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Med Festo Motion 
Terminal VTEM starter en 
ny tidsalder, som sender 
pneumatikken ind i den 
fjerde industrielle 
revolution, Industri 4.0 
– med apps, som gør det 
muligt at erstatte over 50 
enkeltkomponenter. 

PNEUMATIK. Ligesom 
smartphonen for ti år siden 
vendte op og ned på mobil-
telefonmarkedet, vil Festo 
Motion Terminal VTEM 
vende automationstekno-
logien på hovedet. Funkti-
onsintegrationen på en ny 
måde – kombineret med 
software-apps – forenkler 
hele værdikæden, idet der 
nu kun kræves en type hard-
ware til utallige funktioner. 

Ægte Industrie 4.0
Piezo-teknologi, integrere-
de positions- og trykfølere, 
kombineret med styring via 
de såkaldte Motion-apps, åb-
ner for helt nye perspektiver 
for maskin- og anlægsbygge-
re. Takket være fusionen af 
mekanik, elektronik og soft-
ware, som realiseres i Festo 
Motion Terminal, bliver et 
pneumatisk produkt til en 
ægte Industrie 4.0-kompo-
nent og muliggør en fl eksibel 
produktion. Skift af pneu-
matiske funktioner samt 
tilpasning til nye formater 
styres ved hjælp af parame-
terændring over apps. De 
integrerede, intelligente 
sensorer til regulering, diag-
nose og selvkonfi gurering 
sparer ekstrakomponenter. 

Én hardware 
– fl ere funktioner
Der er fra begyndelsen ti 
funktioner tilgængelige via 

Motion-apps. Fra den enkle 
ændring af ventilfunktio-
ner til energieffektive be-
vægelser, fra proportional 
adfærd til lækagediagnose. 
Alt fungerer med en identisk 
ventilhardware. Maskin-
byggere kan nu oprette en 
basis-maskintype ved hur-
tigt at tilkoble nye funktio-
ner over apps og afhængigt 
af udvalget af apps forsyne 
en maskine med forskellige 
funktioner og karakteristika 
efter kundeønske. Flere ap-
ps er under udvikling.

Funktionstildelingen pr. 
software giver manipula-
tionssikkerhed og beskyt-
telse af knowhow, idet det 
udefra ikke kan ses, hvilke 
funktioner ventilerne ud-
fører. Derudover forenkles 
vedligehold, da lange lister 
med reservedele og sliddele 

bliver noget, der hører for-
tiden til.

Indbygget 
energieffektivitet
De specielt udviklede Mo-
tion-apps sørger for ener-
gibesparelser under drift 
og diagnosefunktionen 
for lækagesøgning. Men 
også den energibesparende 
Piezo-teknologi til den pro-
portionale pilotventil bidra-
ger til dette. Med appsene 
’Justerbart trykniveau’ og 
’Eco-kørsel’  kan luftfor-
bruget tilpasses fl eksibelt 
til kravene. Takket være det 
justerbare trykniveau kan et 
digitalt valgt tryk begrænse 
den pneumatiske kraft til 
det niveau, der kræves til 
applikationen. Eco-kørsel 
sænker trykluftforbruget til 
det nødvendige minimum-

niveau, for så vidt der ikke 
kræves nogen presse- og hol-
dekræfter i slutpositionen. 
Afhængigt af applikationen 
er besparelser på op til 70 % 
mulige sammenlignet med 
standarddrift.

Mindre omkostninger og 
kompleksitet
Festo Motion Terminal mu-
liggør både den hurtige og 
kraftfulde bevægelse samt 
lækagetest til væsentlige la-
vere omkostninger i forhold 
til nutidige løsninger. I for-
hold til elektriske løsninger 
kræves eksempelvis færre 
controllere, da en control-
ler kan regulere op til otte 
bevægelser med VTEM. 
Men også strømforbruget 
reduceres, og den krævede 
installationsplads bliver op 
til 65 % mindre.        jsj

Et pneumatisk teknologispring

Med Festo Motion Terminal VTEM kan maskinbyggere nu oprette 
en basis-maskintype ved at tilkoble nye funktioner og forsyne 
denne maskine med forskellige karakteristika efter kundeønske.

Invitation til Siemens Innovation Tour

Digitalisering og automation
Stå stærkt i dag og i fremtiden.  
Vi byder på en dag fyldt med inspiration!
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FUSION. ABB har i starten af 
april købt B&R, der på ver-
densplan er en af de største, 
uafhængige leverandører af 
industriel automatisering. 
B&R, der har hovedkontor 
i Eggelsberg, Østrig, be-
skæftiger mere end 3.000 
mennesker og har en årlig 
omsætning på mere end 
600 mio. dollar. ABB er et 
af verdens førende fi rmaer 
inden for robotteknologi, 
procesautomatisering, di-
gitalisering og elektrifi ce-
ring. Gennem overtagelsen 
udvider ABB sin position 
inden for industriel auto-
matisering og vil blive unikt 

positioneret til at gribe 
vækstmuligheder som følge 
af den fjerde industrielle re-
volution.

Begge selskaber har 
komplementære porte-
føljer. ABB er en førende 
leverandør af løsninger til 
kunder i forsyningsvirk-
somheder, industri, trans-
port og infrastruktur. B&R 
er udbyder af løsninger til 
automatiseringen af  ma-
skiner og fabrikker inden 
for industrier såsom plast, 
emballage, mad og drikke. 

En enestående mulighed
- B&R er en perle inden for 

industriel automatisering, 
og sammenlægningen af 
vore fi rmaer er en ’once-in-
a-lifetime’ mulighed. Den 
markerer en sand milepæl 
for ABB, idet B&R vil lukke 
et historiske hul i ABBs til-
bud inden for automatise-
ring. Ved at integrere B&Rs 
innovative produkter inden 
for PLC, industri-PC‘er og 
servo samt software og løs-
ning vil vi med købet ud-
vide vort udbud inden for 
industriel automatisering. 
Vores virksomheder passer 
perfekt sammen, hvilket 
betyder, at vi kan tilbyde 
kunderne hele spektret af 

teknologi- og softwareløs-
ninger omkring måling, 
styring, aktivering, robot-
teknologi, digitalisering og 
elektrifi cering siger CEO 
Ulrich Spiesshofer, ABB. 

En kombination 
af muligheder
Hos B&R ser man også frem 
til alle de muligheder, købet 
kommer til at give. - Denne 
kombination giver fantasti-
ske muligheder for B&R, 
vores kunder og medarbej-
dere. Vi er overbeviste om, 
at ABB tilbyder den bedste 
platform for det næste ka-
pitel af vores væksthistorie. 
ABB’s globale tilstedevæ-
relse, digitale udbud og 
portefølje vil være nøglen 
til yderligere at accelerere 
vores innovation og vækst, 

siger Josef Rainer, medstif-
ter af B&R.

B&R bliver en del af ABB
Parterne enige om ikke at 
oplyse købsprisen. ABB vil 
fi nansiere købet i kontanter 
og købsprocessen forventes 
afsluttet i sommeren 2017, 
betinget af sædvanlige myn-
dighedsgodkendelser. Efter 
afslutningen af købet vil 
B&R blive en del af ABBs 
Industrial Automation di-
vision som en ny global for-
retningsenhed - Machine & 
Factory Automation - ledet 
af den nuværende admini-
strerende direktør, Hans 
Wimmer. Begge selskaber 
ser B&Rs ledelse og medar-
bejdere som en vigtig driv-
kraft for fremtidig vækst 
og forretningsintegration 

sammen med deres nye kol-
leger fra ABB. Medstifterne 
af B&R, Erwin Bernecker 
og Josef Rainer, vil fun-
gere som rådgivere under 
integrationsperioden for at 
sikre kontinuitet.

Det bedste af to verdener
Integrationen vil være 
vækstfokuseret og bygge 
på  ’best-of-both-worlds’-
princippet, hvor ABB trin-
vis vil overføre sine PLC- og 
servoaktiviteter til den nye 
forretningsenhed. ABB un-
derstreger sin klare tilsagn 
om at fortsætte B&Rs vækst 
historie ved at have en ambi-
tion om at salget overstiger 
1 mia. dollar. B&Rs hoved-
kvarter i Eggelsberg bliver 
ABBs globale center for in-
dustriel automatisering.    jsj

ABB har købt B&R
Med købet af B&R, Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH, lukker ABB et hul 
i sit produktprogram inden for industriel automatisering, og styrker dermed sit udbud 
af digitale løsninger til industrien.

PROCES. Den 15. og 16. 
marts bød Insatech A/S til 
Proces Dage - to dage fyldt 
med inspiration via semi-
narer, leverandørudstilling 
og netværk. De største af 
Insatechs leverandører var 

at fi nde til stor glæde for 
kunderne. Dagenes stjerne, 
Insatechs nye leverandør, 
Atlantium, viste sig at tage 
ekstra meget opmærksom-
hed ved at overraske kunder 
på tværs af brancher. 

Energibesparende 
UV-løsning
Med deres UV løsning til 
vandbehandling, kommer 
de med et produkt der er 
mere energibesparende, let-
tere at vedligeholde, og ikke 
mindst mere effektive end 
nuværende UV-løsninger 
på markedet. Atlantiums 
UV-løsning henvender sig 
således til alle typer indu-
strianlæg, hvor udfordrin-

ger med legionella bakterier, 
alger eller andre organismer 
skal kommes til livs på en 
skånsom og omkostningsef-
fektiv måde – uden brug af 
kemikalier. Netop på grund 
af denne brede applikations-
mulighed var det kunder fra 
energisektoren til pharma 
og fødevarer, der på Proces 
Dage udviste høj interesse 
for løsningen. 

Atlantium har udbredt 

UV-løsningen på verdens-
plan, men er endnu ikke i 
Danmark, da produktet 

først nu er ved at komme 
på markedet med Insatech 
som distributør.    jsj

Ny UV-teknologi i højsædet 
på Insatechs Proces Dage

På Altantiums stand på Proces Dage præsenteredes den 

Flowvognen på Insatech’s stand blev demonstreret for de mange kunder. Morgenvelkomst i udstillingshallen på Proces Dage.

Insatechs nye leverandør, Atlantium, tiltrak sig ekstra 
meget opmærksomhed med deres energibesparende 
UV-løsning til vandbehandling. 
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I forbindelse med 
Brancheforeningen for 
Industriel Teknik, Værktøj 
og Automation, BITVAs 
ordinære generalforsam-
ling uddeltes for første 
gang BITVAs elevpris 2017 
til Karen Brink Thimm og 
Dennis Bjørn Jacobsen.

Af John Steenfeldt-Jensen

ELEVPRIS. For alle brancher 
og virksomheder er det vig-
tigt at uddanne den næste 
generation af dygtige med-
arbejdere. Dette gælder også 
for medlemsvirksomheder-
ne i Brancheforeningen for 
Industriel Teknik, Værktøj 
og Automation, BITVA, 
som derfor har indstiftet 
BITVAs elevpris, der hvert 
år skal uddeles til en eller 
fl ere elever eller lærlinge på 
foreningens ordinære gene-
ralforsamling, som i år fandt 
sted på det smukke Hinds-
gavl Slot ved Middelfart.

Indstillet af 
medlemsvirksomhederne
BITVAs medlemsvirksom-
heder er blevet opfordret 
til at indstille dygtige og 
interesserede elever og lær-
linge til BITVAs elevpris, 
og et elevprisudvalg nedsat 
af BITVAs bestyrelse har 
foretaget den endelige ud-
vælgelse.

Ud af de mange indstil-
lede valgte elevprisudval-
get at belønne de to elever 
Karin Brink Thimm, der er 
VVT- elev hos Lemvigh-
Müller A/S i Kolding og 
Dennis Bjørn Jacobsen, der 
er ansat i KJV A/S’s Oden-
se-afdeling, med BITVAs 
elevpris 2017.

Uddelt for første gang
- Det er første gang, at vi 
uddeler BITVAs elevpris, 
og det er en stor glæde for 
foreningen og dens medlem-
mer at kunne hædre nogle 
af branchens bedste elever 
med elevprisen, sagde for-
mand for elevprisudvalget 
adm. direktør Peter Lars-
son, Folke-Larsens Eftf. 
A/S.

Skrappe krav
- For at kunne komme i be-
tragtning til prisen, kræves 

det, at eleven har vist særlig 
interesse og engagement for 
brancheområdet, har udvist 
stor selvstændighed og initi-
ativ, har tilkendegivet målet 
for sin uddannelse, har væ-
ret og er et godt eksempel for 
sine kollegaer, har deltaget i 
undervisningen på en god-
kendt erhvervsuddannelse 
med et godt resultat samt 
have været elev i det år pri-
sen uddeles for, uddybede 
Peter Larsson.

Gå-på mod og 
engagement 
- De to elever, der i år modta-
ger prisen har begge opfyldt 
disse kriterier. Fra Lemvig-

Müllers indstilling af Karin 
Brink Thimm skal jeg så-
ledes citere: - Karin Brink 
Thimm har et kæmpe gå-
på mod og engagement, og 
sørger for at opgaver blive 
løst og fejl i systemer bliver 
rettet. Hun er meget selvkø-
rende, og selv om hun sid-
der med en kompleks kunde 
som eksempelvis Danfoss, 
håndtere hun mange bolde 
og får indsigt i meget andet 
end VVT. Danfoss melder 
også tilbage, at de rigtig 
glade for Karin. Hun sidder 
også som backup for vores 
PPE-sælger og arrangerer 
selv uddannelsesdage med 
leverandører inden for disse 

områder. Hun ønsker stor 
viden inden for de forskel-
lige produkter og suger til sig 
på messer og lignende. Hun 
er en pige med store ambi-
tioner og det ses også tyde-
ligt på hendes skolepapirer 
fra Mommark handelsskole

Positiv, engageret og med 
stor lærevillighed 
I KJV´s indstilling af Den-
nis Bjørn Jacobsen lyder det 
på lignende måde: - Dennis 
Bjørn Jacobsen udmærker 
sig ved at være en meget po-
sitiv og engageret elev, som 
med stor lærevillighed går 
til hverdagens opgaver med 
megen entusiasme og lyst. 

Han viger aldrig tilbage fra 
at prøve noget nyt og er al-
tid parat med en hjælpende 
hånd – samtidig med, at han 
løser de pålagte opgaver hur-
tigt, præcist og omhyggeligt. 
Kunder og kolleger sætter 
stor pris på den service og 
hjælp, de får fra Dennis. 
Samtidig skal det nævnes, 
at han med stor succes har 
formået at tage springet og 
skiftet branche, idet han op-
rindeligt er udlært inden for 
detailbranchen. Vi har lige 
fra starten haft Dennis med 
i det team, som planlægger 
distributionen af industrigas 
fra vores afdeling i Odense, 
da den startede op i 2016. 

Også her er han en udpræget 
holdspiller, som hele tiden 
sørger for kvalitet og omhyg-
gelighed. Dennis har altid 
forberedt sig omhyggeligt 
til de skoleophold, der er 
indbygget i uddannelsen, og 
vender hjem med karakterer 
og bedømmelser i topklasse.

Ingen tvivl i udvalget
- Fra elevprisudvalgets side 
var vi således ikke et sekund 
i tvivl om, at her er to rigtig 
dygtige elever, som er en 
gevinst for vores branche, 
sagde Peter Larsson, inden 
han uddelte diplomer, gaver 
og 5.000 kr. til hver pris-
modtager.
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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

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

Testet: chainflex® holder eller få pengene tilbage

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

Besøg os: 
Hannover Messe 
Hal 17 Stand H04

3 års garanti på alle
chainflex® kabler

plastics for longer life®

BITVAs elevpris 2017:

Hæder og penge til dygtige elever

Formand for elevprisudvalget adm. direktør Peter Larsson, 
Folke-Larsens Eftf. A/S, uddelte BITVAs elevpris 2017 til 
Karin Brink Thimm, Lemvigh-Müller A/S, og Dennis Bjørn 
Jacobsen, KJV A/S.

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

Niveaumåling og -overvågning
Robuste og pålidelige niveaukontakter og -målere til
alle former for væske.

Siemens 
Innovation Tour

Info og tilmelding: www.siemens.dk/innovationtour 



Scan koden  
og læs mere  
om kurset.

Kursus i niveaumålingKurs i n
Bliv klogere på instrumentering til niveaumåling ved at deltage på 
dette års kursus torsdag den 4. maj 2017 fra kl. 8.30 -16.00 i Bårse.

På niveaukurset tager vi servicebrillerne på og med 
udgangspunkt i dagligdagens problemstillinger, 
kigger vi på fordele og ulemper ved forskellige måle-
principper. Vi lægger vægt på korrekt placering og 
montage, måleproblemer, fejlsøgning og justering  
af niveauinstrumenterne – med fokus på dagligdags-
applikationer.

Målgruppe 
Kurset henvender sig til dig, som skal indstille,  
programmere og arbejde med niveaumålinger.  

For tilmelding kontakt 

Annette Henriksen 

på mail  
ahe@insatech.com 

eller telefon  
5537 2095

Pris for 

heldags-kursus 

4.500 kr. 

inklusiv forplejning i form  

af morgenmad, frokost  

og eftermiddagskaffe  

med kage.
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Your automation, our passion.

Med den nye serie signalomformere, gør Pepperl+Fuchs brug af hele sin lange erfaring 
i signalbehandling mellem et EX-område og et sikkert område. 
SC-Systemet er et attraktivt signalbehandlingssystem med meget kompakte enheder 
og mange store fordele. 
Læs mere på www.pepperl-fuchs.dk/sc-system, eller ring til os på: 7010 4210.

Pepperl+Fuchs A/S
Mail: info@dk.pepperl-fuchs.com 
www.pepperl-fuchs.dk

SC-Systemet
Avanceret 
og kompakt 
signalbehandling

Den uddeles på Spilde-
vands Teknisk Forenings 
årsmøde i juni.

PRIS. Vandmiljøprisen 2016 
uddeles på Spildevands Tek-
nisk Forenings årsmøde 
201½7, der finder sted hos 
Billund Vand torsdag den 8. 
og fredag den 9. juni.

Før det kan ske, skal der 
findes nogle kandidater. 
Arbejder man på et rense-
anlæg, hvor en f kollegerne 
har gjort en særlig indsats 
og kan opfylde en af neden-
stående kriterier, så gå til 
tasterne og send en indstil-
ling til enten formanden for 
STF Jacob Andersen eller 
kususchef Thomas Plesner, 
Ferskvandscentret.

Sådan bedømmes  
indstillingerne
Indstillingerne bedømmes 
ud fra følgende kriterier:

Indsatsen skal være af 
almengyldig interesse for 
spildevandsområdet.

Kandidaten er aktiv med 
uddannelse eller anden vi-
denformidling.

Praktiske, tekniske eller 
procesrelaterede områder 
vægtres højt..

Kandidaten har evnen el-
ler viljen til et godt og udvik-
lende samarbejde mellem 
forsyning og myndighed, 
er katalysator for en fælles 
indsats..

Kandidaten arbejder for 
at få forbedret miljøet, især 
vandmiljøet, som modtager 
spildevand.

Det vægtes højt. At den 
indsats, der er ydet, eller det 
problem, der er løst, offent-
liggøres til gavn for andre.

Kandidaten kan være an-
sat i spildevandssektoren.

Prisen kan også tildeles 
for en indsats udført før år 
2016. Den tildeles normalt 
en enkeltperson, men der er 
dog mulighed for, at Vand-
miljøprisen i særlige tilfælde 
kan tildeles en gruppe eller 
et hold.

hassel.

Indstillinger til 
Vandmiljøprisen

Spildevands Teknisk For-
enings årsmøde i år finder 
sted 8. og 9. juni på Billund 
Vand, som også omfatter 
Billund BioRefinery.

SPILDEVAND. Spildevands 
Teknisk Forenings årsmøde 
2017 bliver ifølge foreningen 
ud over det sædvanlige. Års-
mødet forløber i år ekstraor-
dinært over to dage, nemlig 
torsdag den 8. og fredag den 
9. juni.

Billund Vand A/S er 
vært for STF´s årsmøde, og 
den traditionelle udstilling 
foregår på Grinsted Rense-
anlæg, som også rummer 
Billund BioRefinery.

Respons fra potentielle 
udstillere er, at de er meget 
positive over for, at udstil-
lingen i år strækker sig over 

to dage. Legeledes er tilba-
gemeldingen en begejstring 
for de fornemme rammer, 
som Grindsted Rensean-
læg/Billund BioRefinery 
har at byde på..

Det er første gang, at Spil-
devands Teknisk Forening 
holder årsmøde i Billund-
området.

Indvielse af BillundRefinery
Årets vært, Billund Vand, 
som i de senere år har væ-
ret meget i fokus på grund 
af etableringen af Billund 
BioRefinery giver den hele 
armen i forbindelse med 
årsmødet 2017. Startskud-
det lyder torsdag den 8. juni, 
hvor Billund BioRefiunery 
med udstillere og gæster 
som vidner, bliver officielt 
indviet.

Umiddelbart efter indvi-
else af anlæg og uddeling af 

Vandmiljøprisen åbnes selve 
årsmødeudstillingen.

På Grindsted Renseanlæg 
bliver der desuden foredrag 
relateret til Billund BioRe-
finery. Begge dage vil være 
en mini temadag om Billund 
BioRefinery, hvor resultatet 
af de mange forskellige del-
projekter, der er gennemført 

de sidste par år, fremlægges 
for offentligheden første 
gang.

Der bliver rundvisning på 

anlægget, og STF´s general-
forsamling holdes også på 
anlægget.

hassel.

Spildevandsårsmøde foregår i år over to dage
Skitse over Billund BioDiversery.

Et udsnit af teknikken på 
Billund BioDiversery.
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Et nytænkt bud på en 
event, hvor konferencer, 
netværk og udstilling går 
op i en højere enhed 31. 
oktober – 2. november i år.

   
ELEKTRONIK. Når fagmes-
sen EOT - Electronics of 
Tomorrow åbner dørene 
for første gang 31. oktober 
- 2. november 2017, bliver 
det med solid opbakning fra 
branchen. 

Med 54 spændende virk-
somheder på udstillerlisten 
og fl ere inspirerende keyno-
te speakere på programmet 
kan den nyudviklede elek-
tronikmesse EOT glæde sig 
over en god modtagelse fra 
branchen. Med fremtidens 
elektronik som omdrej-
ningspunktet byder EOT 

besøgende indenfor i MCH 
Messecenter Herning med 
et nytænkt bud på en event, 
hvor konferencer, netværk 
og udstilling går op i en hø-
jere enhed med vækst, ud-
vikling og innovation som 
den røde tråd. 

EOT henvender sig til 
udstillere inden for elektro-
nikbranchen, og skal være 
et attraktivt og interessant 

mødested for en bred skare 
af eksempelvis ingeniører, 
teknikere, udviklingsfolk, 
maskinbyggere og indkøbe-
re, som kan blive inspireret 
til nye løsninger og udvik-
lingspotentialer inden for 
deres respektive brancher.

Markedet ændret til 
færdige løsninger
Én af de udstillere, der står 

klar, når messen åbner 31. 
oktober, er elektronikleve-
randøren Texim Europe, 
som hilser EOT velkom-
men:

- Markedet har ændret 
sig radikalt fra rene elektro-
nikkomponenter til færdige 
løsninger, hvor antallet af 
udviklingshuse og underle-
verandører stiger, og tilvæk-
sten af nye kunder kommer 

fra andre brancher. Den 
udvikling kræver konstant 
nytænkning, og derfor har 
branchen behov for denne 
helt nye messe, siger Jeff 
Mankvard, nordisk salgsdi-
rektør for Texim Europe, og 
tilføjer:

- EOT får et mere inter-
nationalt tilsnit og byder 
på den nytænkning, som 
branchen har efterspurgt. 

Derfor bakker Texim 100 
procent op om EOT og det 
nye koncept, der forhåbent-
lig vil gøre EOT til en af de 
toneangivende messer i 
Nordeuropa.

Stærkt konferenceprogram
På konferencesiden mærker 
EOT også fl ot opbakning fra 
branchen, og de besøgende 
kan således se frem til at 
hente ny viden om alt fra 
konkret implementering af 
fremtidens teknologier til 
smart city-initiativer. Dette 
bliver blandt andre fra den 
anerkendte forfatter og fore-
dragsholder Clive „Max“ 
Maxfi eld, USA, der som 
chefredaktør på embedded.
com vil fortælle mere om, 
hvordan fremtidens tekno-
logier bliver implementeret 
i den næste generation af 
produkter i elektronikindu-
strien, og hvilke muligheder 
det giver i slutprodukterne.

 Et væld af muligheder
Bo Fristed, chief innovation 

offi cer i Aarhus Kommune, 
som er én af de førende 
kommuner i Europa in-
den for smart cities, vil på 
EOT fortælle om arbejdet 
med smart city-initiativer 
i Aarhus Kommune og det 
væld af muligheder, tekno-
logierne giver. Aarhus Kom-
mune arbejder blandt andet 
ud fra en bruttoliste på 150 
idéer og løsninger, som skal 
implementeres i kommu-
nen, hvortil de søger både 
udviklere og leverandører.

Kontakt til rigtige 
kompetencer
Direktør i Vækstfonden, 
Christian Motzfeldt, vil give 
guldkorn til, hvordan man 
på den internationale bane 
kan få kontakt til de rigtige 
kompetencer - både teknisk 
og kommercielt - og her vil 
han blandt andet fortælle 
mere om det netop opret-
tede „Denmark Bridge“-
program med direkte link 
til Silicon Valley.

Konferenceprogrammet 
vil løbende blive udvidet, 
og besøgende kan således 
se frem til 40 inspirerende 
indlæg med speakere fra 
ind- og udland inden for 
emnerne Internet of Things, 
Start-ups & Funding, Sup-
ply Chain, Business mo-
dels, Security og Wireless 
& Cloud.

Konferenceprogrammet 
på EOT arrangeres i samar-
bejde med Ingeniørforenin-
gen IDA, PE Elektronik, DI 
Digital, Indesmatech, No-
hau Danmark og Develco 
Products.

Fokus på 
fremtidens løsninger.
- Vi er stolte over den op-
bakning, som konceptet har 
modtaget i branchen, og vi 
glæder os til at byde både 
udstillere, speakere og besø-
gende velkomne til tre dage 
med oplevelser, network-
ing og fokus på fremtidens 
løsninger i branchen, siger 
Mona Jakobsen, projektchef 
i MCH, der arrangerer EOT 
- Electronics of Tomorrow.

hassel.

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

Decentralt servodrev der reducerer  
el-tavleplads med op til 80%...

 KOMPAKT, FLEKSIBELT  
 OG SKALERBART DESIGN

 FRA 200 W  TIL 4 KW  
 MOTOREFFEKT

 ALLE STIK ER IP 67 –  
 TOTAL TÆTHED IP 65

 ETHERCAT, ETHERNET IP  
 OG PROFINET INTERFACE

or direkte 
. Herved 
der med 
en bliver 

maskinen.

Stor opbakning til en ny 
elektronikmesse i Herning

 Visualisering af EOT - Electronics of Tomorrow. 

 Flere repræsentanter fra udviklingsgruppen bag EOT – Electronics 
of Tomorrow samlet til udviklingsmøde. Foto: Lars Møller.

Udviklingen kræver 
konstant nytænkning.



DET NÆSTE NIVEAU FOR 
ENERGISTYRING 

750-8202/
000-022

15-minute pulse 
for power supply

S0 counter, pulse 
counter

Current and voltage 
measurement

Flow, pressure, 
temperature, etc.DI

DI 3-PH M-Bus

AI

Computer Cloud

WAGO-I/O-SYSTEM 750

ETHERNET

Vores løsning omfatter software kombineret med et modulært styringssystem, som opsamler måledata fra forskellige medier og variabler 
til energiovervågning og anvender dem til yderligere analyser, arkivering og rapportering. Softwaren registrerer automatisk forskellige 
signaler fra de tilsluttede målere og sensorer og gør dem tilgængelige for energianalyseværktøjer via enkle parameterindstillinger.

MULIGHEDER FOR 
DATATILGÆNGELIGHED

1. Fastlagt MODBUS-interface 
Alle måleværdier på op til 32 tilsluttede 
I/O-moduler er lagret i det fastsatte 
MODBUS-registerområde. 

2.  FTP-funktion 
Måleværdierne lagres på det integrerede 
SD-kort og kan derefter overføres til en server 
via FTP eller FTPS. Overføringen sker enten 
manuelt eller automatisk på baggrund af et 

3.  Maksimal ROI (Return on Investment) 
Takket være det modulære systems skalerbar-
hed kan det til enhver tid udvides.
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Onlineversionen af LiquidSens-målesystemet til integration i 
et anlæg.

Endress+Hauser har op-
købt SensAction AG, som 
producerer systemer til 
måling af koncentrationen 
i væsker. 

FLOW. Allerede nu kan 
Coriolis fl owmålere fra 
Endress+Hauser ikke alene 
fastslå massefl owet, men og-
så densiteten. Elektromag-
netiske instrumenter kan 
måle konduktiviteten pa-
rallelt med volumenfl owet. 
Endress+Hauser planlæg-
ger at integrere SensAction-
instrumenterne i sit eget 
program og åbne op for nye 
markeder. Desuden er der 
planer om på sigt at kom-
binere teknologien direkte 
med Endress+Hauser’s fl o-
winstrumenter.

Innovativ teknologi
Systemerne fra SensAction 
måler væskekoncentratio-
nen ved hjælp af akusti-
ske overfl adebølger, som 
er højfrekvente lydbølger, 
hvis adfærd kan sammen-
lignes med seismiske bølger 
fra jordskælv. Ved at analy-
sere transmissionstiden og 
amplituden er det muligt 
at måle væskens akustiske 
parametre, eksempelvis 

lydbølgernes hastighed, 
impedans og densitet, så 
koncentrationen hurtigt og 
præcist kan fastslås. Fordi de 
ikke indeholder bevægelige 
dele, er systemerne vedli-
geholdelsesfrie og udsættes 
ikke for slitage.

 Softwareprodukter til 
akustiske målinger
Ud over udvikling og frem-
stilling af systemer til kon-
centrationsmåling, tilbyder 
SensAction også supple-
rende serviceydelser, f.eks. 
softwareprodukter, der med 
udgangspunkt i en laborato-
riemåling giver en høj grad 
af nøjagtighed og bruger-
venlighed til kundens appli-
kationer. Nøgleområderne 
for brug af SensAction-
instrumenterne inkluderer 
koncentrationsmåling for 
væskeprocesmedier.

Opkøbet af SensAction 
gælder med tilbagevirkende 
kraft fra 1. januar 2017. De 
to parter er enige om ikke 
at oplyse nærmere omkring 
transaktionens detaljer. 
Stefan Rothballer og Mi-
chael Münch, som er to af 
SensActions grundlæggere, 
vil fortsat stå i spidsen for 
den innovative virksomhed.
 jsj

Endress+Hauser har 
købt SensAction

Lang holdbarhed og lav 
vedligeholdelsesbehov.

VENTIL. Fishers GX 3-vejs 
ventil fra Askalon giver 
en god regulering over et 
stort reguleringsområde. 
Strømlignet design og ak-
tuator med integreret posi-
tioner Fieldvue DVC2000. 
GX-modellen har et stort 
reguleringsområde hvilket 
er særdeles godt i applika-
tioner med varmevekslere. 
Ventilen er designet med 
lang holdbarhed og lavt 
vedligeholdelsesbehov.
 Størrelser DN 25 til DN 
100 (NPS 1“ til 4“). 
Trykklasser PN 10-40, 
CL150 og 300. 

Optimeret aktuator mu-
liggør for et bredt spænd 
af lufttilførsel.
Designet til enkelt vedli-
gehold.
Afspærringsklasse: Klasse 
IV.
Udskiftelige trimdele. 
Lav vedligeholdelsesom-
kostninger. 
Ventilkroppens strøm-
ningspassage er optime-
ret til strømnings stabilitet. 
Er enkel at vælge og dimen-
sionere. 
Tilgængelig med integreret 
positioner DVC2000 som 
er nem at kalibrere.

www.askalon.dk
hassel

3-vejsventil 
til regulering

Knap 100 virksomheder 
gæstede for nylig inge-
niørstudierne på Aarhus 
Universitet. Det var en unik 
mulighed for at komme 
tæt på de i forvejen meget 
ombejlede ingeniørspirer, 
lyder det fra erhvervslivet.

JOBTILBUD.  Jobsikkerhed, 
innovation og muligheden 
for at gøre en forskel. Alt 
sammen synonymer med 
ingeniøruddannelsen og 
grunden til at fl ere og fl ere 
unge får øjnene op for stu-
diet. Også erhvervslivet har 
åbnet øjnene for de unge in-
geniører, noget, der ikke er 
til at overse, idet omkring 
100 virksomheder til tre 
forskellige matchdage for 
nylig gæstede diplominge-
niøruddannelserne på Aar-
hus Universitet i håbet om at 
tale med nogle af de mange 
hundrede fremmødte stu-
derende.

Unikt at mødes 
face to face
-Det er super fedt og meget 
inspirerende at tale med de 
studerende og få feedback 
fra dem. Vi vil meget gerne 
tæt på dem, for der er ingen 
tvivl om, at de unge ingeni-
ørstuderende har den nyeste 
viden, lyder det eksempelvis 
fra talentkoordinator Line 

Søborg Rasmussen fra Dan-
ske Bank, som var en af de 
mange virksomheder, der 
for nylig besøgte bl.a. elek-
tronik, IKT- og sundheds-
teknologi-ingeniørerne ved 
Aarhus Universitet. Hun 
fortsætter:

Det var en unik mulighed 
for at møde de ingeniørstu-
derende face to face og få 
fortalt vores historie. Det 
har vist sig at være rigtig 
værdifuldt for os at møde 
dem personligt, for de stu-
derende drukner i forvejen 
i tilbud, fordi de er så efter-
tragtede, som de er.

 En god gulerod
At virksomhederne på den 
måde mener, det er vigtigt 
for dem at synliggøre sig selv 
over for de diplomingeniør-
studerende, er ikke kun en 
holdning, man har hos Dan-
ske Bank. Hos den danske 
virksomhed PR Electronics, 
der er en af verdens førende 
producenter af elektroniske 
signalbehandlingsmoduler, 
handler det i høj grad om 
synlighed over for landets 
kommende elektronikin-
geniører.

-Vi ser det, som en mu-
lighed for kunne tiltrække 
attraktive studerende til vo-
res ingeniørpraktik-pladser, 
og som en mulighed for at 
skabe viden om fi rmaet og 
vores kompetencer, lyder 
det fra Bjarne Funch Skip-

per, Technology Engineer 
hos PR Electronics, som li-
geledes lagde et smut forbi 
Aarhus Universitet.

De mange tilmeldte virk-
somheder vækker glæde og 
stolthed på Ingeniørhøjsko-
len Aarhus Universitet.

-Det er fantastisk at se, at 
interessen fra erhvervslivet 
er så massiv, og det betyder 
rigtig meget for vores ingeni-
ørstuderende, at de er så ef-
tertragtede derude. For det 
giver motivation at have den 
gulerod hængende for enden 

af studietiden - at vide, at der 
er et kæmpe behov for den 
viden og de værktøjer, man 
tilegner sig. Der er ingen 
tvivl om, at ingeniørstudiet 
generelt er blevet mere og 
mere populært, hvilket også 
tydeligt afspejles i vores sti-
gende optag, siger direktør 
Conni Simonsen, Ingeniør-
højskolen.

Værdifuld erfaring
Hun fl ankeres af praktikko-
ordinator og lektor på inge-
niøruddannelserne, Henrik 
Olsen, som er beæret over, 
at så mange virksomheder 

ofrer tid på at deltage på 
matchdagene.

-Erhvervserfaringen, 
som virksomhederne giver 
praktikanterne, er meget 
værdifuld og vigtig for in-
geniørstudiet. Praktikop-
holdene er med til både 
at afklare og fokusere de 
studerende på deres kar-
rieremuligheder, men også 
for os som uddannelsesin-
stitution, så vi kan bevare 
fokus på de efterspurgte 
kompetencer, siger han.

Tre raske matchdage
De mange virksomheder 
gæstede Aarhus Universi-
tet over i alt tre matchdage, 
som alle lå omkring starten 
af april. Den første løb af 
stablen den 30. marts, hvor 
16 virksomheder besøgte 
maskiningeniøruddannel-
sen på Navitas på Aarhus Ø. 
Herefter afholdt bygnings- 
og bygningsdesign-ingeni-
ørerne såkaldt Speeddating 
den 4. april, hvor ca. 30 virk-
somheder mødte over 100 
studerende.

Matchdagene sluttede 
med Praktik- og Projektdag 
på Katrinebjerg, hvor bl.a. 
studieretningerne Elek-
tronikingeniør, Elektrisk 
energiteknologi-ingeniør, 
IKT-ingeniør og Sundheds-
teknologi-ingeniør holder 
til. Her deltog ca. 45 virk-
somheder.

hassel.

Ingeniørstuderende drukner 
i tilbud, fordi de er så 
eftertragtede

Glade ingeniørstuderende der drukner i tilbud fra virksomhederne.

Unge ingeniører er 
eftertragtede.
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Forårsnyheder fra Løwener og alt til din proces

UV-systemer Flowindikator 

med og uden switch
Kapacitiv magnetisk flowmålere 

Velegnet til kølevand

PumperBlæsereSmå støjsvage olielamelvakuumpumper 

Kompakte med indbygget olietågefilter

Tætninger

Godstykkelsesmåler

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

NYHED

NYH
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Kun ti arbejdsdage fra 
konfi gurering til levering 
af individuelle energikæ-
desystemer til vertikale 
anvendelser.

ZIGZAGMODULER. Med 
standard zigzag-ener-
gikædemoduler tilbyder 
igus en pladsbesparende og 
omkostningseffektiv løs-
ning til vertikale anvendel-
sesformål. I kraft af 
e-kæ dens modulopbyg-
ning kan zigzag-modulerne 
konfi gu reres individuelt og 
leveres hurtigt. Det gør det 
muligt at føre energi og data 
på teatre, inden for lyssæt-
nings- og lagerbrancherne 
og ved hydrauliske arbejd-
splatforme. 

Sikker forsyning af 
data og energi
Alle forestillinger kræver 
spektakulære scenebag-
grunde og effektiv lyssæt-
ning - det gælder for såvel 
Royal Theatre i London og 
operaen i Barcelona som for 
talrige andre musikal ske op-
sætninger overalt i verden. 
Det nødvendige sceneud-
styr og lysarmatu rerne be-
væges oftest verti kalt. For 
at opnå en sikker forsyning 
af data og energi skal også 

de nødvendige kabler føres 
vertikalt. Ud fordringen be-
står i på den ene side at sørge 
for en til strækkelig støjsvag 
vertikal bevægelse og på den 
anden side at skabe en visu-
elt til fredsstillende føring 
af kablerne på begrænset 

plads. I begge tilfælde har 
igus GmbH udviklet en 
genial løsning, nemlig zig-
zag-modulerne: En sam-
menfoldende energikæde 
med alle kablerne sikkert 
ført og pænt stuvet væk i 
en standardiseret kasse. 

Energikæden opbevares i 
kassen, når platformen er 
nede. Når platformen hæ-
ves, foldes e-kæden ud og 
følger bevægelsen – op til 
30 m i højden. Den galva-
niserede stålkasse kan 
in tegreres diskret i scene-

elementerne eller fastgøres 
til de bevægelige lysenhe der. 
Når lysenhederne slukker, 
foldes e-kæden ud nedad. På 
forespørgsel kan kassen også 
leveres i lavre fl ekterende 
sort eller i an dre farver.

Modulopbygning spa rer 
omkostninger
Den ekstra værdi beror på 
systemets modulopbyg-
ning: Tidligere kunne kas-
serne fås enkeltvis eller i 
små partier, men nu kan 
igus-standardkassen takket 
være modulsystemet kon-
fi gureres, produceres og le-
veres inden for ti dage til en 
fornuftig pris uden stort de-
signbesvær. Modulerne kan 

bestilles i størrelses spektret 
75 til 500 milli meter ud-
vendig kæde bredde, 600 
til 3000 mm kasselængde 
og op til 2000 mm maks. 
kassehøjde. Derved er dyre 
specialde signs ikke længere 
nød vendigt ved de fl este an-
vendelsesformål. 

Støjsvag vertikal be vægelse
Den smarte udformning af 
zigzag-bevægelsen mulig-
gør en støjsvag vertikal be-
vægelse i modsætning til 
rebtræksystemer i lignende 
anvendelser. Desuden kan 
systemet bære store belast-
ninger. På energikæden for-
synes en bevægelig slutplade 
med en dobbelt trækafl ast-
ning for kab lerne. Zigzag-
designet er muligt til næsten 
alle ener gikæder i serierne 
E2 og E4, men E4-serien har 
nogle fordele med hensyn 
til installation og fyldning, 
idet den kan åbnes i begge 
sider. Standardkassen er en 
ideel transportenhed for 
en forhåndssamlet energi-
kæde. Dermed kan modu-
let leveres som et komplet 
readychain-system og såle-
des monteres hurtigt som 
et installationsklart plug & 
play-system med e-kæde, 
chainfl ex-kabler og kon-
nektorer.

hassel.

Zigzag-moduler i det modulopbyggede e-kædesystem
Zigzag-modul til vertikale an-
vendelser: Den foldbare energi kæde 
kan stuves pænt og or dentlig bort i 
en standardiseret kasse. 



All-inclusive: software, controller og kinematik
Funktions ystem – du skal blot integrere din 
frontenhed og så er du i gang! www.festo.com/yxmx

Kompakt håndteringssystem YXMx
Fleksibel basis platform til desktop applikationer

Iskruning Gribning Limning Lodning Test Dosering



11april/maj 2017

KONFERENCE
Torsdag den 18. maj 2017 kl. 8.30-15.30

Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

PROFINET and IO-Link  

– communication technology for 

Industry 4.0

Som konferencens keynote speaker har 

vi hentet en international kapacitet på 

området − Karsten Schneider − formanden 

for PI International, som administrerer og 

styrer udviklingen af industrielle netværks- 

løsninger. 

Information og tilmelding  

PROFIBUS Danmarks sekretariat 

Telefon 26 14 91 94 eller 

e-mail info@profibus.dk

Konferencen er gratis for 2 deltagere fra hver medlems- 
virksomhed i PROFIBUS Danmark. Øvrige deltagere 
samt ikke-medlemmer betaler DKK 400 pr. deltager.

Konferencens program

•    PROFINET and IO-Link  

– Communication technology for 

Industry 4.0 

v/Karsten Schneider PI International

•    IO-Link  

– Systemoverblik og eksempler på 

anvendelse 

v/Jørn Poulsen, ifm electronic

•    Besøg hos Au2mate Academy for 

at se deres nye undervisnings- og 

demomejeri, som er udført med 

PROFIBUS- og PROFINET-løsninger. 

I dagene 22.-.26. maj 2017 
afholdes LIGNA 2017, en af 
verdens største fagmesser 
fro moderne træbearbejd-
ning, i Hannover. I lighed 
med andre industrisekto-
rer er også træindustrien 
præget af digitalisering og 
automatisering. 

Af John Steenfeldt-Jensen

TRÆINDUSTRI. Inden for 
træbearbejdningsindu-
strien har det i mange år 
kun været forbeholdt store 
virksomheder at investere i 
CNC og i fuldt optimerede 
og integrerede produktions-
systemer. Men takket være 
teknologioverførsel og inno-
vation er disse teknologier 
nu blevet tilgængelige for en 
langt større gruppe af virk-
somheder. Selv ved højt spe-
cialiseret snedkerarbejde, 
møbelsnedkeri og tømrer-
arbejde er det nu muligt at 
anvende digitaliserede pro-
duktionsløsninger til at øge 
konkurrenceevnen og opnå 
kapacitet i industriel måle-
stok. På dette års LIGNA 
2017 afspejles denne vigtige 
tendens, idet der præsente-
res det fulde spektrum af 
løsninger til virksomheder 
i alle størrelser.

Hurtigere, mindre og 
enklere
Den nyeste generation af 
CNC-systemer kombinerer 
forbedret ydeevne, mindre 
plads og nemmere betje-
ning. Dette er en del af en 
igangværende tendens, hvil-
ket forklarer, hvorfor disse 
systemer nu også er udbredt 
i mindre virksomheder. De 
nyeste allround-maskiner 
og specialmaskiner tilbyder 
3- til 6-akset bearbejdning 
i én enkelt arbejdsgang. 
Andre, mere komplekse 

maskiner, kan tage højde 
for forskellige størrelser af 
emner og udføre en bred 
vifte af funktioner, fra pla-
debearbejdning til kom-
pleks 360 ??° bearbejdning 
af massive træemner. Mange 
af CNC-centrene på dette 
års LIGNA kan også udføre 
nesting-funktioner i tillæg 
til standard operationer som 
fræsning, boring og savning. 
Kombineret 5-akset bear-
bejdning og kantlimnings-
teknologi bliver mere og 
mere almindeligt, og CNC-
centre med et pladsbehov på 
under fem kvadratmeter er 
ikke en sjældenhed.

Integrerede og 
automatiserede løsninger
En anden central tendens 
på LIGNA 2017 bliver 
overgangen fra enkeltstå-
ende systemer til integre-
rede løsninger, hvor fl ere og 
fl ere virksomheder på tværs 
af størrelse automatiserer og 
integrere deres operationer. 
Ejere af små værksteder bli-
ver glade for at erfare, at in-
tegration nu er modnet til 
det punkt, hvor det under-
støtter start-til-slut produk-
tionslinjer til forarbejdning 
af små partier og brugerde-
fi neret enkeltstyksproduk-
tion. Kommunikationen 
mellem de enkelte enheder 
i disse integrerede systemer 
er gjort mulig ved intelli-
gente værkstedsløsninger, 
herunder standardiserede 
operativsystemer til ma-
skiner og specielt udviklet 
software. 

Kombineret 
bearbejdning og lagring

En anden tendens, man 
også er opmærksom på i 
forbindelse med mindre 
træbearbejdningsoperatio-
ner er den hurtige udvikling 
af kombinerede save-og-
lagrings-systemer til indi-
viduel pladeproduktion. 

Disse systemer er ekstremt 
effektive idet de støtter 
enkeltpersonsbetjening og 
kombinere elementer af 
både logistik og produktion 
og dermed gør fl ere maski-
ners arbejde. Også mindre 
snedkervirksomheder har 
nu adgang til små kantlime-
maskiner, der er i stand til 
at producere sømløs fi nish, 
der engang var forbeholdt de 
større fi rmaer. Nogle af disse 
maskiner har endog automa-
tiserede transportanlæg, der 
fører pladerne tilbage, hvor-
ved man får en effektiv og 
strømlinet produktion, der 
reducerer manuelt arbejde.

Scanning for fejl 
og kvalitet
Selv overfl adescanning har 
nu bevæget sig ud af de store 
fabrikshaller og ind i de min-
dre værksteder takket være 
kompakt design og lavere 
etableringsomkostninger. 
Teknologien tilbyder høj 
præcision ved kvalitetsopti-
mering og -sortering af træ, 
hvorved der sker en markant 
stigning i værditilvæksten. 
De kompakte modeller, der 
kommer på markedet, tilby-
der en kvalitet i scanning og 
afsløring af fejl, der kan sam-
menlignes med topmodel-
lerne og kan let integreres i 
eksisterende produktions-
systemer.

Dynamikken i high-tech 
segmentet på markedet for 
træbearbejdningsmaskiner 
lover fordele på alle forar-
bejdningstrin og i alle ap-
plikationer. LIGNA 2017 er 
messen for alle, der ønsker at 
være en del af denne udvik-
ling og fi nde ud af, hvordan 
de kan optimere deres for-
retning. Ingen anden messe 
i verden for træindustrien 
kommer i nærheden af at 
præsentere så mange inno-
vationer fra internationale 
markedsledere som LIGNA 
2017.

LIGNA 2017: 

Ny teknologi og nye 
markedspotentialer

Digitalisering og automatisering har ændret mange arbejdsgange i 
træindustrien. Nu også i de mindre virksomheder, idet maskinerne 
er blevet mindre pladskrævende og lettere at betjene.

Tilmeld dig straks på www.siemens.dk/innovationtour

Invitation til Siemens Innovation Tour

Digitalisering og automation
Stå stærkt i dag og i fremtiden

Vi vil gerne invitere dig til en dag fyldt med inspiration 
I denne digitale tidsalder bliver virksomheder og produktionen stadig 
mere presset. Når vi snakker automation er TIA-portalen Siemens svar 
på, hvordan disse udfordringer tackles. Både i dag og i fremtiden.

Via præsentation og live demo viser vi dig, hvordan du kan:

• optimere dine arbejdsprocesser

• få fuldt potentiale af TIA-portalen V14

•  imødegå de udfordringer og opnå de fordele som digitaliseringen 
bringer

Vores specialister er klar til at svare på dine spørgsmål, tage en god 
dialog og vise udvalgte produktnyheder. Måske står din virksomhed 
over for store konkrete udfordringer? Måske er du bare interesseret i 
at kende de nyeste muligheder på markedet?

D. 30. maj - 1. juni i hhv. Aalborg, Fredericia og Allerød.
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På Innorobo sættes der spot på nye trend.

Innorobo er Europas 
førende event inden for 
robotteknologi og den  
innovation, der  
udspringer herfra.

ROBOTTEKNOLOGI. For 7. 
gang åbner robot eventen 
Innorobo dørene for udvik-
lere, slutbrugere, forskere 
og andre, der har interesse 
i robotter og innovation.

Begivenheden finder 
sted 16.-18. maj i Docks 
de Paris. 

Innorobo er Europas 
førende event inden for 
robotteknologi og den in-
novation, der udspringer 
herfra. Eventen fungerer 
som sådan som udstil-
lingsvindue for teknologisk 

innovation, der kan være 
med til at løse samfunds-
udfordringerne, og bidra-
ger til at skubbe innovative 
løsninger ud på markedet 
hurtigere.

Eventen fokuserer derfor 
på at bringe de forskellige 
aktører inden for robotter 
og innovation sammen, og 
sidste år tiltrak Innorobo 
200 udstillere fra 21 lande 
og 10.000 besøgende. 

Nye tiltag på Innorobo
Som noget nyt vil Innorobo, 
der for andet år i træk bliver 
afholdt i Paris, lave nogle 
Flipped Pitched Sessions, 
hvor det er kunder og slut-
brugere, der får mulighed 
for at pitche de teknologi-
ske udfordringer, de møder 
i deres daglige arbejde, til 

et panel af roboteksperter 
fra hele verden.

Udover den interna-
tionale konference og B2B 
dating forum, der er en del 
af eventen hvert år, udvi-
der Innorobo i år udstil-
lingsområdet med et helt 
nyt område, ‚Hospitality, 
Retail og Tourism‘, for at 
sætte spot på den nye trend, 
der er inden for brugen af 
servicerobotter i hotel- og 
detailbranchen.

RoboCluster deltager i 
Innorobo for at bringe vi-
den om nye teknologiske 
trends med hjem til net-
værkets medlemmer og for 
at finde nye internationale 
samarbejdspartnere.

hassel.
 

Topmøde for 
robotter og innovation

Nye EtherCAT målemo-
duler fra Beckhoff kan 
integreres direkte i det 
modulære EtherCAT kom-
munikationssystem.

MÅLING. Ultrapræcise, 
hurtige og robuste måle-
moduler vil blive en endnu 
mere integreret del af PC-
baserede styringsløsninger. 
De nye EtherCAT målemo-
duler kan integreres direkte 
i det modulære EtherCAT 
kommunikationssystem 
og kombineres med mere 
end 500 andre EtherCAT-
terminaler. 

Et omfattende I/O-system
Højpræcisions måletek-
nologi reducerer brugen 
af råmaterialer og energi 
i maskiner og anlæg og 
danner grundlaget for til-
standsovervågning og fore-
byggende vedligehold. Med 
de nye EtherCAT målemo-
duler, kan avancerede måle-
instrumenter og traditionel 
automatiseringsteknologi 
kombineres til et univer-
selt system. Til dette formål 
tilbyder Beckhoff en kom-
bination af et omfattende 
I/O-system, der understøt-
ter alle almindelige sensor-
typer og TwinCAT som en 
central softwareplatform til 
engineering og styring. 

Robust metalindkapsling
Et nyt metalhus optime-

rer både afskærmning og 
afkøling og giver samtidig 
en forøget fleksibilitet på in-
terfaceniveau, eksempelvis 
ved brug af LEMO- eller 
BNC-stik, hvilket letter 
integration i alle typiske 
målemiljøer. Den nye ge-
neration af målemoduler 
sikrer måledata af ekstrem 
høj kvalitet, på grund af den 
fulde udnyttelse af Ether-
CAT funktioner. Målenøj-
agtigheden er på 100 ppm 
ved 23 °C, præcis synkro-
nisering af <1 s, og den høje 
samplinghastighed på op til 
50.000 prøver pr. sekund.

Supplerer eksisterende 
vifte af måleterminaler
Den nye high-end måleserie 
supplerer den eksisterende 
vifte af måleterminaler. Ved 
produktlanceringen omfat-
ter udbuddet 11 moduler 
med forskellige grænsefla-

der og indgangskredsløb. 
Disse kan eksempelvis 
omfatte spændingsmåling 
på 20 mV ... 30 V, strøm-
måling på ± 20 mA, IEPE, 
termoelementer, RTD 
(PT100/1000) eller strain 
gauge/vejeceller med fuld, 
halv eller kvart bro med in-
tern udvidelse eller potenti-
ometer. Indgangskanalernes 
måleområder kan fleksibelt 
parametreres både elektrisk 
og softwaremæssigt. Yder-
ligere egenskaber omfatter 
integreret distribuerede 
ure samt ’ExtendedRange’ 
funktion, der giver brugerne 
fuldt teknisk måleområde, 
dvs. at op til 107 % af det an-
givne, nominelle måleom-
råde kan opnås, afhængigt 
af det pågældende måleom-
råde. EtherCAT målemodu-
lerne kan fås med certifikat 
for fabrikskalibrering.

           jsj

Præcise, hurtige og robuste 
EtherCAT målemoduler

Med de nye EtherCAT målemoduler sætter Beckhoff kursen for 
næste generation af højpræcisions I/O‘er til måleapplikationer. 

Teknologisk Institut  
opretter nyt laboratorium 
for robotsikkerhed, som 
skal sikre arbejdsmiljøet i 
fremtidens produktion. 

SIKKERHED. Teknologisk 
Institut åbner et nyt labo-
ratorie, der skal hjælpe virk-
somheder med at sikre deres 
medarbejdere og samtidig 
optimalt udnytte mulighe-
derne med samarbejdende 
robotter. Robotter er i hastig 
fart begyndt at bevæge sig 
ud fra bag sikkerhedsheg-
net i de danske produkti-
onsvirksomheder, og derved 
kommer maskinerne til at 
arbejde tæt sammen med 
mennesker af kød og blod.

- Implementering af en 
sikker, kollaborativ robot 
kræver mere end bare at 
tage en robot op af kassen 
og sætte den direkte ind i 
produktionen. Vi er der-
for opsat på at lære danske 
virksomheder, hvilke skridt 
der skal tages for at kunne 
designe, implementere, risi-
kovurdere og verificere sik-
kerheden af en kollaborativ 

robot, så ydeevnen er høj, 
men så man samtidig kan 
forebygge arbejdsulykker, 
siger centerchef Kurt Niel-
sen fra Teknologisk Instituts 
Center for Robotteknologi.

Et internationalt tilbud
Laboratoriet vil være et 
internationalt tilbud med 
en række relevante tests og 
services til både danske og 
udenlandske kunder. Resul-

tatet vil være, at produkti-
onsvirksomheder bedre kan 
høste fordelene ved de kol-
laborative robotter i deres 
produktion og at robotpro-
ducenter kan lancere nye 
løsninger, der effektivt og 
sikkert kan arbejde tæt sam-
men med mennesker.

En kollaborativ robot er 
normalt konstrueret med 
sensorer, som stopper ro-
botten, hvis f. eks. armen 

rammer et menneske. Men 
virksomhederne skal typisk 
montere forskellige typer af 
værktøj for enden af armen, 
og her vil det være nødven-
digt at vurdere og sikre 
arbejdsmiljøet for de med-
arbejdere, som skal arbejde 
tæt sammen med robotten.

- Her er det ikke altid nok 
med et kvalificeret skøn over 
sikkerheden. Vi har udsty-
ret, faciliteterne og de in-

ternationale samarbejder, 
der kan teste, præcist måle, 
godkende og sikre optimal 
drift af de nye robotter, som 
der kommer mange af i den 
nærmeste fremtid, siger pro-
jektleder Thomas Almdal 
fra Teknologisk Institut.

Helt nøjagtig måling  
af sikkerhed
Teknologisk Institut kom-
mer bl.a. til at anvende sta-

te-of-the-art måleudstyr til 
nøjagtig måling af kraft og 
tryk i forhold til en række 
kritiske grænseværdier for 
menneskers smertetærskel 
for forskellige kropsdele.

- Produktionsvirksomhe-
der vil således kunne få en 
helt nøjagtig måling af sik-
kerheden på en given robot 
og derfor undgå at indføre 
sikkerhedsforanstaltninger 
i blinde, som f.eks. kan be-
tyde unødvendigt lange cy-
klustider, påpeger Thomas 
Almdal.

Til at starte med lancerer 
Teknologisk Institut kurser 
og tests inden for kolla-
borative industrirobotter 
samt rådgivning inden for 
certificering af personlige 
plejerobotter. Fremadret-
tet vil der også blive lance-
ret laboratorieydelser inden 
for sikkerhed for de typer af 
servicerobotter og droner, 
som kommer til at arbejde i 
tæt kontakt med mennesker.

hassel.

Sikkerheden skal øges for samarbejdende robotter
Sikkerhed med state-of-the art 
måleudstyr.



SEE Electrical’s kraftfulde funktioner:

- Hurtig og nem generering af kredsskema diagrammer;
- Alt iht. gældende DS/EN/IEC standarder;
- Kæmpe symbolbibliotek med over 2000 symboler iht. gældende standarder;

- Tavledesign i 3D inkl. ledningsopmåling, kontrol af fyldningsgrader, drill holes, mm;
- Nem kontrol af varmeegenskaberne i tavlen iht. IEC 61439 og IEC 60890;
- WEB Katalog (typedatabase) med over 618.000 varenumre;
- Hurtig og nem generering af intelligente PDF projekter;
- Hurtig og nem eksport & import af data til/fra Microsoft Excel;
- Nemt interface til kendte labelfabrikanter (fx Phoenix Contact, WAGO, Weidmüller). 

SEE Electrical, det førende Electrical CAD software

Korrekt el-dokumentation 
på ingen tid 

For mere information:

 Tlf.: 45 94 21 00 -  info@ige-xao.dk
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Maskiningeniør, og 
mangeårig redaktør af 
Automatik & Proces, John 
Steenfeldt-Jensen fylder 
23. maj 80 år. Der er en rød 
tråd omkring teknik igen-
nem hele hans virke, som 
stadig holder flammen 
tændt i ham.

John Steenfeldt-Jensen er 
ægte helsingoraner, og livet 
har fra fødslen, den 23. maj 
1937, været en lang rejse, 
med teknik som en gen-
nemgående rød tråd.

Han blev født på den da-
værende private fødeklinik 
på Lappen, som meget sym-
bolsk, senere blev indrettet 
til dukkeklinik. De tidlig-
ste barndomsminder er fra 
årene under krigen, hvor 
han tydeligt kan huske de 
syngende, tyske soldater, der 
marcherede forbi hjemmet, 
på vej til eksercerpladsen og 
skydebanerne på Gl. Hel-
lebækvej i Helsingør. 

Smedelærling på Helsingør 
Skibsværft
Skolegangen foregik på 
Skolen i Marienlyst Alle, 
og senere mellemskolen på 
Helsingør Gymnasium, som 
han forlod med en middel-
god realeksamen - som han 
selv siger. 

Der stod en læreplads 
som smed og maskinarbej-
der og ventede på Helsingør 
Skibsværft & Maskinbygge-
ri, HS&M, herefter. Det var 
en god læreplads, hvor man 
på trods af, at der var flere 
hundrede maskinlærlinge, 
tog udstrakte, individuelle 

hensyn til, hvad man kom 
igennem i læretiden. Man 
lærte også at stå tidligt op 
om morgenen og at arbejde 
i 20 graders kulde uden 
vanter. Startlønnen som 
maskinlærling var 38 øre i 
timen og arbejdstiden var 
48 timer om ugen - så det 
halve af lørdagen var man 
også på arbejde.

Maskiningeniør som 
22-årig
Inden han var udlært som 
smed og maskinarbejder 
kunne han kalde sig maskin-
mester, idet han tog 1. del 
af maskinmestereksamenen 
på Københavns Maskinme-
sterskole sideløbende med 
lærlingepladsen.

Efter aflagt svendeprøve 
startede han på Helsingør 
Teknikum i 1957 og fort-
satte året efter på Køben-
havns Teknikum, hvorfra 
han i 1960 i en alder af 22 
år dimitterede som maskin-

ingeniør - med udmærkelse, 
hvilket faktisk var ret godt, 
det svarer til 11 eller 12 i 
gennemsnit på dagens ka-
rakterskala.

I 1960 skulle unge, vå-
benføre mænd stadigvæk stå 
til tjeneste for fædrelandet 
mellem 16 og 24 måneder. 
John Steenfeldt-Jensen blev 
reserveofficer og gjorde ef-
terfølgende tjeneste som 
løjtnant i artilleriet. Som 
senere leder i erhvervslivet 
og underviser på teknikum 
havde han stor glæde af den-
ne uddannelse, fremhæver 
han.

Byggede kraftværk  
i Esbjerg
I 1962 blev det til ansæt-
telse i kedelafdelingen hos 
Vølund A/S, der på det 
tidspunkt havde til huse på 
Øresundsvej på Amager. 
Tiden på Amager var dog 
kort, idet han efter nogle få 
måneder blev udstationeret 

i Esbjerg, hvor Vølund skulle 
til at bygge et nyt kedelhus 
og en kedel til en ny sektion 
af Vestkrafts kraftværk. Her 
fik han sin ilddåb som både 
konstruktør, montageinge-
niør og sikkerhedschef (det 
hele på én gang - der var ikke 
så mange).

Lektor og biblioteksleder
I 1965 fik han et tilbud om 
en stilling som lektor på 
Helsingør Teknikum, hvor 
han ret hurtigt kom til at 
stå for opbygningen af et 
nyt teknisk bibliotek: Hel-
singør Tekniske Bibliotek. 
For at kunne bestride dette 
job var det nødvendigt med 
en uddannelse som doku-
mentalist, hvilket han blev 
i 1966. Kommunikations- 
og informationsteknikkens 
verden rykkede ind på ham. 
Litteratursøgning, som i dag 
klares af Google på mikro-
sekunder tog dengang flere 
dage.

Startede som chefredaktør
I 1971 blev han tilbudt stil-
lingen som chefredaktør hos 
Thomson Communications 
A/S, der var kendt for at ud-
give Nyt-bladene: Teknisk 
Nyt, Bygge Nyt, Produk-
tions Nyt, Træ Nyt med 
flere. I 1980 indtrådte han 
i bestyrelsen for Thomson 
Communications Scandi-
navia A/S og blev samtidig 
direktør.

Der er en talemåde, der 
siger, at journalistik kan føre 
til alt. I John Steenfeldt-Jen-
sens tilfælde har alt ført til 
journalistik.

Selvstændig PR-konsulent
Livet som leder og direktør i 

et udenlandsk ejet firma kan 
ofte være frustrerende, og i 
1986 besluttede han derfor 
at forlade Thomson og star-
te et konsulentfirma inden 
for PR og kommunikation 
for industrien: Infoconsult 
ApS. Som en af sine første 
opgaver i dette firma var han 
med til opstarten af fagbla-
det Teknisk Udvikling - der 
senere er blevet til Automa-
tik & Proces i forbindelse 
med en overtagelse af det 
daværende Automatik. 
Endvidere har han arbejdet 
som pressemedarbejder ved 
Messecenter Herning og si-
den pressechef for det da-
værende Danske Fagmesser, 
der havde arrangementer 
som blandt andet Teknik & 
Data i Odense, samt mes-
serne Byggeri, PSO & MU 
såvel som Metal i Fredericia.

Stadig aktiv redaktør
I de senere år har arbejdsop-
gaverne hovedsageligt været 
som redaktør på Automatik 
& Proces, hvilket fortsætter, 
også nu hvor Automatik & 
Proces har fået Teknovation 

ApS, som ejere. Der er så 
mange sider af John Steen-
feldt-Jensen som kunne be-
skrives. Ud over at han har 
beskæftiget sig med teknik 
igennem hele sit professio-
nelle virke, så har han også 
været en munter og meget 
vidende samt ikke mindst 
givende personlighed i alle 
faser. Det gælder også i det 
private, som han deler med 
hustruen gennem 54 år og 
deres tre dejlige børn, der 
sammen med deres ægte-
fæller har bidraget til en 
familie med nu seks dejlige 
børnebørn.

Alt sammen – og meget 
mere til – fejres med en 
reception i Helsingør Kon-
gelige Privilegerede Skyde-
selskabs lokaler, Stengade 
46 i Helsingør, den 23. maj 
klokken 13 til 16, hvor alle 
gode venner, kunder, sam-
arbejdspartnere og øvrige 
kollegaer i branchen er vel-
komne til at komme forbi og 
hygge sig og få lidt vådt og 
tørt samt naturligvis til at 
lykønske 80 års-fødselaren.

-jn

Fra HS&M-smededreng til Automatik-redaktør

Store dele af erhvervsli-
vet har taget dronerne til 
sig, og branchen vil vokse 
markant i de kommende 
år. For at sikre gode ram-
mevilkår og fornuftig 
lovgivning etablerer Dansk 
Erhverv og UAS Danmark 
nu brancheforeningen 
DroneDanmark. 

DRONER. Ejendomsmæg-
lerne bruger droner til at 
tage billeder fra luften af 
huse til salg. Landbruget 
kan bruge dem til at få styr 
på marker og sprøjtning. 
Redningsbranchen kan 
overvåge trafik ved ulyk-
kessteder og få hurtigere 
overblik ved storbrande. 
Det er blot tre eksempler, 
hvor droner giver helt nye 
muligheder for borgere og 
erhvervsliv. Dronebranchen 
er i markant vækst, og både 

erhvervsliv og borgere kom-
mer til at bruge de fjernsty-
rede flyvere meget mere i de 
kommende år. 

Branchen bevæger  
sig hastigt
- Vi arbejder for at skabe 
gode vilkår for udvikling 
og anvendelse af droner i 
Danmark. Branchen bevæ-
ger sig hastigt i disse år, og 
vi vil gerne have at Danmark 
bliver et foregangsland for 
ny teknologi. Det skal ske 

samtidig med, at danskerne 
skal vænne sig til droner og 
borgernes rettigheder skal 
respekteres, siger fagchef 
Jesper Højte Stenbæk fra 
Dansk Erhverv.  

Ny forening
Den første lovgivning, der 
regulerer droneflyvningen, 
er vedtaget, men mere er på 
vej. Derfor er industrinet-
værket UAS Denmark nu 
gået sammen med Dansk 
Erhverv for at danne den før-

ste brede danske dronefor-
ening. Foreningen kommer 
til at hedde DroneDanmark 
og blev stiftet den 29. marts 
2017 på en generalforsam-
ling i København. Den vil 
arbejde for, at lovgivningen 
i Danmark fremmer gode 
rammevilkår, så dronerne 
kan blive Danmark nye væk-
steventyr.

Både industrinetværk og 
brancheforening
UAS Denmark er et ren-
dyrket industrinetværk, 
som siden 2013 har un-
derstøttet dronebranchens 
udvikling. UAS Denmark 
tæller over 160 medlemmer, 
og det var HCA Airport i 
Odense, der initierede star-
ten på industrinetværket. 

UAS Denmark fortsætter 
som industrinetværk, mens 
DroneDanmark vil være 
fokuseret på at fremme en 
konstruktiv regulering af 
branchen. 

- På den måde er drone-
branchen fra i dag af blevet 
markant styrket, hvor der nu 
både er et industrinetværk 
og en brancheforening. De 
skal sammen øge mulighe-
derne for, at dronerne kan 
blive Danmarks nye væk-
steventyr ligesom vind-
møllerne, siger projektchef 
Michael Larsen fra UAS 
Danmark.

Tusindvis af arbejdspladser
DroneDanmark henven-
der sig til alle, der har en 
erhvervsmæssig eller poli-
tisk interesse i droner. UAS 
Denmark vil fortsat foku-
sere på industriens udvik-
ling - lige fra start-ups til 

den nyeste forskning. EU-
kommissionen har vurde-
ret, at droneteknologien 
kan skabe op mod 150.000 
nye job i EU som helhed. I 
Danmark kan vi også skabe 
tusindvis af arbejdspladser, 
hvis lovgivningen er på plads 
og virksomhederne er her i 
landet.

- Den videre udvik-
ling skal sikres ved en god 
kommunikation mellem 
myndighederne, Drone-
Danmark og UAS Denmark, 
der sammen har ambitioner 
om at sætte Danmark på 
verdenskortet som fore-
gangsland for ny teknologi. 
Skal det lykkes, skal vi sætte 
yderligere turbo både på den 
teknologiske udvikling og 
at udvikle fornuftige ram-
mebetingelser, siger Jesper 
Højte Stenbæk, Dansk Er-
hverv.
 jsj

Nu får dronerne en brancheforening 
Droner giver helt nye muligheder, 
og både erhvervsliv og borgere 
kommer til at bruge de fjernsty-
rede flyvere meget mere i de kom-
mende år.

John Steenfeldt-Jensen er stadig aktiv og besøger ofte firmaer 
og internationale fagmesser.



+113GHZ
DIN BØLGELÆNGDE

Læs mere omkring vores komplette niveauportefølje på
www.dk.endress.com/fmr6x_dk

Med den totale sum af 113GHz, kan vi imødekomme alle dine applikationer med den rette radarfrekvens. 
Vi leverer ikke mindre end den komplette portefølje af radar instrumenter og optimerer dermed din 
procesautomatisering. Vi sørger altid for at være på bølgelængde med dig for at forstå, hvad det præcist er, du har 
behov for i dine specifikke processer.
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I samarbejde med EPLAN 
afholder Siemens fire 
heldagsevents om digitale 
løsninger og værktøjer til 
dimensionering, design og 
produktion af distributi-
ons- og automationstav-
ler. 

TAVLER. I maj måned afhol-
der Siemens og EPLAN fire 
events forskellige steder i 
Danmark om distributi-
ons- og automationstavler. 
På disse events kan man som 
tavle- eller maskinbygger el-
ler rådgiver blive informeret 
om de nye, digitale mulig-
heder inden for automati-
onstavler.

Nye digitale muligheder
Integrated Control Panels 
(ICP), står for integratio-
nen af digitale værktøjer 
til design og produktion af 
distributions- og automati-
onstavler. Dvs. digitale mu-
ligheder, som understøtter 
de fysiske produkter. ICP 
kan hjælpe med at redu-
cere tiden fra idé til færdig 
projekt, samtidig med at der 
opnås en forbedret fleksibi-
litet, kvalitet og effektivitet. 

De digitale muligheder kan 
eksempelvis være:
•  Konfiguratorer til valg 

af komponenter, kon-
verteringsværktøjer og 
TIA Selection Tool

•  EPLAN-data, online-
værktøjer til CAx-data 
m.v. til brugerdefinerede 
manualer og dokumen-
tation

•  Simaris Design og Sima-
ris Therm til korrekt di-
mensionering i henhold 
til gældende standarder 

• ’The Digital Twin’, dvs. 
et projekt i EPLAN, som 

bliver transformeret til 
en fysisk automations-
tavle.

Vælg mellem forskellige 
emner
Hvert arrangement er delt 
op i seks forskellige spor, 
hvoraf man har mulighed for 
at vælge de fire indlæg, som 
passer én bedst. Desuden 
kan man i pauserne besøge 
en minimesse, hvor man kan 
se et udvalg af distributions- 
og automationstavler. De 
seks spor er:
•  Simaris Design - Dimen-

sionering af tavlemate-
riel

•  EPLAN - Automations-
tavler med EPLAN / Sie-
mens 

•  Basic Automation - Di-
gitale værktøjer til Basic 
Automation 

•  Online Tools - Cax-data, 
Mall og brugerdefinere-
de manualer 

•  Simaris Therm - Soft-
ware til varmetabsbe-
regning 

•  Configuration Tools - 
Digitale konfigurations-
værktøjer

Fire steder i Danmark
De fire events afholdes efter 
følgende plan:
•  2. maj - Aalborg, Aalborg 

Kongres og Kultur Cen-
ter

•  3. maj - Silkeborg, Ra-
disson Blu Hotel Papir-
fabrikken

•  16. maj - Middelfart, 
Comwell Middelfart

•  17. maj - Allerød, Nord-
sjællands Konference-
Center 

Alle steder fra kl. 09:00 - 
15:45 (der vil blive serveret 
morgenmad fra kl. 08:30)
Yderligere informationer og 
tilmelding: maria.aagaard 
@siemens.com                jsj

Siemens-events: 

Integrated 
Control Panels

Mere kraft på akslen med 
Lenzes g500 serie, der nu 
fås op til 20.000 Nm.

GEAR.  Lenze har udvidet 
sin gearserie g500 væsent-
ligt. Med de nye to- og 
tretrins tandhjulsgear, keg-
letandhjulsgear og fladgear 
åbner Lenze op for nye an-
vendelsesområder. Støbe-
jernsgearene fordobler det 
maksimale moment i for-
hold til de hidtidige Lenze 
gear.

Der er tre forskellige 
typer gear til forskellige 
anvendelser og alle med 
en virkningsgradstørre end 
94 %. Keglehjulsgearene 
g500-B sparer i deres to- 

og tretrins udførelser plads 
i maskinerne og tilbyder fint 
trindelte udvekslinger ind-
til i=360 og moment op til 
20.000 Nm. 

Tandhjulsgearene g500-H 
klarer i to- og tretrins ud-
førelser momenter op til 
14.000 Nm med en udve-
kling på op til i= 370. 

De nye fladgear g500-S ken-
detegnes særligt ved deres 
smalle byggeform. I to- og 
tretrins udførelser opnås 
moment på 19.000 Nm med 

fint trindelte udvekslinger 
op til i=500.

Med gearenes større 
ydeevner fortsætter Lenze 
udviklingen af det, som al-
lerede var gældende for de 
mindre g500 gear, nemlig 
transmission af hastighed til 
moment på den mest intel-
ligente og præcise måde.

Genererer langt mindre tab
Gearene er konstrueret på 
en måde, så motorer skal 
bruge mindre energi end 
tidligere, fordi de tre nye 
typer gear genererer langt 
mindre tab. Så mens ener-
gieffektiviteten er øget, er 
graden af egen opvarmning 
reduceret – og det betyder 
en længere levetid.

Med hensyn til energief-
fektivitet tilbyder Lenze 
med sine serier m240P og 
m550P motorer i energi-
effektivitetsklasse IE3 og 
gør således den komplette 
gearmotor til en effektiv 
enhed. Derudover kan de 
nye gear kombineres med 
både Lenze Smart motorer 
til intelligente og applikati-
onsorienterede pakker samt 
med omformeroptimerede 
MF-motorer og MCA- og 
MCS-servomotorer.

Mere kraft på akslen: 
g500 gearserien yder op til 
20.000 Nm.

www.lenze.com

hassel.

Gear med dobbelt moment

g500 betyder hastighed på en intelligent og præcis måde.

Nye funktioner hos Rock-
well Studio 5000 reduce-
rer designtiden og giver 
øget sikkerhed. 

INTEGRATION. Teknikere er 
under konstant pres for at 
levere automationssyste-
mer hurtigere. Rockwell 
Automation har forbedret 
det integrerede udviklings-
miljø Rockwell Software 
Studio 5000 med det mål 
at strømline design- og kon-
figurationsprocessen. Soft-
waren omfatter nu udvidet 
integration med tekniske 
værktøjer, færdigudvik-
let applikationsindhold til 
erstatning for specialkode 
samt nye funktioner, der 
øger sikkerheden.

Studio 5000 Architect 
kan udveksle data med po-
pulære tekniske værktøjer 
som EPLAN og AutoCAD. 
Denne dataoverførsel i beg-
ge retninger bidrager til en 
kortere opstartstid, da tek-
nikerne ikke længere behø-
ver at genindtaste styredata 
fra de tekniske værktøjer i 
Studio 5000 manuelt.

-Den forbedrede integra-
tion med ECAD-værktøjer 
kan spare mange tekniker-
timer under designproces-

sen samt under fremtidige 
systemændringer, fortæller 
Andy Stump, forretnings-
chef hos Rockwell Automa-
tion. “Det bidrager desuden 
til at reducere risikoen for 
fejl og giver brugerne større 
frihed til at bruge de værk-
tøjer, de ønsker.” 

Det sparer tid
Desuden har Rockwell 
Automation tilføjet fær-
digudviklet applikations-
indhold til Studio 5000 
Application Code Manager. 
Teknikere kan anvende det-
te indhold i stedet for at ska-
be specialkode og dermed 
spare tid og lette standardi-
seringen af deres systemer. 
Som udgangspunkt vil ind-
holdet omfatte Rockwell 
Automations bibliotek over 
procesobjekter og styreko-
debiblioteker til maskinbyg-
gere, HMI-paneler, alarmer, 
hændelser og historiktags.  

-Vi vil fremover tilføje 
mere standardiseret kode, 
der er specifikt tilpasset 
kundernes opgaver, fortæl-
ler Joachim Thomsen, der 
seniorchef for Application 
IP hos Rockwell Automa-
tion. -Med tiden vil det æn-
dre vores kunders tilgang 
til programmering, fordi 
de kan tilpasse det færdig-

udviklede indhold i stedet 
for selv at skrive koden. Det 
vil i sidste ende betyde, at 
de opnår hurtigere tid-til-
marked og et mere ensartet 
design samt reducerer de-
res tekniske omkostninger, 
fortsætter han.

Licensbaseret beskyttelse
For at øge sikkerheden har 
Rockwell Automation til-
føjet licensbaseret beskyt-
telse af indhold til Studio 
5000 Logix Designer. Pro-
ducenterne kan bruge dette 
til at beskytte designet og 
anvendelsen af deres Logix-
indhold ved at begrænse, 
hvem der kan se eller redi-
gere objektkildekode. Des-
uden begrænses kopiering af 
kode i ikke-godkendte ma-
skiner. OEM‘er kan bruge 
det til at reducere risikoen 
for, at brugere kopierer kode 
til en maskine, de ikke selv 
har bygget. 

Fordi Logix-controllere 
nu selv kan revidere system-
ændringer, kan brugerne 
derfor få vist en sikker log 
over ændringerne i Studio 
5000 Logix Designer. Det 
betyder, at teknikerne kan 
opnå en mere effektiv ad-
ministration af deres styre-
systemer. 

Studio 5000 View De-

signer har fået en ny tilfø-
jelsesgrafikfunktion, som 
bidrager til at forenkle kon-
figurationsprocessen. Bru-
gerne kan skabe deres egen 
grafik, som de kan genbruge, 
og den kan nemt konfigure-
res og linkes til kundespe-
cifikke Logix-datatyper 
og tilføjelsesinstruktioner. 
Desuden understøtter Stu-
dio 5000 View Designer nu 
flere sprog, så brugeren kan 
skifte sprog på operatørter-
minalen.

Rockwell Automation 
har desuden tilføjet virtu-
elle designfunktioner til 
Studio 5000 softwaren. 
Med den nye Studio 5000 
Logix Emulate kan tek-
nikere validere, teste og 
optimere programkode uaf-
hængigt af fysisk hardware. 
Det bidrager til at reducere 
projektomkostninger og for-
korte udviklingscyklussen. 
Studio 5000 Logix Emulate 
kan også kobles til simula-
tor- og operatøruddannel-
sessystemer fra tredjemand, 
så brugerne kan simulere en 
hel proces og uddanne deres 
medarbejdere i et mere sik-
kert, virtuelt miljø.
www.rockwell.com

hassel.

Software der forenkler design 
af automationssystemer 

Studie 5000 kan strøline design- og 
konfigurationsprocessen.



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

Læs mere på www.pcschematic.dk/montage

Spar tid ved montagen

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

ved montering af alle typer tavler og styringer.

I version 19 af PCSCHEMATIC Automation kan du nemlig blive guidet gennem 

monteringen, så det automatisk fremhæves, hvad du nu skal montere. Du og 

dine kolleger bestemmer selv hvilke retningslinjer det foregår efter, og I har hele 

tiden elektronisk overblik over hvor langt I 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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Rittal A/S booster det 
digitale workflow med en 
virtuel prototype.

ENGINEERING. Digitalise-
ring er afgørende for frem-
tidens smarte produktion, 
hvor end-to-end data og in-
tegrationen mellem proces-
ser spiller en central rolle.

Det er planlægning 
kombineret med den virtu-
elle prototype, der danner 
grundlaget for alle efterføl-
gende processer. Det, der 
inden for industrien kaldes 
Industry 4.0, bygger på end-
to-end flowet af digitale da-
ta gennem hele produktets 
livscyklus. Rittal Automa-

tion systems og Control and 
Switchgear Engineering 4.0 
fra Rittal og Eplan kan løfte 
en virksomheds digitale 
workflow betydeligt ved at 

udnytte det potentiale, di-
gitalisering og fuldstændig 
dataintegration giver.

I dag er end-to-end data 
nøglen til at spare penge i 

enhver automatiseret pro-
ces, og det er netop plan-
lægning kombineret med 
den virtuelle prototype, 
der danner grundlaget for 
alle efterfølgende proces-
ser i Control and Switchgear 
Engineering 4.0.

Smidig overgang til de 
digitale processer
En fuldstændig digital be-
skrivelse af en indkapsling 
anvendes til at sende teknisk 
data videre til et produkti-
onssystem via standardi-
serede dataformater. Det 
betyder, at konventionelle 
automatiseringsteknolo-
gier, eksempelvis værk-
tøjsmaskiner, bore- og 

fræsecenter, kan integreres 
i ét sammenhængende pro-
duktionsmiljø. Den virtu-
elle prototype er hjertet i 
det digitale workflow, idet 
alle processer kobles sam-
men i en uafbrudt kæde af 
data. Det skaber grundlaget 
for produktivitet og effek-
tivitet - fra planlægning til 
automatiseret produktion 
og videre.

Rittal Automation Sy-
stems står for at levere den 
komplette kæde, fra en vir-
tuel prototype af et færdigt 
produkt, konstruktion af en 
indkapsling, med alt hvad 
der hører til af komponen-
ter til strømstyring, køling 
og tilbehør, efterfulgt af 

komponentbearbejdning og 
den intelligente automati-
serede produktion.

Dybere grænseflade
Grænsefladen og tilgænge-
ligheden af data er væsentlig 
for produktionsprocessen. 
Platformen Eplan Data 
Portal og systemer som 
strukturerer information 
kommer til at spille en vig-
tigere rolle for at forsyne 
produktionen med rele-
vante data. Højkvalitative, 
tekniske produktdata og 
standardiserede tekniske 
processer er afgørende for at 
gøre værdiskabelsen mere 
effektiv i planlægningsfa-
sen.                                      jsj

Industry 4.0 og den virtuelle prototype

Det digitale workflow boostes med en virtuel prototype.

Med det nye energidata-
styringssystem tilbyder 
WAGO en nem løsning til 
opsamling og administra-
tion af energidata – helt 
uden programmering og 
altid med mulighed for 
yderligere opgradering.

DATAOPSAMLING. Virksom-
heder kigger mere og mere 
på effektiviteten af deres 
bygninger og anlæg. Hvor 
stort et besparelsespoten-
tiale der findes, kan dog 
først konstateres, når alle 
energiformer og de tilknyt-
tede forbrugere registreres 
systematisk. WAGO‘s nye 
energidatastyringssystem 
omfatter prædefineret 
hardware og en brugerven-
lig software, som nemt kan 
integreres i både anlægs- og 
bygningsautomation. 

Modulær opsamling af 
energi- og procesdata
På hardwaresiden udgør 
en applikationscontroller 
i PFC200-serien og WA-
GO-I/O-SYSTEM 750 
grundlaget. Den modulære 
opbygning giver mulighed 
for individuel tilpasning til 
den pågældende applikation 
og for opfyldelse af enhver 
virksomheds krav. Foruden 
energispecifikke værdier, 
såsom strøm og spænding, 
kan mange andre målestør-
relser, der er relevante for 
industri- og procesautoma-
tion samt bygningsautoma-
tion, også registreres, f.eks. 
gas, varme, vand, trykluft 
og temperatur.

Moderne software
WAGO‘s energidatasty-
ringssystem bliver til en 
effektiv og brugervenlig 
løsning via den tilhørende 
softwareapplikation. Denne 
software er allerede instal-

leret i controlleren og gen-
kender ved start automatisk 
de tilsluttede I/O-moduler. 
Indgangene tilpasses til da-
taopsamlingen ved nem 
konfigurering. Alle indstil-
linger både under idriftsæt-
telsen og under selve driften 
foretages let via museklik. 
Det er nemlig ikke nødven-
digt at programmere. Man 
kan få adgang til den grafiske 
brugerflade via HTTPS og 
standardbrowser.

Overførslen af data til en 
overordnet energistyrings-
software sker via Modbus 
TCP/IP eller som CSV-fil 
via FTPS. Desuden er det 
muligt at lagre det histo-
riske forløb på et SD-kort 
i controlleren. WAGO‘s 
nemme og fleksible løsning 
er tilpasset til eksisterende 
infrastrukturer og styrings-
systemer og giver virksom-
heder med eksisterende 
energistyring et større over-
blik over deres målepunkter 
på en lettere måde. 

Visualiseringen er  
inkluderet
Det nye energidatastyrings-
system er desuden velegnet 
til alle de virksomheder, 
som netop er startet med 
energiovervågning eller 
ønsker at arbejde uden en 
overordnet energistyrings-
software. Med det integre-
rede visualiseringsværktøj 
kan der genereres forskellige 
analyser. Virksomheder kan 
således generere forbrugs-
kurver, der er synkroniseret 
med energiforsyningskil-
derne, eller ved en sekund til 
sekund-visning registrere, 
hvilke forbrugere der er an-
svarlige for belastningspeaks 
eller transienter. Desuden 
kan energiforbruget aflæ-
ses afhængigt af bestemte 
procestilpasninger – f.eks. 
for at registrere, hvor meget 
energi der spares ved at an-
vende motorer med variabel 
hastighed eller nye lyskilder.
 jsj

Målesystem til 
energidataopsamling

Der er tre sikkerhedsvari-
abler, varsomhederne skal 
tage højde for, når de vil 
beskytte informationer og 
kritiske data.

INFOSIKKERHED. Informati-
onsstrømmen i danske virk-
somheder er blevet enorm 
på grund af digitaliseringen. 
Især internettet har bragt 
helt nye kommunikations-
redskaber og nye måder at 
få data fra kunder, leveran-
dører og fra virksomheden 
selv. Alle virksomheder bør 
overveje, hvordan de får 
kontrol over disse informa-
tioner, og de bør sikre, hvem 
der må få indsigt i eller på-
virke informationerne. Men 
hvilket sikkerhedsniveau 
passer bedst til lige præcis 
din virksomhed?

Freddie Agerskov er se-
niorkonsulent på Tekno-
logisk Institut og arbejder 
med implementering af 
nye ledelsessystemer, bl.a. 
baseret på ISO 27 001 le-
delsessystem for informati-
onssikkerhed. Her forklarer 
han tre sikkerhedsvariabler, 
virksomheder skal tage høj-
de for, når de vil beskytte in-
formationer og kritiske data.

Teknologiudviklingen
Se på den branche din virk-
somhed befinder sig i. Er det 
en højteknologisk teknologi-
virksomhed, der ofte kræver 
implementering af nye tek-
nologier for at være førende? 
Eller er det en virksomhed, 

hvor produktionsapparatet 
og virksomhedens interne 
IT-systemer er præget af en 
mere moderat teknologiud-
vikling? Ved at stille sig selv 
de her spørgsmål og vurdere 
den teknologiske udvikling, 
der sker i branchen, kan man 
bedre vurdere, hvor meget 
man løbende skal arbejde 
med beskyttelse af sine in-
formationer, og hvor hurtigt 
ens sikkerhedsløsninger bli-
ver forældede og ineffektive.

Brugerbehov
Overvej hvilke brugere, der 
skal have adgang til hvilke 
informationer, og de behov, 
de har. Jo flere sikkerheds-
mæssige foranstaltninger, 
jo mindre tilgængelighed 
vil det ofte give brugerne. 
Dvs. graden af sikkerhed 
bør stemme overens med 
hvilke informationer, der 
gives adgang til. Fx hvis en 
medarbejder skal indtaste 
fire forskellige koder og 
bruge mange forskellige pro-
grammer for at kunne læse 
og sende e-mails, så går det 
ud over effektiviteten.

Økonomi
Når punkt et og to er ble-
vet belyst, skal man helt 
objektivt se på omkostnin-
gerne ved at opretholde og 
vedligeholde et højt infor-
mationssikkerhedsniveau. 
Vurdér hvilke konsekvenser 
forskellige tab af virksom-
hedens informationer vil 
have for virksomheden, så 
der ikke bliver investeret de 
forkerte steder. Der er ingen 

grund til at bruge oceaner af 
ressourcer på at sikre infor-
mationer i virksomheden, 
hvis et tab af disse ikke har 
nogen egentlig økonomisk 
konsekvens.

ISO 27 001 ledelsessystem 
for infosikkerhed
ISO 27001 standarden om-
handler beskyttelse af vær-
difulde informationsaktiver 
gennem udarbejdelse og 
implementering af et ledel-
sessystem for informations-
sikkerhed.

Standarden beskæftiger 
sig eksplicit med alle for-
mer for informationssik-
kerhed (fx digitale data, 
dokumenter, viden og in-
tellektuel ejendom). Det 
er derfor ikke udelukkende 
it-systemer der sikres, men 
hele virksomhedens infor-
mationsstrøm.

Informationen, der skal 
beskyttes, vil ofte være en 
blanding af person- og for-
retningsfølsomme oplys-
ninger. Sidstnævnte i hele 
leverancekæden, hvilket 
vil sige beskyttelse af virk-
somhedens egen knowhow 
samt kunders og leverandø-
rers knowhow.

Bliv klogere på informa-
tionssikkerhed og hvad ISO 
27 001 standarden kræver, 
samt hvordan virksomhe-
den sikrer sine informatio-
ner og bruger sine ressourcer 
bedst muligt.

Teknologisk Institut gen-
nemfører løbende 1-dags 
kurser i ISO 27 001.

hassel.

Vurdér virksomhedens 
informationssikkerhed

Informationsstrømmen i danske 
virksomheder er blevet enorm.

På hardwaresiden udgør en 
applikationscontroller i 
PFC200-serien og 
WAGO-I/O-SYSTEM 750 grundlaget. Den modulære opbygning 
giver mulighed for individuel tilpasning til den pågældende 
applikation og for opfyldelse af enhver virksomheds krav.
Foruden energispecifikke værdier kan mange andre målestørrelser 
registreres med den nye WAGO-løsning, f.eks. strøm, gas, varme, 
vand, trykluft og temperatur. Alle indstillinger for dataopsamling 
og -behandling foretages via det grafiske interface – helt uden 
programmering.
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Mod og udfordringer skaber innovation
Christian Bürkert stiftede Bürkert Danmark den 17. maj 1967, 

så i år har vi faktisk været med til at tænke nyt og skabe 

fremskridt indenfor automationsløsninger i 50 år, og det gør os 

både stolte og ydmyge. 

Vil man skabe fremskridt, må man have modet til at gå forrest og 

modet til at tænke nyt og anderledes og dermed skabe udvikling. 

Men mod gør det ikke alene. Den altafgørende forudsætning for 

fremskridt er at gøre sig fortjent til kundernes tillid – at have 

nærhed til kunderne og forstå deres udfordringer og behov. For 

det er kunderne, der kender retningen, når vi skal tage det næste 

skridt fremad.

Vi har modet, og vi har erfaringen og viden om produkter, processer 

og systemer til automationsopgaver, men for at skabe optimale 

automationsløsninger, skal vi have dybtgående kendskab til vores 

kunders behov og processer. 

Rådgivning tidligt i processen gør en forskel
Derfor tilbyder vi at være med på et meget tidligt tidspunkt i 

jeres automationsprojekt, være med til at høre om jeres krav og 

ønsker til en udvidelse eller en helt ny løsning. Vi stiller vores viden 

og kompetencer til rådighed og hjælper jer med at afdække 

mulighederne.

Denne nærhed giver os den bedste forudsætning for at give jer råd 

og inspiration, og for at hjælpe med produktvalget og udarbejde et 

forslag til jeres nye løsning. Det er vores erfaring, at en fælles indsats 

med dialog om mulighederne og vejledning ved valg af procesløsning 

skaber det bedste resultat. 

Da procesautomation i dag er kompleks og ofte også kræver tilpasning 

til et bestemt segment eller industri, samt overholdelse af lovmæssige 

standarder og dokumentationskrav, er det en opgave, der kræver 

specialviden. 

Bliv inspireret af spændende produkter og innovative løsninger
Her i avisen præsenterer vi dig for nogle af vores nye og spændende 

produkter og løsninger, og de medarbejdere, der med deres 

faglige kompetencer og praktiske erfaringer kan hjælpe dig inden for 

de specifi kke industriområder og segmenter. 

Du kan læse om vores muligheder indenfor magnetventiler, 

og procesudstyr i Hygienic segmentet, både til farma- og 

fødevareapplikationer, og sidst, men ikke mindst, så kan du læse om, 

hvordan vi kan hjælpe dig med udvikling af en komplet individuelt 

tilpasset systemløsning til netop din opgave.

Stil nye spørgsmål – og få nye løsninger
Hvis vi hjælper hinanden med at stille nye spørgsmål og dermed 

udfordrer eksisterende viden og konventionelle løsninger, så er alle 

døre åbne for at skabe nye muligheder og fremskridt med innovativ 

teknologi og nye omkostningsbesparende løsninger, der kan styrke 

din forretning. 

Vi er Bürkert – we make ideas fl ow.

God fornøjelse med læsningen! 

Virksomhedens stifter, Christian Bürkert, havde helt fra 

grundlæggelsen af virksomheden i Tyskland én klar vision: 

at udvikle innovativ teknologi målrettet kundernes behov. 

Det har hele tiden været – og er fortsat – vores fokus.

Bürkert har 
været på det 
danske marked 
i 50 år – og det 
er vi stolte af  

Jens Brammer, administrerende direktør 

i Bürkert-Contromatic A/S



AirLINE SP til fødevare- og farmaceutisk industri
Det alsidige ventilø-system er udviklet til brug i føde- og 

drikkevareindustrien og den farmaceutiske industri, samt i systemer 

til vandbehandling. For at spare plads kan systemet indbygges i et 

styreskab sammen med Siemens moduler til styring af op til 64 ventiler. 

Ventilerne er direkte forbundet med Siemens I/O systemet. 

Visning af antallet af skift muliggør optimal præventiv vedligeholdelse af 

systemet for at minimere down-time. 

Optimal systemfl eksibilitet og sikkerhed opnås ved hjælp af de 

pneumatiske ventiler, der er monteret direkte i forsyningskanalen, og 

som har hot-swap funktion, så de kan udskiftes under drift. 

Statusinformation giver mulighed for hurtig reaktion
Type 8647 AirLINE SP ventilø-system omfatter tryksensorer og 

et LC-Display, som viser detaljeret statusinformation på pilot- og 

procesventiler direkte i systemet. Dette giver mulighed for hurtig 

sporing og eliminering af fejl. Brugen af ring topology og Media 

Redundancy Protocol (MRP) sikrer fortsat drift af systemet, også 

når en kommunikationsdeltager svigter. 

Sikring mod fejloperation
Som alle Bürkert ventiløer har type 8647 kontraventiler i afblæsnings-

kanalen, der sikrer, at pilotventiler og aktuatorer er stabile i drift ved at 

forebygge utilsigtede trykforskelle og trykstød i ventilø-systemet. Dette 

eliminerer risikoen for at forskellige medier blandes ved fejloperationer. 

NYHEDER
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Automatiseringssystem AirLINE SP
 - det bedste ventilø-system til automation af din proces

Optimal systemfl eksibilitet og driftssikkerhed for pneumatiske kontrolsystemer er målet for et 

strategisk partnerskab mellem Bürkert og Siemens. Resultatet på samarbejdet er den nye type 

8647 AirLINE SP ventilø, som er kompatibel med Siemens I/O system SIMATIC ET 200SP. 

Online analysesystem – type 8905

Kompakt system til analyse af 
drikkevand og industrivand 
Bürkerts online analysesystem til opgaver med styring 

og analyse af vand reducerer antallet af instrumenter 

og giver dig samlet overblik over processen

• Modulopbygget sensor- og elektroniksystem – kan måle op til 6 parametre i et  
 kabinet og op til 30 sensor-cubes i et system

• Reducerer downtime takket være den konstante måling af vandkvaliteten i  
 processen og muligheden for hurtig og enkel udskiftning af sensorer med plug- 
 og-play under drift

• Enkel og tidsbesparende i brug med overvågning og afl æsning af fl ere   
 parametre samtidigt

• Kræver minimal mængde prøvevand til pålidelige prøveresultater

AirLINE SP
Den nye type 8647 AirLINE SP ventilø

er kompatibel med Siemens I/O system

SIMATIC ET 200SP og har vigtige funktioner,

der giver optimal processikkerhed



Magnetventiler til enhver 
opgave – med fokus 
på teknik, kvalitet og 
driftssikkerhed 

Magnetventiler er kernen i produktprogrammet, og

Bürkert kan noget særligt på dette område. Det kan

Key Account Manager Niels Madsen stå inde for.

Foruden nye og innovative ventiltyper indeholder 

programmet også klassiske magnetventiler, som

stadig er uovertrufne i teknik og anvendelsesmuligheder. 

Det siger noget om kvaliteten. 

Vi har ventilen, der kan løse din opgave
Nutidens automationsløsninger er udfordret på en lang 

række parametre, udfordringer, der kræver en pålidelig og 

effektiv processtyring. Magnetventiler spiller en væsentlig 

rolle i disse automationsløsninger med styring og regulering 

af væsker og gasser.

”Bürkert kan levere magnetventiler til stort set alle 

brancher og applikationer”, fortæller Key Account 

Manager Niels Madsen, og uddyber videre ”udvalget 

af magnetventiler er stort og går lige fra de 2/2-vejs 

direkte virkende ventiler, over de servostyrede 

magnetventiler med lysninger helt op til DN 50 (2”), til de 

tvangsservostyrede magnetventiler, der kombinerer de 

direkte virkende ventilers fordele med trykuafhængighed 

med de servostyrede ventilers store lysninger, 0-10 bar 

og op til DN 50”

”Min personlige favoritventil er type 290, der kan bruges 

i området 0-16 bar, og også til vakuum”, fortsætter Niels 

Madsen. ”Den er udviklet i 1980’erne og er endnu aldrig 

overgået i teknisk niveau og anvendelsesmuligheder, når 

det drejer sig om mellemstore og store magnetventiler. 

Kort sagt: Er du i tvivl om, hvilken magnetventil du skal 

bruge, så vælg type 290.”  

Forskellige funktionsprincipper
Bürkert har fl ere forskellige spole- og funktionsprincipper 

i magnetventilprogrammet, der kontinuerligt udvikles og 

optimeres.

Klapankerventilen
I en klapankerventil svinger ankeret frem og tilbage i 

et magnetfelt, og en membran sikrer tæthed både for 

gennemstrømning gennem ventilen og mod anker og spole. 

Den medieseparerede ventil kan leveres både som 2/2-vejs 

og 3/2-vejs og med mange virkemåder: afspærring, mixing, 

fordeling, NO, NC, og med ventilhuse i messing, rustfrit stål 

eller kunststof samt membraner i et utal af gummivarianter. 

Flipperventiler og vippeventiler
Flipperventiler og vippeventiler er ventiltyper, der er meget 

anvendelige til analyseformål inden for microfl uidics, hvor der 

arbejdes med små fl ow og kræves stor præcision. De er små, 

har lille dødvolumen, og gunstige gennemstrømningsdesigns 

for sikring mod krydskontaminering og andre forstyrrelser af de 

følsomme analysefunktioner.

Whisper Valve – hurtig og lydløs med et lille effektforbrug
Det allernyeste inden for de helt små ventiler er vores Whisper 

valves (type 6712 og 6724). Her har vi vendt om på det hele. 

Nu er det spolen, der fl ytter sig inden i et magnetfelt. Spolen 

har en membran fastspændt og åbner/lukker for fl owet i 

det meget kompakte og udskylningsrigtige ventilhus. Denne 

funktion sikrer ekstra hurtig reaktion, meget lille effektforbrug 

og utrolig lang levetid, Sidst, men ikke mindst, så er ventilerne 

lydløse (Whisper Valves).

Kan du ikke fi nde en magnetventil, der kan løse din 
opgave, så lad os tage en snak. Vi kan helt sikkert fi nde en 
løsning - dine udfordringer er vores udfordringer.

44 BÜRKERT  |  MAGNETVENTILER
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Favoritten
Membranventil type 290

Klassikeren
Klapankerventil type 330

Den innovative
Vippeventil type 6712

Key Account Manager Niels Madsen
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Favoritten
FLOWave

Klassikeren
Membranventilhus TVB3G

Den innovative
Ventilsystem til tank blanketing

Field Segment Manager Christian Christensen
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Hygienic – når renhed, 
nøjagtighed og sikkerhed 
er af vital betydning, kan 
du stole på Bürkert

Vores produkter opfylder de nyeste krav og 

standarder for brug i farmaceutiske applikationer. 

Vi har lanceret fl ere nye produkter med innovativ 

teknologi, og Field Segment Manager Christian 

Christensen kan med sin erfaring og indsigt i både 

produkter og applikationer give råd og vejlede om 

procesløsninger i dette segment.

Stærkt produktprogram til farmaceutisk industri 
I hygiejniske applikationer er der stort fokus på, at produkter 

og instrumenter til procesautomation bidrager til sikre og 

effektive processer. Bürkert har gennem fl ere år styrket 

produktprogrammet til hygiejniske processer med nye innovative 

produkter og løsninger, der kan leveres med de godkendelser og 

certifi kater, som de generelle standarder på området foreskriver. 

Specielt inden for procesventiler er der udviklet og optimeret 

en del. Det alsidige og modulære program af procesventiler 

kan både anvendes enkeltvis eller sammensættes til komplette 

systemløsninger. Ventilerne kan leveres med central eller 

decentral processtyring, og har mulighed for kombination med 

sensorer og netværkskommunikation. 

Driftssikker fl owmåler med ny teknologi
Christian Christensen har en stor viden om de krav, der 

stilles til produkter i hygiejniske processer i farmasegmentet. 

”Vores styrke er, at vi kan kombinere produkt-, proces- og 

systemviden til sikre automationsløsninger, selv under ekstreme 

forhold. Vi har udviklet innovative produkter med helt ny 

teknologi, hvis funktion netop er målrettet de strenge krav i 

dette segment”, siger Christian Christensen, og fortsætter ”et 

af de nye produkter er vores SAW-fl owmåler FLOWave, som er 

mit favoritprodukt. FLOWave udemærker sig både ved tekniske 

fortrin, stor driftssikkerhed og minimal vedligeholdelse, hvilket 

også gør den til en økonomisk fordelagtig løsning. Det unikke 

ved FLOWave er, at den ikke har nogen medieberørte dele i 

målerøret, og at den kan måle i begge fl owretninger, også i ikke 

ledende medier”. 

Innovative membranventilhuse optimerer din proces 
”Et andet af vores nye produkter er de hydroformede 

membranventilhuse, der er fremstillet med en speciel 

teknologi. Ventilhusene opfylder EHEDG’s krav til 

rengøringsvenlighed, samtidig med, at de reducerer 

omkostninger og bidrager til at reducere CO
2
 fodaftryk 

under drift”, fortæller Christian Christensen.

Ventilsystem til tank blanketing forebygger driftsstop
”En anden spændende produktudvikling til det hygiejniske 

segment, er vores nye sterile bælgventil, hvor en PTFE-bælg 

sikrer mediets adskillelse fra omgivelserne og eliminerer 

risikoen for kontaminering samtidig med, at bælgen er 

resistent overfor korroderende stoffer. 

Reguleringsventilen er velegnet til næsten alle medier, 

er CIP-/SIP-kompatibel, og leveres naturligvis med alle 

nødvendige godkendelser. 

Ventilen indgår også i et nyudviklet ventilsystem til tank

blanketing i lukkede processer med fl ydende medier. 

Tank blanketing forhindrer, at mediet reagerer med 

ilt og andre indtrængende stoffer, og systemet 

forebygger dermed bekostelige driftsstop, reducerer 

vedligeholdelsesomkostningerne, og bidrager både til 

en højere sikkerhed og en bedre driftsøkonomi”, slutter 

Christian Christensen.

Kontakt os endelig, hvis du har en udfordring i din 
hygiejniske applikation. Vi tager gerne en uformel snak 
eller afl ægger dig et besøg for en drøftelse af din opgave.



Hygienic – med fokus 
på sikkerhed i føde- og 
drikkevareprocesser 

Kontrollen med fødevarer og dermed også 

produktionsforholdene i føde- og drikkevareindustrien 

er skærpet. Det kan være svært at overskue, om 

din procesløsning opfylder de sikkerhedsmæssige 

standarder. Vores specialist på området, Karsten 

Lauritsen, er parat til at rådgive om procesudstyret i 

dette krævende segment. 

Fokus på teknik- og proceskrav
Kompakt design, rengøring, sterilisation, ingen dødvolumen 

og krydskontaminering, smart kommunikation samt 

dokumentation er nøglebegreber for procesudstyr til føde- 

og drikkevareindustrien. Vi har fokus på disse begreber, og 

foruden optimal teknik og funktion har vi også fokus på den 

samlede økonomi i løsningen.

Karsten Lauritsen har stor kompetence og indsigt i 

processer indenfor produktion af føde- og drikkevarer, 

kombineret med mange års praktisk applikationserfaring 

på området, og han påpeger vigtigheden af kontinuerlig 

udvikling og optimering. 

Fleksible procesventiler med styretoppe og sensorer 
”Kravene til udstyr i fødevareprocesser er væsentligt 

skærpet i de senere år, og denne udvikling vil uden 

tvivl fortsætte”, udtaler Karsten Lauritsen og fortsætter 

”ELEMENT er en komplet modulær serie af procesventiler, 

styretoppe og sensorer i et rengøringsvenligt design, der er 

fremstillet af kemikalieresistente plastmaterialer og rustfrit 

stål, netop med henblik på montage direkte i krævende 

processer i fødevareindustrien. Seriens procesventiler har 

mulighed for montering af TopControl for on/off-styring, 

positioner med integrerede controllere med PID, samt 

mulighed for kommunikation via feltbus.”

Optimeret membranventilprogram
”Vores store program af membranventiler er netop blevet 

optimeret på fl ere områder” fortæller Karsten Lauritsen. ”Vi 

har optimeret designet for fl ere membranventilhuse med en 

bedre overfl adekvalitet. Membranerne er også optimeret – 

både for så vidt angår materialet, levetiden og en enklere 

udskiftning. Endelig har vi forbedret designet på de 

smedede ventilhuse og udviklet nye hygiejniske ventilhuse, 

hvilket har resulteret i et væsentligt lavere energiforbrug”.

EVA – en ny serie elektrisk aktuerede procesventiler
Karsten Lauritsen er begejstret for de nye innovative 

procesventiler og fortæller: ”EVA procesventiler 

udemærker sig på fl ere områder - nemlig høj ydelse, 

stor driftssikkerhed og lave omkostninger. Serien 

omfatter skråsæde-, sæde- og membranventiler til 

opgaver med on/off og regulering, hvor der er høje krav 

til reguleringsnøjagtigheden, samt til opgaver, hvor drift 

uden trykluftsystem er en fordel”.

Procesventilerne er velegnede til opgaver i føde- og 

drikkevareindustrien. Aktuatorens overfl ade er designet 

i overensstemmelse med de hygiejniske krav i EHEDG-

retningslinjerne. ”Sikkerhed i processen er en altafgørende 

faktor, og Bürkerts nye procesventiler opfylder de stigende 

krav i Industri 4.0 med mulighed for diagnose af proces- 

og ventildata, og ydermere er der mulighed for integration 

i centrale netværk. Serien er således på fl ere områder 

en styrkelse af vores produktprogram til hygiejniske 

applikationer, et område, som Bürkert har stor fokus på i sin 

produktudvikling”, slutter Karsten Lauritsen.

Har du brug for en automationsløsning, der er gearet 
til de nyeste krav på området, så kontakt os tidligt i din 
proces, så vi sammen kan fi nde en optimal løsning.

88 BÜRKERT  |  HYGIENIC – FØDEVARER
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Favoritten
ELEMENT med toppe 

Klassikeren
Type 2000

Den innovative
EVA  elektriske procesventiler 

Produktspecialist Karsten Lauritsen
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Fra idé til virkelighed

System Application Manager Anders Kjøngerskov
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Tænk hele løsninger, 
når du skal automatisere 
din proces

Der er mange udfordringer at honorere, hvis man 

vil være konkurrencedygtig på nutidens krævende 

marked. En effektiv og fremtidsgearet systemløsning 

kan styrke din konkurrenceevne. System Application 

Manager Anders Kjøngerskov kan hjælpe med at 

udvikle helhedsløsninger, der optimerer din proces.

Effektive processer er et must 
Sommetider er selv de mindste opgaver både komplekse og 

udfordrende. Andre gange kan selv de mest krævende opgaver 

være enkle og lette at komme i gang med. Ind imellem er det 

svært at komme rigtig i gang – men sammen kommer vi langt. 

Du kender opgaven, du kender kravene – vi kender 

mulighederne, og vi kan udvikle og designe, så du til sidst står 

med løsningen. Den optimale løsning til netop din opgave.

Fra idé til virkelighed
”Hos Bürkert tænker vi ud af boksen”, forklarer Anders 

Kjøngerskov. ”Vi angriber din udfordring med kreativitet og 

systemtilgang, og vi kan designe små enkle og lette blokke 

og systemer – eller løsninger med avancerede funktioner fra 

fl ere områder i vores store produktprogram – måske med 

de nødvendige tilpasninger”, og han fortsætter ”vi laver også 

store blokløsninger og montageopgaver, herunder komplette 

procespaneler til stort set alle opgaver – både de helt små og 

enkle og de store og komplekse”.

Vi står ved din side
Udviklingen starter hos dig. Du og din opgave er i centrum, 

og derfor har vi struktureret os således, at vi altid har fokus 

på løsningen – både med henblik på effektivitet, sikkerhed og 

omkostninger.

Hele forløbet, fra tanke og design til godkendelse, prototype, 

test og frem til den færdige og funktionsdygtige løsning styres 

af din personlige projektansvarlige – din partner - der er med 

dig hele vejen i forløbet - lige fra idé til virkelighed.

Uanset om det drejer sig om enkle eller komplekse, små eller 

store løsninger, specialtilrettede systemer eller paneler - så er vi 

klar til at hjælpe dig. 

Lad os løse din opgave i fællesskab.

Procespanel

Ventilskab



Bürkert-Contromatic A/S
Hørkær 24

2730 Herlev

Telefon: 44 50 75 00

Telefax: 44 50 75 75

Info.dk@burkert.com
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“

Christian Bürkert, Company founder

As a family owned company 

that operates with the spirit 

of a charitable foundation 

Bürkert, today and 

tomorrow, stands tall for its 

brand values: experience, 

closeness and courage.

We 
make 
ideas 
fl ow
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Global japansk motor-
koncern overtager de 
danske og skandinaviske 
selskaber og aktiviteter 
hos Leroy-Somer og  
Control Techniques.

MOTORER. Den japanske 
motor- og teknologikæm-
pe, Nidec, har nu officielt 
overtaget virksomhederne, 
datterselskaberne og repræ-
sentationen af elmotorer, 
generatorer og motorsty-
ringer fra franske Leroy-
Somer og engelske Control 
Techniques.

Dermed udbygger Nidec 
positionen som en af verdens 
førende motorproducenter, 
samtidig med at koncernen 
i høj grad vil komplemen-

tere Leroy-Somer og Con-
trol Techniques‘ nuværende 
produktprogrammer og 
markedspositioner i Dan-
mark og Skandinavien.

Skandinavisk potentiale
General Manager for 
Leroy-Somer og Control 
Techniques i Skandinavien, 
Andries Boone, oplyser, fra 
det danske hovedkontor 
i Odense, at både han og 
medarbejderne er meget 
forventningsfulde og til-
fredse med at blive en del 
af Nidec koncernen. 

Han ser store mulighe-
der for vækst og synergi i 
de Skandinaviske lande, 
nu hvor Nidec, Leroy- So-
mer og Control Techniques 
samlet kan tilbyde det bre-
deste produktprogram for 

elektromotorer og motor-
styringer. 

“Everything that  
spins and moves”
Det samlede produktpro-
gram omfatter nu alt fra små 
præcisionsmotorer til indu-
strielle elmotorer og genera-
torer, gigantiske megawatt 
motorer samt avancerede 
motorstyringer. Eller som 
Nidec selv formulerer det - 
„everything that spins and 
moves“.

Nidec Corporation blev 
etableret i Japan for over 
40 år siden og er vokset 
til en global koncern med 
over 300 virksomheder og 
140.000 ansatte på verdens-
plan. 

hassel.

Motorgigant indtager 
Danmark

Nidec´s program er elmotorer, generatorer og motorstyringer.

SuPremE synkronmotoren 
fra pumpeproducenten 
KSB har siden januar 2017 
været IE5 klassificeret. 
Dette betyder, at effektta-
bet er reduceret med  
20 %. 

ELMOTORER. SuPremE 
synkronmotoren fra KSB, 
der i Danmark repræsente-
res af Grønbech & Sønner 
A/S, opfylder IE5-kravene i 
henhold til IEC/TS 60034-
30-2, som er den højeste 
virkningsgradsklasse for el-
motorer med variabelt om-
løbstal. I forhold til klasse 
IE4 er motorens effekttab 
reduceret med yderligere 
20%.

Vigtigt at optimere det 
hydrauliske system
KSB SuPremE motorer 
med et omløbstal på 3000 
o/m fås nu som IE5 op til 
18,5 kW. Motorerne for 
1500 o/m opfylder i vid 
udstrækning IE5 op til 15 
kW. I løbet af 2017 vil alle ty-
per og størrelser i SuPremE 
serien være IE5 klassificeret. 
For at få det optimale ud-
bytte af denne maksimale 
motorvirkningsgrad er det 
helt afgørende, at hele det 
hydrauliske system, som 
pumpen indgår i, ligeledes 
optimeres og at pumpens 

omløbstal afpasses præcist 
til det aktuelle behov.

Fremstilles uden  
magnetiske komponenter
Den såkaldte synkrone re-
luktansmotor er baseret på 
en teknologi, som kan opfyl-
de alle fremtidige krav, der 
stilles til pumpemotorens 
virkningsgrad. Motoren er 
fremstillet uden rotorstave, 
idet magnetfeltet styres af 
specielle rotorlaminater.

Til forskel fra konven-

tionelle synkronmotorer er 
denne type fremstillet helt 
uden magnetiske kompo-
nenter og materialer som ek-
sempelvis sjældne jordarter, 
der klassificeres som kritiske 
råmaterialer på grund af den 
omfattende miljøbelastning 
der er i forbindelse med de-
res udvinding.

Grønbech & Sønner A/S 
servicerer pumper og mo-
torer via en landsdækkende 
serviceorganisation.
 jsj

IE5 klassificerede motorer 
med høj virkningsgrad

De nye SuPremE synkronmotoren med variabelt omløbstal 
anvendes sammen med pumper fra KSB.

CNC Onsite ApS kan nu 
tilbyde opmåling på ste-
det med 3D Laser Tracker 
eller Easy Laser.

OPMÅLING. I forbindelse 
med reparationsarbejder på 
større maskiner og anlæg, 
der er vanskelige at flytte, 
har CNC Onsite ApS fore-
taget mobilbearbejdning. I 
den forbindelse har firmaet 
gennem længere tid haft en 
stigende antal forespørgs-
ler på måleopgaver, og også 
selv haft behov for opmå-
ling. Afhængig af opgave 
typen kan man nu med ny-
indkøbt 3D Laser Tracker 
og Easy Laser udstyr udføre 
disse måleopgaver. 

Opgaverne kan i for-
bindelse med opretning af 
værktøjsmaskiner/bear-
bejdningscenter eksempel-
vis være maskinopretning, 
retheds-, vinkelretheds-, 
længde- og planhedsmå-

ling samt opmåling af 
opspændingsfixtur. I for-
bindelse med opmåling 
af komplicerende og evt. 
store konstruktioner kan 
det være opmålinger i hen-
hold til CAD, udmåling af 
fixpunkter, kontrolmåling 

af planhed og vinkelrethed, 
scanning af overflader samt 
kontrolmåling af paralle-
litet.

Yderligere oplysninger på 
www.cnconsite.dk.
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Onsite opmåling 
med laserudstyr

CNC Onsite ApS kan på stedet foretage måleopgaver med 3D Laser 
Tracker og Easy Laser udstyr.

WAGO præsenterede på 
ISH 2017 nye strøm- og 
spændingsudtag for 2-le-
der gennemgangsklemme.

EL-TEKNIK. Strøm- og spæn-
dingsudtaget 855-951/250-
000 fra WAGO supplerer 
WAGOs portefølje inden 
for strøm- og energimåle-
teknik med en ny, innovativ 
løsning. Kombinationen af 
en 2-leder gennemgangs-
klemme (95 mm²) og et 
strøm- og spændingsudtag 
er det ideelle grundlag for 
en vellykket energistyring, 
idet strøm og spænding er 
påkrævet hvor el skal måles.

Intuitiv og  
pladsbesparende
Mangel på plads er et stort 
problem i styreskabe, når 
det kommer til installation 
af flere strømtransformere 
og spændingsudtag. Også 
tidsforbrug og let installa-
tion spiller en meget vigtig 
rolle. Det nye strøm- og 
spændingsudtag har sam-
me bredde som en 2-leder 
gennemgangsklemme (95 

mm2) og kan hurtigt og 
nemt sættes i et jumper 
slot. Slutbrugeren kan ud-
tage energidata direkte, 
og der kræves derfor ingen 
yderligere konvertere eller 
montageenheder.

Transformer og  
spændingsudtag
Strøm- og spændingsudta-
get har også en integreret 
sikringsindikator. Hermed 

får det energimåleudstyret 
en sikker beskyttelse. Ved 
aktivering af sikringen på 
grund af en isolationsfejl 
garanteres en adskillelse 
fra nettet. En integreret 
strømtransformere mulig-
gør også med et konverte-
ringsforhold på 250 A/1 
A en præcis strømmåling i 
henhold til EN 61.869-2 - i 
nøjagtighedsklasse 0,5.
 jsj 

Set på ISH 2017:

Nye strøm- og 
spændingsudtag

På ISH 2017 præsenterede WAGO blandt andet sine nye strøm- og 
spændingsudtag.
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Af de 64 bedste tegner 
Danmark sig for de 15, 
hvilket er ualmindelig 
godt.

Danmark er fl ot repræsente-
ret i den gruppe af europæi-
ske virksomheder, der går 
rundt med de bedste robot- 
og automationsidéer. Af de 
64 bedste har 15 af dem 
dansk ophav. Deres præmie 
er højtspecialiseret konsu-
lentbistand fra et bredt felt 
af de skarpeste europæiske 
roboteksperter til at føre 
deres idé ud i livet.

- Mange lovende tekno-
logier når ikke markedet, 
eftersom de bliver vurde-
ret for risikable at optage 
af industrien. Mangel på 
fi nansiering er også en stor 
udfordring for små og mel-
lemstore virksomheder 
og den store årsag til, at 
ny teknologi „sidder fast“. 
ROBOTT-NET-initiativet 
er designet til at imødekom-
me disse forhindringer, siger 
sektionsleder Jacob Kortbek 
fra Teknologisk Instituts 
Center for Robotteknologi.

I alt 166 virksomheder 
fordelt over 12 europæiske 
lande har indsendt deres idé-
er og været i betragtning til 
at få hjælp af det europæiske 

robotnetværk ROBOTT-
NET, som ledes af danske 
Teknologisk Institut.

Alle virksomheder lige 
fra start-ups, små og mel-
lemstore virksomheder, 
store virksomheder samt 
institutioner har haft mu-
lighed for at søge en såkaldt 
voucher.

Otte danske vindere
Vinderne af anden og sid-
ste voucherrunde er netop 
blevet udpeget. Det drejer 
sig her om 25 europæiske 
virksomheder, hvoraf otte 
er placeret i Danmark.

Vi bringer herunder et 

overblik over de otte danske 
virksomheder, som nu vil 
få hjælp af roboteksperter 
på tværs af de europæiske 
landegrænser til at udvikle 
deres robotløsninger eller 
-produkter.

Agro Intelligence ud-
vikler og producerer tek-
nologiske produkter til 
landbrugssektoren. De 
ønsker med deres RO-

BOTT-NET-ansøgning at 
videreudvikle deres modul-
baserede landbrugsrobot.

Evosep er leverandør af 
redskaber til forskere og me-
dicinalfi rmaers forsknings- 
og udviklingsafdelinger. De 
søger med deres vouche-
ransøgning at få hjælp til 
at automatisere deres højt 
specialiserede produktion.

HedeDanmark er en han-

dels- og servicevirksomhed, 
der plejer, vedligeholder og 
udvikler naturområdet i 
Danmark og internationalt. 
De vil med deres voucher 
få hjælp til at udvikle en ro-
bot, der kan identifi cere og 
indsamle affald fra vejsiden.

Linak er en produktions-
virksomhed, der udvikler og 
producerer aktuatorsyste-
mer til bl.a. hæve-sænke-
borde. Linak ønsker gennem 
ROBOTT-NET at få hjælp 
til at få automatiseret deres 
produktion med kollabora-
tive robotter.

MRN leverer automati-
ske systemer til håndtering, 
pakning og palletering til 
danske virksomheder samt 
Spanien, Rusland og Tyr-
kiet. De ønsker hjælp fra 
ROBOTT-NETs eksperter 
til at videreudvikle deres 
palleteringsrobotanlæg.

Robot At Work arbejder 
med nye facadesystemer til 
byggebranchen og har ud-
viklet en kollaborativ robot, 
der kan udføre opgaver di-
rekte på byggepladsen, bl.a. 
at lave unikke 3D designs 
på facader og overfl ader. De 
søger med deres voucher at 
få hjælp til videreudvikling 
af deres robot.

Tiny Mobile Robots ud-
vikler og kommercialiserer 
en udendørs robot til ef-

fektivisering af landmåler-
relaterede opgaver i nemt 
tilgængelige områder, ek-
sempelvis ved nyanlæg og 
renovering af veje. De vil 
med deres ROBOTT-NET-
voucher forfi ne robottens 
navigationssystemer.

Weibel Scientifi c ud-
vikler og producerer høj-
teknologisk hastigheds- og 
postionsmålingsudstyr, ba-
seret på Dopplereffekt og 
nyeste radarteknologier. De 
ønsker med deres voucher 
at implementere en robot-
løsning i deres produktion, 
hvor lodningsprocessen er i 
fokus. Robotten skal være 
let at programmere og kol-
laborativ.

Produktionsvirksomheder 
styrkes
Formålet med ROBOTT-
NET er at styrke og 
udbrede teknologiudveks-
lingen mellem de deltagen-
de forskningsinstitutioner, 
teknologiorganisationer 
og de europæiske produk-
tionsvirksomheder. For at 
realisere dette, afholder 
ROBOTT-NET en række 
introducerende kurser for 
henholdsvis ledere og tekni-
kere i danske produktions-
virksomheder.

hassel.

Danmark er fuld af gode robot- og automationsidéer

Spildevandsanalyser fra 
DTU Miljø indgår i stort 
europæisk projekt, der 
estimerer stofmisbruget 
i EU.

SPILDEVAND. I Oslo hitter 
metamfetamin i weeken-
derne. I London, Amster-
dam og København er det 
kokain. Det viser bereg-
ninger baseret på analyser 
af spildevand, som er ble-
vet indsamlet i 44 byer i 18 
europæiske lande. Stofferne 
ender i kloakken, når bor-
gerne på toilettet udskiller 
dem via urinen. Metoderne 
til at estimere et samfunds 
stofmisbrug gennem spilde-
vand er en del af det spirende 
fagområde Wastewater-ba-
sed Epidemiology, der stadig 
er i sin vorden og endnu be-
hæftet med stor usikkerhed. 
Men det arbejder det inter-
nationale forskningsprojekt 
Sewprof med deltagelse af 
DTU Miljø på at forbedre. 

Indsamling fra Lynetten
Indsamlingen af det køben-
havnske spildevand er sket 
fra Lynetten og blev vare-
taget af DTU Miljøs ph.d.-
studerende Pedram Ramin, 
der i december forsvarede 
sin afhandling. 

Pedram Ramins forsk-
ning har især handlet om 
at udvikle de matematiske 
modeller, der anvendes til 

udregningerne, og som kan 
give et fi ngerpeg om stof-
misbruget i et geografi sk 
område. Men det har også 
krævet kendskab til, hvad 
der sker med stofferne i klo-
akvandet.

-Stofferne gennemgår 
hele tiden en kemisk ned-
brydning i kloakken, så der-
for leder vi ikke efter ecstasy 
eller kokain i spildevandet, 
men efter nedbrydnings-
stofferne fra dem, forklarer 

Benedek Plósz, lektor ved 
DTU Miljø og vejleder for 
Pedram Ramin.

Spildevandsdataene 
indgår i Det Europæiske 
Overvågningscenter for 
Narkotika og Narkotikamis-
brugs (EMCDDA) arbejde 
med at følge udbredelsen af 
narkotiske stoffer i Europa. 

Kloak i laboratoriet
Identifi kationen af nar-
kotiske stoffer i kloak-

ken besværliggøres af, at 
nedbrydningen af et stof 
afhænger af et utal af fak-
torer: Den tid, de opholder 
sig i kloakken, temperaturer 
og pH-værdi i spildevan-
det, kloakkens biofi lm, og 
om gennemstrømningen af 
kloakvand er høj eller lav.

Derfor måtte forskerne ved 
DTU Miljø opsætte forsøg i 
laboratoriet, der så vidt mu-
ligt simulerede forholdene 
i de københavnske kloak-
ker. For at sikre den rigtige 
sammensætning af biofi lm 
og substanser i forsøgskloak-
ken blev rigtigt spildevand 

hentet ind, og for at fi nde de 
rigtige og stabile nedbryd-
ningsprodukter blev en 
række illegale stoffer, bl.a. 
heroin og kokain, indkøbt 
og tilsat den kunstige kloak 
i laboratoriet.

Tæt på nyudviklet 
analyseværktøj
På trods af mere præcise 
modeller til udregningerne 
af stofmisbrug vil estimatet 
altid være forbundet med en 
vis usikkerhed, siger Bene-
dek Plósz:

-Det er jo ikke sikkert, at 
stofferne udskilles dér, hvor 
de geografi sk blev indtaget.

Ikke desto mindre kunne 
Pedram Ramin ved spilde-
vandsanalyser under Di-
stortion i København 2014 
konstatere, at kokainfor-
bruget i hovedstaden un-
der festivalen steg 20 gange 
i forhold til forbruget på en 
normal hverdag.

Benedek Plósz forklarer, 
at forskerne er tæt på at 
kunne tilbyde et nyudvik-
let værktøj, som kan hjælpe 
myndigheder med at følge 
stoffernes udbredelse, iden-
tifi cere særlige geografi ske 
problemområder og ud fra 
denne viden mere effektivt 
planlægge en social og fore-
byggende indsats.      hassel.

Ingeniører måler stofmisbrug i spildevand

ROBOT-NET skal forhindre at ny teknologi 
”sidder fast”.

En viden, der kan være med til at planlægge 
en social og forebyggende indsats.

Fra Danmark kommer mange robot- og automatiseringsidéer.

Prøver fra Lynetten giver et fi nger-
peg om stofmisbrug i et geogreafi sk 
område.



Safety Basic Monitor with Ethernet-

interface - now also small Safety applications 

can be coupled safely

by Bihl+Wiedemann

› Safe Link over Ethernet: The simplest way of couplin

many safe signals  

› Optimal PLC connection via fieldbus, all diagnostic da

in the controller, safety and standard signals mixed

› Universally expandable with Safety I/O Modules + Sta

I/O Modules in IP20 or IP67, Speed Monitors for up to 

40 axes, Safety Relay Output Modules

More information on your application safety at:

www.bihl-wiedemann.dk

Bihl+Wiedemann Nordic ApS | Phone: + 45 70 27 60 
DK - 3450 Allerød | Fax: + 45 70 27 60 21

Safe Link over Ethernet



����

34 april/maj 2017

Af Morten B. Jensen, 
KLINGER Denmark A/S

FLOW. Siden midten af 
1950‘erne har magnetiske 
fl owmålere været anvendt 
til at måle fl ow af vand og 
en bred vifte af andre elek-
trisk ledende væsker. I dag 
anvendes princippet inden 
for stort set alle industri-
grene, og med de øgede krav 
til materialevalg og doku-
mentation, fra de forskellige 
brancher, er der en øget fo-
kus på valg af de materialer, 
der kommer i berøring med 
mediet. 

Sådan virker en magnetisk 
fl owmåler
Princippet i den magneti-
ske fl owmåler er baseret på 
Faraday‘s lov om induktion. 
Lettere omskrevet siger Fa-
raday‘s lov følgende:

’Hvis man bevæger en 
elektrisk leder igennem et 
magnetfelt, så vil der vinkel-
ret på lederens bevægelses-
retning opstå en spænding, 
der er ligefrem proportional 

med lederens bevægelsesha-
stighed.’

Faraday‘s lov omskrevet 
til brug i den magnetiske 
fl owmåler, se fi g. 1: 
U = k * B * v * d,
hvor 
U = den inducerede spæn-
ding
k = den fabriksindstillede 
kalibreringsfaktor
v = lederens (væskens) ha-
stighed
d = lederens længde (rørets 
diameter)
B = magnetfeltets styrke

I den magnetiske fl owmåler 
er det mediet, der er lede-
ren. En ting man skal lægge 
mærke til er, at Faraday ikke 
stiller krav til, hvor god le-
deren skal være - men blot 
at den skal være ’elektrisk le-
dende’. En magnetisk fl ow-
måler kan således kun måle 
væsker, der har en elektrisk 
ledningsevne, men til gen-
gæld er målingen uafhængig 
af hvor høj ledningsevnen er.

Nye foringsmaterialer
En magnetisk fl owmåler 
er opbygget af et stykke 
rør, som er fremstillet af et 
materiale, der ikke er mag-
netisk. Røret er med til at 
stabilisere konstruktionen 
og beklædes indvendigt med 
en foring af ikke elektrisk 

ledende materiale, hvis 
opgave er at isolere måle-
elektroderne fra hinanden 
– samtidig med at foringen 
benyttes til at beskytte må-
lerøret.

Traditionelt har mate-
rialerne til foringen været 
gummi- eller Tefl on-typer, 
men med de øgede materia-
lekrav, der i dag stilles fra de 
forskellige industrier, er der, 
specielt inden for fødevare- 
og farmaceutisk industri, fo-
kus på udvikling af nye og 
forbedrede polymerer, der 
kan anvendes til foring af 
målerøret, se fi g. 3.

Kemiske angreb
Foringsmaterialets kemiske 
egenskaber er selvfølgelig 
forsat blandt de vigtigste 
egenskaber, der skal tages 
forbehold for ved valget af 
magnetisk fl owmåler, se 

fi g. 2. En ting er deciderede 
angreb på linermaterialet, 
hvilket typisk ses som små 
huller eller spottæringer 
i foringen, men en anden 
ting, der er meget fokus på 
for tiden, er ’afsmitning’ på 
produktet. 

Når et produkt, der sene-
re skal bruges som fødevare 
eller til medicinske formål, 
skal måles, er det vigtigt at 
måleudstyret ikke forure-
ner produktet med stoffer, 
der er skadelige i kroppen. 
I Danmark er der generelle 
regler, som omfatter alle 
fødevarekontaktmaterialer. 
Regler, der fastsætter græn-
seværdier for stoffernes afgi-
velse til produktet. Reglerne 
er generelt harmoniserede 
EU-regler, men der er en-
kelte områder, hvor der er 
skærpede nationale regler. 

Reglerne omfatter bl.a. 
forhåndsgodkendelser af 
visse dele af materialet og/
eller af processen. Det er 
producentens ansvar, at 
materialerne lever op til kra-
vene, og fødevarestyrelsen 
vurderer via den offentlige 
kontrol, om virksomheder 

kan dokumentere, at reg-
lerne er overholdt.

Strukturændringer
Generelt gælder det, at 
alle polymerer har en indre 
spænding, som vil blive ud-
løst ved forskellige tempe-
raturer. Enhver polymer har 
således sin egen glasover-
gangstemperatur. Denne 

temperatur karakteriseres 
ved, at materialet ændres 
fra en hård og relativt skør, 
’glasagtig’ tilstand til en 
viskos eller gummiagtig 
tilstand, når temperaturen 
forsat øges. Under processen 
udløses nogle af materialets 
indre spændinger, og det vil 
ændre form (typisk i form af

Nye linermaterialer i fl owmålere 
giver endnu fl ere muligheder
En magnetisk fl owmåler beklædes indvendigt med en 
foring af ikke-elektrisk ledende materiale, hvis opgave 
er at beskytte målerøret og at isolere måleelektroderne 
fra hinanden. Traditionelt har materialerne til foringen 
været gummi eller Tefl on typer, men specielt inden for 
fødevare- og farmaceutisk industri anvendes nu nye og 
forbedrede polymerer.

Fig. 1. Faradays lov for induktion er princippet bag den magnetiske fl owmåler

Fig. 2. Foringen i målerøret skal tilpasses mediet for måleren skal 
virke optimalt

Fig. 3. Nye polymerer udvikles for at for at få foringer med bedre 
egenskaber 

Fig 4.  Ændres målerens indvendige diameter vil målerens 
kalibreringsfaktor ikke længere passe.

Fig. 5. Klingers EZ-mag er modulopbygget med målestrækket som midtpunkt.

Ingen målelig forskel 
med PEEK-TX.
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 en udvidelse af materialet)
Når temperaturen sæn- 
kes vil den omvendte proces 
forekomme – atter med en 
formændring til følge (ty-
pisk en sammentrækning af 
materialet).

En foring i en magnetisk 
flowmåler udsættes for 
gentagne temperaturskift 
– som vil kunne ændre for-
men på foringen, og dermed 
også ændre målerørets in-
dre diameter. Dette vil ikke 
blot påvirke nøjagtigheden 
af flowmåleren, men det kan 
også påvirke forseglingen 
mellem foring og målerør, 
elektroder osv., se fig. 4.

Polymeren vil fortsætte 
med at udvide og trække 
sig sammen medmindre de 
indre spændinger fjernes. 
I forbindelse med udvik-
lingen af Klingers EZ-mag 
flowmåler er man i frem-
stillingsprocessen i stand 
til at minimere antallet af 
spændinger i polymeren, 
og med et materiale, PEEK-
TX, har vi opnået en fuld-
stændig stabil tilstand, hvor 
der ingen målelig forskel er 
på linerens diameter trods 
store temperaturforskelle.

Permetrering
Både gas og væske perme-
trerer gennem polymerer, 
en egenskab der bl.a. be-
nyttes i forbindelse med 
anlæg til omvendte osmo-
se. Gennemtrængningen 
er afhængig af mediets tryk 

og temperatur. For vand 
begynder den således ved 
temperaturer over 75 ºC, 
og stiger drastisk ved tem-
peraturer over 100 ºC. 

I processer hvor der ren-
gøres ved temperaturer på 
130 ºC, vil en magnetisk 
flowmåler derfor være eks-
tra udsat for, at væsken kan 
trænge ind mellem målerør 
og foring ved permetrering. 
Væske bag foringen vil kun-
ne medføre kortslutning af 
måleelektroderne, hvilket 
er identisk med målefejl.

En metode til at reducere 
permetreringshastigheden i 
en polymer er at forøge kry-
stalliniteten. Problemet kan 
være, at mange polymere 
ikke er smelteforarbejde-
lige, så der skal anvendes 
specielle bearbejdningstek-
nikker for at få et anvende-
ligt produkt. Den primære 
teknik, der anvendes, er en 
pressestøbning, som udføres 
ved at komprimere pulver 
i en form og derefter bage 
det ved høje temperaturer, 
for at indstille den polymere 
struktur.

Tykkelsen af foringen er 
en anden vigtig faktor for 
gennemtrængningen. Sam-
menhængen mellem perme-
trering og membrantykkelse 
er logaritmisk - jo tykkere 
liner desto mindre gennem-
trængning - så derfor er en li-
nertykkelse på 10 mm langt 
mere resistent end de kendte 
konstruktioner hvor lineren 

er mellem 1,5 og 5mm tyk.
I den nye EZ-mag har 

Klinger valgt at lade måle-
strækket udforme som en 
indsats i linermaterialet - en 
indsats med en tykkelse >10 
mm. Tykkelsen i sig selv sik-
rer, at lineren forbliver stabil 
også ved drastiske tempe-
raturspring, samtidig med 
at risikoen for permetrering 
minimeres, se fig. 5.

Certifikater
Sammen med de nye ma-
terialer følger selvfølgelig 
også krav til den dokumen-
tation, der skal medleveres 
for at kunne verificere at 
materialerne er velegnede 
til opgaven. Kravene vari-
erer fra industri til industri. 
For anlæg, der skal opfylde 
de skrappeste krav (GMP /
cGMP), anbefales normalt 
følgende dokumentation for 
de medieberørte dele:
•  Materiale Certifikat EN 

10204-3.1 (Sporbarhed 
på materialer)

•  FDA overensstemmelse 
på fyldvæsker og evt. 
plastmaterialer (pak-
ninger o.lign.), der er i 
berøring med mediet. 

•  Certifikat for overfla-
deruhed på mediebe-
rørte dele

•  3-A / EHEDG overens-
stemmelse (Typegod-
kendelse)

Endvidere kan der være 
specielle ønsker for Kosher, 
Halal etc.

Leverancen bestod af  
allerede kendte produkter.

SLAMBEHANDLING. Arma-
tec har i forbindelse med. 
Udbygning og udvidelse af 
anlægget på renseanlægget 
Lynetten, der behandler 
slam, leveret et stort antal 
DN300-350 JC kugleven-
tiler monteret med Kinetrol 
pneumatiske aktuatorer. 
Der blev i rådgivningsfasen 
lagt vægt på, at leverancen 
bestod af allerede kendte 
produkter fra anerkendte 
leverandører – hvilket var 
tilfældet for valg af begge 
produkter.

Både JC ventiler og Ki-
netrol aktuatorer er kende-
tegnet ved høj kvalitet og 
dokumenteret lang levetid. 

Armatec Danmark, der 
er ISO 9001-certificeret, 
har forsynet dansk indu-
stri-, miljø- og energianlæg 
med ventiler, aktuatorer og 
systemløsninger i over 50 år. 
Desuden har firmaet i mere 
end 30 år forsynet dansk 

byggeindustri med kompo-
nenter og systemløsninger 
til fjernvarmeinstallationer 
i hele landet. Nu har man 

også et stort program af 
pumpeløsninger til indu-
strianlæg. www.armatec.dk

hassel.

Ventiler og aktuatorer til 
styring af processlam på Lynetten 

Vedligeholdelsesleder Theis Walløe og produktchef Johnny  Heidler 
inspicerer de store Kinetrol aktuatorer.

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

 www.g-s.dk/iStep

DIN FLOWPARTNER

Vi kan være behjælpelig  
med dosering inden for:

• Kemisk rensning

• Flokkulering

• pH-regulering

• Desinficering

LANDSDÆKKENDE SERVICEORGANISATION! 

Tlf. 33 26 63 00
Se mere på www.g-s.dk
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Sikker føring af energi, 
data og medier, ubrudt 
ved cirkelbevægelser på 
op til 360 grader

DREJEMODUL. Motion pla-
stics-specialisten igus har 
udviklet et nyt og ekstremt 
kompakt drejemodul, som 
tillader rotationer omkring 
dets egen akse selv under 
meget snævre pladsforhold. 
Som alle energiforsynings-
systemer fra igus til cirkel-
bevægelser kan den nye 
CRM (Compact Rotation 

Module) anvendes til at le-
vere energi, data og medier 
parallelt og ubrudt.

Til robotteknik og 
værktøjsfremstilling
Til strømforsyning til dre-
jende enheder, f.eks. inden 
for robotteknik eller ma-
skinværktøjsfremstilling, 
har igus gennem mange år 
udviklet systemer, som kan 
implementere roterende 
bevægelser på 420 til 600 
grader og endog op til 900 
grader i visse specifi kke an-
vendelser. Til anvendelser, 
hvor fl ere rotationer om 

egen akse er mindre vigtig 
end optimal udnyttelse af 
snæver plads, er udviklet 
et system kendt som „kom-
pakt drejemodul“. 

-Det nye og yderst kom-
pakte CRM tillader cirkel-
bevægelser på ± 180 grader,“ 
forklarer Harald Nehring, 
autoriseret funktionær for 
e-kædesystemer hos igus.

Kundespecifi k fyldning 
muligt
Inde i drejemodulet føres 
chainfl ex-kabler, der er 
specialdesignet til bevæ-
gelse, og slanger til me-

dier parallelt og ubrudt, 
og overfl ødiggør dermed 
behovet for kostbare og 
sårbare drejeunioner. Det 
har samlet set den fordel, at 
maskinens driftssikkerhed 
øges og ikke-planlagte stil-
standstider minimeres. Det 
nye modul leveres som en 
komplet, installationsklar 
enhed, som er let at samle. 
Det har en højde på kun 140 
millimeter og en udvendig 
breddediameter på 120 
millimeter. Ved markedsin-
troduktionen kan brugerne 
vælge mellem tre forskel-
lige indvendige diametre, 

afhængigt af hvilken type 
kabel, der kræves. Her kan 
brugerne sætte deres lid til 
chainfl ex-kabler med TPE-

yderkappe, som sikrer den 
højeste kabelkvalitet.

hassel.

Kompakt drejemodul til rotationer 
under meget snævre pladsforhold

Med det nye CRM fra igus kan der implementeres drejebevægelser 
på op til 360 grader på snæver plads.

Det gør de, fordi robotten 
gør det muligt for medar-
bejderne at mangedoble 
deres produktivitet.

ROBOTTER. 19.800 ledige 
stillinger blev aldrig besat, 
da de blev opslået af danske 
virksomheder i efteråret 
2016. Og når arbejdskraften 
bliver svær at skaffe nok af, 
så kommer robotterne vir-
kelig til deres ret. Det har 
et stigende antal virksom-
heder i den danske industri 
nu opdaget. Derfor oplever 
den danske robotprodu-
cent, Universal Robots, og 
deres danske forhandler 
BILA Robotics nu et boom 
i efterspørgslen på fl eksible 
robotter, der også kan løse 
kapacitetsproblemer ved 
sæsonudsving.

 Ingen har lyst til at gå 
glip af ordrer, jobskabelse 
og vækst. Derfor er lysten til 
at investere og kompetence-
udvikle er stærkt stigende i 
den danske industri, der nu 
for alvor opgraderet deres 
produktion fra industri 3.0 
til industri 4.0. Det hand-
ler om at være gearet til et 
stadigt mere omskifteligt 
og utålmodigt marked, der 
kræver effektiv produktion 

mindre stykserier og fl ere 
produktvarianter.

-De stigende krav til stor 
fl eksibilitet og hurtige om-
stillinger i industrien mat-
cher rigtigt godt med vores 
samarbejdende robotter, 
der kan bruges til mange 
af de relativt simple opga-
ver i små- og mellemstore 
fremstillingsvirksomheder. 
Derfor ser vi nu, at mange 
virksomheder gearer deres 
produktionskapacitet med 
vores intuitive cobots. Og 

medarbejderne er som regel 
godt tilfredse med at lade 
robotter minimere overar-
bejdet eller de skæve vag-
ter, konstaterer Per Kloster 
Poulsen, Regional Sales 
Director, Universal Robots.

Robotter som 
pengemaskiner
Beskæftigelsen i den pri-
vate sektor har haft pilen 
opad siden foråret 2013, og 
virksomhederne har ople-
vet, at fl ere og fl ere job er 

vanskelige at besætte, ifølge 
Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering.

 Udover at robotter er 
et nyttigt værktøj mod fl a-
skehalsproblemer, så får de 
også mundvigene op hos de 
budgetansvarlige. 

 -For hver robot-arm vo-
res kunder installerer, tjener 
de mellem en kvart og en 
halv million om året. Det 
gør de, fordi robot-armen 
gør det muligt for medarbej-
derne at mangedoble deres 
produktivitet, siger Jan Bis-

gaard, CEO hos BILA Ro-
botics, der som forhandler 
af Universal Robots leverer 
robotarmene UR3, UR5 og 
UR10 til både integratorer, 
maskinbyggere og slutbru-
gere i den danske industri.

Robotterne hjælper
En af de virksomheder, 
der bruger fl eksibel dansk 
robotteknologi til at tjene 
penge med, er Dancake. 
Herfra fortæller produkti-

onschef Palle Jessen, at han 
i marts implementerede en 
UR10-robot, som nu vare-
tager fi re mands manuelle 
arbejdsopgaver.

Hos LEO Pharma har 
de samarbejdende robotter 
også vundet indpas som en 
effektiv ekstra arm i pro-
duktionen. Her forbedrer 
robotteknologien arbejds-
miljøet og er således også 
en langsigtet investering i 
trivsel og fastholdelse. Det 
forlyder, at de berørte med-
arbejdere hos LEO Pharma 
er mægtig glade for det nye 
”værktøj” UR10-robotten, 
fordi den laver det ensidige 

arbejde, som de selv før va-
retog, og de undgår således 
mange tunge løft. 

Robot-armene, som 
blandt andre Dancake og 
LEO Pharma anvender, 
er produceret af Universal 
Robots i virksomhedens ho-
vedkvarter i Odense, hvor 
al udvikling produktion og 
montage er samlet. 

-I bund og grund er det 
meget mere og andet end 
robotter, vi leverer til slut-

brugerne: Det er lavere 
produktionsomkostninger 
og større fl eksibilitet i deres 
produktion. Der er en meget 
enkel forklaring på, at Uni-
versal Robots kan tilbyde 
robotbranchens hurtigste 
tilbagebetalingstid; Vi har 
eksempler på alt mellem 
30 og 360 dages tilbage-
betalingstid. Det skyldes 
simpelthen summen af den 
hurtige opsætning, nem-
mere programmering og 
fl eksible omstilling samt 
den lave købspris, siger Per 
Kloster Poulsen, Universal 
Robots, A/S.

hassel.

Hver robot henter en kvart million om året

Salgsdirektør Per Kloster Poulsen: -Medarbejderne er som regel godt tilfredse.

En fl eksibel dansk robot gør 
det muligt for medarbej-
derne at mangedoble deres 
produktivitet.

Hos Dancake vare tager en robot fi re mands manuelle arbejdsopgaver.
 

 Når arbejdskraften bliver svær at skaffe, 
kommer robotterne virkelig til deres ret.
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Professor Frede Blaabjerg: -Teknologien flytter sig hurtigt på grund af nye materialer.

Danske forskere og 
virksomheder vil forbedre 
nøgleteknologi til frem-
tidens energisystem med 
nye materialer og nye 
computerstøttede design- 
og testværktøjer. Mindre, 
billigere og mere effektive 
produkter skal udbygge 
dansk førerposition inden 
for effektelektronik og 
skabe 1000 nye arbejds-
pladser.

ENERGI. Hjemlige industri-
giganter som Danfoss og 
Grundfos er sammen med 
fire andre virksomheder 
med i et nyt projekt, hvor 
Innovationsfonden inve-
sterer 35 millioner kroner. 
Det samlede budget er på 
48 millioner kr. Projektet 
ventes ar vare 4½ år.  

Satsningen følger op på 
flere års målrettet dansk 
forskning på området, så 
forskerne nu lover et para-
digmeskifte med markante 
positive konsekvenser. Nye 
materialer og komponenter 
kan sammen med mere in-
telligent styring give kraf-
tige forbedringer af danske 
effektelektroniske pro-

dukter i f. eks. vindmøller, 
pumper, motorstyringer og 
strømforsyninger.

Billigere teknologi  
der fylder mindre
- Effektelektronik er både 
med til at gøre samfundet 
mere energieffektivt og lø-
se vores udfordringer med 
at integrere vedvarende 
energi i energisystemet. 
Vi vil komme med en helt 
ny teknologi, der er bil-
ligere, fylder mindre og er 
mere robust. En af nyska-
belserne bliver at forsyne 
produkterne med en form 
for ”digital tvilling”, der kan 
overvåge dem og på forhånd 
forudsige, hvornår en fejl vil 
opstå, fortæller projektleder 
Frede Blaabjerg, professor, 
Aalborg Universitets Insti-
tut for Energiteknik.

Store ambitioner
Det ambitiøse mål er at re-
ducere fremtidige produk-
ters størrelse til det halve, 
samtidig med at tidsfor-
bruget til test sættes ned 
med 20 procent. Projektet 
vil speede udviklingen af 
færdige apparater op ved at 
gøre virtuelle prototyper til 
en del af fremtidens design- 
og testværktøjer, når der 
udvikles effektelektronik. 
Samtidig skal der sættes ind 

over for de omkostninger til 
vedligeholdelse og garanti, 
som i dag er en stor udfor-
dring.

- Teknologien flytter sig 
hurtigt takket være frem-
komsten af nye materialer. 
Det er nødvendigt at kom-
me hurtigt på markedet med 
nye produkter, men det er 
også vigtigt, at teknologien 
ikke har for mange fejl. Vi 
forventer, at vi kan reducere 
vedligeholdelses- og garan-
tiomkostningerne med 50 
procent, siger Frede Bla-
abjerg, som i det nye projekt 
også samarbejder med Syd-
dansk Universitet og City 
University of Hong Kong.

En konkurrencefordel
De deltagende virksomhe-
der er Grundfos, Danfoss, 
Vestas, KK Wind Solutions, 
Danfysik og Horsodan. For 
dem vil opfyldelsen af mål-
sætningerne give en kon-
kurrencefordel, som sikrer 
eksisterende forretninger og 
baner vej for nye. Konsortiet 
bag projektet har anslået, at 
det kan føre til 1000 frem-
tidige arbejdspladser på et 
område, som samtidig un-
derstøtter Danmarks og 
EU’s strategier om en mere 
bæredygtig og effektiv ener-
gisektor.

hassel.

Energiforskere lover teknologi-
revolution og nye arbejdspladser

Siemens’ nye fejlsikre CPU 
S7-1212FC er identiske 
med standard S7-1212C, 
men kan også håndtere 
fail-safe-programmer.

CPU. Siemens’ nye S7-
1212FC fejlsikre CPU giver 
sammen med firmware 4.2 
helt nye muligheder. PRO-
FIsafe er nu en integreret 
del af hele S7-1200FC-fa-
milien. Det betyder, at det 
nu er muligt at styre ET200 
failsafe-moduler og Sina-
mics frekvensomformere 
på selv de mindste failsafe 
Simatic CPU’er. 

Der er frigivet to S7-
1212FC CPU’er: en med 

transistorudgange og en 
med relæudgange. De nye 
CPU’er er identiske med 
standard S7-1212C, men 
kan også håndtere fail-safe-
programmer. De allerede 
kendte S7-1214FC og S7-
1215FC er også opdateret 

til firmware 4.2 og under-
støtter dermed også PRO-
FISafe. Hvis man allerede 
har en S7-1200FC firmware 
4.x kan disse opdateres til 
4.2 via PC eller MMC kort.
 

jsj

Fejlsikker CPU med nye funktioner
Siemens nye 
fejlsikre CPU 
S7-1212FC.

Ved hjælp af Lean- 
konceptet kan virksom-
heder optimere deres 
produktionsprocesser og 
forvente en øget produk-
tivitet på mere end 30 
procent.

LEAN. Udover højere pro-
duktivitet som direkte effekt 
af Lean kan virksomheder, 
der går med tanker om at in-
vestere i robotteknologi og 
automatisere produktionen, 
forvente endnu en gevinst. 
Ved at indføre Lean før en 
investering i robotteknologi 
bliver virksomheden skarp 
på sine manuelle proces-
ser, får dem trimmet, får 
skabt flow og elimineret 
eksisterende flaskehalse og 
andre problematikker, som 
automatisering i sig selv 
ikke løser. Herved undgås 
at automatisere spild.

Arne Kolze arbejder til 
dagligt med at effektivi-
sere virksomheder og im-
plementere Lean. Han er 
en af Teknologisk Instituts 
erfarne Lean-eksperter, og 
videre kan man læse om de 
gevinster, han oftest ser hos 
de virksomheder, han arbej-
der med.

TAKT og KIT som driver i 
implementeringen 
KIT betyder byggesæt. I 

KIT er styringen organiseret 
efter det færdige produkt og 
ikke de enkelte komponen-
ter i produktet. Det betyder 
f. eks., at delene til et pro-
dukt leveres til montagen 
samlet i kit og ikke som ni 
enkeltdele på hver sin palle. 
Herved minimeres håndte-
ringer og transport til det 
færdige produkt.

TAKT er et tidsrum. 
Taktstyring er baseret på, 
at for hver TAKT (et døgn, 
en arbejdsdag, eller evt. 2,5 
time) færdiggøres et fastlagt 
antal komponenter, og for 
hver TAKT skal ordren være 
en proces længere fremme 
i produktionsforløbet. Her-
ved forenkles styring og 
overvågning.

 For hver TAKT på én 
time skal der fremstilles 
otte enheder. Så ved alle 
hele tiden, om planen føl-
ges. Hvis man blot ved, at 
der på en uge skal laves 296 

stk., mister man hurtigt 
overblikket.

Kort og konstant  
gennemløbstid
TAKT og KIT-styring giver 
mange fordele, og her næv-
nes nogle få:

Kort gennemløbstid. 
Konstant gennemløbstid. 
Stor overskuelighed for alle.

Behovet for detailplan-
lægning elimineres, da det 
kun er nødvendigt at igang-
sætte ordrer til hver TAKT 
og styre kapaciteten. Leve-
ringsikkerheden øges. Me-
get højere produktivitet. 
Langt mindre stress. Et klart 
defineret produktionskon-
cept der forstås af alle, og 
som er let at forankre i hele 
organisationen.

Omkostningen for imple-
menteringen af konceptet er 
minimal, og inddrages alle 
fordele, er den stort set for-
svindende.                       hassel.

Sådan øger man produktiviteten 
mere end 30 pct. og bliver klar 
til robotter

LEAN Baner vejen for at automatisere produktionen.

Sammen med AXOOM 
har Rittal udviklet en net-
værksløsning, der giver 
mulighed for fjernover-
vågning af til de højeffek-
tive køleenheder Blue e+, 
en mere effektiv enheds-
styring, samt integration 
af kommende Industry 
4.0-koncept.

OVERVÅGNING. Netværks-
løsningen indebærer at 
køleenheder i Rittals serie 
Blue e+, kan overføre in-
formation fra hver enhed 
til et overliggende system. 
Køleenheden overfører 
data til ’skyen’ gennem et 
kommunikationsmodul, 
hvorfra informationerne 
sendes videre til bruge-
rens visualiseringsværk-
tøj. Med løsningen, der 
er udviklet af Rittal og 
den digitale platformsle-
verandør AXOOM, kan 
køleenheden overvåges og 

styres i realtid fra et kon-
trolrum eller via en mobil 
enhed. Det giver nye mu-
ligheder for enhedsstyring, 
tilstandsovervågning og 
forebyggende service.

Sparer både energi og tid
Blue e+ er en prisbelønnet 
køleenhed til indkapslin-
ger. Den bygger på patente-
ret hybridteknik, der giver 
en betydelig forbedring af 
energieffektivitet. Test har 
påvist energibesparelser på 
op til 75%.

Med netværksløsningen 
sparer man tid på overvåg-
ning og service, idet ope-
ratøren til enhver tid kan 
hente aktuel status på kø-
lingen og enhedens funk-
tioner.

Temperaturer, bruger-
data og systemmeddelel-
ser kan hentes fra ethvert 
sted med opkobling og 
autoriseret adgang. Det er 
ikke længere nødvendigt at 
være fysisk tilstede ved de 
enkelte enheders display. 
Enhederne kan selv rap-

portere, når der er behov 
for service.

– Dette sparer ikke blot 
tid på overvågning, det øger 
tilmed driftssikkerheden 
i brugerens produktions-
proces, konstaterer Göran 
Bjelk, produktchef for 
klimateknik hos Rittal. 
Særligt for virksomheder, 
der har mange køleenhe-
der, er det vigtigt at de kan 
lokaliseres og overvåges 
nøjagtigt.

Anvender standardproto-
koller og cloud-løsninger
Til denne netværksløs-
ning udruster Rittal sine 
nye Blue e+ køleenheder 
med et nyt og sikkert 
kommunikationsmodul. 
Dette modul kan overføre 
data for temperatur eller 
aktuel status for enheden 
via standardprotokoller. 
Brugerfladen vil fra 2017 
være at finde som tilvalg 
til Blue e+ køleenheder og 
TopTherm-serierne.
 jsj

Netværksløsning til fjernovervågning 
af køleenheder i dataskabe



Vi byder velkommen til

AVN HYDROPOWER

Vi udvider
Med virkning fra d. 1. april 2017 byder vi AVN Hydropower velkommen i AVN Hydraulik – en del af AVN Gruppen.

AVN Hydropower - med hovedsæde i Esbjerg - har meget stor erfaring og ekspertise i renovering og test af hydraulikpumper og hydraulikmotorer på

eget værksted. Der rådes over et stort slangeværksted, hvor der kan fremstilles slanger efter skrappe kundespecifikationer.

Udover hydraulikservice og reparation tilbyder AVN Hydropower også et bredt program af hydraulisk redningsværktøj.

AVN i hele landet
AVN Hydraulik er i forvejen en erfaren system- og servicevirksomhed inden for hydraulik, som sammen med datterselskabet BB Hydraulik Service

- og nu også AVN Hydropower råder over mere end 20 veludstyrede servicebiler.

Alle eksisterende og nye kunder vil fortsat blive betjent med rådgivning, systemer, service og reparation inden for Industri, Mobil, Marine og Off-shore.

Service Tilgængelighed
- Vi er nu dobbelt så mange montører - Bredere dækning i hele Danmark

- Eget slangeværksted klar til kundespecifikke opgaver - 24 timers døgnvagt tlf. 70 20 04 11

- Avanceret testudstyr - Vagttelefon tlf. 70 24 45 18 AVN Hydraulik og BB Hydraulik Service

- Vagttelefon tlf. 70 21 21 24 AVN Hydropower

Renovering Produktprogram
- Egne værksteder fordelt i hele landet - Nu tilbydes også et bredt udvalg i hydraulisk redningsværktøj

- Nu også af pumper, motorer og cylindre - Lagerføring af bredt program af hydraulikkomponenter

Vi håber alle vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere vil hjælpe os med, at få

AVN Hydropower til at føle sig godt tilpas i AVN Gruppen.

AVN Gruppen beskæftiger knapt 120 dygtige medarbejdere, som er specialister inden for pladebearbejdningsmaskiner, værktøj, skærende værktøj,

slibeprodukter, montageløsninger, automation, hydrauliksystemer, hydraulisk service og reparation.

www.avn.dk - tlf. 70 20 04 11 A V N  G R U P P E N
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BITVAs formand Allan Nelbom, Fritz Schur Teknik A/S, fremlagde bestyrelsens årsberetning.

Gode aktiviteter i faggrupperne.

To nye 
medlemsfi rmaer.
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På den ordinære general-
forsamling for Branche-
foreningen for Industriel 
Teknik, Værktøj og Auto-
mation, BITVA, blev der 
fokuseret på emner som 
digitalisering, kommu-
nikation, uddannelse og 
samarbejde.

Af John Steenfeldt-Jensen

BITVA. Den 23. marts 2017 
havde brancheforeningen 
BITVA indkaldt til ordi-
nær generalforsamling på 
Hindsgavl Slot i Middelfart. 
Foreningens fagmæssige ar-
bejde inden for specifi kke 
fagområder foregår i 11 fag-
grupper, som inden general-
forsamlingen holdt møder, 
hvor de diskuterede emner 
af fælles interesse.

Et meget aktivt år
På generalforsamlingen 
fremlagde foreningens for-
mand Allan Nelbom, Fritz 
Schur Teknik A/S, bestyrel-
sens årsberetning.

- 2016 har været et me-
get aktivt år, jeg synes at vi 
har nået meget og har fået 
defi neret branchen solidt 
i forhold til omverdenen. 
Samtidig har vi haft nogle 
forrygende aktiviteter he-
nover året, indledte Allan 
Nelbom, og fortsatte: - Først 
vil jeg sige velkommen til to 

nye medlemsfi rmaer Euro-
deal A/S og Ultrafi lter og 
håber, at I fi nder jer godt 
tilpas i det gode selskab. 

Samarbejde med 
Automatik & Proces
- Vores fagpresse har taget 
godt imod BITVA, det er 
skønt at se. Det har resul-
teret i mere end 15 artikler 
i pressen og 4 klummer på 
nettet. I den verden, som vi 
lever i, er synlighed en ikke 
uvæsentlig parameter, hvil-

ket også er en af årsagerne 
til, at bestyrelsen har haft 
særlig fokus på medierne. Vi 
er blev enige med fagbladet 
Automatik & Proces om, at 
BITVA i fremtiden har en 
fast klumme, hvor vi kan in-
formere om foreningens ar-
bejde, sagde Allan Nelbom.

Gode arrangementer
- Af arrangementer i årets 
løb kan nævnes, at vi i august 
sidste år for anden gang af-
viklede BITVA´s golfturne-
ring med stor succes - ikke 
mindst takket være vores to 
seniormedlemmer Thorkild 
Holmgaard og Bent Olsen, 

som gjorde en formidabel 
indsats. De har lovet at være 
primusmotor igen i år. Tak 
for det. 

BITVA døgnet 24h er 
efterhånden blevet en fast 
tradition. Der er ingen tvivl 
om, at dette arrangement 
var en stor succes på det 
faglige niveau med rigtig 
gode og inspirerende ind-
spark omkring den globale 
og lokale verden. Hvad der 
også var meget positivt, var 
den meget store interesse for 
social networking på tværs 
af faggrupperne. Vi havde 
fuldt hus, og stemningen 
var i top under hele arran-
gementet.

AUTOMATIK- og 
HI-messerne
- En anden god tradition er 
messe- og konferencear-
rangementet AUTOMA-
TIK, som igen i 2016 fandt 
sted i Brøndby Hallen og 
Idrættens Hus. BITVA var 
godt repræsenteret med 53 
medlemsvirksomheder - det 
var fl ot. BITVA havde egen 
stand, hvor vi bød mange 
medlemmer velkommen, 
og vi brugte messen til 
at gøre os synlige overfor 
kunder og samarbejdspart-
nere. BITVAs messeudvalg 
har også fået forhandlet den 
nye samarbejdskontrakt på 
plads med MCH Messecen-
ter Herning for HI-messen 
og AUTOMATIK-messen 
i de kommende år. Det be-

tyder, at BITVA i 2017 har 
to fællesstande på HI17, 
hvor BITVA´s medlemmer 
kan udstille til en fornuftig 
pris. Desuden har BITVA 
igen fået egen stand til pleje 
af vores medlemmer og til 
at fi nde potentielle, nye 
medlemmer, fortsatte Al-
lan Nelbom. 

Aktive faggrupper
- Der er også gode aktiviteter 
i faggrupperne. Transmis-
sionsgruppen havde således 
et virkelig godt virksom-
hedsbesøg hos SKF i Göte-
borg. Hydraulikgruppen 
er næsten færdig med to 
brochurer ‚Guide til ren-
hed i Hydraulik systemer’ 
og ’Retningslinjer for sikker 
fremstilling af hydrauliske 
slanger’, rettet mod kun-
derne. Jeg har sammen med 
sekretariatet været til et 
møde i CETOP, som er den 
europæiske organisation for 
hydraulik og pneumatik. 
Det var yderst interessant, 
da de var kommet meget 
langt inden for uddannel-

BITVA generalforsamling:

En fremtid i digitaliseringens og samarbejdets tegn

Der var stor tilslutning til BITVAs ordinære generalforsamling på Hindsgavl Slot.
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sesområdet og statistik på 
EU-plan. I første omgang er 
det hydraulikgruppen, der 
har ønsket at deltage, da de 
fl este af vores virksomheder 
i denne faggruppe arbejder 
globalt - men døren står også 
åben for vores pneumatik-
gruppe.

Den fremtidige strategi
- I bestyrelsens strategi for 
fremtiden har vi opstillet 
nogle handlingspunkter 
vedrørende kommunika-
tion, messer, styrkelse af 
faggrupperne, uddannelse 
og elever samt kurser for 
medlemsvirksomhederne.

Kommunikation
- Med hensyn til kommu-
nikation er det BITVAs 
målsætning at udbrede 
kendskabet til BITVA inden 
for brancheforeningen og i 
relation til interessenterne 
og potentielle medlemmer. 
Bestyrelsen har derfor op-
stillet følgende fokuspunk-
ter, som vi ønsker at opfylde:

Flere modtagere af BIT-
VAs elektroniske nyheds-
brev. Målsætning: 400 
modtagere, 10 gange om 
året.

Nyhedsbrev og annon-
cering af arrangementer på 
LinkedIn. Opdateringer 10 
gange om året.

Aftale med Automatik 
& Proces om fast BITVA-
rubrik ’BITVA har ordet’ 
10 gange om året. Gerne 
materiale fra faggrupperne.

Aftaler med 
messeudbydere
- På messeområdet arbejder 
vi til stadighed for at få de 
bedst mulige vilkår for vo-
res medlemsvirksomheder. 
Vi søger indfl ydelse på fl ere 
messer, eksempelvis Food-
Tech, Ajour og VandTech. 
Det er bestyrelsens målsæt-
ning at lave bredere aftaler 
med messeudbyderne, så 
vi, som brancheforening, 
sikrer, at vores medlemmer 
altid får de bedste vilkår som 
udstillere.  

Styrkelse af faggrupperne
- Faggrupperne er og bliver 

fundamentet i BITVA, der-
for er det vigtigt at vi støtter 
op om dem og giver dem de 
bedst mulige betingelser 
for arbejdet. Bestyrelsen 
har haft møde med alle 
gruppeformændene med 
det formål, at vi ønsker, at 
alle vores faggrupper bliver 
velfungerende, og at vi ska-
ber et fundament for den 
enkelte faggruppe, der gør, 
at vores medlemmer ser en 
værdi og et udbytte i at del-
tage og udvikle faggruppen. 

Dette kan ske ved at 

etablere styregrupper og 
ankermænd, ved at koor-
dinere tværfagligt mellem 
grupperne, eksempelvis når 
man har eksterne indlægs-
holdere samt ved at opti-
mere tilskuddet fra Dansk 
Erhverv i faggrupperne, 
så det bringer størst mulig 
værdi til medlemmerne.

Uddannelse og elever
- BITVAs medlemmer skal 
forberede sig til en mere 
global konkurrence, og i 
den sammenhæng bliver 
viden stadig vigtigere. Be-
styrelsen vil gerne bidrage 
til, at foreningen stiller de 
nødvendige kompetence-
mæssige forudsætninger til 
rådighed ved at undersøge 
medlemmernes behov for 
viden og inspiration på såvel 
leder- som medarbejderni-
veau. Et vigtigt element i at 
sikre dygtige medarbejdere 
i fremtiden er medlemsvirk-
somhedernes ansættelse af 
elever og lærlinge. Derfor 
har vi i BITVA besluttet at 
udarbejde en pjece ’Hvor-
dan får du en elev/lærling’, 
der skal hjælpe vores med-
lemsvirksomheder med de 
første skridt. Vi vil også 
to gange om året udsende 
informationsmateriale om 
BITVA og BITVAs med-
lemsvirksomheder til 

uddannelsesinstitutioner, ek-
sempelvis handelsskoler, 
tekniske skoler, erhvervsa-
kademier etc. Hvis det er 
muligt også på skolernes 
elevportaler.

BITVA stiller også med 
dommere til DM i SKILS, 
hvorved vi er med til at 
hædre de bedste løsninger 
og hoveder.

Sidst men ikke mindst 
har vi fra i år besluttet at 
uddele BITVAs elevpris, 
hvilket sker senere i dag, 
sagde Allan Nelbom.

Kurser for 
medlemsvirksomheder
- Det er BITVAs strategi at 
øge vor synlighed som en 
moderne og fremadrettet 
organisation ved at kunne 
udfylde det videnbehov, 
som medlemmerne måtte 
have nu og i fremtiden. I den 
forbindelse kan vi trække på 
Dansk Erhvervs mange kur-
ser, som blandt andet om-
fatter kurser som: Fødevare 
sikkerhed for den tekniske 
leverandør, CE-mærkning, 
Persondatalov, Håndtering 
af farligt gods samt Håndte-
ring af kemikalier og miljø 
ud mod kunden.

Fremtiden er digital
- For BITVA er automatise-
ring er en del af den digitale 
dagsorden. Når vi lytter til 
vores medlemsvirksomhe-
der har de fl este af jer været 
tilfredse med 2016, og dansk 
økonomi har også haft frem-
gang - det ser ud til, at vi er 
inde i et begyndende økono-
miske opsving. Når vi kigger 
på Danmark og vores øko-
nomi, hænger den ikke altid 
sammen med den politiske 
uro der er i Danmark og den 
verden vi lever i. Eksempler-
ne er mange: Den fi nansielle 
krise i Kina, Brexit, fl ygtnin-
gestrømme i hele Europa, 
ny præsident i USA, politisk 

uro i Tyskland, Frankrig og 
Italien samt Ruslands raslen 
med sablerne. 

Men af en eller anden 
grund, fl yder vi oven på i 
Danmark. Kan en af de væ-
sentlige grunde være, at vi 
i Danmark, har haft ekstra 
stor opmærksomhed på mu-
lighederne for at optimere 
og automatisere produktio-
nen, som BITVA´s medlem-
mer har været med til?

Mit svar til dette er et 
stort JA!, fremhævede Al-
lan Nelbom 

Automatisering 
kaber fremgang
- Automatisering har i man-
ge virksomheder været en 
væsentlig årsag til deres og 
vores fremgang - vi høre 
hver dag en gode historier 
om virksomheder, der har 
fået robotter eller optime-
rer hastigheden på deres 
produktionsanlæg, for at få 
mere igennem.

Som leverandører til in-
dustrien skal vi konstant 
være i front og være parate 
til at opfylde vore kunders 
behov. Noget af det, som i 
de seneste år har optaget in-
dustrien meget, og som selv 
politikere og økonomer nu 
endelig har opdaget, er føl-
gerne af den fjerde industri-
elle revolution også kaldet 
Industri 4.0. 

Den øgede automatise-
ring betyder også, at fl ere og 
fl ere danske virksomheder, 
som tidligere fl yttede deres 
produktion til lavtlønslan-
de, nu fl ytter produktionen 
tilbage til Danmark. Blandt 
andet på grund af, at løn-
omkostningerne udgør en 
mindre del af de samlede 
omkostninger. Af samme 
grund er der også færre 
danske virksomheder, der 
fl ytter deres produktion til 
lavtlønslande.

BITVA gør en forskel
- Som leverandører og sam-
arbejdspartnere omkring 
de automatiserede løsnin-
ger bliver vi af vore kunder 
i stigende grad inviteret 
med i processen med at op-
timere deres processer, og 
ofte fl ytter de fl ere af deres 
administrative opgaver og 
engineering over til os. Op-

gaver, som er helt naturlige 
i et samarbejde, og som vi 
gerne påtager os. – hvilket 
vi også skal huske at tage 
os betaling for, hvis vi skal 
overleve som leverandører.

Lige netop her kan BIT-
VA gøre en stor forskel, for 
det er vores virksomheder, 
som kan gøre en forskel. Vi 
skal derfor arbejde på at slå 
fast, at automatisering er en 
uundværlig del af den digita-
le dagsorden. Dette er også 
vores fokus med BITVA´s 
bestyrelsesplads i Dansk 
Erhverv, så vi sikrer, at dette 
budskab bringes videre til 
gangene på Christiansborg . 

Tak og genvalg
- Til slut vil jeg takke mine 
bestyrelseskollegaer for 
stort engagement og lyst til 
at tage arbejdstøjet på. En 
tak skal også lyde til vort se-
kretariatet og en særlig stor 
tak til samtlige medlemmer 

for uden jeres opbakning 
kunne intet lade sig gøre, 
sluttede Allan Nelbom.

Efter godkendelse af 
foreningens regnskab og 
budget var der valg til be-
styrelsen. Allan Nelbom, 
Frands Ellersgaard, Peter 
Larsson, Michael Topp og 
Niels Barfod Jakobsen blev 
alle genvalgt.

Under punktet ’Even-
tuelt’ fortalte Niels Barfod 
Jakobsen kort om vores 
HI17-messen i Herning. 
Han opfordrede til, at med-
lemmerne melder sig til, da 
der stadig er ledige pladser 
på fællesstanden.

Som afslutning på gene-
ralforsamlingen holdt den 
tidligere landstræner og 
sportschef i Dansk Hånd-
boldforbund Ulrik Wilbek 
et inspirerende foredrag 
’Ledelse i medgang og mod-
gang’.

BITVAs elevpris 2017 blev i forbindelse med generalforsamlingen 
givet til Dennis Bjørn Rasmussen, KJV A/S, t.v., og Karin Brik Thimm, 
Lemvigh-Müller A/S, t.h.

Ulrik Wilbek holdt et inspirerende foredrag: ’Ledelse i medgang og modgang’.

Koncentrerede medlemmer lytter til formandens beretning.
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PROFIBUS Danmark har fået 
denne klumme stillet til rå-
dighed af fagbladet Automatik 
& Proces. Denne plads vil vi 
bruge som informationskanal 
til hele automationsbranchen 
og slutbrugere, der anvender 
industrielle kommunikations-
net. Vi siger tak til Automatik & 
Proces for deres velvilje over for 
vores forening. Til gengæld vil 
vi bestræbe os på at levere inte-
ressante og læseværdige indlæg, 
som vil bidrage til at fastholde 
- og måske øge - dette blads høje 
faglige kvalitet.

Upolitisk og non-profit  
organisation 
PROFIBUS Danmark er en med-
lemsdrevet interesseforening, der 
arbejder med og understøtter 
industrielle kommunikations-
teknologier baseret på PROFI-
BUS, PROFINET og IO-Link 
samt andre teknologier, der sup-
porteres af den internationale 
paraplyorganisation PI, der er 
en forkortelse for PROFIBUS & 
PROFINET International. 

Foreningen ledes af en med-
lemsvalgt bestyrelse, der vælges 
på den årlige generalforsamling, 
og den daglige drift varetages af 
en sekretær.

Foreningen er en upolitisk og 
non-profit organisation, som ikke 
driver handel og lignende profit-
givende aktiviteter. 

PROFIBUS Danmarks akti-
viteter er informativ art, fælles 
markedsføring samt uddannelse. 

PROFIBUS Danmarks  
bestyrelsen består af:
Michael Nielsen, Siemens, 
formand

Leif Saugstrup, GreenMatic
Terkel Christiansen, DI-teknik
Henrik Fogh Jørgensen, 
ProSaiCon
Sekretær: Peter Greve, 
PROFIBUS Danmark

Førende industrielle  
Ethernet-standard 
PROFINET er blevet den førende 
industrielle Ethernet-standard 
på markedet. Denne globalt 
etablerede og fremtidsorienteret 
teknologi understøttes af mange 
produktleverandører og sikrer 
dermed en langsigtet tilgænge-
lighed og effektiv beskyttelse af 
investeringer.

Antallet af PROFINET-enhe-
der i brug på markedet er steget 
overproportionalt i de seneste år: 
12,8 millioner enheder er instal-
leret ved udgangen af 2015, og 
antallet fortsætter med at vokse.

PROFIBUS er verdens mest 
succesfulde feltbus med 53,7 
millioner noder installeret ved 
udgangen af 2015, hvoraf næsten 
10 millioner noder findes i pro-
cesindustrien.

Ved hjælp af en standardiseret 
og fabrikatuafhængig, brugerori-
enteret kommunikationsproto-
kol understøtter PROFIBUS 
feltbusløsninger til både fabriks-
automation og procesautomation 
samt motion control-applikati-
oner og sikkerhedsrelaterede 
opgaver. 

IO-Link er et punkt-til-
punkt-interface til en billige 
tilslutning af Smart/intelligente 
enheder, som man typisk finder i 
det nederste lag i automationspy-
ramiden. Enheder i dette niveau 
var engang udelukkende af on/
off-typer, men med de nye IO-
Link-enheder får vi langt højere 
performance såsom konfigura-
tion on-the-fly, større signalop-
løsning og udvidede funktioner.

Konference om Industri 4.0  
– åben for alle 
Næste større arrangement i PRO-
FINET Danmark er konference 
og virksomhedsbesøg torsdag den 
18. maj 2017 kl. 8.30. Konferen-
cedelen holdes på hotel Scandic i 
Silkeborg, mens det tilknyttede 

virksomhedsbesøg er hos Au-
2mate, der ligger 10 min. kørsel 
fra hotellet. 

Det er lykkedes at få vores 
egen internationale formand 
for PI, Karsten Schneider, som 
keynote speaker. Overskriften 
for hans indlæg er ’PROFINET 
and IO-Link – communication 
technology for Industry 4.0’. Ef-
ter mange år i automationsbran-
chen og som organisationsmand 
er Karsten Schneider nok en af 
de personer, der har størst ind-
sigt i den kommende udvikling 
inden for automation generelt og 
industrielle netværksløsninger i 
særdeleshed, og det vil blive in-
teressant at høre hans meninger 
om de kommende udviklingsten-
denser. 

Jørn Poulsen fra ifm electronic 
giver en systemoversigt over IO-
Link-teknologien og supplerer 
med brugereksempler. 

Detaljeret program, tilmel-
ding mv. på http://profibus.dk/
aktiviteter/ .

Peter Greve 

Nyt fra 

PROFIBUS Danmark. Sekretariat: E-mail: info@profibus.dk • Tlf.: 26 14 91 94 •  Hjemmeside: http://profibus.dk/

Af Jørgen Sommer.

SIKKERHED. Standard IEC/
EN ISO 13849-1 er udvik-
let med henblik på design af 
Sikkerhedskredse som dele 
af maskinens Styresystem 
(SRP/CS - Safety Related 
Parts of Control System). 
Standarden er skrevet med 
henblik på at maskinbyg-
geren kan overholde ma-
skindirektivet. Den giver 
en række gode muligheder 
for maskine og tavlebygge-
ren i forbindelse med valg 
af komponenter til sikker-
hedskredse.

SRP/CS kan bestå af hard-
ware og software. Kredsene 
kan enten være adskilt fra el-
ler være en integreret del af 
maskinens styresystem. Ud 

over sikkerhedsfunktioner 
kan sikkerheds relaterede 
dele også udføre driftsfunk-
tioner – For eksempel to-
håndsbetjeninger som et 
middel til igangsættelse af 
en proces.

Komponent pålidelighed
Standard IEC/EN ISO 
13849-1 omhandler sikre 
styresystemer og giver ma-
skinbyggere rigtig mange 
muligheder til for eksem-
pel at bruge billigere kom-
ponenter eller anvende 
elektroniske styringer i sik-
kerhedssystemer. 

Målet er, at nedsætte 
sandsynligheden for fejl el-
ler svigt, der påvirker sik-
kerhedsfunktionen. Dette 
kan gøres ved at øge kom-
ponenternes pålidelighed, 
for eksempel ved at vælge 
velgennemprøvede kom-
ponenter og eller anvende 
velgennemprøvede sikker-
hedsprincipper, for at mini-
mere eller udelukke kritiske 
fejl eller svigt. 

Vel gennemprøvet  
komponent 
En vel gennemprøvet kom-
ponent til en sikkerheds 
relateret anvendelse er en 
komponent, der enten:

har været anvendt bredt 
tidligere med gode resulta-
ter til lignende formål eller 

er fremstillet og verifi-
ceret ud fra principper, der 
viser at den er egnet og på-
lidelig til sikkerheds relate-
rede anvendelser.
Nye komponenter og sik-
kerhedsprincipper kan be-
tragtes som ligestillede med 

’velgennemprøvede’, hvis 
de opfylder betingelserne 
i anden bullet. Komplekse 
elektroniske komponenter 
som for eksempel PLC, 
mikroprocessor, anven-
delsesspecifik integreret 
kreds kan ikke anses for at 
være ”velgennemprøvede” 

i følge standard IEC/EN 
ISO13849-1.

Automatik har talt med 
flere PLC leverandører, der 
melder ud, at der har været 
forvirring om brug af sik-
kerheds PLC. Denne type 
komponent, som er kom-
pliceret kan ikke benyttes 
i forbindelse med sikker-
hedskredse designet med 
sikkerhedskategori 1.

Sikkerheds-kategorierne
SRP/CS skal opfylde kra-
vene til en eller flere af de 
fem sikkerhedskategorier: 

B, 1, 2, 3, 4. Dette er de 
grundlæggende parametre 
til opnåelse af et specifice-
ret krævet PL-niveau. De 
angiver den opførsel, der 
kræves af SRP/CS med 
hensyn til modstandsdyg-
tigheden over for fejl baseret 
på de konstruktionsmæssige 
overvejelser. 

I standard IEC/EN ISO 
13849-1 er kategorierne ale-
ne udtryk for arkitekturen i 
den sikker-hedsrelaterede 
del af maskinens styring. 

To vigtige standarder
IEC/EN ISO 13849-1 be-
nyttes som regel altid sam-
men med IEC/EN 60204-1, 
hvor der i afsnit 4.2.1 står, at 
komponenter skal anvendes 
i overensstemmelse med fa-
brikantens forskrifter. Her 
gemmer der sig ofte krav om 
anvendelse af andre standar-
der, og det er uhyre vigtigt 
at få disse krav med i sine 
overvejelser.

Automatik SikkerhedsGuide

Vel gennemprøvede komponenter
Ved design af sikkerhedskredse (SRP/CS) i maskinstyrin-
ger og styretavler er der krav til brug af velgennemprø-
vede komponenter, når man benytter sikkerhedskategori 
1. Sikkerheds PLC’en er ikke en velgennemprøvet kompo-
nent uanset fabrikat.

I standard IEC/EN ISO 
13849-1 forudsættes det, 
at man anvender én eller 
flere af sikkerhedskatego-
rierne B, 1, 2, 3 og/eller 
4 for at opnå en SRP/CS

En sikkerheds PLC kan 
således ikke benyttes i 
sikkerhedskategori 1 men 
i sikkerhedskategori 2, 3 
og 4 er det ok.

PLC lever ikke op til kravet om velgen-
nemprøvede komponenter, men PLC 
kan benyttes i sikkerhedskategori 2, 
3 og 4. Dette til trods for den højtek-
nologiske udvikling og fremstilling af 
PLC’ere. Billedet viser Siemens’ S7-
200.



Vil du være med til at udvikle og skabe mere vækst hos specialmediet Automatik & Proces. 

Til Automatik & Proces søger vi en initiativrig og målrettet sælger som både mestrer:
- at kunne sælge annoncer i vores fagblad
- at have konstruktive ambitioner til at videreudvikle bladet som trykt medie og på
den digitale platform.

Jobbet
Vi leder efter dig, der skal være med til at præge den positive udvikling og yde dit
væsentlige bidrag til vores fremtid. 
Med reference til drift og ledelse bliver du ansvarlig for at håndtere og udvikle den
eksisterende kundeportefølje, ligesom du skal bidrage til at opsøge nye kunde- og
forretningsmuligheder.
Du får ansvaret for salget og herunder besøgsplanlægning, kundebesøg og salgs-
fremmende aktiviteter og må endvidere forvente at deltage på messer i ind- og ud-
land.
Som sælger er du ofte den der har den umiddelbare dialog med kunderne og derfor
også den konstruktive sparringspartner for kunderne. Dette giver dig en unik mulig-
hed for at præge udviklingen af Automatik & Proces i tæt dialog med den øvrige 
produktion og drift.

Personen
Du skal have forståelse for det at kunne sælge og udvikle et specialmedie, hvor 

fagligheden er i top til inspiration for vore læsere og til gavn for annoncørerne.
Kender du til områderne Industriel Automation, Hydraulik, Instrumentering, 
Pneumatik, Transmissioner og Ventiler - er det en fordel - men ikke et krav. 
Du skal være engageret og målrettet og besidde ihærdighed og et højt 
energiniveau. 
Din tilgang til opgaven vil være præget af struktur og systematik ligesom du er 
uhøjtidelig og positiv.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et alsidigt og interessant job, hvor der er gode muligheder for at skabe sin
egen dagligdag.
Stillingen aflønnes med en attraktiv løn og bonusordning, hvor indtjeningen vil stå
mål med indsatsen. Vi stiller mobil, pc og hjemmeopkobling til rådighed. 

Kontakt og ansøgning
Vil du vide mere, så kontakt Salgschef Henrik Bang på mobil 2688 2684
Send din ansøgning og CV hurtigst muligt - og senest fredag den 19. maj 2017 
på mail til Claus Martin Paulsen på cmp@teknovation.dk.

Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende.

Pr 1. januar 2017 overtog Teknovation ApS bladet Automatik & Proces, der beskæftiger sig med 
B2B inden for følgende hovedområder; procesautomation, industrial computing, hydraulik og
pneumatik, elektroteknik og elektronik, logistik, IT-teknologi, robotteknologi, miljøteknologi, 
instrumentering og industriel automatisering.

Vi udgiver årligt 10 aviser til 14.000 personlige abonnenter. Automatik & Proces samarbejder
med og er talerør for Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj og Automation (BITVA, 
Dansk Automations Selskab (DAu), Dansk Robotforening (DIRA), Landsudvalget for Kemotek-
nikere og Mekanisk Selskab (MS) samt Profibus Danmark. 

&proces

Sydvestvej 110, 1. sal      -      2600 Glostrup      -      Tlf. 4613 9000      -      www.automatik.nu

Unik mulighed som sælger og sparringspartner
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Af Jørgen Sommer.

LOV. Harmoniserede stan-
darder indeholder tekniske 
specifi kationer, som gør ma-
skinfabrikanten i stand til at 
overholde de væsentlige sik-
kerheds- og sundhedskrav. 

Det tekniske stade
Eftersom de harmonise-
rede standarder udformes 
og vedtages på grundlag af 
enighed mellem de interes-
serede parter, giver speci-
fi kationerne i dem en god 
indikation af det tekniske 
stade på det tidspunkt, hvor 
de vedtages. 

Udviklingen i det tekni-
ske stade afspejles i senere 
ændringer eller revisioner 
af de harmoniserede stan-
darder.

I den henseende skal 
det sikkerhedsniveau, som 
anvendelsen af en harmo-
niseret standard giver, bru-
ges som benchmark for alle 
fabrikanter af den type ma-
skine, der er dækket af stan-
darden, herunder dem, der 
vælger at benytte alternative 
tekniske løsninger. 

Alternative løsninger
En fabrikant, som vælger 
alternative løsninger, skal 
kunne påvise, at disse løs-
ninger er i overensstem-
melse med de væsentlige 
sikkerheds- og sundheds-
krav i maskindirektivet, 
idet der tages hensyn til det 
aktuelle tekniske stade. 

Følgelig skal sådanne al-
ternative løsninger udløse 
et sikkerhedsniveau, som er 
mindst på højde med det, 
der opnås ved anvendelsen 
af specifi kationerne i den 
relevante harmoniserede 
standard. 

Hvis en standard 
ikke fi ndes
Når der ikke fi ndes harmo-
niserede standarder, kan 
andre tekniske dokumenter 
give nyttige forslag til anven-
delsen af de væsentlige sik-
kerheds- og sundhedskrav i 
maskindirektivet. 

Sådanne dokumenter 
kan f.eks. være interna-
tionale standarder, natio-
nale standarder, udkast til 
europæiske standarder, 
brugsanbefalinger udstedt 
af Koordineringsgruppen 

for de bemyndigede organer 
eller retningslinjer udstedt 
af professionelle organisa-
tioner. 

Formodning
Imidlertid medfører anven-
delsen af sådanne tekniske 
dokumenter ikke en for-
modning om overensstem-
melse med de væsentlige 
sikkerheds- og sundheds-
krav i maskindirektivet 
2006/42/

 

Opbygningen af bilag I
Det fjerde generelle princip 
indeholder en forklaring på 
strukturen i bilag I.

Fabrikanterne af alle 
maskinkategorier skal tage 
hensyn til de væsentlige sik-
kerheds og sundhedskrav i 
maskindirektivets bilag I, 
punkt 1. 

Med undtagelse af punkt 
1.1.2, 1.7.3 og 1.7.4, som al-
tid er gældende, fi nder de 
væsentlige sikkerheds- og 
sundhedskrav i de øvrige 
afsnit under punkt 1 an-
vendelse, når fabrikantens 
risikovurdering viser, at de

pågældende farer er til 
stede.

Punkt 2-6 i bilag I om-
handler følgende specifi kke 
farer: Punkt 2 farer, der ved-
rører bestemte maskinka-
tegorier:

•  fødevaremaskiner
•  maskiner til kosmetiske 

eller farmaceutiske pro-
dukter

•  håndholdte og håndførte 
maskiner

•  bærbare patrondrevne 
fastgørelsesmaskiner 
og andre bærbare slag-
maskiner

•  maskiner til bearbejd-
ning af træ og materialer 
med tilsvarende egen-
skaber

- Bilag I punkt 3 omhand-
ler farer, der skyldes ma-
skinens mobilitet.

- Punkt 4 farer i forbindel-
se med løfteoperationer.

- Punkt 5 farer, der vedrø-
rer maskiner bestemt til 
arbejde under jorden.

- Punkt 6 farer i forbin-
delse med personløft.

Relevansen af de væsentlige 
sikkerheds- og sundheds-
krav i hver af disse kate-
gorier afhænger af, om en 
given maskinmodel tilhører 
en eller fl ere af de maskinka-
tegorier, der er omhandlet i 
punkt 2 eller 5, eller om fa-
brikantens risikovurdering 
afdækker, at

maskinen udviser en eller 
fl ere af de specifi kke farer, 
der henvises til. 

En håndholdt rundsav til 
træbearbejdning er under-
lagt kravene i punkt 1 og 2.

I visse tilfælde supplerer 
kravene i punkt 2-6 de krav, 
der er fastlagt i andre dele 
af bilag I, som omhandler 
samme type fare. Det frem-
går af kommentarerne til de 
pågældende afsnit.

Operatør
Defi nitionen af operatør 
giver ordet en meget bred 
betydning. 

I maskindirektivet bru-
ges ordet til at betegne alle 
personer, som har bestemte 
opgaver at udføre i forbin-
delse med maskinen, og er 
ikke begrænset til produk-
tionsoperatører.

Operatørerne omfatter 
alle de forskellige personer, 
der håndterer maskinen i 
forskellige faser af dens le-
vetid. 

I tilfælde af maskiner 
der er bestemt til brug på 
arbejdspladsen kan opera-
tørerne være fagfolk, som 
kan have specialuddannelse. 

For så vidt angår maskiner 

beregnet til forbrugeres pri-
vate brug, er operatøren, der 
bruger maskinen, ikke fag-
mand og må formodes ikke 
at være specialuddannet.

Det skal bemærkes, at 
visse typer maskiner mar-
kedsføres til både profes-
sionel brug og forbrugernes 
private brug.

Risiko og farer
Ligesom ordet fare bruges 
ordet risiko i maskindirek-
tivet i en mere præcis be-
tydning end den dagligdags. 

Forekomsten af en risiko 
afhænger af de farer, som 
maskinen rummer, og også 
af grænsefl aden mellem ma-
skine og operatører og andre 
udsatte personer. 

Risici kan karakteriseres ved 
henvisning til den pågæl-
dende fare eller den farlige 
situation f.eks.: 

•  en risiko som følge af 
kontakt med bevægelige 
dele, 

•  en risiko som følge af 
kontakt med varme 
overfl ader, 

• en risiko som følge af stø-
jemissioner eller emis-
sioner af farlige stoffer). 

Risici kan også karakteri-
seres ved henvisning til de 
eventuelle konsekvenser 
(f.eks. risiko for klemning/
knusning, snitsår, forbræn-
ding eller høretab).

Det tredje skridt i risi-
kovurderingsprocessen er 
at vurdere risiciene under 

indtryk af alvoren af den 
eventuelle kvæstelse eller 
helbredsskade og sandsyn-
ligheden for dens opståen. 

De mest alvorlige risici 
indebærer en kombination 
af høj sandsynlighed for 
forekomst og muligheden 
for fatale eller alvorlige kvæ-
stelser eller helbredsskader. 

En lav sandsynlighed for 
forekomst kan dog stadig 
medføre en alvorlig risiko, 
hvis resultatet er en fatal el-
ler alvorlig kvæstelse eller 
helbredsskade. 

Risiciene skal derfor vur-
deres fra sag til sag, idet der 
tages hensyn til, at risiciene 
kan være forskellige i de 
forskellige faser af maski-
nens levetid afhængigt af 
de relevante operationer 
og maskinens tilstand i de 
enkelte faser.

Beskyttelsesudstyr
Der skelnes mellem beskyt-
telsesudstyr og afskærmnin-
ger, idet beskyttelsesudstyr 
ikke udgør en fysisk barriere 
mellem den udsatte person 
og et farligt område, men 
nedsætter risiciene ved med 
andre midler at forhindre 
udsættelsen for den pågæl-
dende fare. 

Beskyttelsesudstyr kan 
f.eks. være tohåndsbetjenin-
ger, følsomt beskyttelsesud-
styr såsom trykfølsomme 
måtter og trykfølsomme 
kantlister, snublestænger og 

snubletråde og optog elek-
tronisk beskyttelsesudstyr 
såsom lysgardiner, laser-
scannere eller kameraba-
serede sikkerhedssystemer. 

Tilsigtet brug
Det første skridt i risiko-
vurderingsprocessen som 
beskrevet i det første gene-
relle princip er at afgrænse 
maskinen, hvilket omfatter 
den tilsigtede brug af den. 

Maskinen er ikke nød-
vendigvis sikker ved alle 
eventuelle anvendelser. 

F.eks. har fabrikanten 
af en maskine bestemt til 
metalbearbejdning nor-
malt ikke konstrueret den 
til sikkerbearbejdning af 
træ og omvendt. Og f.eks. 
fabrikanten af en mobil 
personløfter med 145 ar-
bejdsstandpladser har sæd-
vanligvis ikke konstrueret 
den til sikker brug som kran.

Fabrikantens risikovur-
dering og konstruktionen 
samt fremstillingen af ma-
skinen skal derfor baseres 
på den eller de specifi cerede 
typer brug. 

Specifi kationen af den 
tilsigtede brug af maskinen 
skal i givet fald omfatte ma-
skinens forskellige driftsmå-
der og anvendelsesfaser.

Navnlig skal det speci-
fi ceres præcist, hvilke pa-
rametre den sikre brug af 
maskinen hviler på og disses 
grænser. 

Sådanne parametre kan 
f.eks. være maksimal byrde 
for løftemaskiner, maksimal 
hældning, hvorpå mobile 
maskiner kan bruges uden 
at miste stabilitet, maksi-
mal vindhastighed, hvorved 
maskiner kan bruges sik-
kert udendørs, maksimale 
dimensioner for emner og 
materialetype, der kan be-
arbejdes sikkert af en værk-
tøjsmaskine.

Vejledning i anvendelse af maskindirektivet del-6
Denne artikel i serien omhandler blandt andet lidt om 
maskinens tekniske stade, harmoniserede standarder, 
tilsigtet brug af maskinen og risikovurdering. Maskinen 
skal overholde de væsentlige sikkerheds- og sundheds-
krav i Maskindirektivets bilag-I.

Der kan være en fare ved 
en maskine, men hvis der 
ikke er personer, der kan 
blive udsat for faren, er der 
ingen risiko.

Den tilsigtede brug af en 
maskine er den brug, der 
er defi neret og beskrevet i 
fabrikantens brugsanvis-
ning.

Når beskyttelsesudstyr 
markedsføres særskilt, 
betragtes det som en sik-
kerhedskomponent.

Der kan være en fare ved en maskine, 
men hvis der ikke er personer, der kan 
blive udsat for faren, er der ingen ri-
siko.

Risikovurder!

Opfyld mindstekrav!
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IT.Arbejdsmarkedet kom-
mer i fremtiden til at stille 
højere krav om IT kompe-
tencer – også uden for de 
traditio nelle kon torjobs. 
Det viser en ny internatio-
nal analyse, som påpeger, at 
IT kommer til at stille krav 
til medar bej derne om at ud-
vikle nye færdigheder. Ellers 
risike rer de at blive hægtet 
af ar bejdsmarkedet.

- Digitaliseringen kom-
mer til at få dybtgående 
effekter på folks arbejds-
liv. Den kommer ikke kun 
til at æn dre jobindholdet 
i fremstil lingsindustrien. 
Det kan også være meka-
nikere, som i stigende grad 
anven der analytisk soft-
ware til at fi nde fejl i en bil. 

Også i landbruget breder 
digitali seringen sig i form 
af mal kerobotter og pro-
grammer til optimering af 
vanding af marker, fodring 
af dyr og overvågning af de-
res sund hedstilstand, siger 
chef konsulent Martin Eg-
gert Hansen, Teknologisk 
In stitut. Han har ledet den 
danske del af analyserne.

Ændrer færdigheder og 
kompetencer
Undersøgelsen ICT for 
Work: Digital Skills in the 
Work Place er gennemført 
af Teknologisk Institut i 
samarbejde med rådgiver-
fi rmaet Ecorys for EU-
Kommissionen. Formålet 
er at kortlægge, hvordan IT 

udfordringerne konkret vil 
udvikle sig på fremtidens 
arbejdsmarked. I analysen – 
som er gennemført i seks EU 
lande - er der udarbej det 12 
jobprofi ler, der gen nemgår 
udfordringer og fordele 
ved digitaliseringen for fx 
landmænd, bilmeka nikere, 
maskinoperatører, lærere, 
læger, politifolk og læger.

- Digitaliseringen ændrer 
de færdigheder og kompe-
tencer, der bliver efter-
spurgt i fremtiden og det er 
meget forskelligt fra job til 
job. IT overtager i stigende 
grad rutinemæssige opga-
ver og betyder, at arbejdet 
bliver mere analytisk præ-
get, fordi medarbejderne 
skal kunne anvende data 

fra IT-programmerne til 
at planlægge og træffe be-
slutninger, fastslår Martin 
Eggert Hansen.

Vil øge kvaliteten
I gennemgangen af de 12 
jobprofi ler, konstateres det, 
at mange erhvervsgrupper 
kommer til at skulle kunne 
analysere data og beherske 
komplekse IT programmer, 
som på den ene side vil øge 
kvaliteten af deres arbejde 
og produktiviteten. Men 
som også stiller nye krav til 
færdigheder som at for tolke 
data.

- Der er udfordringer i al-
le job, og eftersom teknolo-
gien hele tiden udvikler sig, 
gør jobindholdet det også.

De der mangler know-
how og kompetencer– både 
ar bejdstagere og arbejdsgi-
vere – kan få vanskeligt ved 
at følge med, advarer chef-
konsulent Martin Eg gert 
Hansen.

hassel.

Digitaliseringen rykker fra kontorerne 
og ind i virksomhedernes produktion

Digitaliseringen går ind i produktionen.

IT er på vej i alle jobfunk tioner og i fremtiden bli ver digi-
tale kompetencer en forudsætning for at kunne bestride 
sine job funktioner, viser interna tional analyse. Også 
udenfor de traditionelle kontorjobs som f. eks. politifolk, 
mekanikere og landmænd. Det kan give risiko for, at 
nogle bliver hægtet af arbejdsmarke det.   

Fordele
• Har reducéret omkostninger med 2 mill. DKK 
     om året på en installation med 3000 sensorer

• Overvågning
     Sensoren lagrer informationer om 
     membranens driftshistorik

• Forebyggende vedligeholdelse  
     Sensoren indikerer udskiftningstidspunkt af  
     membraner

• Ingen vedligeholdelse 
     Ingen mekaniske dele der kræver 
     rutinemæssig vedligeholdelse

• Pålidelig & nøjagtig 
     State-of-the-art magnetisk sensor teknologi.
     Følsomhed på under 0,2 mm

• Simpel installation
     Automatisk kalibrering og rekalibrering på 
     under 3 minutter - lokalt eller centralt 

Saunders-VUE serien  
• Saunders I-VUE – Idéel løsning til 
     forebyggende vedligeholdelse
• Saunders M-VUE – Lille og kompakt

KLINGER Danmark A/S Nyager 12 DK-2605 Brøndby
+ 45 43 64 66 11 www.klinger.dk

SAUNDERS-VUE SERIEN
Ny intelligent sensor teknologi 
for membranventiler

NYHED
             M-VUE

M-VUE I-VUE I-VUE
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 BITVAs årlige golfturnering er 
for både gode,  mindre gode, 
øvede og nye golfere.  

BITVAs årlige golfturnering, 
der efter sammenlægningen af 
foreningerne er en videreførsel af 
den traditionelle VOV golfturne-

ring, afholdes i år på Langesø Slot 
Skovbane i Morud på Nordfyn 
den 25. august. Der er gunstart kl. 
9.30, og arrangørerne håber på 60 
spillere, hvoraf 10 er begyndere.

Alle kan være med
Helt i tråd med det sociale sigte 
arrangeres introgolf for ikke gol-

fere, hvor pro´en tilrettelægger en 
turnering på kortbanen, og hvis 
tiden tillader det en puttekon-
kurrence.

Som tidligere forventer vi - ud 
over godt vejr - også god sponsor-
støtte, hvor præmielisten vil være 
på samme niveau som mesterska-
bet i 2016. Som altid vil præmi-

erne være ligeligt fordelt mellem 
golfere og ikke golfere, og som altid 
er der præmier for tættest på fl aget, 
samt længste drive eller tættest på 
snoren, i begge rækker.

En meget intens naturoplevelse
Langesø Slot Skovbanes 18 huller 
er en par 71 bane, der er 5266 m fra 

gul tee (53). Den består af 4 par 
fem huller, 9 par fi re huller og 5 
par tre huller. Banen ligger så tilpas 
fra større støjende veje, at man får 
en meget intens naturoplevelse på 
anlægget. I 2015 er der kommet 
ni nye huller, som er indpasset i 
fredskov, vådområder og let kupe-
ret terræn. En unik golfoplevelse.

Udfordrende bane med store fi ne 
greens
Banen har rigtig mange kvalite-
ter. Den er nærmest smeltet ind i 
landskabet, og kan godt virke lidt 
skræmmende, første gang man går 
en runde mellem træer, søer, mose 
og bunkers. Til gengæld er geens 
pænt store og i meget fi n stand. 
Der er desuden en ni hullers pay 
and play bane, som introgolferne 
vil stifte bekendtskab med.

Yderligere oplysninger om til-
melding m.v. vil blive udsendt, når 
tiden nærmer sig. Men sæt allerede 
nu et stort kryds i kalendere ved 
den 25. august.
 jsj

Navne:

Palle Christensen 
er blevet ansat hos Beckhoff Auto-
mation ApS som salgssupporter. 
Palle Christensen har sin daglige 
gang på hovedkontoret i Kolding, 
hvor han sidder klar til at tage imod 
forespørgsler fra kunder i forbin-
delse med tilbud/salg. Palle Chri-
stensen har tidligere været ansat hos 
Semco Maritime A/S, hvor han har siddet med support, 
projekter, tilbud og undervisning inden for talevarsling 
i offshore/energisektoren.

Mikkel Møller Jørgensen 
er blevet ansat som salgschef for HF 
kabelafdeling hos Hans Følsgaard 
A/S, hvor han skal være med til at 
sikre og udbygge fi rmaets position 
som leverandør af specialløsninger 
af kabler til dansk industri. Mikkel 
Møller Jørgensen har tidligere væ-
ret ansat hos Eltech Components, 
Chemo Electric og Molex, og har derfor et stort kendskab 
til både kunder og produkter.

Inga G. Honoré Jónsdóttir 
er blevet ansat hos Beckhoff Auto-
mation ApS som supportingeniør i 
den interne hotline. Inga G. Honoré 
Jónsdóttir kommer til at indgå som 
en fast del af Beckhoffs interne hot-
line, hvor hun vil supportere fi rmaets 
kunder. Inga G. Honoré Jónsdóttir er 
oprindeligt fra Island og taler fl ydende 
islandsk. Hun har tidligere været an-
sat hos Geodata Danmark/Orbicon og Danfoss Drives 
A/S, hvor hun hovedsageligt har beskæftiget sig med 
programmering, samt planlægning, dokumentation og 
test i forbindelse med udvikling og opsætning af web-
baseret program.

Banen er nærmest smeltet ind i 
landskabet, og kan godt virke lidt 
skræmmende, første gang man går 
en runde mellem træer, søer, mose 
og bunkers.
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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.

ADRESSEÆNDRING
info@teknovation.dk - Telefon 46 13 90 00

&proces
www.automatik.nu

PARLOCK A-S • Nimbusvej 5 • 2670 Greve • T: 43 90 61 00 • info@parlock.dk
Jylland: Salgskontor i Horsens • T: 75 65 42 88 • gml@parlock.dk Et univers af rådgivning & professionelle løsninger

Se også det 
store udvalg af 

gaffelhoveder og 
vinkelled på
parlock.dk

Styr på... stænger og aksler!

Maskinteknik

GS   
Kraftig ledhoveder for høj radiale og aksiale skiftende 
belastninger • Stål på high-duty messing • Kan blive 
re-smurt (kun fra størrelse 5 mm) • Glidende hastig-

hed på op til 60 m/min • Fås i størrelser fra
Ø 2-40 mm i både højre og venstre. 

GTR Rustfri   
Kraftig ledhoveder for høj radiale og aksiale skiftende 
belastninger • Stål på PTFE-foring • Vedligeholdelses-
fri • Glidehastighed op til 10 m/min • Fås i størrelser 

fra Ø 5-40 mm i både højre og venstre. 

BR
Kraftige ledhoveder med rullelejer • Meget let 

kørerne (dybest set uden friktion) • Langtids smurt og 
forseglet med dækplader • For høje belastninger • Fås 

i størrelser fra Ø 6-30 mm i både højre og venstre. 

BR-R Rustfri
Kraftig ledhoveder med rullelejer • Meget let kørerne 

(dybest set uden friktion) • Langtids smurt og for-
seglet med dækplader • For høje belastninger • Fås i 

størrelser fra Ø 6-20 mm i både højre og venstre. 

GT
Kraftig ledhoveder for høj radiale og aksiale skiftende 
belastninger • Stål på PTFE-foring • Vedligeholdelses-
fri • Glidehastighed op til 10 m/min • Fås i størrelser 

fra Ø 4-40 mm i både højre og venstre.

K-f   
Dimensioner i henhold til DIN 648/12.240 til 1-seri-
en K (bred version) • Kan blive re-smurt (fra størrelse 
6 mm med lubricatin hul) • Indledende smøring før 
brug • For høj glidende hastighed op til 60 m/min 
•  Uden ydre ring (mindre udvendig diameter end 

versionen S eller S ... D) •  Fås i størrelser fra Ø 5-40 
mm i både højre og venstre.

GEW/GAW
Ledhoveder for høj radiale og aksiale skiftende be-
lastninger • Stål på PTFE-foring • Vedligeholdelsesfri.
Glide hastighed på op til 10 m/min • Fås i størrelser 

fra Ø 6-80 mm i både højre og venstre. 

PF   
Kraftig ledhoveder med rullelejer • Meget let 

kørernde (dybest set uden friktion) • Levetids smurt 
og forseglet med dækplader • Fås i størrelser fra Ø 

10-20 mm i både højre og venstre. 


