås med enten glasforstærket 
PTFE-sæde eller metalsæde alt efter 
medie og krav til temperatur og evt. 
tæthedsklasse.

Ventiler med glasforstærket  
PTFE-sæde har tæthedsklasse iht.
EN12266-1, P12A DIN3230, Part 
3/B0-1 og dem med metalsæder er 
iht. EN12266-1, P12B DIN3230, 
Part 3/B0-2.

Ventilerne er nemme at montere, 
servicere og automatisere pga. den 
fleksible topflange.

Det dobbeltexcentriske princip gør 
lukningen af ventilen pålidelig og 
næsten fri for slitage. 

På grund af dobbeltforskydnin-
gen af spindlen løftes spjældet 

op fra sædet når ventilen 
åbnes. Derved er sædet 

fri for et højt tryk over 
hele periferien, hvilket 
betyder at 90° drejning 
er friktionsløs selv ved 
reducerede momenter. 
Denne konstruktion 
betyder en ekstrem 
høj grad af funktiona-

litet – også efter mange 
operationer. Ventilen er 

i øvrigt designet til mini-
mum at kunne klare 1 mil-

lion cyklusser. 

Derudover er ventilen yderst 
nem at servicere og vedlige-

holde, hvilket forlænger leveti-
den, og dette gør ventilen særdeles 

økonomisk attraktiv.

GEFA butterflyventiler
De tyskproducerede butterflyventiler fra GEFA står for kvalitet og 
pålidelighed. Butterflyventilerne er allroundprodukter der pga. 
vægt, holdbarhed og pris bliver benyttet i næsten alle applikationer.

Fagerbergs nye salgsingeniør 
kan tilbyde dig nyttig viden 
og teknisk support

Tomislav Antic

Salg - Instrumenter / 

Vestdanmark

E-mail: tan@fagerberg.dk

Mobil: +45 23 44 99 73

Tomislav er uddannet ingeniør med hovedvægt 
på procesinstrumentering inden for måling og 
regulering. Tomislav har arbejdet i 10 år med 
Krohne- og Klayudstyr i Kroatien og har be-
skæftiget sig med service, opstart og salg.
Vi tilbyder dig nu at drage fordel af Tomislavs  
store viden, og du er derfor meget velkommen 
til at ringe til Tomislav og aftale at han kom-
mer forbi på et uforpligtende besøg hvor I kan 
tale om jeres instrumenteringsudfordringer. 
Tomislav har boet 1 år i Danmark og forstår og 
taler dansk, dog med en charmerende accent.

Herunder ses et par af de måleapplikationer 
som Tomislav har været ansvarlig for i Kroatien.

Tidalflux 2300 F
Benettonfabrikken i Krotien
Udløb fra fabrikkens rensnings-
anlæg. Fabrikkens betaling af 
afgifter er baseret på denne måler.

Optisonic 6300 Clamp-on
Vandforsyningsledning fra 
vandkraftværk til den lille by 
Senj på den kroatiske kyst.
Optisonic 6300 Clamp-on 
installeret på DN500 rør.
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Fagerberg lancerer nu to helt nye trådløse serier 
af hånd- og bordinstrumenter til måling af pH/
redox, opløst ilt, ledningsevne, temperatur, tur-
biditet og ISE. Nyudviklede  trådløse moduler 
til hhv. IDS-elektroder og instrumenter sik-
rer pålidelige målinger uden pladsproble-
mer med lange sammenfiltrede kabler. De 
nye håndinstrumentserier model Multi 
3620IDS og Multi 3630IDS som er 
instrumenterne med plads til op til 3 
samtidige tilslutninger af elektroder, 
samt Multi 3510IDS med plads til 
en IDS-elektrode af valgfri mo-
del, udemærker sig ved at være 
udført i et robust vandtæt 
design i IP67. Håndinstru-
menterne har indbygget 
datalogger med plads til 
op til 10.000 automati-
ske logninger og 500 ma-
nuelle.  Interface USB-A og 
Mini USB-B er standard på både 
Multi 3620IDS og Multi 3630IDS, 
mens Multi 3510IDS leveres med Mini 
USB-B stik. Instrumenterne er velegnede til 
måling på overfladevand, spildevandsanalyser, 
miljøkontrol, i den farmaceutiske industri, til 
kemisk proceskontrol og printkortproduktion.

Bordinstrumentserierne inoLab Multi 9620IDS og inoLab Multi 9630IDS er de nye 
professionelle pålidelige instrumentserier til brug på laboratoriet med trådløse IDS-
elektroder. Instrumenterne kan have op til 3 samtidige IDS-elektroder tilsluttet. Visning 
på stort læsevenligt display, indbygget datalogger, antibakterielt tastatur og USB-stik 
er standard. Multi 9310IDS er det lidt mindre bordinstrument i samme serie, men med 
kun ét stik til valgfri IDS-elektrode. Instrumentserien er udviklet til laboratoriekontrol, 
forsknings- og udviklingslaboratorier og til brug i den farmaceutiske industri.

Alle instrumenterne kan anvendes både med de nye trådløse moduler og med IDS-
elektroder med almindelig IDS-kabeltilslutning. Det ene udelukker ikke det andet. 
Valgfriheden er sat helt i front. De trådløse moduler er Bluetooth LE med en rækkevidde 
på op til 10 m mellem instrument og elektrode og de leveres i kit med både lader og 
Bluetoothmoduler til hhv. elektroder og instrumenter.  
Kontakt Fagerbergs analyseafdeling på tlf. 43 29 02 62 for nærmere information.

Linede procesventiler 
fra Flowserve Ahaus til 
den kemiske industri og 
aggressive medier

Ny robust wireless
laboratorie- og felt- 
håndinstrumentserie 
fra WTW

Fagerberg kan tilbyde kvalitetsventiler fra Flowserve Ahaus målrettet kemisk produktion 
og meget agressive medier – fx div. syreforbindelser – også med tørstofindhold.
Programmet fra Flowserve Ahaus omfatter linede Atomac kugleventiler, Atomac kon-
traventiler, snavssamlere og skueglas, linede Durco butterflyventiler samt Durco plug-
ventil. Alle ventiltyper kan tilbydes i flere forskellige husmaterialer og med forskellige 
linere og interne dele + med resistens over for det aktuelle medie.
Her er et lille udsnit af mulighederne. Kontakt Fagerberg for en snak om linede ventiler 
til dit projekt!
Rekvirer gerne produktoversigt/brochure eller datablad  på fagerberg@fagerberg.dk.

Atomac lined kugleventil type AKH2 
Lined full-bore kugleventil som tilbydes 
med liner i FEP, PFA, Tefzel, PP og PVDF.
Dimensioner: DN15 til DN350.

Atomac lined kuglekontraventil type ARV2
Lined full-bore kuglekontraventil med todelt ventilhus som 
tilbydes med liner i FEP, PFA, Tefzel, PP og PVDF.
Kuglematerialet er standard massivt PTFE men kan leveres 
med “hul” kugle samt med fjederbelastet kugle – 
type AKR –  som option.
Kan også tilbydes i Y-design type ARL.
Dimensioner: DN15 til DN400.

Atomac lined skueglas type ASG – ASG3 og ASG4
Lined skueglas som tilbydes med liner i FEP og PFA.
ASG skueglasset giver mulighed for klar visuel inspektion 
fra begge sider.
Glasset er i borosilikat iht. DIN7080 og kan således modstå 
høje temperaturer.
ASG3 og ASG4 er hhv. 3-vejs og 4-vejs skueglas med samme 
egenskaber som ASG.
Dimensioner: DN15 til DN400.
Atomac-serien omfatter endvidere linede strainere type 
ASF.

DURCO lined plugventil type T4E
Lined plugventil med metalmembran.
Robust ventil til den kemiske industri. 
Leveres i DIN PN16 samt ANSI CL150 og Cl300. Liner 
i PFA – fastgjort med T-Slots – og hus i duktilt støbejern 
eller rustfrit stål som option.
Plug i PFA som kan leveres i forskellige udformninger af trim.
Dimensioner: DN15 til DN350.

Atomac lined kugleventil type AKH2.2
Lined full-bore kugleventil som tilbydes 
med Liner i FEP, PFA, Tefzel, PP og PVDF.
Denne type med særlige tætninger og huspakning som er sær-
lig resistent over for vibrationer og temperaturpåvirkninger 
og kræver ikke efterspænding af bolte.
Dimensioner: DN15 til DN350.

Atomac lined kugleventil type AKH5 – keramisk liner
Lined full-bore kugleventil med keramisk liner
i magnesiumstabiliseret Zirconia (Mg PSZ). 
En ventil til “ekstreme” forhold og meget agressive/abrasive 
medier med temperaturer op til 350 °C.
Kan også tilbydes til højere temperaturer hvis applikationen 
kræver det.
Dimensioner: DN15 til DN350.
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ZK 29: Ventilkegle i lukket stilling

ZK 29: Ventilkegle ikke i lukket position; kontrolkanten
er endnu ikke åbnet så meget, at der er en åbning

ZK 29: Ventilkegle i reguleringsposition

Ventilkegle

Option for specielle applikationer:   
Justerbar begrænsning i løft i
lukkeretning

Kontrolkant

Tætningsflade

Sæde

ZK radial trindyse ®

Reguleringsventil type ZK fra Gestra 
– specielt for store differenstryk

Reguleringsventil type ZK 29
PN160 og klasse 900
pmax 100 bar (1450 psi)
kvs 0,7-130 m3/h

ZK-ventilen fra Gestra er specielt udviklet til 
kraftværkssektoren med fokus på lang levetid, 
præcis regulering og tæthed.

Med et differenstryk på 100 bar og derover, 
dækker fx type ZK 29 mange kvs-værdier. 
En reguleringsventils ventilkegle og sæde er som 
regel udsat for meget høje flowhastigheder un-
der åbnings- og lukkeprocessen. For at reducere 
denne effekt, er ventilkeglen i reguleringsventil 
type ZK udstyret med en speciel kontrolkant 
over tætningsfladen.
I starten af åbningsprocessen løftes keglen ud 
af sædet, men alligevel er det flow der lukkes 
ind, meget lille.
Først når keglen er løftet 2-3 mm, vil der blive 
åbnet for flow igennem ventilen, hvorefter ven-
tilen kan regulere.
Under lukkeprocessen reduceres flowet først 
meget, og derefter når keglen sædet og lukker 
ventilen helt.
Type ZK 29 giver mulighed for at justere for 
forskellige kvs-værdier og egenskaber på et se-
nere tidspunkt ved at dreje trindysen.
Denne serie af ventiler kan fås i byggelængder 
i henhold til EN og ISA.

Tilslutninger

Aktuatorer

Svejseender, svejsemuffeender, endeflanger (EN, ASME)

Elektrisk (roterende, lineær eller niveauaktuator), pneumatisk, håndhjul

ZK-ventiler har lækageklasse 6 iht. 

FCI 70-2-2003 eller klasse A iht. 

EN 12266-1.

ZK-serien leveres til differenstryk 
op til 560 bar og DN400

Verdensnyheden Waterflux fra Krohne 
– flowmåleren med det unikke design (IFAT i maj 2016).

Det helt unikke design af Wa-
terflux giver en lang række for-
dele, herunder at måleren kan 
placeres direkte efter rørbøjnin-
ger hvilket gør installationen 
mindre pladskrævende, ligesom 
det heller ikke er nødvendigt at 

nedkone rørdimensionen for 
at opnå højere nøjagtighed 

da dette sker inde i selve måle-
ren. Samtidig er Waterflux mere 
præcis i det lave måleområde, fx 
om natten ved lavt flow.

Fagerberg tilbyder årlig service 
og eftersyn af dine flowmålere.

» Flow-, tryk- og temperaturmåling i én måler
» Ingen krav om respektafstande
» Ingen brug af målerbrønd
» Flexpower med backup (fleksibel strømforsyning). Metaltættende og 100 % 

tæt (Zero Leakage)  
Fabrikken har valgt udeluk-
kende at producere og vide-
reudvikle produktionen af 
dette ene produkt. Zwick 
producerer i dag 3 typer af 
ventiler efter dette princip, 
Tri-Con (butterfly), Tri-
Check (kontraventil) og Tri-
Block (dobbelt afspærring 
med drænstuds).

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

Zwick har 3 fabrikker sam-
let i samme industriområde, 

hvoraf den nyeste fra 2007 
har 2 fuldautomatiske pro-
duktionslinjer. Den korte 
afstand og et meget stort la-
ger af råvare gør, at de har en 
leveringstid på 4-8 uger.
Zwick Armaturen har lige-
ledes stor erfaring i at frem-
stille deres ventiler i eksotiske 
materialer til ekstreme ap-
plikationer. Ud over stan-
dardløsninger fremstiller 
man også kundespecifikke 
ventiler til at løse helt spe-
cielle opgaver.

Ventilen bruges som sikker-
hedsafspærring til forskellige 
fabriksafsnit som forsynes fra 
en fælles dampskinne. Venti-
len kan naturligvis også bru-
ges til andre medier hvor man 
vil have en sikker afspærring 
og/eller adskillelse af forskel-
lige medier.  

En ventil, en afspærring og 
derved en pålidelig og sikker 
adgang så serviceteknikere 
kan arbejde på procesanlæg-
get.

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

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

www.zwick-valves.com

Zwick Armaturen har mere end 30 års 
erfaring med produktion af  tripple 
excentriske butterflyventiler, med 
mere end 150.000 installerde ventiler 
world wide
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GESTRA

Kedelovervågning 
Det er livsvigtigt at sikkerheden omkring  
kedelanlæg og dampproduktion er helt i top! 
I de seneste år er kravene til sikkerhed ste-
get – senest med krav om minimum SIL2-
godkendelse på kedlernes sikkerhedsudstyr 
– og det er forventeligt at dette krav også 
på et eller andet tidspunkt vil blive skærpet 
og udvidet.
Fagerberg kan som repræsentant for  
Gestra i Danmark levere alt udstyr som 
kræves til overvågning af kedler, både til 
kedler under konstant overvågning, og til 
kedler som skal godkendes til 72 timers 
overvågningsfri drift for tryk op til PN320.
Fagerberg kan udover sikkerhedsudstyret, 
som naturligvis opfylder alle krav – herun-
der SIL2/3, også levere udstyr til kontrol 
og regulering af ledningsevne, dvs. både 
sensorer, blow down og afsaltningsventiler 

der er specielt udviklet til formålet. Endvi-
dere kan Fagerberg levere godkendt udstyr 
til kontrol af returkondensaten for syrer/
baser og olie/fedt mv.
Fagerberg kan derfor levere den hele og 
komplette løsning til overvågning af din 
kedel, og vi kan også hjælpe dig med ener-
gioptimering, fx i forbindelse med ud-
nyttelse af energien i kondensat og blow 
down-systemet.
Kontakt os for en uforpligtende snak om 
overvågning af din kedel, så vi sammen 
kan finde ud af hvad der vil være hensigts-
mæssigt at gøre for at sikre at dit anlæg har 
maksimal sikkerhed og optimal drift, både 
nu og i tiden fremover. 

Holder dit slamspejl dig vågen?
Slamflugt er noget man skal reagere på så hurtigt som 
muligt! Ved høj alarm på slamspejlet bør man reagere 
prompte, hvilket betyder at man skal ud af vagten dag 
eller nat for manuelt at tjekke for slamflugt. 
Det at stå derude og konstatere et klart udløb, imens 
ens sensor igen er kommet med en fejlmelding, er meget 
ærgerligt og utrolig tidskrævende. Der skal være tillid 
til instrumenterne fra leverandøren og til meldingerne 
fra instrumenterne. Derfor er Fagerberg kommet med 
en ny slamspejlsmåler med den nyeste teknologi som 
man kan have tillid til. Vores kunder stoler så meget 
på vores slamspejlssensor, at den stabile overvågning 

indgår i returslamstyringen. Tidligere har det været 
vanskeligt at have en valid og troværdig styring 

til returslam ud fra slamspejlsmålere pga. usta-
bile målinger, men den mistillid oplever vores 

kunder ikke med den nye slamspejlssensor.

WTW lancerede i 2012 slamspejlssensoren 
IFL 700 IQ med helt ny banebrydende 

teknologi som er tidsvarende til hvad 
man forventer af en sensor i det 21. 

århundrede. 

WTW har designet en sensor som man kan forvente 
følgende af:
• Ingen driftsomkostninger
• Automatisk rensning
• Unik stabil intelligent signalbehandling
• Unik trådløs WTW buskommunikation til 4 
 kørebroer til IQ-kontroller
• Busovervågning med fejlregistrering
• Sikker håndtering og definering ved både slamflugt 

eller tom tank
• Sikker håndtering af varierende svæv
• Sikker håndtering af skraberforstyrrelse
• Nem og enkel indstilling
• Måling af antal echo i varierende slamlag.

Tæt på 200 fantastiske referencer på slamspejlsmåling 
i Danmark siden introduktionen for 4 år siden. Ingen 
mistede referencer, men mange overtaget.

Fagerberg hjælper med at give jer styringen af slam-
spejlet, frem for at slamspejlet styrer jer! Kontakt din 
lokale sælger i Fagerberg for at høre mere.

Selve transmitteren er udført helt i rustfrit stål 
316L, og med den specielle lasersvejste front-
membran garanteres en lang levetid og høj lang-
tidsstabilitet (<0,1 %/år).

Alle transmittere er fuldt temperaturkompen-
serede, og standardudgaven leveres i faste måle-
områder med 2-wire 4-20 mA udgang.

Hydrobar kan også leveres med bl.a. HART, 
variabelt måleområde, display med trykknap-
per samt alternative procestilslutninger og ma-
terialer.

Særlige egenskaber:
• Høj målenøjagtighed  

(±0,2 % af justeret span/±0,1 %  
for I-version)

• Langtidsstabil (<0,1 %/år)
• Stærk frontmembran
• Aktiv temperaturkompensering
• Kan leveres i Ex-udførelse.

Typiske måleområder for standardudgaven:
• 0…0,3 bar (0...3 mH2O)
• 0…0,5 bar (0...5 mH2O)
• 0…1,0 bar (0...10 mH2O).

Neddykkelig 
tryktransmitter  
til niveaumåling 
i vandbehandling
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Risikoen for støveksplosioner har 
længe været kendt i de brancher 
der er i højrisiko for at en støveks-
plosion kan opstå. Efterhånden 
har man lært at håndtere dem 
med forebyggelse, procedurer og 
eksplosionsbeskyttelsesudstyr af 
den ene eller anden art. Trods det 
er der stadigt masser af skjulte 
udfordringer når man foretager 
eksplosionsbeskyttelse og specielt 
eksplosionsisolering, da opbeva-
ringssiloerne for biomasse (læs: 
træpiller eller flis) har tendens til 
at blive større og større hele tiden. 
Det gælder for øvrigt også i mange 
af de andre brancher med samme 
risikotype, fx spraytørringsanlæg 
mfl.   
 
Mange tests har vist at støvkoncen-
trationsniveauet under fyldning af 
træpillesiloerne langt overskrider 
de min. 40 mg/m3 LEL der skal 
være til stede før at det udgør en 
risiko for at en eksplosion kan ind-
træffe. Bl.a. har Wood Energy, der 
er en ledende engelsk leverandør af 
kedeler til biomasse, udført tests 
og fundet at der under fyldningen 
registres støvkoncentrationer på 
maks. 307,35 mg/m3 og et gen-
nemsnit på 145,86 mg/m3 (se 
støvkoncentrationskurve nederst).
Da det er næsten umuligt at forhin-
dre at den korrekte mængde støv 
og ilt er til stede samtidigt i disse 
typer processer, bør fokus rettes 
mod at forhindre at det tredje ele-
ment i “brandtrekanten”, energien 
for antændelsen af en brand eller 
eksplosion, kan opstå. Det kan fx 
være de elektrostatiske udladnin-
ger der forekommer ved fyldning 
og tømning af siloerne, glødende 
klumper i materialet “Glowing 
nests” som kan være svære at op-
dage, gnister fra mekanisk påvirk-
ninger  eller metal der slipper forbi 
metaldetektorerne og kommer i 
siloen ved en fejl. 

Hvis man ikke præventivt kan 
fjerne de førnævnte tændeenergier 
eller en af de 5 forudsætningerne 
i “Den støveksplosive Pentagon” , 
skal man installere eksplosions-
beskyttelse for at sikre sig. Den 
simpleste og billigste beskyttelse 
af selve træpillesiloerne er ikke et 
problem, og dette kan nemt gø-
res ved at installere tilstrækkeligt 
med eksplosionsaflastningsplader 
der beregnes iht. til de gældende 
europæiske standarder EN 14991 
og EN 14797. 

Eksplosionsaflastningsplader er 
beregnet til at åbne ved et forudbe-
stemt tryk og udlede det opståede 
tryk fra et lukket volumen grundet 
den hurtige forbrændingsproces 
iht. førnævnte standarder. Plade-
dimentionen beregnes ud fra me-
diets eksplosionskarakteristika 
(Kst og Pmax.), siloens design-
tryk (Pred), pladernes placering 
i forhold til procesudstyret osv. I 
visse tilfælde er det nødvendigt at 
installerer aflastningskanaler for at 

retningsbestemme aflastningen til 
et sikkert område så flammer og 
tryk der aflastes ikke skader andre 
omkringliggende bygninger eller 
endnu værre, driftspersonale uden 
for den silo der beskyttes.

I tilfælde hvor beregningerne fal-
der uden for gældende standarder, 
kan computersimulering (CFD) 
være den eneste tilbageværende 
mulighed for at sandsynliggøre 
nødvendigt antal og størrelser af 
aflastningspaneler, de maksimale 
tryk, flammelængderne og ikke 
mindst varigheden af eksplosio-

nen i det pågældende volumen. 
Varigheden af en eksplosionsaf-
lastning er et vigtigt parameter da 
der vil være en risiko for at eksplo-
sionen ikke kun aflastes via pane-
lerne til det fri, men også kan finde 
på at propagere via tilsluttede rør 
eller transportører (fx støvfiltre, 
kædetransportører, kopelevato-
rer m.v.) til andet udstyr. Dette 
sker hvis den akkumulerede støv-
mængde i disse rørtilslutninger er 
tilstrækkelig stor til at nære eks-
plosionen med risiko for de meget 
farligere sekundære eksplosioner 
til følge. Derfor er eksplosions-iso-

le-

ring 
lige så 
vigtig som 
selve eksplo-
sionsaflastnin-
gen, for at forhindre 
at dette sker.  

Udfordringen i at eksplosi-
onsisolere bliver mere udtalt i 
store volumener da varigheden 
af eksplosionen er forholdsvis 
lang i store volumener (>250 m3) 
i forhold til i mindre volumener. 
Det betyder at man ofte er tvun-
gen til at bruge en kombination af 
både en fysisk isolering og en pul-
verisolering. Og hvorfor nu det? 
Som eksempel vil en eksplosion i 
et 1400 m3 volumen med træpiller 
tage ca. 1,5 sek., og en ren isolering 
ved brug af Fike SRD- eller HRD-
isoleringsbeholdere (eller tilsva-
rende) med et nitrogendrivtryk 
på mellem 35-62,5 bar med SBC-
pulver vil maksimalt yde beskyt-
telse i ca. 0,5 til 1 sek., afhængigt 
af sprederdyssen. Derfor er der ri-
siko for  at isoleringsbeholderne er 
tømte og ikke yder beskyttelse når 
eksplosionsflammen og trykket 
når rør/transportørforbindelsen. 
Man skal derfor også installere 
eksplosionsisoleringsventiler som 
fysisk afspærrer for både tryk og 
flammer. 

Den vågne vil nok spørge: “Kan 
vi så ikke nøjes med at installere 
den fysiske afspærrende ventil og 
udelade pulverisoleringen?” Nej, 
desværre ikke. Årsagen er at hvis 
siloen er næsten tom når eksplo-
sionen indtræffer, så når ventilerne 
at lukke inden eksplosionen når 
filtersugepunkterne eller trans-
portørindløb i toppen af silo. 
Ventilernes reaktionstid varierer 
afhængig af dimensionen fra mel-
lem 0,02-0,25 sek. fra helt åben til 
lukket ventil. Siloerne er ikke altid 
tomme, og de fyldes som regel lø-
bende og ofte flere gange om ugen. 
Efterhånden som de fyldes, ind-
snævres det eksplosive volumen 
også løbende, og på et tidspunkt 

når 
vi en

grænse 
hvor de fysi-

ske ventiler ikke
når at lukke hurtigt

nok for eksplosionen,
og så har vi brug for SRD-

og HRD-beholderne til at
sikre at flammerne ikke træn-

ger igennem og videre via rør/
transportører indtil ventilerne er
fysik lukkede. Der vil også i den
forbindelse blive stillet krav om
hvor meget siloen maksimalt må
fyldes for at man til alle tider kan
sikre sig imod at eksplosionen ikke
breder sig.

Eksplosionen opdages af en el-
ler flere tryk- og optiske detek-
torer som sender et signal til
Fike-styreenheden der aktiverer
hurtigtvirkende gaspatroner i iso-
leringsbeholderne og ventilerne
så disse påbegynder lukning og
udledning af isoleringspulveret
inden for 1-2 ms. 

Fagerberg forhandler eksplosions-
sikringsudstyr fra Fike (eksplo-
sionsaflaster, undertrykkelse og
isolering) og såfremt du vil vide
mere, er du naturligvis velkom-
men til at kontakte os for nærmere
information.

Eksplosionsbeskyttelse og 
isolering af store siloer til 
biomasse (træpiller)
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Der skal være 5 elementer til stede for at en støveksplosion 
kan finde sted:  De fleste kender de 3 første elementer i 
“brandtrekanten”, og det er:
 
1. Oxygen (ilt /den atmosfæriske luft).

2. Brændstof (i dette tilfælde træstøv).  

3. Antændelsesenergi (gnister, åben ild, varme overflader eller 
friktionsenergi).    

Yderligere to elementer skal være til stede:  

4. Støvet skal være i suspension (luftbåren/hvirvlet op), og der 
skal være den rigtige mængde af det. 

 
 Min.  mængden af det luftbårne støv der kan eksplodere, 

regnes i mg/m3, og i branchen er det almindeligt kendt at den 
luftbårne min. mængde af træstøv der kan eksplodere, er 40 
mg/m3 eller mere. Denne nedre grænse betegnes som LEL 
(Lower Explosion Limit). 

5. Støvet skal også være i et defineret lukket volumen (en silo 
eller lign.). 

Disse 5 udgør “Den støveksplosive Pentagon”, og hvis man kan 
eliminere bare én enkelt af disse 5, kan en eksplosion ikke fore-
komme. 

SBC-pulver: 
Sodium bicabonate 
(almindeligt bagepulver, dog 
med additiver og farvestof) 
anvendes også i de røde 
brandslukkere vi alle kender.
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Flowserves Valtek Mark One regule-
ringsventil er til de krævende opgaver 
hvor nøjagtig kontrol af væsker og gasser 
er det eneste resultat der gælder. Ven-
tilens design er udført så vedligehold  
– hvis påkrævet – kan udføres nemt, 
hurtigt og økonomisk fornuftigt. 
Valtek Mark One i standardudførelse er 
normalt udstyret med Flowserves cylin-
deraktuator der sikrer og opretholder 
høj nøjagtighed, kontrolleret høj hastig-
hed samt pålidelig regulering. Denne 
aktuator kan håndtere lufttryk op til 
10,3 barg hvilket gør at den er i stand 
til at opretholde en meget stor kraft til 
at lukke af mod høje tryk i processen. 
Denne type aktuator er også lettere, 
mindre og nemmere at håndtere sam-
menlignet med membranaktuatorer.
 
Valtek Mark One-ventilen er typisk 
dobbeltstem-lejret og undgår derved 
fuldstændig berøring mellem keglen og 
sædeholderen. Problemer med mange 
reguleringsventiler kan spores tilbage 
til hvor keglen er trimstyret. Den tætte 
kontakt mellem kegle og trimstyret kan 
resultere i slitage skabt ved gnidninger 
og at keglen sætter sig fast. 
Standardkegle og -sædering er lavet af 
rustfrit stål AISI 316 med undtagelse af 
ventilhuset der er i specielle legerings-
udførelser, for her vil ventilens trim 
være lavet af samme materiale som 
ventilens hus. Mange applikationer kan 

med stor succes klares med trimmet 
i rustfri udførelse. Materialet Alloy 6 
lagerføres til processer hvor tempera-
turen overstiger 316 °C,  og dette gør 
sig gældende for de mange forskellige 
trimkomponenter. Dette materiale gi-
ver en god kombination mellem hårdhed 
og modstandsdygtighed over for kor-
rosion. Mere specielle legeringer som 
Alloy 20, Hastelloy C og Monel er også 
muligheder der kan tilbydes. 
Flowserves Valtek Mark One er indu-
striens valg af en simple, stabil og hård-
før reguleringsventil!

En VA-flowmåler, også kaldet 
Variabel Areal Flowmåler eller 
Rotameter (kært barn har mange 
navne), måler på det volumetriske 
flow af enten væske eller gas.
VA-flowmåleren har eksisteret i 
mere end 100 år, og selvom den 
hos Krohne har gennemgået både 
modernisering og innovation, så 
er det simple måleprincip uæn-
dret: En flyder bevæger sig i takt 
med flowet op eller ned i et konisk 
formet målerør hvorved flyderens 
fysiske position indikerer det ak-
tuelle flow.
Vores kunder bliver somme tider 
spurgt om hvorfor de har valgt en 
VA-flowmåler fra Krohne. Deres 
svar giver os en idé om hvorfor VA-

flowmåleren fortsat eksisterer og 
benyttes i så høj udstrækning, selv 
med hundrede år på bagen:

1. Ingen krav om elektrisk til-
slutning. VA-flowmålere er 
mekaniske i deres opbygning 
og kræver derfor ikke strøm 
(medmindre der vælges en 
model med fx analoge eller 
digitale udgange). Dette bety-
der at du kan installere den i 
EX-områder eller øde områder 
hvor det er svært at fremføre 
strøm.

2. Du kan se ind i processen når 
du vælger en model med glas-
rør. Du kan fx holde øje med 
om mediet er beskidt eller 
uklart, om flowet er jævnt eller 
om der er gasbobler i væsken.

3. Attraktiv pris. Du får en 
flowmåling til en lav pris set 
i forhold til flowmålere som 

benytter andre måleprincip-
per. Du kan naturligvis kom-
binere VA-flowmåleren med 
andre typer flowmålere hvor 
det giver mening i din proces, 
og på den måde opnå det bedste 
af alle verdener.

4. Let at installere og servicere. 
De mest gængse tilslutninger 
er flange, gevind og clamp, men 
derudover tilbyder Krohne en 
lang række alternative tilslut-
ninger. Alt sammen for at lette 
installationen i din proces.

5. Mulighed for vandret installa-
tion eller flow fra top til bund. 
Som den eneste producent til-
byder Krohne VA-flowmålere 
med denne specielle konfigu-
ration. Det betyder bl.a. at du 
kan spare udgifter til ekstra 
rørføring samt dyrebar plads 
i din proces.

6. Certifikater og tests. Krohne 
er mestre i certifikater og tests, 
både iht. div. standarder, men 
også kundespecifikke krav og 
ønsker.

7. Simpelt og gennemtestet de-
sign igennem mange år. Det 
faktum at VA-flowmåleren 
har så mange år på bagen – og 
i øvrigt en kæmpe installa-
tionsbase – er vel nærmest et 
kvalitetsstempel i sig selv.

Kontakt Fagerberg og få 
tilsendt den nye over- 
sigtsbrochure om Krohne 
VA-flowmålere:

Jan-Erik Hellevang, 

tlf.: 43 29 02 39 / 

jeh@fagerberg.dk

Hvorfor benytte Krohne 
VA-flowmåler til at måle flow?

Farris sikkerhedsventiler
Farris sikkerhedsventiler har over en 70 år lang periode bevist deres godkendte 
virke til sikring mod overtryk i tusindvis af industrisystemer verden over. 
Dette har gjort at Farris har opnået et renomme som “First line of Safety” 
der er baseret på deres innovative produktion for den perfekte balance for 
fremtidsorienteret, stabilt kvalitetsdesign.
Farris sikkerhedsventiler udmærker sig til brug i industrier hvor der er tale 
om høje temperaturer, korrosive driftsforhold eller til termisk ekspantion. 
Farris´ ventildesign dækker konventionelle, bælgbalancerede eller pilotsty-
rede ventiler. Materialerne er alt fra normalt støbestål til de mere krævende 
legeringer der netop passer til processen. Disse ventiler kan leveres med 
gevind, flanger og svejseender efter ønske.

Industriens førstevalg
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Dampen skal holdes inde i anlægget indtil den har afgivet 
al energi, hvorefter kondensaten som dannes skal udledes. 
Det samme gælder for den kondensat som dannes i en 
transmissionsledning.  Det er vandudladerens opgave at 
danne denne grænseflade mellem damp og kondensat.
Da damp er dyrt, er det vigtigt at vandudladerne fungerer 
optimalt, og det er derfor vigtigt at vælge den rigtige vand-
udlader til den aktuelle applikation og  det aktuelle behov. 
Gestra har et komplet sortiment af kvalitetsvandudladere, 

også specielt målrettet energi- og kraftværkssektoren 
med særlige store krav i forbindelse med meget høje tryk 
og temperaturer. 

Gestras vandudladere er alle designet ud fra målsætnin-
gen om stabil drift og lang levetid, og ikke mindst med 
målsætningen om at der ikke må forekomme damptab 
i forbindelse med vandudladerens funktion.

Gestra termostatisk vandudlader 

type BK med bi-metalsregulator for 

særligt høje tryk og temperaturer

BK-vandudladere kan leveres for tryk op til 800 bar og 
maks. temperatur på 650 °C. Maks. differenstryk 275 
bar.

Gestra svømmervandudlader type UNA til applikationer  
hvor der både er behov for høje tryk og temperaturer samt 
udledning af store mængder kondensat.

UNA-vandudladere kan leveres for tryk op til 160 bar og 
maks. temperatur på 550 °C. Maks. differenstryk 140 bar, 
maks. kapacitet 6.000 kg/h.

 

 

Kontakt fagerberg for en god snak  om kondensat 

og vandudladere – vi assisterer gerne ved valg 

af  den rigtige vandudlader og vurdering af om 

det er den rigtige vandudlader som sidder på en 

aktuel applikation. Tlf.: 43 29 02 35

Gestra vandudladere – specielt til energisektoren

Optisk reagensfri måling af COD
Den optiske spektralsensor Carbo- 
Vis 700 IQ fra WTW kan måle 
COD i spildevand uden brug af 
reagenser med opdatering hvert 
minut. Den leveres med 1 eller 5 
mm målespalte afhængig af må-
leområde i henholdsvis placering 
i indløb/proces eller udløb.  
Sensoren er udført i titanium med 
måleglas af ridsefrit safirglas der 
holdes kontinuerligt rent med 
integreret ultralydsrensning, og 
er derfor specielt designet til an-
vendelse neddykket i spildevand.
Sensoren har ingen faste årlige 
driftsudgifter da den er unikt 
design uden bevægelige dele, og 
samtidig anvender vedligeholdel-
sesfrit optisk system med Xenon-
lampe som lyskilde der tilsammen 
resulterer i driftsudgifter på 0 kr.
Der er udviklet unikke specielle 
algoritmer til beregningen af både 
total COD og opløst COD ud 
fra absorptionen af UV-VIS lys i 
hele spektret fra 200 til 700 nm, 
hvor UV-området anvendes til en 
avanceret COD-bestemmelse og 
VIS-området til turbiditetskom-
pensering.

Sensoren er bl.a. testet og solgt 
til Aarhus Vand hvor den er pla-
ceret i afløbet fra primær trinnet 
på Egå Renseanlæg. Målingen skal 
bruges i forbindelse med det nye 
projekt “Det energiproducerende 
Egå Renseanlæg” hvor man ønsker 
at kunne høste COD ved filtre-
ring til rådnetanke og derved øge 
biogasproduktionen.
COD-sensoren CarboVis 700 IQ 
skal anvendendes til en kontinu-
erlig styring af høsten af COD og 
herved skabe det optimale forhold 
mellem maksimal biogasproduk-
tion og samtidig kun bibeholde 
det nødvendige COD-indhold til 
den biologiske proces.
I testperioden er der udtaget en 
lang række prøver til analyse på 
laboratoriet der viste en overbevi-
sende optisk måleteknik der med 
en og samme justering måler det 
faktiske COD-indhold i det rå og 
filtrerede spildevand. 
(Se graf fra Aarhus Vand Egå Renseanlæg 
indløb.)

Sensoren holdes som standard 
ren med kontinuerlig ultralyds-
rensning, men kan som i dette 
tilfælde pga. store mængder fedt 
og organisk materiale kombineres 
med luftrensning hvilket reduce-
rer behovet for manuel rengøring 
i selv de sværeste applikationer.
Sensoren er også testet i udløbet 
på en noget atypisk industriap-
plikation hvor ultralydsrensnin-
gen kommer til sin fulde ret da 
luftrensning ikke kan avendes 
pga. oxidationsudfældning. Ul-
tralydsrensningen alene formår at 
holde målespalten helt ren hvor 
kun sensorkroppen bliver belagt 
til ugenkendelighed på en uge. 

Prøver udtaget på industriap-
plikation viser også en fantastisk 
korrelation mellem måling og 
laboratorieanalyser. 
(Se  graf: Måleresultater fra industriap-
plikation.) 
Sensoren testes til brug som 
kontinuerlig overvågning af 
renseprocessen inden udlø-
bet.  
Denne optiske spektralsen-
sor leveres også som NiCa-
Vis 700 IQ til samtidig 
måling af nitrat og nitrit, 
eller som NitraVis 700 
IQ til måling af nitrat og 
nitrit i den almindelige 
biologiske proces eller 
anammoxprocesser 
til rejektvands-
rensing ved 
hjælp at unikke 
specielle algo-
ritmer.

Manuel rengøring

Ultralydsrengøring



NEWS TEMA : FORSYNING

Vidste du?
At utætte vandudladere udgør en 
stor økonomisk faktor, så – udover 
de tekniske konsekvenser det vil 
indebære – vil det få driftsom-
kostningerne til dampanlægget 
til at stige eksplosivt.

Erfaringerne viser at op til 30 % 
af de installerede vandudladere 
er defekte der hvor man ikke har 
udført løbende vandudladertest 
og efterfølgende vedligeholdelse. 
Ved løbende vandudladertest og 
vedligeholdelse kan man mini-
mere de defekte vandudladere til 
under 5 %.

Besparelse
Eksemplet herunder viser hvor-
dan de ekstraomkostninger der 
er ved defekte vandudladere, og 
som fører til tab af kedeldamp, 
kan løbe op i løbet af et år:

Omkostninger ved dampproduk-
tion: 225 kr./ton
Driftstid: 8.000 timer/år
Tab af damp pr. vandudlader: 
3 kg/time

Defekte 
vandudladere  Tab pr. år
1 stk. 5.400 kr.
5 stk. 27.000 kr.
10 stk. 54.000 kr.

Denne oversigt tager ikke de 
andre konsekvenser ved defekte 
vandudladere i betragtning, fx for 
tidlig slitage af rørene, gensidige 
forstyrrelser mellem fungerende 
og defekte vandudladere osv.

Test af vandudladere 
– spar energi og penge

Håndholdt terminal VKP

40Ex til anvendelse i  

eksplosionsfarlige områder

» BVS 04 ATEX E 149-godkendelse

» CE 0158 Ex II 2G EEX ib IIC T4.

Redoxpotentiale 
og svovlbrinte

• Ultralydsflowmåler  
godkendt iht. MID 
2014/32/EU MI-004 i 
nøjagtighedsklasse 1, 2 og 3

• Dedikeret til termisk energi 
(fjernvarme/varmt vand)

• Høj nøjagtighed: 
tre ultralydsspor for 
DN25…DN2000

• Upåvirkelig over for  
magnetitbelægninger  
grundet “direct path”- 
konfiguration.

 
Optisonic 3400 er nu godkendt 
som varmemålet iht. MI-004 
(kompakt og adskilt version).
Ultralydsflowmåleren Optiso-
nic 3400 kan nu leveres med var-

memålergodkendelse iht. MID 
2014/32/EU MI-004 (harmo-
niseret CEN EN1434, OIML 
R75) i nøjagtighedsklasse 1, 2 
og 3. Fokusapplikationer omfat-
ter fjernvarmenet, kommercielle 
og industrielle varmemålingsap-
plikationer samt energi- og for-
syningsselskabsapplikationer, 
herunder kombineret varme- og 
elproduktion.
Optisonic 3400 DN25…
DN2000 er med sine 3 ultralyds-
spor over alle målerstørrelser 
den inlinevarmemåler der tilby-
der den højeste nøjagtighed for 
varmt vand. For at sikre nøjag-
tigheden gennemgår hver enkelt 
måler en 3-punkts fabriks- 
kalibrering med vand.
På grund af sin konstruktion med 
“direct path” påvirkes Optisonic 

3400 ikke af magnetitbelægnin-
ger. Måleren er en bi-direktional 
måler og leveres i en fuldsvejst 
konstruktion uden potentielle 
svage lækagepunkter.
Optisonic 3400 er udstyret med 
forbedret diagnostik og status-
indikationer (iht. NAMUR NE 
107), og måling af VoS (Velo-
city of Sound) giver yderligere 
information om medie og pro-
cesstatus.

Kontakt Fagerberg for 

yderligere information: 

Michael Nielsen  - Øst Danmmark

tlf: 40 24 74 94 eller 

Tomislav Antic  - Vest-Danmark

tlf.: 23 44 99 73

Svovlbrintedannelse i spildevand 
er et velkendt problem. Der findes 
flere egnede kemikalier der kan be-
kæmpe eller forebygge svovlbrinte. 
Men hvordan doserer man bedst 
disse bekæmpelsesmidler? Kan 
sulfiddannelse bekæmpes inden 
den kan detekteres som den ska-
delige gas der er sundhedsfarlig samt 
potentielt ødelæggende for vores 
kloakker?
Svovlbrinte, dannet ved biologisk 
sulfatrespiration, finder sted ved 
lave redoxpotentialer. Måling af 
redoxpotentiale kan derfor være en 
indikator for svovlbrintedannelse og 
kan anvendes til intelligent dosering 
samt reducere eller optimere kemi-
kaliemængden. 

Fagerberg kan i den forbindelse 
hjælpe med styringen. Ved hjælp af 
en enkelt controller og redoxpoten-
tialesensor kan der etableres måling 
og styring. Det indbyggede relæ-
system i controlleren programmes 
let og kan give start/stopsignal til 
pumpe og evt. omrører (se figur 1).
Kontakt din lokale sælger hos Fa-
gerberg, og få inspiration til redox-
potentialestyring samt beregning af 
volumendoseringen og hør mere om 
vores nye controller med relæsty-
ringsmuligheder.    

Optisonic 3400 ultralydsflowmåler 
er nu godkendt som varmemåler 
iht. MI-004

Pumpesump

Discharge,
 Eh >> -50 mVKemi

SensoLyt Redox

Doserings
pumpe

Relæ til
 on/off

230 V Relæ til
On/off

230 V

230 V

Mixer

IQ SENSOR NET 282
• Kompakt transmitter til 2 sensorer 
• Fjernbetjening af IQ systemet med 
 gratis PC connect terminalsoftware 
• Se måledata på din smart phone via integreret Web-Browser
• Modbus TCP/IP til Schnieder Electric/Modicon PLC
• Ethernet IP til Rockwell/Allen Bradley PLC
• Profinet til Siemens PLC
• Indbygget PID- og grænserelæregulering.
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Omron har lanceret cirka 
600 forskellige automa-
tiseringsenheder, Fac-
tory Automation Devices, 
kaldet FA i 18 forskellige 
produktkategorier, der alle 
er konstrueret til en fælles 
designplatform. 

TAVLEBYGNING. Omron har 
udviklet en ny serie automa-
tiseringsenheder (FA), der 
er bygget på en fælles plat-
form. Alle enheder har de 
nødvendige certifi ceringer, 
herunder UL, CE og CSA.

600 nye enheder
Omrons nye produktserie 
af cirka 600 kompakte tav-
leindbygningskomponenter 
omfatter elektromekaniske 

relæer og solid state-relæer, 
I/O-relæklemmer, klem-
rækker, temperaturregu-
latorer, timere, måle- og 

overvågningsrelæer, effekt-
skærme, strømforsyninger, 
samt UPS (Uninterruptible 
Power Supply). 

Juni / Juli 2016:

Omfattende sortiment af 
komponenter til tavlebygning

Festo præsenterede på 
Hannover Messe 2016 tre 
nye og fremtidige kon-
cepter for, hvordan su-
perlederteknologien kan 
anvendes til berøringsløs 
håndtering af forskellige 
emner.

SUPERLEDER. Ved at anven-
de moderne superledertek-
nologi har Festo udviklet 
et koncept, hvor emner 
kan fl yttes berøringsløst 
vandret hen over eksem-
pelvis en vandoverfl ade og 
også fastholdes i lodrette 
positioner. Ud over dette 
præsenterede Festo også en 
svævende griber og et em-

ne, der berøringsløst fl yttes 
i et lukket, væskefyldt rør.

Den på messen viste 
opstilling demonstrerede, 

hvordan man kan styre et 
objekts bevægelse i et væ-
skefyldt rør uden direkte 
fysisk kontakt udefra.

Juni / Juli 2016:

Svævende transport og gribning

Beckhoff Automation 
ApS og V. Løwener A/S 
har indledt et samarbejde 
omkring fjernafl æsning 
af energi- og vandforbrug 
for bygninger, projektet 
er baseret på fremtidens 
digitalisering. 

FJERNAFLÆSNING. Fremti-
den står i digitaliseringens 
tegn specielt inden for byg-
ningsautomatisering, hvor 
der er storebesparelser at 

hente i forbindelse med 
energi- og vandforbrug, hvis 
man kan ændre forbruger-
nes adfærd. 

Beckhoff og Løwener 
i samarbejde
For at kunne tilbyde et sy-
stem, der både indeholder 
instrumentering, styring, 
fjernafl æsning, dataopsam-
ling og databehandling har 
Beckhoff Automation ApS 
og V. Løwener A/S indgået 
et samarbejde omkring 
fjernafl æsning af energi- og 
vandforbrug i bygninger. 

Bachelor-projekt
Som et led i udviklingen af 
 et færdigt afl æsnings- og 
registreringssystem har 
Michael Korsmann An-
dersen, der er eksportin-
geniørstuderende på DTU, 
under sin ingeniørpraktik 
hos V. Løwener A/S som sit 
Bachelor-projekt arbejdet 
med den forretningsmæs-
sige del, og i samarbejde med 
Beckhoffs salgsingeniører 
og IT-fi rmaer, der arbejder 
med boligadministrations-
systemer, vurderet projek-
tets markedspotentiale. 

Samarbejde om 
bygningsautomatisering og 
fjernafl æsning af forbrug

FÅ MERE UD AF DRIFTEN
MED ET ENERGITJEK
- det kan godt betale sig

Energianalyse og Flowmåling

Optimeringstest

Rapport

Optimal udnyttelse af energi der anvendes 
til trykluftproduktion.

Omfattende gennemgang der bl.a. kan indeholde:
lækagetest, kvalitetstest og lejetest m.m.

Energirapport med visning af energiforbrug 
kontra trykluftproduktion. Måling af op til 
8 kompressorer over 7-14 dage.

Ring 47 33 77 77

Nedbrud kan være utrolig dyrt  
og kan med fordel forebygges 
med en gennemgående test.

www.topptrykluft.dk

Adm. direktør Michael Nielsen, Beck-
hoff Automation ApS, t.v., og adm. 
direktør Niels Barfod Jacobsen, V. 
Løwener A/S, t.h., præsenterede fæl-
lesprojektet på Hannover Messe 2016.

Juni / Juli 2016:

Omron har med sin nye Push-in Plus-teknologi formindsket den 
tidskrævende fortrådning. Ledningerne holdes sikkert på plads, 
og der kræves mindre indføringskraft. Endvidere har man begge 
hænder fri til montagen.

I konceptet Supra Gripper svæver to, tre-fi ngrede gribere på to 
halvmåneformede bæreplader.

NIVEAU. Med Vegapuls 64 lancerer VEGA 
Grieshaber KG verdens første 80 GHz-radar 
til niveaumåling af væske. Den største fordel 
er en bedre fokusering af radarstrålen, hvor-
ved man opnår større pålidelighed selv under 
de mest besværlige forhold såsom indvendige 
konstruktioner, lav refl eksionsevne, overfl a-
deskum, opbygning af medie og kondens.

Juni / Juli 2016:

80 GHz-radar til niveaumåling 
af væske
Firmaet VEGA Grieshaber KG, der i Danmark er 
repræsenteret af Insatech A/S, har lanceret 
Vegapuls 64, der er verdens første 80 GHz-radar 
til niveaumåling af væsker. 

Den rigtige sensor til alle applika-
tioner. Vegapuls 64-sensoren har 
en bred vifte af antennesystemer i 

forskellige størrelser.
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Signalsystemet for såvel 
sensorer og aktuatorer 
som maskinsikkerheden 
i produktionsanlæg-
get på Steglinge Gård 
er baseret på et fl eksi-
belt AS-i netværk fra 
Bihl+Wiedemann.  

AS-i NET. Tæt på byen Hö-
ganäs i Sverige, ligger Steg-
linge Gård. På gården er 
opført et topmoderne for-
ædlingsanlæg, hvor grøntsa-
ger og frugt vaskes, sorteres 
og emballeres. Visse af rå-
varerne forarbejdes til ek-
sempelvis færdigblandede 
salater etc.

Højt automatiseringsniveau
Produktionsanlægget på 
Steglinge Gård har et højt 
automatiseringsniveau 
kombineret med en række 
manuelle funktioner i for-
bindelse med eksempelvis 
emballering og visuel sor-
tering. Anlægget består af 
maskiner til vask, sortering 
og emballering af rodfrug-
ter, som kartofl er, rødbeder, 
selleri, gulerødder m.v. samt 
en afdeling for produktion 

af eksempelvis færdigblan-
dede salater, snittede grønt-
sager etc. 

Fleksibel og smidig AS-i 
installation
Anlæggets overordnede 
automatiseringssystem sty-
res af en Siemens PLC med 
Profi net. Som signalsystem 
for både sensorer, aktuato-
rer og maskinsikkerhed er 
valgt et AS-i netværk fra 
Bihl+Wiedemann, der er 
koblet på Profi net som en 
slave. 

Anlæggets totale sik-
kerhedssystem for al 

maskinsikkerhed med dør-
kontakter, lysgitre og nød-
stop m.v. er baseret på AS-i 
netværket. De tre AS-i gate-
ways kommunikerer sikker-
hedsmæssigt med hinanden 
via Bihl+Wiedemanns Safe 
Link og den eksisterende 
Profi net-forbindelse, idet 
data sendes i et særskilt 
sikkerhedslag på standard 
Profi net forbindelsen. Mo-
torstyring af transportbånd 
sker også via AS-i nettet 
med motormoduler, der 
er specielt udviklet til 24V 
motorruller.

Juni / Juli 2016:

Højautomatiseret anlæg 
vasker, sorterer og emballerer 
grøntsager og frugt

Tekniker Johan Dahl, Steglinge AB, t.v., og salgschef Johan Strand, 
TR Electronic Nordic AB, t.h., viser et styreskab med bl.a. AS-i Ma-
ster Profi net gateways med integreret Safety Monitor og Safe Link.

FUGT. Firmaet NDC Tech-
nologies har målrettet sin 
verdenskendte NIR-tek-
nologi mod fugtmåling i 
fødevarer og bulk-materi-
aler. Med PrediktIR er der 
tale om fugtmålinger, hvor 
målingen ikke er afhængig 

af omgivelsernes skifte i 
temperatur, luftfugtighed 
og ikke mindst variationer 
i selve produktet såsom 
højde. 

Målingen foregår i re-
altid og kan til enhver tid 
overføres til styresystemet 

ved hjælp af enten 4...20 
mA signal, seriel bus el-
ler ethernet-forbindelse. 
Således er installationen 
også kompatibel til brug i 
ubemandede processer.

August 2016:

Pålidelig on-line fugtmåling
NDC Technologies, der i Danmark er repræsenteret af Insatech A/S, har introduceret 
PrediktIR til on-line fugtmåling, hvor målingen ikke er afhængig af omgivelsernes 
skifte i temperatur, luftfugtighed og variationer i selve produktet. 

MOTION. Rockwell Auto-
mations transportsystem 
iTRAK, der er et modulært, 
skalerbart motion-control 
system er baseret på hur-
tige, servostyrede, lineære 
motorer og magnetiske be-
vægelsesenheder på et spor. 
Den simple konfi guration og 
patenterede, pitchløse tek-
nologi løser forskellige mo-
tion- og hastighedsbehov, 
hvilket muliggør let design 

af produktions/håndte-
ringssystemer med hjælp 
af en række præcist place-
rede paletter. Endvidere kan 
iTRAK præstere væsentlig 
højere hastigheder og har 
mindre vedligeholdsbehov 
end andre, pallebaserede 
transportsystemer.

50% forøget produktivitet
Kombinationen af iTRAK-
teknologi med Rockwell 

Automations integrerede 
arkitektur, IA, hvor alle 
produkter er fuldt integre-
rede og taler med hinanden, 
lægger fundamentet for 
en ny standard inden for 
dynamiske lineære trans-
portløsninger. Herved kan 
produktiviteten blive for-
øget med mindst 50 % og 
nedetiden blive reduceret i 
forbindelse med omstilling.

August 2016:

Modulært, skalerbart transport-
system forøger produktiviteten

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

Rockwell Automations modulære og fl eksible transportsystem iTRAK kan forøge 
produktiviteten af produktionsanlæg og maskiner med mindst 50 % og reducere 
nedetid i forbindelse med omstilling.

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

EL-FÆRGER. ABB skal le-
vere komplette power- og 
propulsionsystemer til HH 
Ferries skibe, som bliver ver-
den største emissionsfri el-
færger. Moderniseringerne 
er baseret på en ABB turn 
key løsning med batterier, et 
kontrolsystem til styring af 
energilagring og On-board 
DC Grid teknologi. I begge 
havne skal ABB levere de 

første automatiserede 
landstrømsanlæg, hvor en 
industriel robot fra ABB vil 

optimere forbindelsestiden 
og dermed maksimere den 
effektive opladningstid.

August 2016:
Automatiserede landstrømsanlæg til 
verdens største, emissionsfri el-færger 

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



ÅRSREVY 2016

0 8600

Mitsubishi Electric’s e-F@ctory 
er dagens IIoT og Industri 4.0
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Teknologisk Institut har i 
samarbejde med Yaskawa 
Nordic og Stibo Graphic, 
Danmarks største trykkeri, 
udviklet en nyskabende 
to-arms robotløsning, som 
kan håndtere tonsvis af 
papir - og dermed skåne 
medarbejderes ryg samt 
hæve virksomhedens pro-
duktivitet markant.

TRYKKERIROBOT. I et dansk 
trykkeri lokaliseret i Hor-
sens har Teknologisk Insti-
tut puslet med en fl eksibel, 
robotteknologisk løsning, 
som vil kunne blive spredt 
ud til fl ere dele af den grafi -
ske trykkeribranche.

Robotterne skal ikke 
erstatte menneskelig ar-
bejdskraft. Medarbejderen 
udstyres så at sige med ro-
bottens arme og store musk-
ler, for derigennem at sætte 
den pågældendes faglighed 
mere i spil og frigøre ham 

til andre, mere meningsgi-
vende opgaver.

En kompleks opgave løst 
ved samarbejde
Opgaven har været ekstrem 
kompleks, da man i én og 
samlet løsning skulle ud-
vikle en samarbejdsrobot, 
en procesrobot og en robot, 
som håndterer fl eksible 
materialer. Alligevel blev 
robotløsningen til virkelig-
hed - gennem et tværfagligt 
partnerskab, hvor robotle-

verandøren Yaskawa Nordic 
indgik et samarbejde med 
Keysolution og Teknologisk 
Institut med sidstnævnte 
som underleverandør på de 
avancerede robotteknologi-
ske løsninger.

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

August 2016:

Verdens første „papirrobot“ gør 
gode medarbejdere endnu bedre

En ny to-arms robot, der kan håndtere tonsvis af papir. Designet af maskinerne fra 
Werosys ApS er centreret 
om IT samt integrering af 
el og mekanik. Beckhoff 
Automation er total-
leverandør af styring og 
motionprodukter.

MASKINSTYRING. Firmaet 
Werosys ApS i Farum har i 
løbet af få år etableret sig i 
front på markedet med sine 
modulopbyggede og betje-
ningsvenlige maskiner til 
konvertering og efterbe-
handling af digitaltrykte 

etiketter og solceller i rul-
ler. Werosys ApS tilbyder to 
konverteringslinjer: Wero-
sys Concept og Werosys 
Compact. Begge er modul-
opbyggede, hvilket betyder 
at de kan konfi gureres efter 
individuelle behov. 

Beckhoff er 
totalleverandør
- Vi har valgt, udelukken-
de at anvende produkter 
fra Beckhoff Automation 
til styringer og drev i vore 
maskiner. Det skyldes selv-
følgelig i første række, at 
Beckhoff leverer kvalitets-
produkter, men også, at de 

har en serviceorganisation, 
som kan understøtte vores 
agenter over hele verden, 
siger adm. direktør Søren 
Pedersen, Werosys ApS.

Alt styres fra én IPC/HMI
- Vore produktionslinjer er 
sammensat af fra ét til fl ere 
moduler, som alle styres 
fra én central IPC / HMI. 
Dette reducerer tiden til 
jobskifte og gør os i stand til 
at integrere vores maskiner 
direkte med kundernes ek-
sisterende it-infrastruktur. 
Resultatet er et helt automa-
tisk jobskifte med minimal 
indgriben fra operatøren.

August 2016:
Intelligent konvertering og efterbe-
handling af digitaltrykte etiketter

Firmaet LabelSupply as i Lynge har 
installeret en Werosys Compact linje 
til konvertering af digitaltrykte etiket-
ter i ruller.
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MESSE. AUTOMATIK 
2016, der blev afholdt i 
Brøndby Hallen og Idræt-
tens Hus i dagene 13.-15. 
september 2016 var en suc-
ces og satte endnu en gang 
rekord på alle områder med 

173 udstillere, 3.458 faglige 
besøgende og 1.063 tilmeld-
te deltagere til de ledsagende 
konferencer. På messen viste 
udstillerne en perlerække af 
nye produkter og nye løsnin-
ger, og i konferencelokalerne 

præsenterede de ypperste 
foredragsholdere et bredt 
spektrum af aktuelle em-
ner inden for alle messens 
områder.

 

September 2016:

Hidtil største præsentation 
af ny viden og nye produkter

AUTOMATIK 2016 havde 173 udstillere, 3.458 faglige besøgende og 
1.063 tilmeldte deltagere til de ledsagende konferencer. På messen viste 
udstillerne en perlerække af nye produkter og nye løsninger.

På AUTOMATIK 2016 præsenterede 173 udstillere fremtidens løsninger inden for 
automatisering, robotteknologi, transmissioner m.v. Messen havde 3.458 faglige 
besøgende, hvoraf over 1.000 deltog i de ledsagende konferencer.

Ved hjælp af controllere 
fra WAGO kan Automation 
Lab A/S fra Svendborg 
foretage styring, overvåg-
ning og databehandling af 
processer overalt i verden 
baseret på egenudviklet 
software. Eksempelvis på 
skibe, i industrivirksom-
heder og på fi skeopdræts-
anlæg.

FJERNOVERVÅGNING. Hos 
fi rmaet Automation Lab 
A/S i Svendborg strømmer 
der døgnet og året rundt 
data ind fra målestationer 
på procesanlæg overalt i ver-
den. Data, som behandles på 
fi rmaets server og i bearbej-
det og overskuelig form sen-
des videre til en lang række 
internationale kunder.

Fiskeopdrætsanlæg i 
Mexico
Et af projekterne er et stort, 
landbaseret fi skeopdrætsan-

læg i Mexico. Dette projekt 
udspringer af et samarbejde 
med fi rmaet Blue-Unit A/S i 
Odense, som er et af verdens 
førende rådgivningsfi rmaer 
inden for landbaserede fi ske-
opdrætsanlæg. Automation 
Lab A/S har entreprisen på 
den samlede processtyring i 

hele anlægget baseret på syv 
WAGO-controllere. Blue-
Unit A/S ønskede også at 
kunne få sendt procesdata 
i bearbejdet og overskuelig 
form til fi rmaet i Odense og 
samtidig at kunne foretage 
styring af processen via in-
ternettet. 

September 2016:

Processtyring og -dataopsamling 
overalt i verden styres fra Svendborg

Adm. direktør Claus Walther Jensen, Automation Lab A/S, t.h., 
og salgsingeniør Ulrik Jensen, WAGO Denmark A/S, t.v., med en 
WAGO-Ethernet controller 750-880 – den type, der er installeret 
i Blue Units målestationer.

Niels Barfod Jakobsen, 
V. Løwener A/S, blev 
BITVA-golfmester 2016 
ved at score imponerende 
38 Stableford-point på 
Sorø Golfklubs svære - 
og smukke - bane ved 
Tystrup-Bavelse sø.

GOLF. Traditionen tro af-
viklede BITVA, Branche-
foreningen for Industriel 
Teknik, Værktøj og Auto-
mation, sit årlige golfme-
sterskab for foreningens 
medlemsvirksomheder 
den tredje fredag i august; 
i år den 19. august på Sorø 
Golfklubs smukke bane ved 
Tystrup-Bavelse sø.

Både for høj- 
og lavhandicappere
27 spillere med handicaps 
fra 5,3 til 35,3 havde til-
meldt sig turneringen for 
DGU-registrerede golfspil-
lere. 

BITVA-golfmester 2016 for 
DGU-registrerede spillere 
blev Niels Barfod Jakobsen, 
V. Løwener A/S, med 38 

Stableford-point. BITVA-
golfmester for intro-golfere 
blev Mark Andersen, Lind-
larsen A/S, med 34 slag.

September 2016:

Vellykket BITVA-golf 
i Sorø Golfklub

BITVA-golfmester 2016 for DGU-registrerede spillere blev Niels 
Barfod Jakobsen, V. Løwener A/S. Her fl ankeret af de to arrangører 
Bent Olsen og Thorkild Holmgaard. 

Welltec A/S fi k DIRA Auto-
matiseringsprisen 2016 
for på overbevisende og 
gennemført måde at have 
automatiseret sin produk-
tion i Danmark.

AUTOMATISERING. I for-
bindelse med åbningen 
af AUTOMATIK 2016 i 
Brøndby Hallen uddeltes 
DIRA Automatiserings-
prisen 2016. Prisen gik til 
virksomheden Welltec 
A/S i Allerød, der produ-
cerer produkter til olie- og 
gasindustrien, der opererer 
i 1.000 m dybde under højt 
tryk, ved høj temperatur og 
i aggressive miljøer.

September 2016:

Welltec A/S fi k DIRA 
Automatiseringsprisen 2016

Prismodtagerne fra Welltec A/S modtager DIRA Automatise-
ringsprisen 2016 af Thomas Damkjær Pedersen, formand for 
Ingeniørforeningen IDA. 

VandTek viste de bedste 
løsninger for vand og 
spildevand.

VAND. VandTek er stedet, 
hvor branchens parter 
mødes og ser den nyeste 

teknologi samt inspirerer 
hinanden. 

VandTek, arrangeret af 
MCH Messecenter Her-
ning, fandt sted 20.-22. 
september i København.

Arrangementet var et 
miks af udstilling, kon-

ferencer, ny inspiration, 
networking, events og eks-
kursioner i København. Te-
maet for VandTek 2016 var 
„Partnerskaber på vej - mod 
bedre løsninger for vand og 
spildevand“. 

September 2016:
God platform for udveksling af ny viden
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• Simpel integration til de fleste PLC systemer
• Udvidet FB til Siemens og A/B PLC systemer

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

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

fødevare godkendt EDHEG
• PDMM – drev serien:

• Servodrev, motion controller og PLC
i én enhed

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

systemer

 … med Kollmorgen servo systemer

Rustfri, hygiejnisk og IP 69K 

Inden for få år bliver 
luftskibe og droner et reelt 
bud på løsningen af vind-
møllesektorens udfordrin-
ger med dyr og kompleks 
logistik.

LUFTSKIBE. I vindmølle-
branchen hedder én af de 
helt store udgiftsposter 
logistik, for det er en om-
stændelig affære at fragte 
de gigantiske vindmølle-
dele med lastbiler og skibe. 
Derfor forskes der ivrigt i at 
reducere omkostningerne, 
og nogle løsningsforslag er 
mere spektakulære end an-

dre, 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 pro-
duktionsstedet direkte til 
vindmøllesitet. Idéen kom-
mer fra to danske arkitekter, 
der er medlem af det nordjy-
ske vindenerginetværk Hub 
North, og der lægges vægt 
på, at luftskibene skal drives 
frem af solceller eller på an-
den vis være CO2-neutrale 
og naturligvis være akkurat 
lige så manøvrer.

Oktober 2016:

Luftskibe og droner 
skal gøre fremtidens 
energi billigere 

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.

PUMPER. Et spildevands-
pumpesystem med inte-
greret intelligens sikrede 
20. september vandtekno-
logiselskabet Xylem Water 

Solutions Denmark ApS 
en VandTek Award ved 
et storslået awardshow i 
Cirkusbygningen i Køben-
havn.

Automatisk registrering af 
driftsbetingelserne 
Xylem Water Solutions 
Denmark ApS vandt pri-
sen med deres danmarks-
nyhed 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 pumpe-
systemer.

 

Oktober 2016:
Intelligent pumpesystem vandt VandTek Award

Populære gengangere som International Food Contest 
og FoodTech Challenge får på FoodTech‘16 selskab af 
EHEDG verdenskongressen.

FOODTECH. Nordeuropas 
største fagmesse for føde-
vareteknologi FoodTech er 
ved at gøre klar til 11. ud-
gave af messen, som fi nder 
sted 1.-3. november 2016. 
Her kan fagfolk fra fødeva-
rebranchen 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 verdenskongres-
sen inden for hygiejnisk de-
sign og fødevareproduktion. 
Kongressen afholdes fra 
den 2.-3. november i MCH 
Messecenter Herning og 

vil blandt andet indeholde 
oplæg om hygiejnisk design, 
fødevaresikkerhed og tek-
nologi.

Oplevelser for alle
Foruden EHEDG-ver-
denskongressen, FoodTech 
Challenge og International 
Food Contest kan de besø-
gende glæde sig til ‚Science 
Street‘, hvor forskningsin-
stitutioner, universiteter og 
industrien mødes, FoodLab, 
hvor der bliver sat fokus på 
laboratorieudstyr til føde-
vareindustrien, og sidst men 
ikke mindst et proceslinje-
område, hvor der i samar-
bejde med Trepko bliver 
opstillet to proceslinjer.

Oktober 2016:

FoodTech´16 fyldt 
med gode oplevelser

ROBOTTER. Hver dag pluk-
kes 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 ensi-
digt, gentaget arbejde. Fak-
tisk 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 udfordrin-
gerne og skabe verdens første 
tomatplukkerobot. Udover 
at gøre produktionen mere 
lønsom, skal opfi ndelsen 
imødegå gartneribranchens 
udfordringer med at tiltræk-
ke og fastholde arbejdskraft.

 
Danmark skal være først
Produktudviklingen er nu 
nået så langt, at en proto-

type i nær fremtid vil blive 
testet og forfi net i eksiste-
rende tomatproduktion hos 
Alfred Pedersen & Søns 
gartneri i Bellinge. Her vid-
ner 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 kvadrat-
meter.

 

Oktober 2016:

Dansk robotopfi ndelse skal 
plukke tomater i hele verden

Hver plante bliver et år gammel og når at vokse 15 meter i sin 
levetid. 

En unik dansk robot-opfi ndelse skal afblade tomat-
planter og plukke tomatklaser hos Danmarks suverænt 
største tomatproducent, Alfred Pedersen & Søn. Det kan 
blive banebrydende for eksport af tomater fra Skandina-
vien, ligesom robotteknologien i sig selv også ventes at 
blive særdeles efterspurgt af gartnerier globalt.

Xylem Water Solutions Denmark ApS vinder Vand-
mærket ved VandTek Award for deres rev olutionerende 
nyhed inden for pumpning af spildevand.



PROCESS INSTRUMENTS

Analytical

www.liscotech.dk

Pålidelige og nøjagtige procesmålinger
Se nye produkter hos Lisco Analytical ApS

K-Patents Sanitary 
Refractometer PR-43-A 
– with Multichannel 
user interface MI

K-Patents Sanitary 
Refractometer PR-43-A 
– with compact or probe 
refractometer and user interface

K-Patents Sanitary Refractometer PR-43-A 
– with Compact user interface CI

EHEDG

EHEDG

K-Patents Sanitary Refractometers 
THE MODERN WAY TO MEASURE BRIX
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igus udvider sit standard-
sortiment af xiros kugle-
lejer til applikationer fra 
fødevare- til fremfø-
ringsteknologi.

KUGLELEJER. motion pla-
stics-specialisten igus har 
endnu engang udvidet sit sor-
timent af polymer kuglelejer 
og tilbyder nu som standard 
seks forskel lige ringmateri-
aler i de mest almindelige 
størrelser direkte fra lager. 
Med kombinationen af 
forskel lige ring-, kugle- og 
kugle holdermaterialer kan 
bru gerne få de kuglelejer, 
der passer til deres behov.

Kuglelejer af plast er ofte 
et godt alternativ til me-
talløsninger, da de er lette, 
prisbillige og rene og sam-
tidig har lang driftslevetid. 
For at give sine kunder et 
endnu bredere udvalg har 
motion plastics-specialisten 
nu udvidet sit sortiment af 
smudsresistente og smø-
ringsfrie xiros polymer-
rillekuglelejer med flere 
DIN-størrelser. Hvad enten 
det drejer sig om opfyl delse 
af FDA-bestemmel ser, elek-
trisk isolering, an tistatiske 
egenskaber eller resistens 
over for medier og tempe-
ratur, har bru gerne seks 
forskellige ringmaterialer, 
fire kugle holdermaterialer 
og tre kuglematerialer til 
deres rådighed.

Alsidige  
kombinati onsmuligheder 
For at gøre det let at få 
overblik over det samlede 
sortiment tilbydes simple 

onlineværktøjer til udvæl-
gelse, konfiguration og 
be stilling. Tre trin og få 
klik på www.igus.eu/xi-
ros er tilstrækkeligt til at 
konfigu rere det ideelle xiros 
kug leleje: Find det rigtige 
kugleleje i henhold til ma-
terialets egenskaber, ind tast 
applikationsparametre, og 
beregn driftslevetiden ved 
hjælp af „xiros-ek sperten“ 
- herefter kan be stillingen 
foretages online. For ek-
sempel kan der op nås en 
ikke-magnetisk metalfri 
løsning ved at an vende 
glas- eller polymer kugler. 
Hvad angår kugle holderen, 
som holder rulle elementet 
i den ønskede position, fås 
specialplast som PA (polya-
mid), PP (propylen), PEEK 
(poly etheretherketon) 
og xirodur B180, der kan 
tilpasses perfekt til den 
pågældende applikation. 
Det er uaf hængigt af, om 
anvendel sesprofilen stiller 
krav om hårdhed, slidre-
sistens, ke misk resistens, 
elektrisk le deevne eller høj 
tempera turresistens. Det 
samme gælder ringmateria-
let. Hvad enten der er tale 
om økonomisk pris (xirodur 
B180) eller abrasionsresi-
stens (xirodur S180), 
slid resistens ved høje rotati-
onshastigheder (xirodur 
D180) eller kemikalieresi-
stens (xirodur C160), 
anti statiske egenskaber 
(xirodur F180) eller varme-
resistens og FDA-overens-
stemmelse (xirodur A500). 
Alle disse materialemulig-
heder fås som led i sorti-
mentudvidelsen i størrelser 
fra 3 til 30 millimeter i 

indvendig diameter. Der-
udover er det også muligt 
at få kuglelejer med en ind-
vendig diameter på op til 60 
millimeter.
www.igus.dk

hassel.

 Industry 4.0. 
Since 1947.

Er du usikker på Industri 4.0 og nysgerrig efter at 
vide mere om seriestørrelse 1? Der er store krav til 
produktion, kvalitet og ressourcer, når produkter skal 
være så individuelle som muligt og maskiner skal 
arbejde med maksimal fleksibilitet. 

Hver kunde ønsker sit eget produkt, hver producent sin 
egen maskine. Lyder det svært? Det er præcis derfor 
vi forenkler tingene for maskinbyggeren. Og det har vi 
gjort i 69 år. Læs mere på www.lenze.com As easy as that.

I/O LINK. Idet kommunika-
tion samt datahåndtering 
integreres mere og mere i 
fremtidens produktions-
anlæg, kræver det samtidig 
også, at integrationen gøres 
lettere. Derfor introduce-
rer Omron nu I/O Link. 
Det sker i tillæg til de ek-
sisterende EtherNet IP for 
håndtering af store data 
samt EtherCat for højha-
stighedskommunikation 
til alle dele på maskinen 
(Servo, Robotter, Vision 

samt Input/Output). Med 
datakommunikation som 
denne vil den enkelte fø-
lers information kunne 
udvides betragteligt. Ind-
stilling af parametre samt 
oplysninger om enhed- og 
performancestatus kan 
indsamles og udveksles. 
Det skaber et basisgrund-
lag for både hurtige omstil-
linger, procesanalyse samt 
forebyggende service- og 
vedligeholdelsesopgaver. 

jsj

Integreret device-
kommunikation
Omron har introduceret I/O Link til  
maskinkommunikation med høj hastighed.

Smøringsfri plastkuglelejer indtager 
flere og flere anvendelsesområder

Fra meget lave priser og meget 
hurtige til varmeresistente og 
i overensstemmelse med FDA‘s 
bestemmelser – xiros polymer-
kuglelejer tilbyder et bredt 
sor timent af specifikke materiale-
kvaliteter, der alle fås fra lager.
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Med Acuity kan Lynx robotter udføre applikationer såsom mate-
rialehåndtering på dynamiske lagersteder.

Omron har introduceret 
den interaktive Omron 
Lynx robot, der takket være 
indbygget intelligens selv 
kan navigere, undgå for-
hindringer og automatisk 
vælge den optimale rute 
for at fuldføre opgaven. 

ROBOT. Ved indførelsen af 
robotteknologi fra Adept 
Technology Inc. i sin plat-
form har Omron flyttet 
sig fra at være en innovativ 
elektronikvirksomhed til 
at være leverandør af totale 
automatikløsninger herun-
der et utal af robotter. Med 
disse løsninger er Omron 
rykket op i en højere klasse. 

Ingen ekstra installationer 
kræves
Med Adepts Lynx AIV mu-
liggøres transport af auto-
nome materialer inden for 
mange forskelligartede in-
dustrier. Det kan være alt 
lige fra produktion og lager, 
til sundhedspleje og elektro-
nik. I modsætning til tradi-
tionelle AGVs (Automated 
Guided Vehicle) kræver 
Lynx systemet ingen ekstra 
installation i form af guides 
placeret i gulv eller lignende. 

Grundet deres intelligens 
kan Lynx robotterne selv 
navigere, undgå forhindrin-
ger og automatisk vælge den 
optimale rute for at fuldføre 
opgaven. Lynx robotter ar-
bejder eksempelvis i pro-
duktioner, hvor produkter 
ønskes at blive transporteret 
fra A til B uden brug af men-
neskelig arbejdskraft.  Lynx 
robotten er enkel at opsætte 
og kan arbejde som separat 
enhed eller i flåder (Taxi 
central). Sidstnævnte løs-
ninger tilkobles brugerens 
eksisterende Enterprise-
Management-System.

Fleksibel funktionalitet
Standard Lynx mobile ro-
botter kan operere i dy-
namiske omgivelser, hvor 
funktioner kan ændre sig 
op til 80 %. Acuity er en 
systemindstilling, der opti-
merer en robots kapacitet til 
at navigere ved hjælp af over-
head-statisk belysning. Det 
gør robottens funktionalitet 
endnu mere fleksibel. Med 
Acuity kan Lynx robotter 
udføre applikationer såsom 
work-in-progress (WIP), 
materialehåndtering på dy-
namiske lagersteder og kan 
operere effektivt i omgivel-
ser med åbne rum.
 jsj

Autonomous Intelligent 
Vehicle (AIV) med 
navigation 

Adepts Lynx AIV 
i standardversion.

Servoklemmerne til 
Beckhoff EtherCAT-klem-
mesystemet består bl.a. af 
en komplet servoforstær-
ker i standard-klemme 
til højdynamiske posi-
tioneringsopgaver. Serie 
EL72x1-9014 indeholder 
desuden sikkerhedsfunk-
tionen STO (Safe Torque 
Off), der giver mulighed 
for at realisere meget 
kompakte og sikre drevløs-
ninger. 

DRIVTEKNIK. Servoklem-
merne EL72x1-9014 giver 
brugerne mulighed for at 
anvende sikkerhedsfunk-
tionen STO (Safe Torque 
Off) svarende til sikker-
hedsniveau Cat 3/PL d 
iht. DIN EN ISO 13849-
1:2015. 

Enkeltkabel-teknologi
I kombination med enkelt-
kabel-teknologi (OCT) er 
integrationen af sikkerhed 
i klemmen med til at skabe 
pladsbesparende og billige 
løsninger til sikkerheds-
relevante drevfunktioner. 

I forhold til 2-kanals fra-
kobling med tilsvarende 
kontaktorer i motorkablet 
opnås der her betydelige 
installations-, plads- og ud-
giftsbesparelser, da man kan 
nøjes med et enkelt kabel fra 
sikkerhedsudgangen (f.eks. 
EL2904) til servoklemmens 
STO-indgang. Herudover 
minimerer OCT-enkeltka-

belløsningen kablingsud-
gifterne og pladsbehovet i 
forbindelse med motortil-
slutning.

Velegnede til styring af 
servomotorer 
12 mm klemmen EL7201-
9014 leverer en udgangs-
strøm på op til 2,8 A(rms) 
og den 24 mm brede udfø-

relse EL7211-9014 leverer 
max. 4,5 A(rms). Begge 
udførelser er velegnede til 
styring af servomotorer i 
serien AM8100. AM8100-
motorernes indbyggede, 
elektroniske typeskilt kan 
indlæses automatisk af 
servoklemmerne, hvilket 
forenkler idriftsættelsen 
markant.                  jsj

Servoklemmer med indbygget 
STO-sikkerhedsfunktion

De nye servoklemmer EL72x1-9014 med STO (Safe Torque Off) giver 
mulighed for yderst kompakte og systemintegrerede drevløsninger.

SIHI-detect fra Armatec 
A/S kortlægger og logger 
vibrationsdata fra pumper.

SENSOR. Med den innova-
tive sensor SIHI-detect kan 
man sikre sit anlæg mod 
unødige driftsstop, sikre 
levetiden af sin pumpe og 
nedbringe udgifterne på 
reservedele og down time. 

Enkel installation
Enheden er enkel at instal-

lere, enten på lejebukken 
eller pumpehuset. Den fin-
des i både non-Ex og i Ex-
udførsel. Med softwaren 
SIHI-vibrosoft er det muligt 
at få en visuel kortlægning af 
vibrationsdata og data log-
ning. SIHI-detect er ideel 
for overvågning af lejeslid, 
ubalance, forskydning, uac-
ceptabel rørmodstand, kavi-
tation, overskridelse af max. 
flow, slid på kobling, mag-
netkobling samt løse dele.

Kigger man på Life Cir-

cle Cost af roterende maski-
ner, er det klart, at ud over 
energiomkostninger så er 
service- og vedligeholds-
omkostninger det største 
område for potentielle be-
sparelser. Målet er her at 
reducere service- og ved-
ligeholdsomkostningerne 
ved brug af en effektiv og 
intelligent tilstandsovervåg-
ning af anlæg. Ved at kunne 
opdage fejl, slid o.s.v. så tid-
ligt som muligt forebygges 
fejl, og arbejdstiden forkor-

tes på en maskine, som skal 
serviceres.

1 million målinger om året.
Langt de fleste maskiner er 
i dag overvåget med hånd-
holdt vibrationsmåleudstyr, 
som kun kan give et snap-
shot af maskinens tilstand. 
Med SIHI-detect vil det 
derimod være muligt at 
logge samt overvåge online 
og dermed sikre at afvigelser 
opdages i tide. Det vil også 
være muligt at estimere den 
resterende levetid, der er på 
pumpen, ved at sammenlig-
ne de forrige dages målinger. 
Enheden foretager målinger 
hvert 30. sekund svarende 
til over 1 million målinger 
om året.
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Med SIHI-detect kan man sikre sine 
pumper og sit anlæg.

Vibrations- og tilstandsovervågning 
af pumper

Der findes flere forskellige strategier, når man taler service og vedligehold. 
Med en online overvågningsløsning kan vedligehold af anlægget planlægges, 
skader og nedbrud kan undgås samt hele anlægsprocessen optimeres, 
og Life Cycle Cost derfor reduceres.



 SEE Electrical:
Korrekt el-dokumentation på ingen tid

 IGE+XAO Nordic A/S: Bistrupvej 22 - 3460 Birkerød - tlf.: 45 94 21 00 - email: info@ige-xao.dk

Schneider Electric A/S –Helle
Vi bruger SEE Electrical, fordi den automatiske tegningsgenerering 
sparer os for meget tid ved udarbejdelse af slutdokumentationen. 
Samtidig er det let at oplære andre i programmet, og der er altid 
hurtig svartid og venlig behandling på supporten.
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Med et nyt sikkerheds-
termoelement-modul 
tilbyder Bihl+Wiedemann 
nu sikker monitorering af 
temperaturer.

TEMPERATUR. Bihl+
Wie demann tilbyder nu et 
nyt sikkerheds-termoele-
ment-modul (BWU3271). 
I modsætning til det ana-
log sikkerhedsinputmodul 
(BWU2692), som sikkert 
monitorerer to analoge sig-
naler med 4...20 mA/10 V/
Pt100, detekterer sikker-

heds-termoelement-modu-
let sikkert temperaturer fra 
termoelementer i f.eks. in-
dustriovne og videresender 
værdierne til processty-
ringssystemet via gateways. 

Sikkerheds-termoele-
ment-modulet, der er i 
overensstemmelse med EN 

746-2, del 5.7.2.b til brug i 
termisk procesudstyr, mo-
nitorerer termoelementer 
af type J, K, N, R og S og 
sender særdeles nøjagtige og 
kalibrerbare procesværdier 
til processtyringssystemet 
via gateways. En sikkerheds-
temperaturbegrænser/-mo-
nitor slukker for ovnen, hvis 
temperaturen overskrides 
iht. SIL 3 / PLe (maskin-
direktivet DIN EN ISO 
13849-1 PLe).

Modulet har en installa-
tionsbredde på 22,5 mm og 
er IP20-klassifi ceret.
 jsj

Sikker monitorering af temperaturer
Safety Thermocouple-modulet 
(BWU3271, til venstre) detekterer 
sikkert temperaturer i for eksempel 
en industriovn (til højre). 

Rockwell frigiver analy-
tiske tilbud, der udnyt-
ter data bedre for både 
industriproducenter og 
maskinbyggere.

Af Thomas Hasselriis.

ATLANTA, USA. I 2020 vil 
den industrielle sektor 
producere næsten 15 mil-
liarder gigabyte data. Med 
den stigende mængde af 
data skal producenterne 
fi nde mere effektive måder 
at bruge dem på. Rockwell 
Automation frigiver nu eks-
panderende og skalerbare 
analytiske tilbud, der kan 
hjælpe kunderne hurtigere 
og nemmere at få indsigt i 
deres automatiseringstek-
nologi.

-Vores Connected Enter-
prise Vision har altid haft 
analyser og samarbejde i sig. 
Når vi udvider tilbuddene 
på informationsløsninger, 
er det primære mål at gøre 
analyser mere imødekom-
mende og give den rigtige 
størrelse for kunderne. 
Nye analyseprogrammer 
hjælper vores kunder med 
at komme videre på deres 
Connected Enterprise rejse, 
uanset hvor de er i dag, sagde 
Johns Genovesi, vice presi-
dent, Information Software 
& Proces Business, Rockwell 
Automation, på koncernen 
Automationfair 2016 i At-
lanta, USA.

Udleder værdien af 
data hurtigere
Rockwell Automation til-
byder på udvidede kapa-
citeter på analyseområdet 
for enheder, maskiner og 
systemer såvel som i hele 
virksomheden. I denne ad-
gang er analyser beregnet 
til at få sammenhæng i be-
slutningerne på et relevant 
niveau i arkitekturen for at 
få den højeste værdi af ap-
parater og enheder samt 
on-og off-præmisser for 
sky-platforme.

De nye løsninger dæk-

ker fjernovervågning, ma-
skiners ydeevne, varme 
enheder, diagnostik og fore-
byggende vedligeholdelse, 
hvorved virksomhedere 
får mulighed for at udlede 
værdien af deres data hurti-
gere, lettere og trinvist. Løs-
ningerne tilbyder en mere 
effektiv måde at integrere 
data fra fabriksgulvet til 
business-intelligente stra-
tegier.

Gennemgår kundens 
industrielle netværk
-For enhver producent er 
kontrolsystemet fødestedet 
for data.. Som leverandør af 
systemerne kan Rockwell 
Automation hjælpe kun-
derne til bedre at forstå, 
analysere og handle ud fra 
data med fl ere nye produk-
ter og tjenester, understre-
gede John Genovesi.

Den ny FactoryTalk 
Analytics til enheder og 
apparater giver sundhed og 
diagnostiske analyser for 
industrielle enheder. Syste-
met gennemgår kundens in-
dustrielle netværk, opdager 
kundens aktiver og analy-
serer ved at omdanne data, 
der genereres prækonfi gure-
ret sundhed og diagnostisk 
instrumentbræt.. Systemet 

leverer også ”action cards” 
til kundens smartphone og 
tablet, hvis en enhed kræver 
opmærksomhed. Oplysnin-
ger om, hvordan enhederne 
er relateret til hinanden til 
hinanden afdækkes. Det 
kan være topologi eller fejl. 
Det begynder at forstå det 
system, som det er indsat 
for at gøre præskriptive an-
befalinger. Med apparatet 
på plads kan brugeren f. ek-
sempel et action card, hvis 
et Allen-Bradley Power Flex 
drev har behov for at blive 
re-konfi gureret for at ved-
ligeholde optimal ydeevne, 
hvilket forhindrer potentiel 
nedetid og beskriver løsnin-
ger til vedligeholdelse.

Reducering af nedetid og 
vedligeholdelse
FactoryTalk Analytics for 
maskiners sky-applikationer 
giver maskinbyggere adgang 
til at støtte deres kunder.  
For producenter hjælper 
teknologierne med højere 
tilgængelighed og output.  
Rockwell Automation giver 
også en forebyggende vedli-
geholdelsesløsning, der kan 
hjælpe med at reducere ne-
detid og vedligeholdelses-
omkostningerne.

Forenklet måde til at 
overføre data til beslutninger

Vi har vidst det i et stykke 
tid nu – robotterne kom-
mer - og det gør industri 4.0 
også. Der er fra arbejdsgiver 
og arbejdstager stort fokus 
på, hvordan vi griber den 
teknologiske udvikling an. 

Automatik 2016 for nylig 
dannede om RoboCluster 
og DIRAs workshop: Dan-
marks bedste robot- og auto-
mationsløsninger - hvordan 
gearer vi virksomheder og 
arbejdsstyrke til fremti-
dens produktion? Knap 
80 messegæster var mødt 
op for at høre om nogle af 
Danmarks bedste auto-
mationsløsninger, og om 
hvordan vi forbereder den 
danske arbejdsstyrke på de 
forandringer, der følger med 
den teknologiske udvikling.

Manglende investeringer i 
teknologi
Jani Lykke Methmann, di-
rektør i Arbejdsgiverne, skit-
serede her de udfordringer 
dansk industri står overfor. 
Manglende investeringer i 
teknologi og problemer med 
kapitalfremskaffelse blev 
nævnt som nogle af hoved-
årsagerne til, at dansk in-
dustri ikke har haft samme 
produktivitetstilvækst, som 
de lande vi ellers sammen-
ligner os med. Der er brug 
for, at virksomhederne ef-
fektiviserer, og der er især 
store udviklingsmuligheder 
for de små og mellemstore 
virksomheder, hvor der er 
et stort potentiale for at ind-
føre robotter og automation.

- For at komme videre 

skal vi benytte os af den gode 
timing, der er lige nu, hvor 
der er fokus på den danske 
robotklynge og de resultater 
som blandt andre Universal 
Robots har skabt. Vi skal for-
tælle de gode historier om, 
hvordan man ved hjælp af 
robotter og automation kan 
hjemtage produktion i ste-
det for at outsource. Det er 
nu vi skal rykke for at kunne 
følge med industri 4.0, siger 
Jani Lykke Methmann.

Derudover nævnte hun 
den store udfordring om-
kring manglende kvalifi ce-
ret arbejdskraft, som skyldes 
at vi i fl ere år har satset på 
Danmark som vidensland og 
ikke som produktionsland.  

 - Uden produktion, in-
gen viden og ingen velfærd.  
De små og mellemstore 
virksomheder skal hjem og 
se på, hvor teknologi giver 
mening for dem. De skal 
tage lærlinge og efterud-
danne deres medarbejdere. 
Og så skal den samlede ro-
botklynge være katalysator 
for anderkendelsen af me-
talbranchen, som dermed 
i højere grad kan tiltrække 
kvalifi cereret arbejdskraft, 
lød opfordringen fra Jani 
Lykke Methmann.

Fremtidssikring gennem 
uddannelse
Også IDA-formand Thomas 
Damkjær Petersen kom på 
workshoppen med en stærk 
opfordring til virksomheder 
og uddannelsesinstitutioner 
om at sørge for at opkvali-
fi cere medarbejdere og 

rekruttere nye studerende 
til både ingeniøruddan-
nelserne og de tekniske 
uddannelser. Ifølge tal fra 
IDA kommer der nemlig til 
at mangle 13.500 ingeniører 
og naturvidenskabelige kan-
didater i 2025.

 - Vi skal have løst den her 
fælles udfordring omkring 
opkvalifi cering og uddan-
nelse, ellers går væksten 
i stå. Vi skal opkvalifi cere 
både ledere og medarbej-
dere ude i virksomhederne 
og uddanne nye ingeniører, 
lød det fra Thomas Dam-
kjær Petersen.

IDA-formanden nævnte 
fokus fra brancheforenin-
gerne, gode rammer fra 
politikerne og handling fra 
virksomhederne som løs-
ninger på udfordringerne 
med den manglede arbejds-
kraft.

Selv har IDA opfordret 
Regeringen til at oprette 
en teknologipagt. Sammen 
med DI, Dansk Metal og 
ATV presser IDA på for at 
sikre, at politikerne forplig-
ter sig til at skabe en samlet 
satsning på øgede tekni-
ske kompetencer ved at få 
uddannelses-, erhvervs-, 
regional-, vækst- og beskæf-
tigelsespolitik til at spille 
sammen.

Derudover står IDA i 
spidsen for initiativet ‚Engi-
neer the future‘, der netop 
sætter fokus på at rekruttere 
nye studerende til de tekni-
ske uddannelser.

hassel.

En afgørende tid for 
produktionsdanmark

Automation og 4.0 er 
nødvendig for at få en 
rentabel produktion.

Vice president John Genovesi: -Vi hjælper kunderne med klarere 
analyser.

Med stigende behov af data skal 
producenterne fi nde mere effektive 

måder at bruge dem på.
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Den stadig tættere kobling 
mellem it- og produkti-
onsverdenerne skaber nye 
sikkerhedsudfordringer 
for industrien. Derudover 
kommer virksomheder 
til at skulle overholde en 
omfattende række indu-
strielle sikkerhedsbestem-
melser og -standarder. 
Konceptet ’defence in 
depth’ er konstrueret til at 
tilbyde beskyttelse mod 
malware og uautoriseret 
adgang.

SIKKERHED. Udbygning af 
netværk mellem forskellige 
industriområder, eksem-
pelvis sammenkædningen 
af automatiseringssystemer 
og it-netværk, giver

mange muligheder. Men 
på samme tid øger det risiko-
en i forhold til it-sikkerhed. 
Truslerne omfatter uauto-
riserede personers adgang, 
spionage, datamanipulati-
on, skade og datatab forår-
saget af malware. Samtidig 
er der lovgivning på vej, der 
kræver, at virksomhederne 
holder øje med en række 
nationale og internationale 
standarder (fx ISO 27001/
IEC 62443) og bestemmel-
ser.

Forsvar i dybden- 
konceptet som basis
Den vigtigste ting at være 
opmærksom på vedrørende 
risikominimering er, at en 

virksomheds sikkerhed kun 
er så stærk som dens svageste 
led, hvilket kan være et usb-
stik, en pc-arbejdsstation, 
en smartphone eller endog 
en ansat. For malware i et 
netværkssystem kan spre-
des fra en enkelt inficeret 
komponent til en hel fabrik i 
det værst tænkelige tilfælde. 
Det er ikke nok at sikre indi-
viduelle elementer i sådanne 
tilfælde. Hvad der er brug 
for, er en omfattende tilgang 
til it-sikkerhed. Det er her, 
at konceptet

”forsvar i dybden” kom-

mer i spil, der med andre 
ord er et dybt struktureret 
forsvarssystem, som er be-
skrevet for automationssy-
stemer i IEC 62443. Den 
grundlæggende idé er, at 
en serie af barrierer indfø-
res for at gøre det så svært 
som muligt for angribere at 
trænge igennem til et auto-
mationssystem – ligesom en 
fæstning, der er omgivet af 
en række forsvarsværker.

Adgangskontroller og  
træning: fabrikssikkerhed
Det første niveau af beskyt-

telse involverer fabrikssik-
kerhed. Det væsentlige 
er her at forhindre fysisk 
adgang til kritiske fabrik-
skomponenter. De grund-
læggende spørgsmål er: 
Hvordan er adgangen til 
fabrikken overvåget? Er 
serverrummet låst af, og er

netværksforbindelserne 
sikret? Hvem har brug for, 
og hvem har tilladelse til at 
have adgang til systemerne? 
Ud over bygningerne skal 
uautoriseret fysisk adgang 
til kontrolcentre, styre-
skabe, pc’er, kontakter, 

LAN-porte, kontrolbokse 
og I/O-systemer også for-
hindres.

Segmentering og firewalls: 
netværkssikkerhed
Det næste niveau begyn-
der med den fundamentale 
systemarkitektur. Det an-
befales, at automationssy-
stemet opdeles i uafhængige 
sikkerhedsceller. Disse vil 
således få mulighed for at 
bevare deres funktionalitet, 
selv hvis kommunikationen 
med andre netværksområ-
der er midlertidigt gået 

tabt. Et perimeternetværk 
(DMZ) skal også indstilles 
for at forhindre direkte ad-
gang til systemet udefra og 
gøre det sværere for hack-
ere at bryde ind. Firewalls 
og sikrede forbindelser med 
VPN-tunneler leverer sik-
ker kommunikation med 
omverdenen og mellem de 
individuelle sikkerhedscel-
ler.

Fra antivirussoftware  
til whitelisting: 
systemintegritet
Systemintegritet er kernen i 
det tredje niveau af beskyt-
telse med det formål at be-
skytte pc-baserede systemer 
og controller-niveauet. En 
vigtig faktor er en stringent 
brugerstyring, hvor prin-
cippet om nødvendighed 
og tilstrækkelighed skal 
anvendes.

Det er vigtigt at have 
en procedure på plads, der 
sikrer, at brugerne kun har 
adgang til information og 
applikationer, som de rent 
faktisk har brug for. Det er 
også vigtigt regelmæssigt 
at gennemgå brugerkonti 
og brugerrettigheder, da 
operatører kan få

andre opgaver med tiden. 
Dette princip gælder både 
for pc’er og automations- 
 

Siemens Plant Security Services baseret på 
’defence in depth’-konceptet

Med Siemens Plant Security Services 
tilbyder Siemens industrispecifikke 
strategier for på sikker vis at beskytte 
mod cyberangreb og sikre en maksimal 
integritet for industrielle fabrikker.

 

Der skal tages hensyn til alle beskyttelsesniveauer i forbindelse med sikkerhedsløsninger til industrielle fabrikker. (Kilde: Siemens)
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komponenter: hver grænse-
fl ade er en potentiel gateway 
for hackere. Det er her, at sy-
stemet kan blive gjort mere 
hårdført ved at fjerne porte 
eller drev, der ikke bruges 
eller unødvendig software. 
Unødvendig software inklu-
derer spil samt unødige stan-
dardkomponenter, der ikke 
bruges, såsom Media Player 
eller Offi ce-programmer. 
Undersøgelser tyder på, at 
omkring 90 procent af alle 
succesfulde angreb er ret-
tet mod sårbarheder i soft-
ware, for hvilke der allerede 
eksisterer en patch. Det er 
derfor, at det er afgørende 
konstant at anvende system-
opdateringer. Denne proces 
skal gentages regelmæssigt.

Den inderste ring i forsva-
ret leveres af antivirus eller 
whitelisting-programmer, 
der genkender og bekæmper 
malware. Disse identifi cerer 
malware enten ved at anven-
de en blackliste (antivirus) 
eller ved at tillade kommu-
nikation kun med godkendte 
programmer (whitelisting). 
I sidste ende vil automati-
onskomponenterne komme 
med deres egne sikkerheds-
mekanismer. For eksempel 
kommer den nye generation 
af Simatic S7-1500 control-
ler med integrerede securi-
tyfunktioner. Disse er også 
blevet testet af eksperter 
fra tredjepart og certifi ce-
ret i overensstemmelse med 
Achilles Communication 

Robustness Certifi cation, 
niveau 2.

Kontinuerlig beskyttelse: 
Plant Security Services
Med Siemens’ serviceydel-
ser tilbydes kunderne at få 
hjælp til at sikre produkti-
onsmiljøer. Dette begynder 
med en risikoanalyse - Secu-
rity Assessment workshop 
- og går videre til struktu-
rering og udvikling af et 

sikkert produktionsmiljø 
- Implement

Security - og kontinuerlig 
overvågning af sikkerheds-
status - Manage Security. 
Som en del af risikoanaly-
sen skabes der et transpa-
rent billede af fabrikkens 
sikkerhedsstatus, som frem-
hæver de svage punkter og 
bestemmer niveauet for 
risiko på dette grundlag. I 
den sidste fase sammenstil-

les analyseresultaterne i en 
plan, som derefter vil vise, 
hvordan fabrikkens sikker-
hedsstatus kan føres til et 
nyt og højere niveau. Som en 
del af serviceydelserne har 
Siemens udviklet sin IEC 
62443 Assessment, der skal 
fastlægge, i hvilket omfang 
analyseresultatet opfylder 
standarden for fabrikken og 
identifi cere foranstaltninger 
til at lukke eventuelle huller, 

der opdages. Det inkluderer 
også klare instruktioner og 
retningslinjer for it-sikker-
hed. Når alt kommer til alt, 
kan sikkerhedsløsninger 
kun fungere, hvis de ansatte 
er gjort opmærksomme på 
problemerne og oplært på 
hensigtsmæssig vis. Work-
shops, webbaseret træning 
og andre aktiviteter er ud-
arbejdet med henblik på at 
opfordre til opmærksomhed 

og tilegnelse af relevant vi-
den på løbende basis.

Også aktuelt for danske 
virksomheder
Danmark har endnu ikke 
indført lovgivning på dette 
område, men i Tyskland 
kræver it-sikkerhedsloven 
også, at fabriksoperatører 
skal udføre supplerende op-
gaver på området for vigtig 
infrastruktur. For eksempel 
er de forpligtet til at rappor-
tere kritiske hændelser til 
forbundskontoret for infor-
mationssikkerhed (BSI). 
Siemens yder også støtte til 
denne opgave. I Europa og 
USA er der etableret Cyber 
Security Operation Centers 
(CSOC) for kontinuerligt at 
overvåge sikkerhedsstatus-
sen for industrielle fabrikker 
og produktionsmaskiner. 
De ansatte hos CSOC ana-
lyserer alle sikkerhedsre-
levante data videregivet af 
fabrikken, og de underretter 
alt efter behov kunden om 
risici og angreb. De kan der-
efter arbejde sammen for at 
indføre forholdsregler. Kon-
ceptet ’defence in depth’ er 
således et godt grundlag for 
at øge sikkerheden i indu-
strielle produktionsanlæg.
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Adgang til Varvels selekteringsprogram
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Med Parlock A/S – Varvel som partner er du sikret:

Meget mere information: www.parlock.dk

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

Det andet niveau for beskyttelse, net-
værkssikkerhed, forhindrer uønsket 
indtrængning i fabrikken.
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Drifts- og administrati-
onsopgaver skal samles i 
ét selskab, som får ca. 90 
ansatte og ca. 110.000 
kunder fra første dag.

VAND. Fra nytår planlægger 
Odder Spildevand A/S og 
Horsens Vand A/S at samle 
deres drift og administra-
tion i ét fælles selskab. Sel-
skabet vil fra første dag få 
ca. 110.000 personer som 
kunder og skal håndtere al 
spildevandet i de to kom-
muner.

I Horsens Kommune skal 
selskabet desuden også stå 
for drift af fire vandværker 
samt levering af 75 pct. af 
vandforbruget i kommunen.

Det nye selskab vil samle 
alle opgaver inden for drift, 
anlæg, projektering samt 
administration på tværs af 
kommunegrænsen, og får i 
alt godt 90 medarbejdere.

En væsentlig årsag til at 
danne det nye selskab er de 
skærpede krav til konsolide-
ring og en øget effektivise-
ring i forsyningsbranchen. 
Dette kan presse især de 
mindre selskaber, og derfor 
har ejerne af de to nuvæ-
rende selskaber – Odder og 

Horsens Kommuner – efter 
flere måneders forbereden-
de analyser besluttet at ar-
bejde hen imod et nyt fælles 
selskab.

Stordriftsfordele gavner 
begge parter
Samarbejdet åbner ikke 

bare for oplagte stordrifts-
fordele til gavn for begge 
parter. Det vil også styrke 
det faglige miljø, hvilket kan 
have mindst to klare fordele: 
Dels vil det blive lettere at 
tiltrække og fastholde dyg-
tige medarbejdere; dels kan 
udviklings- og innovations-

projekter tilføres flere res-
sourcer.

Samtidig hører det med, 
at arbejdet med lokale kli-
matilpasninger kan komme 
op i en større skala i det nye 
selskab.

Kunderne vil umid-
delbart ikke mærke nogen 
forskel i hverdagen; bort-
set fra at vandforsyningen 
og spildevandsområdet får 
et nyt navn, som endnu 
ikke er valgt. Taksterne for 
spildevand – og for drik-
kevand i Horsens – skal 
også i fremtiden besluttes 
i hjemkommunen og skal 
ikke ensrettes. Kunderne 
kommer dermed ikke til at 
betale hverken mere eller 
mindre, end de ellers skulle 
have gjort.

Ikke en fusion 
– ligeværdige samarbejde
Det er væsentligt, at alle vær-
dier – ledninger, renseanlæg 
m.m. – fremover forbliver i 
de to nuværende selskaber, 
der består som selvstændige 
juridiske enheder. Det nye 
driftsselskab er et udtryk for 
et ligeværdigt samarbejde og 
ikke en fusion. Alle ansatte 
i Odder Spildevand A/S og 
Horsens Vand A/S skal fra 
nytår følge med over i det 
nye selskab på samme vilkår 
som i dag – forskellen er blot, 
at de fremover skal dække 
opgaver i to kommuner.

På ledelsesplan bliver di-
rektør i Horsens Vand A/S 
Ole Texel direktør for det 
nye fælles driftsselskab. På 
bestyrelsesplan får de to 
kommuner bag selskabet 
lige stor indflydelse, idet 
begge kommuner får samme 
antal pladser i bestyrelsen. 
Dertil kommer to medar-
bejderrepræsentanter.

hassel.

Odder og Horsens vil danne nyt fælles vandselskab 
Direktør i Horsens Vand A/S Ole 
Texel bliver direktør for det nye  
driftsselskab.

To tunnelmaskiner har 
gennem tre år gravet sig 
gennem 3,4 km hård kalk-
holdigt undergrund.

SPILDEVAND. Med en længde 
på 3,4 kilometer er det nye 
spildevandsbassin under Vi-
gerslevparken i Valby Dan-
marks længste. Bassinet kan 
rumme 29.000 kubikmeter 
vand – det svarer til 12 olym-
piske svømmebassiner – og 
bliver et effektivt værn mod 
forurening af Damhusåen 
som løber midt i parken. Ud-
over at sikre rent vand i åen, 

vil det store bassin mindske 
risikoen for oversvømmel-
ser, når der er kraftig regn 
eller skybrud over området.

Bassinet, som faktisk er 
en tunnel med metrodimen-
sioner, blev påbegyndt i 2013 
og har koster op mod en halv 
milliard kroner (inklusive 
en ny pumpestation). Det 
bliver taget i brug til næste 
år, når alle tilslutninger til 
det eksisterende kloaksy-
stem er på plads.

Det er en træt tunnel-
maskine med døbenavnet 
Frida, der nu skal fiskes op 
fra den 15 meter dybe ar-
bejdsskakt. Sammen med 

en anden tunnelmaskine 
har hun i tre år gnavet sig 
gennem 3,4 kilometer hård 
kalkholdig undergrund un-
der Vigerslevparken.

Rent vand i åen
-Med den nye tunnel tager vi 
et væsentligt skridt mod rent 
vand i åen. Til gavn for bebo-
ere og parkgæster, der er ble-
vet generet af lugten fra de 
mange kloakudløb. Samti-
dig øger vi kapaciteten i hele 
kloaksystemet herude. Og 
det reducerer risikoen for 
oversvømmelser, når der er 
skybrud, siger projektleder 
Kent Søndergård, HOFOR, 

der er bygherre på gigant-
bassinet.

Tunnelen sikrer, at EU’s 
vandrammedirektiv om 
god kvalitet i åer og vand-
løb bliver opfyldt. Ved vold-
som regn og skybrud fyldes 
kloaksystemet helt op, og 
noget af vandet må tømmes 
af. Hidtil er det lukket ud i 
åen, der har ført det beskidte 
vand videre til Kalvebo-
derne i Sydhavnen. Men til 
næste år kan Damhusled-
ningen tage i mod 29.000 
kubikmeter og opbevare det 
til der atter er plads i syste-
met og det kan komme vi-
dere til rensningsanlægget.

NIRAS har været rådgiver 
på den store tunnel under 
hele projektet.

-I starten var projektet 
tænkt som mindre bassiner 
forskellige steder i parken. 
Ved at samle til et langt tun-
nelbassin kan vi flytte van-
det og dermed sikre, at de få 
overløb til åen, der stadig vil 
ske, når ekstremregn også 
fylder tunnelen op, kun sker 
ét sted nede ved åens udløb. 
Vi valgte desuden tunnel-
løsningen for at skåne Viger-
slevparken, som rent faktisk 
er fredet. Det har bevaret 
mange træer og undgået en 
del opgravning i parken,” 
fortæller Henrik Jensen, 
projektleder hos NIRAS.

En kompliceret undergrund
”Det er godt at være i mål 
med tunnelen, men sam-
tidig også lidt vemodigt. 
Projektet har på alle måder 
været enestående, stort og 
udfordrende, især fordi un-
dergrunden har været meget 
skiftende. Det har til tider 
gjort tunneleringen vanske-
lig, fordi vi er stødt på både 
sand, ler, flint og åben blød 
kalk, men også særdeles 
hård kalk samt endelig 5-6 
tons store sten. Det betød, 
at vi undervejs var nødt til at 
ændre boremetode. Heldig-
vis har vores tunnelspecia-
lister fra Østergaard været 
særdeles godt rustet til at 
klare udfordringerne, og alle 
på projektet har bidraget 
med gåpåmod og vilje til at 
arbejde løsningsorienteret. 
Det gælder også bygherren, 
HOFOR, som har opbygget 
en tunnelafdeling, og derfor 

stiller med et professionelt 
team med stor forståelse 
for vores arbejde”, fortæl-
ler entrepriseleder Martin 
Winther Vede, som har stået 
i spidsen for den daglige le-
delse af tunnelarbejdet hos 
Østergaard-Aarsleff JV I/S.

Tunnelen forventes klar 
til brug sommeren 2017, når 
den er blevet sluttet til det 
eksisterende kloaksystem. 
Når alle arbejder er udført 
og inklusive den nye pum-
pestation, som er bygget 
ved Valbyparken, forventes 
udgiften til den nye spilde-
vandstunnel at løbe op i en 
halv milliard kroner.

Det 13. bassin
Det er intet mindre end 
unikt, at en storby som Kø-
benhavn har så rent vand, 
at man kan tage en dukkert 
i havnen uden risiko for at 
blive syg. Det skyldes 12 
store underjordiske bas-
siner, som HOFOR har 
bygget under København. 
Tilsammen kan de rumme 
samme mængde vand som 
88 olympiske svømmepø-
le. De ligger mange steder: 
under Østerbro, Nordhavn, 
Sankt Annæ Plads, Vester-
bro, Amager og nu også un-
der Vigerslevparken i Valby. 
De giver mere plads i kla-
oksystemet og forhindrer, 
at der løber spildevand ud 
i havneområdet, når der er 
skybrud. Det nye bassin i 
Valby bliver det 13. bassin i 
rækken og er med til at ska-
be fremtidig mulighed for 
endnu et bynært badested 
i Valbyparken.

hassel.

Danmarks længste 
spildevandsbassin boret færdigt

Frida bryder igennem en kompliceret undergrund efter tre års arbejde med 
Danmarks længste spildevandsbassin.
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Udstyret er rengøringsvenligt, og kan anvendes i forbindelse med såvel 
Cleaning in Place (CIP), som Sterilisation in Place (SIP).

KLINGERs hygiejniske transmittere lever op til de gældende standarder indenfor 
området, som EHEDG, FDA og 3A, og de kan alle leveres med tilhørende 

Indenfor fødevare- og farmaceutisk industri, har processikkerhed topprioritet. Det medfører høje krav til de 
enheder, der anvendes i produktionen.

og dokumentation.

INSTRUMENTER TIL FØDEVARE- OG 
FARMACEUTISK INDUSTRI
Hos KLINGER tilbyder vi en lang række løsninger til måling af tryk, 

aseptiske krav, som stilles af industrien.

I denne artikel belyses kort 
forholdene ved handel 
med brugte maskiner. 
Det gælder maskiner som 
er fremstillet og leveret 
før den 1. januar1995, 
hvor den første udgave af 
maskindirektivet trådte i 
kraft.

Af Jørgen Sommer.

LOVEN. Når man ser på og 
handler med brugte ma-
skiner, som er fremstillet 
og leveret før den 1. januar 
1995, så har de normalt ikke 
CE-mærkning. 

I disse tilfælde er det de 
nationale regler som gælder. 

Det betyder, at det stadig 
er leverandørens ansvar, at 
maskinen er sikker og har 
brugsanvisning om korrekt 
betjening mv. 

Overensstemmelses- 
erklæring
Der er heller ingen overens-
stemmelseserklæring for 
disse gamle maskiner. 

En overensstemmelses-
erklæring skal leveres med 
færdige maskiner, som skal 
have CE-mærkning. Og in-

korporingserklæring skal le-
veres for „del-maskiner“, der 
skal indbygges eller tilkobles 
andre maskiner.

Brugerens ansvar
Brugeren har også pligt til 
at sikre sig, at den brugte 
maskine er sikker i brug og 
at den er anvendelig til det 

foreliggende arbejde samt at 
den løbende bliver vedlige-
holdt i sikker tilstand.

Betragtes som ny maskine
Hvis en brugt maskine er 
blevet totalt ombygget, kan 
den kræves forsynet med 
CE-mærkning, f.eks. hvis 
dens betjening, kapacitet 

eller den er blevet væsent-
ligt ændret. Den betragtes 
da som en ny maskine. 

Maskiner fra tredje lande
Alle brugte maskiner som 
importeres fra tredje lande 
skal altid betragtes som nye 
maskiner når de indføres i 
EU. Og de skal opfylde ma-
skindirektivet.

Dette gælder uanset 
hvornår en sådan maskine 
er fremstillet.

Importøren betragtes 
som fabrikant og skal sikre 
dokumentation og alt i hen-
hold til maskindirektivet.

Maskiner i en  
produktionslinje
Hvis maskinen er konstru-
eret til at blive indbygget i 
andre maskiner, må den ikke 
CE-mærkes. Den skal frem-
stilles så sikkert som muligt 
og forsynes med en inkor-
poreringserklæring efter de 
normale regler. Der er såle-
des tale om en delmaskine.

Instruktioner for sikker 
installation og brug skal også 
leveres. 

Når maskinen er indsat 
i anlægget, skal særlig op-
mærksomhed rettes mod 
de nye farer, som kan være 
opstået ved indbygningen. 

Eksempelvis kan der være 
tale om, at der skal opsættes 
nye skærme eller anbringes 
andre beskyttelsesanord-
ninger.

Ansvarlig for  
sammenbygning
Når maskinen er monteret 
og hele anlægget er færdig-
gjort, skal det tekniske dos-
sier udarbejdes. Og så skal 
der foretages en CE-mærk-
ning. Mærkningen skal ud-
føres af den, der er ansvarlig 
for sammenbygningen.

Sikkerheds-anordninger
Normalt skal fabrikanten 
levere alle sikkerheds- og 
beskyttelsesanordninger. I 
særlige tilfælde, eksempel-
vis hvor særligt værktøj eller 
lignende skal anvendes el-
ler eksisterende støjskærme 
skal genbruges, kan der være 
en skriftlig aftale mellem 
parterne om, hvem der le-
verer hvad. 

Med en underskrift på 
dette accepterer man at 
være ansvarlig for og - fak-
tisk - medvirkende ved den 
endelige konstruktion af 
maskinen. 

CE-mærkningen skal 
sættes på af fabrikanten eller 
af en person på fabrikantens 

vegne, når sikkerhedsanord-
ninger er sat op.

Samme regler EU
For nye maskiner er Ma-
skindirektivet implemen-
teret overalt i EU gennem 
nationale love og bekendt-
gørelser. 

Det betyder, at de samme 
juridiske og sikkerhedsmæs-
sige krav gælder for alle nye 
maskiner, der leveres til el-
ler i EU.

Import fra et tredje land
Maskinen skal stadig op-
fylde direktivets krav, men 
da den importeres fra et så-
kaldt tredjeland, er det im-
portøren, der er ansvarlige 
overfor myndighederne for, 
at maskinen opfylder alle re-
levante direktivers krav. 

Derfor må importøren 
have godtgjort, at fabrikan-
ten har opfyldt alle krav om 
risikovurdering og teknisk 
dokumentation, brugsanvis-
ning, overensstemmelseser-
klæring og CE-mærkning, 
da det er den der importe-
rer, der har ansvaret overfor 
myndighederne.

Se i øvrigt www.at.dk 
vedrørende vejledninger 
mv.

Automatik SikkerhedsGuide 

Ansvar ved køb af brugte maskiner

Maskiner før 1995 er normalt ikke CE-mærket.
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Ny NH-sikringsafbrydere 
fra Rittal sikrer driften og 
beskytter personale mod 
risiko for lysbuer.

SIKKERHED. Ulykker i for-
bindelse med lysbuer ind-
træffer hvert år. Personer 
som påvirkes udsættes for 
meget høj temperatur og ly-
sintensitet, med risiko for 
alvorlige skader som følge. 
En ny sikringsafbryder kan 
være vejen til at mindske 
risikoen for lysbuer.

Rittal udvider systemløs-
ningen Ri4Power 185mm 
med en ny NH-sikrings-
afbryder til lavspændings-
tavleanlæg. Denne arbejder 
med dobbeltbrydning ved 
hjælp af en fjeder inden 

den afbryder, for at undgå 
at lysbuer bryder spændin-
gen først.

Vertikal installation
Til forskel fra andre afbry-
dere er Rittals NH-sikrings-
afbryder vertikalt monteret 
og tillader tilslutning både 
fra oven og neden. Det verti-
kale design tilbyder også me-
re effektiv varmeafledning 
end en horisontel model.

Enkel at tilslutte
Ingen hultagning kræves for 
at skabe kontakt. Fæstning 
udføres med klemmeskruer 
eller alternativt med skrue-
fæstning. Det er også muligt 
at tilslutte forskellige typer 
ledere med skrue- eller bok-
sterminaler.

Mere beskyttelse øger 
personsikkerheden
Forskellige typer af berø-
ringsbeskyttelse øger sik-
kerheden for operatøren. 
Tilslutning af et elektronisk 
system til sikkerhedsover-
vågning er et alternativ. 
Øget sikkerhed sikres også 
gennem det værktøjslåste 
låg samt af en integreret 
positioneringsindikator.

De nye NH-sikringsaf-
brydere er tilgængelige til 
sikring af NH 00-3 og hol-
der samme størrelse op til 
630 A og kan kombineres 
med de komponenter og 
adaptere, som indgår i sy-
stemløsningen.
www.rittal.dk

hassel.

Sikringsafbryder der 
forebygger lysbuer

Armatec udfører service 
både on-site og på sit 
serviceværksted.

PUMPESERVICE. Alle 
installationer og anlæg 
har behov for service og 
vedli gehold. For at sikre 
både driftssikkerheden og 
drifts økonomien er det vig-
tigt at forebygge eventuelle 
unø dige driftsstop. Hvad 
enten der køres med plan-
lagt vedligehold eller der 
lø bende bliver serviceret på 
anlæggets pumper skal ser-
viceintervaller respekte res 
og overholdes.

Mere end 25 års erfa ring
Hos Armatec udfører man 
service på pumper i alle 
størrelser, uanset pumpe-
type eller fabrikat. Med 
mere end 25 års erfaring 
findes der ingen opgaver 
der er for komplicerede. 
Man udfører både service 
on-site og på vores ser-
viceværksted. I pumpeaf-
delingen sidder specialister 
altid klar til at kunne råd-
give, hjælpe og servicere 
kunder. Med deres kom-
petencer og brede viden 
indenfor pumpeteknik kan 
forebygges, at anlægget 
rammes af uhensigtsmæs-
sige driftsstop, sikre leveti-
den og dermed få anlæg gets 
life-cycle-cost optime ret. 
Armatecs servicefolk kører 

rundt i hele landet og kan 
også yde service uden for 
normal åbningstid.

Dokumentation  
og cer tifikater
Det ses mere og mere at 
kravene til certifikater og 
dokumentation øges og 
dermed er det ofte en nød-
vendighed at kunne doku-
mentere både selve ser vicen 
men også materia lerne, der 
er blevet udskif tet. Det 
tager firmaet selv følgelig 
højde for, og man kan også 
tilbyde at udskifte dele 
på en pumpe for at kunne 
imødekomme nye krav. 
Så hvad enten der ønskes 
materialecertifika ter i hen-
hold til EN 10 204 (2.1, 2.2, 
3.1, 3.2 m.m.), om det er til 
pharma- eller fødevarein-

dustrien, hvor der ønskes 
FDA eller andre godken-
delser, kan vi selv følgelig 
også levere det. Hvis pum-
pen eller delene skal til ud-
landet, og der er specielle 
certifikater som for eksem-
pel GOST, kan vi også klare 
det hos Ar matec. Pumper 
der kom mer til service på 
værkste det trykprøves al-
tid inden de forlader vores 
værksted.

Armatec tilbyder også 
la seropretning af pumper 
- også andre fabrikater ud-
over eget pumpeprogram.  
Specialisterne er mere end 
villige til at komme ud til en 
uforpligtende samtale om-
kring eventuelle løsnin ger.
www.armatec.dk

 hassel.

Pumpeservice på alle 
typer og fabrikat

AUTOMATION. Et nyt ud-
viklingssamarbejde skal 
minimere menneskelige 
fejl i håndteringen af den 
stadig større mængde vand, 
der behandles på platforme 
i den danske Nordsø. Sam-
arbejdet omfatter forskere 
fra DTU og Aalborg Uni-
versitet, Center for Olie og 
Gas – DTU og det norske 
firma Eldor.

Samarbejdet omkring det 
konkrete projekt er for al-
vor skudt i gang i starten af 
oktober og har fokus på at 
bidrage til den meget kom-
plekse proces, der anven des 
i forbindelse med håndte-
ring af det vand der produ-
ceres sammen med olien fra 
Nordsøen, og som udgør ca. 
40 % af det samlede volu-
men der kommer op fra 
undergrun den.

 Teknologien udvikles i 

samarbejde med et norsk 
firma, der har ekspertise i 
at fremme processer – og 
som i sin søgen efter at løse 
den aktuelle udfor dring for 
olieindvindingen fra Nord-
søen, stødte på en velegnet 
automationsteori, der er ud-
viklet af professor Morten 
Lind på DTU Elektro. 

Et springbræt i  
energi håndtering
-Jeg har i mange år arbej-
det dels med det teoretiske 
grundlag for automation, 
men i særdeleshed også 
med den tilknyttede tek-
nologiudvikling. Det bliver 
spændende nu at afprøve 
teknologien i praksis på olie-
indvending. Jeg fore stiller 
mig, at det bliver et spring-
bræt i forhold til at udbrede 
den til de mange andre om-
råder inden for særligt ener-

gihåndtering, hvor metoden 
vil være op lagt at anvende, 
fortæller Morten Lind.

Foreløbig tildelt  
4,5 mio. kr.
Der er foreløbig tildelt 
projektet 4,5 mio. kr., som 
skal anvendes til yderligere 
udvikling på DTU og ikke 
mindst afprøvning af de 
nye teknologier på Aalborg 
Universitets pilotanlæg i 
Esbjerg. Det færdige pro-
jekt ventes at være klar til 
ibrugtagning på et prototy-
peniveau allerede i 2018.

Målet er reel innova tion
-Forbedring af watermana-
gement på olieboreplat-
forme er en af vores 6 
de monstrationsmodeller, 
fortæller programme ma-
nager Erik Bek-Pedersen 
fra Center for Olie og Gas 
– DTU. 

-Vores fokus er at skabe 
reel innovation i form af nye 
produkter, processer eller 

metoder, der kan skabe 
værdi i energipro duktionen. 
Det gør vi med dette projekt 
– hvor vores rolle bl.a. er at 
bringe de rette kompetencer 

sammen på tværs af landet, 
som i fællesskab kan udvikle 
de efterspurgte løsninger. 
Løsninger, som vi forven ter 
efterfølgende kan an vendes 

af andre, der står overfor lige 
så komplekse udfordringer, 
siger Erik Bek-Pedersen.

hassel.

Sikringsafbryder der sikrer driften 
og beskytter personalet.

Servicefolkene er klar til at køre rundt i hele landet.

Automation skal behandle vand i forbindelse med olieudvin ding.

Mere effektiv olieudvinding 
med watermanagement
Fokus på håndtering af den mængde vand, der  
produceres sammen med olie fra Nordsøen
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3D-print er på vej til at 
re volutionere fremtidens 
in dustrielle produktion. 
Ad ditiv fremstilling om-
fatter altid to forskellige 
ele menter: præcise 3D-prin-
tere og højpræstationsma-
terialer. Sidstnævnte skal 
overholde de særlige krav 
til smelte- og krympepro-
cesser inden for 3D-print 
og må samtidig ikke mi-
ste deres karakteristiske 
mate rialeegenskaber. 
Filamen terne fra motion 
plastics-specialisten igus 
er desig net til friktion og 
slid – komponenter printet 
af disse materialer er op til 
50 gange mere slidstærke 
end standardplast anvendt 
til 3D-print.

Specialist til  
lægemid del- og fødevare
Med iglidur C210 tilbyder 
igus nu et nyt materiale 
som tribofilament, der er 
ekstremt resistent over 
for kemikalier. Det kan 
modstå et stort antal sy-
rer og op løsningsmidler. 
Tribofila mentet af iglidur 
C210 er endda modstands-
dygtigt over for hydrogen-
peroxid (brintoverilte), der 
ofte an vendes som blege- 
og des infektionsmiddel. 
Materi alet er desuden 
kendeteg net ved en høj grad 
af slid resistens, som sikrer 
den printede komponent 
lang driftslevetid. Det har 
også vist sig modstands-
dygtigt over for høje tem-
peraturer. Tribofilamentet 
kan klare applikations-
temperaturer på op til 180 
°C i kortere intervaller, og 
på op til 100 °C i længere 
tid. Materialet fås med en 
diameter på 1,75 eller 3 

millimeter og kan derfor an-
vendes i gængse 3D-printere 
til FDM-teknologien. Fila-
mentet af iglidur C210 er 
velegnet til en række bran-
cher og anvendelsesformål, 
særligt til hygiejnisk sen sible 
områder, f.eks. inden for 
den farmaceutiske in dustri 
og fødevarebran chen, hvor 
komponenter ofte kommer 
i kontakt med aggressive 
rengøringsmid ler.

Allerede 6 tribofila menter  
i sortimentet
Ud over det nye materiale 
af glider C210 har igus fem 
andre filamenter på pro-
grammet som kan anven des 
til at printe kompo nenter. 
Alt efter behov har hvert en-
kelt materiale sine fordele, 
så der kan lægges vægt på let 
forarbejdning (iglidur I150-
PF), særdeles høj styrke 
(iglidur I180-PF) eller høje 
applikationstem peraturer 
kombineret med optimal 
slidresistens (igli dur J260 
PF). Alle tribo filamenter 
fra igus har markant lavere 
friktionsko efficienter end 
almindelige 3D-printma-
terialer. Takket være deres 
slidstyrke egner de sig især 
til dynamiske applikationer. 
Tribofila menter fås som 
filament materiale eller al-
ternativt som en allerede 
færdig printet, monterings-
klar komponent fra igus 
3D-printservice og deres 
indi viduelle særlige egenska-
ber kan brugerne udnytte 
3D-printløsningen fuldt ud. 
Lavere materiale- og ener-
giforbrug i kombination 
med hurtig produktion åb-
ner op for et enormt bespa-
relsespotentiale.
www.igus.dk           hassel.

Kemikalieresistente 
komponenter fra 
3D-printeren
motion plastics-speciali sten igus har udvidet sit sorti-
ment af slidstærke tribofilamenter til 3D-print med det 
kemikalieresi stente iglidur C210 og til byder nu i alt seks 
mate rialer til FDM-teknolo gien. Med denne nye løsning 
kan der fremstil les prototyper og små se rier til endnu 
flere anven delsesformål, for eksem pel til kontakt med 
ag gressive rengøringsmid ler.

Det slidstærke 
tribofilament 
iglidur C210 
til kemikalie-
resi stente 
3D-printede 
komponen ter.

AS-I. Bihl+Wiedemann har 
udvidet sit store sortiment af 
analoge AS-i-moduler med 
to analoge outputmoduler 
(BWU3105, BWU3106) 
og to analoge inputmoduler 
(BWU3104, BWU3100) i 
et nyt, pladsbesparende 
IP67-kabinet på kun 45 
mm i bredden. De muliggør 
brug selv på trange monte-
ringssteder. Desuden med-
følger 2 x 2 terminaler til 
profilkabel (2 hver, AS-i og 
AUX). Det gør det muligt 
at implementere forgrenin-
ger direkte i modulet uden 
separate passive fordelere.

Pladsbesparende, analoge moduler  

Analogt inputmodul og analogt outputmodul, M12, IP67.

VejleTrappen har investe-
ret i avanceret software, 
der optimerer arbejdsgan-
gen til gavn for eksem-
pelvis boligselskaber og 
byggefirmaer. 

SOFTWARE. Højteknologi-
ske computerløsninger og 
traditionelt håndværk er to 
ting, de færreste umiddel-
bart forbinder. Ikke desto 
mindre spiller netop it en 
stadig større rolle i moderne 
trappeproduktion. Blandt 
andet hos producenten Vej-
leTrappen, der viderefører 
de stolte håndværkstraditio-
ner med et konstant blik på 
nyeste produktionsmetoder 
– herunder nu også avan-
ceret software, der letter 
processen med at klargøre 
målfaste trappetegninger til 
filer, som de CNC-styrede 
træbearbejdningsmaskiner 
skal fødes med. 

– Vi har fået special-
udviklet en såkaldt post-
processor, der er unik og 
tilpasset præcist vores behov 
og produktionsapparat. Det 

forkorter processen ganske 
betragteligt, og vi regner 
med at højne effektiviteten 
og produktiviteten med 
mellem 20 og 25 procent. 
Den besparelse gør det mu-
ligt for os at være markant 
mere konkurrencedygtige 
på prisen, fortæller Henrik 
Jensen, direktør i VejleTrap-
pen. 

Strømlinet produktion
VejleTrappen har netop in-

stalleret postprocessoren, 
og arbejdet med at få det im-
plementeret i produktionen 
er i fuld gang. 

– Det er et stykke kom-
pliceret software, som kræ-
ver en detaljeret indsigt. 
Samtidig er der tale om en 
kulturændring, hvor vi alle 
skal vænne os til en helt ny 
måde at gøre tingene på. In-
vesteringen er et stort skridt 
i retningen fra egentligt 
håndværk imod en strøm-

linet produktionsvirksom-
hed, hvor vi kan levere 
bedre kvalitet og reducere 
leveringstiden, forklarer 
Henrik Jensen. 

Et løft i produktiviteten
Selvom læringsprocessen 
stadig er i fuld gang, kan 
Henrik Jensen allerede nu 
mærke et løft i produktivi-
teten. 

– Konkurrencen er hård 
blandt trappeproducenter, 
og det er derfor ekstremt 
vigtigt, at vi allerede er be-
gyndt at høste frugten af 
vores investering. Vi kører 
hårdt på med implemen-
teringen og med at gøre os 
erfaringer, som betyder, at vi 
kan tilbyde kortere levere-
ringstid og skarpere priser, 
siger Henrik Jensen. 

Han pointerer, at man 
konstant vil følge den ri-
vende teknologiske udvik-
ling og løbende kommer til 
at investere i it for at opret-
holde et moderne produk-
tionsapparat. 
www.vejletrappen.dk

hassel.

Skræddersyet software giver billigere trapper

It spiller en stadig større rolle i moderne trappeproduktion. Ed en 
specialudviklet postprocessor kan Vejletrappen serieproducere 
trapper til en lavere pris.

Med to parallelle control-
lere øges tilgængeligheden 
af alarm- og overvåg-
ningssystemer betydeligt.

KONTROL. På den nyligt 
afholdte offshoremesse i 
Hamborg præsenterede 
WAGO et nyt koncept for 
skibscontrollerredundans, 
der vil øge tilgængeligheden 
af alarm- og overvågnings-
systemer betydeligt. Det 
særlige ved denne redun-
dansløsning er, at systemet 
er baseret på Modbus-TCP-
protokollen og standard-
hardware fra WAGO. Det 
letter ikke kun idriftsæt-
telsen, men giver også en 

omkostningsfordel ekspli-
cit for WAGO-kunder ved 
integration af løsningen i 
eksisterende automations-
systemer. 

Softwarebibliotek  
installeres
Som programmeringsmiljø 
for controlleren anvendes 
WAGO‘s engineering tool 
e!COCKPIT (CODESYS 
3.5). Programmerings-
miljøet kan let downloa-
de PLC-programmet til 
begge PLC‘er samtidig. 
For at kunne bruge den 
applikationsbaserede con-
trollerredundans skal der 
installeres et softwarebib-
liotek med de nødvendige 
synkroniseringsfunktioner 

i master-PLC‘en. Bibliote-
ket giver også mulighed for 
at integrere undernoder 
redundant ved hjælp af 
Dual-LAN. Undernoderne, 
også kaldet smart-koblere, 
skal ikke programmeres 
i den forbindelse; de skal 
kun bootes fra et SD-kort 
og kan konfigureres via en 
integreret webserver. De 
analoge og digitale ind-
gangs-/udgangsmoduler 
registreres automatisk af 
smart-kobleren. Ligeledes 
får den overordnede ma-
ster-PLC automatisk stil-
let en procesafbildning til 
rådighed. Master-PLC‘en 
kan desuden kommunikere 
med overordnede SCA-
DA-systemer via Modbus-

TCP-protokollen. Den 
redundante tilslutning sker 
via to adskilte netværk.

Øjeblikkelig kobling 
ved fejl
Løsningsdesignet svarer til 
et SPOF-tolerant system 
(Single Point of Failure), så-
ledes at fejl, der evt. opstår, 
f.eks. udfald af spændings-
forsyning, LAN-forbindel-
se, swithes eller controller, 
altid kan kompenseres uden 
styring. Fordoblingen af 
ETHERNET-topologien og 
den redundante overførsel 
af meddelelser giver en øje-
blikkelig kobling i tilfælde 
af fejl i netværket.
www.wago.dk

hassel.

Koncept for applikationsbaseret 
controllerredundans
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Professor i datalogi Kim 
Guldstrand Larsen fra 
Aalborg Universitet er 
til delt den ærefulde og be-
tydningsfulde ’Grundfos-
prisen’. Prisen gives for bl. 
a. internationalt aner-
kendte industrirelevante 
it-løsninger.

HÆDER. Grundfosprisen på 
1 million kroner går i år til 
professor Kim Guld strand 
Larsen, Aalborg Universi-
tet, der anerkendes for sin 
forskning inden for cyberfy-
siske systemer og sin konti-
nuerlige indsats for og bidrag 
til datalogien. Et felt, hvori 
han har op nået store teore-
tiske resul tater og samtidig 
formået at omskabe dem 
til værdi fulde løsninger til 
gavn for industrien.

- Det er en stor ære for 

mig at modtage den her pris. 
Helt særligt glæder jeg mig 
over, at der ikke er stram-
me krav til, hvad pri sen 
skal bruges til. Det betyder 
nemlig, at jeg har frihed til 
at vurdere, hvor jeg mener 
pengene bedst bruges inden 
for mit felt. Forskning tri-
ves ganske enkelt bedst, hvis 

man som forsker har frihed 
til at for følge det, man nu 
engang vurderer, er bedst 
for forskningen, siger Kim 
Guldstrand Larsen.

En mangeårig 
enestå ende indsats
Når komplekse indlejrede 
it-systemer skal anvendes i 

industrien, er det essentielt, 
at de både er pålidelige og 
robuste. Denne udfor-
dring har stået centralt i 
Kim Guldstrand Larsens 
karri ere; en karriere der 
byder på fl ere epokegø-
rende mi lepæle. Blandt de 
vigtigste kan fremhæves 
hans ph.d.-afhandling ved 
Edinburgh University, 
hvor omdrej ningspunktet 
var formule ring af teoreti-
ske datalogi ske resultater 
og praktisk anvendelse af 
disse inden for parallelle 
processer; udviklingen af 
analyse værktøjet UPPAAL 
i sam arbejde med Uppsala 
Uni versitet og hans arbejde 
i forskningsenheden CISS, 
og senest i regi af forsk-
ningscentret DiCyPS, der 
støttes af Innovationsfon-
den og med et budget på 75 
millioner kroner arbej der på 
at skabe pålidelige og opti-
male it-infrastruktu rer for 

dataintensive cyber fysiske 
systemer.

Levedygtig klassiker
Vi skal imidlertid næsten 
20 år tilbage i tiden, før hi-
storien om en af Kim Gulds-
trand Larsens helt særlige 
bedrifter tog sin begyndel-
se; nemlig udvik lingen af 
analyseværktøjet UPPAAL. 
Et analyse værktøj, der fore-
tager komplekse tids- og res-
sourceanalyser af software 
og gør det muligt at opdage 
softwarefejl tidligt i pro-
cessen og forudsige, hvor dan 
et it-system vil virke.

- UPPAAL er et værk-
tøj, som kan anvendes, når 
man skal planlægge sin de-
signmission. Hvis man f.eks. 
ønsker at vide, hvor lang tid 
det tager at afvikle indlej-
rede softwarerutiner, så er 
UPPAAL simpelthen det 
bedste værktøj. Og det her 
med tiden er helt afgø rende, 

hvis man eksempel vis desig-
ner kompliceret software til 
førerløse biler, hvor det ikke 
er ligegyl digt, hvad der sker 
hvornår – og hvor lang tid 
det f.eks. tager at udløse en 
airbag.

Høj brugsværdi 
for virksomheder
UPPAAL har gjort under-
værker for mangt og mange 
og har adskillige gange be-
vist sit værd som mønster-
eksempel på, hvor dan noget 
ganske vist kan være meget 
teoretisk for ankret, men 
samtidig have stor praktisk 
betydning og høj brugsvær-
di for både virksomheder 
og samfund. Til spørgsmå-
let om, hvor vidt UPPAAL 
stadig an vendes om tyve år, 
er sva ret fra ophavsmanden 
over rasket, men sikkert: - Ja, 
UPPAAL skal nok køre tyve 
år mere.

hassel.

IT-sværvægter får Grundfosprisen 
for industrirelevante it-løsninger

Professor Kim Guldstrand Lar sens får for en enestående ind sats.

Expanites overfl adebe-
handling af rustfrit stål 
revolutionerer industrien. 

PUMPER. Procestiden for 
overfl adehærdningen er 
meget kort – i princippet er 
dag-til-dag levering muligt, 
hvilket er væsentligt hurti-
gere leveringstider end an-
dre leverandører. Resultatet 
er ekstraordinært og sætter 
nye standarder for materia-
lets modstandsdygtighed 
over for slid og korrosion.

Typisk vælges rustfrit 
stål når korrosion og/eller 
migrations egenskaber er 
vigtige faktorer – og er der-
for yderst velegnet til fø-
devareindustrien. I mange 
tilfælde bliver det relativt 
bløde rustfrie stål dog ud-
sat for slid og/eller rivning. 
Dette er et stort problem, 
især i pumper, hvor det er 
slibende og korrosive medier 
som håndteres. 

Expanite har i de seneste 
måneder oplevet voksende 
succes i pumpeindustrien 
- hovedsageligt i Tyskland, 
Nordamerika samt Japan 
ved at hærde både skruer og 
dele til fortrængningspum-
per til brug i fødevareindu-
strien (Food & Beverage).

Overfl adehårdhed 
med en faktor 10
Med Expanite processor er 
det muligt at øge materia-
lets overfl adehårdhed med 
en faktor 10 og samtidig be-
vare eller forbedre korrosi-
onsbestandigheden. Denne 
metode er unik da den kan 
anvendes til både austeni-

tisk, ferritisk, martensitisk 
og duplex rustfrit stål. 

Expanite processen øger 
materialets overfl adehård-
hed og dermed undgåes 
problemer som rivning, slid, 
kavitation og korrosion. Ex-
panite overfl adehærdning 
giver en fordel for mange 
industrier pga. højere op-
petid/længere levetid og 
dermed øgede økonomiske 
besparelser. 

Mikrografer & hårdheds 
profi l af dele i AISI316

Godkendelse til 
fødevareindustrien
Expanite har udført migra-
tionstest for at dokumen-
tere at austentitic rustfrit 
stål som har fået en Expa-
nite behandling overholder 
retningslinjer og krav fra 
de amerikanske FDA og 
EN1935. 
Fordele:
Forbedret overfl adehård-
hed på op til 1200-1500 
HV0.05 (afhængig af ma-
teriale og overfl ade).
Ingen rivning eller slid pro-
blemer på pumper til hånd-

tering af væske og andre 
levnedsmidler.
Ingen risiko for delami-
nering eller afskalning 
(Expanite er ikke en over-
fl adebelægning).
Leveringstid ned til 3 ar-
bejdsdage.
Pålideligt og ens resultat - 
materialer forbliver uæn-
dret efter behandling.

Hærdning af ventiler, 
snekker, motorer
Teknologien kan øge vær-
dien væsentligt på fl ere 
forskellige produkter i en 
lang række brancher – f.eks. 
pumper, ventiler, snekker, 
bolte, skruer, motorer, mix-
ere etc. til fødevareindustri-
en og den øvrige industri.

Der tilbydes tre forskel-
lige grundliggende proces-
ser, som alle kan optimeres 
for at møde kundens krav til 
materialets modstandsdyg-
tighed. Derfor kan Expanite 
udvikle og skræddersy løs-
ninger for en bred vifte af 
virksomheder og industrier.
www.expanite.com

hassel.

Overfl adebehandling foretages 
på mange komponenter.

Overfl adehærdning  
styrker pumperne Ny generation af indu-

strielle PC-platforme og 
touch-skærme fra Omron.

IPC. Omron har lanceret en 
ny generation af industrielle 
PC‘er, panel PC‘er og indu-
strielle standard-monitors, 
der hver især er designet til 
at være hårdføre, pålidelige, 
skalerbare og have en høj 
ydeevne. 

Hurtig integration
De er velegnet til såvel vi-
sualisering, datahåndtering, 
måling, styring, regulering 
samt kontrol af proces- og 
maskindata. Hertil kan de 
hurtigt integreres i både 
nye og eksisterende ap-
plikationer. Det er således 
’ready-out-of-the-box’ for 
problemfri forbindelse med 
maskin-, felt- og it-netværk.

Touchskærme til handsker
Sideløbende med IPC’en 
introduceredes en ny serie 
af industrielle skærme med 
touchscreen. På baggrund 
af smarte algoritmer kan 
touchscreen-controlleren 

detektere ikke-standard 
handlinger, såsom trykfejl, 
berøring med håndfl ader, 
vand og rengøring. Det 
selvom brugeren er iført 
handsker.
 jsj

IPC og touch-skærme
Omron har lanceret 
en ny generation af 
industrielle PC‘er, der 
er designet til at være 
hårdføre, pålidelige, 
skalerbare og have en 
høj ydeevne.

Siemens har lanceret mar-
kedets mindste frekvens-
omformer, Sinamics V20. 

FREKVENS. Markedets 
mindste frekvensomfor-
mer, Sinamics V20 fra Sie-
mens, har en bredde på kun 
68 mm og en højde på kun 
142 mm. Herved reduceres 
den påkrævede installati-
onsplads signifi kant. Ved 
byggestørrelsen FSAA er 
indbygningsdybden 108 
mm og er forberedt for mo-
toreffekter 0,12 - 0,25 eller 
0,37W. Ved byggestørrelse 
FSAB er indbygningsdyb-

den 128 mm og er forberedt 
for motoreffekter 0,55 el-
ler 0,75kW ved forsyning-
spænding 1 x 230V, 50Hz. 

Frekvensomformeren kan 
vælges med integreret EMC 
(elektromagnetisk kompati-
belt) fi lter, som gør, at den 
kan anvendes i beboede el-
ler kommercielle områder 
jf. DIN EN 61800-3. jsj

Markedets mindste 
frekvensomformer

Markedets mindste 
frekvensomformer, Sinamics V20.
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Af Jørgen Sommer.

LOV. Maskiner til forsk-
ningsformål. Undtagelsen 
i maskindirektivets artikel 
1, stk. 2, litra h, blev ind-
ført, fordi man ikke anså det 
for rimeligt at lade kravene 
i maskindirektivet gælde 
laboratorieudstyr, der er 
specielt konstrueret og 
fremstillet til behovene i 
særlige forskningsprojekter. 
Derfor gælder undtagelsen 
ikke maskiner, der er per-
manent opstillet i laborato-
rier, og som kan bruges til 
generelle forskningsformål, 
eller maskiner, der er instal-
leret i laboratorier til andre 
formål end forskning såsom 
prøvning.

Undtagelsen gælder kun 
udstyr, der er konstrueret og 
fremstillet til midlertidige 
forskningsformål, hvilket vil 
sige udstyr, der ikke længere 
vil blive brugt, når forsk-
ningsprojekterne, som de 
var beregnet til, er fuldført.

Maskiner under 
lavspændingsdirektivet
Et af formålene med revi-
sionen af maskindirektivet 
var at præcisere grænsen 
mellem maskindirektivets 
anvendelsesområde og an-
vendelsesområdet for di-
rektiv 2006/95/EF20 om 
lavspænding (tidligere di-
rektiv 73/23/EØF som æn-
dret) for at opnå en højere 
grad af retssikkerhed.

I artikel 1, stk. 2 litra k, 
fi ndes en liste over kategori-
er af elektriske og elektroni-
ske lavspændingsprodukter, 
som er undtaget fra maskin-
direktivets anvendelsesom-
råde.

Elektriske maskiner, som 
ikke fi ndes blandt kategori-
erne i artikel 1, stk. 2, litra k, 
og som heller ikke er berørt 
af en af de øvrige undtagel-
ser, falder ind under maskin-
direktivet. 

Når sådanne maskiner 
har en strømforsyning, der 
ligger inden for lavspæn-
dingsdirektivets spæn-
dingsgrænser, mellem 50 
og 1000 V for vekselstrøm 
og mellem 75 og 1500 V for 
jævnstrøm, skal de opfylde 
lavspændingsdirektivet.

I så fald bør fabrikantens 
EF-overensstemmelses-
erklæring imidlertid ikke 
henvise til lavspændingsdi-
rektivet.

På den anden side er elek-
trisk lavspændingsudstyr, 

der markedsføres særskilt 
til inkorporering i maskiner, 
omfattet af lavspændingsdi-
rektivet som sådan.

Defi nition 
af markedsføring
Ordet maskine i defi nitio-
nen af markedsføring an-
vendes i den brede forstand, 
hvilket vil sige, at defi nitio-
nen gælder markedsføring af 
ethvert af de produkter, der 
er anført i artikel 1, litra a-f. 

Maskindirektivet gælder 
maskiner og delmaskiner, 
der markedsføres i EU. 

Det omfatter ikke pro-
dukter, der er fremstillet 
i EU med henblik på mar-
kedsføring eller ibrugtag-
ning i lande uden for EU, 
selv om visse af disse lande 
kan have nationale bestem-
melser, der bygger på ma-
skindirektivet, eller måske 
godtager maskiner på deres 
marked, der er i overens-
stemmelse med maskindi-
rektivet.

Nye og brugte maskiner

Maskindirektivet fi nder 
derfor anvendelse på alle nye 
maskiner, der markedsføres 
eller ibrugtages i EU, uanset 
om de er fremstillet i EU el-
ler uden for EU.

Maskindirektivet gælder 
brugte maskiner, som oprin-
delig blev stillet til rådighed 
med henblik på distribution 
eller brug uden for EU, når 
de efterfølgende markeds-
føres eller tages i brug for 
første gang i EU. 

Den person, der har an-
svaret for at markedsføre 
eller tage en sådan maskine 
i brug for første gang i EU, 
uanset om han selv er fabri-
kant af maskinen, importør, 
distributør eller bruger, skal 
opfylde alle de forpligtelser, 
der er fastlagt.

 
Ombygning af maskiner
Maskindirektivet gælder 
også maskiner, der er bygget 
på brugte maskiner, som er 
blevet omdannet eller om-
bygget i så væsentlig grad, 
at resultatet må anses for at 
være en ny maskine. 

Spørgsmålet er så, hvor-
når omdannelsen af en 

maskine anses for at være 
fremstilling af en ny ma-
skine i henhold til maskin-
direktivet. 

Det er ikke muligt at op-
stille præcise kriterier for 
svaret på dette spørgsmål i 
hvert enkelt tilfælde.

I tvivlstilfælde er det der-
for tilrådeligt for den per-
son, der markedsfører eller 
tager en sådan ombygget 
maskine i brug på markedet, 
at konsultere de relevante 
nationale myndigheder.

Når maskindirektivet 
anvendes på maskiner 

Defi nitionen af markeds-
føring sammen med defi -
nitionen af ibrugtagning i 
artikel 2, litra k, bestemmer 
den fase, hvori maskinen 
skal overholde direktivets 
relevante bestemmelser. 

Fabrikanten eller dennes 
repræsentant skal have op-
fyldt alle deres forpligtelser 
vedrørende maskinens over-
ensstemmelse, når den mar-
kedsføres eller tages i brug.

Maskindirektivets 
anvendelse
Markedsføring henviser til 
den enkelte maskine eller 
delmaskine og ikke en mo-
del eller type. De relevante 
bestemmelser i direktiv 
2006/42/EF gælder derfor 
alle maskiner eller delma-
skiner markedsført pr. 29. 
december 2009.

Især anses en maskine, som 
overføres fra fabrikanten til 
dennes repræsentant i EU 
med henblik på at opfylde 
alle eller nogle af de forplig-
telser, der er fastlagt, ikke 
for at være markedsført, før-
end den stilles til rådighed 
med henblik på distribution 
eller brug. 

Det samme gælder for 
maskiner, der stadig er un-
der fremstilling og overføres 
af

fabrikanten til fremstil-
lingsanlæg uden for EU med 
henblik på fuldførelse på et 
fremstillingsanlæg i EU.

Fabrikanten kan blive 
nødt til at betjene eller teste 
maskinen eller dele af den 
under fremstilling, samling, 

montering eller justering, 
før den markedsføres eller 
tages i brug. 

I så fald skal han træffe de 
nødvendige forholdsregler 
til at beskytte operatørens 
og andre udsatte personers 
sundhed og sikkerhed under 
sådanne operationer (i over-
ensstemmelse med de natio-
nale arbejdsmiljøregler og 
reglerne om gennemførelse 
af direktiv 2009/104/EF 
om brug af arbejdsudstyr).

Imidlertid kræves det 
ikke, at den pågældende ma-
skine opfylder bestemmel-
serne i maskindirektivet, 
førend den er markedsført 
eller taget i brug.

Der gælder særlige regler 
for maskiner, der udstilles 
på messer og udstillinger og 
ved demonstrationer.

 
Former for markedsføring

At stille en maskine til rådig-
hed indebærer, at maskinen 
overføres fra fabrikanten til 
en anden person, for eksem-
pel en distributør eller en 
bruger. Der er imidlertid 
ingen krav til denne over-
førsels juridiske eller kon-
traktlige form.

I mange tilfælde inde-
bærer markedsføring, at 
ejerskabet til maskinen 
overføres fra fabrikanten 
til distributøren eller bru-
geren i bytte for betaling. 
For eksempel salg eller af-
betalingskøb.

I andre tilfælde kan mar-
kedsføring antage andre 
kontraktlige former. For 
eksempel leasing eller leje. 
I sådanne tilfælde gives der 
mod betaling en ret til brug 
af maskinen, uden at ejer-
skabet overføres. Maskin-

direktivet gælder sådanne 
maskiner, når de første gang 
er genstand for en leasing- 
eller lejekontrakt i EU. 

Maskindirektivet fi nder 
ikke anvendelse, når brugte 
maskiner, som oprindelig 
blev markedsført i henhold 
til maskindirektivet er gen-
stand for en efterfølgende 
leasing- eller lejekontrakt i 
EU. 

Leje eller leasing af brug-
te maskiner kan være under-
lagt nationale regler.

Markedsføring af 
maskine samlinger
Samlinger af maskiner, som 
er samlet på brugerens an-
læg af en anden person end 
brugeren, anses for at være 
markedsført, når samlings-
operationen er fuldført, og 
samlingen er overdraget til 
brugeren til anvendelse.

Markedsføring 
af delmaskiner
Delmaskiner anses for at 
være markedsført, når de 
stilles til rådighed for en 
fabrikant af maskiner eller 
samlinger af maskiner, som 
delmaskinen skal inkorpo-
reres i.

Defi nition af fabrikant
Forpligtelserne i maskindi-
rektivet i forbindelse med 
maskinens eller delmaski-
nens overensstemmelse 
påhviler fabrikanten eller 
dennes repræsentant. 

Defi nitionen af „fabri-
kant“ sammen med den 
efterfølgende defi nition af 
„repræsentant“ er afgørende 
for, hvem der skal opfylde 
disse forpligtelser.

Ordet maskine i defi ni-

tionen af fabrikant anvendes 
i den brede forstand, hvilket 
vil sige, at defi nitionen gæl-
der fabrikanten af ethvert af 
de produkter, der er anført 
i maskindirektivets artikel 
1, litra a-f. 

Defi nitionen gælder også 
fabrikanter af delmaskiner.

Hvem er fabrikant
En fabrikant kan være en 
fysisk eller juridisk person, 
dvs. en enkeltperson eller 
en juridisk enhed som for 
eksempel et selskab eller 
en forening. 

Konstruktionen og frem-
stillingen af en maskine eller 
en delmaskine kan involvere 
en række enkeltpersoner 
eller selskaber, men en af 
dem skal påtage sig ansvaret 
som fabrikant med hensyn 
til maskinens eller delma-
skinens overensstemmelse 
med direktivet.

Sædvanligvis leveres de 
elementer, der udgør en 
samling af maskiner, af for-
skellige leverandører, men 
der skal være en enkelt 
person, der påtager sig an-
svaret for samlingens over-
ensstemmelse som helhed. 
Det kan være fabrikanten af 
en eller fl ere af samlingens 
enkelte dele, en entreprenør 
eller en bruger, der påtager 
sig dette ansvar.

Hvis en bruger foretager 
en samling af maskiner til 
eget brug, anses han for at 
være fabrikant af samlingen.

Vejledning i anvendelse af maskindirektivet del-2
Denne artikel i serien vejledning i anvendelse af maskindirektivet 2006/42/
EF omhandler overvejende markedsføring af maskiner.

Maskindirektivet fi nder 
ikke anvendelse på maski-
nen, før den er markedsført 
eller taget i brug.

Markedsføring defi neres 
som tilrådighedsstillelse 
af en maskine med hen-
blik på distribution eller 
anvendelse. 

Maskiner anses også for 
at være markedsført, hvis 
de stilles til rådighed med 
henblik på gratis distribu-
tion eller anvendelse. For 
eksempel som gave eller 
lån.

En person, der foretager en 
samling af maskiner, anses 
for at være fabrikanten af 
samlingen af maskiner. 

En maskine betragtes som 
markedsført, når den før-
ste gang kan købes i EU.
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For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 
2016 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af 
en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2016 også 
ske i perioden 1. januar 2017 – 1. juli 2017. Efter denne 
dato betales et fast procenttillæg. 

Restskat
Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat 
er som følger:
•  Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2017, skal 

der ikke betales renter eller procenttillæg
•  Hvis restskatten betales i perioden 1. januar – 1. juli 

2017, skal der betales en dag til dag-rente
•  Hvis restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2017, 

skal der betales et procenttillæg.

Betaling inden nytår
Der skal ikke betales hverken dag til dag-rente eller 
procenttillæg.

Bemærk, at der kan være forskellige frister for rettidig 
indbetaling inden årets udgang afhængig af, om der bruges 
netbank eller dankort. Dette vil normalt fremgå af SKATs 
hjemmeside.

Er man selvstændigt erhvervsdrivende og anvender virk-
somhedsordningen, kan det være en fordel at vente med 
at betale restskatten indtil 2017 mod betaling af en dag til 
dag-rente. Det skyldes, at frivillige indbetalinger af restskat 
i virksomhedsordningen anses som private hævninger. Ved 
at afvente med betaling til 2017 udskyder man beskatningen 
af det hævede beløb ét år, og man kan nøjes med at betale 
renter af skatten, indtil den dag betaling sker.

Betaling i perioden 1. januar 2017 – 1. juli 2017
Ved indbetaling af restskat i perioden 1. januar 2017 – 1. 
juli 2017 skal der betales en dag til dag-rente på 2 % p.a.  
Dag til dag-renten kan ikke skattemæssigt fratrækkes.

Betales restskatten den 30. januar 2017, skal der betales 
rente for 30 dage. Udgør den forventede restskat eksem-

pelvis 100.000 kr., beregnes renten således:

100.000 kr. x 2 % x 30/365 = 164 kr.

Viser det sig senere, at restskatten er større, kan der fore-
tages yderligere indbetaling mod betaling af en dag til dag-
rente. Betaling skal dog være sket senest den 1. juli 2017.

Restskat, der ikke er indbetalt senest den 1. juli 2017
Er restskatten ikke betalt senest den 1. juli 2017, skal der 
ikke betales en dag til dag-rente men i stedet et procent-
tillæg. Procenttillægget udgør 4 %. Procenttillægget kan 
ikke skattemæssigt fratrækkes.

Hvis restskatten eksempelvis udgør 100.000 kr., indregnes 
19.200 kr. med tillæg af 4 % eller i alt 19.968 kr. i forskuds-
skatten for indkomståret 2018. Den resterende restskat på 
80.800 kr. med tillæg af 4 % eller i alt 84.032 kr. opkræves 
fordelt på tre rater i august, september og oktober 2017.

AM-bidrag
AM-bidrag er omfattet af reglerne om restskat. Det bety-
der, at der også ved for lidt betalt AM-bidrag skal betales 
en dag til dag-rente eller procenttillæg.

Overskydende skat
Ved udbetaling af overskydende skat får man et procent-
tillæg på 0,5 %. Der opnås ikke procenttillæg til oversky-
dende skat, der skyldes frivillig indbetaling af restskat. Ved 
udbetaling af overskydende skat, hvor der er betalt en dag 
til dag-rente af beløbet, vil der sammen med udbetalingen 
af den overskydende skat ske tilbagebetaling af den betalte 
dag til dag-rente.

SKAT påbegynder udbetaling af overskydende skat primo 
april 2017.

Selvstændigt erhvervsdrivende og andre, der anvender 
den udvidede selvangivelse, må vente lidt længere med at 
få overskydende skat udbetalt.
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Egatec forhandler 
af Comau´s robotter
Fra 1. november 2016 
er Egatec A/S blevet 
forhandler af robotter 
fra den italienske robot-
producent Comau, som 
omfatter salg og support 
af alle Comau´s robotløs-
ninger i Danmark, Norge 
og Island.
Samarbejdet understøt-
ter Egatec´s strategi om 
at være totalleverandør af 
automations- og robotløs-
ninger og virksomheden 
kan nu tilbyde et bredt 
sortiment af teknologisk 
avancerede og fleksible 
robotter til mange ap-
plikationer, alt fra bl.a. 
håndtering, svejsning, 
forsegling og palletering.

hassel.

Delta Elektronik A/S i Taastrup har fået 
tildelt: ”Koll-morgen Certified Application 
Engineer” and ”Kollmorgen Certified Field 
Sales Engineer”, som deltager i ”Kollmor-
gen Channel Partner Program”.

CERTIFIKAT. Delta Elektronik A/S har været 
beskæftiget med lineær teknik og servoteknik 
med levering af løsninger overvejede på det 
danske marked. Den danske virksomhed har 
modtaget certificeringen fra Kollmorgens 
MarCom Team.

Delta Elektronik A/S i Taastrup tilbyder 
en optimeret styrings- og drevpakke til en 
bred vifte af servo opgaver til alle brancher 
i den danske industri. Vi er et ungt, dyna-
misk team der beskæftiger 10 medarbejdere, 
hvoraf størsteparten har en ingeniørmæssig 
baggrund inden for styring og regulering.

40 års erfaring
Delta Elektronik A/S blev stiftet i 1974 og 
har siden repræsenteret internationalt kendte 
producenter af automatiseringsudstyr til den 
danske industri.

I årene frem til 1990 har Delta Elektro-
nik A/S selv designet og produceret skræd-
dersyede step- og servosystemer. Dette har 
givet os en unik ekspertise i højdynamiske 
servosystemer.

I 1999 gemmenførtes et generationsskifte 
i Delta Elektronik A/S, hvor yngre kræfter 
har overtaget ledelsen. Virksomheden er ført 
videre med de samme grundholdninger
Yderligere oplysninger:
www.deltaelektronik.dk

jsk

Kollmorgen Certified Partner
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Mads Madsen 
er blevet ansat hos Grønbech & Søn-
ner A/S som salgsingeniør med fo-
kus på doseringskomponenter- og 
løsninger.

Jacob V. Andersen 
er tiltrådt som salgssupporter hos 
Sortimo A/S, der er leverandør af 
varebilsindretning. Jacob V. Ander-
sen har en uddannelse som reser-
vedelsekspedient samt mange års 
erfaring fra RTT A/S, Mercedes-
Benz og DGI Byen.

Brian Madsen 
er blevet ansat hos Grønbech & Søn-
ner A/S som salgsingeniør. Han skal 
beskæftige sig med nysalg af større 
pumper til energisegmentet, salg 
af MAN-produkter samt større 
servicesager.

Nicolai Glud 
er tiltrådt som software developer i 
Prevas A/S. Nicolai Glud er uddan-
net Master of Science i Electrical 
Engineering med speciale i embed-
ded og signal processing. 

Helene Egebøl 
er fra årsskiftet udnævnt til admi-
nistrerende direktør i Schneider 
Electric Danmark, hvor hun får 
det overordnede ansvar for at ud-
vikle forretningens position inden 
for intelligente produkter og soft-
warebaserede løsninger, der øger 
energieffektiviteten i bygninger, 
datacentre og industriproduktioner. Dertil kommer 
ansvaret for det velkendte el-brand Lauritz Knudsen. 
Helene Egebøl kommer fra en intern stilling i 
Schneider Electric som direktør for forretningsudvikling 
på nordisk plan. Tidligere har hun været administrerende 
direktør i Fujitsu for Danmark og Norge og har arbejdet 
i ledende stillinger i ISS og IBM. 

Kasper Haack 
er blevet ansat hos Grønbech & Søn-
ner A/S som senior accountant.

Dan Johnson 
er blevet ansat i Sortimo A/S som 
sælger for at videreudvikle virk-
somhedens kundeportefølje. Dan 
Johnson, der er uddannet som smed, 
kommer til virksomhedens salgs-
team med 14 års BtB-salgserfaring 
fra fi rmaer som Sanistål, Lemvig-
Møller & Munk samt Berner. 

René Lafontaine 
er blevet ansat i Buhl & Bønsøe 
A/S som intern salgskonsulent. 
Hans væsentligste opgaver bliver 
at rådgive kundekredsen i Danmark, 
samt være opsøgende i relation til 
nye kunder og nye produkter. René 
Lafontaine har tidligere været ansat 
hos GPA, Lemvigh-Müller og A&O 
Johansen.

Xylem Water Solutions 
Denmark ApS vinder 
Vandmærket ved VandTek 
Award for deres revolutio-
nerende nyhed inden for 
pumpning af spildevand.

Et spildevandspumpe-
system med integreret 
intelligens sikrede vand-
teknologiselskabet Xylem 
Water Solutions Denmark 

ApS en VandTek Award ved 
et storslået awardshow i Cir-
kusbygningen i København.

 Glostrup-virksomheden 
vandt awarden med deres 
danmarksnyhed Flygt Con-
certor, et spildevandspum-
pesystem der automatisk 
registrerer driftsbetingel-
serne for sine omgivelser, 
og selv tilpasser sig pumpe-
betingelserne for at levere 
optimal ydeevne. Dette 
skulle blandt andet give 

energibesparelser på op til 
70 procent sammenlignet 
med almindelige pumpe-
systemer.

 
Ny hverdag for spildevand
- Vi er utrolig glade for at 
have fået anerkendelse for 
Flygt Concertor af et uvil-
digt panel, og vi glæder os 
til at komme ud til alle vore 
kunder og fortælle mere. 
Flygt Concertor har jo po-
tentialet til helt at ændre 

hverdagen for alle spilde-
vandsforsyninger til langt 
mindre tidsforbrug og 
besvær med deres spilde-
vandspumper - og som for-
syningerne bliver presset på 
deres ressourcer i disse år, 
kan den virkelig medvirke 
til at nå deres mål, siger di-
rektør for Xylem Water So-
lutions Denmark ApS, Tim 
Rindsig.

hassel.

Intelligent pumpesystem 
vinder VandTek Award

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

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

God kvalitet bringer 
processen på rette vej.

Produkter, rådgivning og service.
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Jørgen Blangsted • Glostrup Torv 6 • 2600 Glostrup
jb@folkebladet.dk • telefon 43 46 67 00
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PARLOCK A-S · NIMBUSVEJ 5 · 2670 GREVE · TLF.: 43 90 61 00 · www.parlock.dk · info@parlock.dk

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

Eller download kataloget som PDF.

Hos Parlock A-S stiller vi store krav til kvalitet - både kundeservice og 
produkter, og lægger vægt på, at indgåede aftaler overholdes.

9000, som sikrer ensartet høj kvalitet, kundeservice og dokumentation.

Kvalitet

Maskinteknik

Det er næsten sikkert, at den du 
                                                                                           
Det er helt sikkert, 
at vi kan oplyse dig 
om det.


